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تمھید 
 ظھرت تھدیدات جدیدة لصحة الغابات من الحشرات ومسببات األمراض وآفات أخرى غیر أصلیة نتیجة 
وزیادة  الموئل  تعدیل  ساھم  وقد  الجدیدة.  األسواق  في  المتاحة  الفرص  واستغالل  العالمیة  التجارة  نمو 
 ، الحاویات  مثل  األخرى  والبنود  النباتیة  والمنتجات  النباتات  بتجارة  المرتبطة  الدولیة  اآلفات  تحركات 
والتربة ، والمعدات الصناعیة واألمتعة الشخصیة إلى المشاركة في انتشار اآلفات داخل البلدان وفیما بینھا. 
إن إدارة اآلفات ومنع انتشارھا یلعب دورًا رئیسیًا في المساعدة على ضمان استمرار الغابات صحیة ، 

تحقیق األھداف المستدامة للغابات. 

الدولیة  االتفاقیة  إطار  تحت  الُمنشأة   (NPPOs) النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمات  تاریخیا  تعاملت 
لوقایة النباتات (االتفاقیة) في الغالب مع المحاصیل الزراعیة.إال أنھ في السنوات األخیرة ،أصبحت آفات 
 الغابات ذات اھتمام بارز و زادت الحاجة لالتصال بین قطاع الغابات و المنظمات القطریة لوقایة النباتات 
(NPPOs).  یحتاج جمیع قطاعات الغابات إلى فھم ما ھي االتفاقیة ، وكیف تعمل المنظمات القطریة 
لوقایة النباتات NPPOs حتى یستطیع القطاع الحرجي أن یلعب دورا في تطبیق المعاییر الدولیة لتدابیر 
الصحة النباتیة  (المعاییر) ، والمساعدة في الحفاظ على صحة الغابات. تجدر اإلشارة ھنا إلى أن فھم 
محتوى المعاییرالدولیة ، والتي تستھدف خبراء الصحة النباتیة لیس دائمًا باألمر السھل للعاملین بالغابات، 

وعادة ما یكون ھناك حاجة إلى شرح االختالفات في مصطلحات الصحة النباتیة والغابات. 

لذلك بادرت منظمة األغذیة والزراعة بنشاط متعدد األطراف ذات المصلحة في إعداد ھذا الدلیل لتزوید 
قطاع الغابات بتوجیھات واضحة ودقیقة حول ممارسات صحة الغابات ، بما في ذلك وصف لغوي سھل 
عملیة  خالل  من  الدلیل  ھذا  أعد  وقد  القطري.  التطبیق  لتحسین  واقتراحات  المعاییرالدولیة  بمواصفات 
تشاوریة شملت مجموعة دولیة من العلماء وسلطات الصحة النباتیة وممثلین عن قطاع الغابات وقامت 

أمانة االتفاقیة بمنظمة األغذیة والزراعة بدعم ذلك. 

مع  أنھ  وبخاصة   ، وحیویتھا  الغابات  صحة  على  للمحافظة  حیوي  أمر  المعاییرالدولیة  وتطبیق  فھم  یعد 
التجارة العالمیة یزید خطردخول آفة جدیدة، عالوة على عوامل مثل تغیر المناخ المحلي یزید من إمكانیة  
توطن اآلفات في مناطق جدیدة. ھذا الدلیل سوف یساعد على تطویر ھذا الفھم ، كما سیساعد صانعي 
ھذه  وتطبیق  القطري  المستوى  على  الوكاالت  بین  االتصال  لتحسین  والمدیرین  والمخططین  السیاسات 

المعاییر في قطاع الغابات. 

*خوسیھ انطونیو برادو* 

 (مدیر شعبة تقییم الغابات وإدارتھا وصیانتھا ) 

إدارة الغابات-منظمة األغذیة والزراعة

*
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شكر وتقدیر
  أصدرت منظمة األغذیة والزراعة ھذا المطبوع بدعم مالي من منظمة األغذیة والزراعة-فنلندا برنامج 
الغابات " اإلدارة المستدامة للغابات في تغیر المناخ "، و بالتعاون مع فریق دولي من العلماء وسلطات 
الصحة النباتیة وممثلي قطاع الغابات ، وتمتد المنظمة بخالص شكرھا لكافة أعضاء المجموعة ومنظماتھم 
على تفانیھم والوقت كما تقدم شكرھا الى مكتب الفاو للشرق األدنى وشمال افریقیا إلتاحة طبع ھذا العمل 

باللغة العربیة . 

 جیلیان االرد (الفاو) ، كیري بریتون (وزارة الزراعة األمریكیة-خدمة الغابات) وبیفرلي مور (مستشار) 
لتنسیقھم تطویر المطبوع بناءًا على النص الذي تم صیاغتھ من: 

• Hesham A. Abuelnaga, International Trade Specialist, Africa, Middle East and 
Russia, Office of Scientific and Technical Affairs, Foreign Agricultural Service 
USDA, United States of America 

• Eric Allen, Research Scientist, Pacific Forestry Centre, Natural Resources 
Canada, Canada 

· Roddie Burgess, Head of Plant Health Service, Forestry Commission, United 
Kingdom 

· Hugh F. Evans, Head, Forest Research Wales, United Kingdom 

· Edson Tadeu Iede, Forestry Researcher, Centro Nacional de Pesquisa deFlo-
restas, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Brazil 

· Su See Lee, Head, Forest Health and Conservation Programme, Forest 
Research Institute Malaysia (FRIM) and Vice President, IUFRO, Malay - ia 

· Keng-Yeang Lum, Chief Scientist, CABI Southeast and East Asia Region  
al Centre, Malaysia 

· Sarah Ahono H. Olembo, Technical Advisor, Sanitary and Phytosanitary 
Standards and Food Safety, African Union Commission, Ethiopia 

· Andrei Orlinski, Scientific Officer, European and Mediterranean Plant Pro-
tection Organisation (EPPO), France 

· Shiroma Sathyapala, Team Manager, Plants Imports and Exports Group, 
Border Standards Directorate, Ministry of Agriculture and Forestry, New 
Zealand 

· Shane Sela, Standard Setting, IPPC Secretariat, FAO, Italy 
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· Adnan Uzunovic, Research Scientist – Mycologist, FPInnovations, Canada 

· Brian Zak, Phytosanitary and Market Access Specialist, Canada Wood 
Group, Canada 

 الشكر أیضا ألعضاء أمانة االتفاقیة ، وال سیما برنت الرسون ، ضابط المعاییر، و انا بیرالتا ضابط 
التنفیذ. و نمد الشكر لوزارة الزراعة األمریكیة، الخدمة الزراعیة الخارجیة، مكتب الشئون العلمیة والتقنیة 
- قسم النباتات، و المنظمة األوروبیة لوقایة النباتات (EPPO) لترجمتھم ھذا المطبوع للغة العربیة و 

الروسیة على الترتیب. 

كذلك  فإن شكرنا الجزیل یشمل هؤالء الذین ساهموا في تحضیر أو مراجعة النشرة : 
 Albania: Kristaq Nicaj, Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection  

Argentina: Juan C. Corley, INTA EEA Bariloche; Vicky Paula Klasmer, Instituto Na-
cional de Tecnologia Agropecuaria (INTA); Raúl Villaverde, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)  

Australia: Cheryl Grgurinovic, Biosecurity Australia; Simon Lawson, Queensland De-
partment of Primary Industries; Glynn Maynard, Department of Agriculture, Fisheries, 
Forestry  

Belgium: Marc Michielsen, CHEP  

Bhutan: Dhan B. Dhital, Ministry of Agriculture and Forests  

Bosnia and Herzegovina: Sabaheta Cutuk, BiH Ministry of Foreign Trade and Eco-
nomic Relations; Tarik Trestic, University of Sarajevo  

Brazil: Leonardo Rodrigues Barbosa, Camilla Fediuk de Castro, and Susete do Rocio 
Chiarello Penteado, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);  Carlos 
José Mendes, Parana State Association of Forestry Companies  

Canada: Pierre Bernier, Roxanne Comeau and Jacques Régnière, Natural Resources 
Canada; Colette Breuil, University of British Columbia; John Huey, Sundance Forest 
Industries  

Chile: Aida Baldini Urrutia, Corporacion Nacional Forestal (CONAF)  

China: Xu Fuyuan, Forestry Academy of Jiangsu  Province; Luo Youqing, Beijing For-
estry University; Wang Yuejin, Chinese Academy  of Inspection and Quarantine Sci-
ence;  

Colombia: Olga Patricia Pinzon F., Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas-
Denmark: Hans Peter Ravn, University of Copenhagen  

Fiji: Viliami Fakava, Secretariat of the Pacific Community  

India: Nitin Kulkarni, Tropical Forest Research Institute  
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Indonesia: Sri Rahayu, Gadjah Mada University  

Italy: Davide Paradiso, Consorzio Servizi Legno-Sughero  

Japan: Kazuyoshi Futai, Kyoto University; Motoi Sakamura and Yuji Kitahara,  Minis-
try of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ;Hayato Masuya and Takeshi Toma, 
Forestry and Forest Products Research  Institute; Kazuyoshi Futai, Kyoto University; 
Motoi Sakamura and Yuji Kitahara,  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF); Yuichi Yamaoka, University  of Tsukuba  

Kyrgyzstan: Almaz Orozumbekov, Kyrgyz National Agrarian University  

Lithuania: Vaclovas Kucinskas, State Plant Protection Service of Lithuania  

Malaysia: Laurence G. Kirton, Forest Research Institute Malaysia (FRIM) 

Netherlands: Nico M. Horn, Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality  

New Zealand: Eckehard Brockerhoff and Lindsay Bulman, Scion; Bill Dyck, Bill Dyck 
Ltd; Gordon Hosking, Hosking Forestry Ltd; Allanah Irvine and Shane Olsen, Ministry 
of Agriculture and Forestry 

Philippines: Marcial C. Amaro, Jr., Ecosystems Research and Development Bureau 
Russian Federation: Oleg Kulinich, All-Russian Center of Plant Quarantine  Seychelles: 
Samuel Brutus, Ministry of Environment and Natural Resources  Slovenia: Jošt Jakša, 
Slovenia Forest Service; Dusan Jurc, Slovenian Forestry Institute  

South Africa: Solomon Gebeyehu, USDA-Foreign Agricultural Service; Michael J. 
Wingfield, University of Pretoria  

Spain: Gerardo Sanchez, Direccion General del Medio Natural y Politica Forestal  

SriLanka: Upul Subasinghe, University of Sri Jayewardenepura 

Sudan: Nafisa H. Baldo, Agricultural Research Corporation  

Switzerland: Daniel Rigling, Swiss Federal Research Institute WSL  The Former Yu-
goslav Republic of

Macedonia: Kiril Sotirovski, University “Sv. Kiril I  Metodij”  

Timor-Leste: Manuel da Silva, Ministry of Agriculture;  

Trinidad and Tobago: Mario Fortune, Ministry of Agriculture, Land and Marine Re-
sources;  

Uganda: James Epila-Otara and Peter Kiwuso, National Agricultural Research  
Organisation;  

Ukraine: Valentyna Meshkova, Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest 
Melioration;  

United Kingdom: Andrew Gaunt, Food and Environment Research Agency; Andy 
Gordon, European Forest Nursery Association; Andrew Leslie, University of Cumbria;; 
Ian Wright, National Trust  
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United Republic of Tanzania: Ismail K. Aloo, Forest and Beekeeping Division  

United States of America: Fred Ascherl, Rio Tinto Minerals; Marilyn Buford, Phil Can-
non, Robert A. Haack, Andrew M. Liebhold, Michael L. McManus, Carlos Rodriguez-
Franco, Noel F. Schneeberger, Borys M. Tkacz and Shira Yoffe, USDA-Forest Ser-
vice; Bruce Britton, University of Georgia; Faith Campbell, The Nature Conservancy; 
William Ciesla, Forest Health Management International; Edgar Deomano, National 
Wooden Pallet and Container Association (NWPCA); Peyton Ferrier, USDA-Econom-
ics Research Service; Deborah Fravel, USDA-Agricultural Research Service 

Uruguay: Ines Ares, Ministry of Livestock Agriculture and Fisheries (MGAP); Nora 
Telechea, Consultant  

CABI: Matthew Cock and Marc Kenis, CABI Europe, Switzerland; Roger Day, CABI 
Africa, Kenya 
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International Institute of Tropical Agriculture (IITA): Danny Coyne, United Republic 
of Tanzania 
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Egypt 
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١.  مقـدمـة

 من المھم جدا حمایة غابات العالم من األذى. وتبلغ مساحة الغابات في العالم ما یزید قلیال على ٤ ملیارات 
ھكتار ، وھو ما یمثل ٣١ في المئة من المساحة الكلیة لألراضي (منظمة األغذیة والزراعة ، ٢٠١٠a). تعد 
الغابات من الموارد العالمیة الھامة التي توفر مجموعة واسعة من الفوائد البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة. 
وھي توفر مجموعة متنوعة من المنتجات القیمة ، مثل األخشاب وحطب الوقود/ الوقود الخشبي واأللیاف 
وغیرھا من منتجات الغابات الخشبیة وغیر الخشبیة ، والمساھمة في سبل المعیشة للمجتمعات الریفیة. 
وھي توفر خدمات النظم اإلیكولوجیة الحیویة ، مثل مكافحة التصحر ، وحمایة مستجمعات المیاه ، وتنظیم 
المناخ ، والحفاظ على التنوع البیولوجي ، وتلعب دورا ھاما في الحفاظ على القیم االجتماعیة والثقافیة.  

 
یمكن أن تلعب الغابات أیضا دورا ھاما في معالجة الشواغل المتعلقة بتغیر المناخ العالمي. على سبیل 
توفرالغابات  الغابات. ویمكن أن  ومنتجات  المثال ،فھي تمتص الكربون من الجو وتخزنھ في األشجار 
الُمدارة بشكل صحیح، خشبا متجددا بدیًال  للوقود االحفوري.إن المحافظة الشاملة على مساحة الغابات ، 
إعادة زراعة الغابات المحصودة ، وإدارة الغابات للحفاظ على النمو القوي، كل ذلك وسائل ھامة للحد من 

تراكم ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي. 
 

١-١ تهدیدات اآلفات على غابات العالم 
االضطرابات  من  عوامل  نطاق  طریق  عن  العالم  في  للغابات  االیكولوجیة  النظم  وحیویة  صحة  تتأثر 
الطبیعیة بما في ذلك اآلفات (١) والجفاف والحرائق. مع أن االضطرابات ھي جزء من عملیات الخالفة 
الطبیعیة في الغابات ، إال إن ذلك عادة ما یحد من القدرة على تحقیق أھداف اإلدارة. ویمكن أن یكون 
لمجموعة واسعة من اآلفات آثار سلبیة على الغابات وقطاع الغابات. یسبب تفشي حشرات الغابات وحدھا 
أضرارا لحوالي ٣٥ ملیون ھكتار من الغابات سنویا ، وذلك أساسا في المناطق المعتدلة والشمالیة (منظمة 

 .(a 2010 ، األغذیة والزراعة
 

 قد تصبح األنواع األصلیة مشكلة كبیرة ، ال سیما عندما وصول العشیرة لحد التفشي على أنواع األشجار 
الُمدخلة.ألحقت اآلفات غیر األصلیة أو المدخلة أضرارًا في بعض األحیان أكثر، والتي أدخلت بطریق 
الخطأ من خالل التجارة في منتجات الغابات والنباتات الحیة وغیرھا من السلع. حیث أن اآلفات غیر 
األصلیة لم تتطور مع الغابات المؤثرة علیھا ، فقد تكون آثارھا مدمرة في بعض األحیان . في مثل ھذه 
الحاالت ، فقد ال یكون لآلفات المدخلة أعداء طبیعیة التي تحافظ عادة على توازن العشیرة. ومن الجائز 
أال یكون لألشجار العائلة الجدیدة أیة مقاومة أومقاومة غیر كافیة بالنسبة لآلفات  المدخلة. ویبدو أیضا 
أن تغیر المناخ یؤثر علي توطن اآلفة في مواقع جدیدة ، فضال عن زیادة حدة اآلثار المترتبة على كل 
من اآلفات األصلیة وغیر األصلیة.  ھناك أمثلة آلفات رئیسیة مدخلة وتأثیراتھا على الغابات  بملحق ١. 

 
١-٢  حمایة غابات العالم 

یتطلب نجاح حمایة النباتات من اآلفات في العالم ، بما في ذلك أنواع األشجار الحرجیة ، اتخاذ إجراءات 
دولیة منسقة. ھذا یحدث من خالل االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (االتفاقیة) والذي ھو اتفاق دولي بین 
البلدان لمكافحة اآلفات ومنع انتشارھا. والعضو الحاكم باالتفاقیة ھو ھیئة تدابیر الصحة النباتیة (الھیئة) 

١ أي نوع أو ساللة أو نمط بیولوجى من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتیة 
(المعیار الدولي رقم ٢٠١٠،٥)
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، التي تعتمد المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة (المعاییر)(٢) لمنع دخول اآلفات وانتشارھا وتسھیل 
التجارة. حتى دیسمبر ٢٠١٠ ، كان ھنالك ١٧٦ بلدا كأطراف متعاقدة (أعضاء) في االتفاقیة. بتوجیھ من 
 (٣)(NPPOs) االتفاقیة ، أنشأت معظم حكومات تلك األطراف المتعاقدة منظماتھا القطریة لوقایة النباتات
لحمایة الموارد الطبیعیة ،بما في ذلك الغابات، من دخول اآلفات. وكثیرا ما تعمل المنظمات القطریة لوقایة 
النباتات (NPPOs) مع الدول المجاورة لمنع دخول اآلفات وانتشارھا بین البلدان. قد یكون ھذا التعاون 

 .(RPPOs) من خالل المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات
 

 المنظمة القطریة ھي نقطة االتصال القطریة الرسمیة لالتفاقیة ، تعمل المنظمات القطریة لوقایة النباتات
 (NPPOs) معًا لتطویر المعاییر الدولیة (ISPMs). تتفق جمیع البلدان األعضاء باإلجماع على أن المعاییر 
 الدولیة فعالة في إدارة مخاطر اآلفات، والسماح بتجارة أكثر أمانًا. تقوم المنظمات القطریة لوقایة النباتات 
تلك  ألن  النباتیة.  للصحة  الوطنیة  للوائحھا  كأساس   (ISPMs) المعاییرالدولیة  باستخدام   (NPPOs)
اللوائح سیكون لھا تأثیر على التجارة ، من المھم لجمیع المعنیین في تجارة المنتجات الحرجیة أن تفھم كیف 
یمكن أن تؤثر ھذه اللوائح علیھا. تعترف منظمة التجارة العالمیة، التي توفر عملیة تسویة المنازعات عن 

قضایا التجارة، بالمعاییر الدولیة (ISPMs) التي تضعھا االتفاقیة. 
 

١-٣ حول هذا الدلیل 
یمكن أن یلعب كثیر من الناس المرتبطیین بقطاع الغابات دورًا رئیسیًا في منع انتشار اآلفات ، بما في 
المنتجات  ونقل  وتجارة  وتخزین،  وتصنیع،  وحصاد،  وإدارة،  زراعة،  نمو،  في  المشاركین  ھؤالء  ذلك 
الحرجیة. یھدف ھذا الدلیل للمساعدة علي التقلیل من تسھیل اإلنسان النتشار اآلفات و آثارھا. كذلك یمد 
الدلیل معلومات من السھل أن تفھم حول المعاییر الدولیة ودورممارسات إدارة الغابات في تنفیذ معاییر 

الصحة النباتیة وتسھیل التجارة اآلمنة.  
 

على وجه التحدید أنها تشرح : 
• كیفیة تأثیر المعاییر الدولیة ولوائح الـ (NPPO) على استیراد وتصدیر سلع الغابات (الفصل ٢)؛ 

 • كیف یمكن للناس في قطاع الغابات أن تقلل من مخاطر انتشار اآلفات من خالل اتباع نھج اإلدارة الفعالة 
(الفصل ٣)؛ 

• كیف یمكن أن تستخدم كل المعاییر ذات الصلة لمنع  دخول اآلفات وانتشارھا (الفصل ٤)؛ 
• كیف یمكن لقطاع الغابات العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) لوضع 
للتجارة تقییدًا  انتقال اآلفات وأقل  النباتیة التي تحد من  الدولیة ولوائح وطنیة للصحة  المعاییر   وتنفیذ 

 (الفصل ٥). 
 

 وقد أعد كل فصل كوثیقة قائمة بذاتھا  بما  یسمح للقارئ على التركیز على مواضیع محددة ذات أھمیة 
لھ. وتقدم أیضا مسرد لزیادة توضیح المصطلحات المستخدمة. 

سیكون ھذا الدلیل ذو أھمیة حیویة بالنسبة لجمیع القطاعات في مجال الغابات وسوف یستفید منھ أیضًا 
واضعي سیاسات الغابات والمخططین والمدیرین والمعلمین ، وخاصة في البلدان النامیة.

٢  یضم ملحق ٢ قائمة بالمعلییر الدولیة الحالیة مع ملخص قصیر لھا.
٣  على سبیل المثال ، المنظمة القطریة لوقایة النباتات لدولة كینیا ھوخدمة مفتشیة صحة النبات (KEPHIS) والصین ھي االدارة العامة للرقابة 

على الجودة والتفتیش والحجر الصحى  (AQSIQ) ولشیلي ھو (SAG) وكندا ھي الوكالة الكندیة للتفتیش على األغذیة (CFIA). ویمكن االطالع 
www.ippc.int : ونقاط اتصالھم الرسمیة على موقع الویب لآلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات NPPOs على القائمة الكاملة
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٢ التجارة في سلع الغابات 

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

ویجب على المنظمات القطریة لوقایة النباتات 

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

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

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

، والحد من انتشار اآلفات. 

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

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

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

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

Change in global exports  (million m3) 
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صندوق ١ 

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

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

اآلفات المتحركة على/في جذوع نشر األشجار. 

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

صحة نباتیة محددة قبل التصدیر  إلدارة ھذه المخاطر. 

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

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

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

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

 نباتات الغرس باستثناء
البذور

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

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

 .والحصاد والتعبئة) من قبل أفراد مدربین بشكل كاف

الفروع المقطوعة

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

  .الھوائیة ودفقة المطر

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

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

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

 .التخلص منھا بعد االستخدام ، أو الحظر

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

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

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

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

.الحراریة أو التبخیر من التدابیر الرئیسیة لمكافحة اآلفات

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

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

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

 األخشاب المنشورة
  أسماء ذات صلة:

 ألوح،أخشاب، أخشاب
مربعة

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

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

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

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

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

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

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

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

 الوقود الخشبي/حطب
الوقود

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

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

النتشار األنواع الُمدخلة بعد استیطانھا في مناطق محلیة.

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

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

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

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

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

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

ألواح الخشب

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

اإلصابة.

 المنتجات الخشبیة
الُمصنعة

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

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

المنشورة. 

البذور الحرجیة

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

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

للمعالجة المناسبة، مثل الحرارة و الكیماویات أو التشعیع.

 نباتات زراعة
األنسجة

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

سلع الغابات، مخاطر آفاتھا وخیارات إدارة الخطر 

نباتات الغرس باستثناء البذور  

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

  . phytoplasmasو 

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

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

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

 

الفروع المقطوعة  

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

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

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

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

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

الحظر. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رطوبة الخشب، على سبیل المثال التجفیف في القمائن. 

رقائق الخشب 

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

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

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

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

الرقائق ، التبخیر ، والحمایة أثناء النقل والتخزین. 

 الوقود الخشبي/حطب الوقود 

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

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

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

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

وسط نمو أعلى المخاطر.  

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

مواد التعبئة الخشبیة 

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

مخاطر عالیة.  

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

 ألواح الخشب 

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

والضغط مقبولة كمعالجات للصحة النباتیة. 

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

 المنتجات الخشبیة الُمصنعة 

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

 البذور الحرجیة 

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

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

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

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

الفیتوبالسما. 

نباتات زراعة األنسجة 

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

الفیتوبالسما. 

٢-٢  استیراد سلع الغابات 

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

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

 

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

 

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

· احتمال انتقال اآلفة بالنسبة لعآلقتھا مع تجارة السلع؛ 

· احتمال دخول اآلفة، وتوطنھا وانتشارھا في البلد المستورد ؛ 

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

     

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

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

 

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

لمنظماتھم القطریة لوقایة النباتات. 
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صندوق ٣ 

أمثلة لتدابیر الصحة النباتیة التي یمكن تطبیقها على سلع الغابات     

قبل التصدیر  

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

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

· التفتیش أثناء موسم النمو و قبل الشحن 

· العالجة المناسبة أو معالجة ما بعد الحصاد 

· حظر الواردات 

أثناء النقل 

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

· حمایة (تغطیة السلعة أو احتوائھا ) 

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

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

بعد الوصول إلى بلد االستیراد  

· التفتیش 

· التصنیع بطریقة معینة 

· الدخول واالستخدام في غضون فترة محددة أو موسم  

·  معالجة ما بعد الدخول 

· حجر ما بعد الدخول 

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

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

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

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

 الشكل ٢. 
 خطوات عملیة استیراد / تصدیر منتجات الغابات

 Importer decides to import specific
product from specific source

Importer consults with local NPPO
to obtain requirements to import

Import requirements already established?

NPPO of importing country assesses 
product pest risk and establishes 

phytosanitary import requirements

No pest 
risks

Pest risks and 
appropriate risk 

management 
measures identi-

fied

Pest risks cannot 
be mitigated:

product is 
prohibited

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

cate), if required

Product sent with required documentation

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

documentation

Is consignment compliant with import 
requirements?

No

No

Yes

Yes

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

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

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

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

تطبیقھا إلدارة حركة اآلفات. 

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

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

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

الفصل ٣). 

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

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

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

المصدر، وتقدیم التفاصیل للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر. 

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

المقصود (١) . 

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

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

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

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

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

شاحنات محملة بجذوع نشراألشجار واألخشاب نصف المصنعة یتم نقلها بواسطة لعبارة في البرازیل 
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٣ الممارسات الجیدة لحمایة صحة الغابات 

الغابات ھي  أنظمة إیكولوجیة تتألف من جمیع أشكال الحیاة. تعیش الحشرات والكائنات الدقیقة في وعلى 
األشجار ، مستغلًة أوراقھا ، القشرة/اللحاء والخشب والجذور لتوفیر المأوى والغذاء. ولذلك فإن من المرجح أن 
تحتوي منتجات الغابات على ھذه الكائنات الحیة في أي وقت.  من الممكن لكثیر من األنواع التي تعتبر آفات ٨ 
في بعض البلدان المستوردة أال  تعتبر آفات في نطاقھا األصلي. وھكذا ، في حین أنھ من الواضح أن الغابات 
الُمعرضة لتفشي مرض أو حشرة یشكل خطرًا أكثر إلحاحًا أمام التجارة الدولیة ، قد تشكل أیضا منتجات غابة 
صحیة مخاطر لآلفات. ومع ذلك ، ینبغي أن تكون الصحة الجیدة للغابات ھو ھدف الحد األدنى من اإلدارة 
السلیمة للغابات التجاریة. یتطلب المحافظة على الغابات صحیة التخطیط الدقیق لجمیع مراحل إدارة الموارد 
من الغرس أو التجدید  وحتى موسم الحصاد. وینبغي أن یشمل تخطیط الحصاد النظر بعنایة إلي ما سوف من 
المرجح نموه مرة أخرى ، وكیف سیدار الجیل القادم من الغابات و. یقدم ھذا الفصل معلومات أساسیة عن 
اإلدارة المتكاملة لآلفات ، فضال عن ممارسات إدارة اآلفات لجمیع مراحل ومواقع المشاركة ، وإدارة موارد 

الغابات ، بما في ذلك : 

 • عملیات الغابات : التخطیط ، والحصاد/القطع والنقل ؛ 

•  مشاتل الغابات؛ 

•  الغابات المزروعة ؛ 

•  الغابات الُمجددة بشكل طبیعي ؛ 

•  معالجات ما بعد الحصاد/القطع والمناشر ؛ 

•  نقل المنتج ومراكز التوزیع. 

 إن اإلبالغ عن كثیر من الممارسات المقترحة ، مثل التطھیر ، والمراقبة ، وسرعة إبالغ المنظمة القطریة 
لوقایة النباتات 9 (NPPO) ، ھي ممارسات قابلة للتطبیق وجیدة لجمیع مراحل إدارة الغابات. یمكن تحدید 
خیارات اإلدارة ھذه و تكیفھا مع الظروف الفردیة. وتجدر اإلشارة إلى أنھ في بعض الحاالت وفي بعض 
البلدان ، قد ال یكون من الممكن تنفیذ كل ھذه الممارسات الفضلى ، وال سیما بعد الكوارث الطبیعیة واألحداث 

غیر المتوقعة التي قد تؤدي إلى خلق قیود اقتصادیة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فوریة مثل اإلنقاذ. 

٣-١  اإلدارة المتكاملة لآلفات  بالنسبة  للغابات 

اإلدارة  تعریف  ویمكن   .(IPM) لآلفات المتكاملة  اإلدارة  ھو  الغابات  آفات  مع  للتعامل  فعال  أكثرطریق    
المتكاملة لآلفات على أنھ مزیج من تدابیر الوقایة والمراقبة والتقلیص التي یمكنھا أن تكون فعالة بیئیا واقتصادیا 
ومقبولة اجتماعیا ، من أجل الحفاظ على عشائر اآلفات عند مستوى مناسب.  قد تشمل الوقایة  نوعیة الشجرة 
عشائر  من  تحد  التي  والخف  الغرس/الزراعة  ممارسات  و   ، الطبیعي  والتجدید   ، الموقع  واختیار  المالئمة 
اآلفات وتشجع المكافحة المستدامة لألعداء الطبیعیة. یحدد الرصد الدقیق لعشائر اآلفة، على سبیل المثال من 
خالل الفحص البصري أو أنظمة المصائد، متى یكون ھنالك حاجة ألنشطة المراقبة. ویفضل للتقلیص استخدام 
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المكافحة المیكانیكیة، والمكافحة البیولوجیة من خالل استخدام األعداء الطبیعیین والمبیدات الحیویة ، أو غیرھا 
من أسالیب المكافحة المستدامة عن استخدام المبیدات االصطناعیة.  تعتمد اإلدارة المتكاملة لآلفات على فھم 
بیولوجیا الشجرة والغابات واآلفات ، فضالعن بیولوجیة عناصر المكافحة الطبیعیة التي یمكن أن تساعد على 
إبقاء اآلفات تحت السیطرة. لذلك وحتى تكون اإلدارة المتكاملة لآلفات فعالة ، یجب أن یتم تدریب الموظفین 
المیدانیین للتعرف على اآلفات، رصد مستویات العشیرة واستخدام عوامل المكافحة البیولوجیة وغیرھا من 

طرق المكافحة المناسبة. 

 إن المكافحة البیولوجیة من خالل استخدام األعداء الطبیعیة لھي عنصر أساسي في اإلدارة المتكاملة لآلفات. 
ویمكن تشجیع األعداء الطبیعیة المفیدة باستخدام الممارسات الحرجیة المناسبة (المكافحة البیولوجیة الحافظة) 
استخدام  تشمل  األخیرة  وھذه   ، الزیادة)  بواسطة  البیولوجیة  (المكافحة  التكمیلیة  اإلطالقات  طریق  عن  أو 
المبیدات البیولوجیة أیضا ، على أساس األمراض الجرثومیة من اآلفات والحشائش الضارة. وثمة نھج ثالث 
عادة ما یستخدم في الغابات ، المكافحة البیولوجیة الكالسیكیة/التقلیدیة ، والذي یتكون من السیطرة على اآلفات 
واألعشاب الضارة من غیر السكان األصلیین عن طریق استیراد األعداء الطبیعیة (الطفیلیات أو الحیوانات 
المفترسة أو الطفیلیات الممرضة بالنسبة لآلفات ، والحیوانات العاشبة المفصلیة بالنسبة للحشائش الضارة) من 
بلدھم األصلي. وقد تم تنفیذ ھذا النھج بنجاح ألكثر من قرن. ومع ذلك ، على مر السنین ، أدرك الممارسین 

بشكل متزاید أن عوامل المكافحة البیولوجیة الُمدخلة قد یكون لھا آثار جانبیة غیر مرغوب فیھا. 

