
 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
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 2 من 1 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 : النباتية الصحة لتدابير 5 رقم الدولي المعيار على 2017 عام في التعديالت مسودة
 (001-1994) النباتية الصحة مصطلحات مسرد

 النشر مراحل

  2018األول كانون/ديسمرب5  الوثيقة صدور تاريخ

 ( 001-1994) النباتية الصحة مصطلحات مسرد) 5 رقم الدويل املعيار على 2017 عام يف التعديالت مسودة الوثيقة فئة

  العتمادها النباتية الصحة تدابري هيئة إىل 2018 الثاين تشرين/نوفمرب يف املعايري جلنة أحالتها للوثيقة الحالية المرحلة

 5 رقم الدويل املعيار يف التعديالت ،001-1994: املوضاااو  النباتية الصاااحة بتدابري املعنية اخلرباء جلنة أضااااف  الرئيسية المراحل
 النباتية الصحة مصطلحات مسرد: النباتية الصحة لتدابري

  5 رقم الدويل باملعيار املعين الفين اخلرباء فريق مواصفة على املعايري جلنة وافق 05-2006 
  املواصفة مبراجعة النباتية الصحة مصطلحات مبسرد املعين الفين اخلرباء فريق قام10-2012 
  1 املواصفة وإلغاء املنقحة نسختها على واملوافقة املواصفة مبراجعة املعايري جلنة قام 11-2012 
  النص مسودة بإعداد النباتية الصحة مصطلحات مبسرد املعين الفين اخلرباء فريق أعد  12-2016 
 للخرباء أوىل مشاورة على املسودة عرض على املعايري جلنة وافق  05-2017
  األوىل املشاورة على املسودة عرض  07-2017
 بتعديل وقام املشاورة تعليقات النباتية الصحة مصطلحات مبسرد املعين الفين اخلرباء فريق استعرض 12-2017

  النباتية الصحة لتدابري 5 رقم الدويل املعيار على 2017 لعام التعديالت مسودة
  الثانية ةاملشاور  إىل إحالته على ووافق  املسودة السابع اجتماعها يف املعايري جلنة استعرض  05-2018
 مصاااااطلحات مبسااااارد املعين الفين اخلرباء فريق على واملشااااار  املعاون املشااااار  من كل اساااااتعرض 10-2018
 لتدابري 5 رقم الدويل املعيار يف 2017 لعام التعديالت مسااودة بتعديل وقاما املشاااورة تعليقات النباتية الصااحة
 النباتية الصحة

 الصااااحة لتدابري 5 رقم الدويل املعيار يف والتعديالت 2017 عام مسااااودة املعايري جلنة اسااااتعرضاااا  11-2018
 .العتمادها النباتية الصحة تدابري هيئة إىل هبا توصية ورفع  النباتية

نسااااااااق التعاريح والشااااااااروحات  احملافظة على نفسمالحظة إىل األمانة اليت سااااااااتقوم بت هيو هقة الوبيقة: ينبغ   المالحظات
 )اخلط املشطوب، العريض، املائل(. 

ملحوظة: ترد الشرررررروحات بالنسررررربة رلى فل اقتراس فقم في  سرررررالة مسرررررودة التعديالت المعرو رررررة على 
حات سررتعرع على  يئة تدابير الصررحة النباتيةو لال ال  المشرراورة وعلى لةنة المعاييرو ووحد ا االقترا

على التفاصيل الكاملة للمناقشات بشأن المصطلحات المحددة، يرجى العودة رلى تقارير االجتماعات 
 البوابة الدولية للصحة النباتيةعلى 
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 النباتية الصحة مصطلحات مسرد: النباتية الصحة لتدابري 5 رقم الدويل املعيار على 2017 عام يف التعديالت مسودة 1994-001

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2من  2الصفحة 

 التنقيحات -1
 (004-2016) فترة النمو"" 1-1

 التعريف الحالي
 [ 2003]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية،  موسم النموفرتة النمو النشط خالل  (  باتي)لنو   فترة النمو

 التنقيح المقترس
 موقع أو اإل تاج مكان أو ما منطقة يف نشااااط بشاااا ل النبايت النو  منو النمو موساااام خالل النشااااط النمو فرتة ( باتي)لنو   النمو فترة

 [2003 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة] اإل تاج

 (015-2013)"المسح" 1-2
 التعريف الحالي

أو لتحديد األنوا  اليت توجد يف  لآلفاتجيرى خالل فرتة زمنية لتحديد خصاااااااااائص  مع  رسرررررررميإجراء  مسح
 [2015؛ تعديل اهليئة 1996؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 1990ما ]املنظمة،  منطقة

 التنقيح المقترس
  مع خصااااااااائص أو حدود أو، عدمه أو اآلفات وجود لتحديد زمنية معي نة فرتة خالل جيرى رسررررررمي إجراء )اآلفات(مسح 

 تعديل ؛ 1990املنظمة،] اإل تاج موقع أو اإل تاج مكان أو ما منطقة يف توجد اليت األنوا  لتحديد أو لآلفات
 [2015 ،اهليئة تعديل ؛1996النباتية، الصحة بتدابري املعنية اخلرباء جلنة

 الحذف -2
 (002-2016"احتةاز )لبند خا ع للوائح الصحة النباتية(") 2-1

 الحذف المقترس 
)لبند خا ررع للوائح الصررحة  احتةاز
  النباتية(

 تدابري هيئة] اآلفات إفالت ملنع النباتية الصررحة للوائح خا ررع بند على النباتية الصررحة تدابير تطبيق
  [2012 النباتية، الصحة

 (004-2016"موسم النمو" ) 2-2
 الحذف المقترس

 منظمة] ر تاج موقع أو ،ر تاج مكان يف أو منطقة، يف نشاااااطًا منًوا النباتات فيها تنمو العام من فرتات أو فرتة النمو موسم
 [2003النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة تعديل ؛1990 والوراعة، األغقية

 (007-2013"عالمة" ) 2-3
 الحذف المقترس

لإلشااااهاد هالتها من  خا رررعة للوائح، معرت  به دولياً، يوضااااع على مادة رسرررميأو وساااام  رسرررميختم  عالمة
 [2002، 15حيث الصحة النباتية ]املعيار الدويل رقم 

 


