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تااااريااا   ااااااااادور 
 الوثيقة

09-12-2019 

على المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  2018مسودة تعديالت عام  فئة الوثيقة
 (001-1994( )مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5

المرحلاااة الحاااالياااة 
 للوثيقة

تدابير  إلى 2019أحالتها لجنة المعايير في نوفمبر/تشرررررررين ال اني  ئة  هي
 العتمادها (هيئةالالصحة النباتية )

-1994أضررررافن لجنة الءبرام المعنية بتدابير الصررررحة النباتية موضررررو :  المراحل الرئيسية
: مسررد 5، التعديالت على المعيار الدولي لتدابير الصرحة النباتية رقم 001

 مصطلحات الصحة النباتية

وافقن لجنة المعايير على مواصررررفة فريخ الءبرام الفني المعني  2006-05
 5بالمعيار الدولي رقم 

قام فريخ الءبرام الفني المعني بمسررررررد مصرررررطلحات الصرررررحة  2012-10
 النباتية بتنقيح المواصفة

قامن لجنة المعايير بتنقيح المواصفة والموافقة على نسءتها المنقحة  2012-11
 1وإلغام المواصفة 

أعدّ فريخ الءبرام الفني المعني بمسرررررد مصررررطلحات الصررررحة  2017-12
 النباتية مسودة النص

قن لجنة المعايير على عرض المسرررودة على مشررراورة أولى واف 2018-05
 للءبرام

 عرضن المسودة على المشاورة األولى 2018-07

اسررررررتعرض فريخ الءبرام الفني المعني بمسرررررررد مصررررررطلحات  2018-12
 2018الصررحة النباتية تعليقات المشرراورة وقام بتعديو مسررودة تعديالت عام 

 5على المعيار الدولي رقم 

م 2019-05 تابعة للجنة المعايير )لجنة المعاييرقا ( 7-ن جماعة العمو ال
 بتنقيح المسودة

 عرضن المسودة على مشاورة ثانية 2019-07

اسرررررتعرض  و من المشررررررو المعاوع والمشررررررو على فريخ  2019-10
ية تعليقات  بات الءبرام الفني المعني بمسرررررررد مصررررررطلحات الصررررررحة الن

على المعيار الدولي  2018المشررررراورة وقاما بتعديو مسرررررودة تعديالت عام 
 5رقم 
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على  2018اسرررررتعرضرررررن لجنة المعايير مسرررررودة تعديالت عام  2019-11
 ن توصية بها إلى الهيئة العتمادها.ورفع 5المعيار الدولي رقم 

مالحظة إلى األمانة التي سررررررتقوم بتجهيا هثي الوثيقة: ينبغي اعبقام على  المالحظات
 نسخ التعاريف والشروحات )الءط المشطوب، العريض، المائو(.

مالحظة: ترد الشااروحات بالنساابة كلى قل اقتراط فق  في  ساادة مسااودة 
التعديالت المعروضاااااااة على المشااااااااورة وعلى لونة المعايير  ووحد ا 
لة  يل ال ام اا اااااا ئة  لالىالا على الت حات سااااااتعرا على اللي االقترا
للمناقشاااااااات بشااااااالم المصااااااطلحات المحددةا ير ى العودة كلى تقارير 

 البوابة الدولية للصحة النباتيةاال تماعات على 

 عمليات الحذف -1

 (013-2015"فئة سلعية" ) 1-1

 الحذف المقترط

 لوائح الصحة النباتيةالمتماثلة التي يمكن اعتبارها في  السلعفئة من  فئة سلعية
 [1990 ،مجموعة قائمة بثاتها ]المنظمة

 (001-2017)بو الا فئة سلعية" )"أبصال ودر ات  1-2

 الحذف المقترط

أبصال ودر ات )بو الا 
 (001-2017فئة سلعية( )

باتاتأجاام مسررررررتقرة من   للزراعةتحن سررررررطح األرض معدّة  الن
؛ تعديو 1990)وتشررررررمو الجثور البصررررررلية والرياومات( ]المنظمة، 

 [2001الهيئة المؤقتة، 

 (007-2012سلعية"( )"أز ار وأغصام مقطوفة )بو الا فئة  1-3

 الحذف المقترط

أز ار وأغصاااام مقطوفة 
 )بو الا فئة سلعية(*

 للزراعةالمستءدمة في أغراض الاينة وليس  الغضة النباتاتأجاام 
 [2001؛ تعديو الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة، 

