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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

لتدابير  عايير دوليةعلى م ةير ير حتلاالتعديالت  -اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
 الصحة النباتية جرى اعتمادها

 من جدول األعمال 2-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
     

 معلومات أساسية - أوالا 
 

اقرتح الفريق الفين املعين مبسرررررررد م ررررررالنات ال ررررررنة النباتية عالفريقس لدك اجتماعو يف ديسررررررم   انون ا و   -1
، باسررررررررررررتعرا  2016. وقامت جلنة املعايري، لدك اجتماعها يف مايو أيار التنريريةجمموعات متنّوعة من التعديالت  2015

وضح  ل من تلك الوثائق وي 04إىل رقم  01رقم  تاقفر ملا يف التنريريةواملوافقة عليها. ترد التعديالت  التنريريةالتعديالت 
 خلفية املقرتحات احملددة وم راهتا.

 
 ا من أجل اسررررررررررررتبدا  عبارة اال ررررررررررررريك الت اري جممل املعايري الدولية يف حتريريةعلى تعديالت  01 قفر ملا حيتوي

 س 2013-009ع
  عاخلاوط التوجيهية لت رررررردير وسررررررنن واسررررررترياد وإطال   3للمعيار رقم  حتريريةعلى تعديالت  02 قفر ملاوحيتوي

حل را ا أجل اسررررررتبدا  عبارة امن رررررر ت مرفقفيدةس من عوامل املكافنة البيولوجية وغريها من الكائنات احلّية امل
 براحماة احل را.

  ايري  لها من أجل اسررررررتبدا  عبارق امناقة حتت السرررررريارةت ررررررمل املعا حتريريةعلى تعديالت  03 قفر ملاوحيتوي 
 وامناقة حمميةا بعبارة امناقة خاضعة للوائحا.



2 CPM 2017/20 

 

  عمسررررررد م رررررالنات  5فيما خص عبارة اخالية فعلياًا يف املعيار الدويل رقم  حتريريةتعديالت  04 قفر ملاوحيتوي
 ال نة النباتيةس.

 

 القرارات - ثانياا 
 
 إن هيئة تدابري ال نة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -1
 

 .4إىل  1 نم تاقفر ملااليت تتناوهلا  التنريريةا خذ علماً بالتعديالت  س1ع
 ، املرتمجة إىل اللغات الرمسية ملنظمة ا غذية والزراعة، سررررررررررررتابق علىالتنريريةعلماً بأن التعديالت ا خذ  س2ع

 املعايري املعنية باللغات الرمسية املختلفة، وذلك رهن املوارد املتاحة.
حيط أأن ت ررررربح النسرررررخ السرررررابقة للمعايري الدولية ملغاة وأن حتل حملها النسرررررخ اجلديدة اليت  علىاملوافقة  س3ع

 علماً هبا، حاملا تقوم ا مانة بإدخا  التغيريات آنفة الذ ر عليها.
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 (2013-009تغييرات ألجل االتساق في مجمل المعايير: الشريك التجاري )
 (2016مبوافقة جلنة املعايري يف مايو/أيار  ،2015-12)من إعداد الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية يف 

 أساسيةمعلومات 
)اإلبالغ عن املخاطر( رستتتعياض لنتتتتاا ا تستتتال، أقتتتار الفريق الفين املعين مبستتترد مصتتتطلحات الصتتتحة  17لدى استتتاعرامل املعيار الدرق ر    [1]

إىل أا عبارة "الشتتتتتتتركار الاماريد" مستتتتتتتاخدمة بطريقة  ري را تتتتتتتحة يف   ا  2012النباتية )الفريق( خالل اجاتاعه يف أكاوبر/تشتتتتتتترين ا رل 
 رية.ااملعيار. يف حد أا املعايري الدرلية تعارب الشتتتتتتتتتتتتتتركار الاماريد عادة من البلداا فالعبارة م كورة  نا بطريقة  د توح  ب  ا قتتتتتتتتتتتتتتركات ج

 رنامج عتل الفريق.من أجل تو يح معىن العبارة، طلب الفريق أا تناف كتو وع إىل بر 
  ائتة املوا يع ملعايري ا تفا ية الدرلية لو اية النباتات.على ذلك ف  افت العبارة إىل  2013رافقت جلنة املعايري يف مايو/أيار  [2]
 مبنا شة العبارة. 2014 ام الفريق خالل اجاتاعه املعقود يف فرباير/قباط  [3]
املعايري داا املستتتتتاوردة راملصتتتتتدرة على حد ستتتتتوار يف املعايري الدرلية لادابري الصتتتتتحة النباتية )رفيتا اعارب يف الستتتتتابق أا   ب العبارة تشتتتتتتل البل [4]

 الدرلية(، أثبت الاحليل املرفوع إىل ا جاتاع ما يل : 
أا املعىن املقصتتود من عبارة "الشتتركار الاماريد" يف معحل  ا ا ت  و "البلداا املستتاوردة". إ  أا الفريق اعارب أا 

"الشتتتركار الاماريد"  د ت دىل إىل ستتتور تفا   خطرياض. فل  بشتتتكل أخ ، هكن أا تفل  على أ ا تشتتتتل  عبارة
 البلداا املصدرة رالشركات اخلاصة، فيتا أا ليس   ا  و املعىن املقصود يف معحل  ا ا ت.

عتال   ب العبارة ب اسار حظ الفريق أا ر ع تعريف لعبارة "الشركار الاماريد" لن يكوا مفيداض. رأرصى بامن 
من جدرل  1-7رأ يف ن  يف   ا الصدد إىل الاوصية العامة بش ا ا تسال )البند ، يف املعايري الدرلية مساقبالض 

(. ,مبا أا استتتتتتتتتتتاخدام   ب العبارة  د تستتتتتتتتتتتبب بستتتتتتتتتتتور فل  خطري للتعايري الدرلية، ا    الفريق 7ا عتال راملرفق 
 عرب املعايري من أجل تصتتتتتويب املعايري الدرلية ا الية. طمرحت مق حات بشتتتتت ا ا ستتتتتاعانة بعتلية تطبيق ا تستتتتتال

 .2014اسابدال عبارة "الشركار الاماريد" أينتا ذكرت يف املعايري الدرلية، لاقّدم إىل جلنة املعايري يف مايو/أيار 
من جدرل ا عتال( رلكن نحلراض  2-8بشتتت ا ا تستتتال )نت البند  املق حات 2014نا شتتتت جلنة املعايري يف اجاتاعلا املعقود يف مايو/أيار   [5]

اعديالت ل"إىل الشوا ل اليت أثار ا ا  ا  اسابدال كل ذكر لعبارة "الشركار الاماريد" بعبارة "البلداا املساوردة"، طلب من الفريق اساعرامل ا
 املق حة.  الاحريرية

 املق حة رأجرى تغيريات من أجل معاجلة قوا ل جلنة املعايري. الاحريريةالاعديالت  2014نا ش الفريق يف ديسترب/كانوا ا رل   [6]
املق حة إ  أا "بعض أعنتتتتتتتتار جلنة املعايري  د أثاررا  الاحريريةالاعديالت  2015استتتتتتتتاعر تتتتتتتتت جلنة املعايري يف اجاتاعلا املعقود يف مايو/أيار  [7]

صتتبح ا بستتبب الاغيري يف املعىن" ردعت أعنتتار اللمنة إىل تقدل تعليقات خطية. ف قتتوا ل بشتت ا بعض املق حات، إما بستتبب الصتتيا ة رإم
 لفريق تنقيح املق حات رتقدهلا إىل جلنة املعايري ك  تصدر  راراض إلك رنياض بش  ا.اعلى 

الفريق   ب النستتتتتخة يف  حات. نا شتلقى الفريق تعليقات من أحد أعنتتتتتار جلنة املعايري فاوىل ا ستتتتتامابات املعرر تتتتتة رالاغيريات على املق    [8]
( إ  أنه مل ياوصتتتتتل إىل اتفال، فقدمت املق حات إىل الفريق يف اجاتاعه TPG e-decision_02 رار الفريق اإللك رين منادى إلك رين له )

 حيث مت الاوصل إىل اتفال. 2015خالل ديسترب/كانوا ا رل 
 ررافقت عليلا من درا أا تق   تعديالت إ افية. الاحريريةالاعديالت  2016اساعر ت جلنة املعايري يف مايو/أيار  [9]
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 مقدمة
 اية النباتات لدى البلداا رلية لادابري الصتتتتحة النباتية بعبارة "املنحلتات القطرية لو رجد الفريق إنه من املتكن يف الغالبية العحلتى من ا ا ت، استتتتابدال عبارة "الشتتتتريك الامارىل" )أر الشتتتتريك يف الامارة( يف املعايري الد [10]

 لفة. الامارىل" مبعىن خمالف رل ا تق   إعادة صيا الا بصورة خما كأنه من املتكن القيام بإعادة صيا ة طفيفة من درا تغيري ظا ر يف املعىن. يف بعض ا ا ت، تفل  عبارة "الشري املساوردة"، أر
 إا املعايري الدرلية اليت يانارهلا   ا اجلدرل    الاالية:  [11]
 11 )خطوط توجيلية بش ا برامج اسائصال اآلفات(، راملعيار الدرق ر   9 )نديد حالة اآلفات يف منطقة ما( راملعيار الدرق ر   8)ماطلبات إنشار املناطق اخلالية من اآلفات( راملعيار الدرق ر    4املعيار الدرق ر    [12]

)اإلبالغ عن  17 )إخنتتتتتاع مواد الاعبئة اخلشتتتتتبية يف الامارة الدرلية( راملعيار الدرق ر   15 ملاكاملة إلدارة خماطر اآلفات( راملعيار الدرق ر  )استتتتتاخدام الادابري ا 14 )نليل خماطر اآلفات ا مرية(، راملعيار الدرق ر  
)ا ع اف باملناطق اخلالية من اآلفات راملناطق اليت ينخفض فيلا اناشتتتتتتتتتتتار اآلفات(  29 )اخلطوط الاوجيلية لاحديد تعادل تدابري الصتتتتتتتتتتتحة النباتية را ع اف ب لك( راملعيار الدرق ر   24 املخاطر( راملعيار الدرق ر  

 (. Tephritidae)إنشار مناطق ينخفض فيلا اناشار آفات ذباب الفاكلة ) 30 راملعيار الدرق ر  
 ستخدام عبارة "الشركاء التجاريين" : التغييرات المقترحة عبر مجمل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية فيما خص ا1الجدول  [13]

المعيار الدولي لتدابير  الصف
 الصحة النباتية

 المسّوغ المنطقي النص المقترح النص الحالي القسم/الفقرة

ة مثل تصتتف النتتوابر الر ي ة د يشتتتل الاوثيق أستتانيد م يد 2-3-4 4 -1
ناائج البحوث، رلوائح الصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية، راملعلومات املاعلقة 
باملنحلتة القطرية لو اية النباتات، على حنو ما أقتتتتتتتتتتتتتتتري إليه يف 

. رملتتا كتتاا  تت ا النوع من املنتتاطق اخلتتاليتتة من 3-1القستتتتتتتتتتتتتتت  
اآلفات ستتتتتتتتتتتتتتتينطوىل على ا رجح على اتفال بد الشتتتتتتتتتتتتتتتركار 

راجعة في    ا ا تفال ياعّد أا خينتتتتتتع للتالاماريد، فإا تن
بلد تتة القطريتة لو تايتة النبتاتتات يف الحلرالاقيي  من جتانتب املن

 املساورد. 

ر ية تصتتف النتتوابر ال ة د يشتتتل الاوثيق أستتانيد م يد
مثل ناائج البحوث، رلوائح الصتتتتتحة النباتية، راملعلومات 
املاعلقتتة بتتاملنحلتتتة القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات، على حنو متتا 

. رملا كاا   ا النوع من 3-1أقتتتتتتتتتتتتتتتري إليه يف القستتتتتتتتتتتتتتت  
املناطق اخلالية من اآلفات ستتتتتتتتتتتينطوىل على ا رجح على 

لتتد ملصتتتتتتتتتتتتتتتتتدر رالبالبلتتد ا الشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريداتفتتال بد 
، فتتإا تنفيتت   تت ا ا تفتتال ياعّد أا خينتتتتتتتتتتتتتتتع املستتتتتتتتتتتتتتتاورد

للتراجعتتتة رالاقيي  من جتتتانتتتب املنحلتتتتة القطريتتتة لو تتتايتتتة 
 النباتات يف البلد املساورد.

 أنشئت 3-2ذلك  ا يف ا الة امل كورة يف القس  
املنطقتتتة اخلتتتاليتتتة من اآلفتتتات لغتتتايتتتات الاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير، 

د المص              ّدر البل    ر"ا تفتتتتال املرجح" يكوا بد
ليس ملتاض ذكر ا تفا ات اليت  .المس       تور  والبلد

، أر بد املنامد ما يفتعقد  تتتتتتتتتن البلد املصتتتتتتتتدر 
بد املنامد راملنحلتتتة القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات، يف 
املعتتتايري التتتدرليتتتة لاتتتدابري الصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتة النبتتتاتيتتتة، رتلتتتك 
ا تفا ات   تسوّغ للتنحلتة القطرية لو اية النباتات 

 بالقيام بت"ا ساعرامل رالاقيي ." 
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المعيار الدولي لتدابير  الصف
 الصحة النباتية

 المسّوغ المنطقي النص المقترح النص الحالي القسم/الفقرة

، 4التتتتتتتتتفتتتتتتتتتقتتتتتتتتترة  8 -2
املقطع الثتتالتتث، 
 النقطة الثالثة 

منحلتتتتات ر تتتايتتتة النبتتتاتتتتات اإل ليتيتتتة، ك  تطبق  رينبغ  على
 ا ساليب السليتة لإلبالغ: 

... 
تبلغ منحلتتتات ر تتايتتة النبتتاتتتات القطريتتة قتتتتتتتتتتتتتتتركتتائلتتا الامتتاريد 
ب ستتتتتتتتتتتترع ما هكن، رك لك منحلتالا اإل ليتية لو اية النباتات 
حيثتا كاا ممكنا، بالاغيريات اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة ىالة اآلفات، رعلى 

 لقة باوطن آفات جديدة. ا خ  الاقارير املاع

رينبغ  على منحلتتتتتات ر تتتتايتتتتة النبتتتتاتتتتتات اإل ليتيتتتتة، ك  
 تطبق ا ساليب السليتة لإلبالغ: 

... 
قطرية منحلتات ر اية النباتات القتتتتتتركائلا الاماريد تبلغ 

بتت ستتتتتتتتتتتتتتترع متتا هكن، ركتت لتتك منحلتتتالتتا اإل ليتيتتة لو تتايتتة 
النبتاتتات حيثتتا كتاا ممكنتا، بتالاغيريات اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة ىتالة 
اآلفتتتات، رعلى ا خ  الاقتتتارير املاعلقتتتة باوطن آفتتتات 

 جديدة.

ة ياتاقتتتتتتتتى الاغيري املق   مع الابامات اإلبالغ امل تب
على املنحلتتتتتات القطريتتتتة لو تتتتايتتتتة النبتتتتاتتتتات مبوجتتتتب 
ا تفا ية الدرلية ر و يستتتتتتتتتتتتتتا   يف تيستتتتتتتتتتتتتتري الامارة 
التتتتدرليتتتتة بتتتتالنبتتتتاتتتتتات ربتتتتاملنامتتتتات النبتتتتاتيتتتتة.  فليس 

لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات أىل "قتتتتتتتتتتتتتتتركتتتار للتنحلتتتتة القطريتتتة 
جتتتتتاريد" ر   ليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ملبمتتتتتة برفع تقتتتتتارير إىل 
منحلتات جارية.  من قتتتتتتتتت ا   ا الاغيري الاو تتتتتتتتتيح 
 ب ا ا لابام  و إزار البلداا اليت للبلد املعين تباد ت

 جارية معلا. 
 

اإلطتتتتتتتتار التعتتتتتتتتام  9 -3
لتتلتتتتتاتتطتتلتتبتتتتتتتتات، 
 املقطع الرابع 

حقق كامل، ياوجب الابعد استتاكتال برنامج ا ستتائصتتال بال
من اخافار اآلفة.  با عاتاد على معايري مت إ رار ا يف بداية 
الربنتتامج رترتكب على مستتتتتتتتتتتتتتتانتتدات كتتافيتتة حول نشتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتات 
الربنامج رناائمه.  رتعارب مرحلة الاحقق   ب جبرضا أستتتتتتاستتتتتتياض 
من الربنامج لكنلا ينبغ  أا تشتتتتتتتتتل نليالض مستتتتتتتتاقالض لطت نة 

إذ متتا كللتتت الربامج بتتالنمتتا  فتتإا الشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريد.  ر 
استتتتتتتتائصتتتتتتتتال اآلفة يا  بإعالا تصتتتتتتتتدرب منحلتة ر اية النباتات 
القطرية.  أما يف حالة الفشتتتتتتتتتتتل، فياعد مراجعة  يع جوانب 
الربنتتتتامج مبتتتتا يف ذلتتتتك بيولوجيتتتتاض اآلفتتتتة، لاحتتتتديتتتتد متتتتدة توافر 

 معلومات جديدة رمردردية تكاليف الربنامج. 

بعد استتتتتتتتاكتال برنامج ا ستتتتتتتتائصتتتتتتتتال بالكامل، ياوجب 
الاحقق من اخافتتتار اآلفتتتة.  بتتتا عاتتتتاد على معتتتايري مت 
إ رار ا يف بداية الربنامج رترتكب على مستتتتتتتتتتتتتتتاندات كافية 
حول نشتتاطات الربنامج رناائمه.  رتعارب مرحلة الاحقق 
  ب جبرضا أستتتتاستتتتياض من الربنامج لكنلا ينبغ  أا تشتتتتتل 

حلتات املنالشتتتتتتتتتتتتتتتركتار الامتاريينت الض لطتت نتةنليالض مستتتتتتتتتتتتتتتاق
رإذ ما   .القطرية لو اية النباتات لدى البلداا املستتتتتتتتتتتتتاوردة

كللت الربامج بالنما  فإا استتتتائصتتتتال اآلفة يا  بإعالا 
تصتتتتتتتتتتتتتتتتدرب منحلتتتة ر تتايتتة النبتتاتتتات القطريتتة. أمتتا يف حتتالتة 
الفشتتتتتتتتتتتتتتتتل، فياعد مراجعتتة  يع جوانتتب الربنتتامج مبتتا يف 

اآلفتتتتة، لاحتتتتديتتتتد متتتتدة توافر معلومتتتتات ذلتتتتك بيولوجيتتتتاض 
 جديدة رمردردية تكاليف الربنامج.

