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القاهرة



خلفية

تفسير وتطبيق الجملة الغير واسعة االنتشار : الدعوة لتقديم مواضيع -1

.فيما يتعلق باألفات الحجرية 

اضيفت الى قائمة المواضيع الخاصة بمعايير االتفاقية الدولية للصحة -2

2005االجتماع السابع للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  , النباتية  

2006مايو : 33المواصفة -3

2006ثم وضع المسودة من قبل مجموعة عمل الخبراء  نوفمبر -4

2008تمت مراجعتها من قبل لجنة المعايير فى اجتماعها السابع  مايو -5

2008نوفمبر : أرسلت الى اللجنة الفنية  لمعجم المصطلحات -6

تم الموافقة عليها من قبل لجنة المعايير للعرض على المشاورات -7

2011االقليمية في مايو 



اعتبارات عامة 

معيار ” غير واسع االنتشار ” يعتبر وضع المصطلح -1

اساسي فى تعريف اآلفات الحجرية والتى يمكن أن 

تطلق أو تبدأ القيود على الصحة النباتية 

التوجد خطوط توجيهية لهذا المصطلح فى وثائق -2

.اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

هذا الوضع يمكن أن يؤدى الى صعوبات فى التفسير -3
والتطبيق والذى يمكن أن يؤثر على التجارة الدولية 



صياغة المواضيع

غير واسع ” تعتبر مجموعة عمل الخبراء  أن مفهوم  -1

اليعبر عن وضع اآلفة ولكن يعنى بأن اآلفة لم ” االنتشار 

تنتشر بالكامل فى المنطقة المهددة 

تؤكد مجموعة عمل الخبراء  بأن اآلفة غير واسعة االنتشار -2

التحدث تلقائيا استجابة رسمية للقيام بالمكافحة ولكن يجب 

األخد فى االعتبار كذلك  عوامل التكاليف والفوائد



صياغة المواضيع 

غير واسع ” توضح مجموعة عمل الخبراء بأن مصطلح -3

) له عالقة باإلنتشار المكانى ومع عامل الزمن ” اإلنتشار 

التفشي  والشدة , (المكوث القصير واإلتجاه

واسع ”قرر اإلجتماع السابع للجنة المعايير بأن مفهوم -4

المكافحة الرسمية ” مرتبط بصورة وثيقة بمفهوم ” اإلنتشار 

ثم ارسال المسودة الى لجنة . 1الملحق 5فى المعيار رقم  ” 

المعجم وذلك إلدراج  هذين المفهومين فى نفس  الوثيقة بدون 

تغيير أى جزء من مفهوم المكافحة الرسمية



صياغة المواضيع 

قررت اللجنة الفنية للمصطلحات بأن ال تضمن هذا التعريف  -5

فى هذه المسودة حيث ان هذا المفهوم ” غير واسع االنتشار ” 

تم تناوله من خالل الملحق 

ليس بعامل ” غير واسع االنتشار ” أعتبر أن حجم المنطقة -6

حيث أن أى آفة حجرية مقصورة على مساحة .شديد األهمية 

من منطقة ما ولها أهمية إقتصادية قد تؤدى الى أوتحدث 

.مقاومة رسمية 

مرتبط بشدة بتعريف اآلفة ” غير واسع االنتشار ” مفهوم -7

,  مثال  , الحجرية وليس مستقال عن المفهومين اآلخرين 

. المكافحة الرسمية واألهمية االقتصادية 



شكرا لحسن إستماعكم 


