
 

 8من  1الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

مسرد مصطلحات الصحة : 5مشروع تعدیالت المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم    ]1[
 النباتیة

)001-1994( 

 إطار الحالة  ]2[

 من المعیار وسوف تعدلھ األمانة بعد اعتماده.  ھذا لیس جزءا رسمیاً 

 2014-12-02 تاریخ الوثیقة 

(مسرد مصطلحات الصحة  5تعدیالت المعیار الدولي رقم  فئة الوثیقة 
 النباتیة) 

 )2015رفعت إلى الدورة العاشرة لھیئة تدابیر الصحة النباتیة ( المرحلة الحالیة للوثیقة 

(لجنة قیام لجنة الخبراء المعنیة بتدابیر الصحة النباتیة  المراحل الرئیسیة 
 تعدیالت ،1994-001الموضوع:  ) بإضافة1994الخبراء)(

 : مسرد مصطلحات الصحة النباتیة 5المعیار الدولي رقم  على
  لفریق الخبراء الفنیین. 5المواصفة 

قیام الفریق الفني المعني بدلیل  2013-20و 10-2012
 بصیاغة النصمصطلحات الصحة النباتیة 

قیام لجنة المعاییر بتنقیح المسودة والموافقة علیھا  05-2013
 األعضاءمن أجل طرحھا لمشاورة 

(إن تعلیقات األعضاء التي تم  األعضاء مشاورة 07-2013
 :التالي جمعھا، وعرض مسودة التعدیالت متاحة على العنوان

5-ispm-amendments-https://www.ippc.int/publications/draft( 
قیام الفریق الفني المعني بدلیل مصطلحات الصحة  02-2014

 النباتیة باستعراض تعلیقات األعضاء وتنقیح المسودة 
الدورة السابعة باستعراض  في لجنة المعاییرقیام  05-2014

إبداء التعلیقات بشأن  المسودة والموافقة علیھا من أجل فترة
 التالي الشواغل الجوھریّة (التقریر متاح على العنوان

-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/core
committee( 

 
 إبداء التعلیقات بشأن الشواغل الجوھریّة فترة 06-2014

 التالي (الشواغل التي جرى تجمیعھا متاحة على العنوان
-setting/compiled-activities/standards-https://www.ippc.int/core

ispms-draft-concerns-substantial( 
 بتنقیح الوثیقة الجھة المشرفةقیام  10-2014
المسودة، وردود  باستعراضقیام لجنة المعاییر  11-2014

على الشواغل التي طرحت خالل فترة إبداء  ةالمشرفالجھة 
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 8من  2الصفحة 

ن الشواغل الجوھریّة، والتوصیة بھا لدى الھیئة التعلیقات بشأ
 التالي من أجل اعتمادھا (التقریر متاح على العنوان

-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/core
mitteecom.( 

 قیام األمانة بإعداد التعدیالت من أجل اعتمادھا. 2014-05 مالحظات
   

 اإلضافات -1  ]3[
 )2012-004موقع اإلنتاج (1-1  ]4[
 اإلضافة المقترحة  ]5[

موقع 
 اإلنتاج

یدار كوحدة منفصلة لغایات إلنتاج، لامخصص مكان ھو جزء محدد من 
 الصحة النباتیة 

  
 التعدیالت -2  ]6[
 )2010-005نقطة الدخول (2-1  ]7[
 التعریف األصلي  ]8[

من أجل رسمیا  اتم تعیینھ ةبری ةحدودینقطة مطار أو مرفأ أو  نقطة الدخول
و/أو لدخول الرّكاب [منظمة األغذیة والزراعة، شحنات استیراد 

1995 [ 
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 8من  3الصفحة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

 التعدیل المقترح  ]9[

تم  آخر أي موقعأو  ةبری ةحدودی نقطة أو ،مرفأ و/أو،مطار نقطة الدخول
 الركابأو دخول و/ ،الشحناتمن أجل استیراد رسمیا تعیینھ 

 األشخاص 
  

 )2010-002النظم ( (نُھج) ھجنَ  2-2  ]10[
 التعریف األصلي  ]11[

تدابیر إدارة مخاطر اآلفات، على أن یكون منھا  تكامل مختلف النُظم(نُھج)  ھجنَ 
اثنان على األقل یعمالن بصورة مستقلة، والتي تُنتج في 

اآلفات الخاضعة مجموعھا المستوى المناسب من الحمایة من 
؛ عّدلتھ الھیئة المؤقتة لتدابیر 2002:14[المعیار الدولي رقم للوائح 

 ] 2005الصحة النباتیة، 
  

 المقترحالتعدیل   ]12[

تتكامل فیھ  دارة مخاطر اآلفاتإالخیار  تكامل مختلف تدابیر نَھج النظم
على  ثنانا، على أن یكون منھا إلدارة المخاطرتدابیر مختلفة

ولكنھا في تأثیر تراكمي مع ب األقل یعمالن بصورة مستقلة 
اآلفات مجموعھا تُنتج المستوى المناسب من الحمایة من 

 الخاضعة للوائح
  

 مكان اإلنتاج وموقع اإلنتاج الخالي من اآلفات 2-3  ]13[
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 8من  4الصفحة 

 التعریفان األصلیان  ]14[

أو مجموعة حقول مشّغلة كوحدة إنتاجیة أو زراعیة  أماكنأي  مكان اإلنتاج
. قد یشمل ذلك مواقع إنتاج مدارة بشكل منفصل لغایات واحدة

؛ عّدلتھ لجنة 1990الصحة النباتیة [منظمة األغذیة والزراعة، 
 ] 1999الخبراء 

موقع اإلنتاج 
 الخالي من اآلفات

 كما تبینھمعینة، آفة فیھ  مكان لإلنتاج ال تظھرھو جزء محدد من 
لفترة  رسمیااألدلة العلمیة، ویجري فیھ الحفاظ على ھذه الحالة 

مكانا معینة، حسب مقتضى الحال، ویدار كوحدة منفصلة باعتباره 
 ] 1999:14 [المعیار الدولي رقم فاتلإلنتاج خال من اآل

  
 التعدیالت المقترحة  ]15[

كوحدة إنتاجیة أو زراعیة  تشغل حقولأو مجموعة  أماكنأي  مكان اإلنتاج
قد یشمل ذلك مواقع إنتاج مدارة بشكل منفصل لغایات . واحدة

 الصحة النباتیة

موقع اإلنتاج 
 الخالي من اآلفات

تكون فیھ  لإلنتاج ال تنتشر فیھجزء محدد من مكان موقع لإلنتاج
األدلة العلمیة، ویجري فیھ الحفاظ على  كما تبینھمعینة غائبة،  آفة

ویدار كوحدة لفترة معینة، حسب مقتضى الحال رسمیا ھذه الحالة 
 منفصلة بنفس الطریقة باعتباره مكانا لإلنتاج خال من اآلفات

  
 )2010-013محطة الحجر الزراعي (2-5  ]16[
 التعریف األصلي  ]17[

محطة الحجر 
 الزراعي

 الحجرتحت المنتجات النباتیة أو النباتات توضع فیھا رسمیة محطة 
؛ نقحتھ منظمة األغذیة والزراعة، 1990[منظمة األغذیة والزراعة، 

 سابقا]  محطة أو منشأة الحجر؛ 1995
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 8من  5الصفحة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

 التعدیل المقترح  ]18[

محطة الحجر 
 الزراعي

 أو غیرھا منالمنتجات النباتیة أو النباتات توضع فیھا رسمیة محطة 
 الحجر، تحت المفیدةالحیة بما فیھا الكائنات  السلع الخاضعة للوائح،

 

 
)، قائمة اآلفات السلعیة، الموئل، 2013-014المنطقة ذات االنتشار المنخفض لآلفات (2-6  ]19[

 المراقبة، المسحالمنطقة الخالیة من اآلفات، مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات، 
 التعریفات األصلیة  ]20[

