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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. 