 (003-2017"الاواقه والدضر )بو الا فئة سلعية(" ) 1-4

 الحذف المقترط

والااادضااااااااار الاااااااواقاااه 
 )بو الا فئة سلعية(

المسرررتءدمة في أغراض االسرررتهال  أو  النباتاتمن  الغضاااة األجاام
 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررتصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررررررررررررررريررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 [2001؛ تعديو الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  للزراعةوليس 
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 (006-2017بتة في أوعية )بو الا فئة سلعية(" )ن" باتات مست 1-5

 الحذف المقترط

بتاااة في ن بااااتاااات مساااااات
)بو ااااااالااا فئااة أوعيااة 
 سلعية(*

تات با قة ]المنظمة،    حاويات مغل ؛ 1990تنمو في وسررررررط معقم في 
؛ تعديو 1999تعديو لجنة الءبرام المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 

 بتة في ماار  أنسجة"[نسابقا "نباتات مست؛ 2002الهيئة المؤقتة، 

 التنقيحات -2

-2017"حبوب )بو اااالا فئة سااالعية(" )(ا 007-2017"بذور )بو اااالا فئة سااالعية(" ) 2-1
004) 

 التعرياات الحالية

بذور )بو ااااااالا فئة 
 سلعية(

؛ تعديو 1990]المنظمة،  للزراعةبثور )بالمعنى النباتي( المءصرررصرررة ال
 [2016؛ الهيئة، 2001الهيئة المؤقتة، 

)بو ااااالا فئة  حبوب
 سلعية(

أو االسرررتهال  غراض التصرررني  ألسرررتءدمة بثور )بالمعنى النباتي( المال
؛ 2001؛ تعررديررو الهيئررة المؤقتررة، 1990]المنظمررة،  للزراعااةولكن ليس 

 [2016الهيئة، تعديو 

 التنقيحات المقترحة

فئة بذور )بو ااااااالا 
 سلعة( سلعية

؛ تعديو 1990بثور )بالمعنى النباتي( المءصررررصررررة للاراعة ]المنظمة، ال
 [2016؛ الهيئة، 2001الهيئة المؤقتة، 

فئة )بو ااااالا  حبوب
 سلعة( سلعية

أو االسررررتهال  غراض التصررررني  ألسررررتءدمة بثور )بالمعنى النباتي( المال
تعديو ؛ 2001؛ تعديو الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  للزراعةولكن ليس 

 [2016الهيئة، 

 (009-2017"أخشاب )بو الا فئة سلعية(" ) 2-2

 التعريف الحالي

أخشاب )بو الا فئة 
 سلعية(

، والشظايا، ومءلفات والدشب المنشور، الدشب المستديرم و  السلع
 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررءشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ، 

مواد التعبئة الدشاااااابيةا ، باسررررررت نام القشاااااارةم  وجود أو بدوع وجود 
؛ تعديو 1990، ومنتجات البامبو ]المنظمة، والمواد الدشاااااابية المولزة

 [2016؛ الهيئة، 2001الهيئة المؤقتة، 
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 التنقيح المقترط

فئة أخشاب )بو الا 
 سلعة( سلعية

، والشررظايا، ومءلفات والدشااب المنشااور، الدشااب المسااتديرم و  الساالع
مواد التعبئة ، باسررررررت نام القشاااااارةالءشررررررر ، م  وجود أو بدوع وجود 

ية المولزة يةا والمواد الدشااااااب بامبو الدشااااااب جات ال  والروطاع، ومنت
 [2016؛ الهيئة، 2001؛ تعديو الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة، 

 (008-2017"المعالوة" ) 2-3

 التعريف الحالي

أو إزالتها، أو تعقيمها  تدميللاأو  اآلفاتلقتو  ارساااامي  إجرام مرخص به  المعالوة
؛ المعيار الدولي رقم 1995، تعديو المنظمة، 1990]المنظمة،  كماتتلاأو 
 [2005؛ الهيئة المؤقتة، 2003، 18؛ المعيار الدولي رقم 2002، 15

 المقترطالتنقيح 

المعالوة )قتدبير من 
تااادابااياار الصااااااااحاااة 

 النباتية(

أو  تدميللاأو  اآلفات الداضااااعة للوائحلقتو  ارساااامي  إجرام مرخص به  
 إزالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

ها ]المنظمة،  ماتت عديو المنظمة، 1990أو تعقيمها أو إ يار 1995، ت ؛ المع
؛ الهيئررة المؤقتررة، 2003، 18؛ المعيررار الرردولي رقم 2002، 15الرردولي رقم 

2005] 

 


