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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

  – التعديالت الحبريّة على المعايير الدولية المعتمدة لتدابير الصحة النباتية
  12) المعيار الدولي رقم مصطلحات الصحة النباتيةمسرد ( 5المعيار الدولي رقم 

 )شهادات الصحة النباتية(

 من جدول األعمال 4-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 معلومات أساسية -أّوًال 
 

 )مسرد مصطلحات الصحة النباتية( 5لحبرية على المعيار الدولي رقم التعديالت ا -ألف
 
مســـــــرد الذي يقّدمه اســـــــتعرض الفريق الفين املعين مبســـــــرد مصـــــــطلحات الصـــــــحة النباتية (الفريق الفين) التعريف  -1

"احتجاز لبند عبارة لدى مناقشــــــة  2016املصــــــطلحات بالنســــــبة إىل مصــــــطلح "احتجاز" خالل اجتماعه املنعقد يف عام 
 ). 2016-002( وائح الصحة النباتية)"خاضع لل

 
وأشــار الفريق الفين إىل أن تعريف مصــطلح "احتجاز" ال يتســق مع ســائر تعاريف املصــطلحات الواردة يف املســرد  -2

ســـتخدم كلمات باخلط وال مع األســـلوب العام املتبع نظرا إىل وجود إشـــارة "انظر احلجر الزراعي". فمصـــطلحات املســـرد ت
 العريض عندما تســــــتخدم، يف تعريفها، مصــــــطلحات أخرى ترد يف مســــــرد املصــــــطلحات لضــــــمان ســــــهولة اإلشــــــارة إليها، 

كما أن القصــد واألثر القانوين لعبارة   غري مســتخدمة.…") يف حني أن اإلشــارة إىل أي مصــطلح آخر (من خالل "انظر 
 يؤديان إىل االلتباس أكثر ممّا يؤديان إىل حتقيق االتساق يف املصطلحات.مبهمان، وبالتايل غري مناسبني، و …" "انظر
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 بإلغاء اإلشــــــــــــــارة "انظر احلجر الزراعي" لضــــــــــــــمان االتســــــــــــــاق  1وبالتايل يقرتح التعديل احلربي الوارد يف املرفق  -3
 .يف ما بني مصطلحات املسرد

 
 قت عليه دون اقرتاح أي تعديل إضايف.، التعديل احلربي وواف2017وقد استعرضت جلنة املعايري، يف مايو/أيار  -4
 

 )نباتيةشهادات الصحة ال( 12التعديالت الحبرية على المعيار الدولي رقم  -باء
 
إنشــــــــاء منصــــــــة الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية والنظام  يف بدأت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5

 الوطين العام إلصـــــــدار الشـــــــهادات اإللكرتونّية للصـــــــّحة النباتّية كوســـــــيلة لتيســـــــري اســـــــتخدام الشـــــــهادات اإللكرتونية بدال 
 رقية.من الشهادات الو 

 
 ة على مزايا كبرية يف اجملاالت التالية:لكرتونيي الشهادات اإلوتنطو  -6
 

 حتسني كفاءة عمليات املنظمات الوطنية لوقاية النباتات اخلاصة بإصدار الشهادات؛ •
 والسماح للبلدان بتحسني استخدام املعلومات املتعلقة بإصدار الشهادات يف النظم القائمة على املخاطر؛  •
 ؛النباتية وحتسني أمن شهادة الصحة •
 ونقل املعلومات أو تبادهلا مع سائر الوكاالت والقطاعات احلدودية، عند االقتضاء. •

 
 " إىل الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية. والشـــــهادة اإللكرتونية للصـــــحة النباتية ePhytoويشـــــري مصـــــطلح " -7

شهادات الصحة ( 12هي البيانات اإللكرتونية اليت تتضمنها شهادة الصحة النباتية املنصوص عليها يف املعيار الدويل رقم 
) باملعيار وصفا املوحدة وآليات التبادل XMLت إلكرتونيا، معلومات عن خطط إصدار الشهادا( 1ويقّدم املرفق  ).النباتية