في البدایة ، اقتصر ھذا االھتمام إلى األثر المحتمل لھذه العوامل الُمدخلة على النباتات ذات األھمیة االقتصادیة 
والحشرات (نحل العسل على وجھ الخصوص ، فراشة/عثة الحریر وحشائش عوامل المكافحة البیولوجیة). 
وقد أدى زیادة الوعي البیئي في اآلونة األخیرة، إلى االنتباه، للخطر المحتمل على جمیع الحیوانات والنباتات 
توجیھیة  خطوط   ٠٣ رقم  رقم  الدولي  المعیار  یمد  باالنقراض.  والمھددة  النادرة  األنواع  سیما  وال  األصلیة، 
المكافحة  عوامل  في  النظر  عند  البیولوجیة.  المكافحة  برامج  في  الغریبة  الطبیعیة  لألعداء  اآلمن  لالستخدام 
البیولوجیة ، فإنھ من األھمیة بمكان الحصول على معلومات عن اآلفات (تحدید ھویتھا ،معرفة وأھمیة األعداء 

الفراج عن طفیلیات Pauesia بغرض المكافحة الحیویة لحشرات من السرو 
، cupressivora Cinara ، في غرب كینیا 
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الطبیعیة) ، والعدو الطبیعي (تحدید الھویة ، والبیولوجیا ، وخصوصیة العائل ، واألخطار على العوائل الغیر 
المستھدفین ، وأعدائھا الطبیعیین واحتمال التلوث ، وإجراءات القضاء علیھا) ، وصحة اإلنسان والحیوان 
على  یعتمد  قد  عدمھ  من  البیولوجیة  المكافحة  عامل  استخدام  قرار  فإن  المطاف  نھایة  في  السالمة.  وقضایا 
االقتصاد وتقدیرات مبنیة على العلم للنتائج المحتملة للسیطرة على إدخال عامل المكافحة البیولوجیة مقابل 
التكالیف االقتصادیة و البیئیة لخیارات مكافحة أخرى ، مثل مبیدات اآلفات ، أو عدم القیام بأي شيء وقبول 

الخسائر الناجمة عن اآلفات.

٣٫٣  ٢٫٣عملیات الغابات 

 یمكن لجھاز عملیات الغابات تقلیل انتقال اآلفات من خالل التخطیط التنفیذي الحذر، والحصاد/القطع وتخزین 
ونقل األخشاب (انظر أیضا القسم ٨٫٣). ویمكن منع حركة اآلفات من موقع الحصاد إلى موقع تصنیع/تجھیز 
تدریب  وینبغي  الخشب.  ونوعیة  حجم  تقییم  یتم  عندما  وخاصة   ، والحصاد  العالمات  وضع  أثناء  األخشاب 
الموظفین على التعرف على اآلفات غیر العادیة وأعراض األشجار المریضة أو المصابة ، وأداء الممارسات 

التي تقلل من خطر انتقال عشائر اآلفات إلى مواقع أخرى.

إن التقلیل من مستویات عشائر اآلفات أثناء الحصاد والتصنیع سیحد من ظھور اآلفات في السلعة قبل تصدیرھا 
، ویجعل النقل أسھل وأكثر أمنا. وھذا أمر مھم خاصة إذا كان الخشب المقطوع سینقل على الصعید الدولي. 
تحدید  طریق  عن  التجارة  على  المحتملة  النباتیة  الصحة  تدابیر  تأثیرات   تقلیل  یمكن   ، ذلك  إلى  وباإلضافة 
واإلبالغ عن اآلفات الغیر المألوفة إلى المنظمة القطریة لوقایة النباتات ، خصوصا إذا ما تم الكشف مبكرًا عن 
اآلفات ، و بالتالي یمكن القضاء علیھا (انظر القسم ٦٫٤). یمد صندوق ٤ توجیھات أكثر تحدیدا للممارسات 

التشغیلیة التي تقلل من حدوث وجود اآلفات.  

أن  یجب  االعتبارات  ھذه  الدولیة.  األسواق  استھداف  عند  خاص  بشكل  حاسمة  النباتیة  الصحة  اعتبارات 
تكون متوازنة ضد القرارات الھامة األخرى وإدارة موارد الغابات ، مثل تحقیق أھداف التنوع البیولوجي ، 
واالستخدامات الترفیھیة وإخماد الحریق. االقتصاد واللوائح المحلیة ھي أیضا من العوامل الھامة في عملیات 

صنع القرار للغابات

یمكن أن یساعد إزالة قشرة جذوع نشر األشجار الموبوءة في تجنب انتشار اآلفات من موقع 
الحصاد إلى موقع التصنیع/التجهیز. هنا عمال إزالة القشرة /اللحاء من جذوع نشر األشجار 

ملیئة بخنفساء الصنوبر الجنوبیة 
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صندوق ٤ 

تخطیط وممارسات التشغیل التي تقلل من ظهور اآلفات في الغابات 

· حدد نمط األشجار العرقي المناسب للموقع. وإذا كانت األشجار غیر مناسبة تماما للتربة أو المناخ  فإنھا 
ستصبح ضعیفة وعرضة للھجوم من قبل الحشرات ومسببات األمراض.  

· حدد أي تفشي لآلفات خالل مراحل التخطیط الحقلي وإبالغ ھذه اآلفات إلى إخصائي اآلفات. إذا  كانت 
ذات صلة ، وتقدیم تقریر عنھا الى المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو سلطة تنظیمیة أخرى. أنواع 

الحشرات التي ال تعتبر آفات في بلد ما، قد تكون آفة  في بلد آخر.  

· باإلضافة إلى تسجیل جمیع حاالت تفشي اآلفات ، سجل مكان وجود اآلفات. سیساعد ذلك في تحدید 
المناطق الخالیة من اآلفات في المستقبل.  

ومسببات  الغابات  حشرات  مستویات  في  الزیادات  وتقییم  لكشف  معدة  منھجیة  مسوحات  بإجراء  قم   ·
األمراض واألضرار التي تسفر عنھا. قم باإلبالغ عن وجود اآلفات غیر العادیة لمدیري الغابات ، 
المنظمات القطریة لوقایة النباتات ، مالك األراضي الحرجیة وغیرھم من أصحاب المصلحة في الوقت 

المناسب.  

· استخدم معلومات تطور اآلفات البیولوجي والظواھر الجویة للتنبؤ بظھور اآلفات الختیار الوقت األمثل 
لتطبیق تدابیر الرقابة لمنع التفشي.  

· خذ في اآلعتبار حصاد األماكن ذات النسبة المرتفعة من األشجار المیتة والجافة لمنع المزید من الخسائر 
في المحصول بسبب ذلك الضرر والحد من مخاطر انتشار اآلفات.  

· استخرج وقم بحرق األشجار المیتة بالموقع ذاتھ أو استخدمھا محلیا لتجنب انتشار اآلفات إلى مناطق 
أخرى.  

· انظر في وضع تخطیط لحدود الحصاد لتقلیل فرصة  ھبوب بقایا األشجار بعد الحصاد الذي یوفر غذاء 
لتزاید اآلفات.  

یجعلھا أكثر عرضة لآلفات ، من خالل  یتبعھ من ضعف االشجار التي بسبب ذلك  وما  التآكل  · امنع 
الممارسات المالئمة لحصاد الموقع.  

· تجنب األضرار التي تلحق األشجار القائمة خالل عملیات الغابات ألن تلك یمكنھا التأثیر على القوة، 
وتمكین اإلصابة بفطریات تحلل األخشاب ، وزیادة القابلیة لآلفات اآلخرى. 

· إزالة األشجار المقطوعة من الغابة بسرعة لتجنب حدوث تراكم أو تفشي اآلفات. 

· ُیراعى عند تخزین قطع األشجار المقطوعة قرب الغابات أو فیھا، اعتبار نزع القشرة/اللحاء. سیساعد 
ھذا على تجنب انتشار اآلفات مثل بعض حفارون الخشب وخنافس القشرة. 

· نقل جذوع األشجار المقطوعة خالل فترة سكون اآلفات المعروفة وتطبیق تدابیر المكافحة المناسبة في 
محطة الوصول النھائیة قبل ظھور اآلفات. 

· عند نقل أو تخزین الخشب الناتج عن االضطرابات الطبیعیة مثل عواصف الریاح والحرائق ، ُیراعى 
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ضمان أال تسبب ھذة العملیات بانتشار اآلفات. 

· حیثما كان ذلك مآلئمًا، تخزین الخشب تحت غطاء ، تحت الماء، نظم رش أو في برك، ووضع جاذبات 
أو مصائد ضوئیة للحد من اإلصابة أو التفشي أو االنتشار للمناطق المحیطة بھا. 

· التخلص المالئم من ، أو إدارة  وحصاد  وتخفیف و تقلیم، البقایا لضمان عدم انتشار اآلفات المرتبطة بھا 
إلى مناطق أخرى * . 

· عقم المعدات وحاویات النقل لتفادي نقل اآلفات. 

في  الشجرة) فقط  أو أجزاء  المیالد  عید  أشجار  ذلك  تجاریة (بما في  الفروع لألغراض  بحصاد  صرح   ·
المناطق التي ال تنتشر فیھا اآلفات المعروفة. 

· توفیر التدریب للعاملین بالغابات و مالك الغابات، وأصحاب المصلحة اآلخرین على مفتاح التعرف على 
أنواع اآلفات ، والضرر ، وعلى إجراءات اإلبالغ عن وجود اآلفات 

*  قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك.

٤٫٣ ٣٫٣ مشاتل الغابات 

 حیث أنھ یمكن لكل مشتل حرجي توفیر نباتات الغرس للعدید من المناطق الجغرافیة ،فإن لمنع اآلفات 
من المشاتل أھمیة خاصة.  یعتبر شراء  أصول المواد الزراعیة الصحیة ومراقبة حالة الشتالت وأفرع 

الغرس بعنایة من الممارسات الھامة. 

 وإذا كان ممكنا ، حافظ على المواد النباتیة الجدیدة معزولة عن منطقة النمو الرئیسیة لفترة مراقبة ، لمنع 
وصول اآلفات الى المشاتل. بالنسبة لمشاتل الغابات الكثیفة استخدم ممارسات اإلدارة المكثفة التي ، إن لم 
یكن ُتطبق صحیحًا، قد تشجع على تراكم اآلفات. قد تكون البیئة االصطناعیة للحضانة ، مثل كثافة الزرع 

، واألنواع أو اختیار االستنساخ ، والزراعة اآلحادیة ،  مواتیة لتطور  اآلفات. 

على  وینبغي  ضروري.  أمر  لھو  انتشارھا  قبل  اآلفات  ومعالجة  اكتشاف  فإن   ، األضرار  من  للحد   
اإلجراءات التنفیذیة أن تتطلب من أي عامل یرى أعراض آفات غیر معروفة في المشتل إبالغ ذلك فورًا 
إلى مدیروھم. یتعین على مدیري المشتل إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو المسؤولین األخر 
المناسبین ، إذا تم العثور على كائن حي أو آفة غیر معروفة ، مھمة أو خاضعة للوائح. یتم توفیر المزید 

من التوجیھات بشأن الممارسات الجیدة في المشتل في الصندوق ٥. 

 إذا كانت نباتات مشاتل الغابات مقصودة في التجارة الدولیة، فمن الضروري متابعة شروط الصحة النباتیة 
للبلد المستورد. قد تكون ھناك حاجة لشھادة الصحة النباتیة للتصدیق للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد 
المستورد على أن الشحنة تم تفتیشھا ووجد أنھا خالیة من اآلفات الخاضعة للوائح وأنھا تفي بشروط الصحة 

النباتیة لالستیراد (انظر القسم ١٠٫٤). 
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· توفیر أفضل ظروف نمو ممكنة (على سبیل المثال المواد الغذائیة والماء والضوء ، المسافات المناسبة 
ومقاومة الحشائش) لرفع صحة ، قوة النباتات و مقاومتھا.  

· جمع أو الحصول على البذور من نوعیة أشجار جیدة ومتفوقة وراثیا؛ واستخدام مصادر متعددة من 
المواد الزراعیة لزیادة التنوع الوراثي؛ استخدام البذور المعتمدة إذا كان ذلك ممكنا وتخزین البذور 
في ظروف تحد من ھجوم اآلفات؛ اختبار البذور قبل الزراعة لضمان جودة اإلنبات و صحة البذور؛  
 ، البالد  في  الرئیسیة  لآلفات  اآلفات  مقاومة  تحدید  أمكن  إذا  االمر.  لزم  إذا  البذور،  معالجة  وتطبیق 

وإكثار وتوزیع األصول المقاومة المستنسخة.  

· تحدید موقع مشتل إنتاج الشتالت بعیدا عن األماكن التجاریة لمنع التلوث وانتشار اآلفات في جمیع أنحاء 
البالد فیما بعد. الحفاظ على المواد النباتیة الجدیدة معزولة من مناطق الزراعة الرئیسیة ، حیث یمكن 

رصد اآلفات دون التعرض لخطر انتشارھم الى المشتل كلھ.  

· االحتفاظ بسجالت مناسبة تسمح بتحدید مصادر إنتاج المواد ، والمناطق التي ستنمو فیھا، و ُتزرع ، 
بحیث یمكن تتبع مصدر العدوى/اإلصابة.  

· استخدام التربة أو وسط نمو خامل خال من الحشرات ومسببات األمراض وبذور األعشاب الضارة.  

· عالج التربة إذا لزم األمر لقتل اآلفات قبل الزراعة.  

· إقامة أنظمة رصد للسماح بالكشف المبكر عن اآلفات. استخدم المصائد االصقة للكشف عن وجود اآلفات 
الحشریة ومصائد الجراثیم للكشف عن الجراثیم الفطریة.  

· تخاذ إجراءات فوریة إذا تم الكشف عن اآلفات.  

· االستخدام المناسب لزراعة الغابات الوقائیة، أسالیب المكافحة الكیمیائیة أو البیولوجیة.  

· ضمان خلو میاه الري من مسببات األمراض والملوثات األخرى مثل المبیدات الحشریة ، وخاصة إذا 
كان مصدر المیاه بركة تتراكم فیھا المیاه من حقول مصابة أو معالجة أو یشتبھ في أن تكون ملوثة. 

یمكن تركیب أنظمة ترشیح بسیطة لتطھیر المیاه الملوثة.  

· تجنب ترك أوراق رطبة ، وخصوصا عند الري لیًال ، ألن ذلك یسمح لمسببات األمراض أن تصیب 
النباتات. یمكن أن یساعد الري بالتقطیر بدال من الرشاشات على الحفاظ على األوراق جافة.  

· یساعد تركیب الشبك بمرافق إنتاج النباتات على منع دخول الحشرات أو انتشارھا.  

· فحص المواد قبل النقل لضمان خلو النباتات من اآلفات.  

· یتعین على مدیري دور المشاتل إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، 
في حالة العثور على آفة غیر معروفة ، مھمة، أو خاضعة للوائح.  

· اتباع دورة المحاصیل لتفادي تكرار مشاكل اآلفات ؛ التأكد من أن المحاصیل البدیلة لیست عرضة 
لإلصابة.  
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· الحد من دخول الزوار (أي البشر والحیوانات والطیور)، في المناطق الموبوءة،  للحد من مخاطر اآلفات 
والعوامل الممرضة المتحركة على أجسادھم ، والمالبس واألحذیة. وینبغي أیضا اعتبار اتخاذ تدابیر للحد 

من دخول الحیوانات والطیور والتي قد تنشر اآلفات.  

· التنظیف (اإلزالة الشاملة للتربة والمواد النباتیة من كل األسطح والشقوق) ، وإذا لزم األمر ، تطھیر جمیع 
األدوات واألحذیة والمعدات قبل الدخول وقبل مغادرة منطقة المشتل ، وخاصة اذا كان الممرض موجود. 

تنظیف وتعقیم األدوات التي تستخدم لعملیات مختلفة  داخل المشتل قبل وبعد االستخدام. 

· التخلص من التربة الملوثة أو  وسط النمو بعنایة حتى ال یلوث نباتات جدیدة أو تربة. 

· جمع وإزالة النباتات المیتة والحطام كل أسبوع لتقلیل احتمال اإلصابة. تدمیر أو تعقیم المخلفات النباتیة 
المصابة بالحرق ، أوتحویلھا إلى سماد أو المعالجة  بالحرارة لقتل الحشرات. في حالة التحویل لسماد ، 

تأكد من الوصول إلى درجة حرارة عالیة تكفي لقتل اآلفات. 

· استخدام الدفن العمیق (٢ م) للتخلص من النفایات النباتیة التي ال یمكن تدمیرھا أو تطھیرھا بوسائل أخرى 

* قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو التخلص منھا. تحقق مع السلطة 

ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٤٫٣  الغابات المزروعة 

 تعتبر بعض ممارسات المكافحة المتكاملة لآلفات للمشتل مفیدة أیضًا في إدارة الغابات المزروعة. ویمكن 
منع المشاكل الصحیة للغابات عن طریق استخدام مادة وراثیة مناسبة  تفي باشتراطات المنشأ (األصل 
الجغرافي) ، و األنواع ، أو الحجم المناسب ونوع الشتالت أو الُعقل. یقلل اختیار أنسب األنواع تربة الموقع 
والظروف المناخیة من إجھاد النبات ، وبالتالي ا القابلیة لإلصابة باآلفات. یساعد أیضا فھم حالة اآلفات 

المحلیة في تجنب وضع األنواع العرضة لإلصابة في ظروف مفضلة لدى اآلفات. 

 تساعد المسوحات المیدانیة، بما في ذلك تقییم األوضاع الصحیة للغابات ،على الكشف المبكر عن دخول 

مشتل غابات  بأنجوال
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أیة آفات جدیدة ، وضمان اتخاذ اإلجراءات الفوریة. وھناك حاجة أیضا للمسوحات للتأكد من خلو الشتالت 
من المنافسة من األعشاب الضارة. قد تساعد مكافحة الحشائش في تعزیز نمو األشجار وتسھیل أنشطة 
زراعة الغابات ، ومع ذلك ، ینبغي األخذ في االعتبار إمكانیة اآلثار السلبیة لمكافحة الحشائش ، مثل تعریة 
التربة وانخفاض التنوع البیولوجي. تم توفیر المزید من التوجیھات بشأن ممارسات الغرس في الصندوق ٦. 

من الممكن انتشار األمراض واآلفات الحشریة و الحشائش من مكان آلخر أثناء نقل معدات إعداد الموقع 
واألنشطة الروتینیة لزراعة الغابات ، مثل التقلیم و التخفیف. لذا من المھم التنظیف والتعقیم السلیم للمعدات. 
یجب تنظیف المعدات واألدوات واألحذیة واطارات السیارة من التربة والمادة العضویة قبل رشھا بمطھر 
مثل الكحول الصناعي ، عند العمل في المناطق المصابة بأمراض ذات أھمیة حجریة. ویمكن استخدام لھب 
تعقیم لبعض أنواع األدوات. إذا لم یتوافر أي من ھذه ،فإن الغسیل القوي بالبخار أو الصابون ، إن وجد ، 

سیحد من المخاطر. 

یمكن أن یساعد زراعة/أو منع زراعة مجموعة متنوعة من األنواع في الغابات المزروعة 
على الحد من التعرض آلفات الغابات. األشجار المزروعة في هذه الغابات 

في فیتنام هي مزیج من الصنوبر و الصمغ العربي. 
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إدراك أن الزراعة األحادیة ومزارع االستنساخ یمكن أن تكون أكثر عرضة لآلفاتمن الغابات الُمختلطة.  
· تجنب االعتماد على أنواع أشجار واحدة أواالستنساخ. 

· اختیار المنشأ (األصل الجغرافي)  الصحیح وأنواع األشجار المناسبة للموقع والمناخ لضمان قوة وصحة 
النباتات.  

· اختیار مواقع النمو المناسبة لضمان نباتات صحیة وتجنب المشاكل المستقبلیة لآلفات. 
· النظر في إمكانیة أن تصبح أنواع األشجار غیر األصلیة عند اختیارھا للزراعة آفات. .  

· توخي الحذر عند نقل النباتات مع التربة ؛ وإذا  أمكن استخدم نباتات عاریة الجذور.  
· انقل النباتات عاریة الجذور عند سكونھا وعندما تكون أقل عرضة لنشر آفات الغابات. ھذا یقلل من إجھاد 
النبات أیضا. ینبغي أن یؤخذ في االعتبار إمكانیة وقوع ھجوم للنمل األبیض عند زراعة المحاصیل عاریة 

الجذور.  
· توفیر ظروف نمو صحیة ، مع ما یكفي من المیاه ، وضوء الشمس والمغذیات لتجنب اإلجھاد.  

· توفیر تباعد مالئم بین الشتالت المزروعة في الحقل للحد من التعرض لآلفات.  
· النظر في الممارسات الُمستحدثة المناسبة التي تسمح بالصرف الجید للمیاه وامتداد الجذر والتنفس. 

· تنظیف وتطھیر األحذیة والمعدات (مثل األدوات والمركبات) قبل الدخول وقبل الذھاب بعیدًا عن الموقع 
وخاصة إذا كان الموقع ُمصابًا ، للمساعدة في الحد من انتشار األمراض مثل تعفن الجذور. تطھیر األدوات 

بعد كل استخدام.  
· المسح في كثیر من األحیان ، ال سیما بعد الغرس ، لضمان تحقیق أھداف إدارة الغابات ولضمان  أن اآلفات 

لیست سائدة.  
· مراقبة الحشائش لضمان أن نباتات المحاصیل قادرة على النمو بشكل جید. ُخذ في االعتبار تشجیع األعشاب 

التي تعزز األعداء الطبیعیین لآلفات دون اإلضرار باألشجار. 
· حیث یمكن لنفایات زراعة الغابات، الناتجة عن التقلیم و التخفیف، أن تكون ركیزة خصبة لآلفات ، تخلص 
منھا بالشكل الصحیح بالحرق، الدفن العمیق ، استخدامھا كسماد أو المعالجة الحراریة الكافیة لقتل اآلفات 

  . *
· إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، في حالة العثور على آفة غیر معروفة 

، مھمة، أو خاضعة للوائح. 
  بتقدم الغابات  المنزرعة نحو النضج ، قد ُتمارس أنشطة مثل المباعدة ، التقلیم ، التخفیف والتسمید اعتمادا 
على الموارد المتاحة وأھداف اإلدارة. یجب أن یكون مدیري الغابات یقظین من أي وقت مضى للحفاظ 

على الغابات وتعزیز الصحة من خالل ھذه األنشطة اإلداریة. 
 تشكل نظم الحراجة الزراعیة ، التي یتم فیھا دمج األشجار في المزارع والمناظر الطبیعیة الزراعیة ، وضعًا 
معقدًا بالنسبة العتبارات إدارة اآلفات. یمكن في بعض األحیان انتشار اآلفات بین المحاصیل الزراعیة 
واالشجار. ویمكن للمحصول أو الشجرة أن تكون عائل لآلفة أو مصیدة. ویجب اتخاذ الحذر عند حصاد 
منتجات الغابات غیر الخشبیة وخاصة الفواكھ والمكسرات لضمان عدم انتقال األمراض من خالل الجروح 

التي تسببھا تقنیات الحصاد .
 _________ 

أو  المواد  معالجة  كیفیة  قرارات  على  البلدان  بعض  في  النفایات  إدارة  أو  المحلیة  البیئیة  تؤثراللوائح  قد   *
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 
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٥-٣  الغابات الُمجددة بشكل طبیعي 
یمكن تجدید الغابات طبیعیًا بتبرعم جذور أو جذوع موسم الحصاد السابق ، أو زرع البذور الطبیعیة. في بعض 
المناطق الحرجیة قد تساعد النباتات الموجودة قبل الحصاد في سد عملیة زرع البذور الطبیعیة. إال أن الغابات 
تحتاج إلى العمل لعدة سنوات قبل الحصاد لضمان أن ھذه النباتات القائمة ،المسماة ”تجدید مقدما“، موجودة 
وقویة. في بعض الحاالت یكون التجدد الطبیعي أكثر قدرة على مقاومة الضغوط البیئیة ، وذلك ألن األنواع 
تتكیف جیدا مع الموقع ، و یمكن أن تكون أكثر قوة. یقلل أیضا استخدام التجدد الطبیعي من احتمال دخول آفات 

جدیدة مع نباتات الغرس.

وحتى عندما یستخدم التجدد الطبیعي ، فإن إعادة تحریج أي موقع یتطلب التخطیط والمتابعة. في بعض الحاالت 
، یمكن تحدید إدارة محددة وممارسات حصاد لتعزیز التجدد الطبیعي وتقلیل اآلثار على النظام البیئي. وستكون 
ھناك حاجة لمسوحات التجدید المتقدم لضمان أن ھذه النباتات سلیمة وصحیة بدرجة كافیة لمنافسة الحشائش 

فتصبح جزءًا من الغابة الجدیدة.

من المھم أن یكون البذر الطبیعي كافي لتحقیق أھداف اإلدارة طویلة األجل ، استنادا إلى أنواع األشجار 
ومتطلبات التخزین. مسوحات لضمان إنشاء أشجار صحیة ،من الضروري المتابعة برصد ومسوحات 

اآلفات في إطار الوقت المناسب. 

 في وقت الحق ، تكون رصد ومسوحات اآلفات ضروریة لتحدید ما إذا كان أو لم یكن التجدد الطبیعي 
خالي بما فیھ الكفایة من الحشائش أو المنافسة من نباتات غیر مدمرة. قد تأتي المنافسة أیضا من الجذور 
الخادعة لبعض األنواع متساقطة األوراق أو اإلفراط في التخزین من قبل البذر الطبیعي من صنوبریات 

معینة.  

خالل أنشطة زراعة الغابات مثل مكافحة الكثافة ، التقلیم ، والتسمید ال بد من ضمان عدم تحریك ھذه 
األنشطة والمعدات واألدوات المرتبطة بھا لآلفات أو تكثیف آثارھا (انظر الصندوق ٧).

غابات صنوبر sylvestris Pinus ُمجددة طبیعیًا ، تركیا
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صندوق ٧ 
الممارسات الجیدة للغابات الُمجددة بشكل طبیعي التي تقلل من  ظهوراآلفات 

· اختیارأنسب عملیة للتجدید، أو مزیج من العملیات لضمان تجدید حرجي صحي وقوي. 

· إجراء مسوحات لآلفات لتحدید احتماالت نجاح عملیة التجدد الطبیعي. 

· اختیار أنسب ممارسات زراعة الغابات وحمایة اآلفات و القطع/الحصاد وتشجیع التجدید والحد من عشائر 
اآلفات في الغابات المستقبلیة. 

· إجراء مسوحات المتابعة للتحقق من نجاح التجدد والتحقق من وجود اآلفات. 

· ضمان التباعد المالئم بین النباتات المجددة بشكل طبیعي لتقلیل التعرض لآلفات ذات القلق وتعزیز نمو 
األشجار. 

· مراقبة الحشائش متى وحیثما كان ذلك مناسبًا، مع إیالء االعتبار الواجب لھا من حیث اآلثار المحتملة المفیدة 
من األعداء الطبیعیین لآلفات. 

· التخلص السلیم  من نفایات زراعة الغابات الناتجة عن التقلیم و التخفیف  لكونھا ركیزة خصبة لآلفات. *  

· تنفیذ األنشطة ، مثل التقلیم والتخفیف وحصاد منتجات الغابات غیر الخشبیة (أي الكستناء ، الراتنج ، السائل 
النباتي والفروع) ، خالل فترات انخفاض الخطر فال تسمح الجروح بدخول الجراثیم. 

· تنظیف وتطھیر األحذیة والمعدات (مثل األدوات والمركبات) قبل التوجھ بعیدًا عن الموقع وخاصة إذا كان 
الموقع ُمصابًا ، للمساعدة في الحد من احتمال انتشار األمراض مثل تعفن الجذور. تطھیر األدوات التنفیذیة 

بعد كل استخدام.  

· إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، في حالة العثور على كائن حي غیر 
معروف أو آفة مھمة أو خاضعة للوائح. 

قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو التخلص 
منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

 

٦٫٣ المناشر ومعالجات ما بعد الحصاد/القطع 
 بعد الحصاد/القطع ونقل منتجات الغابات إلى المنشرة ، من المھم تصنیع األخشاب المستدیرة بسرعة وبدقة 
للحد من عشائراآلفات الموجودة والتقلیل من فرص اآلفات للھجوم على األخشاب. من المفید تقشیر جذوع 
نشر األشجار  لو لم یتم نشر الخشب فورًا. إن مجموعة معالجات ما بعد الحصاد واسعة. ینبغي أن تظل سلع 
التصدیر معزولة للحد من مخاطراإلصابة في مرحلة ما بعد المعالجة. ینبغي فحص  كل األخشاب المستدیرة 
الذین  أولئك  على   ، المثالیة  الناحیة  ومن  واألمراض.  الحشرات  لدالئل  الخشب  منشر  وصولھا  لدى  بصریًا 
یقدمون جذوع نشر األشجار تنبیھ عامل المنشر عن أي مشاكل محتملة لآلفات. وینبغي التحقیق في ھذا وتقدیم 
غیر  أو  مألوفة  غیر  اآلفة  كانت  إذا   ، مناسبة  أخرى  سلطة  أو  النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمة  إلى  تقریرًا 
معروفة. العامل الحاسم في ما إذا كان یمكن انتشار اآلفات من المنتجات الحرجیة الُمخزنة إلى الغابات ھو 

قرب موقع التخزین من الغابة. 

 

 حتى  عند التخطیط لنقل األشجار المقطوعة خالل فترة سكون اآلفات، إال أن أنماط الطقس الموسمیة یمكن 
أن تغیر توقیت ظھور اآلفات. لذلك ربما یكون من الضروري اتخاذ بعض اإلجراءات في منطقة التخزین (إما 
بالغابة أو بالمنشر) مثل وضع مصائد اآلفات ، أو تطبیق التغطیة بالرش. فعلى سبیل المثال ، تعامل األسطح 
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المقطوعة من خشب البلوط المستدیر المعدة إلنتاج األلواح الخشبیة الثمینة مثل القشرة بالشمع لمنع التأكسد والحد 
من الرطوبة.  ترش بعض مناشراألخشاب الماء على أكوام جذوع نشر األشجار، أو قد یتم تغطیس جذوع نشر 
التنبؤ  تطویر  أیضًا  یمكن  الخشب.  تصنیع  یمكن  حتى  القشرة/اللحاء  خنفساء  ھجوم  من  للحد  برك،  في  األشجار 
باآلفات للتكھن بموعد ظھورھا وانتشارھا. یمكن أن تكون ھذه النماذج ممتازة على أساس العائل وتطور اآلفة 
البیولوجي وبیانات المناخ ، أوقد تكون نظم بسیطة على أساس الخبرة السابقة. على سبیل المثال ، بعد شتاء معتدل 
تبقى أعداد أكثر من خنافس القشرة/اللحاء على قید الحیاة مما قد یؤدي إلى زیادة الضرر أوسرعة االنتشار. یمكن 
الحشرات  ألنواع  عملیة  حلول  ھناك  كانت  إذا  الخشب  منشر  لمشغلي  المشورة  تقدیم  المحلیین  التقنیین  للخبراء 

ومسببات األمراض المحتمل تواجودھا محلیا.  

 ُیعد ضمان نظافة المركبات والمعدات األخرى، المستخدمة في نقل األخشاب من الغابة إلى المنشرة، من القشرة/
خطر  من  كبیر  بشكل  یقلل  وسوف  الجیدة  الممارسات  من  تفریغھا  بعد  مباشرة  والتربة  النبات  وحطام   ، اللحاء 
االنتشار العرضي لآلفات. إذا ما تم نقل األخشاب المصابة فأنھ من األفضل استخدام الشاحنات المغطاة، المغلقة إذا 

كان ذلك ممكنا لتقلیل خطر ھروب اآلفة.  

 وینبغي جمع القشرة/اللحاء والمنتجات األخرى المتبقیة وتخزینھا بشكل آمن من أجل زیادة االستخدام أو التخلص 
منھا بطرق مأمونة. ومن الشائع جدا لآلفات أن تكون موجودة في المواد المتبقیة أو النفایات ، وھذه المواد تحتاج 

إلى أن تدار بطریقة صحیحة لمنع تفشي األوبئة التي تقع بالقرب من منشر الخشب.  

وینبغي رصد الخشب الُمصنع و منتجات الخشب وفرزھا إلزالة المنتجات التي تظھر وجود آفات مثل عالمات 
الفطریات ، وثقوب الحشرات و الفضالت (الحطام أو البراز). وتوفر خطوة فرز الجودة ھذة المزید من التأكید بأن 
المنتجات الجاري توصیلھا أو شحنھا أقل عرضة لخلق تفشي حشرة أو مرض. وینبغي أن تصان ھذه المنتجات 
التي تم إزالتھا بسبب وجود مخاطر اآلفات ومعالجتھا ، أو التخلص منھا حیثما كان ذلك مأمون القیام بھ. قد یكون 
خیار الُمعالجة ھو قتل اآلفة ، كالبسترة بالمعالجة الحراریة ، التشعیع أو التبخیر ، قد یكون خیارا. یوفر الصندوق 

٨ قوائم بالممارسات  العامة الجیدة لمناشر األخشاب.

فرز الخشب في المنشرة، كندا
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صندوق ٨ 
الممارسات الجیدة لمناشر الخشب ومعالجات ما بعد الحصاد/القطع للحد من انتشار اآلفة 

 اعتبارمعاملة الجذوع المقطوعة حدیثًا في الموقع حیثما كان ذلك عملیًا 

· فحص جذوع نشر األشجار المقطوعة قبل دخول منشرة الخشب لتحدید ما إذا كانت آفات الغابات موجودة ، 
واحتمال انتشارھا للمناطق المحیطة بھا أو المنتجات.  

· یجب عزل جذوع نشر األشجار المصابة بالتعفن المتقدم جانبًا حتى یمكن إزالة األجزاء المتعفنة واستخدامھا 
أو التخلص منھا بطریقة تضمن الحفاظ على ما تبقى. وھذا یقلل من كمیة الفحص البصري في عملیة التصنیع.  

· عند اكتشاف آفات ھامة أو خاضعة للوائح أو إذا كان یبدو أن ھناك تفشى محتمل لآلفة في مناطق الحصاد 
والتصنیع أو التخزین، قم باالتصال بمنظمتك القطریة لوقایة النباتات أو السلطات التنظیمیة األخرى.  

· إذا كان من الممكن، خزن جذوع نشر األشجار تحت غطاء، تحت أنظمة رش مائي، أو في برك للحد من 
اإلصابة القائمة أو المحتملة. وضع الجاذبات أو المصائد الضوئیة ، استراتیجیًا وبعنایة لتقلیل انتشار اآلفات ، 

وقد تكون جزءًا من الحل للحد من تفشي الحشرات والسیطرة.  

· نقل الحموالت الموبوءة في شاحنات مغطاة ، مغلقة.  

· تنظیف السیارات التي تنقل جذوع نشر األشجار وإزالة القشرة/اللحاء والحطام للتخلص اآلمن على الفور 
بعد التفریغ.  

· اجمع باستمرار القشرة/اللحاء والحطام من ساحة التخزین للمزید من االستخدام أو التخلص منھا بطریقة آمنة 
لمنع تراكم وانتشار اآلفات * .  

فصل  الحشریة.  لآلفات  مؤشرات  أو  المتقدم  المرض  لوجود  التصنیع  عملیة  أثناء  المنتجات  جمیع  رصد   ·
المنتجات الملوثة من أجل استخدامھا أو التخلص اآلمن لمنع حركة ، وانتشار اآلفات أو دخولھا أي مكان آخر.  

· تخزین المنتجات الُمصابة في منطقة منفصلة لتجنب تلوث المنتجات الخالیة من اآلفات حال وجودھا بالمخزن 
أو في حین انتظار النقل أو التخلص منھا.  

· قد تدیر معالجات ما بعد الحصاد مثل المعالجة الحراریة ، أو التشعیع أو التبخیر مخاطر العدید من اآلفات. قم 
باالتصال بمنظمتك القطریة لوقایة النباتات للمزید من المعلومات عن  شروط الصحة النباتیة لالستیراد للسوق 

المستھدفة ، والمعالجات التي قد تكون مناسبة لمنتجاتك واآلفات المرتبطة بھا.  

 ____________

١ *  قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٧٫٣ نقل المنتج ومراكز التوزیع 
 یعتمد استیراد وتصدیر سلع الغابات بشكل كبیر على الموانئ البحریة ، ومرافق المناولة المؤقتة، والمطارات 
ومحطات القطار لتفریغ وتحمیل الحاویات والسفن. ونظرا للعدد الكبیر من سلع الغابات في النقل والتخزین ، لذا 

فإن ھذة المناطق حرجة في المساعدة على منع انتشار اآلفات. 

 للحد من تلوث أو إصابة الموانئ باآلفات ، ینبغي أن یتم بناء منشآت تخزین على سطح صلب أو دائم (على 
سبیل المثال ، الرصف،الخرسانة، والحصى) وتكون خالیة من الغطاء النباتي، واألشجار المیتة أو التي تحتضر ، 

والنفایات والتربة. من المھم أن تكون المناطق المحیطة بأماكن تكویم خشب التصدیر خالیة من اآلفات. 
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و لتجنب انتقال الملوثات، ینبغي تخزین األخشاب الُمستوَردة واألخشاب اُلُمَصَدرة بشكل منفصل مع وجود منطقة 
واقیة ذات حجم مناسب بینھما. وبالمثل ، ینبغي فصل األخشاب المعالجة عن غیر المعالجة. وإذا كانت ھناك أماكن 
مخصصة لتدخین الخشب ، ُیراعى بناء حواجز مادیة مع مواد واقیة من الحشرات أو أغطیة لتجنب إعادة تلوث 

الخشب الُمعالج.  

 یجب إزالة المصادر المحتملة النتشار اآلفات مثل جذوع نشر األشجار المرفوضة ، أخشاب فرش الشحنة، وقطع 
الخشب المكسورة، أو النفایات النباتیة فورًا والتخلص منھا بشكل آمن لتجنب احتمال تراكم اآلفات.  

 وینبغي فحص الحاویات قبل تحمیلھا ، لضمان أن اآلفات أو التربة والحطام ال تشكل مخاطر   آفة. قد یكون من 
الضروري تنظیف الحاویات باستخدام برامج الغسیل بالضغط أو المعالجة بالتطھیر. وھناك حاجة إلى إجراءات 

مكتوبة لضمان سالمة العمال وتحقیق أھداف الصحة النباتیةالمرجوة. 

  وقبیل التحمیل مباشرة،  یُنصح بتفتیش المنتجات الحرجیة لضمان  عدم إصابتھم أثناء التخزین. یمكن أیضًا 
استخدام سجل التفتیش ھذا كسجل للرصد إذا تم الكشف عن اآلفات أثناء التفتیش لدى الوصول.  

 

یؤثر قرب مراكز النقل والتوزیع من الغابات بشكل كبیر على احتمال إصابة الشحنات الصادرة باآلفات. وبالمثل 
، فإن قرب الغابات من ھذه المراكز یؤثر على احتمال توطن اآلفات بنجاح نظرا لتوافر العوائل المناسبة. حیثما 
یوجد مدخل ومخرج مرافق منتجات الغابات/المنتجات الحرجیة بالقرب من الغابات، فمن المفید إجراء مسوحات أو 
أنشطة رصد للكشف عن توطن اآلفات الجدیدة للغابات (أنظر القسم ٦٫٤). في بعض الحاالت ، قد تكون الغابات 
الواقعة بالقرب من مدخل ومخرج المرافق بمثابة الحارس أو النباتات المؤشر. باإلضافة ، یمكن أن تزرع نباتات 
الرصد أوتوضع على نقاط الدخول ، مثل الموانئ ومحطات الحاویات. یمكن أن تساعد ھذه النباتات مع ا المسوحات 
على الكشف عن دخول أي حشرات حرجیة للبلد عندما تبدأ تظھر عالمات اإلصابة. ویوصى بأدوات الرصد، مثل 
الجاذبات، أو المصائد الضوئیة ، والمسح الدوري للمواقع ، للمساعدة في الكشف عن بعض اآلفات الحشریة ، مثل 
خنافس القشرة/اللحاء. المصائد لیست فعالة ضد معظم حفارون الخشب أو مسببات األمراض،إال أن مصائد الجذوع 

تكون وسیلة فعالة لرصد ھذه اآلفات ، فضًال على بعض خنافس القشرة/اللحاء. 

 

قد تكون ھناك حاجة لحمایة الشحنات من الحشرات على متن النواقل في تلك المناطق التي تنجذب فیھا حشرات ، 
مثل (Lymantria dispar) (عثة الغجر، الساللة اآلسیویة على وجھ الخصوص) ،  

كثافة  تقلیل  المفید  من  للضوء.  الطویلة)  القرون  ذات  المحروق  الصنوبر  (خنفساء   (Arhopalus ferus)و
اإلضاءة في الموانئ وعلى السفن خالل فترات الخطر العالي، وإجراء عملیات الشحن وترتیب وقت الرحیل في 
فترات انخفاض نشاط الحشرات. قد یكون من الضروري أیضا تفتیش السلعة قبل المغادرة أو معالجة السلعة أو 

وسیلة النقل. 

 

ویمكن من خالل العمل مع العلماء المحلیین والمنظمات القطریة لوقایة النباتات تطویر حلول عملیة لتحسین إدارة 
اآلفات في المرافق التي تقوم بنقل وتوزیع المنتجات الحرجیة ، وبالتالي حمایة صحة الغابات (انظر الصندوق ٩). 
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الصندوق ٩ 
الممارسات الجیدة لنقل المنتج ومراكز التوزیع للحد من انتشار اآلفات

إنشاء مناطق تخزین المنتج الحرجي على األسطح الصلبة (على سبیل المثال، الرصف،الخرسانة، 
والحصى الخ) الخالیة من مصادر محتملة لإلصابة باآلفة لضمان نظافة المنتج. 

· إعادة تدویرأو إعادة استخدام أخشاب فرش الشحنة الُمفرغة  ومواد التعبئة الخشبیة بالتشاور مع المنظمة 
القطریة لوقایة النباتات. 

· التخلص من المصادر المحتملة النتشار اآلفات مثل نفایات النواقل والمنتجات المكسورة * . 

· تنفیذ معاییر و إجراءات لنظافة الحاویات لضمان عدم انتقال اآلفات أثناء عملیة النقل. 

· تفتیش المنتجات وإزالة الموبوءة  منھا قبل الشحن. 

· منع التلوث المتقاطع بین المنتجات الُمستوردة والُمصدرة ، وبین المنتجات المعالجة وغیر المعالجة. 

· الحفاظ على مواد التعبئة الخشبیة الُمعالجة (المعیار رقم ١٥) منفصلة عن مواد التعبئة الخشبیة غیر 
الُمعالجة. ال تقم بتحمیل الخشب المعالج على مواد التعبئة الخشبیة غیر المعالجة.  

· تنفیذ برامج الرصد ، بما في ذلك المصائد ، في تلك المناطق حیث دخول وخروج المرافق متاخمة 
للمناطق الحرجیة ، بالتعاون مع المنظمة القطریة لوقایة النباتات. 

· تعزیز وعي تفشي اآلفات بالقرب من الموانئ وتطویر أنظمة لضمان نظافة النواقل والشحنات من 
اآلفات المتطفلة و كتل البیض. 

· العمل مع المنظمة القطریة لوقایة النباتات لوضع حلول عملیة إلدارة مخاطر اآلفات لحركة المرافق 
التي تتركز في استیراد وتصدیر المنتجات الحرجیة. 

 __________

* قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٨٫٣ استخدام منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات بالغابات  
اتباع منھج النظم في عالم اللوائح ھو استخدام اثنین على  األقل من التدابیر المستقلة إلدارة الخطر للحد 
من خطر اآلفة للوفاء بشروط اآلستیراد. كثیرًا ما یطبق المشتغلین بالغابات عدة ممارسات للحد من مشاكل 
اآلفات خالل مراحل عملیة اإلنتاج بأكملھا ، من زراعة وإدارة الغابات إلى عملیات الحصاد. تساعد تلك 
الممارسات، غالبا ما تسمى باإلدارة المتكاملة لآلفات (انظر القسم ١٫٣) ، على تشكیل أساس منھج النظم 
(انظر القسم ٥٫٤). یعطي الصندوق ١٠ أمثلة لتدابیر إدارة اآلفات التى یمكن لعاملي الغابات استخدامھا للحد 
من عشائر اآلفات قبل أن ُتباع المنتجات وُتشحن ، وقبل أن تشكل اآلفات المرتبطة بھا خطرا على الغابات 

في الخارج ، أو ُتأثر على األرباح  بالموطن.

٩٫٣ التحدیات في منع انتشار اآلفات من خالل الوقود الخشبي/حطب الوقود 
 إن السوق الدولي للوقود الخشبي/حطب الوقود جدیدًا إلى حد ما ، ولكن یبدو أنھ یزداد نموًا نظرًا لبحث 
البلدان عن مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الوقود األحفوري (الصندوق ١١). الوقود الخشبي/حطب 
الخشب  كریات  و   ، الخشب  ورقائق   ، الخشب  وبقایا   ، المستدیرة  األخشاب  تشمل  واسعة  فئة  ھو  الوقود 
والحطب والفحم النباتي والسائل األسود. تمثل المنتجات المصنعة مخاطر أقل لآلفة، فعلى سبیل المثال ال 
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یلزم إخضاع كریات الخشب والفحم للوائح. 

 وكثیرا ما یتم قطع األشجار المتضررة من اآلفات الستخدامھا كحطب. یمكن للكثیر من اآلفات التي تسببت في 
تراجع الشجرة أوموتھا البقاء على قید الحیاة في الخشب لعدة سنوات ویتم نقلھا إلى مناطق جدیدة. خنافس حفر 

   Agrilus planipennis الخشب ( مثل

ھي  الطویلة)  القرون  ذات  اآلسیویة  (الخنفساء   Anoplophora glabripennis و  القرمزي)  اآلش  (حفار 
األوروبي)،   الخشب  (لدبور    Sirex noctilioیمكن ولكن    ، الطریق  ھذا  الستخدام  شیوعًا  األكثر  الحشرات 

والنمل األبیض والكائنات الممرضة االنتقال أیضًا على أو في جذوع نشر األشجار أو الفروع

التجارة الدولیة في الوقود الخشبي/حطب الوقود (متوسط ٢٠٠١ و ٢٠٠٢)

لقد أصبح من الواضح بشكل متزاید أنھ حتى الحركة المحلیة لھذه السلع یمكن أن یسبب في انتشار آفات غیر 
مرغوبة، وقد تكون ھناك حاجة للوائح وطنیة لمنع الحركة من المناطق الموبوءة إلى المناطق الخالیة 

من اآلفات، كما  تم تبنیھ في الصین بالنسبة للخنفساء اآلسیویة ذات القرون الطویلة. 

السلعة الحجم الدولي للشحن

طن متري  288 255 1 الفحم

متر مكعب   650 742 26                              رقائق وجزیئات الخشب

متر مكعب 946 926 1                                                                                                          الحطب

متر مكعب  628 282 6                              المخلفات الخشبیة
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الصندوق ١٠
أمثلة لتدابیر یمكن إدراجھا في منھج النظم إلدارة خطر آفة الغابة 

قبل زراعة األشجار 

• تسجیل منتجي البذور والنباتات وتوفیر التدریب المناسب ألسالیب المناولة 

• اختیار المادة الوراثیة المناسبة 

• اختیار مواد غرس صحیة 

• اختیار األنواع أو األصناف المقاومة أو األقل عرضة  

• تحدید المناطق وأماكن أو مواقع اإلنتاج الخالیة من اآلفات 

• اعتبار الخصائص البیئیة ، مثل التربة والغطاء النباتي والتنوع البیولوجي وقیم الموارد األخرى، عند 
التخطیط واختیار وإعداد الموقع. 

أثناء موسم النمو 

• تنفیذ عملیات التفتیش للكشف عن وجود اآلفات 

 Phytophra spp إجراء اختبارات الكشف عن األمراض ، على سبیل المثال عفن جذور أو •

التربیة  ركائز  إلزالة  التطھیر  مثل   ، المناسبة  الحرجیة  الممارسات  باستخدام  اآلفات  عشائر  من  الحد   •
المحتملة وتجنب إتالف المحاصیل خالل مكافحة الحشائش، التخفیف، التقلیم، وحصاد منتجات الغابات غیر 

الخشبیة وإنقاذ الشجر. 

• المحافظة على المسوحات الالزمة للمصادقة على انخفاض انتشار اآلفات 

 

عند الحصاد 
· حصاد األشجار في مرحلة معینة من النمو أو الوقت من السنة لمنع زیادة عشائر اآلفة 

· تفتیش وإزالة األشجار المصابة وجذوع نشر األشجار  

· استخدام الممارسات الصحیة ، مثل إزالة أیة نفایات یمكن أن تكون ركیزة خصبة لآلفات 

·  استخدام تقنیات الحصاد أو المناولة التي تقلل األضرار لألشجار والتربة 

· إزالة األخشاب المقطوعة بسرعة لتجنب تراكم اآلفات 

· نزع قشرة/لحاء األشجار في أقرب وقت ممكن بعد قطعھا 

· إزالة الجذوع أو معالجة السطوح حیثما كان ذلك ضروریًا للحد من عفن الجذور أو مشاكل اآلفات األخرى 

· تنظیف المعدات بین المواقع 

 

معالجة ومناولة ما بعد الحصاد 
باستخدام  اآلفات   إزالة  أو  تعقیم   ، لقتل  الخشبیة  المنتجات  من  غیرھا  أو  األشجار  نشر  جذوع  معالجة   ·

الحرارة ، والتبخیر ، التشعیع، المعالجة الكیمیائیة ، استخدام الفرشاة أو  نزع القشرة/اللحاء

· تخزین جذوع نشر األشجار أو المنتجات الخشبیة األخرى بطرق تحد من تراكم اآلفات ، مثل الغمر تحت 
الماء  
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· تفتیش وتصنیف جذوع نشر األشجار والمنتجات الخشبیة األخرى 

· استخدام تدابیر التطھیر بما في ذلك إزالة األجزاء الملوثة أو الُمصابة من النبات العائل 

· تعیین (أخذ عینة) و اختبار منتجات الغابات بالنسبة لآلفات 

· تركیب موانع للحشرات في مناطق التخزین 

المرتبطة بالتصدیر واالستیراد 

· معالجة أو تصنیع منتحات الغابات لقتل اآلفات  

· وضع قیود صحة نباتیة على االستخدام النھائي والتوزیع ونقاط الدخول ووضع قیود على لالستیراد الموسمي 
لتجنب دخول اآلفات  

اآلفات  ھروب  أو  اإلصابة  لمنع   ، المغطاة  أو  المغلقة  الحاویات  مثل   ، التعبئة  من  المناسب  األسلوب  اختیار   ·
العرضي أثناء النقل 

·  طلب حجر ما بعد الدخول لنباتات الغرس لتمكین الكشف عن أیة إصابات كامنة  

· تفتیش و / أو اختبار سلع الغابات للتحقق من حالة اآلفات 

· استخدام ممارسات التطھیر الجیدة للنواقل كالسفن والحاویات والشاحنات

حتى الحركة المحلیة للحطب یمكنها نشر اآلفات 
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الصندوق ١١
التجارة الدولیة في الوقود الخشبي/حطب الوقود (متوسط ٢٠٠١ و ٢٠٠٢)

رقائق وجزیئات الخشب  : ٦٥٠ ٧٤٢ ٢٦ متر مكعب 

الحطب: ٩٤٦ ٩٢٦ ١متر مكعب 

بقایا الخشب (الُمخلفات الخشبیة): ٦٢٨ ٢٨٢ ٦ متر مكعب 

 ___________

 (Hillring and Trossero, 2006 : المصدر)

حطب  على  اآلفة  مخاطر  لتقلیل  التبخیر  أو  الحراریة  المعالجة  تتطلب  استیراد  لوائح  البلدان  بعض  لدى   
الوقود. ھذه المتطلبات من السھل رصدھا وفرضھا على النحو اھتمامات التجاري الكبیر ذو االھتمامات ، 
إال أن العملیات الصغیرة غالبا ما تفتقر ھذه القدرة. إن تطبیق الئحة نقل الحطب على األفراد ھو أقرب ما 

یكون إلى المستحیل. قد یكون التعلیم العام أفضل نھج للحد من انتشار اآلفات من خالل الحطب. 

 

  غالبًا ما یتم تطبیق لوائح األخشاب المستدیرة على وقودالحطب في النقل الدولي. ویمكن للمعالجات مثل 
(نزع القشرة/اللحاء) أو التقطیع لنشارة أن تقلل كثیرا من بقاء خنافس اللحاء على قید الحیاة ، ولكن المعالجة 
الحراریة أو التدخین توفر حمایة أفضل من اآلفات، بما في ذلك الكائنات الممرضة الفطریة ، التي تعیش 

في عمق الخشب. 

٣٫١٠ التحدیات في منع انتشار اآلفات من خالل نباتات الغرس 
 ویعتقد  أن كثیر من آفات الغابات دخلت إلى المواقع الجدیدة والعوائل من خالل نباتات الغرس. وقد تشمل 
نباتات الغرس الجذور، والساق، والفروع، واألوراق ، وأحیانا حتى الفواكھ المقصودة للغرس. یمكن لھذا 
العدد الكبیر من أجزاء النبات ، أن یحمل آفات عدیدة متنوعة. تعتبر عموما النباتات في وسط النمو (تربة 
غیر معقمة) ذات مخاطر أعلى. من الصعب كشف الكائنات الممرضة بشكل خاص في نباتات الغرس. فیما 
 Pseudomonas  :یلي بعض األمثلة للكائنات الممرضة التي یعتقد أنھا انتشرت بواسطة نباتات الغرس

(قرحة نزیف كستناء الحصان)، 

 Phytophra   القرحة الزائفة ، والعدید من أنواع spp   Gibberellaذبول اآلش؛ Chalara spp
 P. ramorum, P. cinnamomi, P. alni, P. kernoviae, P. lateralis , P. ذلك  في  بما 

  pinifolia

 ھناك القلیل من المؤلفات العلمیة عن اآلفات الموجودة على نباتات الزینة. عالوة على ذلك ، یقدر العلماء 
أن حوالي سبعة في المئة فقط من فطریات العالم معروفة للعلم. بعض الكائنات الممرضة  ھي ھجن في 
بیئة الحضانة، خالقًة بذلك كائنات حیة جدیدة وُمتكیفة مع الظروف الجدیدة والعوائل. قد تكون ھناك حاجة 
المتسلسل  البلمرة  فعل  رد  (أي  النووي  الحمض  تسلسل  مثل   ، جزیئیة  وأدوات  زراعة  ألسالیب  خاصة 
وجود  لتأكید   ، المناعي (إلیسا))  الفحص  لمجموعات  اإلنزیم المرتبط  المناعي (أي  والكشف  (االسترداد) 
الكائنات الممرضة.  مثل ھذه األدوات ، والوقت المناسب الستخدامھا ، نادرا ما  تكون متاحة للمفتشین 

المكلفین بمراقبة استیراد المواد النباتیة.

اإلیكولوجیة  النظم  في  والتوطن  الغرس  نباتات  طریق  عن  المكتشفة  غیر  الممرضة  الكائنات  تنتشر  قد 
الطبیعیة ُمسببًة أضرار كبیرة من خالل االنتشار للنباتات األصلیة والتجاریة. 

زادت المخاطر بشكل كبیر بارتفاع حجم التجارة في نباتات الزینة نتیجة التحول إلى اإلنتاج النباتي العالمي. 
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مشتل حرجي بمصر

ونظرا لضخامة حجم التجارة والطریقة التي یتم بھا إرسال الشحنات (عادة معبأة بإحكام في حاویات) ، فإنھ في 
الواقع  عادة ما یتم تفتیش عینة صغیرة فقط من المواد النباتیة (عادة من خالل المعاینة البصریة فقط). تعزل نظم 
اللوائح الحالیة اآلفات الخاضعة للوائح  و المعروفة. إال أن بعض اآلفات یصعب اكتشافھا والبعض اآلخر غیر 

معروف لآلن. قد تبدو بعض النباتات صحیة ولكنھا قد تحتوي على كائنات ممرضة كامنة أو ساكنة. 

 لذلك فإن ھذا یخلق تحدیًا كبیرًا إلدارة اآلفات لدعم تجارة النباتات و في نفس الوقت لوضع لوائح النتشار اآلفات 
تحاول  أنظمة  تطویر  الممكنة  الحلول  تشمل  قد  الطبیعیة.  اإلیكولوجیة  النظم  على  المحتملة  المدمرة  اآلثار  ومنع 
الحد من ظھوراآلفات على النباتات والبیئة المحیطة في جمیع مراحل عملیة اإلنتاج. قام االتحاد األوروبي،  الذي  
یضم في الوقت الحاضر سوقا واحدة من الدول األعضاء ال ٢٧ دون مراقبة حدود، مؤخرًا باستخدام نظام ’’جواز 
سفر النبات‘‘. یقوم االتحاد األوروبي بتسجیل منتجي المشاتل عالیة المخاطر ویجعل عملیات التفتیش للتأكد من 
أن المشتل خالي من اآلفات، وذلك قبل التصریح للمنتج بإصدار ”جوازات سفر النبات“. یرافق جوازسفر النبات 
النباتات للمستخدم النھائي.  للسماح بتعقب المستنبتات عالیة المخاطر من مواقع اإلنتاج األولیة إلى المستخدمین 
النھائیین. یمكن ھذا النظام موظفي اللوائح من تعقب مصدر النباتات المصابة بسرعة، والحد من انتشار اآلفات 

داخل أراضي االتحاد األوروبي.

وھناك حاجة أیضًا الستمرارتحدیثات قواعد البیانات العلمیة وتبادل البیانات ، وتحسین وتحدیث التفتیش وطرق 
التشخیص في نقاط التفتیش المختلفة. ُیوصى بشكل عام  استخدام درجة عالیة من الكفاءة المتزایدة للتقنیات إلنتاج 
نباتات أصح. قد تشمل التدابیر اإلضافیة تتبع كفؤ لمنشأ النبات واإلقصاء االختیاري أو إخضاع بعض أنواع السلع 
للوائح عند خطر أعلى ، على سبیل المثال نباتات الغرس الكبیرة مع التربة التي یتم استخدامھا فورًا إلنشاء المناظر 

الطبیعیة الخشبیة. قد یكون التعلیم أداة أخرى لزیادة الوعي من الخطر المحتمل ، وحجم المشكلة العالمي.  

 وقد أعد معیار دولي جدید للتدابیر المتكاملة إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالتجارة الدولیة لنباتات الغرس في 
االتفاقیة وھو حالیًا في عملیة المراجعة. 

٣٫١١ التحدیات في منع أنواع أشجار ُأدخلت عمدًا من أن تصبح غازیة 
 أصبح العدید من األنواع النباتیة و الحیوانیة غیر األصلیة التي أدخلت عمدا إلى النظام اإلیكولوجي ،خارج نطاق 
انتشارھم األصلي، لفوائدھم االقتصادیة والبیئیة أو االجتماعیة آفات خطیرة. ھذه المشكلة ھي مصدر قلق كبیر 
في قطاع الغابات. غالبًا ما یتم استخدام العدید من أنواع األشجار غیر األصلیة  في الزراعة الحراجیة والغابات 
التجاریة ومكافحة التصحر . یحظى العدید من ھذه األنواع الشجریة بتقدیر بسبب قدرتھا االستثنائیة على التكیف 
الحاالت  بعض  في  أنھ  إال  لمنتجاتھا.  المتعددة  واالستخدامات   ، السریع  ونموھا   ، المواقع  من  واسعة  لمجموعة 

أصبحت نفس ھذه األنواع تھدیدات خطیرة على أنظمتھا اإلیكولوجیة 
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(الصندوق١٢). أنھ ألمر حیوي ضمان خدمة ھذه األنواع لألغراض التي أدخلت لھا وأال تصبح آفات. 

 یوصى بالتقییم الدقیق لمخاطراآلفات قبل إدخال األنواع النباتیة الجدیدة. ثبت دقة التقییم االسترالي لمخاطر 
Gor-) وآخرون ، ١٩٩٩) دقیق بقدر معقول لطائفة واسعة من الظروف البیئیة Pheloung (للحشائش 
don وآخرون ، ٢٠٠٨) ، وھو النظام األكثر استعماالحالیًا. للحصول على أمثلة لتطبیق ھذا التقییم ، انظر 

 www.weeds.org.au / riskassessment.htm :

زرع العدید من أنواع أشجار الغابات ، مثل Acacia albida الصغیرة في النیجر أعاله ، بغرض 
الممیزات اإلیجابیة والمنتجات التي تقدمها إال إنها لدیها القدرة على أن تصبح غازیة
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الصندوق ١٢
أمثلة ألنواع أشجار ُأدخلت عمدًا و أصبحت آفات

غالبًا ما یستخدم قطاع الغابات أنواع أشجار غیر أصلیة لتقدیم مجموعة متنوعة من الفوائد. أصبح الكثیر 
من ھذه األنواع مشاكل رئیسیة في جمیع أنحاء العالم. 

والعلف،  والحطب،  للخشب،  كمصدر  واسع  نطاق  على   Leucaena leucocephala استخدام تم   ·
والظل واستعادة األراضي المتدھورة، وتحسین التربة وتثبیت الرمال. وھي سریعة النمو ، شجرة لتثبیت 

النیتروجین مقاومة للظروف الجافة والتربة المالحة ولذلك ینظر إلیھا  بتقدیر كبیر النوع في المناطق القاحلة 
في أفریقیا وآسیا. إال أن ھذا النوع یمیل  في المناطق التي ُأدخلت، إلى تشكیل غابة كثیفة یغزو بسھولة 
 ،McNeely) أطراف الغابات، وجوانب الطرق، األراضي البور، المناطق الساحلیة واألراضي الزراعیة

١٩٩٩). أیضا ، فإن سمیة البذور وأوراق الشجر تخفض قیمتھا كمصدر علف. 

· یعتبرProsopis juliflora  مفید جدًا في السیطرة على تآكل التربة ، والحد من الجفاف في منطقة 
ما، كما یوفر مصدرًا لحطب الوقود وكذلك علف ومأوى للحیوانات البریة والمستأنسة على حد سواء. وقد 
أدخلت ھذه األشجار في العدید من البلدان في أفریقیا وآسیا مع بعض التأثیرات البیئیة الھامة واالجتماعیة 
واالقتصادیة. أدى ھذا النوع إلى إحالل النباتات األصلیة مما أدى إلى انخفاض التنوع البیولوجي و انخفاض 
تنوع المنتجات المتاحة للمجتمعات الریفیة (McNeely، 1999). جعلت مجموعاتھا الكثیفة  األراضي 

التي غزتھا أراضي غیر صالحة لألغراض الزراعیة.

· تعتبر أنواع األشجار التجاریة مثل الصنوبر (Pinus spp.)، الكافور (Eucalyptus spp.) والمطاط 
(Hevea brasiliensis) مصادر ھامة للخشب وااللیاف ، وبالتالي تم زراعتھا في العدید من المناطق 
حیث أنھا لیست أصلیة. انتشر العدید من ھذه األنواع خارج المناطق التي ُزرعت فیھا مسببة آثار مدمرة 
على النظم اإلیكولوجیة بما في ذلك خفض التنوع الھیكلي، وزیادة الكتلة الحیویة، وتعطیل دینامكیات الغطاء 

 .(١٩٩٨ ، Richardson) النباتي القائم وتحویر الدائرة الغذائیة

· تم إدخال العدید من أنواع األكاسیا االسترالیة في جنوب أفریقیا للحصول على األخشاب وحطب الوقود، 
فضال عن العفص، والتي تستخدم من قبل الصناعات الجلدیة ، وتثبیت الرمال. غیرت مثل ھذه األنواع 
موائل الحیاة البریة جذریًا مؤدیًة إلى تغییرات كبیرة في توزیع األنواع ، خاصة الطیور. كما أنھا حورت 
أیضًا أنظمة الدائرة الغذائیة في النظم اإلیكولوجیة الفقیرة نظرا لقدرتھا على تعدیل نتروجین الغالف الجوي 
(Van Wilgen وآخرون ، ٢٠٠١). كذلك خفضت أیضا من إمدادات المیاه للمجتمعات القریبة ، وزادت 

من مخاطر الحرائق. 
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٤ تبسیط مفاهیم الصحة النباتیة 

لتدابیر  الدولیة  المعاییر  واعتماد  تطویر  وكیفیة   ، (االتفاقیة)  النباتات  لوقایة  الدولیة  االتفاقیة  الفصل  ھذا  یصف 
الصحة النباتیة ١٠ (المعاییر الدولیة). تصف األقسام الالحقة (٢٫٤-١٢٫٤) التوجیھات الواردة في المعاییر ال 
سیما تلك ذات الصلة بالغابات وترد ھذه في بدایة كل من ھذه األقسام. تساعد المعاییر في دعم الممارسات الجیدة 
لقطاع الغابات والتجارة الخالیة من اآلفات ، سواء في مجال سلع الغابات وغیرھا من السلع التي یتم إرسالھا بمواد 
التعبئة الخشبیة. للوضوح ، تفترض أوصاف المعاییر الدولیة ھنا التطبیق المثالي لھا واتباع تعاریف اآلتفاقیة. في 
بعض الحاالت ، تطبق األطراف المتعاقدة (الدول األعضاء باالتفاقیة) المعاییر على نحو مختلف. قد یكون تطبیق 
أكثر  لالستیراد  نباتیة  صحة  شروط  وصف  أیضا  للبلدان  ویمكن  الموارد.  ُشحة  بسبب  محدودة  الدولیة  المعاییر 
صرامة ، ولكن یتعین علیھم تقدیم المبررات الفنیة للقیام بذلك. تمد االتفاقیة عملیة تسویة المنازعات عند  مطالبات 

البلدان لقیود تجاریة ال مبرر لھا. 

 

٤-١  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات و المعاییر الدولیة للصحة النباتیة  

 

تمد أمانة االتفاقیة ، المستضافة من قبل منظمة األغذیة والزراعة (الفاو) التابعة لألمم المتحدة، تعاون وثیق مع 
المنظمات الدولیة ذات الصلة واالتفاقیات الدولیة. حاكم الھیئة الدولیة لوقایة النباتات ھو ھیئة تدابیر الصحة النباتیة 
(CPM)، والتي من بین أنشطتھا األخرى ، اعتماد المعاییر الدولیة لمنع دخول اآلفات وانتشارھا  وتسھیل التجارة. 
یتم تطویر المعاییر الدولیة والموافقة علیھا من خالل عملیة تشاوریة دولیة، ومعترف بھا في إطار منظمة التجارة 
 .(SPS اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة) العالمیة من خالل اتفاقیتھا على تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة

 

وتدیر لجنة المعاییر عملیة وضع المعاییر الدولیة الجدیدة أو المنقحة. وتتألف اللجنة من خبراء فنیین یمثلون جمیع 
القائمة  التجاریة  والسیاسات   ، العلمیة  المبادئ  على  الدولیة  المعاییر  وتستند  والزراعة.  األغذیة  منظمة  مناطق 
والمعلومات الفنیة. في البدایة یتم وضع مسودات من قبل خبراء فنیین مختارین وھم أعضاء في لجان أو جماعات 
عمل الخبراء. یتناول الفریق الفني لحجر الغابات الزراعي (TPFQ) القضایا الحجریة ذات الصلة بالغابات. وقد 
یطلب  (TPFQ) معلومات فنیة محددة لعملھ  في وضع المعاییر. اعتمد (TPFQ) في توفیر ھذه المواد على 
المجموعة الدولیة لبحوث حجر الحراجة (IFQRG) ، وھي ھیئة مستقلة من العلماء الباحثین وممثلي وكاالت 
الصیاغة  الخبراء  فرق  أعدھا  التي  المعاییر  مشروع  المعاییر  لجنة  تستعرض  الغابات.  وقطاع  وطنیة  تنظیمیة 
وتضعھا في  شكلھا النھائي من اجل ”مشاورة البلد“ ، وھي عملیة تشاور دولي للمعیار. یجوز لألطراف المتعاقدة 
باالتفاقیة التعلیق واقتراح تعدیالت على مشروع المعیار ، وغالبا یتم ذلك بعد مشاورات وطنیة مع الصناعات 
المتضررة ، واإلدارات الحكومیة األخرى ، والمنظمات غیر الحكومیة ، وما إلى ذلك. ویجري التفاوض على 
مشروع التعدیالت حتى یتم تطویر مسودة تتم الموافقة علیھا باالجماع من قبل جمیع األطراف المتعاقدة في اجتماع 

سنوي لھیئة تدابیر الصحة النباتیة (CPM). یمكن أن تستغرق عملیة وضع معیار جدید عدة سنوات. 

مطلوب من األطراف المتعاقدة في االتفاقیة ما یلي: 

 (NPPO 11) إنشاء منظمة قطریة لوقایة النباتات •

• تعیین نقطة اتصال رسمیة لالتفاقیة ؛ 

• وصف واعتماد تدابیر الصحة النباتیة ؛ 

• التصدیق على الصادرات؛ 
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• ضبط الواردات؛ 

• التعاون على الصعید الدولي؛ 

• تبادل المعلومات بشأن اآلفات ١٢  واللوائح؛ 

• التعاون في تطویر المعاییر الدولیة.  

تعد المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) الوكاالت الحكومیة في البلدان األعضاء باالتفاقیة التي تقوم 
بتطبیق معاییر الصحة النباتیة من خالل وضع وتطبیق اللوائح الوطنیة. تقوم تلك الوكاالت بإجراء تحلیل مخاطر 
اآلفات بغرض إنشاء تدابیر صحة نباتیة ؛ وإدارة مراقبة اآلفات؛ و إبالغ البلدان األخرى عن حالة اآلفات؛ تنسیق 
مكافحة اآلفات؛ وإنشاء ورصد المناطق الخالیة من اآلفات. تقوم تلك الوكاالت أیضًا عند الحاجة بإصدار شھادات 
الصحة النباتیة، و تأكید أن الشحنات مطابقة لشروط البلد المستورد. كما أنھا تأخذ المسؤولیة بضمان أمن الصحة 
النباتیة للشحنات من إصدار الشھادات حتى التصدیر؛ إجراء التفتیش للتحقق ، وإذا لزم األمر ، معالجة الشحنات ، 

بما في ذلك ، عند االقتضاء ، تدمیر أو رفض الدخول.  

 

ألن اآلفات ال تعترف بالحدود الدولیة ، كثیرا ما تعمل المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) مع الدول 
المجاورة لمنع دخول اآلفات، توطنھا وانتشارھا. ویمكن أن یتم ھذا التعاون من خالل المنظمات اإلقلیمیة لوقایة 
النباتات (RPPOs). تساعد المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات (RPPOs) في تنسیق قواعد للتعامل مع قضایا 
اإلقلیمیة  المنظمات  تقوم   .(NPPOs) النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمات  أثارتھا  التي  اإلقلیمیة  النباتیة  الصحة 
لوقایة النباتات (RPPOs) بجمع ونشر المعلومات، ویمكن أن ُتحدد أولویات المعاییر اإلقلیمیة التي یمكن أن 
تصبح أساسًا لمعاییر دولیة. وعادة ما تطلب المنظمة القطریة لوقایة النباتات  (NPPO)، أو أحیانًا المنظمات 
اإلقلیمیة لوقایة النباتات (RPPO) ، من االتفاقیة وضع معیار جدید، أو تنقیح الموجود فعًال ، للتعامل مع قضیة 

صحة  نباتیة على وجھ الخصوص. 

 

٤-٢  تحلیل خطر اآلفة 
 إطار لتحلیل مخاطر اآلفات (المعیار الدولي رقم ٢، ”٢٠٠٧“)؛ الخطوط التوجیهیة لتصدیر و شحن و استیراد 
و إطالق عوامل المكافحة و غیرها من الكائنات الحیة المفیدة (المعیار الدولي رقم ٣، ٢٠٠٥)؛ تحلیــل مخاطـــر 
اآلفات الَحْجریة، بما في ذلك المخاطر على البیئة وعلى الكائنات الحیة المحورة وراثیًا (المعیار الدولي رقم ١١، 
٢٠٠٤) تحلیــل مخاطـــر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح (المعیار الدولي رقم ٢١، 

 .(٢٠٠٤
 

یشمل خطر اآلفة مجموعة واسعة من الكائنات الحیة التي ُیحتمل أن تكون مرتبطة بسلع الغابات مثل البكتیریا، 
والفطریات، والحشرات، والعثة، والرخویات والدیدان الخیطیة والفیروسات والنباتات الطفیلیة. ویتم تقییم خطر 
اآلفات المرتبطة بالتجارة في سلع الغابات من قبل كل بلد على حدة. ویجب على البلدان ضمان أن تستند شروط 

الصحة النباتیة لالستیراد على العلم ، وبما یتناسب مع مخاطر اآلفات والحد األدنى من اآلثارعلى التجارة.  

ویمكن إجراء تحلیل مخاطر اآلفات (PRA) آلفة معینة، أو سلعة (الذي یعتبر جمیع اآلفات المحتملة التي یمكن 
أن تحمل) من بلد معین أو منطقة المنشأ، أو على نطاق واسع أكثر لطریق. یتضمن تقییم مخاطر اآلفات لسلعة 
استیراد مقترحة  عدة خطوات. أوًال ، ھناك حاجة إلى وصف واضح للسلعة ودرجة التصنیع ( ما ھي العملیات 
التي تم تطبیقھا). ثم  یتم إعداد مسودة قائمة باآلفات المرتبطة بتلك السلعة من المؤلفات العلمیة والسجالت التاریخیة 

لآلفات التي تم الكشف عنھا على السلعة في البلدان األخرى. 

یلي ذلك تقییم كل آفة محتملة  كما یلي : 
• ما إذا كان موجودا في البلد المصدر والبلد المستورد ؛  
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• ما إذا كان یرتبط مع سلعة أو طرق أخرى ؛  

• ما إذا كان یمكن لآلفة أن تدخل ، والعثور على الموائل المناسبة ، والتوطن والنشر في البلد المستورد؛ 

• إذا، وإلى أى مدى، سوف یلحق ضررًا اقتصادیًا في البلد المستورد؛  

یتطلب ھذا التقییم فھم البیئة وسلوك كل كائن حي ، بما في ذلك مجموعة من العوائل المناسبة ، ومراحل حیاتھ ، 
وطریقة ومعدل التكاثر ، وطول دورة الحیاة ، المتطلبات المناخیة.  

وعالوة على ذلك اآلثار المحتملة لآلفة على الصناعة ، كما یتم تقییم البیئة والتجارة الدولیة. 

  

نتیجة ھذه العملیة ھو تقییم لمخاطر اآلفة لكل كائن حي. عندما تكون مخاطر اآلفات مرتبطة بسلعة معینة، أو 
مجموعة من السلع ، أو اعتبار اآلفة (اآلفات) المرتبطة بوسیلة نقل ، یشار إلى ھذا على أنھ تحلیل مخاطر الطریق. 

 

یحدد  وسوف   (PRA)   اآلفات لمخاطر  الكامل  للتحلیل  المدخالت  من  واحدة  ھي  اآلفات  لمخاطر  التقییم  ھذا   
مخاطر اآلفة الحاجة إلى تدابیر الصحة النباتیة. و یتضمن تحلیل مخاطر اآلفات (PRA) أیضًا النظر في تدابیر 

الصحة النباتیة المختلفة إلدارة مخاطر اآلفة.  

 یعتبر نقص المعلومات في كثیر من األحیان عائقًا رئیسیًا في تقییم مخاطر اآلفة لسلع الغابات. قد تكون ھناك 
على  أو  وانتشارھا؛  وتوطنھا   دخولھا؛  ذلك  في  بما  بسلعة  المرتبطة  الحیة  الكائنات  حول  كافیة  غیر  معلومات 
لغة   : المعلومات  جمع  من  تنشأ  قد  التي  األخرى  المشاكل  ومن  المخاطر.  من  للحد  تدابیر  أو  فعالة  معالجات 
المنشورات؛ انعدام الحصول على قواعد البیانات أو تحدیده ، وعدم القدرة على التنبؤ باآلثار االقتصادیة أو البیئیة. 
یؤدي عدم كفایة المعلومات أو أنھا غیر كافیة إلى نتائج عالیة من عدم الیقین لتقییم مخاطر اآلفة وربما یؤدي إلى 

شروط استیراد غیر مبررة و أكثر صرامة.  

 

٤-٣ إخضاع مواد التعبئة الخشبیة للوائح 

 إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة للوائح )المعیار الدولي رقم ١٥، (٢٠٠٩) 
التعبئة  مواد  تشمل  النقل.  أثناء  البضائع  نقل  أو  وحمایة  لدعم   (WPM) الخشبیة التعبئة  مواد  تستخدم  ما  كثیرًا 
الخشبیة (WPM) المنصات/الطبالي والصنادیق أو أخشاب فرش الشحنة المستخدمة في الوعاء أو الطائرات أو 
مكان التخزین بالسفن لتأمین مجموعة متنوعة من السلع التجاریة. یتم في بعض األحیان عمل  مواد التعبئة الخشبیة 
(WPM) من خشب ذو نوعیة منخفضة. یمكن لمواد التعبئة الخشبیة (WPM)  غیر المعالجة أن توفر طریق 
لعدد كبیر من آفات الغابات ، مثل glabripennis Anoplophora (الخنفساء اآلسیویة ذات القرون الطویلة) 
،xylophilus Bursaphelenchus (الدودة الخیطیة لخشب الصنوبر). قد تظھر اآلفات على سطح الخشب 
(على سبیل المثال خنافس القشرة/اللحاء ، العث والحشرات والفطریات األخرى) أو في عمق الخشب (مثل الخنافس 

الحفارة، النیماتودا والفطریات).  

 

التعبئة  مواد  تعامل  أن  المعیار  ھذا  یتطلب   .(١٥) رقم  تطویرالمعیار  تم   ، المسار  لھذا  العالیة  للمخاطر  تقدیرًا 
الخشبیة لقتل الحشرات الموجودة في أو على الخشب ، قبل نقلھم في التجارة الدولیة. یعترف ھذا المعیار باثنین 
من المعالجات : المعالجة الحراریة ، حیث یتم تسخین الخشب إلى ما ال یقل عن ٥٦ درجة مئویة في جمیع أنحاء 

الخشب لمدة ال تقل عن ٣٠ دقیقة، والتبخیر ببرومید المیثیل بتركیزات محددة، وتوقیت وإجراءات محددة. 

یتطلب المعیار أن یكون الخشب مقشورًا. حیثما یتم استخدام التبخیر ، یجب أن تحدث عملیة نزع القشرة/اللحاء قبل 
التبخیر. یسمح ببقاء قطع صغیرة من القشرة/اللحاء بعد عملیة نزع القشرة/اللحاء إذا كانت ھذه القطع ال تتجاوز ٣ 
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سم عرضًا (بغض النظر عن الطول). أما إذا كانت قطع اللحاء أعرض من ٣ سم ، فیجب أن تكون قصیرة بالقدر 
الذي یسمح للخشب بالجفاف قبل نمو خنافس القشرة/اللحاء. لذلك ال یمكن أن یكون عرض سطح القشرة/اللحاء  

أكبر من ٥٠ سم مربع. 

  في كثیر من البلدان  یكون برومید المیثیل ھو المعالجة الوحیدة المتاحة إلدارة مخاطر اآلفات لمواد التعبئة الخشبیة 
(WPM)، لذا تم تم اعتباره في المعیار رقم ١٥. تعترف االتفاقیة بأن برومید المیثیل ھو من المواد المستنفدة 
لألوزون وینبغي أن یقتصر استخدامھا إلى أقصى حد ممكن. وقد حظرت كثیر من البلدان ، بموجب بروتوكول 
مونتریال٣ ١ ، استخدامھا و أعلنت غیرھا عزمھا على القیام بذلك. ال یزال الحاجة الملحة إلى إیجاد بدائل برومید 
المیثیل من األولویات الرئیسیة في برنامج عمل االتفاقیة. تعمل الشركات الخاصة والحكومات على تحدید معالجات 

إضافیة الستخدامھا في تجسید مواد تعبئة خشبیة خالیة من اآلفات.  

 ینص المعیار أیضًا على وجوب وضع عالمة على الخشب المعامل وفقًا لمتطلبات المعیار رقم ١٥. تتألف العالمة 
من مربع یتضمن ما یلي :  

· شعار االتفاقیة؛ 

· رمز البلد؛ 

· رمز الُمنتج، ُمقدم خدمات المعالجة؛  

· رمز المعالجة (HT للمعالجة الحراریة و MB لبرومید المیثیل) 

 (WPM) یجب أن تظھر العالمة على جانبین متعاكسین من وحدة التعبئة الخشبیة. یطلق على مواد التعبئة الخشبیة
التي تفي بتلك الشروط ”ُممتثلة“. لمزید من التفاصیل حول العالمة، انظر المعیار الدولي ١٥. 

  

 NPPO  وتتم تطبیق المعالجات واستخدام عالمة محددة الھویة في إطار سلطة المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
في بلد التصنیع ، لضمان أن یكون مقدمي المعاملة یعالجون في الواقع الخشب لتلبیة المعیار رقم ١٥. توفر العالمة  

األساس لتأمین دخول البلدان. 
 

ال تحتاج وحدة التعبئة الخشبیة إال إلى معاملة واحدة طوال فترة حیاة عملھا ، طالما أنھا ال تزال سلیمة. إال أنھ 
عند إصالح وحدة التعبئة الخشبیة ( أي أن یتم استبدال أقل من ثلث الوحدة)  ینبغي استبدال ھذا الجزء الذي سیتم 
إصالحھ بخشب معالج ، ویجب أن توضع العالمة على كل مكون على حدة وفقًا للمعیار رقم ١٥.  بدیًال لذلك یمكن 
إعادة معالجة الوحدة ككل وإعادة تعلیمھا. وعندما تكون الوحدة معاد تصنیعھا (أى ، عندما یتم استبدال أكثر من 

ثلث الوحدة ) ینبغي إعادة معالجة الوحدة كلھا ، وإزالة العالمات القدیمة وتطبیق عالمة جدیدة. 

 من الجدیر بالذكر عدم احتیاج كل المواد الخشبیة التي تحمل السلع التجاریة إلى لوائح. فال تخضع مواد التعبئة 
الخشبیة المصنوعة من خشب مصنع - مثل الخشب الرقائقي ، واأللواح اللیفیة أو األلواح ذات التجزیعات موحدة 
االتجاه - للوائح حیث أن العملیات المستخدمة في إنشاء منتجات الخشب ھذه (الحرارة والضغط والغراء) تضمن 
خلوھا من اآلفات. وبالمثل، البرمیل حیث یتم استخدام حرارة كافیة إلنشاءالعصي (أي برامیل الویسكي) ومواد 

التعبئة الخشبیة ذات ُسمك أقل من ٦ ملم ال تخضع للوائح المعیار رقم ١٥.  

معیار مواد التعبئة الخشبیة ھو مثال جید لكیف عملت الصناعات الحرجیة و المنظمات القطریة لوقایة النباتات 
NPPOs معًا بنجاح لوضع وتنفیذ تدابیر الصحة النباتیة.
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مثل لعالمة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على مواد التعبئة الخشبیة بما في ذلك : رمز المعیار 
(  ISO الدولي رقم ١٥، رمز الدولة ثنائي الحروف للمنظمة الدولیة للتوحید القیاسي

 ID ألندونیسیا (، یلیه رقم فرید  تم تخصیصه من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات للُمنتج، 
ورمز المعالجة بالمعیار الدولي رقم ١٥  (HT للمعالجة الحراریة) 

٤٫٤ إدارة اآلفة 
خطوط توجیهیة بشأن برامج استئصال اآلفـــات (المعیار الدولي رقم ٠٩، [١٩٩٨])  

 ینبغي إبالغ المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO أو غیرھا من السلطات التنظیمیة المناسبة عند دخول آفة 
جدیدة إلى المنطقة. وقد تتخذ المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO ترتیبات لتأكید تشخیص رسمي لتقرر ما 
إذا كانت ھناك حاجة إلى برنامج إدارة  آفات. قد تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO، حیث یقتصر 
الخبرات التشخیصیة المحلیة ، باالتصال بالمنظمات القطریة لوقایة النباتات األخرى NPPOs الذین یمكن إرسال 
عینات لھم لتحدید الھویة الرسمیة. یمكن ھذا التعاون من توفیر الوقت. وتلتزم المنظمة القطریة لوقایة النباتات 

NPPO باإلبالغ عن اآلفات الجدیدة إلى االتفاقیة (انظر القسم ٧٫٤).  

 وبمجرد تأكید توطن اآلفة الجدیدة، ینبغي تقییم إمكانیة استئصال أو احتواء اآلفات. إذا كانت اآلفة جدیدة وتعتبر 
أنھا تشكل خطرًا جدیًا ، یجب أن تكون االستجابة فوریة وفعالة ، إذا ما أرید لالستئصال النجاح. قد ترغب المنظمة 
القطریة لوقایة النباتات NPPO في إخضاع  اآلفات للوائح والشروع في برنامج المراقبة الرسمیة لمنع المزید من 
الدخول. وحتى إذا ما كانت اآلفة واسعة االنتشارلدرجة عدم استئصالھا، یساعد منع زیادة الدخول فى الحفاظ على 

التنوع الوراثي/الجیني لآلفات منخفضة اآلنتشار و/ أو وقف سالالت أكثر ضراوة من دخول بلدھم.  

 سیساعد وجود خطة طوارئ مسبقة في العثور على اآلفات التي سبق اعتمادھا بواسطة جمیع أصحاب المصلحة 
، على توفیر الوقت في مراحل التخطیط. یجب على الخطة التعامل مع مسائل مثل ما یجب القیام بھ، وكیف سیتم 
تنفیذھا ، من الذي سیكون مسؤوًال و من الذي سیقوم بالدفع. في كثیر من الحاالت ، فإن التنسیق مطلوب بین 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO واإلدارات الحكومیة األخرى والسلطات الحكومیة المحلیة وقطاعات 
الصناعة ، والھیئات التجاریة لتنفیذ الخطة. تعد المعرفة وخبرة خبراء الغابات أمر ضروري لنجاح تطبیق تدابیر 
اإلدارة المالئمة. ینبغي إعادة النظر في خطط الطوارئ في كثیر من اإلشارة لتعكس بیانات جدیدة أو أن تأخذ في 
االعتبار تجارب جدیدة في التعامل مع آفات معینة أو واحدة ذات خصائص مماثلة ، سواء محلیًا أو في البلدان 

األخرى.  

 إذا لم تكن ھناك خطة محددة لآلفات المتاحة ، فإن اإلاشارة الى خطة عامة لجمیع األغراض قد ال تزال مفیدة. 
ومن الواضح أن بعض عناصر خطة آفات معینة ال یمكن تضمینھا في خطة عامة ، ومع ذلك ، فمثل خطة طوارئ 

عامة قد توفر إطارًا فوریًا لوضع خطة عمل فعالة بسرعة إذا تم الكشف عن  آفة جدیدة أو غیر متوقعة.  

 تشمل خطة الطوارئ العناصر األساسیة التالیة : 

· فھم بیولوجیا اآلفة وآثارھا المحتملة ؛ 

· تحدید أھداف الخطة ؛
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· وضع إجراءات االستجابة التي ینبغي تنفیذھا (مثل المراقبة وأخذ العینات وتسجیل المبیدات الحشریة  وحمایة 
المواقع الُمحتمل إصابتھا ، واإلجراءات التنظیمیة وتدمیر المواد الملوثة) ؛ 

· تحدید من ھو المسؤول؛ 

· اختبار الخطة عن طریق إجراء التشغیل التجریبي ؛ 

· تحدید حدود موارد الوكاالت المعنیة ؛ 

 ، NPPOs وضع خطة لالتصال (ألصحاب المصلحة، والشركاء، المنظمات القطریة األخرى لوقایة النباتات ·
والجمھور ووسائل اإلعالم) ؛ 

· تحدید موعد النھاء برنامج االستئصال (إما بسبب النجاح أو الفشل). 

  

للتأكد من أن لتدابیر االستقصاء أفضل فرصة للنجاح ، یجب اإلجابة على أربعة أسئلة مھمة. 

· ما ھو التوزیع الحالي والمحتمل لآلفات؟  

· ما ھي مسارات الدخول الى المنطقة؟  

· كیف تنتشر اآلفات؟  

· كیف یمكن السیطرة على اآلفات؟  

لتحدید توزیع اآلفات ، وبالتالي المنطقة التي یتم بھا اتخاذ تدابیر االحتواء و االستئصال ، البد من إجراء مسوحات 
تعیین الحدود أي مسح تحدید مدى انتشار الدخول (انظر القسم ٧٫٤). قد ال یكون من الممكن إجراء مسح فعال 

حتى یكون على األرجح وضوح العالمات أو األعراض ، اعتمادًا على بیولوجیة اآلفات. 

 

الحفظ الجید لسجالت اإلجراءات الُمتخذة خالل جھود االستئصال أمر ضروري وسیساعد عند النظر في العناصر 
التي عملت بصورة أفضل ، والتي لم تعمل (ولماذا ال) ، وبالتالي ما یمكن القیام بھ بشكل مختلف في حالة وجود 

تكرار في المستقبل.  

 

یجب تطویر طریقة تحدید نجاح االستئصال على أساس أنھا تختلف من حالة إلى أخرى. . على سبیل المثال ، یمكن 
إعالن نجاح االستئصال إذا فشل المسح في الكشف عن عالمات على وجود اآلفات ألي مرحلة من مراحل وجودھا 

على مدى فترة محددة من الزمن. ُیقترح أن تكون ھذه الفترة الزمنیة على األقل مرتین من  دورة حیاة اآلفة.  

یجب رصد فعالیة التدابیر على أساس مستمر وأن یظل أصحاب المصلحة والحاجة على علم بذلك ، ال سیما إذا 
كانت تغییرات االستراتیجیة قید النظر. من المھم أیضًا مشاركة أفضل الممارسات للمراقبة ؛ والمعلومات ذات 
الصلة على الصعید العالمي. سیساعد ذلك المنظمات القطریة لوقایة النباتات األخرى (NPPOs) عند تعاملھا 
مع آفات وحاالت مماثلة. یجب أیضًا االتفاق على معاییر لتحدید متى تكون التغییرات مالئمة،وتبلیغ ذلك مسبقًا 
ألصحاب المصلحة، الشركاء التجاریین، والمنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) المجاورة. ومن الناحیة 
المثالیة ، ینبغي ألصحاب المصلحة أن یكونوا جزءًا من عملیة المراجعة فقد یكون لدیھم فھم أفضل آلثار التغیرات 
المقترحة على عملیاتھم مقارنًة بالمنظمة القطریة لوقایة النباتات (NPPO)، ویمكن أن یكونوا قادرین على اقتراح 

نھج بدیلة.  

أحیانا قد ال یكون من الممكن القضاء على اآلفات. في ھذه الحالة ، ینبغي وضع إجراءات للمساعدة في تحدید 
متى یجب التوقف عن محاولة استئصال اآلفة. قد یكون من الضروري تغییر استراتیجیة سیاسة االحتواء وإدارة 

المخاطر. تم اعطاء مثال لتطور استراتیجیة لالستجابة في الصندوق ١٣.
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صندوق ١٣ 
أمثلة ألنواع أشجار ُأدخلت عمدًا و أصبحت آفات

االستجابة لحاالت الطوارئ واستراتیجیة خروج لدخول Dendroctonus micans في المملكة المتحدة  
 Pieca) (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم) آفة رئیسیة لشجرة التنوب Dendroctonus micans تعتبر
الذي  الكمبیوم  طبقة  وتدمر  القشرة/اللحاء  تحت  وتولد  تعیش  أوروبا.  غرب  إلى  الشرقیة  سیبیریا  spp)من 
ُیضعف، وفي الحاالت القصوى ، یقتل الشجرة. اكتشفت ھذه الخنفساء ألول مرة في المملكة المتحدة في عام 
١٩٨٢. بعد التأكد من دخول الحشرة ، تم تشكیل فریق إدارة تفشي ُمألف من أفراد المنظمة القطریة لوقایة 
النباتات والصناعة لوضع استراتیجیة الستئصال اآلفة. تركزت االستراتیجیة في البدایة على الرصد ومراقبة 

حركة الخشب ، وتطھیر األشجار المقطوعة المحتمل إصابتھا. 
وأظھرت المراقبة األولیة أن أجزاء فقط من المملكة المتحدة تم إصابتھا. تم وضع ھذه المنطقة تحت اللوائح 
بحیث لم ُیسمح بنقل الخشب خارج ھذه المنطقة إال إذا كان الخشب خالي اللحاء أو من منشأ  تم تحدیده على 
أنھ منطقة خالیة من اآلفات. تم قطع جمیع األشجار التي وجد أنھا موبوءة، نزع القشرة/اللحاء إلزالة اإلصابة 
الواضحة وُنقل الخشب الى منشرة خشب معتمدة بغرض التصنیع. ُسمح لجمیع جذوع نشر األشجار ذات القشرة/
اللحاء بالحركة، فقط داخل منطقة اللوائح، إلى منشرة الخشب المعتمدة. والعتماد منشرة الخشب، على المنشرة 

وضع معدات نزع قشرة فعالة مع امتالكھا لمرافق متاحة إلدارة حطام القشرة/اللحاء.  
تم تطویر أدوات االتصال بشأن المخاطر ووضع تدابیر الصحة النباتیة. شملت ھذه منشورات دعائیة وملصقات 

لزجاج المركبات.  
تم تعیین مفتش لتقدیم المشورة والتوجیھ لھذه الصناعة ، واإلشراف على المراقبة ورصد االمتثال في مناشر 

الخشب وغیرھا من األماكن. وفرضت العقوبات على المخالفین.  
في أواخر ١٩٨٠ ، تمت إضافة العنصر الرابع الستراتیجیة اإلدارة.  

وقدمت الخنفساء المفترسة  grandis Rhizophagus كعامل مكافحة بیولوجیة وأطلق سراحھا. واستمر 
برنامج االحتواء للحد من انتشار الخنفساء حتى تصبح عشائر الخنفساء المفترسة متوطنة على نطاق واسع. 

grandis Rhiz- (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم) والخنفساء المفترسة Dendroctonus micans   
 ophagus

 تم التخلي عن مجھودات االستئصال في عام ٢٠٠٥. وكانت D. micans  ُمنتشرة على نطاق واسع لدرجة 
أنھ لم یعد یصلح وصفھا بأنھا آفة حجر زراعي. یعامل اآلن أي تفشي جدید في مكان آخر من البلد بشكل روتیني 
عن طریق اإلفراج عن الخنفساء المفترسة و ُیسمح للطبیعة أن تأخذ مجراھا. أدت  االستجابة الطارئة لتباطؤ 
انتشار اآلفة في حین طور العلماء ھذا الحل على المدى الطویل. انخفض الیوم معدل وفیات الشجرة، ألقل من 
واحد في المئة من االشجار المصابة ، مقارنة مع ١٠ في المئة أو أكثر قبل إدخال عامل المكافحة البیولوجیة. 