مبوجتتتب ا تفتتتا يتتتة التتتدرليتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات،  ق 
للتنحلتتتات القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات لتتدى البلتتداا 
املستتتتتتتتتتتتتاوردة )رليس "للشتتتتتتتتتتتتتركار الاماريد"( الاحقق 
من/نليل حالة اآلفة يف البلداا املصدرة، مبا يشتل 

 مج ا سائصال. ناائج برا
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 الصحة النباتية

 المسّوغ المنطقي النص المقترح النص الحالي القسم/الفقرة

4- 9 2-3-2 ،
 املقطع الرابع 

يف حا ت توجيه معطيات املستتتتتتتح يف نديد أستتتتتتتا  إنشتتتتتتتار 
منطقة خالية من اآلفات   رامل الاصتتتتتتتتتتتدير، فتن املفنتتتتتتتتتتل 
استتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتارة قتتتتتتتتتتتتركار جاريد مستتتتتتتتتتتتبقاض لاحديد كتية رنوعية 
 املعلومات النرررية إلقباع ماطلبال  مبمال الصحة النباتية.

يف حا ت توجيه معطيات املستتتتتتتتتتتتتتتح يف نديد أستتتتتتتتتتتتتتتا  
إنشتتار منطقة خالية من اآلفات   رامل الاصتتدير، فتن 

لو اية  املنحلتات القطريةقتركار جاريد املفنتل استاشتارة 
تية مستتتتتتتتتتبقاض لاحديد كالنباتات لدى البلداا املستتتتتتتتتتاوردة 

رنوعية املعلومات النتتتتتتتتتتتترررية إلقتتتتتتتتتتتتباع ماطلبال  مبمال 
 النباتية.الصحة 

يعود إىل املنحلتتتتات القطريتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات لتتتدى 
البلداا املساوردة )رليس لتتتتتتتت"الشركار الاماريد"( أا 
تقرر بشتتت ا كتية رجودة البيانات النتتترررية إلقتتتباع 

 املاطلبات مبمال الصحة النباتية. 
 

ينبغ  أا توفر الستتتتتتلطة اإلدارية الاوجيه رالانستتتتتتيق للا كد من   ، املقطع الثاين3 9 -5
توفر املعتايري الالزمتة لاحتديتد الو تت الت ىل استتتتتتتتتتتتتتتاكتلتت فيته 
عتلية ا ستتتتتتتتائصتتتتتتتتال ررجود الوثائق الالزمة رإجرارات املرا بة 
اليت تنتتتتتتن الثقة املطلوبة يف الناائج. رمن املتكن استتتتتاشتتتتتارة 

 . ت ا سائصالقركار جاريد بش ا بعض جوانب إجرارا

 ينبغ  أا توفر الستتتتلطة اإلدارية الاوجيه رالانستتتتيق للا كد
من توفر املعايري الالزمة لاحديد الو ت ال ىل اساكتلت 
فيه عتلية ا ستتتتائصتتتتال ررجود الوثائق الالزمة رإجرارات 
املرا بتتتة اليت تنتتتتتتتتتتتتتتتتن الثقتتتة املطلوبتتتة يف الناتتتائج.  رمن 

 اية املنحلتات القطرية لو قتتركار جاريد املتكن استتاشتتارة 
 بشتتتتتتتتتتت ا بعض جوانبالنباتات لدى البلداا املستتتتتتتتتتتاوردة 

 إجرارات ا سائصال.
 

إا املنحلتتات القطريتة لو تايتة النبتاتتات لتدى البلتداا 
املستتتتتتتتتتتاوردة )رليس "الشتتتتتتتتتتتركار الاماريد"(    اليت 
  ندد ماطلبات ا ستتتتتتارياد املاعلقة بالصتتتتتتحة النباتية.

وانب عتلية ا ستتتتتائصتتتتتال رل ا من املل  أا تقبل ج
 لك  تُعارب ناائج ا سائصال موثو ة. 

 

ياعد على منحلتتتتتتة ر تتتتتايتتتتتة النبتتتتتاتتتتتتات القطريتتتتتة الاتتتتت كتتتتتد من  3-4 9 -6
ا حافاظ بستتمالت املعلومات الداعتة جلتيع مراحل عتلية 
ا ستتتتائصتتتتال. رمن النتتتترررىل أا نافظ   ب املنحلتة بالوثائق 
الالزمة للرد يف حالة طلب الشركار الاماريد معلومات تثبت 

 اخللو من اآلفات. 

من  ات القطريتتتة الاتتت كتتتدياعد على منحلتتتتة ر تتتايتتتة النبتتتاتتت
ا حافاظ بستتتتتتتتتتتتمالت املعلومات الداعتة جلتيع مراحل 
عتلية ا ستتتتتتتتتتتتائصتتتتتتتتتتتتال. رمن النتتتتتتتتتتتترررىل أا نافظ   ب 

ركتار الشتتتتتتتتتتتتتتتاملنحلتتة بتالوثتائق الالزمتة للرد يف حتالتة طلتب 
ا املنحلتات القطرية لو اية النباتات لدى البلداالاماريد 
 معلومات تثبت اخللو من اآلفات. املساوردة

تلبم ا تفتتتا يتتتة التتتدرليتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات املنحلتتتتات 
القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات لتتدى البلتتداا املستتتتتتتتتتتتتتتاوردة 
باإلبالغ بشتتتتتتتتتتتت ا طلبات البلداا املصتتتتتتتتتتتتدرة )رليس 
"الشتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتار الامتتتتاريد"( حول "ظلور اآلفتتتتات أر 
تفشتتيلا أر اناشتتار ا". يانتتتن   ا ا مر ستتمالت 

 املعلومات لربامج ا سائصال. 
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7- 11 2-3-1-2 ،
املتتتقتتتطتتتع ا رل، 
 النقطة ا رىل

 اآلثار اليت تاعرمل هلا ا سوال احمللية رأسوال الاصدير، مبا يف
ذلك اآلثار املاصتتتتتلة بنفاذ ستتتتتلع الاصتتتتتدير إىل ا ستتتتتوال على 
رجتته اخلصتتتتتتتتتتتتتتتول. رينبغ  تقتتدير الناتتائج احملاتلتتة فيتتتا ياعلق 

ة.  نبالنفاذ إىل ا ستتتتتتوال يف حالة ما إذا أصتتتتتتبحت اآلفة ماوط
ر  ا يانتن النحلر يف  واعد الصحة النباتية اليت يفر لا )أر 

 من احملاتل أا يفر لا( الشركار الاماريوا. 

اآلثار اليت تاعرمل هلا ا ستتتوال احمللية رأستتتوال الاصتتتدير، 
مبا يف ذلك اآلثار املاصتتتتتتتتتتتتلة بنفاذ ستتتتتتتتتتتتلع الاصتتتتتتتتتتتتدير إىل 
ا ستتتتتتتتتتتتوال على رجه اخلصتتتتتتتتتتتتول. رينبغ  تقدير الناائج 
احملاتلة فيتا ياعلق بالنفاذ إىل ا ستتتتتتتتتتتتوال يف حالة ما إذا 
أصتتتتتتتتتبحت اآلفة ماوطنة. ر  ا يانتتتتتتتتتتن النحلر يف  واعد 

 ر لا(فر لا )أر من احملاتل أا يفتنباتية اليت الصحة ال
 .البلداا املساوردةالشركار الاماريون

   ق إ  للبلداا املستتتتتتتتتتاوردة، ر  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت"الشتتتتتتتتتتركار 
 الاماريد" فرمل أية لوائح للصحة النباتية. 

 

، 8التتتتتتتتتفتتتتتتتتتقتتتتتتتتترة  14 -8
 املقطع ا رل 

جيوز أا تنتتتتتتتتتتتتتتتعلتتا البلتتداا املستتتتتتتتتتتتتتتاوردة، أر من  بتتل البلتتداا 
املصتتتتتتتتتتتدرة، را ل املثاق  و ر تتتتتتتتتتتعلا بد البلدين. رهكن يف 
عتلية ر تتتتتتتع   ب الُنحل  استتتتتتتاشتتتتتتتارة درائر الصتتتتتتتناعة رالدرائر 
العلتيتتة رالشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريد. رلكن املنحلتتتة القطريتتة لو تتايتة 
النباتات يف البلد املساورد    اليت تقرر مدى مناسبة أسلوب 

ة مع تلك املنحلت الُنحل  ملواجلة ا قتتتتتتتتتتتت اطات اليت تفر تتتتتتتتتتتتلا
مراعاة املربرات الفنية، ا د ا دىن من الا ثري، الشفافية، عدم 

 الاتييب، الاعادل راجلدرى الاشغيلية.

جيوز أا تنتتتتتتتتعلا البلداا املستتتتتتتتاوردة، أر من  بل البلداا 
املصتتتتتتتدرة، را ل املثاق  و ر تتتتتتتعلا بد البلدين. رهكن 

ة صتتتتتتتتناعيف عتلية ر تتتتتتتتع   ب الُنحل  استتتتتتتتاشتتتتتتتتارة درائر ال
ريتة املنحلتتتات القطالشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريينتترالتتدرائر العلتيتتة ر 

رلكن  .لو اية النباتات لدى البلداا املستتتتاوردة راملصتتتتدرة
 املنحلتة القطرية لو اية النباتات يف البلد املساورد    اليت
تقرر مدى مناستتتتتبة أستتتتتلوب الُنحل  ملواجلة ا قتتتتت اطات 

نيتة، املربرات الفاليت تفر تتتتتتتتتتتتتتتلتتا تلتتك املنحلتتتة مع مراعتتاة 
ا د ا دىن من الا ثري، الشتتتتتتتفافية، عدم الاتييب، الاعادل 

 راجلدرى الاشغيلية.
 

تو تتتتتتتتتتتتتتتع أستتتتتتتتتتتتتتتتاليب النلج يف املقام ا رل من  بل 
املنحلتتتتات القطريتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات لتتتدى البلتتتداا 
املستتتتتتتتتتتتتاوردة )رليس من  بل "الشتتتتتتتتتتتتتركار الاماريد"( 

لعلت  اتع ارذلك بالاعارا )عند املقانتتتتتتتتتى( مع اج
 رالقطاع. 

 

، املتتتقتتتطتتتع 9-2 14 -9
 الثاين

رحيثتتتتتتا يكوا منلج النحل   ري مقبول، ينبغ  بيتتتتتاا الاربير 
 ختاذ   ا القرار بالافصتتتتتيل على أا ياا  للشتتتتتركار الاماريد 

 هبدف تسليل عتلية نديد الاحسينات املتكنة.
 

رحيثتتتتتتتتا يكوا منلج النحل   ري مقبول، ينبغ  بيتتتتتتتاا 
لشتتركار لالاربير  ختاذ   ا القرار بالافصتتيل على أا ياا  

للتنحلتتتات القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات لتتدى البلتتد الامتتاريين
هبدف تستتتتتتتتتتتتتتليل عتلية نديد الاحستتتتتتتتتتتتتتينات  صتتتتتتتتتتتتتتدرامل

 املتكنة.

: "جيوز ملنا ج النحل  14مبوجب املعيار الدرق ر   
أا تنتتتتتتتتتعلا البلداا املستتتتتتتتتاوردة، أر من  بل البلداا 
املصتتتتتتتتتتدرة، را ل املثاق  و ر تتتتتتتتتتعلا بد البلدين." 
 تت ا يعين أنتته حد يعارب البلتتد املستتتتتتتتتتتتتتتاورد أا منلج 
النحل   ري مقبول ) ري جمتتتتد أر  ري فعتتتتال مبتتتتا فيتتتته 
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 المسّوغ المنطقي النص المقترح النص الحالي القسم/الفقرة

الكفتايتة أر مبتالغ يف الاقييتد أر من املاعت ر تقييته(  
ليه أا يقدم مستتتتتتتتو اته ل لك إىل املنحلتة القطرية فع

 لو اية النباتات لدى البلد املصدر. 
 

جيوز للتنحلتات القطرية لو اية النباتات أا توافق على تدابري  3-3 15 -10
عرب ترتيبات ثنائية مع قتتتتتركائلا  1 ري تلك الواردة يف امللحق 

الامتتاريد. ريف  تت ب ا تتا ت،   جيتتب استتتتتتتتتتتتتتتاعتتتال العالمتتة 
إ  إذا مت الوفار جبتيع ماطلبات   ا  2املعرر تتتتتتتتتتة يف امللحق 

 املعيار. 
 

جيوز للتنحلتتتات القطريتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات أا توافق على 
عرب ترتيبتتات ثنتتائيتة  1تتتدابري  ري تلتتك الواردة يف امللحق 

. ريف  تت ب ا تتا ت،   جيتتب قتتتتتتتتتتتتتتتركتتائلتتا الامتتاريد مع
إ  إذا مت الوفار  2استتتاعتال العالمة املعرر تتتة يف امللحق 

 جبتيع ماطلبات   ا املعيار.

إا "ال تيتتب الثنتتائ " )التت ىل هكن أا ينطوىل على 
(  و عبارة 15إعفارات من اقتتتتتتت اطات املعيار ر   

بد  املستتاورد رالبلد املصتتدر أىل عن اتفال بد البلد
منحلتايلتتتتتتتا القطرياد لو تتتتتتايتتتتتتة النبتتتتتتاتتتتتتتات )رليس 

 "الشركار الاماريد"(. 
 

موجب  17 -11
ا ق اطات، 
 املقطع ا رل

( من البلداا 1997تطلب ا تفا ية الدرلية لو اية النباتات )
اإلبالغ عن ظلور اآلفات رتفشيلا راناشار ا هبدف اإلعالم 

خطر فورىل أر خطر حماتل. رتقع على املنحلتات عن رجود 
القطرية لو اية النباتات مستتتتتتتتتتتت رلية  ع معلومات عن اآلفات 
رمستت رلية الاحقق من الستتمالت اليت أمكن  علا على   ا 
النحو. رحا ت ر وع اآلفات أر تفشتتتتتتتتتيلا أر اناشتتتتتتتتتار ا م   
كانت معررفة )على أستتتتتتا  املشتتتتتتا دة أر اخلربة الستتتتتتابقة أر 

خمتتاطر اآلفتتات( إذا كتتانتتت معررفتتة على أ تتا تستتتتتتتتتتتتتتتبتب نليتتل 
خطراض فوريتتتتتتتتاض أر حماتالض جيتتتتتتتتب إبال لتتتتتتتتا للبلتتتتتتتتداا ا خرى 

 رخصوصاض للبلداا اجاررة رللشركار الاماريد.

( من 1997تطلتتب ا تفتتا يتتة التتدرليتتة لو تتايتتة النبتتاتتتات )
البلداا اإلبالغ عن ظلور اآلفات رتفشتتتتتتتتيلا راناشتتتتتتتتار ا 
هبتتدف اإلعالم عن رجود خطر فورىل أر خطر حماتتتل. 
رتقع على املنحلتات القطرية لو اية النباتات مستتتتتتتتتتتتتتت رلية 
 ع معلومتتتتتات عن اآلفتتتتتات رمستتتتتتتتتتتتتتت رليتتتتتة الاحقق من 
الستتتتتمالت اليت أمكن  علا على   ا النحو. رحا ت 

ة أر اناشتتتتار ا م  كانت معررف ر وع اآلفات أر تفشتتتتيلا
)على أستا  املشتا دة أر اخلربة الستابقة أر نليل خماطر 
اآلفات( إذا كانت معررفة على أ ا تستتتتتتتتتتبب خطراض فورياض 
أر حماتالض جيب إبال لا للبلداا ا خرى رخصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتاض 

اجاررة  لبلداالللتنحلتات القطرية لو اية النباتات لدى 
ت ا اليت تعقتتد معلتتا تبتتاد البلتتداللشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريينتتر 

 .جارية

 اشار اانإّا اإلبالغ عن ر وع اآلفات أر تفشيلا أر 
من موجبتتتات املنحلتتتتات القطريتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتتات 
رجيب  تتتتتتتتتانه لكافة البلداا املعنية. إا استتتتتتتتاخدام 

 د  "البلداا اليت تعقد معلا تباد ت جاريةعبارة "
من نطتتال  تت ا املوجتتب ر صتتتتتتتتتتتتتتترب بتتالبلتتداا املعنيتتة 
فعالض.  لو استتتتاخدمت عبارة "البلداا املستتتتاوردة" ملا 

من تلك البلداا  و املقصتتتتتتود، يف حد أىل اتنتتتتتتح 
 د أصتتتتتتتبح اآلا را تتتتتتتحاض أا البلداا املقصتتتتتتتودة    

 تلك اليت عقدت معلا تباد ت جارية. 
 



CPM 2017/20_Att_01 

Page 7 of 9 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

المعيار الدولي لتدابير  الصف
 الصحة النباتية

 المسّوغ المنطقي النص المقترح النص الحالي القسم/الفقرة

عن اآلفتات  و إظلتار رجود الغرمل الرئيستتتتتتتتتتتتتتت  من اإلبالغ  2 17 -12
خطر فورىل أر حماتل. رينشتتتتتتتتتتتتتتتت  اخلطر الفورىل أر احملاتل يف 
أ لب ا ا ت من ظلور آفة ما رتفشتتتتتتتتتتتتتتتيلا راناشتتتتتتتتتتتتتتتار ا إذا  
كانت آفة من آفات ا مر البراع  يف البلد ال ىل اكُاشتتتفت 
فيتتته اآلفتتتة، أر إذا كتتتانتتتت آفتتتة من آفتتتات ا مر البراع  يف 

 ركار الاماريد.البلداا اجاررة رعند الش
 

الغرمل الرئيستتتتتتتتتتتتتتت  من اإلبالغ عن اآلفتتتات  و إظلتتتار 
رجود خطر فورىل أر حماتل. رينشتتتتتتتتتتتتتتتت  اخلطر الفورىل أر 
احملاتل يف أ لب ا ا ت من ظلور آفة ما رتفشتتتتتتتتتتتتتتتيلا 
راناشتتتتتتتتتتتتتتتتار ا إذا كانت آفة من آفات ا مر البراع  يف 
البلد ال ىل اكُاشتتتتتتتتتتتتتتتفت فيه اآلفة، أر إذا كانت آفة من 

شتتتتتتتتتتتتتتتركار الا مر البراع  يف البلداا اجاررة رعند آفات 
 .اليت تعقد معلا تباد ت جاريةالبلداا الاماريين

تكوا البلداا معنية بحللور اآلفات يف حال كانت 
تلك اآلفات خا تتتتتتتتتعة للوائح ا مر اليت ر تتتتتتتتتعالا 

 بنفسلا )رليس للوائح الامار(. 
البلتتتتداا اليت تعقتتتتد معلتتتتا إا استتتتتتتتتتتتتتتاختتتتدام عبتتتتارة "

 "  صتتتتر نطال   ا املوجب بالبلدااتباد ت جارية
املعنيتتتتتة فعالض. رلو استتتتتتتتتتتتتتتاختتتتتدمتتتتتت عبتتتتتارة "البلتتتتتداا 

من تلتك البلتداا  و أىل املستتتتتتتتتتتتتتتاوردة" ملتا اتنتتتتتتتتتتتتتتتح 
املقصود، يف حد  د أصبح اآلا را حاض أا البلداا 
املقصتتتتتتتتتتتتتتتودة    تلتتتك اليت عقتتتدت معلتتتا تبتتتاد ت 

 جارية.
 

، املتتتقتتتطتتتع 4-1 17 -13
 الرابع 

البلداا الابام باإلبالغ عن ظلور اآلفات رتفشتتتتتتتتتتيلا أر  رعلى
اناشتتتتتتتتار ا إذا كانت   ًثل خطراض على تلك البلداا نفستتتتتتتتلا 
رلكن كاا من املعررف أ ا خا تتتتتتتتتتعة للوائح يف بلداا أخرى 
أر أ ا ستتتتتتتتتتتتتتاكوا خطرا فوريا على بلداا أخرى. راملقصتتتتتتتتتتتتتتود 

يلا ف ب لك    الشتتتتتتتتتركار الاماريوا )بالنستتتتتتتتتبة للطرل اليت ًر
اآلفات( رالبلداا اجاررة اليت هكن أا تناشتتتر إليلا اآلفة درا 

 جارة.

رعلى البلداا الابام باإلبالغ عن ظلور اآلفات رتفشيلا 
أر اناشتتتتتتتتتتتتتار ا إذا كانت   ًثل خطراض على تلك البلداا 
نفستتتتتتتتلا رلكن كاا من املعررف أ ا خا تتتتتتتتعة للوائح يف 

ريتتا على بلتتداا بلتتداا أخرى أر أ تتا ستتتتتتتتتتتتتتتاكوا خطرا فو 
بلداا   ال   الشتتركار الاماريو أخرى. راملقصتتود ب لك 

لداا )بالنستتبة للطرل اليت ًر فيلا اآلفات( رالب املستتاوردة
 اجاررة اليت هكن أا تناشر إليلا اآلفة درا جارة.

إا ظلور اآلفات أر تفشتتتتتتتتتتتتيلا أر اناشتتتتتتتتتتتتار ا خي  
 البلداا أكثر مما خي  الامار. 

 

جيب بصفة عامة اإلبالغ عن ظلور آفة ما إذا كاا  د أمكن  5-1 17 -14
الاعرف عليلا من ف ة  صتتتترية ركاا من املعررف أ ا خا تتتتعة 
للوائح يف البلداا اجاررة أر يف الشتتتتتتتتركار الاماريد )بالنستتتتتتتتبة 

 للطرل اليت تعرب ا اآلفة(.

جيب بصتتتتتتتفة عامة اإلبالغ عن ظلور آفة ما إذا كاا  د 
لا من ف ة  صتتتتتتتتتتتتترية ركاا من املعررف أمكن الاعرف علي

شتتتتتتتتتتتتتركار الأ ا خا تتتتتتتتتتتتتعة للوائح يف البلداا اجاررة أر يف 
تعرب ا  )بالنستتتتتتتتتتبة للطرل اليت البلداا املستتتتتتتتتتاوردةالاماريين
 اآلفة(.

تكوا البلداا معنية بحللور اآلفات يف حال كانت 
تلتتتك اآلفتتتات ختتتا تتتتتتتتتتتتتتتعتتتة للوائحلتتتا )رليس للوائح 

 الامار(. 
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املقطع ، 5-2 17 -15
 الثاين

ك لك ينطبق تعبري الافشتت  على أىل ر تتع  ري ماو ع عندما 
تكوا اآلفتتة ماوطنتتة، ممتتا  تتد ي دىل إىل زيتتادة كبرية يف خمتتاطر 
الصتتتتتتتتتتتتتتتحتتة النبتتاتيتتة على البلتتد املبلغ رعلى البلتتداا اجتتاررة أر 
الشتتتركار الاماريد، خصتتتوصتتتا إذا كاا املعررف أا   ب اآلفة 

  ب ا ر تتتاع  ري املاو عة زيادةخا تتتعة للوائح. ر د تشتتتتل  
ستتتتتتتتتتتتريعة يف جتعات اآلفة، رتغريات يف نطال العوائل رظلور 
أنواع أر منر حيوىل جديد رأكثر نشتتتتاطا، أر اكاشتتتتاف طرل 

 عبور جديدة.

ك لك ينطبق تعبري الافشتتتتتت  على أىل ر تتتتتتع  ري ماو ع 
عندما تكوا اآلفة ماوطنة، مما  د ي دىل إىل زيادة كبرية 

لداا ة النباتية على البلد املبلغ رعلى البيف خماطر الصتتتتتتتتح
ا كاا ، خصتتوصتتا إذاملستتاوردةالشتتركار الامارييناجاررة أر 

املعررف أا   ب اآلفة خا تتتعة للوائح. ر د تشتتتتل   ب 
ا ر تتتتتتتتتتتاع  ري املاو عة زيادة ستتتتتتتتتتتريعة يف جتعات اآلفة، 
رتغريات يف نطتتتتال العوائتتتتل رظلور أنواع أر منر حيوىل 

 نشاطا، أر اكاشاف طرل عبور جديدة.جديد رأكثر 

إا تفشتتتتتتتتتتت  اآلفات اخلا تتتتتتتتتتتعة للوائح رتوطنلا يعين 
البلداا )املبلغة راجاررة راملستتتتتتتتتتتتتتتاوردة( أكثر مما يعين 

 الامار.
 

يعين أا اآلفة املستتتتتتاقرة أخ ت تاوستتتتتتع يف توزعلا اجلغرايف مما  5-3 17 -16
البلتتتداا ر ي دىل إىل زيتتتادة كبرية يف املختتتاطر على البلتتتد املبلغ 

اجاررة أر الشتتتركار الاماريد، خصتتتوصتتتاض إذا كاا املعررف أا 
   ب اآلفة خا عة للوائح.

 يعين أا اآلفة املستتاقرة أخ ت تاوستتع يف توزعلا اجلغرايف
ممتتتا ي دىل إىل زيتتتادة كبرية يف املختتتاطر على البلتتتد املبلغ 

خصتوصتاض  ،املستاوردةالشتركار الاماريينرالبلداا اجاررة أر 
 كاا املعررف أا   ب اآلفة خا عة للوائح.إذا  

إا تفشتتتتتتتتتتت  اآلفات اخلا تتتتتتتتتتتعة للوائح رتوطنلا يعين 
البلداا )املبلغة راجاررة راملستتتتتتتتتتتتتتتاوردة( أكثر مما يعين 

 الامار.
 

، 1املرفق  24 -17
 املقطع ا رل

يوصتتتتتتتى باعاتاد اإلجرار الافاعل  املشتتتتتتتار إليه أدناب من أجل 
تقدير تدابري الصتتتتحة النباتية بغية معرفة مدى تعادهلا.  رلكن 
 تتتتد خيالف اإلجرار املابع من جتتتتانتتتتب الشتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتار الامتتتتاريد 

 . الحلررفلاحديد الاعادل ىسب 

يوصتتتتتتتتتى باعاتاد اإلجرار الافاعل  املشتتتتتتتتتار إليه أدناب من 
بري الصتتتتتتتتتتتتتتتحتتة النبتتاتيتتة بغيتتة معرفتتة متتدى أجتتل تقتتدير تتتدا

تعتتتتتادهلتتتتتا. رلكن  تتتتتد خيالف اإلجرار املابع من جتتتتتانتتتتب 
ادل لاحتتديتتد الاعتت ا طراف املاعتتا تتدةالشتتتتتتتتتتتتتتتركتتار الامتتاريينتت
 ىسب الحلررف.

تكوا ا طراف املاعا دة    املستتتتتتتتتتتتتتت رلة عن نديد 
الاعتتتتادل. مل تستتتتتتتتتتتتتتتاختتتتدم عبتتتتارة "البلتتتتداا"، توخيتتتتاض 

التت ىل  24ق ر   لالتستتتتتتتتتتتتتتتتتال مع ن  املعيتتار التتدر 
 يساخدم عبارة "ا طراف املاعا دة". 

 
، 1املرفق  24 -18

 املقطع الثاين
 اخلطوات املوصى هبا   :

( يُبلغ الطرف املاعتتتا تتتد املصتتتتتتتتتتتتتتتتتّدر عن ا اتتتتامتتته باحتتتديتتد 1)
الاعادل إىل قتريكه الامارىل، مشترياض إىل الستلعة احملددة راآلفة 

 الية راملق حة البديلة ااخلا تتتتتتتعة للوائح املثرية للقلق رالادابري 
يف  طة هب ا الصتتدد. رله أا يطلببمبا يف ذلك أية بيانات مرت

 اخلطوات املوصى هبا   :
( يُبلغ الطرف املاعا د املصتتتتتتتتتتتتّدر عن ا اتامه باحديد 1)

، دالطرف املاعا د املستتتتتتتتتتتتتاور قتتتتتتتتتتتتتريكه الاماريالاعادل إىل 
مشتتتتتترياض إىل الستتتتتتلعة احملددة راآلفة اخلا تتتتتتعة للوائح املثرية 

 ذلتتك أيتة يف للقلق رالاتتدابري البتتديلتتة ا تتاليتتة راملق حتتة مبتتا

تكوا ا طراف املاعا دة    املس رلة عن نديد 
 الاعادل.
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نفس الو ت إىل الطرف املاعا د املساورد إطالعه على املسوّغ 
ة مدى (. ريف ستتتتتتتتتتيال املنا شتتتتتتتتتتات ملعرفالادابريالفين للادبري )

الاعادل، جيوز الاوصتتتتتتتتتل إىل اتفال يانتتتتتتتتتتن موجباض باخلطوات 
 رجدرل أعتال رجدرل زمين حماتل. املابعة 

طتتة هبتت ا الصتتتتتتتتتتتتتتتتدد. رلتته أا يطلتتب يف نفس ببيتتانتتات مرت
الو ت إىل الطرف املاعا د املستتتاورد إطالعه على املستتتوّغ 

عرفة (. ريف ستتتتتتتتتتتتتيال املنا شتتتتتتتتتتتتتات ملالادابريالفين للادبري )
مدى الاعادل، جيوز الاوصتتتتتتتتل إىل اتفال يانتتتتتتتتتن موجباض 
 باخلطوات املابعة رجدرل أعتال رجدرل زمين حماتل.

، املقطع 1 29 -19
 الثالث

)ماطلبات إنشتتتتتتار املناطق اخلالية  4ريشتتتتتتري املعيار الدرق ر   
من اآلفات( إىل أنه، مبا أا بعض املناطق اخلالية من اآلفات 
يشتتتتتتتتتل، على ا رجح، اتفا اض بد الشتتتتتتتتركار الاماريد، ياعد 
أا خينع تنفي  ا  ساعرامل رتقيي  من جانب منحلتة ر اية 

 (. 4-3-2النباتات يف البلد املساورد )الفقرة 

)ماطلبات إنشتتتتتتتتتتتار املناطق  4درق ر   ريشتتتتتتتتتتتري املعيار ال
اخلالية من اآلفات( إىل أنه، مبا أا بعض املناطق اخلالية 

كار الشتتتتتتتتتتر من اآلفات يشتتتتتتتتتتتل، على ا رجح، اتفا اض بد 
 أا خينتتتتتع ، ياعدالبلد املصتتتتتدر رالبلد املستتتتتاوردالاماريين

تنفيتت  تتا  ستتتتتتتتتتتتتتتاعرامل رتقيي  من جتتانتتب منحلتتتة ر تتايتتة 
 (.4-3-2النباتات يف البلد املساورد )الفقرة 

]مالححلة:   ا ا ابا  حريف عن ن  املعيار الدرق  
 مع الاغيريات نفسلا املق حة أعالب[ 4ر   

مبا أا املنطقة اخلالية من اآلفات  د أنشئت لغايات 
لبل د ابد الاصتتتتتتتتتتتتتتتتتدير فتتإا "ا تفتتال املرجح" يعقتتد 

ليس ملتتتاض ذكر . المص            در والبل  د المس           تور 
ا تفا ات اليت تعقد  تتتتن البلد املصتتتدر يف ما بد 
املنامد، أر بد املنامد راملنحلتتتتة القطريتتتة لو تتتايتتتة 

حة النباتية، ة لادابري الصتتتتالنباتات، يف املعايري الدرلي
رتلك ا تفا ات   تستتتتتتتتتتتوّغ للتنحلتة القطرية لو اية 

 النباتات بالقيام بت"ا ساعرامل رالاقيي ."
 

20- 30 2-1-1 ،
املقطع الثتتتتتتتتاين، 
 النقطة ا رىل

رهكن لكتتتل منحلتتتتة من املنحلتتتتات القطريتتتة لو تتتايتتتة النبتتتاتتتات 
ا عاتتتتتاد على عتتتتدة عوامتتتتل خمالفتتتتة عنتتتتد الاحتتتتديتتتتد التتتتد يق 
للتستتتتاوى املناستتتتب من اناشتتتتار اآلفة الواجب نديدب ملنطقة 

ض الفاكلة. رفيتا يل  بع ذبابا ناشتتتتتتتتتتتار املنخفض آلفات 
 العوامل اليت هكن أخ  ا يف ا عابار: 

 اقتتتتتتتتتتتتتتت طالا ا طراف الامارية ك  تستتتتتتتتتتتتتتري املستتتتتتتتتتتتتتتاويات اليت
 الامارة. 

رهكن لكل منحلتة من املنحلتات القطرية لو اية النباتات 
ا عاتتتاد على عتتدة عوامتتل خمالفتتة عنتتد الاحتتديتتد التتد يق 
للتستتتتتتتتاوى املناستتتتتتتتب من اناشتتتتتتتتار اآلفة الواجب نديدب 
ملنطقة ا ناشتتتتتتار املنخفض آلفات ذباب الفاكلة. رفيتا 

 مل اليت هكن أخ  ا يف ا عابار: يل  بعض العوا
ملنحلتات اا طراف الاماريةاملساويات اليت اق طالا  -

  تسري ك  القطرية لو اية النباتات لدى البلداا املاسوردة
 الامارة.

تكوا املنحلتات القطرية لو اية النباتات يف البلداا 
املستتتتتتاوردة    املستتتتتت رلة عن صتتتتتتحة النباتات رليس 

 الامار. 
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 الواردة في مسرد المصطلحات" محطة الحجر“بـ " الحجر /مرفقمنشآت"من أجل استبدال عبارة  3على المعيار الدولي رقم  التحريريةالتعديالت 
 (2016أيار /جلنة املعايري يف مايو مبوافقة، 2015-12من إعداد الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية يف )

 مقدمة
الذي جرى اعتماده من جانب الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية  5يف سياق تعديالت املعيار الدويل رقم " حمطة احلجر "ق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية تعريفًا معداًل لعبارة اقرتح الفري [1]

اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق عوامل املكافحة البيولوجية ) 3أن املعيار الدويل رقم  األخريظ ح، ال2014شباط /ايريف التعديالت املقرتحة اليت استعرضها الفريق أثناء اجتماعه يف فب (. 2015)
 .التصويبمن أجل  3على املعيار الدويل رقم  حتريريةجراء تعديالت يمكن إس، "حمطة احلجر"يعتمد التعريف املعّدل لعبارة سوأنه، حاملا " احلجر /مرفقمنشآت"قد استخدم عبارة ( وغريها من الكائنات احلّية املفيدة

 .لضمان االتساق يف استخدام مسرد املصطلحات 3يبني اجلدول أدناه التعديالت احلبية املقرتحة على املعيار الدويل رقم 
 .تقرتح تعديالت إضافيةووافقت عليها من دون أن  التحريريةالتعديالت  2016أيار /استعرضت جلنة املعايري يف مايو [2]

 (3المعيار الدولي رقم )الواردة في المسرد " محطة الحجر"بعبارة " الحجر /مرفقمنشآت"من أجل استبدال عبارة  التحريريةالتعديالت  - 1الجدول 

 النص المقترح النص الحالي الفقرة/القسم الصف

النطااااااااق، املقطااااااا  األول، اجلملاااااااة  -1
 األخرية 

عاااايري أحكاااام خاساااة باالساااترياد ل اااااا يف منشاااآت احلجااار املتعلقاااة بعوامااال وتااارد أيضااااً يف امل
 .املكافحة البيولوجية غري األسلية وغريها من الكائنات احلّية املفيدة

احلجاااار  منشااااآت حمطاااااتوتاااارد أيضاااااً يف املعااااايري أحكااااام خاسااااة باالسااااترياد ل ااااااا يف 
 .ة وغريها من الكائنات احلّية املفيدةاملتعلقة بعوامل املكافحة البيولوجية غري األسلي

اإلطااااااار العااااااام للشااااااروط، املقطاااااا   -2
 الثالث، النقطة الرابعة

احلاارع علااى أخااذ عواماال املكافحااة البيولوجيااة وغريهااا ماان الكائنااات احليااة املفياادة  -
إماااااا مباشااااارة إج منشاااااآت احلجااااار ا اااااددة أو منشاااااآت الرتبياااااة اجلماعياااااة أو نقلهاااااا 

 ناسباً، إلطالقها يف البيئةمباشرة، إذا كان ذلك م

احلااارع علاااى أخاااذ عوامااال املكافحاااة البيولوجياااة وغريهاااا مااان الكائناااات احلياااة  -
احلجاااار ا ااااددة أو منشااااآت الرتبيااااة  منشااااآت حمطاااااتاملفياااادة إمااااا مباشاااارة إج 

 اجلماعية أو نقلها مباشرة، إذا كان ذلك مناسباً، إلطالقها يف البيئة

  املساااااوليات العامااااة، املقطاااا 1-2 -3
 الثاين، النقطة الرابعة

احلاارع علااى أخااذ عواماال املكافحااة البيولوجيااة وغريهااا ماان الكائنااات احليااة املفياادة  -
إماااااا مباشااااارة إج منشاااااآت احلجااااار ا اااااددة أو منشاااااآت الرتبياااااة اجلماعياااااة أو نقلهاااااا 

 مباشرة، إذا كان ذلك مناسباً، إلطالقها يف البيئة

احلااارع علاااى أخاااذ عوامااال املكافحاااة البيولوجياااة وغريهاااا مااان الكائناااات احلياااة  -
احلجاااار ا ااااددة أو منشااااآت الرتبيااااة  منشااااآت حمطاااااتاملفياااادة إمااااا مباشاااارة إج 

 اجلماعية أو نقلها مباشرة، إذا كان ذلك مناسباً، إلطالقها يف البيئة

مسااااوليات الطااارا املتعاقاااد  3-1 -4
  انية، اجلملة الث2-1-3املستورد، 

يتعاااانّي علااااى الطاااارا املتعاقااااد اداااااذ مااااا يلااااالم ماااان تاااادابري للصااااحة النباتيااااة لالسااااترياد والشااااحن 
مبااا يف ذلااك املوافقااة علااى منشااآت البحااث وتاادابري الصااحة النباتيااة لالحتااواء )ومنشااآت احلجاار 

علااى الطاارا املتعاقااد اداااذ مااا يلااالم ماان تاادابري للصااحة النباتيااة لالسااترياد والشااحن يتعاانّي 
البحااااث وتااادابري الصااااحة  منشاااآت حمطااااتمبااااا يف ذلاااك املوافقاااة علااااى )ومنشاااآت احلجااار 

أو إطاالق عوامال مكافحاة بيولوجياة تناساب اخلطار ( النباتية لالحتواء والاتخل  مان املاواد
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 النص المقترح النص الحالي الفقرة/القسم الصف

 .الذي جرى تقديره .أو إطالق عوامل مكافحة بيولوجية تناسب اخلطر الذي جرى تقديره( والتخل  من املواد

ات الطااارا املتعاقاااد مسااااولي 3-1 -5
اجلملاااة األوج . 5-1-3املساااتورد، 

 واجلملة الثانية

. احلاارع، عنااد احلاجااة، علااى دخااول الشااحنات ومعاجلتهااا عنااد املقتضااى عااب منشااآت احلجاار
وإذا مل يكن البلد جمهالاً مبنشآت حجر آمنة، النظر يف إمكانية االسترياد عن طرياق مركاال حجار 

 .لطرا املتعاقد املستورديف بلد ثالث معرتا به من جانب ا

 حمطاااااتاحلاااارع، عنااااد احلاجااااة، علااااى دخااااول الشااااحنات ومعاجلتهااااا عنااااد املقتضااااى عااااب 
حجر آمناة، النظار يف إمكانياة  منشآت مبحطاتوإذا مل يكن البلد جمهالاً  .احلجر منشآت

االساااترياد عااان طرياااق مركاااال حجااار يف بلاااد ثالاااث معااارتا باااه مااان جاناااب الطااارا املتعاقاااد 
 .املستورد

شاااااااااااروط التوثياااااااااااق املتصاااااااااااالة  4-4 -6
املقطا   احلجر، باألااا يف حالاة 

الثاااااااين، اجلملااااااة األوج، النقطتااااااان 
 الثالثة والرابعة

 

 :  كما يتعنّي على الباحث، بالتعاون م  مرفق احلجر املستخدم، إعطاء املعلومات التالية

- (…) 
- (…) 
وففني مبااااا يف ذلااااك شااااروط السااااالمة ومهااااارة املاااا)وسااااف مفّصاااال ملرافااااق االحتااااواء  -

 (وماهالهتم
 .خطة طوارئ جاهالة للتنفيذ يف حال توّجب اهلرب من املرفق -

 

إعطااء املعلوماات  ،املساتخدمةاحلجار  مرفاق حمطاةكماا يتعانّي علاى الباحاث، بالتعااون ما  
  :التالية

- (…) 
- (…) 
مبااا يف ذلااك شااروط السااالمة ومهااارة )االحتااواء  مرافااق  طاااتوسااف مفّصاال  -

 (املوففني وماهالهتم
 .املرفق ا طة طوارئ جاهالة للتنفيذ يف حال توّجب اهلرب من خطة -

 التفتيش 6-1 -7

 

( 5-1-3أنظار القسام )جيب أن يتّم التفتيش يف مرفق حجر اختاري رييااً حيثماا تادعو احلاجاة 
 .وبعد التحقق من الوثائق

أنظااار )حجااار اختاااريت رييااااً حيثماااا تااادعو احلاجاااة  مرفاااقحمطاااة جياااب أن ياااتّم التفتااايش يف 
 .وبعد التحقق من الوثائق( 5-1-3القسم 
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 "منطقة محمية" تعبيرتغييرات على سبيل االتساق في مجمل المعايير من أجل استبدال 
 ،TPG_2016-01_e-decision_04لتورني قرار اإللا - حات الصحة النباتية)من إعداد الفريق الفين املعين مبسرد مصطل

 (2016جلنة املعايري يف مايو/أيار  هنافقت علي
 معلومات أساسية

 5اعتمددت الددنرا العدا ددددددددددددددرا ايندة تدداذري الصددددددددددددددحدة النبداتيدة  دلس العبدارتا عمنطقدة وميدةع نعمنطقدة  دت السدددددددددددددديطراع من املعيدار الددن  ر    [1]
ص هلين التعبريين اللي يزيد من تعقيد جمموعة التعاريف اليت خت إطناب اسددددددددت دا نباتية(، إذ مت االتفاق على )مسددددددددرد مصددددددددطلحات الصددددددددحة ال

 املناطق. يسددددددددددددددت د  التعبرياال لم ددددددددددددددارا إة  االت معينة من املناطق احالددددددددددددددعة للوا   فيسددددددددددددددت د  ا ن  يف  الة املناطق املعرلددددددددددددددة لل طر
عمنطقة  ت  تعبريأال  يف املعايري الدنلية ) ىت  د  التعبرياالن لما اسددددددت)املنطقة احملمية( فيما خيص الثاي منطقة احلجر )منطقة  ت السدددددديطرا(. 

 ست د   ط(. يالسيطراع مل 
عمنطقة خالدددددددددددعة  رييعين التعب احلاالت ا خرى،نيف  ميةع لم دددددددددددارا إة ةاية الطبيعة.عاملنطقة احمل تعبريهناك  الة نا دا فقط اسدددددددددددت د  في ا  [2]

 سعياً لالتساق.  عنه ديلكب  هلا التعبري ا خريللوا  ع نميتن است دا  
من   ريريةنجوب إجراء تعديالت  2015ذالتا ، ال ظ الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية )الفريق( يف ديسمرب/كانوال ا ن    [3]

 ةع. عمنطقة وميةع مبعىن عاحلماية البيني تعبريمنطقة خالعة للوا  ع إال يف  ا  استعما  “ذد عمنطقة وميةع  تعبريأجل استبدا  
 ننافقت علي ا من دنال أال تقورح تعديالت إلافية. التحريريةالتعديالت  2016استعرلت جلنة املعايري يف مايو/أيار  [4]
[5]  
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 مقدمة
 إال املعايري الدنلية اليت يتناناا هلا اجلدن  هي التالية:

 (Tephritidae) ()إنشاء مناطق ين فض في ا انتشار آفات ذذاب الفاك ة 30) ليل خماطر اآلفات احلجرية( ناملعيار الدن  ر    11)مسرد مصطلحات الصحة النباتية(، ناملعيار الدن  ر    5املعيار الدن  ر   
 للوائح"منطقة خاضعة “بـ "منطقة محمية"  تعبيرالمقترحة الستبدال  التحريريةالتعديالت  - 1الجدول 
الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــا   الصف

ـــــــــــــي  ـــــــــــــدول ال
ـــــــيـــــــر  ـــــــتـــــــداب ل
الصــــــــــــــــــحــــــــة 

 النباتية

 األساس المنطقي  النص المقترح النص الحالي القسم
 

 1الضميمة  5 -1
 املتافحة الرمسية 1-1

 تشتمل املتافحة الرمسية على: 
 االستنصا  ن/أن اال تواء يف املنطقة )املناطق املصاذة(  -
 امل ددااملرا بة يف املنطقة )املناطق(  -
( احملمية املنطقة )املناطق لددمن القيود املرتبطة ذاحلركة إة أن -

 مبا يف ذلك تداذري الصحة النباتية املطبقة عند االسترياد.

 تشتمل املتافحة الرمسية على:
 االستنصا  ن/أن اال تواء يف املنطقة )املناطق املصاذة( -
 املرا بة يف املنطقة )املناطق( امل ددا -
اطق( نطقددة )املندداملالقيود املرتبطددة ذدداحلركددة إة أن لددددددددددددددمن  -

قة مبا يف ذلك تداذري الصدددددددددحة النباتية املطباحالدددددددددعة للوا   
 عند االسترياد.

إال معىن عاملنطقة احملميةع هو 
 عاملنطقة احالعة للوا  ع.