 املعنية بوضـــــــع املعايري هليكل وحمتوى الشـــــــهادات اإللكرتونية باالســـــــتناد إىل رموز وقوائم موحدة وضـــــــعتها خمتلف األجهزة 
كثر من املصطلحات والعناصر احملدّدة بطابع مستفيض أ 1لكرتونية. ويتسم العديد من القوائم املوصولة باملرفق إيف وثائق 

 املستخدمة يف إصدار شهادات الصحة النباتية.
 
ولتيســــــري تنســــــيق الرســــــائل بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تتبادل الشــــــهادات اإللكرتونية يف ما بينها،  -8

واستمرت يف توحيد  1وابط الواردة يف املرفق استعرضت اجملموعة التوجيهية املعنية بالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية الر 
 تلك القوائم والرموز مع تلك اليت تطبق على عملية إصدار شهادات الصحة النباتية.

 
 12بــاملعيــار الــدويل رقم  1ونتيجــة لــذلــك، اقرتحــت اجملموعــة التوجيهيــة عــددا من التعــديالت احلربيــة على املرفق  -9

 براز التغيريات)، ال سيما من أجل:الذي يعرض التعديالت مع إ 2(انظر املرفق 
 

اليت ختص املصــــــــــــــطلحات والرموز  ] إلقامة رابط مباشــــــــــــــر بالقوائم14] [5تغيري عنوان صــــــــــــــفحة اإلنرتنت يف [ )1(
 بل اجملموعة التوجيهية. ومن شــــــأن ذلك أن يســــــاعد املســــــتخدمة يف شــــــهادات الصــــــحة النباتية املوضــــــوعة من ق
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تيســــري االســــتخدام املتســــق للمصــــطلحات والرموز املســــتخدمة يف الشــــهادات اإللكرتونية للصــــحة النباتية. على 
وان اجلــــديــــد: بــــالعن http://ephyto.ippc.intعن عنوان صــــــــــــــفحــــة اإلنرتنــــت:  االســــــــــــــتعــــاضــــــــــــــــــةوهكــــذا مت 

information-technical-https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto وتدرج القوائم األوســـــــــع اليت نشـــــــــرت . 
كوصــلة للربط النصــي اإللكرتوين داخل الوثائق اليت توجد اآلن   .ippc.inthttp://ephytoيف األصــل على العنوان 

 .information-technical-https://www.ippc.int/en/ephyto/ephytoيف 

] نظرا إىل عدم اتســـاق ذلك مع الطريقة اليت يشـــار هبا 18يف [ 2-2إزالة اإلشـــارة إىل املوقع الشـــبكي يف القســـم  )2(
 خرى يف الوثيقة.إىل الروابط األ

 الصـــــــــــــادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصـــــــــــــادية ألوروبا،  20] نظرا إىل أن التوصـــــــــــــية 21" يف [13إزالة "الرابط  )3(
"، حتّدد أيضــــا كيفية عرض الرموز اخلاصــــة بالرتّكز واجلرعة وليســــت 10اليت ســــبق وأن عرضــــت باعتبارها "الرابط 

 فية.إىل هذه اإلشارة اإلضاهناك أي حاجة 

] بدال من وضعه يف �اية اجلملة، نظرا إىل أن ذلك 20إضافة "إسم البلد" بعد " نقطة الدخول املصرح هبا" يف [ )4(
املصـــرح هبا" تنطوي على "اســـم  يتماشـــى مع مدونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل، وإىل أن "نقطة الدخول

 بلد" مرتبط بالبيانات.