  سیكون لظھور آفات جدیدة ، والتدابیر المتخذة للسیطرة علیھا ، ال محالة أثر على مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة. ومن المھم التأكد من فھم أصحاب المصلحة الرئیسیین لآلثار المحتملة لآلفات، كل بصفة عامة وعلى 
أعمالھم التجاریة. لذلك یوصى أن یتم تحدید أصحاب المصلحة الرئیسیین وإتاحة الفرصة للتعلیق على خیارات 

إدارة لآلفات.  
 ومن المھم أیضا بالنسبة ألصحاب المصلحة وغیرھم فھم اآلثار االقتصادیة وغیرھا من تدابیر االستئصال ، 
بما في ذلك التكالیف والمنافع لجمیع األعمال المحتملة. قد تشمل التأثیرات على سبیل المثال ، تدمیر النباتات ، 
وفقدان التنوع البیولوجي ، وفقدان العائدات التجاریة ، وفقدان أسواق التصدیر ، أو تكلفة تطبیق معالجة ما قبل 
التصدیر للسلع الخاضعة للوائح. و غالبًا ما یساعد تقییم األثر االقتصادي على تحدید متى تصبح تكالیف العمل 

أكثر تكلفة بكثیر من الخسائر التي تكبدتھا. إذا ما تم التفھم الكامل لمخاطر اآلفات، و

مخاطر برنامج استئصالھا ، فمن المرجح الحصول على دعم أصحاب المصلحة للموافقة على التدابیر المتخذة.  
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٤-٥  أسالیب النظم  
 استخدام التدابیر المتكاملة فى إطار منھج النظم إلدارة مخاطر اآلفات (المعیار الدولي رقم ١٤ ، [٢٠٠٢]) 

یستخدم أسلوب النظم على األقل اثنین من تدابیر الصحة النباتیة المستقلة  والتي مجتمعة تحد من مخاطر اآلفات 
لكي تفي السلعة بشروط البلد المستورد. یوفر أسلوب النظم الفرصة للنظر في العدید من اإلجراءات التي یمكن 
أن تساعد في الحد من المخاطر بدایة من قبل الزراعة حتى االستخدام النھائي. ویمكن ألسلوب النظم توفیر بدائل 
معادلة لواحد آخر أكثر تكلفة أو تدبیر محدد مثل المعاملة بالمبیدات أو حظر الحركة. على سبیل المثال ، إزالة 
كل القشرة/اللحاء من الخشب المستدیر بتربیع الجذع ، مع نشر الخشب في أبعاد محددة والتفتیش البصري للخشب 
أثناء التصنیع ، یمكن أن یوفر نفس المستوى من حمایة الصحة النباتیة مقارنًة بتبخیر الخشب. انظر المعیار رقم 
٢٤ لمزید من المعلومات عن تعادل تدابیر الصحة النباتیة. ویمكن حتى ألسالیب النظم أن تكون أفضل من تدبیر 
واحد اذا كان ھذا التدبیر غیر مؤكد أو غیر موثوق بھ. وینبغي ألسلوب النظم أن یكون مبررًا فنیًا. وھناك مثال 

ألسالیب النظم في الصندوق ١٤. 

  

یدیر أسلوب النظم في مجال الغابات خطر اآلفات في الخشب والمنتجات الخشبیة باستخدام مزیج من تدابیر مستقلة 
، من اختیار المواد الجینیة وأنشطة إعداد الموقع لمعالجة ما بعد الحصاد والمناولة والنقل والتوزیع. یمكن استخدام 
العدید من الممارسات الُمقترحة في الفصل ٣ في أسلوب النظم (انظر الصندوق ١٠ في القسم ٨٫٣). قد یدمج 
أسلوب النظم الممارسات الحرجیة مثل التقلیم/التشذیب ، والترقیق، إنقاذ شجرة فضال عن المعالجة الحقلیة ، تطھیر 
ما بعد الحصاد، والتفتیش والغربلة/التنقیة. وقد تشمل أیضا إدارة المخاطر التدابیر الرامیة لمنع التلوث أو إعادة 
اإلصابة ، مثل الحفاظ على سالمة الرسالة/اللط ، المطالبة بالتعبئة الواقیة من اآلفات ، أو فحص المناطق التي یتم 
تجمیع أو تخزین السلع فیھا. وبالمثل ، یمكن أیضا إدراج إجراءات مثل مراقبة اآلفات ، ومحاصرة وأخذ العینات.  

ویمكن ألسلوب النظم أن یشمل أیضًا تدابیر ال تقتل اآلفات أو تحد من وجودھا ولكنھا تقلل من احتمال الدخول أو 
التوطن. قد تشمل تلك التدابیر تخصیص فترات حصاد أو شحن ، وفرض قیود على حاالت معینة من السلع (مثل 
اشتراط أن تكون جذوع نشر األشجار منزوعة القشرة/ُمقشرة أو ُمدخنة أو كلیھما) ، واستخدام العوائل المقاومة ، 

وتوزیعھا على نطاق محدود أو تقیید استخدامھا في جھة الوصول. 

مستقلة  تدابیر  من  اثنین  من  مزیج  ببساطة  یكون  قد  نوع  وأبسط  والدقة.  التعقید  من  واسع  نطاق  النظم  ألسالیب 
معروف أنھا فعالة. اتباع أسلوب نظم أكثر تعقیدا ینطوي على تحلیل دقیق للفرص األكثر فعالیة للحد من مخاطر 
اآلفات ، یلیھا اختیار نقاط التحكم الحرجة التي تتم مراقبتھا لضمان بقاء عشائراآلفات في حدود التحمل المقبولة. 

   Dendroctonus micans (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم)
grandis Rhizophagus والخنفساء المفترسة 
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صندوق ١٤ 

تطبیق نهج النظم لتصدیرجذوع نشر األشجار الغیر معالجة

تعتبر تجارة جذوع نشر األشجار غیر المعالجة دولیا في كثیر من األحیان خطرا كبیرا لآلفات. وفي حین أن 
التجارة  في جذوع نشر األشجار المعالجة ھو الخیار األكثر تفضیًال ، في ھذا المثال على وجھ الخصوص 
،  قامت دولتین باتفاق ثنائي للسماح في تجارة جذوع نشر األشجار غیر المعالجة في ظل ظروف رقابة 
عن كثب. أراد المستوردین جذوع نشر األشجار مع القشرة/اللحاء ألن القشرة/اللحاء تستخدم كوقود لتشغیل 
منشر التصنیع. إن ترك القشرة/اللحاء على جذوع نشر األشجار  یمنع أیضًا جفاف وتشقق الخشب أثناء 
النقل. أیضًا ، یمكن أن یتم معالجة التبخیر بكفاءة أكثر في البلد المستورد. ولذلك ، تم وضع اتفاق ثنائي 

للسماح للتجارة. 

استخدمت  االتفاقیة الثنائیة في نھج النظم أكثر من اثنین من تدابیر إدارة الخطر المستقلین والمختلفین للحد 
من مخاطر اآلفات بشكل تراكمي. ویجب على الشحنات أن تكون : 

• خالیة من اآلفات الواضحة قبل النقل عن طریق التفتیش؛ 

• النقل فقط خالل انخفاض المخاطر بنافذة محددة من الزمن ؛ 

• التفریغ والتخزین في منطقة خاصة ال تكون مناسبة لعوائل اآلفات التي قد تأتي مع  جذوع نشر األشجار  
المستوردة؛ 

• التدخین في غضون أیام قلیلة من الدخول ثم تصنیعھا بعد ذلك. 

 

٤-٦  المراقبة 

 الخطوط التوجیهیة بشأن مراقبة اآلفات  (المعیار الدولي رقم ٠٦، ١٩٩٧) 

 عادة ما یتم الخلط ما بین مصطلحي“المراقبة و ”المسح“ . مسح لیست سوى عنصر واحد من المراقبة. 
ووفقًا للمعیار رقم ٦ ، المراقبة ھي عملیة رسمیة لجمع وتسجیل البیانات عن وجود أو عدم وجود آفة من 

طریق المسح، الرصد أو أى إجراءات أخرى مثل استعراضات المعلومات. 

 یمكن للبلد المشاركة في مراقبة اآلفات بغرض : 

 • الكشف عن آفات جدیدة لالستئصال السریع أو االحتواء ؛ 

• تسھیل التجارة من خالل توفیر المعلومات عن اآلفات وتوزیعھا داخل حدود البلد ؛ 

• تبریر استخدام اللوائح لمنع دخول اآلفة التي ال توجد في البلد المستورد. 

 قد تكون أنشطة المراقبة و المسح الزمة في العدید من المواقع ، بما في ذلك : مرسى السفن حیث یتم تجمیع 
السلع للتصدیر ؛ موانئ الدخول ومناطق الغابات القریبة،  المجددة بشكل طبیعي،والمزروعة ، والغابات 

الحضریة و مجتمع الغابات.  

ھي  العامة  المراقبة  الخاصة.  المسح  وعملیات   ، العامة  المراقبة   : الرئیسیة  المراقبة  من  نوعان  ھناك   
نشاط أكثر سلبیة و یجمع معلومات عن توزیع آفات ذات أھمیة. عملیات المسح الخاصة ھي نشاط أكثر 
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إیجابیة و یجمع المعلومات عن اآلفات لموقع محدد داخل منطقة ما (على سبیل المثال موقع الحصاد ، والمنطقة 
المحیطة بمناشر التصدیر والموانئ والمطارات) على امتداد فترة زمنیة معینة. ویمكن كذلك إدراج بعض النباتات 

والمنتجات النباتیة ، مثل األثاث. 

 المنظمة القطریة لوقایة النباتات ھي المسؤولة عن جمع وحفظ المعلومات عن المراقبة العامة. ویمكن استخدام 
البحوث  ومؤسسات   ، الحراجة  ووكاالت   ، والزراعة  األغذیة  منظمة  فیھا  بما  المصادر،  من  متنوعة  مجموعة 
والجامعات، والجمعیات العلمیة (بما فى ذلك االخصائیون الھواة)، ومدیري األراضي ، والخبراء االستشاریون، 

والمتاحف، وعامة الجمھور، والدوریات العلمیة والتجاریة ، وقواعد بیانات اآلفات والمواد غیر المنشورة.  

اآلفات  حاالت  رصد  خالل  من  یساعد  أن  الحرجي  للمجتمع  یمكن   ، المصادر  ھذه  بیانات  تحدیث  على  للحفاظ 
عادیة أو  عندما یتم الكشف عن آفات غیر  النباتات أو المھنیین اُألخر لآلفات  وإبالغھا للمنظمة القطریة لوقایة 
تغییرات في توزیع اآلفات. ویمكن أیضًا للحدائق النباتیة، وحدائق األشجار، ، وغیرھا من المواقع التي عادة ما 
تزرع مواد نباتیة غریبة ، االضطالع برصد اآلفات الجدیدة  . و ولدعم ھذا الجھد ھناك ثمة حاجة إلى نظام جید 

للتشخیص واإلبالغ عن اآلفات.  

 وتجري عملیات المسح الخاصة للكشف عن آفة محددة ، لتحدید مدى توزیع اآلفات ، لرصد وجود آفة في منطقة 
أو موقع ، أو لتوثیق غیاب آفات معینة من أجل دعم تعیین المناطق الخالیة من اآلفات (انظر القسم ٨٫٤). ھذه 

مسوحات رسمیة تتبع خطة اعتمدتھا  المنظمة القطریة لوقایة النباتات.  

 تختلف أسالیب رصد اآلفات باختالف األنواع التي یجري رصدھا والحاالت التي یجري تحتھا الرصد. ویجب 
تأكید أنشطة مراقبة و مسح اآلفات الُمدخلة  على الكشف المبكر، قبل حدوث أضرار كبیرة وقبل انتشار أنواع 
اآلفات على مساحة واسعة. قد تشمل أدوات الرصد الفعال عملیات التفتیش  على السلع ومواد التعبئة في نقاط 
الدخول ، ومصائد الجاذبات، واالمسوحات البصریة ، والمسوحات الجویة وزراعة ورصد األنواع الحارسة أو 

الدالئل ، ورصد األشجار الُمجھدة بشكل مصطنع. 

 ثبت في كثیر من األحیان أن مواقع استالم كمیات كبیرة من البضائع المستوردة تكون مركز اإلصابة ، عندما یتم 
التحقیق في توطن آفات جدیدة. لذلك قد یركز مسح اآلفات، التي من المحتمل أن تكون موجودة فقط نتیجة دخول 

عامل حرجي یقوم بعمل مسح وتسجیل بیانات المسح للفحة العصابة الحمراء لألوراق اإلبریة   
(pini Mycosphaerella)  في المملكة المتحدة (لجنة الغابات، بریطانیا العظمى)
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حدیث، على نقاط الدخول المحتملة ومسارات االنتشار (مثل نوع معین من نباتات المشتل المستوردة ، نوع من 
األخشاب المنشورة ، أو الحرف الیدویة مثل البیت الخشبي للطیر أو النحت) ومواقع تخزین السلع المستوردة ، 

وتسویقھا أو استخدامھا كمواد زراعیة.  

 یجب أن تستند منھجیة المسح المستخدمة إلى أساس علمي. ویمكن تحدید اختیار إجراءات المسح حسب نوع عالمة 
أو أعراض اآلفة الذي یمكن التعرف علیھ. عادة ما ُتصمم المسوح لتعظیم احتمال العثور على اآلفات. 

  ینبغي حصول الموظفین المشاركین في أنشطة المراقبة على تدریب دوري مع تحدیثات تحدید ھویة اآلفات ذات 
األھمیة، خاصة بعد وضع االتفاقات مع الشركاء التجاریین أو لسلع حرجیة جدیدة. 

وینبغي لھؤالء األشخاص المسؤولین  أن یكونوا مجھزین تجھیزًا جیدًا ومدربین على طرق أخذ العینات، وحفظ 
ونقل العینات لتحدید الھویة ، وحفظ السجالت. تلزم الخبرة التشخیصیة للتحقق من ھویة اآلفات. وغالبا ما یكون 
الخبراء الدولیون متاحون للمساعدة في التشخیص. یجب حفظ عینات من اآلفات التي تم تحدیدھا في ظروف تخزین 
آمن. وتسمى ھذه العینات ”عینات اإلثبات أو المزارع“ ، وھي مفیدة في حل المنازعات ولتأكید تصنیف عینات 
عینة لمراجعة  على  أیضًا الحفاظ  الضروري  من  في  ”المجموعات المرجعیة“.  ھذه  أن تحفظ  وینبغي  أخرى ؛ 
التصنیف ألن التعدیالت التصنیفیة یمكن أن تؤدي إلى تغییرات في تعریف األنواع ، أي حین التعرف على نوع 
واحد كمجموعة معقدة من األنواع. وعندما یحدث ذلك ، ینبغي إعادة تقییم العینات المرجعیة للحفاظ على السجالت 

ُمحدثة. 

نوعیة البیانات أمرمھم لكل من المراقبة العامة وعملیات المسح الخاصة. یجب أن تكون السجالت مالئمة للغرض 
المقصود ، على سبیل المثال لدعم تحلیل مخاطر آفة معینة ، إنشاء مناطق خالیة من اآلفات ، أوإعداد قوائم اآلفات. 

البیانات  إتاحة  یسھل  قد  العامة.  التوعیة  وبرامج  التعلیم  طریق  عن  الجدیدة  آفات  عن  اإلبالغ  تشجیع  ینبغي    
والمعلومات للجمھور عن توزیع اآلفات ، بیولوجیتھا ووصفھا، من اإلبالغ عن وجود آفات جدیدة. وینبغي تقاسم 
ھذه المعلومات في أقرب وقت ممكن ، حتى بالنسبة لآلفات التي لم تصل بعد في أي بلد ، ولكن لدیھا القدرة على 

الدخول والتوطن. وینبغي إنشاء ھیكل واضح لإلبالغ عن اآلفات الجدیدة. 

٤-٧  اإلبالغ عن اآلفات 

اإلبالغ عن اآلفات (المعیار الدولي رقم ١٧، ٢٠٠٢)،  تحدید حالة اآلفات فى منطقة ما (المعیار الدولي رقم 
                                                                                              (٠٨، ١٩٩٨

على األطراف الموقعة على االتفاقیة االلتزام باإلبالغ عن اآلفات عندما یتم التعرف على أنھا تشكل تھدیدًا محتمال 
للشركاء التجاریین أو البلدان المجاورة، على سبیل المثال عند وجود آفة جدیدة أو تغییر في حالة اآلفات. یجب 
القیام بالتقاریر الرسمیة لآلفات من قبل نقطة اتصال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (عادة المنظمة القطریة لوقایة 
النباتات). وقد وافقت الھیئة الحاكمة لالتفاقیة الدولیة (ھیئة تدابیر الصحة النباتیة   ) أن التزامات اإلبالغ عن اآلفات 

 www.ippc.int  یمكن الوفاء بھا على االنترنت

تكون تقاریر اآلفات ضروریة : 

•عند العثور على آفة جدیدة أو عند الزیادة أو النقصان المفاجئ في عشائر اآلفة المتوطنة أو الجدیدة ؛ 

• عندم التحقق من نجاح أو فشل استئصال اآلفات ؛ 

• في حال وجود أي حالة غیر متوقعة مرتبطة بتوطن اآلفة ، أو التغییر في التوزیع الجغرافي ، التي تزید من 
خطر اآلفة للبلد ُمقدم التقریر، البلدان المجاورة أو الشركاء التجاریین (على سبیل المثال الزیادة السریعة في عشائر 

اآلفات ، وتغییر في نطاق العائل أو تطویر ساللة جدیدة أكثر قوة أو نمط حیوي). 
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وینبغي أیضًا اإلبالغ عند الكشف عن مسار جدید أو غیاب اآلفة نتیجة مسح خاص.  

إن التوسع السریع لالقتصاد العالمي ، والعدد الصغیر من خبراء التصنیف ، یجعل من الصعب الحفاظ على قوائم 
المنظمات  تحافظ  العقبة.  ھذه  على  للتغلب  أفضل  دولي  تعاون  إلى  حاجة  ھناك  الغابات.  سلع  لجمیع  دقیقة  آفات 
األقلیمیة لوقایة النباتات ألمریكا الشمالیة وأوروبا على نظم إبالغ مستندة إلى موقع على االنترنت (الصندوق ١٥) 
لتحدیث البیانات اإلقلیمیة ، إال أن ھذه التقریر اإلقلیمیة ال یعتبر إبالغ آفة رسمي لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 
ما لم تطلب البلد من األمانة العامة قبول ھذه التقاریر ونشرھا على موقع االنترنت لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 
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صندوق ١٥

أمثلة لإلبالغ عن اآلفات في أوروبا وأمریكا الشمالیة

ینشر اثنین من المنظمات األقلیمیة لوقایة النباتات تقاریر الآلفات على اإلنترنت. یستطیع أي شخص التوقیع 
لتلقي تنبیھات اآلفات بانتظام عن طریق البرید االلكتروني في ھذه المواقع.

www.pestalert. org : (NAPPO) • منظمة أمریكا الشمالیة لوقایة النباتات : (EPPO) • المنظمة 
األوروبیة والبحر األبیض المتوسط لحمایة النبات 

www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm

 یتیح اإلبالغ عن اآلفات للبلدان تعدیل اشتراطات الصحة النباتیة ، بناءًا على تقییم مخاطر اآلفات، واتخاذ 
التدابیر الالزمة للرد على أي تغییرات في الخطر. یوفر اإلبالغ كذلك معلومات مفیدة حالیة وتاریخیة لتشغیل 
نظم الصحة النباتیة. إنھ لمن الضروري دقة المعلومات عن حالة اآلفة؛ بل إنھ یوفر المبرر الفني لتدابیر 

الصحة النباتیة ، ویساعد على الحد من التدخل غیر المبرر في التجارة.

یمكن أیض ًا لقطاع الغابات أن یستفید من معلومات اآلفات التي قد تؤثر على الزراعة و خیارات التسویق 
مساعدتھم في العمل مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات في تخطیط تدابیر اإلدارة.

٤-٨  إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات و مناطق ینخفض فیها انتشاراآلفات واالعتراف بها

متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفـات (المعیار الدولي رقم ٠٤) (١٩٩٥)؛ متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج 
بالمناطق  لإلنتاج خالیة من اآلفات [المعیار الدولي رقم ١٠، (١٩٩٩)؛ االعتراف  خالیة من اآلفات ومواقع 

الخالیة من اآلفات والمناطق التي ینخفض فیها انتشار اآلفات [المعیار الدولي رقم ٢٩، (٢٠٠٧)

إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات و مناطق ینخفض فیھا انتشاراآلفات واالعتراف بھا ١٩٩٥ )؛ متطلبات 
إنشاء أماكن ) ، متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات (المعیار الدولي رقم ٠٤١٩٩٩ )؛ االعتراف، 
من  الخالیة  بالمناطق   ،١٠ رقم  الدولي  اآلفات (المعیار  من  خالیة  لإلنتاج  ومواقع  اآلفات  من  خالیة  لإلنتاج 
اآلفات والمناطق التي ینخفض فیھا انتشار اآلفات (المعیار الدولي رقم ٢٩(٢٠٠٧) یمكن للبلدان المصدرة أن 
تكون قادرة على اإلنشاء الرسمي لمناطق خالیة من اآلفات أو مناطق ینخفض فیھا انتشار اآلفات. قد یمكنھم 
ھذا عندئذ ًا من التفاوض على اتفاقات مع البلدان المستوردة للسماح بتصدیر السلع الخاضعة للوائح من تلك 

المناطق، والذي قد یمكن البلدان من اكتساب ، الحفاظ على، أو تحسین الوصول إلى األسواق.

على أنھا ببساطة منطقة ال یوجد بھا آفة معینة. تسمح المناطق (PFA) تعرف المنطقة الخالیة من اآلفة الخالیة 
من اآلفات بتصدیر النباتات والمنتجات النباتیة والبنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة دون الحاجة 
لتطبیق تدابیر صحة نباتیة أخرى. ویجب أن یستند اإلنشاء الرسمي للمنطقة الخالیة من اآلفات على بیانات 
مسح خاص. وال بد من ُمراجعة حالة المنطقة الخالیة من اآلفات بصورة دوریة عن طریق المسوحات المكثفة 
أو عملیات التفتیش خالل موسم النمو. وینبغي اتاحة الوثائق للسلطات التنظیمیة األخرى. عند طلبھا. تم اعطاء 

مثل الستخدام المناطق الخالیة من اآلفات في الصندوق ١٦
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صندوق ١٦ 

حركة السلع الخاضعة للوائح  بین المناطق الخالیة من اآلفات    

Lymantria dispar (عثة الغجر) آفة خطیرة لالشجار المتساقطة األوراق في شرق أمریكا الشمالیة. تضع 
اآلفة البیض على العدید من السلع ووسائل النقل. ھذه اآلفة غیر موجودة بغرب أمریكا الشمالیة أو المكسیك 
، كما أنھا ال توجد في أجزاء من المقاطعات أو الوالیات في شرق كندا والوالیات المتحدة. تقوم المنظمات 
القطریة لوقایت النباتات في أمریكا الشمالیة بإجراء مسوح خاصة سنویة للتعرف الدقیق على توزیع اآلفة ، 

وذلك باستخدام مصائد

القطاع  في  اآلفات  من  الخالیة  المناطق  لتحدید  المعلومات  ھذه  نتائج  وتستخدم  جدا.  فعالة  حشریة  جاذبات   
الشرقي ألمیركا الشمالیة التي تسمح للمصدرین بنقل المواد الخاضعة للوائح إلى المناطق غیر الموبوءة.

مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات (PFPP) ھو مكان لإلنتاج ال توجد بھ آفة محددة ، على النحو الذي یحدده 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات ، على الرغم من أن اآلفات قد تكون موجودة في المنطقة. ال بد من إثبات عدم 
وجود اآلفة من خالل األدلة العلمیة مثل المسوح الخاصة. ویتوقع شركاء التجارة ، كحد أدنى ، اإلطالع على 

 .(PFPP) الوثائق الداعمة إلعالن أن مكان اإلنتاج خالي من اآلفات

من  الخالیة  اإلنتاج  وأماكن  اآلفات  من  خالیة  أماكن  أنشاء  عمل  ومقترحات  مفاھیم  بأن  االعتراف  وینبغي   
اآلفات (PFPPs) أسھل في في الغابات المزروعة وأكثر صعوبة في الغابات الُمجددة بشكل طبیعي. ھذا 
ألن الغابات الُمجددة بشكل طبیعي ذات نطاق أوسع ومجموعة أكبر من النباتات المتنوعة واآلفات المحتملة 
بالنسبة للغابات المزروعة. لذلك ، فتحدید منطقة خالیة من اآلفات لغابة ُمجددة بشكل طبیعي ینطوي على 
أنشطة مراقبة التي غالبا ما تكون مكلفة للغایة لتصبح عملیة. أما في الغابات المزروعة ، فإن التحدي المتمثل 

في إجراء المراقبة لھو أكثر تحكمًا حیث تزرع العوائل في مربعات ضمن بیئة غیر عائلة. 

٤ -٩  التفتیش 

•تقوم المنظمات القطریة لوقایة النباتات أو الموظفین المعتمدین من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
بتنفیذ عملیات التفتیش قبل التصدیر و عند االستیراد.  

یقوم تفتیش الصادرات من جانب البلدان المصدرة لضمان تلبیة الشحنة لشروط الصحة النباتیة المحددة للبلد 
المستورد في وقت التفتیش. إذا تم استیفاء الشروط ، ربما یكون من نتیجة التفتیش إصدار شھادة صحة نباتیة 

من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد الُمصدرة للشحنة موضع التساؤل. 

ویستخدم تفتیش االستیراد لتقریر  قبول،حجز، أو رفض السلع المستوردة. عادة ما یستند التفتیش على المعاینة 
الصحة  تدابیر  فعالیة  من  أیضًا  التفتیش  یتحقق  السلعة.  وسالمة  ھویة  من  التفتیش  یتحقق  للسلعة.  البصریة 
النباتیة التي تم تطبیقھا ، مثل المعالجات أو نھج األنظمة. من الصعب جدًا معاینة الخشب بصریًا نظرًا لوجود 
العدید من اآلفات التي قد یكون من المستحیل رؤیتھا، مثل الدیدان الخیطیة. من الواضح أنھ من الصعب فحص 

حزم الخشب. ویمكن لجمع العینات وتحلیلھا في المختبرات أن یساعد أیضا في الكشف عن اآلفات. 
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ومن المفید للغایة الحفاظ على سجالت جیدة العتراضات اآلفات المستوردة. ویمكن لھذه مساعدة البلد في أي من 
السلع التي تحتاج إلي تفتیش أكثر حذرًا في المستقبل ، وأیھا أقل مخاطر. یمكن أن تساعد أیضُا السجالت الجیدة 
على إظھار بلدان المنشأ التي ترسل مرارا وتكرارا السلع التي تحتوي على اآلفات، و غالبًا ما تكون ھذه السجالت 
أساسًا للمفاوضات بین البلدان للمساعدة في جعل التجارة أكثر أمانا. ولالستخدام المفید حقًا ، فمن المھم أن یكون 

ھناك سجل لحجم السلع التي تم تفتیشھا ،حتى یمكن تحدید التغیرات في معدل اإلصابة بمرور الوقت. 

 في حالة تكرار عدم االمتثال (انظر القسم ١١٫٤) ، یمكن زیادة كثافة وتواتر عملیات التفتیش على الواردات 
لشحنات معینة ، أو ایقاف استیراد السلعة. وینبغي للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد أیضا

واقتراح  المشكالت  مصدر  تحدید  من  یتمكنوا  حتى  المصدر  للبلد  النباتات  لوقایة  القطریة  بالمنظمة  االتصال 
التحسینات. 

 ٤-١٠  إصدار شهادات الصحة النباتیة 

 نظام اصدار شهادات الصحة النباتیة للصادرات (المعیار رقم ٠٧ )(١٩٩٧) ( خطوط توجیهیة إلصدار شهادات 
الصحة النباتیة ) المعیار رقم ١٢ (٢٠٠١) ؛ الشحنات العابرة (المعیار رقم ٢٥) (٢٠٠٦) ؛ تصنیف السلع تبعًا 

لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیها (المعیار رقم ٣٢ )(٠٩٢٠) 

 تصدر المنظمات القطریة لوقایة النباتات للدول المصدرة شھادات صحة نباتیة للمصادقة على أن شحنات النباتات 
والمنتجات النباتیة أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة تلبي شروط الصحة النباتیة  المحددة لالستیراد 
لشركاء التجارة ، مثل البرھنة على أنھ تم تنفیذ المعالجة. أوضحت االتفاقیة نموذجا لھذه الشھادة في المعیار رقم 
١٢. یجب أن ال تكون ھناك حاجة لشھادات الصحة النباتیة من قبل البلدان المستوردة للمنتجات الخشبیة التي تم 
تجھیزھا لدرجة ال تجعلھا تنطوي على احتمال إدخال اآلفات الخاضعة للوائح. یمد المعیار رقم ٣٢ على توجیھ 
للمنتجات والسلع التي تحتاج أو ال تحتاج إلى إصدار شھادات الصحة النباتیة. انظر أیضا القسم ٢٫٢ و ٣٫٢ من 

ھذا الدلیل للحصول على مزید من المعلومات حول عملیات االستیراد والتصدیر. 

تشمل العناصر األساسیة لعملیة إصدار شھادات الصحة النباتیة: 

• تحدید شروط الصحة النباتیة لالستیراد ذات الصلة في البلد المستورد ؛ 

• التحقق من توافق الشحنة مع ھذه الشروط في وقت التصدیق ؛ 

 تفتیش األخشاب المستوردة في أسترالیا
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• إصدار شھادة الصحة النباتیة التي تصف بدقة الشحنة حسب األنواع والكمیات. 

 وینبغي على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد إتاحة المعلومات الرسمیة والحالیة بشأن شروطھا. 
ویمكن أیضًا للُمصدر الحصول على الشروط الحالیة لبلد المقصد، وتزویدھا للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد 

المصدر. 

قد تأذن المنظمة القطریة لوقایة النباتات لألفراد أو الھیئات أداء بعض  المھام، مثل عملیات تفتیش السلعة أوالتحقق 
من المعالجة، قبل قیام المنظمة القطریة لوقایة النباتات بإصدار شھادة الصحة النباتیة.  

تحدد البلدان المستوردة بشكل متكرر شروط شھادات الصحة النباتیة ، مثل : استخدام لغة معینة،  الطباعة أو كتابة 
بخط الید مقروءة ، حروف كبیرة  واستخدام وحدات معینة. قد یكون ھناك فترة محدودة للصالحیة التي تلي التفتیش 
أو المعالجة قبل  إرسال الشحنة من بلد المنشأ. قد یتم رفض شھادة الصحة النباتیة، أو قد یطلب البلد المستورد 

معلومات إضافیة إذا كانت شھادة الصحة النباتیة: 

• غیر مقروءة ، غیر كاملة أو نسخة غیر معتمدة ؛  

• تشمل تعدیالت غیر مصرح بھا أو محو ، معلومات متضاربة أوغیر متناسقة ، أو صیاغة غیر متناسقة مع 
تعلیمات أو الشھادات النموذجیة ؛ 

• الفشل في االمتثال لفترة الصالحیة المحددة یتم ؛  

• إصدار الشھادة لمنتجات محظورة ؛  

• وصف الشحنة بطریقة ال تتفق مع المواد المستوردة. 

 ال ینبغي أبدًا أن تقبل الشھادات المزورة و یجب أن یخضع الجاني إلجراءات قانونیة.  

في بعض الحاالت ، قد تنطوي التجارة الدولیة على حركة شحنات من البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتیة التي 
تمر خالل تنظیم بلد دون استیرادھا رسمیا. ویقال لمثل ھذا النوع من الشحنة ”عابرة“. ھذه 

الحركات قد تشكل خطر آفة لبلد العبور ، خاصة إذا ُحملت البضائع في حاویات مفتوحة. ویمكن للبلدان تطبیق 
تدابیر صحة نباتیة لھا ما یبررھا من الناحیة الفنیة لشحنات العبور خالل أراضیھا. 

 ٤- ١١  إبالغ عدم التقید 

 خطوط توجیهیة لإلبالغ عن حاالت عدم التقید باشتراطات الصحة النباتیة واإلجراءات الطارئة )المعیار رقم 
 (٢٠٠١) ١٣

 عندما ال تفي الشحنات ال بشروط الصحة النباتیة لالستیراد یتم اعتبارھا غیرممتثلة/ متوافقة.تقوم المنظمة القطریة 
لوقایة النباتات بالبلد المستورد بإعالم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر عن عدم االمتثال. عندئذ ینبغي 

على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر متابعة الُمصدر لضمان عدم رفض الشحنات  في المستقبل.  

