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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني  عدد حمدود من هذه الوثيقة
على  واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265مارس/آذار  02-61روما، 

 -األخطاء يف استخدام املصطلحات يف املعايري املعتمدة التعديالت احلربّية املقرتحة لتصحيح 

 حالة الصحة النباتية

 من جدول األعمال 4-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 معلومات أساسية -أوال

 

، بأن تعبري حالة الصحة النباتية 0212أقر الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات )الفريق الفين(، يف عام   -1

، بإضافة 0212جلنة املعايري، يف نوفمرب/تشرين الثاني  غري املعرف يستخدم يف العديد من السياقات املختلفة. وقامت

لكي يستعرض الفريق الفين استخدامه  مواضيع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قائمةإىل  حالة الصحة النباتيةمصطلح 

ودين يف يف املعايري وينظر فيما إذا كان يتعني توضيحه. وأجرى الفريق الفين حتليال مفصال يف اجتماعيه املعق

0212و 0212اير/ببا  فرب
1. 

 

  

                                                      
 ميكن االطالع على تقريري االجتماعني على العنوان  التالي:  1

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-
phytosanitary-terms-ispm-5   
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 االستخدام احلالي حلالة الصحة النباتية وحماوالت للتفسري

 

)على حنو ما يبني املوجز يف املعايري الدولية يف سياقات خمتلفة  حالة الصحة النباتيةلقد استخدمت مصطلح  -0

ز االلتباس (. وخيتلف املعنى املقصود اختالفا كبريا باختالف السياق. ومن أجل جتاو6-ألفو 1-ألف نيوليف اجلد

ن أبكال االستخدام يف خمتلف املعايري الدولية، تقدم الفريق الفين باقرتاحات لالستعاضة عن وعدم االتساق يف ما ب

 مصطلح حالة الصحة النباتية مبصطلحات أخرى أكثر دقة.

 

وترد حات اليت ستعرض على اهليئة ووافقت عليها. ا، االقرت0212ايري، يف مايو/أيار واستعرضت جلنة املع -2

. وستعرض هذه التعديالت احلربية للرتمجة، 6-ألفو 1-ألف نيولت باللغة اإلنكليزية فقط يف اجلدهذه االقرتاحا

جمموعة مراجعة اللغة قبل عندما تأخذ اهليئة علما بها. وستخضع الرتمجات املقرتحة للتعديالت احلربية لعملية 

 . 2نشرها

 

 وإّن اهليئة مدعوة إىل القيام مبا يلي: -2
 

  وأن تطلب من األمانة إدراجها يف  6-ألفو 1-ألف نيبالتعديالت احلربية الواردة يف اجلدول تأخذ علماأن

 املعايري الدولية ذات الصلة.

  على أن تصبح النسخ السابقة للمعايري الدولية ملغاة وأن حتل حملها النسخ اجلديدة احملا  علما  توافقأن

 بها، عندما تقوم األمانة بإدخال التغيريات املذكورة أعاله.

                                                      
2  https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups 
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