]21[  

المنطقة ذات االنتشار 
 المنخفض لآلفات

أو جزءا من بلد أو عدة بلدان كاملھ قد تكون بلدا منطقة، ھي 
بكاملھا أو أجزاء من عدة بلدان، بحسب ما تحددھا السلطات 

محددة بمستویات متدنیة وتخضع لتدابیر  آفةفیھا تظھر المختصة، 
[االتفاقیة المراقبة أو المكافحة أو االستئصال فعالة من حیث 

 ]1997الدولیة لوقایة النباتات، 

مكان اإلنتاج الخالي من 
 اآلفات

األدلة العلمیة،  كما تبینھمعینة، آفة فیھ  مكان لإلنتاج ال تظھر
لفترة معینة، بحسب  رسمیاویجري فیھ الحفاظ على ھذه الحالة 

 ]101999:م رق1999رقمال [المعیار الدولي مقتضى الح

بسلعة  مرتبطةمرتطبةقد تكون منطقة في بآفات تظھر قائمة  قائمة اآلفات السلعیة
 ]1996محددة [لجنة الخبراء، 

 الموئل
ما  لكائن حيتتوافر فیھ ظروف تسمح نظام إیكولوجي جزء من 

بأن یظھر طبیعیا أو أن یستوطن [الھیئة المؤقتة لتدابیر الصحة 
 ]2005النباتیة، 

المنطقة الخالیة من 
 اآلفات

األدلة العلمیة  تبینھمحددة كما  آفةفیھا  تظھرال  منطقةھي 
بحسب مقتضى الحال  رسمیاویجري فیھا الحفاظ على ھذه الحالة 

 ]1995، منظمة األغذیة والزراعة[

 المراقبة
ظھور اآلفات رسمیة ترمي إلى جمع وتسجیل البیانات عن عملیة 

أو إجراءات أخرى  الرصدأو  المسحعن طریق  أو عدم وجودھا،
 ]1996[لجنة الخبراء، 

 المسح
لتحدید خصائص  محددة رسمي یجري خالل فترة زمنیة إجراء

 اآلفات أعداد 
 ؛1990ما [المنظمة،  منطقةفي  تظھرأو لتحدید األنواع التي 

  ]1996لجنة الخبراء،  عدلتھ
 التعدیالت المقترحة  ]22[
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 8من  6الصفحة 

المنطقة ذات   ]23[
االنتشار المنخفض 

 لآلفات

قد تكون بلدا بكاملھ أو جزءا من بلد أو عدة بلدان منطقة، ھي 
بكاملھا أو أجزاء من عدة بلدان، بحسب ما تحددھا السلطات 

محددة بمستویات متدنیة  آفة فیھا توجدفیھاتظھر المختصة، 
[االتفاقیة المراقبة أو المكافحة  وتخضع لتدابیر فعالة من حیث

 ] 1997الدولیة لوقایة النباتات، 

مكان اإلنتاج الخالي 
 من اآلفات

 كما تبینھ، غائبةمحددة  آفة فیھ  تكونال توجدمكان لإلنتاج ھو 
لفترة  رسمیاً األدلة العلمیة، ویجري فیھ الحفاظ على ھذه الحالة 

 ]1999:10معینة، بحسب مقتضى الحال [المعیار الدولي رقم

والتي قد تكون  منطقةفي  الموجودةالتي تظھرباآلفات  قائمة قائمة اآلفات السلعیة
 ]1996محددة [لجنة الخبراء، بسلعة مرتبطة 

 كائن حي0لتتوافر فیھ ظروف تسمح  نظام إیكولوجيجزء من  الموئل
طبیعیا أو أن یستوطن [الھیئة المؤقتة لتدابیر  یوجد یظھرأن 

 ]2005الصحة النباتیة، 

المنطقة الخالیة من 
 اآلفات

 تبینھ، كما غائبةً محددة  آفة تكون فیھا ال تظھر فیھا منطقةھي 
 رسمیا،األدلة العلمیة، ویجري فیھا الحفاظ على ھذه الحالة 

 ]1995، منظمة األغذیة والزراعةبحسب مقتضى الحال [

 وجودظھورترمي إلى جمع وتسجیل البیانات عن رسمیة عملیة  المراقبة
أو الرصد أو  المسح، وذلك عن طریق اآلفاتأو عدم وجود 

 ]1996إجراءات أخرى [لجنة الخبراء، 

لتحدید خصائص  محددة ینفذ خالل فترة زمنیة رسمي إجراء المسح
ما  منطقةتوجد في  تظھراألنواع التي أو لتحدید أي لآلفات تجّمع

 ]1996لجنة الخبراء،  تھحنق؛ 1990، األغذیة والزراعة منظمة[
 

 النصوص المحذوفة -3  ]24[
 )026-2010الظھور ( 3-1  ]25[
 الحذف المقترح  ]26[

إلیھا، وافدة أو  منطقة ماأنھا أصیلة في  الرسمیةتفید التقاریر  آفة وجود الظھور
منظمة األغذیة [ استئصالھاأنھ قد تم الرسمیة ال تفید التقاریر  /أوو

؛ المعیار الدولي 1995، منظمة األغذیة والزراعة؛ نقحتھ 1990، والزراعة
 سابقاً] یظھر ؛ 17رقم 

 
 )023-2010)، یظھر طبیعیا (021-2010كائن حي (3-2  ]27[
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 8من  7الصفحة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

 الحذف المقترح  ]28[

أو عنصر مختار من عشیرة بریة، نظام إیكولوجي أحد مكونات  یظھر طبیعیا
 ] 1995:3غیر محّور بوسیلة اصطناعیة [المعیار الدولي 

حالتھ الطبیعیة أي كائن حیوي قادر على التكاثر أو التضاعف في  الكائن الحي
 ] 2005:3؛ المعیار الدولي المنقّح 1995:3[المعیار الدولي 

 
 )2010-027القید ( 3-3  ]29[
 الحذف المقترح  ]30[

معیّنة خاضعة سلع تسمح باستیراد أو انتقال  الئحة للصحة النباتیة القید
 ] 1999؛ نقحتھ لجنة الخبراء، 1996الشتراطات محددة [لجنة الخبراء،

 
 )، منطقة المكافحة2012-003المنطقة المحمیة (3-4  ]31[
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 8من  8الصفحة 

 الحذف المقترح  ]32[

 النباتاتمنظمة وطنیة لوقایة قد حددتھا  منطقة خاضعة لالئحة منقطة المكافحة
من انتشار آفة الدنیا الالزمة للحؤول دون  المنطقةعلى أنھا 

 ] 1996[لجنة الخبراء، منطقة حجر 

 منظمة وطنیة لوقایة النباتاتقد حددتھا  منطقة خاضعة لالئحة المنطقة المحمیة
لمنطقة معرضة الدنیا الالزمة للحمایة الفعالة  المنطقةعلى أنھا 

؛ حذف من المنظمة، 1990، األغذیة والزراعة منظمة[للخطر 
 ] 1996مقدم من لجنة الخبراء،  ؛ مفھوم جدید1995

 
معنى "النباتات" في االتفاقیة الدولیة ومعاییرھا الدولیة والتعدیل الناتج عن ذلك  -4  ]33[

 5 بالنسبة إلى نطاق المعیار الدولي رقم
 النطاق األصلي  ]34[

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

 ة النباتیة. لتدابیر الصح
 

 التعدیل المقترح للنطاق  ]35[

ھذا المعیار المرجعي ھو عبارة عن قائمة بالمصطلحات والتعاریف التي لھا معنى محدد 
نظم الصحة النباتیة في جمیع أنحاء العالم. وقد وضعت ھذه القائمة لتقدیم مفردات  فيفٮ

متناسقة متفق علیھا دولیا من أجل تنفیذ االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات والمعاییر الدولیة 
 لتدابیر الصحة النباتیة. 

ل ذكر للنباتات ال وضمن سیاق االتفاقیة الدولیة والمعاییر الدولیة، یجب االعتبار أن ك
یزال یشمل الطحالب والفطریات، بما یتناسب مع القانون الدولي لتسمیة الطحالب 

 والفطریات والنباتات. 
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