ترد إخطارات عدم االمتثال عندما یكون ھناك :  

• عدم التقید بشروط الصحة النباتیة لالستیراد ؛  

• اكتشاف آفات خاضعة للوائح ؛  

• عدم التقید باالشتراطات المستندیة (على سبیل المثال شھادات الصحة النباتیة) ؛  
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• شحنات محظورة أو  احتواء الشحنات على بنود محظورة في مثل التربة ؛  

• وجود أدلة على عدم إجراء المعامالت المحددة ؛  

• تكرار وجود المواد المحظورة بكمیات ضئیلة غیر تجاریة یحملھا المسافرون أو یتم إرسالھا بالبرید. 

 

٤ - ١٢  نظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات 

 الخطوط التوجیھیة لنظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات )المعیار رقم ٢٠ ]٢٠٠١[) 

ینبغي على نظام تطبیق اللوائح على الوارداتأن یتألف من عنصرین ھما : 

· إطار یشمل التشریعات و اللوائح و اإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتیة؛ 

· خدمة رسمیة، المنظمة القطریة لوقایة النباتات، مسؤولة عن العملیة أو اإلشراف على النظام. 

للمنظمات القطریة لوقایة النباتات الحق لسیادي في تطبیق اللوائح على الواردات لتحقیق المستویات المقبولة من 
الحمایة، مع مراعاة التزاماتھا الدولیة، ال سیما االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات لعام ١٩٩٧ و اتفاق منظمة التجارة 
العالمیة بشأن تطبیق تدابیر الصحة و الصحة النباتیة. ینبغي على الطرف المتعاقد عند تطبیق إجراءات ولوائح 
الصحة النباتیة ، محاولة استخدام التدابیر التي تحد من المخاطر على مستوى مقبول مع األقل من اآلثار السلبیة 

على التجارة. 

نباتات الغابات (بما في ذلك البذور) والخشب ومواد التعبئة الخشبیة (بما في ذلك أخشاب فرش الشحنة) ومعدات 
الغابات الُمستخدمة ھي أمثلة على المواد الحرجیة الخاضعة للوائح في العدید من البلدان.
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٥ الطریق إلى األمام 
 

آفات الغابات مشكلة عالمیة ، وبالتالي فمن الضروري أن ننظر فیما وراء الحدود الوطنیة لوضع حلول فعالة. 
بسبب  الجدیدة  اآلفات  دخول  یستمر   ، النباتیة  الصحة  حمایة  مجال  في  التحسینات  من  العدید  من  الرغم  وعلى 
استمرار الزیادة في حجم التجارة الدولیة وسرعة النقل. یبدو أیضًا أن لتغیر المناخ احتمال زیادة وتیرة توطن 
اآلفات الجدیدة فضًال عن توفیر الظروف التي تسمح لبعض  األنواع  أن تصبح آفات أكثر خطورة في نطاق 
بلدانھم األصلیة. یجب على العاملین بالغابات والعلماء زیادة جھودھم للعمل مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات 

(NPPOs) التخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع دخول اآلفات وتوطنھا. 

 ولحسن الحظ فإن تبادل المعلومات بین العاملین في مجال الغابات ومنظمین الصحة النباتیة یساعد بالفعل على منع 
وكشف واستئصال تفشي اآلفات الجدیدة. مواصلة التوسع في ھذه الشبكات ، واستخدام تقنیات مثل اإلنترنت یمكن 

أن یساعد في التصدي للتحدي المتمثل في مكافحة اآلفات العالمیة.  

 یمكن أن تساعد الممارسات الجیدة إلدارة الغابات ، مثل تلك الموصوفة في ھذا الدلیل ، على تقلیل انتشار اآلفات 
ما  بتخطیط  لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  تبدأ  الحرجیة.  السلع  عبر  العالم  أنحاء  جمیع  في  التحرك  من  اآلفات  ومنع 
سُیزرع وأین ُیزرع. إن المراقبة الدقیقة ، وإدارة الغابات خالل دورة النمو ، والممارسات الجیدة خالل عملیات 
الحصاد والنقل یمكن أن تاتي بالجودة ، وانخفاض مخاطر اآلفات للمنتجات إلى السوق الدولیة. من الضروري فھم 
وتلبیة شروط الصحة النباتیة للبلدان المستوردة والذي یساعد على تعزیز الحركة اآلمنة لسلع للغابات ، وخفض 

التكالیف اإلجمالیة مع أدنى حد  من اآلثار على التجارة الدولیة.  

 وھناك عدد من المعاییر الدولیة الھامة لتدابیر الصحة النباتیة (ISPMs) التي توفر التوجیھ الذي یساعد في الحد 
من حركة اآلفات التي تصیب الغابات في التجارة الدولیة. ال تزال المعاییر الدولیة الجدیدة المتصلة بتجارة سلع 
الغابات تحت التطویر استجابة لالحتیاجات الدولیة. ویجري حالیا صیاغة معاییر على السلع الخشبیة و بذور أشجار 
الغابات من قبل الفریق الفني لحجر الغابات الزراعي (TPFQ) لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (IPPC)، وتعد 

مشاركة العاملین بالغابات في تطویر ھذه المعاییر، خاصة خالل مرحلة مشاورة البلد، لھو أمر ضروري.  

 بتطویر معاییر دولیة جدیدة ، ویمكن للناس العاملین في مجال الغابات تقدیم مساھمة قیمة لمعرفتھم وخبرتھم 
الخاصة التي من شأنھا أن تساعد على بناء المبادئ التوجیھیة العملیة. وبھذه الطریقة ، من خالل العمل معًا ، 
یستطیع أفراد قطاع الغابات، بما في ذلك الصناعة، والمنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs)  تعزیز فرص 

التجارة و والمساعدة في منع دخول وانتشار آفات الغابات.  
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ملحق ١ 
 أمثلة لدخول آفات الغابات و آثارها

الحشرات 

 Agrilus planipennis حفار الدردار القرمزي

اآلثار:

أحدثت وفاة وانخفاضًا لمالیین األشجار في كندا والوالیات المتحدة ،  ومن المتوقع في نھایة المطاف أن تقضي على 
معظم أشجار الدردار في الغابات والمزروعات في المناطق الحضریة وأحزمة الحمایة. ومن المتوقع أن تتجاوز 
التكالیف في الوالیات المتحدة ١ ملیار دوالر أمریكي سنویا على مدى  العشر سنین المقبلة. في االتحاد الروسي ، 
تم القضاء على معظم أشجار الدردار على بعد ١٠٠ كیلومتر من موسكو ؛ تفشت ھذه الحشرة بسرعة و أصبحت 

الغابات األوروبیة مھددة. 

الطرق/المسارات : 

 حركة النباتات واألخشاب والمنتجات الخشبیة وباألخص  الوقود الخشبي/حطب الوقود، ومواد التعبئة الخشبیة؛ 
الطیران وتشتیت الریح.

العوائل الرئیسیة  

(الجوز   Pterocarya spp الجمل)،  الجوز/عین  (خشب   Juglans spp (الدردار)،   spp Fraxinus
الیاباني المجنح)، Ulmus spp. (الُمران) 

النطاق/المدى األصلي   

الصین وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة والیابان ومنغولیا وجمھوریة كوریا والشرق األقصى من االتحاد 
الروسي . 

النطاق الُمدخل  

أوروبا : االتحاد الروسي (موسكو والمنطقة المحیطة بھا)  

أمریكا الشمالیة : كندا ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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األعراض واالضرار  

تصیب الیرقات الجذع العلوي و األجزاء السفلیة من الفروع الرئیسیة مسببة اصفرار وتخفیف من المجموع الورقي 
؛ ذبول وموت األشجار عادة خالل ٣ سنوات. 

 Cinara cupressivora  من السرو 

اآلثار  

أضرار جسیمة للغابات في أفریقیا وأوروبا وأمریكا الجنوبیة. انتشرت الحشرة بسرعة خالل أفریقیا بعد دخولھا 
العرضي إلى مالوي في عام ١٩٨٦. وبحلول عام ١٩٩٠ ، تم فقد أشجار بقیمة حوالي ٤٤ ملیون دوالر باالضافة 
الى  خسارة ١٤٫٦ ملیون دوالر / سنة  نتیجة الحد من زیادة النمو السنوي.  وقد قدر أنھ في كینیا ، قد یقتل ما 

یصل الى ٥٠ في المئة من جمیع أشجار السرو خالل دورة حصاد ٣٠ عاما. 

 الطرق/المسارات  

حركة الشتالت/مواد الزراعة ؛ الطیران وتشتیت الریح  

العوائل الرئیسیة  

 Cupressus spp(السرو)، Juniperus spp (العرعر)  

النطاق/المدى األصلى  

أوروبا والشرق األدنى - من الیونان الشرقیة لجمھوریة إیران اإلسالمیة 

النطاق الُمدخل  

ورواندا  والمغرب  وموریشیوس  ومالوي  وكینیا  واثیوبیا  الدیمقراطیة  الكونغو  جمھوریة   ، بوروندي   : أفریقیا 
وجنوب أفریقیا وأوغندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وزامبیا وزمبابوي  

أوروبا : فرنسا ، ایطالیا ، اسبانیا ، المملكة المتحدة  

أمریكا الالتینیة  و البحر الكاریبي : شیلي وكولومبیا   

الشرق األدنى: األردن ،  الجمھوریة العربیة السوریا ، تركیا ، الیمن.
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األعراض واالضرار  

امتصاص النسغ على نقاط نمواألشجار الصغیرة والكبیرة مما یؤخر نمو الجدید منھا  ویسبب جفاف الجذوع . 
الذبول التدریجي على األشجار  المصابة بكثافة. 

 Sirex noctilio دبور الخشب األوروبي 

اآلثار   

األشجار  خسائر  وصلت   : المكافحة  وتكالیف  كبیرة  أضرار  في  تسبب  مما  الغابات  وقطاع  معینة  غابات  تھدید 
بنیوزیلندا ٣٠ في المئة بحلول األربعینات ، وبأسترالیا (تاسمانیا) ،  لقي نحو ٤٠ في المئة من االشجار حتفھم في 
أواخر الخمسینات ، وبأسترالیا ،  ُقتل ٥ مالیین من األشجار خالل عامي ١٩٨٧ و١٩٨٩  بسبب تفشي الدبور. 
أما في جنوب افریقیا  فقد أدى ذلك إلى تھدیدًا خطیرًا لصناعة الغابات  ، مما تسبب في خسائر كبیرة في محافظات 
الكاب الشرقیة وكوازولو ناتال.  تصل التأثیرات االقتصادیة المحتملة في البرازیل ما یقرب من ٢٥ ملیون دوالرًا 

أمریكیًا سنویًا. 

الطرق/المسارات   

الطیران وتشتیت الریح ؛ حركة األخشاب المنشورة ، وجذوع نشر أخشاب الصنوبر غیر المعالجة ومواد التعبئة 
الخشبیة 

العوائل الرئیسیة  

أنواع جنس الصنوبر (الصنوبر) 

النطاق/المدى األصلي  

آسیا ، أوروبا ، وشمال أفریقیا (الجزائر ، المغرب ، تونس)

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : جنوب أفریقیا   

آسیا والمحیط الھادئ : استرالیا (بما في ذلك والیة تسمانیا) ، ونیوزیلندا   

أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي : األرجنتین والبرازیل وشیلي وأوروغواي   
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أمریكا الشمالیة : كندا ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 

األعراض واألضرار  

أنفاق بالخشب لوضع البیض ؛ حقن مخاط سام وفطر (Amylostereum areolatum) الذي قد یؤدي إلى 
الیرقات  عمل  المحمر.یسبب  البني  إلى  األصفر  إلى  األخضر  من  الشجر  أوراق  ،تحول  الشجرة  وموت  الذبول 

لألنفاق ضررا للخشب األضرار ؛  أما الفطریات فتسبب العفن األبیض. 

           (Leptocybe invasa) دبور الصمغ األزرق

اآلثار  

الصغیرة  الكافور  ألشجار  الرئیسیة  اآلفات  من 
والشتالت. آفة أصلیة بوالیة كوینزالند ، أسترالیا 
، وانتشرت في الوقت الراھن خالل أفریقیا وآسیا 
االتینیة  أمریكا  و  وأوروبا   ، الھادئ  والمحیط 

والشرق األدنى.

الطرق/المسارات   

المالحة  حركة  و  الزراعة  الشتالت/مواد  حركة  
الجویة ، والطیران، تشتیت الریح  

العوائل الرئیسیة   

أنواع جنس شجرة األوكالبتوس (الكافور) 

النطاق/المدى األصلي   

استرالیا  

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : الجزائر وكینیا والمغرب وجنوب أفریقیا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وأوغندا  

آسیا والمحیط الھادئ : كمبودیا والھند ونیوزیلندا وتایالند وفیتنام  

أوروبا : فرنسا ، الیونان ، إیطالیا ، البرتغال ، إسبانیا  

أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي : األرجنتین والبرازیل 

الشرق األدنى : العراق، الجمھوریة االسالمیة االیرانیة واسرائیل واالردن ولبنان والجمھوریة العربیة السوریة 
وتركیا 

األعراض واألضرار  

ُتشكل الیرقات المتطورة عفصات على شكل نتوءات على العروق الرئیسیة/الوسطى لألوراق ، عنق الورقة و 
جذوع  النمو الجدیدة ألشجار الكافور الصغیرة ، وأیكة األشجار الصغیرة والشتالت.  تتمیز األشجار التي ھوجمت 
بشدة بظھورسقوط األوراق ، شكل الشجرةالسيء ، فقدان النمو والحیویة وضعف النمو  ، الذبول وموت الشجرة 

في نھایة المطاف. 
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أمراض 

 Cryphonectria parasitica لفحة الكستانیا/أبو فروة 

 اآلثار: كانت الكاستنیا األمریكیة/أبو فروة واحدة من أكثر أنواع الخشب الصلد/القاسي وفرة في شرق الوالیات 
المتحدة، لكنھا تقریبا اآلن منقرضة بسبب آفة لفحة الكستانیا/أبو فروة، الذي ُیظھر كیفیة إمكانیة مرض  لتغییر 
نظام  بیئي بأكملھ تغییرًا  جوھریًا.  تعتبرأشجار الكستانیا في غایة األھمیة من الناحیة االقتصادیة ، إلنتاج الخشب 
الدائم (لألثاث ، والبناء) والمكسرات (المحاصیل النقدیة ، وغذاء مستدیم للحیاة البریة). وقد ساھم تأثیر آفة لفحة 
الكستانیا/أبو فروة على قطاع الغابات في تركیا على ھجرة الید العاملة الشابة من المناطق الریفیة إلى البیئات 

الحضریة. 

الطرق/المسارات  

حركة  مواد الزراعة ، األخشاب أو القشرة/اللحاء ؛ االنتشار محلیا من خالل تقنیات الحصاد السیئة و بفعل الریح 
أو مھب المطر  

العوائل الرئیسیة   

 Quercus  وأنواع جنس  Castanea أنواع جنس الكستانیا

النطاق/المدى األصلي  

آسیا 

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : تونس  

أوروبا : النمسا، بلجیكا، البوسنة والھرسك، وكرواتیا، فرنسا، جورجیا، المانیا، الیونان، المجر، إیطالیا، بولندا، 
 ، سابقا)  (یوغوسالفیا  مقدونیا  وجمھوریة  سویسرا،   ، اسبانیا   ، سلوفینیا   ، سلوفاكیا  الروسي،  االتحاد  البرتغال، 

تركیا، أوكرانیا  

. : جمھوریة إیران اإلسالمیة  

أمریكا الشمالیة : كندا، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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األعراض واالضرار   

تصیب اآلفة أجزاء األشجار فوق سطح األرض فقط ، مؤدیًا ذلك إلى  قرحة تتسع ، لتكون حزام و في نھایة 
المطاف القضاء على فروع األشجار والجذوع الرئیسیة. 

مرض الدردار الهولندي 

 Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi, Dutch elm disease

اآلثــــــار   

الذبول  مرض  تسمیة  جاءت   ھنا  ومن   ،  ١٩٢٠s العشرینیات في  األولى  للمرة  الفطر  الھولندیین  العلماء  عزل 
الوعائي ھذا. واحد من أشد األمراض  في المناطق المعتدلة من العالم حیث تنمو أشجار الدردار.  بسببھ تم فقد 
مئات المالیین من أشجار الدردار الناضجة الصحیة في شمال آسیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة. و ھو وباء رئیسي 
عبر نصف الكرة األرضیة الشمالي من ١٩٢٠s إلى ١٩٤٠s.  تم اإلبالغ عنھ ألول مرة في فرنسا، ثم انتشر من 
خالل قارة أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة، مھلكًا عشائرالدردار. تراجع  المرض في أوروبا ، ولكنھ عاود 
للظھور ثانیة عند توطن أنواع أكثر ضراوة في المملكة المتحدة، ومعظم أوروبا، والوالیات المتحدة. الحشرات 

الناقلة :spp  Scolytus  Hylurgopinus rufipes  (خنافس اللحاء/القلف).

الطرق/المسارات   

حركة مواد الغرس الزراعیة الموبوءة وحطب الوقود وجذوع نشر األشجار ذات اللحاء/القلف 

العوائل الرئیسیة   
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  Ulmus spp أنواع جنس الدردار

النطاق/المدى األصلي   

آسیا

النطاق الُمدخل   

 (١٩٦٠s منتصف) العالم (المناطق المعتدلة). إعادة إدخال أنواع أكثر ضراوة من أمریكا الشمالیة إلى أوروبا

األعراض واالضرار  

عصارة  طریق   عن  كلھا  الشجرة  خالل  الفطر  ینتشر  الفروع؛  على  تتغذى  بینما  الفطر  الناقلة  الحشرات  تحمل 
الشجرة؛ یمكن أن ینتشر أیضًا من شجرة الى شجرة عن طریق طعوم الجذر. ذبول ، اصفرار األوراق وتغییر 
لونھا إلى اللون البني؛ كما یالحظ أن الفروع قد تكون مصابة بشكل فردي؛ تغییر لون الشرائط البنیة في الفروع 

والسیقان؛ قد تتطور األعراض في جمیع أنحاء شجرة في موسم واحد أو قد یأخذ  ذلك  سنتین أو أكثر. 

 Phytophthora ramorum   موت البلوط المفاجئ، لفحة رامورم

 اآلثار   

في  المرض   قضى  الغابات.  في  ینتشر  حیث  الحرجیة  واألشجار  الزراعیة  الغرس  مواد  أنواع  مختلف  یھاجم 
الوالیات المتحدة األمریكیة (كالیفورنیا) على المالیین من أشجار البلوط و البلوط البني الفاتح. في المملكة المتحدة 
تم مؤخرًا العثور على  إصابة أشجار الالركس الیابانیة بھذا المرض ، مما أدى إلى وفیات كبیرة. تبقى حیویة مادة 
التلقیح في التربة لمدة سنة بعد إزالة األشجار والشجیرات المصابة و بالتالي یؤثر ھذا على قرارات إعادة التحریج. 

 الطرق/المسارات  

حركة المواد النباتیة الملوثة، ووسط النمو، و مواد الغرس الزراعیة والتربة المحمولة على المركبات واآلالت 
واألحذیة والحیوانات. 

العوائل الرئیسیة  

أنواع جنس البلوط، densiflorus  Lithocarpus البلوط البني الفاتح، أشجار ساج الـkaempef (الالركس 
 ،mbellularia U californica شجرة الغار،  spp Rhododendron (أنواع جنس األزالیا)، (الیابانیة

ونباتات  و أنواع أشجار أخرى كثیرة. 

النطاق/المدى األصلي   
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غیر معروف

أوروبا : بلجیكا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانیا ، ایرلندا ، ایطالیا ، لیتوانیا ، ھولندا ، النرویج ، بولندا ، صربیا 
، سلوفینیا ، اسبانیا ، سویسرا ، السوید ، المملكة المتحدة   

أمریكا الشمالیة : الوالیات المتحدة األمریكیة 

األعراض والضرر  

األعراض في البلوط / البلوط البني الفاتح:  أضرار على قشرة الساق ، ونزیف القرحة القاعدیة ، قرح على الفرع 
، ذبول التاج یلیھ الموت. األعراض  على العوائل اآلخرى : أضرار باألوراق ،  قرح   على الفرع الصغیر ،موت 

الساق و الفرع. 

 Puccinia psidii  ،صدأ الكافور

اآلثار  

تھاجم أجناس كثیرة في الـفصیلة اآلسیة Myrtaceae ، بسالالت معینة  مما یسبب دمارًا على نطاق المناظر 
الطبیعیة لعوائل معینة. تم وصفھا أوًال على الجوافة، وھذا الممرض یسبب ضررا كبیرا لمزارع الكافور غیر 

األصلیة بأمریكا الجنوبیة. 

الطرق/المسارات  

حركة المواد النباتیة الملوثة أو المصابة ، و قطع أوراق الشجر ، وأیة عناصر عرضة للجراثیم ، والتي یمكنھا 
البقاء على قید الحیاة لمدة ٢-٣ أشھر. 

العوائل الرئیسیة  

  .Eucalyptus spp   أنواع جنس الكافور

النطاق/المدى األصلي  

أمریكا الجنوبیة والوسطى 

النطاق الُمدخل  

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي : كوبا وجمھوریة الدومینیكان وجامایكا وترینیداد وتوجو   
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أمریكا الشمالیة : الوالیات المتحدة األمریكیة (كالیفورنیا وفلوریدا وھاواي وبورتوریكو) 

األعراض واألضرار   

ُیھاجم أنسجة النباتات الصغیرة ویمكن أن یسبب تشوه األوراق، تساقط كثیف ألوراق الفروع، والذبول، وتوقف 
النمو والموت في بعض األحیان.

لدیدان الخیطیة 

 Bursaphelenchus xylophilus دیدان الصنوبر الخیطیة

 اآلثار  

تسبب تھدید غابات صنوبر معینة ؛  في وفیات واسعة النطاق ألشجار بعض المناطق التي لم تكن تلك  الدیدان 
 Monochamus موجودة بھا من قبل ؛ قتل مالیین األشجار سنویا في الیابان. الحشرات الناقلة : أنواع جنس

spp.   و  (الخنافس طویلة القرن أوخنافس نشر الخشب).

الطرق/المسارات  

طیران  كبار الخنافس(مكتملة النمو) الناقلة؛ حركة المواد النباتیة الملوثة و المواد النباتیة  المصابة بالناقالت، 
الوقود الخشبي/حطب الوقود، األخشاب، مواد التعیئة الخشبیة،  وجذوع نشر األشجار 

 العوائل الرئیسیة  

 .Pinus spp أنواع جنس الصنوبر

النطاق/المدى األصلى  

أمریكا الشمالیة 

النطاق الُمدخل  

آسیا والمحیط الھادئ : الصین والیابان وجمھوریة كوریا  

أوروبا : البرتغال
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األعراض واالضرار  

یتم إیداع النیماتودا عندما تتغذى ناضجات الخنافس أو تضع بیضھا في األشجار. من الممكن أن یؤدي وجود الدیدان 
الخیطیة في الخشب إلى الذبول والوفیات ؛ كذلك  تتغذى النیماتودا أیضا على األنسجة الفطریة لألشجار المیتة أو 

المنتجات الخشبیة. 

 Bursaphelenchus cocophilus الدیدان الخیطیة ذات الحلقة الحمراء
اآلثــــــار  

تھدید جدي لجوز الھند وغیره من أشجارالنخیل؛ یستسلم بسھولة نخیل جوز الھند الصغیر؛ تتأثر أشجارالنخیل  
من مختلف األعمار؛ لیس ھنالك أي سجل لتعافي أشجارالنخیل بمجرد إصابتھا؛ ال یمكن التعرف على المرض 
خارجیا؛ تصل نسبة الخسائر إلى ٨٠ في المئة، إال أن الخسائر تتراوح عادة ما بین ١٠-١٥ في المئة على نخیل 

جوز الھند ونخیل الزیت. الحشرات الناقلة : تشمل الحشرات المتورطة في انتقال العدوى 

Rhynchophorus palmarum  و borassi Dynamis  (سوس النخیل) ؛

 Metamasius hemipterus (سوسة قصب السكر)،   

. الطرق/المسارات  

تنتقل العدوى عن طریق  یرقات الحشرات الناقلة التي تتغذى على أشجار النخیل المصابة وتنقلھا الدیدان الخیطیة 
كبالغات ؛ حركة المنتجات الخشبیة المصابة والناقالت الموبوءة ؛ 

العوائل الرئیسیة 

 Cocos nucifera  (جوز الھند) ، Elaeis guineensis  و E oleifera (نخیل الزیت)  

النطاق/المدى األصلى أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  

التوزیع العالمي  

وجویانا  وجواتیماال  وجرینادا   ، الفرنسیة  وجیانا  والسلفادور  واالكوادور  وكوستاریكا  وكولومبیا  والبرازیل  بلیز 
 ، وتوجو  وترینیداد   ، وسورینام   ، وجرینادین  فنسنت  وسانت   ، وبیرو  وبنما  ونیكاراجوا  والمكسیك  وھندوراس 
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وفنزویال .

األعراض واالضرار   

یتم إیداع النیماتودا عند تغذیة  الخنافس االناضجة/مكتملة النمو المصابة أو وضعھا البیض في تاج أشجارالنخیل . 
یظھر الشحوب الیخضوري أوُال على أطراف الورقة لألوراق المتقدمة في السن،والتي قد

تصبح في نھایة المطاف بنیة اللون ومجففة. یتم تساقط الجوز قبل  أوان النضج ؛ عادة ما تسقط  تیجان  نخیل 
جوز الھند  المتضررة– یرتبط ھذا أیضا مع ضرر السوسة؛الخصائص الداخلیة  للمقطع العرضي للجذع ھي حلقة 

برتقالیة اللون إلى حمراء طوبیة ، ولكن یمكن أن  یكون اللون مائُال  للبني تبعا ألنواع , أصناف النخیل.
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ملحق ٢ 
مسرد المصطلحات 

 تم جمع ھذه التعاریف من المطبوعات وذلك باستخدام شبكة االنترنت. تختلف التعاریف والمصطلحات في مجال 
الغابات وغیرھا من المجاالت اختالفا كبیرًا ، وقد الحظ واضعي السیاسات عدم وجود فھم مشترك للمصطلحات. 
سعى كثیر من الناس والمنظمات على التوصل إلى بعض التفاھمات المشتركة حول التعاریف. في الغابات ،قامت 
عدیدة  لسنوات   (IUFRO) الحرجیة  البحوث  لمنظمات  الدولي  االتحاد  مع  بالتعاون  والزراعة  األغذیة  منظمة 
أیضا  والزراعة  األغذیة  منظمة  وضعت  وقد   .(FAO/IUFRO, 2002 المثال  سبیل  (على  المجال  ھذا  في 
المصطلحات والتعاریف لتقییم الموارد الحرجیة في العالم (FRA) مع األخذ في االعتبار توصیات من خبراء في 
مختلف المحافل. تجدر اإلشارة إلى أن واضعي ھذا الدلیل ال ینوون خلق االرتباك لدى القراء من خالل سرد أكثر 
من تعریف واحد لنفس المصطلح. ھدفنا ھو أساسًا تنبیھ القراء أنھ حتى داخل قطاع معین، قد یوجود معنى مختلف 
لنفس المصطلح. یرجى مالحظة أن المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة تستخدم على وجھ الحصر التعاریف 
المحددة في المعیار الدولي رقم ٠٥. وللحصول على أحدث تعریفات االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ، ارجع إلى 

موقع االتفاقیة  على اإلنترنت (www.ippc.int) ألنھا قد ُتنقح. 

 منطقة: منطقة محددة رسمیا قد تشمل بلدا بعینھ، أو جزءا من بلد ما، أو جمیع أو بعض أجزاء عدة بلدان (المعیار 
رقم ٢٠١٠،٠٥) 

القشرة: الطبقة من جذع خشبي، أو من غصن أو جذر خارج الطبقة المولدة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أنسجة الشجرة خارج طبقة  الكامبیوم المكونة القشرة الداخلیة الحیة والقشرة الخارجیة المیتة  

 (BC Ministry of Forests and Range, 2008)

الجزء الخارجي من السیقان و الفروع الخشبیة. تشریحیا یشمل ھذا جمیع األنسجة النباتیة خارج طبقة الكامبیوم 
 (Evans, 2000)

والفیروسات  والفطریات،  الخیطیة،  والدیدان  الحشرات،  مثل  الحیویة  العوامل  استخدام  البیولوجیة:  المكافحة 
 (BC Ministry of Forests and Range, 2008) .لمكافحة الحشائش الضارة وآفات الغابات األخرى

عامل المكافحة البیولوجیة: كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبیعى، أو كائن حیى آخر یستخدم في مكافحة اآلفات  
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

المنطقة الواقیة: منطقة محیطة لمنطقة محّددة رسمیًا ألغراض الصحة النباتیة أو مجاورة لھا بغیة خفض احتمال 
انتشار اآلفة المستھدفة داخل أو خارج المنطقة المحددة، وھي خاضعة لتدابیر الصحة النباتیة أو غیرھا من تدابیر 

المكافحة، إذا كان ذلك مالئمًا  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

شریط من االرض حیث ال یسمح لالضطرابات ، أو تتم مراقبتھا عن كثب ، والحفاظ  

 على الخصائص الجمالیة وغیرھا من المتاخمة للطرق والممرات والمجاري المائیة ، ومواقع  

 (BC Ministry of Forests and Range, 2008) .الترفیھ

رقم  (المعیار  النباتیة  الصحة  للوائح  تخضع  شحنة  ألى  النباتیة  الصحة  حالة  على  تشھد  رسمیة  وثیقة  شهادة: 
. (٢٠١٠،٠٥

سلعة: نوع من النباتات، أو المنتجات النباتیة، أو بند آخر ینقل ألغراض التجارة أو ألي غرض آخر (المعیار 
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رقم ٢٠١٠،٠٥) 

مخروط  تحمل   ، الخضرة  دائمة  عادة   ، المخروطیة/الصنوبریة  للرتبة  تابعة  شجرة  المخروطي/الصنوبري: 
وأوراق إبریة ، أو مخرزیة أو  ذات قاعدة عریضة و قمم مدببة كأوراق الصنوبر ، و الثنوب، شجرة الطمراق/ 

 (Martin, 1996)  “شجرة األرزیة األمریكیة ، غالبا ما تسمى ”األخشاب الطریة

أي شجرة تنتج بذور في مخاریط ، بال ھیكل للفاكھة حول البذور. األوراق عادة إبریة  

، ذات قاعدة عریضة و قمم مدببة ، أو الضیقة وخطیة الشكل ، ومستدیمة الخضرة  

 (Hubbard et al., 1998)

شحنة: كمیة من النباتات، المنتجات النباتیة و/أو أى بنود أخرى تنقل من بلد آلخر، وتشملھا، عند اإلقتضاء، شھادة 
صحیة نباتیة واحدة (یمكن أن تتألف الشحنة من سلعة واحدة أو أكثر أو رسالة) (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

آفة تلویث: آفة تحملھا سلعة ما، وفي حالة النباتات والمنتجات النباتیة ال تلوث ھذه النباتات أو المنتجات النباتیة 
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أزھار وأغصان مقطوفة: فئة من السلع ألجزاء نباتیة غضة تخصص للزینة ولیس للغرس (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

الخشب المقشور: خشب تّم تعریضھ ألي عملیة تؤدي إلى إزالة القشور. الخشب المقشور لیس بالضرورة خشبًا 
خالیا من القشرة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

مسح لتعیین الحدود: مسح یجرى لتعیین حدود منطقة تعتبر مصابة بآفة أو خالیة منـھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

احتجاز: إبقاء شحنة في حجر أو محتجز كتدبیر من تدابیر الصحة النباتیة (أنظر الحجر الزراعي) (المعیار رقم 
 (٢٠١٠،٠٥

أخشاب فرش الشحنة: مواد تعبئة خشبیة تستخدم في حمایة سلعة أو دعمھا ولكن ال تظل مرتبطة بالسلعة (المعیار 
رقم ٢٠١٠،٠٥) مثل جذوع نشر األشجار الُمتستخدمة لدعم األشیاء الثقیلة بالحاویات أو الجزء السفلى من السفن 

لمنع األشیاء من التحرك أثناء الشحن. 

