A

January 2015

CPM 2015/09

هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0265

التعديالت احلربيّة املقرتحة لتصحيح عدم االتساق يف استخدام املصطلحات يف املعايري املعتمدة-
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 5
(مسرد مصطلحات الصحة النباتية) لتصحيح أوجه عدم االتساق
البند  4-8من جدول األعمال

من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوال -معلومات أساسية
وضع الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات (الفريق الفين) ،يف عام  ،8002عملية من أجل إجراء استعراض
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عدم االتساق ،وقد عرضت هذه العملية على جلنة املعايري ومكتب الشؤون القانونية يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو).
ووافقت اهليئة ،يف دورتها الرابعة ( ،)8002على استخدام العملية املوصى بها لتحقيق االتساق يف استخدام
املصطلحات يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية) ،1شريطة أن تقتصر على مسائل االتساق
وال تتناول املسائل اجلوهرية أو املتعلقة باألسلوب.

وخالل اجتماع الفريق الفين يف فرباير/شباط  ،8012جرت مناقشة مصطلحي احلبوب ()012-8012
-8
واخلشب (.)011-8012
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الوثيقة :CPM 2009/19
https://www.ippc.int/publications/consistency-use-terminology-international-standards-phytosanitary-measures

عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني
واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على
العنوان التاليwww.fao.org :
MM648/A
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وخالل هذه املناقشة ،متت اإلشارة إىل أن املصطلحات والتعاريف املتعلقة بفئات السلع يف املعيار الدولي
-2
رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية) ال تأخذ باملمارسة املتبعة حاليا اليت تفيد بأن العناصر الوصفية أو التحديدية
(يف هذه احلالة" :كفئة من السلع") ترتبط باملصطلح وليس بالتعريف .ومن شأن إدخال هذا التغيري أن يعرب بشكل
أفضل عن نطاق هذه املصطلحات املعرفة ،مما جيعل من املمكن استخدامها بدون العناصر الوصفية/التحديدية (مثل
اخلشب والبذور وغري ذلك) يف سياقات أخرى أو مبعناها النباتي ،عند االقتضاء .وتقرتح التعديالت احلربية الواردة يف
اجلدول ألف( 1-باللغة اإلنكليزية فقط) بهدف تصحيح عدم االتساق الداخلي الذي يشوب املعيار الدولي رقم .5
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وقامت جلنة املعايري ،يف مايو/أيار  ،8012باستعراض التعديالت احلربية املقرتحة واملوافقة عليها.

وستعرض هذه التعديالت احلربية للرتمجة ،عندما تأخذ اهليئة علما بها .وستخضع الرتمجات املقرتحة
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للتعديالت احلربية لعملية جمموعة مراجعة اللغة قبل نشرها.2
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وإنّ اهليئة مدعوة إىل القيام مبا يلي:
 أن تأخذ علما بالتعديالت احلربية الواردة يف اجلدول ألف  1-وأن تطلب من األمانة إدراجها يف املعيار الدولي
رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).
 أن توافق على أن تصبح النسخة السابقة للمعيار الدولي رقم  5ملغاة وأن حتل حملها النسخة اجلديدة احملاط
علما بها ،عندما تقوم األمانة بإدخال التغيريات املذكورة أعاله.
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https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups

