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 (:2014) 5مشروع تعديالت المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم   [1]

 (001-1994) مسرد مصطلحات الصحة النباتية

[2]  
 25-11-2015 تاريخ الوثيقة

مسمممر  ) 5تعممديالت علممم المعيمممار الممدولي لتممدابير الصمممحة النباتيممة رقمم   فئة الوثيقة
 (001-1994) :2014 مصطلحات الصحة النباتية(

المرحلةةةةةة الحاليةةةةةة 
 للوثيقة

إلمم  2015إحالة لجنة المعايير لنص الوثيقة فمي ووفمبرتتشمرين النماوي 
 هيئة تدابير الصحة النباتية

( 1994المعنيممة بتممدابير الصممحة النباتيممة )لجنممة الءبممرا ( )قيممال لجنممة الءبممرا   المراحل الرئيسية
: مسمر  5، تعديالت علمم المعيمار المدولي رقم  001-1994بإضافة الموضوع: 

 مصطلحات الصحة النباتية 

موافقة لجنة المعايير علم مواصمفة فريما الءبمرا  الفنمي العنمي  2006-05
  5بالمعيار رق  

المعنمي بمسمر  مصمطلحات الصمحة تنقيح فريما الءبمرا  الفنمي  2012-10
 النباتية )فريا الءبرا  الفني( للمواصفة

قيال لجنة المعمايير بتنقميح المواصمفة وموافقتعما علمم المواصمفة  2012-11
 1المنقحة، وإلغا  المواصفة 

قيال فريا الءبرا  الفني باستعراض مشروع التعديالت علمم المعيمار  2014-02
 (2014) 5رق  

قيممال لجنممة المعممايير باسممتعراض الممنص والموافقممة عليمم  لغممرض  2014-05
 مشاورة األعضا  

 مشاورة األعضا  11ت2014-7

قميح التعمديالت والمر  علمم تعليقمات نقيال فريا الءبرا  الفنمي بت 2014-12
 األعضا 

موافقممة جماعممة العمممل المنلفممة مممن سممبعة ةعضمما  التابعممة للجنممة  2015-5
المعمممايير علمممم المممنص لغمممرض إإضممماع  لفتمممرة إبمممدا  التعليقمممات بشممم   

 الشواغل الجوهرية

 فترة إبدا  التعليقات بش   الشواغل الجوهرية 09ت2015-06

قيال فريا الءبرا  الفني باستعراض التعليقات المنبنقة عن فتمرة  2015-10
  التعليقممات بشمم   الشمواغل الجوهريممةد ولمم  تمدإل ةع تغييممرات علممم إبمدا
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 مشروع التعديالت التي ت  إ راجعا

( والموافقممة 007-2013قيممال لجنممة المعممايير بسممح   عالمممة  ) 11- 2015
علممم ة  يقممدل  5علممم المعيممار الممدولي رقمم   2014علممم مشممروع تعممديالت 

 العتما ه

(، وةمن 001-2011قيال لجنة المعايير بسح : هوية )شحنة ما( ) 05-2014 مالحظات
التجفيم   (، وتماميمة )شمحنة مما(، 008-2013الصحة النباتية )لشحنة مما( )

 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ن
(2013-006،) 

 قيال األماوة بعملية التحرير 2014-05-19

قيممال جماعممة العمممل المنلفممة مممن سممبعة ةعضمما  بسممح : القشممرة  2015-05
 (010-2013والمعاينة البصرية ) (2013-005)

 قيال الجعة المشرفة بعملية االستعراض 25–2015-05

قيممال األماوممة بتحممديع مشممروع التعممديالت لبممرا  ة  العيئممة  2015-11-16
( بالتعمديالت الحبريمة فيمما يتعلما 2015ةإذت علما فمي  ورتعما العاشمرة )

 بعبارة  فئة سلعية 

اقتةةرات تعةةرط فقةةس فةةي  سةة ة  مالحظةةة:  ا التفسةةيرات ال اكةةة ب ةةل
مشروع التعديالت المقدمة  لة  مشةاورا اضاءةاإ و لة  لانةة المعةايير  

 وفيما ي ص الهيئة، سيتم ارط االقتراحات فحسب 

 

 

 التنقيحات -1  [4]

 (006-2010 قرار  ضافي ) 1-1  [5]

 التعري  األصلي  [10]

[11]  
ويمموفر  شةةهادا الصةةحة النباتيةةةبيمما  يطلمم  بلممد مسممتور  إ راجمم  فممي   قرار  ضافي

اآلفةةةات مممن  اويممة  الشةةحنةمعلومممات إضممافية محممد ة تتصممل بحالمممة 
العيئة المنقتة لتدابير الصمحة  تعديلد 1990المنظمة، ]ال اضعة للوائح

 [2005النباتية، 

 

 

 التنقيح المقترح  [12]
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[13]  
ويموفر  شةهادا الصةحة النباتيةةإ راجم  فمي مسمتور  البلد البيا  يطل    قرار  ضافي

اآلفةةات حيممع  مممن  الشةةحنةبحالممة  تتعلممامعلومممات إضممافية محممد ة 
 تعمديلد 1990]المنظممة،  للةوائح المةواد ال اضةعةةو  ال اضةعة للةوائح

 [2005العيئة المنقتة لتدابير الصحة النباتية، 

 

 

 (، البذور018-2013الحبوب ) 1-2  [14]

 التعري  األصلي  [24]

[25]  
حبةةةةةةةةةةةةوب  

)بوكةةةةةفها 
فئةةةةةة مةةةةة  

 (السلع

 اوظمممرللزرااةةةة ) المسمممتءدمة ألغمممراض التصمممنيه ةو االسمممتعال  ولمممي البةةةذور 
 [2015د تعديل العيئة، 2001العيئة المنقتة،  د تعديل1990]المنظمة، البذور( 

حبةةةةةةةةةةةةوب  
)بوكةةةةةفها 
فئةةةةةة مةةةةة  

 (السلع

ولمي  لالسمتعال  ةو المسمتءدمة ألغمراض الاراعمة  للزرااةةالبذور المءصصة 
د تعمديل 2001د تعديل العيئة المنقتة، 1990]المنظمة،  ةو التصنيه )اوظر الحبوب(

 [2015العيئة، 

 

 

 التنقيح المقترح  [26]

[27]  
حبةةةةةةةةةةةةةةةوب  

)بوكةةةةةةةةفها 
فئةةةةةةة مةةةةةةة  

 (السلع

 لكممنو ألغممراض التصممنيه ةو االسممتعال   المسممتءدمة البممذور )بممالمعنم النبمماتي( 
د 2001د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990( ]المنظمممة، البةةذور اوظممر) للزرااةةةلممي  

 [2015تعديل العيئة، 

 بةةةةةةذور   
)بوكةةةةةةةةفها 
فئةةةةةةة مةةةةةةة  

 (السلع

ولممي  لالسممتعال  ةو  الزرااةةةالمءصصممة لغممرض  البممذور )بممالمعنم النبمماتي(  
د تعمديل 2001د تعمديل العيئمة المنقتمة، 1990]المنظممة،  (الحبةوبالتصنيه )اوظر 

 [2015العيئة، 

 

 

 (011-2013ال شب ) 1-3  [38]

 التعريف اضكلي  [46]
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[47]  
أخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب  

)بوكةةةةةفها فئةةةةةة 
 م  السلع(

ممه الحشةوات ال شةبية، ، والشمظايا ةو ال شب المستدير، وال شب المنشةور 
د 2001د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990]المنظمممة، وجةةود لحةةاإ  وجممو  ةو بممدو 

 [2015 تعديل العيئة،
 

 

 التنقيح المقترح  [48]

[49]  
 أخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

)بوكةةةةفها فئةةةةة 
 م  السلع(

ةو الحشمموات ، والشممظايا ال شةةب المسةةتدير، وال شةةب المنشةةور منممل السةةلع 
باسةتنناإ مةواد ، وجةود لحةاإ، مه وجمو  ةو بمدو  ومءلّفات الءش ، الءشبية

د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990]المنظمممة،  ومنتجممات البممامبوالتعبئةةة ال شةةبية 
 [2015د تعديل العيئة، 2001

 

 

 