النظام االیكولوجى: تشكیلة مركبة من مجموعات نبات وحیوان وكائنات حیة دینامیكیة وبیئتھا الالحّیة في تفاعلھا 
مع بعضھا البعض كوحدة وظیفیة  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

وحدة وظیفیة تتألف من جمیع الكائنات الحیة (النباتات والحیوانات والمیكروبات) في منطقة معینة  

، وجمیع العوامل غیر الحیة الفیزیائیة والكیمیائیة لبیئتھم والمرتبطة فیما بینھا من خالل دورة مواد غذائیة وتدفق 
الطاقة. یمكن أن یكون النظام اإلیكولوجي من أي حجم – جذوع نشر األشجار ، بركة، حقل، الغابات ، أو المحیط 
الحیوي لألرض - لكنھ یعمل دائما بوصفھ وحدة كاملة. عادة ما ُتوصف النظم البیئیة وفقًا لنوع المجموع الخضري 
 BC Ministry of Forests and Range,) (  أي الغابات ، قدیمة النمو أو نطاق األنظمة اإلیكولوجیة)

 (2008

عمل طارئ: عمل عاجل متعلق بالصحة النباتیة ُیتخذ في وضع جدید أو غیر متوقع في مجال الصحة النباتیة  
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

دخول (آفة): انتقال آفة الى منطقة لیست موجودة فیھا بعد أو اذا كانت موجودة فانھا تكون غیر موزعة فیھا على 
نطاق واسع وتخضع فیھا للمكافحة الرسمیة  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 
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استئصال: تطبیق تدابیر الصحة النباتیة للتخلص من آفة في منطقة  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

توطن: استقرار آفة، خالل المستقبل المنظور، في منطقة ما بعد دخولھا إلیھا  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥)

اللوح اللیفي : لوحة مصنوعة من ألیاف الخشب أو غیرھا من المواد السلیلوزیة مع الرابط األولي مستمد من 
تلبید األلیاف وخصائصھا األصیلة االصقة (على الرغم من إمكانیة إضافة المواد الرابطة و / أو إضافات في عملیة 
التصنیع). وھو یتضمن المنتجات المسطحة المضغوطة و األلواح اللیفیة المصبوبة. وھي تتألف من لوح صلد ، 

اللوح اللیفي متوسط الكثافة (MDF) وغیرھا من اللوح اللیفي. 

 (UNECE et al., 2008) 

حقل: قطعة أرض ذات تخوم محددة في مكان انتاج تزرع فیھا سلعة  (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥)       

الغابات: أرض الذي یمتد ألكثر من ٠٫٥ ھكتار بأشجار أعلى من ٥ أمتار ومجموع خضري أكثر من ١٠ في 
المئة ، أو أشجار قادرة على الوصول إلى ھذه الحدود في الموقع. ولكنھا ال تشمل األرض التي ھي في الغالب 

 (FAO, 2007)  تحت استخدام األراضي الزراعیة أو المناطق الحضریة

مجتمع بیولوجي للنباتات والحیوانات التي یسیطر علیھا األشجار والنباتات الخشبیة األخرى 

 (Hubbard et al.,1998)

 (Martin, 1996)  مجتمع نباتي من األشجار والنباتات الخشبیة األخرى المھیمنة

انظر أیضا الغابات الُمجددة بشكل طبیعي الحال ، والغابات المزروعة

الغابات/الحراجة:علم إنشاء وزراعة وإدارة الغابات ومواردھا المصاحبة. 

 (Hubbard et al., 1998) 

علم، فن، وممارسة إدارة واستخدام األشجار والغابات والموارد المرتبطة بھا لصالح البشریة 

 (North Carolina State University, 2003)  

 (FAO, 2004)  الوقود الخشبي/حطب الوقود: وقود خشبي حیث یتم االحتفاظ بالتكوین األصلي للخشب

تدخین: معالجة سلعة بعامل كیمیائي یتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئیسیة وھو في الحالة الغازیة  (المعیار رقم 
 (٢٠١٠،٠٥

التنوع الجیني: التنوع الجیني ضمن مجموعة من السكان أو األنواع. وھو واحد من جوانب التنوع البیولوجي. 
ویمكن تقییم التنوع الوراثي على ثالثة مستویات: (أ) التنوع داخل عشائر التربیة، (ب) التنوع بین عشائر التربیة 

 (FAO/IUFRO, 2002) و (ج) التنوع داخل األنواع

 FAO/IUFRO,)  النمط الوراثي: الدستور الوراثي لكائن حي الذي یمییزھا عن مظھره أو نمطھ الظاھري
 (2002

الموئل: جزء من نظام إیكولوجي تتوافر فیھ ظروف تسمح لكائن حي ما بأن یوجد فیھ أو یستوطن فیھ طبیعیًا  
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

البیئة التي یعیش فیھا عشائر أو أفراد ، وال یشمل فقط المكان المتواجد بھ األنواع ، بل أیضًا الخصائص الممیزة 
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للمكان (مثل المناخ أو توافر الغذاء والمأوى المناسب) التي تجعلھ ُمالئمًا ال سیما تلبیة احتیاجات دورة حیاة تلك 
.(BC Ministry of Forests and Range, 2008) األنواع

الحرف الیدویة: فئة من سلع البنود اآلتیة ُمستمدة أو مصنوعة من عناصر طبیعیة من الخشب، واالغصان ، 
والكروم ، بما في ذلك أقطاب الخیزران وعیدان الحدیقة. تشمل الحرف الیدویة المنتجات التالیة حیثما ُیوجد الخشب 
: تحف فنیة ، سالل ، وصنادیق وبیوت الطیور، شجرة عید المیالد الُمصنعة ، وحدیقة اثاث الحدیقة / الفناء (ریفي) 
، المجففات ، وأشجار الحریر (عادة أشجار اللبخ االصطناعي) ، و تعریشة األبراج ، سیاج الحدیقة و حدودھا ، 

 (APHIS, 2009)  وغیرھا من البنود الُمكونة من الخشب

آفة متطفلة: انظر آفة تلویث  

نطاق النباتات العائلة: األنواع النباتیة القادرة، في ظل الظروف الطبیعیة، على إعالة آفة محددة أو كائن حي محدد 
آخر (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

إذن استیراد: وثیقة رسمیة ترخص باستیراد سلعة أساسیة ما وفقا لشرط الصحة النباتیة المحددة لإلستیراد (المعیار 
رقم ٢٠١٠،٠٥) 

ظهور (آفة ما): نسبة أو عدد الوحدات التي توجد فیھا آفة ما  في عینة ما، أو شحنة، أو حقل أو أیة جماعات 
أخرى معرفة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

 (BC Ministry of Forests and Range, 2008) مقیاس على وجود وحجم اآلفات ضمن منطقة معینة

األنواع األصلیة: األنواع أو األنماط الجینیة التي تطورت في نفس المنطقة ، القطاع أو الموئل األحیائي والُمكیفة 
لظروف بیئیة سائدة ُمحددة وقت اإلنشاء. أنواع األشجار التي تطورت في نفس المنطقة ، القطاع أوالموئل األحیائي 

 (Schuck et al., 2002)  حیث تنمو الغابات وتتالئم مع الظروف البیئیة السائدة المحددة وقت اإلنشاء

 (FAO, 1994) األنواع المحلیة للبلد أو المنطقة. معنى متناقض : غیر مواطن أو غریبة

انظر أیضًا األنواع المحلیة 

 إصابة (سلعة): وجود آفة من آفات النباتات أو المنتجات النباتیة المعنیة حیة في سلعة ما. واإلصابة تشمل العدوى 
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

 (FAO ، 2001) (مثل میسیلیم) العدوى:األبواغ الجرثومیة أو أجزاء

تفتیش: الفحص البصري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتیة أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة من 
أجل تحدید ما إذا كانت اآلفات موجودة و/أو تحدید مدى االمتثال للوائح الصحة النباتیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

األنواع الُمدخلة: األنواع التي تقع في منطقة خارج نطاقھا الطبیعي المعروف تاریخیًا نتیجة لتشتت قصدًا أو 
 (WRI, IUCN and UNEP, 1992) عرضًا عن طریق األنشطة البشریة. ُیعرف ذلك أیضًا باألنواع الغریبة

 أنواع وأنواع فرعیة أو أقل تصنیفیًا تظھر خارج نطاقھا الطبیعي (الماضي أو الحاضر) واحتمال التشتت (أي 
خارج النطاق التي تحتلھا بصورة طبیعیة ، أو یمكن أن تحتلھا بدون إدخال مباشر أوغیر مباشر أو برعایة البشر) 

(FAO, 2007). یشیر ھذا التعریف إلى  األشجار.   

 (FAO/IUFRO, 2002)  أنواع متوطنة غیر أصلیة على النظام اإلیكولوجي ، والمنطقة أو البلد

دخول: دخول آفة ینجم عنھ توطنھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥)  
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األنواع الغازیة: األنواع الغیر أصلیة لنظام بیئي معین ، والذي یسبب دخولھا وانتشارھا ، أو یحتمل أن یسبب ، 
 (FAO,2007) ضررًا اجتماعیًا وثقافیًا واقتصادیًا أو بیئیًا أو ضرر على صحة اإلنسان

قطعھا  و  األطراف  إزالة  بعد  سقوط  لشجرة  سمكًا  أكثر  فروع  أو  ساق،  في  مقطع  أي  األشجار:   نشر  جذوع 
 (Dykstra and Heinrich, 1996)

مقطع من ساق خشبیة ُقطعت لطول محدد لتصنیع منتجات قابلة للتسویق. یستخدم ھذا المصطلح في بعض األحیان 
 West Virginia) في حدود أضیق لمعیار طول جذع معین، عادة ١٦ قدمًاعند تقدیر حجم األخشاب الواقفة

 (University, 1998

 (Martin, 1996)  قطعة من ساق خشبیة (الجذع أو الطرف) من شجرة

 (APHIS, 2009) ساق الشجرة؛ األشجار الُمقلمة التي لم یتم نشرھا ألكثر من زوایا 

رسالة (لط): عدد من وحدات سلعة واحدة تتمیز بتجانسھا في التكوین والمنشأ وما إلى ذلك، وتشكل جزءا من 
شحنة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

 Dykstra)  .ألواح الخشب: ُمنتجات منشورة ناتجة من جذوع نشر األشجار. یطلق علیھ كذلك الخشب المنشور
  (and Heinirch, 1996

(APHIS, 2010)  جذوع نشر األشجار التي تم نشرھا إلى ألواح أو أعضاء ھیكلیة مثل الُدعامات

 (ALSC, 2005)ِ  منتج مصنع مستمد من جذوع نشر األشجار من خالل النشر أو التطویر

اللوح اللیفي متوسط الكثافة (MDF): عملیة تجفیف اللوح اللیفي. عندما تتجاوز الكثافة cm 3 /0.8، كما یجوز 
   (HDF) (UNECE et al., 2008)  “أن یشار الیھ باسم ”اللوح اللیفي عالي الكثافة

الزراعة األحادیة:  بشكل عام، محاصیل غابات من نوع واحد، و أعمار متماثلة  

 (BC Ministry of Forests and Range, 2008)

رصد: عملیة رسمیة مستمرة للتحقق من أوضاع الصحة النباتیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

المنظمة القطریة لوقایة النباتات: إدارة رسمیة تنشئھا إحدى الحكومات للنھوض بالوظائف التي حددتھا االتفاقیة 
الدولیة لوقایة النباتات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

األنواع المحلیة (األصلیة): أنواع، أنواع فرعیة ، أو أقل تصنیفیًا ، التي تظھر داخل نطاقھا الطبیعي (الماضي أو 
الحاضر) واحتمال التشتت (أي داخل النطاق التي تحتلھا بصورة طبیعیة ، أو یمكن أن تحتلھا بدون إدخال مباشر 

 (IUCN, 2000)  (أوغیر مباشر أو برعایة البشر

النباتات، والحیوانات، والفطریات، والكائنات الدقیقة التي تظھر بشكل طبیعي في منطقة معینة أو قطاع. مرادف 
 (UNEP-WCMC, 2010)  .األصلیة

انظر إیضًا األنواع األصلیة. 

العدو الطبیعي: آائن یعیش على حساب آائن آخر في منطقة نشأتھ وقد یساعد على تقلیص أعداد ذلك الكائن. وھو 
یضّم أشباه الطفیلیات، والطفیلیات والكائنات المفترسة وآآلة النباتات والممرضات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

في  والنباتات  الحیوانات   من  محددة  بریة  بعشائر  المرتبطة  األمراض  ومسببات  الطفیلیات،  وأشباه  الطفیلیات، 
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 (Dunster and Dunster, 1996)  الطبیعة

الطبیعي   التجدد  خالل  من  أنشئت  التي  األشجار  من  الغالب  في  تتكون  غابة  طبیعي:  بشكل  الُمجددة  الغابات 
 (FAO, 2007)

أصل  من  والمادیة  ملموسة  أشیاء  ھي  والتي  الغابات  من  المستمدة  البضائع  الخشبیة:  غیر  الحرجیة  المنتجات 
بیولوجي غیر الخشب. ویشمل ذلك عمومًا النباتات غیر الخشبیة والمنتجات الحیوانیة التي تم جمعھا من مناطق 
ُمعرفة على أنھا غابات. وتشمل على وجھ التحدید ما یلي، بغض النظر عن ما إذا كان من الغابات الطبیعیة أو 
المزارع،: الصمغ العربي، والمطاط / االتكس والراتنج، وأشجار عید المیالد والفلین والخیزران والراتان. ُیستبعد 
عمومًا من ذلك المنتجات التي تم جمعھا من شجرة في نظم اإلنتاج الزراعي، مثل زراعة أشجار الفاكھة، ومزارع 
زیت النخیل ونظم الزراعة المختلطة بالغابات عند زراعة المحاصیل تحت الغطاء الشجري. ُیستبعد على وجھ 
التحدید ما یلي: المواد الخام والمنتجات الخشبیة، مثل رقائق البطاطس، والفحم والحطب والخشب المستخدمة في 

  (FAO, 2007) معدات األدوات المنزلیة، والمنحوتات، الرعي في الغابات، واألسماك والمحار

وجود (آفة): وجود آفة تفید التقاریر الرسمیة أنھا أصلیة في منطقة ما أو وافدة إلیھا، و/أو ال تفید التقاریر الرسمیة 
أنھ قد تم استئصالھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

الكائن الحي: أي كائن حیوي قادر على التكاثر أو التضاعف، في صورتھ الطبیعیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

األلواح ذات التجزیعات موحدة االتجاه (OSB):  لوحة ھیكلیة ذات طبقات من رقائق ضیقة وطبقات بزوایا 
قائمة بالتناوب من أجل إعطاء اللوحة المزید من خصائص اللزوجة المیكانیكیة. الرقائق، التي تشبھ قطع صغیرة 
من القشرة ، مغلفة على سبیل المثال بغراء راتنج الفینول المقاوم للماء ، معشقة معًا في حصیرة ثم ُجمعت معًا 
 UNECE) .تحت الحرارة والضغط.  ینتج عن ذلك ، لوحة بناء متجانسة صلبة ذات قوة عالیة ومقاومة للماء

   (et al., 2008

لوحة ھیكلیة مصنوعة من خیوط من االلیاف الضیقة موجھة بالطول بالعرض في طبقات ، مع الصق راتنجي. 
(Evans, 2000)

تفشي: تجمع آفات معزولة اكتشفت حدیثا، بما في ذلك الغزوات، أو الزیادة المفاجئة لتجمع آفات متوطن في منطقة 
معینة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

سلیلوزیة   خشبیة  مواد  لجنوسلیلوزیة/  مواد  أو  الخشب  من  صغیرة  قطع  من  مصنوعة  لوحة  الجسیمات:  لوح 
أخرى، (مثل النشارة ، رقائق وشظایا ، خیوط ، فبات ، فلین مسطح ،.) ُجمعت معًا عن طریق استخدام االصق 
العضوي جنبا إلى جنب مع واحد أو أكثر من العوامل التالیة : الحرارة ،الضغط، الرطوبة، ، الُمحفز، الخ. فئة 
لوح الجسیمات ھي فئة إجمالیة تضم األلواح ذات التجزیعات موحدة االتجاه (OSB) ، لوح الطبقات و لوح الكتان  

 (UNECE et al., 2008)

طریق: أي وسیلة تمكن اآلفة من الدخول أو االنتشار (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

آفة: أي نوع أو ساللة أو نمط بیولوجى من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو 
المنتجات النباتیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أي كائن خارج المكان أو یسبب إجھاد على الكائن المطلوب  

شروط الصحة النباتیة لالستیراد: تدابیر محددة للصحة النباتیة یتخذھا بلد مستورد بشأن الشحنات الوافدة إلیھ 
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 
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تدابیر الصحة النباتیة: أي تشریع وتنظیم أو إجراء رسمي یھدف إلى منع إدخال و/أو انتشار اآلفات الخاضعة 
للحجر الصحي أو الحد من التأثیر االقتصادي لآلفات المنتشرة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أمن الصحة النباتیة (لشحنة ما): المحافظة على سالمة شحنة ما ومنع إصابتھا وتلوثھا بآفات خاضعة للوائح، من 
خالل تطبیق تدابیر صحة نباتیة مناسبة. (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

المنتجات النباتیة: مواد غیر مصنعة ذات أصل نباتى (بما في ذلك الحبوب) ومواد مصنعة یمكن أن تكون، بسبب 
طبیعتھا أو طریقة تجھیزھا، خطرا من زاویة دخول وانتشار اآلفات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

 FAO,) الغابات المزروعة: غابة تتكون في الغالب من األشجار التي أنشئت من خالل زراعة و / أو البذر المتعمد
 (2007

نباتات: نباتات حیة أو أجزاء منھا، بما في ذلك البذور والمادة الوراثیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

نباتات الغرس: نباتات یعتزم إبقاؤھا مغروسة، أو یعتزم غرسھا أو إعادة غرسھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

الخشب الرقائقي: لوح یتألف من تجمیع أوراق القشرة جنبا إلى جنب مع توجیھ التجزع للرقائق المتناوبة، عامة 
في زوایا قائمة. وعادة ما یتم وضع ورقة القشرة بشكل متناظر على كال الجانبین من رقائق مركزیة أو بالقلب 
التي قد تكون ھي نفسھا مصنوعة من ورقة القشرة أو مواد أخرى. وتشمل ھذه قشرة الخشب الرقائقي (الخشب 
الرقائقي الُمصنع من قبل تجمیع أوراق أكثر من قشرتین معًا ، حیث یكون تجزع ألواح القشرة المتناوبة ، عمومًا 
بزاویة قائمة) ؛ خشب رقائقي بقلب أو اللوح ذو الكتلة (الخشب الرقائقي مع نواة صلبة (أي الطبقة الوسطى ، 
عموما أكثر سمكًا من الرقائق األخرى) التي تتكون من لوحات ضیقة ، كتل أو شرائح من الخشب وضعت جنبًا 
إلى جنب ، والتي قد تلصق أو ال تلصق معًا) ؛ لوح رقائقي نخروبي (خشب رقائقي ذو قلب نخروبي ) ، والخشب 
الرقائقي الُمركب (خشب رقائقي ذو قلب أو طبقات معینة مصنوعة من مواد أخرى غیر الخشب الصلب أو القشور) 

 (UNECE et al., 2008)

لوح مسطح یتكون من عدد من األوراق الرقیقة أو ألواح القشرة ، من خشب یكون اتجاه تجزع كل رقیقة أو طبقة 
بزوایا قائمة للطبقة المتاخمة لھا. ُتجمع ألواح القشرة ، تحت الضغط ، بواسطة  

 (Evans, 2000) عامل رابط

منتجات األلواح الُمصنعة بلصق طبقات القشرة معًا مع توجیة تجزع الطبقات المتناوبة بزاویة قائمة لتوفیر القوة 
 (Hubbard et al., 1998)

مصدر: المصدر الجغرافي األصلي للبذور وحبوب اللقاح أو الُمكثرات. في مجال نشرات الغابات/الحراجة عادة 
 (FAO/IUFRO, 2002) “ما یعتبر ھذا مرادفًا لعبارة ”األصل الجغرافي“ ویفضل ”المنشأ

لب الخشب: فئة سلعة من كتلة رطبة لینة من ألیاف الخشب المستخدمة في صناعة الورق. عادة ما یصنع اللب 
بتحویل نشارة الخشب إلى ألیاف ، إما عن طریق طحنھا ، أو بالطرق الكیمیائیة ، ثم تحویل األلیاف إلى عجینة 

 (Evans, 2000)

آفة خاضعة للحجر الزراعي: آفة لھا أھمیتھا االقتصادیة المحتملة للمنطقة المھددة ولكنھا ال توجد بعد في ھذه 
المنطقة، أو توجد فیھا ولكنھا لیست موزعة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

المنظمة اإلقلیمیة لوقایة النباتات: منظمة حكومیة دولیة منوط بھا تنفیذ المھام المنصوص علیھا في المادة التاسعة 
من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

 (North Carolina State University, 2003) 
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انظر أیضًا آفة خاضعة للحجر الزراعي ، وآفة خاضعة للوائح ، آفة غیر حجریة تخضع للوائح 

منطقة خالیة من آفة بعینها: منطقة ال تظھر فیھا آفة بعینھا كما یستدل من األدلة العلمیة مع المحافظة رسمیا على 
خلوھا على النحو المناسب (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

مكان لإلنتاج خال من آفة بعینھا: مكان لإلنتاج ال تنتشر فیھ آفة بعینھا، كما ُیستدل على ذلك من األدلة العلمیة، مع 
المحافظة رسمیا على خلوه لفترة معینة على النحو المناسب (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

موقع لإلنتاج خال من آفة بعینها: جزء محدد من مكان لإلنتاج ال تنتشر فیھ آفة معینة، كما ُیستدل على ذلك من 
األدلة العلمیة، مع المحافظة رسمیا على خلوه لفترة معینة على النحو المناسب، ویدار كوحدة منفصلة كما لو كان 

مكانا لإلنتاج خالیا من اآلفات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

تحلیل مخاطر اآلفات (بالنسبة لآلفات الَحْجریة): احتمال دخول وانتشار آفة، والنتائج االقتصادیة المحتملة المرتبطة 
بذلك (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

تحلیل مخاطر اآلفات (PRA): عملیة تقییم األدلة البیولوجیة أو العلمیة واالقتصادیة األخرى لتحدید ما إذا كانت 
آفة معینة یجب أن تخضع للحجر الزراعي ولتحدید شدة تدابیر الصحة النباتیة التي ینبغي اتخاذھا ضدھا(المعیار 

رقم ٢٠١٠،٠٥)  

آفة  دخول  مخاطر  من  للتقلیل  المتاحة  الخیارات  وتحدید  تقییم  الَحْجریة):  لآلفات  (بالنسبة  اآلفات  مخاطر  إدارة 
وانتشارھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أوضـاع اآلفات (في منطقة ما): وجود أو عدم وجود آفة في منطقة، في الوقت الحاضر، بما في ذلك توزعھا حسب 
األحوال، كما أمكن تحدیده رسمیًا على أساس الخبرة واستنادًا إلى سجالت اآلفات الجاریة والتاریخیة وغیرھا من 

المعلومات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

شهادة الصحة النباتیة: شھادة مصممة على غرار الشھادات النموذجیة في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (المعیار 
رقم ٢٠١٠،٠٥) 

اشهاد بالصحة النباتیة: إتباع إجراءات الصحة النباتیة المفضیة إلى إصدار شھادة الصحة النباتیة (المعیار رقم 
 (٢٠١٠،٠٥

شروط الصحة النباتیة لالستیراد: تدابیر محددة للصحة النباتیة یتخذھا بلد مستورد بشأن الشحنات( الوافدة إلیھ 
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥

تدابیر الصحة النباتیة: أي تشریع وتنظیم أو إجراء رسمي یھدف إلى منع إدخال و/أو انتشار اآلفات ( الخاضعة 
النباتیة  الصحة  أمن   ٢٠١٠،٠٥ رقم  (المعیار  المنتشرة  لآلفات  االقتصادي  التأثیر  من  الحد  أو  الصحي  للحجر 
(لشحنة ما): المحافظة على سالمة شحنة ما ومنع إصابتھا وتلوثھا بآفات خاضعة ( للوائح، من خالل تطبیق تدابیر 
صحة نباتیة مناسبة. (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥ المنتجات النباتیة: مواد غیر مصنعة ذات أصل نباتى (بما في ذلك 
الحبوب) ومواد مصنعة یمكن أن ( تكون، بسبب طبیعتھا أو طریقة تجھیزھا، خطرا من زاویة دخول وانتشار 

اآلفات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥ 

الغابات المزروعة: غابة تتكون في الغالب من األشجار التي أنشئت من خالل زراعة و / أو البذر FAO, المتعمد 
 (٢٠٠٧ )

 نباتات: نباتات حیة أو أجزاء منھا، بما في ذلك البذور والمادة الوراثیة (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥

 نباتات الغرس: نباتات یعتزم إبقاؤھا مغروسة، أو یعتزم غرسھا أو إعادة غرسھا (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥ 
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الخشب الرقائقي: لوح یتألف من تجمیع أوراق القشرة جنبا إلى جنب مع توجیھ التجزع للرقائق المتناوبة، عامة في 
زوایا قائمة. وعادة ما یتم وضع ورقة القشرة بشكل متناظر على كال الجانبین من رقائق مركزیة أو بالقلب التي قد 
تكون ھي نفسھا مصنوعة من ورقة القشرة أو مواد أخرى. وتشمل ھذه قشرة الخشب الرقائقي (الخشب الرقائقي 
ال مصنع من قبل تجمیع أوراق أكثر من قشرتین مع ًا ، حیث یكون تجزع ألواحالقشرة المتناوبة ، عموم ًا بزاویة 
قائمة) ؛ خشب رقائقي بقلب أو اللوح ذو الكتلة (الخشب الرقائقي مع نواة صلبة (أي الطبقة الوسطى ، عموما أكثر 
سمك ًا من الرقائق األخرى) التي تتكون من لوحات ضیقة ، كتل أو شرائح من الخشب وضعت جنب ًا إلى جنب 
، والتي قد تلصق أو ال تلصق مع ًا) ؛ لوح رقائقي نخروبي (خشب رقائقي ذو قلب نخروبي ) ، والخشب الرقائقي 
الُم ركب (خشب رقائقي ذو قلب أو طبقات معینة (UNECE et al., مصنوعة من مواد أخرى غیر الخشب 
الصلب أو القشور) ( ٢٠٠٨ لوح مسطح یتكون من عدد من األوراق الرقیقة أو ألواح القشرة ، من خشب یكون 

اتجاه تجزع كل رقیقة أو طبقة بزوایا قائمة للطبقة المتاخمة لھا. ُتجمع ألواح القشرة ، تحت الضغط ، بواسطة

(Evans, عامل رابط ( ٢٠٠٠ منتجات األلواح الُم صنعة بلصق طبقات القشرة مع ًا مع توجیة تجزع الطبقات 
المتناوبة بزاویة (Hubbard et al., قائمة لتوفیر القوة ( ١٩٩٨).

FAO/) مصدر: المصدر الجغرافي األصلي للبذور وحبوب اللقاح أو الُمكثرات. في مجال نشرات الغابات/الحراجة
IUFRO, عادة ما یعتبر ھذا مرادفًا لعبارة ”األصل الجغرافي“ ویفضل ”المنشأ“ ( ٢٠٠٢) .

لب الخشب: فئة سلعة من كتلة رطبة لینة من ألیاف الخشب المستخدمة في صناعة الورق. عادة ما یصنع اللب 
 ,Evans) بتحویل نشارة الخشب إلى ألیاف ، إما عن طریق طحنھا ، أو بالطرق الكیمیائیة ، ثم تحویل األلیاف

إلى عجینة ( ٢٠٠٠) .

آفة خاضعة للحجر الزراعي: آفة لھا أھمیتھا االقتصادیة المحتملة للمنطقة المھددة ولكنھا ال توجد بعد في ھذه 
المنطقة، أو توجد فیھا ولكنھا لیست موزعة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمیة المعیار رقم (٢٠١٠،٠٥)

المنظمة اإلقلیمیة لوقایة النباتات: منظمة حكومیة دولیة منوط بھا تنفیذ المھام المنصوص علیھا في ( المادة 
التاسعة من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥).

منطقة خاضعة للوائح: منطقة تخضع فیھا النباتات والمنتجات النباتیة والبنود األخرى الخاضعة للوائح، التي 
تدخل إلیھا، أو تكون موجودة فیھا أو تخرج منھا، للوائح أو تدابیر الصحة النباتیة لمنع دخول و/أو انتشار اآلفات 

الَحْجریة أو للحد من اآلثار االقتصادیة لآلفات غیر الَحْجریة الخاضعة للوائح (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

بند خاضع للوائح الصحة النباتیة: أي نباتات، منتجات نباتیة، مكان تخزین، تعبئة، وسیلة نقل، حاویة، تربة، وأي 
كائنات أخرى، أو شيء آخر أو مادة أخرى یمكن تؤوى اآلفات، أو تؤدى إلى انتشارھا، ویرى أنھا تستوجب تدابیر 

الصحة النباتیة، وخاصة عندما یكون ھناك نقل دولي (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

آفة غیر حجریة تخضع للوائح: آفة ال تخضع للحجر الزراعى ویؤثر وجودھا في النباتات المخصصة للغرس، 
على االستخدام المستھدف للنباتات ویكون لھا تأثیر اقتصادى غیر مقبول، وبالتالى تخضع للوائح داخل أراضى 

الطرف المتعاقد المستورد (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

آفة خاضعة للوائح: آفة حجریة أو آفة خاضعة للوائح ولكنھا غیر خاضعة للحجر الزراعى (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

أخشاب مستدیرة: جمیع األخشاب المستدیرة الُمقطعھ أو خالف ذلك ، التي تم حصادھا وإزالتھا. وھي تتألف من 
جمیع األخشاب التي تم الحصول علیھا من عملیات اإلزالة ، أي الكمیات التي تم إزالتھا من الغابات واألشجار 
نشر  جذوع  خسائرعملیة  و  األشجار  وقطع   ، الطبیعة  من  المستخرج  الخشب  ذلك  في  بما   ، الغابات  خارج  من 
اللحاء  إزالة  بدون  أو  مع  الخشب  كل  ذلك  یشمل  الغابات.  سنة  أو  المیالدیة  والسنة   ، الفترة  ھذه  خالل  األشجار 
، بما في ذلك إزالة الخشب في شكلھ الُمستدیر ، أو الفلق ، أو مربع تقریبًا أوفي أي شكل آخر (مثل الفروع، 
حادة  أشكال  إلى  تحویلھ  تم  أو  تقریبًا  ُشكل  الذي  والخشب  ھذه)  تحصد  (حیث  األشجار  وُعقد  الجذوع   الجذور، 
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 (UNECE et al., 2008)

أخشاب غیر منشورة طولیا تحتفظ بسطحھا الطبیعى المستدیر وقد تحتوى على القلف أو تخلو منھ (المعیار رقم 
 (٢٠١٠،٠٥

أخشاب منشورة: األخشاب التي تم إنتاجھا من األخشاب المستدیرة المحلیة والمستوردة على حد سواء ، إما عن 
طریق hg نشر بالطول أو من خالل عملیة االنتقاء أثناء التقطیع ،  و مع جود استثناءات قلیلة ، یتجاوز ٥ ملم في 
السمك. وھي تشمل : األلواح والدعامات والكمرات ، واللوحات ، والعوارض الخشبیة ، القطع الخشبیة الصغیرة 
المستخدمة في اإلنشاءات، شرائح الخشب الرقیقة ، ألواح الصنادیق، أخشاب الفرشة ذو الجذوع المتصلة ، ألواح 
الخشب وما إلى ذلك ، في األشكال التالیة : المحززة ، الُملسنة ، األصابع الُمتصلة ، المشطوبة ، محززة الحد ، 

 .(FAO, 2005) الُمطرزة ، وما إلى ذلك ،V التصلة على شكل حرف

منھ  تخلو  أو  القلف  على  وتحتوى  بھ،  تحتفظ  ال  أو  المستدیر  الطبیعى  بسطحھا  تحتفظ  طولیا،  منشورة  أخشاب 
(المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

البذور: فئة من السلع تشمل البذور المخصصة للغرس ولیس لالستھالك أو التصنیع (أنظر: حبوب (المعیار رقم 
 (٢٠١٠،٠٥

زراعة الغابات: فن، علم ، وممارسة إنشاء الغابات ،واستنساخ الخصائص المطلوبة. وھو یقوم بناءًا على معرفة 
 (North Carolina State University, 2003) خصائص األنواع والمتطلبات البیئیة

األنواع: عشیرة أو مجموعة عشائر من الكائنات القادرة على االختالط بحریة مع بعضھا البعض ولكن لیس مع 
 (FAO, 2002) أعضاء من األنواع األخرى

انظر أیضًا األنواع األصلیة، األنواع الُمدخلة، األنواع المحلیة (األصلیة) 

انتشار: مقدار التوزع الجغرافى آلفة داخل منطقة ما (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) .