غري  اآلثددددار 2-3-1-2 11 -2
املبددددا ددددددددددددددرا املورتبددددة على 

 اآلفات

لتحديد نتوصدددددددددددديف اآلثار غري املبا ددددددددددددرا املورتبة على اآلفة يف 
منطقة  ليل خماطر اآلفات، أن اآلثار اليت ال تعد مقصددددددددددددددورا 

 على عا ل معا، ميتن دراسة ا مثلة التالية: .....
إ داث آثار كبريا على املناطق املعينة على أهنا  سدددددددداسددددددددة  -

 .....وميةذينيا أن 

فة يف ري املبا دددددددرا املورتبة على اآللتحديد نتوصددددددديف اآلثار غ
منطقة  ليل خماطر اآلفات، أن اآلثار اليت ال تعد مقصدددددددددورا 

 على عا ل معا، ميتن دراسة ا مثلة التالية: .....
إ داث آثار كبريا على املناطق املعينة على أهنا  سددداسدددة  -

 .....وميةذينيا أن 

 تددعددبددرييف هدددددددل، احلدددددددالدددددددة، لدد
 عاملنطقة احملميةع معىن خمتلف
)يف إ ارا إة ةاية الطبيعة( 
نتتصددددددددددددددل كلمة عذينياًع ذتل 
من الصددددددددفتا ع سدددددددداسددددددددةع 

ح نذالتا ، مل يقور ع. نوميةع
 إجراء أي تغيري. 
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الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــا   الصف
ـــــــــــــي  ـــــــــــــدول ال
ـــــــيـــــــر  ـــــــتـــــــداب ل
الصــــــــــــــــــحــــــــة 

 النباتية

 األساس المنطقي  النص المقترح النص الحالي القسم
 

 2 املرفق 30 -3
املدددددددندددددددطدددددددقدددددددة الددددددديت  -1

ين فض في ا انتشددددددددددددددار 
آفددددات ذذدددداب الفدددداك ددددة  

 كمنطقة نا ية

 د يتوال من الضدددددددددددرنري يف احلاالت اليت ترج  في ا ذيولوجية 
النوع املسددت دس للذاذة الفاك ة انتشددار، من منطقة مصدداذة إة 

،  ديد منطقة نا ية ين فض في ا انتشددددددددار آفات منطقة ومية
ذذاب الفاك ة )كما جاء نصددددددددددددددف ا يف املعيار الدن  لتداذري 

املناطق اليت ين فض (. نينبغي إنشددددداء 26الصدددددحة النباتية ر   
في ا انتشددددددددددددددار آفات ذذاب الفاك ة ناملناطق احالية من آفات 
ذذاب الفاك ة يف ذات الو ت، مما يتي   ديد منطقة االنتشار 

 املن فض  غراض ةاية املنطقة احالية من اآلفات. 

 د يتوال من الضرنري يف احلاالت اليت ترج  في ا ذيولوجية 
النوع املسددددت دس للذاذة الفاك ة انتشددددار، من منطقة مصدددداذة 

ي ا ،  ديد منطقة نا ية ين فض فمنطقة خالدعة للوا  إة 
)كما جاء نصدددددددف ا يف املعيار  انتشدددددددار آفات ذذاب الفاك ة

إنشدددددددددددددداء  (. نينبغي26الدن  لتداذري الصددددددددددددددحة النباتية ر   
املندداطق اليت ين فض في ددا انتشدددددددددددددددار آفددات ذذدداب الفدداك ددة 
ناملندداطق احدداليددة من آفددات ذذدداب الفدداك ددة يف ذات الو ددت، 
مما يتي   ديد منطقة االنتشددددددددددددددار املن فض  غراض ةاية 

 املنطقة احالية من اآلفات.

ينطوي اسددددددددددددددت ددددددددا  تعبري 
عمنطقدددددة وميدددددةع على معىن 
عمنطقدددة خدددالددددددددددددددعدددة للوا  ع 

ل درء اآلفدددددددة عن )من أجددددددد
 منطقة م ددا ما(. 

 2 املرفق  -4
 دددددددديدددددددد منطقدددددددة  1-1

ين فض في ا انتشددددددددددددددار 
آفددددات ذذدددداب الفدددداك ددددة  

 كمنطقة نا ية

تقو  إجراءات التحديد على أسدددددددداد تلك املدرجة يف القسدددددددد  
من هلا املعيار.  نذاإللافة إة ذلك، جيوز، لدى  ديد  1-2

املنطقدددة الوا يدددة، إدراط خرا ط مفصددددددددددددددلدددة تبا   ددددند املنطقدددة 
املقصددددددود ةايت ا، نتوزع العوا ل نموا ع ا، ناملناطق احلضددددددرية، 
ننقاط الدخو  ننقاط املرا بة.  نمن املفيد أيضدداً إدراط ذيانات 

ل ا خرى ة مثل انتشدددددار العوا تتعلق ذالسدددددمات اجلغرافية احليوي
ات نا هنار نالبحري  نالصحاريناملناخ نمو ع الودياال نالس و  

نالبحار، إلددافة للمناطق ا خرى اليت تشددتل  واجز طبيعية.  
نيتو ف  ج  املنطقة الوا ية ذالنسددددددبة حلج  املنطقة اليت  ري 
 ةايت ا على ذيولوجية النوع املسددددددددددددددت دس من ذذاب الفاك ة

 قدددرا على التتدداثر ناالنتشدددددددددددددددار(يف ذلددك السددددددددددددددلوك، نال)مبددا 

تقو  إجراءات التحديد على أسددداد تلك املدرجة يف القسددد  
ذلدك، جيوز، لددى من هدلا املعيدار. نذداإللدددددددددددددددافدة إة  1-2

 ددديددد املنطقددة الوا يددة، إدراط خرا ط مفصددددددددددددددلددة تبا   دددند 
املنطقة املقصددددددددددددود ةايت ا، نتوزع العوا ل نموا ع ا، ناملناطق 
احلضددددددددرية، ننقاط الدخو  ننقاط املرا بة. نمن املفيد أيضدددددددداً 
إدراط ذيانات تتعلق ذالسدددددمات اجلغرافية احليوية مثل انتشدددددار 

اخ نمو ع الودياال نالسددد و  نالصدددحارى العوا ل ا خرى ناملن
نا هنار نالبحريات نالبحار، إلددددددددددددددافة للمناطق ا خرى اليت 
تشددددددددددددددتددددل  واجز طبيعيددددة. نيتو ف  ج  املنطقددددة الوا يددددة 
ع ذالنسددبة حلج  املنطقة اليت  ري ةايت ا على ذيولوجية النو 

املست دس من ذذاب الفاك ة )مبا يف ذلك السلوك، نالقدرا 

عاملنطقة املقصود ةايت اع أن 
 عاملنطقة اليت  ري ةايت اع:

 تدددددعدددددبددددريمت اإلذدددددقددددددداء عدددددلدددددى 
عاحلمددايددةع  هنددا تنطوي على 
فترا عاحطرع نعاحلمددددددايددددددةع 
نال ا تما  لنشدددددوء أي لب  
  ذين دددا نذا احلمدددايدددة البينيدددة.
ذدداإللدددددددددددددددافددة إة ذلددك، فدد ال 
املنطقدددة الوا يدددة هي أيضدددددددددددددددداً 
عمنطقدددة خدددالددددددددددددددعدددة للوا  ع 
 نللا ف ال اسدددددددددددددتبدا  عةايةع
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الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــا   الصف
ـــــــــــــي  ـــــــــــــدول ال
ـــــــيـــــــر  ـــــــتـــــــداب ل
الصــــــــــــــــــحــــــــة 

 النباتية

 األساس المنطقي  النص المقترح النص الحالي القسم
 

صادية نعلى اجلدنى اال تللمنطقة احملمية ناحصا ص اجلوهرية 
إلنشددددددددددددداء منطقة ين فض في ا انتشدددددددددددددار آفات ذذاب الفاك ة 

 نإمتانية تشغيل ا. 

قة للمنطناالنتشددددددددددددددار( ناحصددددددددددددددا ص اجلوهرية  على التتاثر
نعلى اجلدنى اال تصددددادية إلنشدددداء منطقة  احالددددعة للوا  ،

 يددندد ددفددض فدديدد دددددددا انددتشددددددددددددددددددددار آفدددددددات ذذددددددداب الددفددددددداكدد دددددددة
 نإمتانية تشغيل ا.

خالدعة للوا  ع يددي عذدددددددددددددددد 
 إة االلتباد.

 
ميددددددةع عاملنطقددددددة احمل تعبريإال 

مبعىن عاملنطقددددة  مسددددددددددددددت ددددد 
 احالعة للوا  ع.
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 5الواردة في المعيار الدولي رقم " خالية فعليا  "المقترحة على عبارة  التحريريةالتعديالت 
 (2016 أيار/جلنة املعايري يف مايو وافقت عليها، 2015-12 من إعداد الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية يف)
 

 معلومات أساسية
الم  تمرد " خاليمة فعليما  "عبمار   2015كمانو  اوو  /الصحة النباتية يف اجتماعه املعقود يف ديسممر ناقش الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات [1]

ص ممن نوممن   حم ه ام ا الم عبمار إىل ال" حقل أو مكما  إنتما  ،شحنة"التوصيفية التالية  اجلملة، فوافق على إضافة 5يف املعيار الدويل رقم 
 " .(حقل أو مكا  إنتا  ،شحنة)من  يةخال" ر عباق أيضا  مع ستاومر ال ي ي ،التعريف

 .ووافقت عليها من دو  أ  تقرتح تعديالت إضافية التحريريةالتعديالت  2016أيار /استعرضت جلنة املعايري يف مايو [2]
[3]  

 
 العبار  اوصلية/التعريف:

بأعممداد أو كميممات تت مماو  تلمم  ( بعينهمماآفححة أو ) اآلفححاتخيلممو مممن  مكححاإ تاتححا أو ، حقحح ، شححح ة خالية فعليا  
 السحلعة ال  يتوقع أ  تنشأ عن، وتنسمق ممع رارسمات العراعمة واملناولمة اجليمد  الم  تسمتتدج يف إنتما 

 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990املنظمة، ]وتسويقها وتتفق مع تل  املمارسات 
 :التنقيح املقرتح

 خالية فعليا  
 (مكاإ تاتا أو ، شح ة، حق )

بأعمداد أو كميمات تت ماو  تلم  ( بعينهما آفحةأو ) اآلفحاتخيلو ممن  ، أو مكاإ تاتا شح ة، حق 
السحلعة ال  يتوقع أ  تنشأ عن، وتنسق مع رارسات العراعة واملناولة اجليد  ال  تستتدج يف إنتا  

 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990املنظمة، ]وتسويقها وتتفق مع تل  املمارسات 
 
 
 


