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 تاريخ المطبوع

 

 2018الثاين  كانون/يناير 16 تاريخ الوثيقة

)مسااااارد مصاااااطلحات  5على املعيار الدويل رقم  2016و 2015مشااااااريع التعديالت لعامي  الوثيقةفئة 
 (1994-001) (الصحة النباتية

ال  م  را  ل      ة ال  ح      ال  ي      ة 
 للوثيقة

إىل هيئة تدابري الصااااااااااااااحة  2017الوثيقة يف نوفمرب/تشااااااااااااااري  الثاين هذه جلنة املعايري  إحالة
 ااعتماده )اهليئة( م  أجل النباتية

( بإضااااااااافة املوضااااااااو : 1994قيام جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصااااااااحة النباتية )جلنة اخلرباء( ) المراال الرئيسية
 : مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5، تعديالت على املعيار الدويل رقم 001-1994

  5رقم لدويل اموافقة جلنة املعايري على مواصفة فريق اخلرباء الفين العين باملعيار  05-2006

ء تنقيح فريق اخلرباء الفين املعين مبسااارد مصاااطلحات الصاااحة النباتية )فريق اخلربا 10-2012
 الفين( للمواصفة

 .1وإلغاء املواصفة  ،على املواصفة املنقحة ةوافقاملقيام جلنة املعايري بتنقيح املواصفة و  11-2012

قت صياغة النص )م  أجل مشاريع التعديالت اليت وافقيام فريق اخلرباء الفين ب 12-2014
 .(2015-05عليها جلنة املعايري يف 

 لغرض مشاورة األعضاء موافقة جلنة املعايري تنقيح و  05-2015

قت صياغة النص )م  أجل مشاريع التعديالت اليت وافقيام فريق اخلرباء الفين ب 12-2015
 (2016-05عليها جلنة املعايري يف 

 األوىللغرض مشاورة األعضاء موافقة جلنة املعايري  05-2016

  .األوىل مشاورة األعضاءانعقاد  07-2016

شاااااااااااااااورة وتعديل امل قيام فريق اخلرباء الفين باسااااااااااااااتعراض التعليقات املنبثقة ع  12-2016
 2016مشاريع التعديالت لعام 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 5من  2الصفحة 

م  مشااااااريع   ددةمهمنطقة التنقيح املتعلق مبصاااااطلح  ب حوصاااااى فريق اخلرباء الفين بساااااأ
م  االتفاااقيااة الاادوليااة تقاادم تعريفااا ملصااااااااااااااطلح  2نظرا إىل أن املااادة  2015تعااديالت عااام 
ذا الذي ميك  هلفهم السااااوء وإن صااااحيح. غري التعريف األصاااالي إىل أن و  منطقة مهددة  

لمصاطلح. وبدال ليه  لمتفقا ع ا تفساري التنقيح معاجلته ليس مهما مبا فيه الكفاية ليساتحق 
) مساارد املصااطلحات  5 الدويل رقم ملعياربشاا ن اتعديل الوثيقة التفسااريية ساايتم ذلك،  م 

على   هددةم مصطلح  منطقةينبغي أالّ يساء تفسري  ه، لتوضيح أن1املشروح (، املالحظة 
 اإليكولوجي.الصون أنه يعين منطقة حممية بيئيا مبعىن 

 املشاورة الثانية. على السابعة،  ا، يف دورهتموافقة جلنة املعايري 05-2017

 بتنقيح مشاريع التعديالت استنادا إىل التعليقات الواردة. قيام اجلهة املشرفة 10-2017

على املعيار  2016و 2015استعراض مشاريع التعديالت لعام قيام جلنة املعايري ب 11-2017
 توصية باعتمادها إىل جلنة املعايري. تقدميو  5الدويل رقم 

عاريف ترتيب النسااااااااق بالنساااااااابة إىل الت: هذه الوثيقةرتتيب نسااااااااق ل األمانةإىل إحالة مذكرة  مالاظات
 .، واخلط العريض، واخلط املائل(حتته خط)كتابة النص والتفسريات 

مل يك  مصااااطلح  الت فيف يف القمائ   حمط أي تعليقات خالش املشاااااورة األوىل ولذلك 
 مل يفتح باب التعليق عليه خالش املشاورة الثانية. 

أمانة االتفاقية الدولية بتصااحيح أخطاء يفيفة يف مشاااريع التعديالت قيام  20-03-2017
 . فريق اخلرباء الفين متاشيا مع قرارات

ع ير افس         يرات الااص         ة ب ل اقترا  تعر  فق  في  س         اة مش         مالاظة: إن الت
يئة، ما ياص اله التعديالت المقدمة إلى مش   اورأل ااع    ا  وإلى لمنة المعايير  وفي

مناقشات الولالطالع على التفاصيل ال املة اول  سيت  عر  االقترااات فحسب 
ى لعات ع، يرجى الرجوع إلى تقارير االجتماذات الص        لة بالمص        طلحات المحد دأل

  البوابة الدولية للصحة النباتية
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 صفحة 5من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 اضافةاإل -1
 
 (2010-008)آفة(" )إقصا   " 1-1
 

 اإلاضافة المقتراة 
 

 ، ماااا طق   ةمنيف  توطنه   اأو  آف   ة دخول ملنع ت   دابير الص           ح   ة النب   اتي   ةتطبيق  استبعاد )آفة(
 .[2018]اهليئة، 

 
 التنقيحات -2
 
 ( 2012-001"آفة تلويث"، "تلوث" ) 2-1
 

 التعريفان ااصيان 
 

أو  لنباتاتاال تلوث هذه  النباتية والمنتمات النباتاتحالة  ما، ويف س           لعةحتملها  آفة آفة تلويث
 ؛ تعديل جلنة اخلرباء1996، املعنية بتدابر الصااااااااااااااحة النباتية جلنة اخلرباء] المنتمات النباتية

 [1999املعنية بتدابر الصحة النباتية، 

و ، أو مكان للتخزي ، أو وسيلة نقل أسلعة، يف خااضعة للوائح أخرىبنود أو  آفاتجود و  تلوث
؛ 1997جلنة اخلرباء املعنية بتدابر الصحة النباتية، ( ]اإلصابةنظر ا) إصابةحاوية، وال تشكل 

 [1999تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابر الصحة النباتية، 

 
 انالمقتراحان التنقي

 
،  أو موجودة يف مكان للتخزي ،أو حاوية وس     يلة  قلمادة تعبئة أو أو ما  س     لعةحتملها  آفة ُملوِّثةآفة 

لمنتم  ات االنب  ات  ات  و األخرية هااذه  ،النب  ات  ات والمنتم  ات النب  اتي  ة حااالااة يف، تلوثوال 
املعنية بتدابر  ؛ تعديل جلنة اخلرباء1996، املعنية بتدابر الصااااااااااااااحة النباتية جلنة اخلرباء] النباتية

 [1999الصحة النباتية، 

 س    لعة يف خااض    عة للوائح بنود أخرىأو  لمواد وجود غري مقصااااودأو  آفاتُملوِّثة آفة  وجود تلوث
وال  اأو عليه ،أو مكان للتخزي  أو حاوية  قلوس           يلة ، أو مكان للتخزي أو مادة تعبئة أو 

؛ تعديل جلنة 1997جلنة اخلرباء املعنية بتدابر الصاااحة النباتية، ] (اإلص  ابةنظر ا) إص  ابةتشاااكل 
 [1999اخلرباء املعنية بتدابر الصحة النباتية، 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 5من  4الصفحة 

 (2015-002) الحمر 2-3
 

 الحاليالتعريف 
 

إجراء  م  أجل وضاااعها حتت املراقبة أو الص  حة النباتية لبنود تا   ع للوائح رس  مياحت از  الحمر
املعيار ، تعديل 1990]املنظمة،  معالمتهاو/أو  اختبارها، تفتيش       هاأو ملواصااااااااالة حبوث عليها 
 [1999، جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 1995، 3الدويل رقم 

 
 التنقيح المقتر 

 
  م تا       ع للوائح الص      حة النباتية أو كائنات حية مفيدة آفاتأو  لبنود رس      مياحت از  الحمر

 أو و/أو ها و اختبار ، تفتيش      ها و ملواصااااااالةت املراقبة أو إجراء حبوث عليها أوضاااااااعها حتأجل 
املعيار الدويل تعديل ، 1990]املنظمة،  وضااعها حتت املراقبة أو إجراء حبوث عليهاأو معالمتها 

 [1999، جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 1995 ،3رقم 

 
 (2013-010المعاينة البصرية ) (2015-003) "اختبار" 2-4
 

 الحاليان انالتعريف
 

لوقوف على أو ل اآلفات، خبالف الفحص البصاااري، الذي ينفذ لتبج وجود الرس  ميالفحص  اختبار
 [1990معينة ]املنظمة،  آفات

 وائحالبنود الا  ااض           ع  ة لل، أو غريهااا م  للنب  ات  ات  و المنتم  ات النب  اتي  ةملعاااينااة املاااديااة ا البصريةالمعاينة 
 ثاتالملو أو  اآلفاتباساااتخدام العج ادّردة، أو بواساااطة عدساااة أو هساااام أو ههر لكشاااف 

   [2005، 23أو الت هيز ]املعيار الدويل رقم  االختبارم  دون الل وء  إىل 

 
 انالمقترا انالتنقيح

 
، ائحمن البنود الاااض           عة للو  أو غريهاللنباتات  و المنتمات النباتية  الرس           ميالفحص  اختبار 

أو  معينة آفاتأو للوقوف على  اآلفاتخبالف الفحص البصااااااااااااااري، الذي ينفذ لتبج وجود 
 [1990]املنظمة،  لصحة النباتيةحمّددة لملتطلبات لتحديد االمتثاش 

 وائحالبنود الا  ااض           ع  ة لل، أو غريهااا م  للنب  ات  ات  و المنتم  ات النب  اتي  ةاملاااديااة ملعاااينااة ا المعاينة البصرية
أو  اتاآلفلكشااف  بصااري آخرباسااتخدام العج ادّردة أو بواسااطة عدسااة أو هسااام أو ههر 

 [2005، 23]املعيار الدويل رقم أو الت هيز  االختبارإىل  م  دون الل وء الملوثات
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 صفحة 5من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الحذفعمليات  -3
 
 (2013-006) "التمفيف في القمائن" 3-1
 

 المقتر  الحذف
 

يف غرفة مغلقة باساااتخدام اررارة و/أو ضااابط الريوبة للوصاااوش إىل  ااخش  ا عملية جتفيف  التمفيف في القمائن
 [2002 ،15حمتوى الريوبة املطلوب ]املعيار الدويل رقم 

 

 (2013-016) "إجازأل  ولية  3-2
 

 المقتر  الحذف

 

 اية النباتاتالمنظمة القطرية لوقجتريه  بلد المنش   يف  إفراجو/أو  إش  هاد بالص  حة النباتية إجازأل  ولية
 [1995، تعديل املنظمة، 1990يف بلد الوصوش أو جيري حتت إشرافها املعتاد ]املنظمة، 

 