المراقبة: عملیة رسمیة لجمع وتسجیل البیانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طریق المسح، الرصد أو أى 
إجراءات أخرى (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) .

مسح: إجراء رسمى یجرى خالل فترة زمنیة لتحدید خصائص تجمع لآلفات أو لتحدید األنواع التى تظھر في 
منطقة ما (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) .

أسلوب (أسالیب) النظم: تكامل مختلف تدابیر ادارة مخاطر اآلفات على أن یكون منھا اثنان على األقل یعمالن 
بصورة مستقلة، ولكنھا في مجموعھا تنتج المستوى المناسب من الحمایة من اآلفات الخاضعة للوائح (المعیار رقم 

. (٢٠١٠،٠٥

وجود مبررات فنیة: وجود مبررات استنادا الى النتائج التى أمكن التوصل الیھا باستخدام تحلیل مالئم لمخاطر 
رقم  (المعیار  ذلك  ینطبق  حیثما  المتوافرة،  العلمیة  المعلومات  وتقییم  لفحص  آخر  مناظر  أسلوب  أو  اآلفات، 

. (٢٠١٠،٠٥

األخشاب: األشجار المناسبة لتحویلھا الى منتجات غابات صناعیة. أحیانًا یتم استخدام ھذا المصطلح كمرادف 
لألخشاب المستدیرة الصناعیة ، ویمكن أیضًا أن یستعمل لإلشارة إلى بعض منتجات الخشب المنشور الكبیرة (مثل 

. (Dykstra and Heinirch, 1996)  (أخشاب الجسر

رقم  (المعیار  إماتتھا  أو  تعقیمھـا   أو  إزالتھا  أو  تخمیلھا  أو  اآلفات  لقتل  رسمیا  بھ  مرخص  إجراء  المعالجة: 
. (٢٠١٠،٠٥
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الناقالت: حرفیا ”الحامل“.  حیوان یحمل كائنات دقیقة مسببة لألمراض ألعضاء أنواع أخرى؛ وقد یكون أو ال 
یكون الناقل ضروریًا إلتمام دورة حیاة الكائنات الدقیقة المسببة لألمراض  (FAO, 2003)  كائنات ممرضة 
أو طفیلیات  (FAO, 2010c)   عامل ، مثل الحشرات ، التي قد تحملنوع من الفطریات أو غیرھا من الكائنات 

 (Tainter and Baker, 1996)  المجھریة

أوراق القشرة: صفائح رقیقة من الخشب من سمك موحد ، بما ال یتجاوز ٦ ملم ، وُمقطع بالتدویر (أي مقشر) 
، شرائح أو منشور. ویشمل الخشب المستخدم لصناعة مواد البناء الُمغلفة ، واألثاث ، والحاویات المصنوعة من 

 (UNECE et al., 2008) القشرة ، الخ

المعاینة البصریة: المعاینة المادیة للنباتات أو المنتجات النباتیة، أو غیرھا من البنود الخاضعة للوائح باستخدام 
العین المجّردة، أو بواسطة عدسة أو مجسام أو مجھر لكشف اآلفات أو الملوثات من دون اللجوء إلى االختیار أو 

التجھیز (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

عینات اإلثبات أو المزارع: تلك التي تعمل بمثابة قسیمة لبعض الحقائق المعینة / الفرضیة / االستنتاج ، و عادة ، 
ما تكون للفطریات مجموعة ’نباتات مجففة‘ (ُیشار إلیھا بوصفھا ’التجمع‘ في المدونة الدولیة لقواعد التسمیة النباتیة) 

 (McNeill et al., 2006) .( مثل الخمائر) أو لبعض األصناف تكون مزرعة حیة

الحشائش: النباتات التي تنمو حیث ال یرید. تستخدم عادة لوصف النباتات التي تستعمر بسھولة ، ویمكن أن تتنافس 
على الموارد مع المحاصیل المزروعة (FAO, 2001) نبات عدواني ، غازي ، ومنتشر بسھولة ، تنمو عادة في 
 (van den Bosch, Messenger and Gutierrez, 1981)  األرض المزروعة على حساب المحصول

فرش  أخشاب  أو  الخشب،  وحبیبات  المنشورة،  واألخشاب  المستدیرة،  األخشاب  تشمل  السلع  من  فئة  أخشاب: 
الشحنة، وقد تحتوى على القلف أو تخلو منھ (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 

الوقود الخشبي/حطب الوقود: األخشاب من الغابات، والشجیرات واألشجار األخرى التي تستخدم كوقود. ویمكن 
تقسیم الوقود الخشبي إلى أربعة أنواع من المنتجات : حطب الوقود، والفحم النباتي، والسائل األسود وأشیاء أخرى 

 (FAO, 2004) (مثل المیثانول، االیثانول، وغاز البیرولیتیك)

ألواح ذات أساس خشبي: فئة منتج تضم إجماًال أوراق القشرة ، الخشب الرقائقي ، ولوح الجسیمات المجلس ، 
 (UNECE et al., 2008) واأللواح اللیفیة

نشارة الخشب: كتلة حیویة خشبیة ُمقطعة في شكل قطع بحجم جسیمات ُمحدد ُمنتجة بواسطة المعالجة المیكانیكیة 
باألدوات الحادة مثل السكاكین. نشارة الخشب لھا شكل مستطیل تقریبًا بطول نموذجي ٥-٥٠ مم وسماكة منخفضة 

 (FAO, 2004) مقارنة باألبعاد األخرى

 ، اللیفیة  األلواح  إنتاج  أو   / و  الجسیمات  لوح   ، اللب  إلنتاج  ومناسبة  صغیرة  قطع  إلى  تحویلھ  تم  الذي  الخشب 
 (UNECE et al., 2008) الستخدامھا كوقود ، أو ألغراض أخرى

 (APHIS, 2010) شظایا الخشب الكسورة أو الُممزقھ ألي خشب

نشارة الخشب (للمناظر الطبیعیة): رقائق القشرة، ونشارة الخشب ، ونجارة الخشب، أو نشارة الخشب الدقیقة 
 (APHIS, 2010) المعدة لالستخدام كحمایة أو غطاء زخرفي أرضي

مواد التعبئة الخشبیة: تشمل الخشب أو منتجات األخشاب (باستثناء منتجات الورق) التى تستخدم كدعامات.
ولحمایة أو نقل سلعة ما (بما في ذلك الحشوة) (المعیار رقم ٢٠١٠،٠٥) 
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ملحق ٣ المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة 

 نقدم وصفًا موجزًا أدناه للمعاییر الُمعتمدة. یمكن االطالع على النص الكامل للمعاییر على موقع االتفاقیة على 
العنوان التالي : www.ippc.int (األنشطة األساسیة- المعاییر المعتمدة). تطبع المعاییر باللغة العربیة، الصینیة، 

اإلنجلیزیة، الفرنسیة، الوسیة، واألسبانیةز ھذه القائمة الحالیة اعتبارًا من دیسمبر ٢٠١٠. 

 المعیار رقم ٠١ (٢٠٠٦)، مبادئ الصحة النباتیة لوقایة النباتات وتطبیق تدابیر الصحة النباتیة فى 
التجارة الدولیة 

یصف ھذا المعیار المبادئ األساسیة للصحة النباتیة المتعلقة بوقایة النباتات بما فیھا تلك المتعلقة بتطبیق تدابیر 
الصحة النباتیة على حركة األفراد والسلع ووسائل النقل ، فضال عن تلك المتعلقة بأھداف االتفاقیة. 

 المعیار رقم ٠٢ (٢٠٠٧)،  إطار لتحلیل مخاطر اآلفات 

الدولیة ویعرض المراحل الثالث  اآلفات (PRA)  في نطاق االتفاقیة  تحلیل مخاطر  المعیار عملیة  ھذا  یصف 
لتحلیل مخاطر اآلفات – البدء (االستھالل)، تقییم مخاطر اآلفات، وإدارة مخاطر اآلفات. یرّكز ھذا المعیار على 
مرحلة البدء (االستھالل). ویعالج قضایا عامة من جمع المعلومات، التوثیق واإلبالغ عن المخاطر وعدم الیقین 

واالتساق. 

 المعیار رقم ٠٣ (٢٠٠٥)، الخطوط التوجیهیة لتصدیر و شحن و استیراد و إطالق عوامل المكافحة 
البیولوجیة و غیرها من الكائنات الحیة المفیدة 

یتضمن ھذا المعیار خطوطًا توجیھیة إلدارة مخاطر تتعلق  بتصدیر و نقل و استیراد و إطالق عوامل المكافحة 
في  المتعاقدة  لألطراف  الصلة  ذات  المسؤلیات  المعیار  یصف  المفیدة.  الحیة  الكائنات  من  وغیرھا  البیولوجیة 
تناول  والمصدرین.  والمستوردین  المسؤلة  السلطات  من  غیرھا  أو  النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمات  االتفاقیة، 
ھذا المعیار عوامل المكافحة البیولوجیة القادرة على نسخ نفسھا بنفسھا (بما فیھا أشباه الطفیلیات، والمفترسات 
والبكتریا  الفطریات  مثل  الممرضة  والكائنات  النباتات،  آكلة  الحیة  والكائنات  الخیطیة،  والطفیلیات،والدیدان   ،
والفیروسات)، فضًال عن الحشرات العقیمة وغیرھا من الكائنات الحیة المفیدة (مثل الجذور الفطریة والملقحات)، 
وبما یشمل تلك المعبأة أو المركبة كمنتجات تجاریة. وترد أیضًا أحكام خاصة باالستیراد لألبحاث في منشأت الحجر 
المتعلقة بعوامل المكافحة البیولوجیة غیر األصلیة وغیرھا من الكائنات الحیة المفیدة. ال یشمل ھذا المعیار الكائنات 
الحیة المحورة أو قضایا تسجیل مبیدات اآلفات البیولوجیة أو العوامل المیكروبیة المخصصة لمكافحة اآلفات التي 

تصیب الفقاریات. 

 المعیار رقم ٠٤ (١٩٩٥)، متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفـات 

ینفذ  األخطار  إدارة  خیارات  من  خیارًا  بوصفھ  اآلفات،  من  الخالیة  المناطق  إنشاء  متطلبات  المعیار  ھذا  یصف 
لغرض التصدیق، من زاویة الصحة النباتیة، على النباتات و المنتجات النباتیة وغیرھا من البنود الخاضعة للوائح 
الصحة النباتیة  و المصدرة من المنطقة الخالیة من اآلفات، أو لغرض تأیید المسوغات العلمیة التي یستد إلیھا أحد 

البلدان في اتخاذ تدابیر للصحة النباتیة كي یحمي من الخطر منطقة خالیة من اآلفات. 

 المعیار رقم ٠٥ (٢٠١٠)، مسرد مصطلحات الصحة النباتیة 

یتضمن ھذا المعیار المرجعي قائمة بالمصطلحات والتعاریف التي لھا معنى محدد في نظم الصحة النباتیة في جمیع 
أنحاء العالم. وقد وضعت ھذه القائمة كمجموعة مفردات متناسقة متفق علیھا دولیًا من أجل تنفیذ االتفاقیة الدولیة 
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لوقایة النباتات والمعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة ویجري تنقیحة بانتظام.

المعیار رقم ٠٦ (١٩٩٧)، الخطوط التوجیهیة بشأن مراقبة اآلفات 

یصف ھذا المعیار المراقبة العامة و المسوح الخاصة، ویحدد عناصر نظم المسح والرصد بغرض الكشف عن 
اآلفات وتوفیر معلومات یمكن االستعانة بھا فى تحلیل أخطار اآلفات، وانشاء المناطق الخالیة من اآلفات، وفى 

إعداد قوائم باآلفات اذا ما اقتضى األمر. 

 المعیار رقم ٠٧ (١٩٩٧)، نظام اصدار شهادات الصحة النباتیة للصادرات 

یصف ھذا المعیار عناصر النظام القطرى لإلجراءات المؤدیة الصدار شھادات الصحة النباتیة. 

 المعیار رقم ٠٨ (١٩٩٨)، تحدید حالة اآلفات فى منطقة ما 

یصف ھذا المعیار محتویات سجل لآلفات، واستخدام سجالت اآلفات وغیرھا من المعلومات في تحدید حالة آفة 
في منطقة ما. وثمة معلومات تتناول مختلف حاالت اآلفات، إضافة الى توصیات عملیة فى إیصال المعلومات. 

 المعیار رقم ٠٩ (١٩٩٨) ، تحدید حالة اآلفات فى منطقة ما 

یصف ھذا المعیار عناصر برنامج یھدف الى استئصال آفة ما، حیث من الممكن أن یؤدي إلى إنشاء منطقة خالیة 
من ھذه اآلفة أو إعادة إنشائھا. 

 المعیار رقم ١٠ (١٩٩٩)، متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالیة من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالیة من 
اآلفات 

یصف ھذا المعیار المتطلبات إلنشاء واستخدام أماكن لإلنتاج خالیة من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالیة من اآلفات، 
كبدائل إلدارة خطر اآلفة ألجل تلبیة شروط الصحة النباتیة المتعلقة باستیراد النباتات، المنتجات النباتیة والبنود 

األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة. 

 المعیار رقم ١١ (٢٠٠٤)، تحلیــل مخاطـــر اآلفات الَحْجریة، بما في ذلك المخاطر على البیئة وعلى 
الكائنات الحیة المحورة وراثیًا 

یمد ھذا المعیار تفاصیل استخدام تحلیل مخاطر اآلفات لمعرفة ما إذا كانت اآلفات مؤھلة كآفات حجریة ویصف 
بتحلیل  تتعلق  تفاصیل  أیضًا  ویتضمن  مخاطر اآلفة.  إدارة  خیارات  و  تقییم المخاطر  في  المستخدمة  اإلجراءات 
مخاطر آفات النباتات بالنسبة للبیئة والتنوع الحیوي، بما في ذلك المخاطر التي تؤثر على األنواع النباتیة غیر 
المزروعة/الطلیقة، والحیاة النباتیة البریة، والمواطن البیئیة والنظم اإلیكولوجیة التي تضمھا منطقة تحلیل مخاطر 
والمنتجات  النباتات  على  المحتملة  النباتیة  الصحة  مخاطر  تقییم  بشأن  توجیھات  أیضًا  ویتضّمن  المعنیة.  اآلفات 

النباتیة التي تتسبب بھا الكائنات الحیة المحورة. 

 المعیار رقم ١٢ (٢٠٠١)، خطوط توجیهیة إلصدار شهادات الصحة النباتیة 

یصف ھذا المعیار المبادئ والخطوط التوجیھیة الخاصة بإعداد وإصدار شھادات الصحة النباتیة وشھادات الصحة 
النباتیة ألغراض إعادة التصدیر. 

 المعیار رقم ١٣ (٢٠٠١) ، خطوط توجیهیة لإلبالغ عن حاالت عدم التقید باشتراطات الصحة النباتیة 
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واإلجراءات الطارئة 

یصف ھذا المعیار اإلجراءات التي یتعین على البلدان اتخاذھا بشأن اإلبالغ عن حاالت عدم  تقید الشحنات  بشروط 
الصحة النباتیة لالستیراد بما في ذلك اكتشاف آفات معینة من اآلفات الخاضعة للوائح. وباإلضافة إلى ذلك فإنھ 
یحدد متى وكیفیة العمل الطارئ الذي ینبغي اتخاذه عند الكشف عن آفة خاضعة للوائح أو كائن حي قد یشكل تھدیدا 

محتمًال للصحة النباتیة.

المعیار رقم ١٤ (٢٠٠٢)، استخدام التدابیر المتكاملة فى إطار منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات 

یمد ھذا المعیار خطوط توجیھیة لوضع تدابیر متكاملة وتقییمھا فى إطار منھج النظم باعتبارھا خیارًا من خیارات 
إدارة مخاطر اآلفات. 

المعیار رقم ١٥ (٢٠٠٩)، إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة للوائح 

یصف ھذا المعیار تدابیر الصحة النباتیة التي تقّلل خطر دخول وانتشار اآلفات الحجریة المترافقة مع حركة مواد 
التعبئة الخشبیة المصنوعة من خشب خام في التجارة الدولیة. وتشمل مواد التعبئة الخشبیة التي یغطیھا ھذا المعیار 
أخشاب فرش الشحنة، ولكنھا ال تشمل مواد التعبئة الخشبیة المصنوعة من أخشاب الیزید ُسمكھا عن ٦ مم أو 

مصنوعة من خشب معالج بطریقة تجعلھ خالیًا من اآلفات (مثل الخشب الرقائقي). 

المعیار رقم ١٦ (٢٠٠٢)، اآلفات غیر الَحجریة الخاضعة للوائح: المفهوم والتطبیق 

یصف ھذا المعیار مفھوم اآلفات الخاضعة للوائح وغیر الداخلة في الحجر الزراعي ذات الصلة بنباتات الغرس 
ویتعرف على خصائصھا. یصف ھذا المعیار التطبیق والعناصر المطلوبة في القواعد التنظیمیة. 

المعیار رقم ١٧ (٢٠٠٢)، اإلبالغ عن اآلفات 

یصف ھذا المعیارالمسؤولیات واالشتراطات الواقعة على األطراف المتعاقدة لالتفاقیة لإلبالغ عن حدوث آفات 
وظھورھا وانتشارھا في مناطق تكون ھذه األطراف مسؤولة عنھا. كما أنھ یرشد إلى طریقة اإلبالغ عن النجاح 

في استئصال اآلفات وإقامة مناطق خالیة من اآلفات. 

المعیار رقم ١٨ (٢٠٠٣)، خطوط توجیهیة الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتیة 

یمد ھذا المعیار اإلرشاد بشأن اإلجراءات المحددة الستخدام اإلشعاع المؤین، كعالج للصحة النباتیة، بالنسبة لآلفات 
أو البنود الخاضعة للوائح. و ال یشمل ھذا\ العالج من أجل: إنتاج الكائنات العقیمة لمكافحة اآلفات؛ العالج الصحي 

(سالمة األغذیة والصحة الحیوانیة)؛ الحفاظ على جودة السلع أو تحسینھا؛ إحداث طفرة وراثیة. 

المعیار رقم ١٩ (٢٠٠٣)، خطوط توجیهیة عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح 

یصف ھذا المعیار االجراءات التي تتبع في إعداد قوائم آفات قطریة خاضعة للوائح والمحافظة علیھا وإبالغھا. 

المعیار رقم ٢٠ (٢٠٠٤)، الخطوط التوجیهیة لنظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات 

یصف ھذا المعیار ھیكل و تشغیل نظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات، وكذلك الحقوق و االلتزامات 
والمسؤلیات التي ینبغي النظر فیھا عند وضع ھذا النظام وتشغیلھ ومراجعتھ. 

المعیار رقم ٢١ (٢٠٠٤)، تحلیــل مخاطـــر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح 
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یمد ھذا المعیار خطوطًا توجیھیة إلجراء تحلیل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح. 
ویوضح العملیات المتكاملة التي ینبغي اتباعھا في تقییم المخاطر وفي انتقاء خیارات إدارة المخاطر للتوصل إلى 

مستوى التحمل المباح لآلفات.

المعیار رقم ٢٢ (٢٠٠٥)، شروط إنشاء مناطق ینخفض فیها انتشار اآلفات 

یصف ھذا المعیار الشروط واإلجراءات الُمتعلقة بإنشاء مناطق ینخفض فیھا انتشار اآلفات بالنسبة إلى اآلفات 
الخاضعة للوائح في منطقة ما، و الشروط واإلجراءات الُمتعلقة بتیسیر  تصدیر السلعة  حینما تكون اآلفات خاضعة 
للوائح في البلد المستورد. ویشمل ھذا تحدید تلك المناطق التي ینخفض فیھا انتشار اآلفات والتحقق منھا و صیانتھا 

واستخدامھا. 

 المعیار رقم ٢٣ (٢٠٠٥)، الخطوط التوجیهیة للتفتیش 

یصف ھذا المعیار اإلجراءات الخاصة بتفتیش شحنات النباتات والمنتجات النباتیة وغیرھا من البنود الخاضعة 
للوائح الصحة النباتیة قي حالتي االستیراد والتصدیر. وھو یركز على معرفة مدى امتثال الشحنة لشروط الصحة 

النباتیة، استنادًا إلى الُمعاینة البصریة، والتثبت من المستندات، والتثبت من الھویة والتكامل. 

 المعیار رقم ٢٤ (٢٠٠٥)، الخطوط التوجیهیة لتحدید تعادل تدابیر الصحة النباتیة واالعتراف بذلك 

یصف ھذا المعیار المبادئ والشروط المتعلقة بتحدید التعادل بین تدابیر الصحة النباتیة واالعتراف بذلك. كما یصف 
أیضًا إجراءًا خاصًا لتحدید التعادل في التجارة الدولیة. 

 المعیار رقم ٢٥ (٢٠٠٦)، الشحنات العابرة 

البنود  بشحنات  المرتبطة  النبات  بصحة  الُمتعلقة  المخاطر  وإدارة  وتقییم،  تحدید،  إجراءات  المعیار  ھذا  یصف 
الخاضعة للوائح الصحة النباتیة و التي تعبر حدود بلد ما، دون أن تكون مستوردة (من قبلھ)، وبطریقة تكون فیھا 

أیة تدابیر صحة نباتیة مطبقة في بلد العبور مبررة فنیًا وضروریة لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارھا في البلد. 

 (Tephritidae فصیلة) المعیار رقم ٢٦ ،(٢٠٠٦) إنشاء منطقة خالیة من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة 

یمد ھذا المعیار خطوطًا توجیھیة إلنشاء مناطق خالیة من اآلفات لذباب ثمار الفاكھة (فصیلة Tephritidae) ذات 
األھمیة االقتصادیة والحفاظ على حالتھا كمناطق خالیة من تلك اآلفات. 

 المعیار رقم ٢٧ (٢٠٠٦)، بروتوكوالت تشخیص اآلفات الخاضعة للوائح 

یمد ھذا المعیار توجیھات عن بنیة ومحتوى بروتوكوالت تشخیص اآلفات الخاضعة للوائح وفق اإلتفاقیة الدولیة 
لوقایة النباتات (االتفاقیة). وتصف البروتوكوالت إجراءات وطرائق التشخیص الرسمي لآلفات الخاضعة للوائح 
وذات الصلة بالتجارة الدولیة. وھي توفر المتطلبات الدنیا، على األقل، لتشخیص اآلفات الخاضعة للوائح على نحو 
موثوق.  تعتمد ھیئة تدابیر الصحة النباتیة بروتوكوالت تشخیص اآلفات الخاضعة للوائح لُتضاف بعد ذلك كملحق 

لھذا المعیار.  

 المعیار رقم ٢٨ (٢٠٠٩)، معامالت الصحة النباتیة لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي 

یصف ھذا المعیار متطلبات تقدیم وتقییم فعالیة البیانات وأیة معلومات أخرى ذات صلة عن معاملة الصحة النباتیة 
التي یمكن استعمالھا كتدبیر من تدابیر الصحة النباتیة لمكافحة اآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي على السلع 
الخاضعة للقواعد، وخاصة تلك المتداولة في التجارة الدولیة. وتتیح المعامالت المعتمدة المتطلبات الدنیا الضروریة 
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لمكافحة آفة خاضعة للوائح بفعالیة محددة. تعتمد ھیئة تدابیر الصحة النباتیة معامالت الصحة النباتیة لُتضاف بعد 
ذلك كملحق لھذا المعیار.

المعیار رقم ٢٩ (٢٠٠٧)، االعتراف بالمناطق الخالیة من اآلفات والمناطق التي ینخفض فیها انتشار 
اآلفات 

یمد ھذا المعیار توجیھًا ویصف إجراء لالعتراف الثنائي بالمناطق الخالیة من اآلفات والمناطق التي ینخفض فیھا 
انتشار اآلفات. كما ُیعنى ھذا المعیار إلى حد ما بأماكن اإلنتاج الخالیة من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالیة من اآلفات. 

 المعیار رقم ٣٠ (٢٠٠٨)، إنشاء مناطق ینخفض فیها انتشارآفات ذباب الفاكهة 

یمد ھذا المعیارخطوطا توجیھیة إلنشاء مناطق ینخفض فیھا انتشار آفات ذباب الفاكھة والمحافظة علیھا من قبل 
منظمة قطریة لوقایة النباتات. ویمكن استعمال تلك المناطق رسمیًا كتدابیر إلدارة مخاطر اآلفات فحسب، أو كجزء 

من نھج النظم. 

  المعیار رقم ٣١ (٢٠٠٨)، منهجیات أخذ العینات من الشحنات 

یمد ھذا المعیار توجیھًا للمنظمات القطریة لوقایة النباتات في اختیار منھجیات مناسبة (على أساس إحصائي أو غیر 
إحصائي) ألخذ العینات لتفتیش الشحنات أو اختبارھا للتحقق من االمتثال لشروط الصحة النباتیة. یمد ھذا المعیار 
أیضًا توجیھًا لتعریف الحجم المالئم للعینة. ال یعطي ھذا المعیار توجیھًا ألخذ العینات من الحقل (كما ھو مطلوب 

من أجل المسوحات، على سبیل المثال). 

  المعیار رقم ٣٢ (٢٠٠٩)، تصنیف السلع تبعًا لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیها 

یمد ھذا المعیارتوجیھًا للمنظمات القطریة لوقایة النباتات في البلدان المستوردة عن كیفیة تصنیف السلع تبعًا لمخاطر 
اآلفات التي تنطوي علیھا عند النظر في شروط االستیراد. وینبغي أن یكون ھذا التصنیف مفیدًا في تحدید ما إذا 

كان ینبغي أم ال إجراء تحلیل إضافي لمخاطر اآلفات وما إذا كان من الضروري إصدار شھادة للصحة النباتیة. 

 ترتكز المرحلة األولى من التصنیف على ما إذا كانت السلعة قد جھزت وإذا كان األمر كذلك، على طریقة ودرجة 
التجھیز التي تعّرضت لھا السلعة قبل التصدیر. وترتكز المرحلة الثانیة من تصنیف السلع على االستخدام المقصود 

بعد االستیراد. وال یتناول ھذا المعیار اآلفات الملوثة أو آفات التخزین التي قد تصاحب السلعة عقب التصنیع. 

للبطاطا/البطاطس اآلفات  من  الخالیة  والدرینات  الدقیقة  اإلكثار  مادة   ،(٢٠١٠)  ٣٣ رقم   المعیار 
 (SOLANUM SPP) في التجارة الدولیة 

یوفر ھذا المعیار إرشادًا عن إنتاج أنواع البطاطا/البطاطس (واألنواع المرتبطة المشكلة للدرنات) ومادة اإلكثار 
الدقیقة والدرینات الخالیة من اآلفات الموجھة للتجارة الدولیة والمحافظة علیھا وإصدار شھادات الصحة النباتیة 
الخاصة بھا. ال ینطبق ھذا المعیار على مواد إكثارالبطاطا/البطاطس المزروعة حقلیًا أو للبطاطا/البطاطس الموجھة 

لالستھالك أو التصنیع.  

المعیار رقم ٣٤ (٢٠١٠)، تصمیم محطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغیلها 

لمسك  وتشغیلھا   (PEQ) الدخول بعد  ما  حجر  محطات  لتصمیم  العامة  التوجیھیة  الخطوط  المعیار  ھذا  یصف 
شحنات النباتات، وبخاصة  نباتات الغرس في االحتجاز بغیة التحقق فیما إذا كانت مصابة بآفات حجریة أم ال. 



87

ملحق ٤   
أین تذهب للحصول على مزید من المعلومات

Web sites FAO:  

FAO Forest Health: www.fao.org/forestry/pests/en 

FAO Invasive Species: www.fao.org/forestry/aliens/en 

Biosecurity in forestry: www.fao.org/forestry/site/biotec 

FAO Priority Area for Inter-disciplinary Action - Biosecurity for agriculture and food production: 
www.fao.org/biosecurity

FAO/WHO Codex Alimentarius Commission: www.codexalimentarius.net

North American Forestry Commission, Exotic Pest Information System for North America (EXFOR) – 
http://spfnic.fs.fed.us/exfor 

Other international and regional organizations, conventions and information portals

Australian Weed Risk Assessment: www.weeds.org.au/riskassessment.htm

CabAbstracts: www.cabdirect.org

CABI Forestry Compendium: www.cabi.org/compendia/fc

Convention on Biological Diversity (CBD): www.cbd.int

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES):  
www.cites.org/eng/disc/species.shtml 

Commission on Sustainable Development (CSD): www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml 

Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe: www.europe-aliens.org

Global Invasive Species Programme (GISP): www.gisp.org

Global Invasive Species Database: www.issg.org/database 

International Plant Protection Convention (IPPC): www.ippc.int 

International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health (IPFSAPH): www.ipfsaph.org

International Union for Conservation of Nature (IUCN)/SSC Invasive Species Specialist Group 
(ISSG): www.issg.org 

International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) Unit 7.03.12 - Alien invasive species 
and international trade: www.iufro.org/science/divisions/division-7

North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS): www.nobanis.org

World Trade Organization (WTO): www.wto.org 

World Trade Organization (WTO) Sanitary and phytosanitary measures (SPS):  
www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm 



دلیل تنفیذ معاییر تدابیر الصحة
 النباتیة في الغابات 

الصحة  وسلطات  العلماء  من  دولیة  مجموعة  أنتجتھ  الذي   ، الدلیل  ھذا 
النباتیة ، وخبراء في مجال الغابات وممثلي الصناعة وراجعھ أكثر من 
١٠٠ متخصص من ٤٦ دولة ، یوفر معلومات سھلة الفھم عن كیفیة الحد 
من انتشار االفات وتسھیل التجارة االمنة اذا اعتمدت ادارة جیدة للغابات 

ونفذت معاییر الصحة النباتیة بشكل جید.
على وجھ التحدید، یبین كیف تأثر المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة 
على   (NPPO) النباتات  لوقایة  الوطنیة  المنظمات  وقوانین   (ISPM)
الدولیة  المعاییر  استخدام  یكن  وكیف   ، الغابیة  السلع  وتصدیر  استیراد 
لتدابیر الصحة النباتیة ذات الصلة لمنع دخول وانتشار اآلفات ، وكیف 
المنظمات  مع  جنب  الى  جنبًا  یعملوا  ان  الغابات  قطاع  لموظفي  یمكن 
الدولیة  المعاییر  وتنفیذ  تطویر  في  للمساھمة  النباتات  لوقایة  الوطنیة 
لتدابیر الصحة النباتیة والقوانین الوطنیة للصحة النباتیة التي تساعد على 
تقلیل انتقال اآلفات مع تقیید التجارة الى أقل قدر ممكن وسوف یكون ھذا 
الدلیل ألھمیة بمكان لكل من یشارك في أنشطة انتاج المشاتل ، وغراسة 
االشجار ، وإدارة الغابات ، واالنتاج والتصنیع والتجارة ونقل منتجات 

الغابات . 
والمخططین   الغابات  سیاسات  واضعي  أیضَا  منھ  یستفید  وسوف 

والمدیرین والمربیین ، وال سیما في البلدان النامیة . 

١٦٤A
منظمة األغذیة والزراعة - الغابات