] لإلبقـــاء على نظـــام الرتقيم 20" يف [16] "والرابط 20" يف [15]، "والرابط 22 [" يف14إعـــادة ترقيم "الرابط  )5(
 ".13التسلسلي بعد إزالة "الرابط 

] نظرا إىل أن النظام املوضـــــــــوع يتضـــــــــمن تشـــــــــفريا حمّددا عرب طبقة النقل. وميكن زيادة 25" يف [17إزالة "الرابط  )6(
بشـأن نوع التشـفري الواجب اسـتخدامه. وهناك العديد من نظم تطبيق تشـفري الرسـائل باالسـتناد إىل اتفاق ثنائي 

 التشفري.

] لعدم ضـــــــــــرورته نظرا إىل أن الرســـــــــــائل املوحدة املوصـــــــــــى هبا واملعتمدة يف مركز األمم 28" يف [18إزالة "الرابط  )7(
 ر إليها املتحدة لتيســـــــــري التجارة واألعمال التجارية اإللكرتونية قد أدرجت يف هيكلية الرســـــــــائل املنســـــــــقة املشـــــــــا

 .5و 4و 3يف الروابط 

 
على املكتب يف اجتماعه املعقود يف أكتوبر/تشـــــرين األول  1وقد عرضـــــت التعديالت اخلربية املدخلة على املرفق  -10

. وخالل االجتماع، أشـــــــارت األمانة إىل احلاجة املّلحة إىل تعديل املرفق فورا بالنظر إىل أن البلدان اليت هي بصـــــــدد 2017
 ا لبدء تطبيق منصـــــــــــة إصـــــــــــدار الشـــــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــــحة النباتية على ســـــــــــبيل التجربة حباجة تنفيذ املخطط حالي

 ، http://ephyto.ippc.intإىل معلومات حمدثة. ويف حال اســــــــــــــتخدمت البلدان املعلومات املعروضــــــــــــــة يف العنوان التايل: 
 ا نظرا إىل أن الرموز املتعلقة باملصـــــــطلحات هناك احتمال كبري جدا أن تواجه صـــــــعوبة يف قراءة الشـــــــهادات اليت يتم تبادهل

غري منســــقة بشــــكل كامل وتتضــــمن أيضــــا معلومات ال صــــلة هلا بإصــــدار شــــهادات الصــــحة النباتية. وعالوة على ذلك، 
أشــــــارت األمانة إىل أن املعلومات الواردة يف املرفق ال تشــــــكل جزءا إلزاميا من املعيار، يف حني أن التغيريات هي يف غالبها 

 يريات نصية طفيفة، تيسر التنفيذ املوّحد للشهادة اإللكرتونية.تغ
 

http://ephyto.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-technical-information
http://ephyto.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-technical-information
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ووافق املكتب، يف ظل هذه الظروف االستثنائية، على أن يطلب إىل األمانة أن تطبق على الفور هذه التعديالت  -11
اإللكرتونية  ، مع إبراز الطابع امللح لدعم تطبيق منصــــــــــة إصــــــــــدار الشــــــــــهادات12باملعيار الدويل رقم  1احلربية على املرفق 

 للصحة النباتية على سبيل التجربة، وإحاطة جلنة املعايري واهليئة علما هبذه التعديالت احلربية.
 

 .2يف املرفق  12باملعيار الدويل رقم  1وترد التعديالت احلربية املدخلة على املرفق  -12
 

 التوصية -اثانيً 
 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -13
 

(مسرد مصطلحات الصحة النباتية) يف ما يتعلق  5على املعيار الدويل رقم  املدخل بالتعديل احلربي األخذ علما )1(
 بالنسخة اإلنكليزية فقط)؛ 1باملصطلح "احتجاز" (املرفق 

 XMLا، معلومات عن خطط إلكرتونيإصـــــدار الشـــــهادات ( 1على املرفق  املدخل بالتعديل احلربي خذ علماواأل )2(
 بالنسخة اإلنكليزية فقط). 2) (املرفق شهادات الصحة النباتية( 12) باملعيار الدويل رقم املوحدة وآليات التبادل

 


