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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 6

 :5المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم  بشأن 2020عام  عدیالتتو 2019 سودة عامم
 )001-1994مسرد مصطلحات الصحة النباتیة (

 مطبوعتاریخ ال
 )ال یُشكل ھذا جزًءا رسمیًا من المعیار(

 2021-06-15 الوثیقةتاریخ ھذه 

المعیار الدولي لتدابیر الصحة  بشـأن 2020وتعدیالت عام  2019مسودة عام  الوثیقةفئة 
 )001-1994( )مسرد مصطلحات الصحة النباتیة( 5النباتیة رقم 

 مرحل���ة الح���الی���ةال
 للوثیقة

 )2022عشرة ( السادسةھیئة العتمادھا في دورتھا ال اإلحالة إلى

) 1994قیام لجنة الخبراء المعنیة بتدابیر الص������حة النباتیة (لجنة الخبراء) ( الرئیسیةالمراحل 
: مسرد 5، تعدیالت على المعیار الدولي رقم 001-1994بإضافة الموضوع: 

 مصطلحات الصحة النباتیة 
فة فریق الخبراء الفني العني  05-2006 قة لجنة المعاییر على مواص������ مواف

 5بالمعیار الدولي رقم 
فریق الخبراء الفني المعني بمس������رد مص������طلحات الص������حة قیام  10-2012

 لمواصفةاتنقیح بالنباتیة (فریق الخبراء الفني) 
فة  11-2012 فة والموافقة على المواص������ قیام لجنة المعاییر بتنقیح المواص������

 1المنقحة، وإلغاء المواصفة 
" ي"مس������ح كش������فعن نص  بص������یاغةفریق الخبراء الفني قیام  12-2018

 2019لعام كتعدیالت 
على المش��������اورة األولى عرض أن تالمع��اییر على لجن��ة موافق��ة  05-2019
 أدناهاردة الو 2019 عام تعدیالت

 أدناهالواردة  2020 عام تعدیالتفریق الخبراء الفني  حااقتر 11-2019
عن طریق نظ��ام  2020تع��دیالت ع��ام تنقیح بمع��اییر لجن��ة الی��ام ق 04-2020
 الذي تم إلغاؤهلجنة المعاییر  اجتماع(لالستعاضة عن  اإللكترونيالتعلیقات 

تعدیالت عرض على والموافقة ) 2020وكان من المزمع عقده في مایو/أیار 
ا عن طریق عملیة اتخاذ القرارات إلكترونیً  ىاألولعلى المشاورة  2020عام 

(2020_eSC_May_17).  
 حاتعلیقات البلدان واقتر ضاس����تعربافریق الخبراء الفني قیام  2020-12-16

للجنة  جماعة العمل التابعةكي تنظر فیھا التعدیالت على النحو الوارد أدناه ل
تفاص������یل المزید من العداد إتم تأجیل : ةمالحظ )7-المعاییر (لجنة المعاییر

 .)ما لشحنة( إجازة وتعریفلح طبشأن مص
 )7-للجن��ة المع��اییر (لجن��ة المع��اییر جم��اع��ة العم��ل الت��ابع��ةقی��ام 05-2021 

عن طریق نظ��ام التعلیق��ات  2020و 2019 ع��اميتع��دیالت  ضاس������تعرب��ا
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  مسرد مصطلحات الصحة النباتیة

 

 الصفحة 2 من 6  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

على عرضھا على المشاورة والموافقة في اجتماعھا االفتراضي اإللكتروني 
 .الثانیة

على  الحفاظمالحظة إلى األمانة التي س������تقوم بتجھیز ھذه الوثیقة: ینبغي  مالحظات
 نفس نسق التعاریف والشروحات (الخط المشطوب، العریض، المائل).

 
 عملیات الحذف -1
 (2018-010)" ظھور" 1-1

تعریف من أجل تنقیح مواضیع للمعاییر والتنفیذ طرح إلى  2018تم تقدیم موضوع خالل دعوة عام 
في ى كل منھما معنیمكن الخلط بین نظًرا إلى أنھ انتش��ار"، مص��طلح "عریف " وتظھورمص��طلح "

 .السیاق الوبائي البشري والحیواني مقابل سیاق الصحة النباتیة
شرین الثاني/في نوفمبرعقود في اجتماعھا الم ،ناقشت لجنة المعاییرو فریق المھام توصیة  ،2018 ت

مناقش��تھما س��بق "انتش��ار" قد مص��طلح " وظھورأن مص��طلح "أش��ارت إلى و ،المعني بالمواض��یع
 من تنقیح ذلك وبدًال  فحسب، "ظھور"لمصطلح  االمصطلحات تعریفً مسرد تضمن یو. عمقشكل مب

" من المسرد ظھور"مصطلح حذف  معاییرلجنة الانتشار"، اقترحت "مصطلح التعریف وتعریف 
المعاییر الدولیة "انتشار" بمعناھما القاموسي المشترك في مصطلح " وظھورواستخدام مصطلح "

مواض�����یع  قائمة " إلىظھورمص�����طلح "معاییر لجنة الأض�����افت من ثم، وص�����حة النباتیة. تدابیر الل
الفریق الفني المعني بمسرد مصطلحات الصحة  منوطلبت معاییر االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

 .النظر في حذفھ من المسردالنباتیة 
 المعقود اجتماعھفي ، (الفریق الفني)الفریق الفني المعني بمس��رد مص��طلحات الص��حة النباتیة قام و

الصادرة عن لجنة  قراراتالوأجراھا ي تال ةل السابقاعماألبتحلیل ، 2019 تشرین الثاني/في نوفمبر
بھ المرتبطین  نمص������طلحیال" وظھورما یتعلق بمص������طلح " ، في1995منذ عام المعاییر والھیئة 

التحمل".  ى"مس����توكذلك وا اآلفات بمس����توى منخفض" فیھ منطقة تنتش����ر"الواردین في المس����رد 
تعریف مص���طلح "انتش���ار"، ولكن بعد تمثل في ألولي ھدف اإلى أن الالفریق الفني المعني وأش���ار 
تم في "، تحملو"ظھور" التش���اور بش���أن مص���طلحات "انتش���ار" و"دراس���ة ومن المطولة عملیة 

ا ھمجادرإو 2009") في عام حمل" (وكذلك "مس����توى التظھورمص����طلح وتعریف "اعتماد خیر األ
جمیع المزایا النس����بیة لإلبقاء على الفریق الفني  ناقش". و"انتش����ارمص����طلح  من المس����رد بدًال في 

مصطلحین الكال إدراج "انتشار"، أو مصطلح االستعاضة عنھ ب وأ" في المسرد، ظھور"مصطلح 
 .في المسرد

ح طلص����مس����تفیض����ة بش����أن التعاریف المحتملة لم ش����اتانقما جرى في الماض����ي من نظر إلى وبال
أنھ من غیر الفریق الفني د عنھا، أكّ معرب " ووجھات النظر المتباینة الظھور"مصطلح "انتشار" و

ص�����طلح لم" وتعریف جدید ظھور"ص�����طلح التوص�����ل إلى اتفاق بش�����أن تعریف منقح لمحتمل الم
عملي الذي حددتھ التوجھ بالمنھ  اوافق الفریق الفني، إقرارً و " في مس����رد المص����طلحات."انتش����ار

 یةتعدیالت حبرأي " من المس���رد، دون إدخال ظھورعلى اقتراح حذف مص���طلح "، عاییرالملجنة 
 ""ظھور مص�����طلحي")، واس�����تخدام الظھور" (الذي یش�����یر إلى "حملالتعلى تعریف "مس�����توى 

  .العامالقاموسي ا مبمعناھالصحة النباتیة تدابیر المعاییر الدولیة ل"انتشار" في و
 :")ما (آفة ظھوراقتراح حذف مصطلح "النقاط التفسیریة التالیة عند استعراض مراعاة ویمكن 
ا مع إن كان یتناسب تمامً وطلحات، في مسرد المص "ظھور" لمصطلحالتعریف الحالي إن  •

 مص������طلح، یتوافق مع التعریف الوبائي لاتالنبات مجال وقایةاس������تخدام المص������طلح في 
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 3 من 6

شار" على نحو  سان ومجالي مستخدم في ما ھو "انت سبیل . فالحیوانصحة صحة اإلن على 
حق���ل موض������وع النحو الت���الي للمص������طلحین على ا TERMIUM Plus المث���ال، یعرف
 ":النظافة والصحةو ؛لطب العاماو؛ علم األوبئةو "اإلحصاءات؛

o الس����كان المعرض����ین لدى مجموعة من عدد الحاالت الجدیدة لمرض أو حالة : الظھور
 معینة، عادة ما تكون سنة واحدة؛مدى فترة  للخطر على

o أو حالة محدد المص���ابین بمرض الس���كان مجموعة من عدد األش���خاص في : االنتش���ار
ما یتم التعبیر عنحددة م بة من عدد األش������خاص ذلك  في وقت معین، وعادة  كنس������

 إلى مجموع السكان؛قیاًسا المصابین 
س������رد في مفي القوامیس التقلیدیة مع تعریفھ  ظھور""مص������طلح المعنى العام لماش������ى ویت •

 ؛اتالنباتبوقایة ا أكثر تحدیدً بصورة ببساطة یتعلق الذي یجعل المصطلح  تالمصطلحا
مصطلح " وظھور"استخدام مصطلح " من المسرد، وظھوریقترح حذف مصطلح " ،لذلكو •

 .ا القاموسي المشتركم" بمعناھانتشار"

 الحذف المقترح
 أو ش�����حنة أوما، في عینة ما  آفة أو عدد الوحدات التي توجد فیھا نس�����بة )ما ةآفظھور (

 2009]الھیئة،  [معرفة أخرىأیة جماعات أو  حقل
 
 التنقیحات -2
 "(2018-044) ارئط إجراء" 2-1

في  المعقود في اجتم��اع��ھ ،ةالفریق الفني المعني بمس������رد مص������طلح��ات الص������ح��ة النب��اتی��ن��اقش 
التعریف بش��أن النظر في التعلیقات الواردة من المش��اورة األولى  لدى ،2018 كانون األول/دیس��مبر

سیطبق مصطلح "إجراء طارئ" على آفة 008-2017" (معالجةالمنقح المقترح لمصطلح " )، كیف 
 .على سبیل المثال في شحنة مستوردةللوائح تم الكشف عنھا  خاضعةجدیدة غیر 

إدارة ھذه الحاالت القطریة لوقایة النباتات  اتالمنظم أنھ من المناس��ب أن تتولىالفریق الفني  ىرأو
طارئ" یش���یر  إجراء"مص���طلح أن تعریف إلى ا أنھ نظرً أش���ار إلى باتخاذ "إجراء طارئ"، ولكنھ 

 ّال ا إلنباتیة"، فإنھ ال ینطبق حالیً بیر الص���حة ااالص���حة النباتیة" وبالتالي إلى تنفیذ "تد عملیاتإلى "
 .للوائح الخاضعةعلى اآلفات 

شار  ھذه أحكام  تحولمن االتفاقیة تنص على أنھ "ال  7المادة من  6الفقرة إلى أن الفریق الفني وإذ أ
خطًرا آفة تش����كل  افش����تكعند االمناس����بة الطارئة  تدابیرالاتخاذ بأي طرف متعاقد دون قیام المادة 

 اتالمنظمقیام أن نص االتفاقیة یبرر  ىرأاالكتش������اف"، ذلك أو اإلبالغ عن  ،أراض������یھ بمحتمًال 
بما في ذلك اآلفات  ،"خطًرا محتمالإجراءات بش���أن أي آفة تش���كل "باتخاذ القطریة لوقایة النباتات 

تعریف "إجراء طارئ" لیش������مل ھ ربما یتعین تنقیح إلى أنخلص من ثم، والخاض������عة للوائح. غیر 
على إضافة ھذا المصطلح معاییر وافقت لجنة ال ،2019 أیار/وفي مایو الخاضعة للوائح؛اآلفات غیر 

 .مواضیع معاییر االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات قائمة إلى
اس������تخدام إلى تحلیل ، 2019 تش������رین الثاني/في نوفمبرالمعقود في اجتماعھ  ،الفریق الفنيوعمد 

الصحة تدابیر ل المعاییر الدولیةالصحة النباتیة" في  عملیات"مصطلح ارئ" وط"إجراء  مصطلح
لمش���اورات األولى عرض على ا" إجراء طارئ" مص���طلحل اا منقحً تعریفً المعتمدة، واقترح النباتیة 

في اجتماعھ المعقود في  ،أعد الفریق الفنيو. 2020 أیلول/إلى س�����بتمبر تموز/من یولیوخالل الفترة 
 ،اا منقحً المش���اورة، اقتراحً لدى اس���تعراض التعلیقات الواردة من تلك ، 2020األول كانون /دیس���مبر

 .2021 أیارمایو/ي ف )7-جماعة العمل التابعة للجنة المعاییر (لجنة المعاییر، عدلتھ أدناهیرد 
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 الصفحة 4 من 6  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

مص������طلح "إجراء النقاط التفس������یریة التالیة عند اس������تعراض اقتراح تنقیح تعریف مراعاة ویمكن 
 :طارئ"

 " في الص����یاغة الحالیةة"رس����می"الص����حة النباتیة" بعبارة عبارة عن نبغي االس����تعاض����ة ی •
 ، لتوض��یح أن أي إجراء طارئ یمكن أن یس��تھدف"إجراءات الص��حة النباتیة" بالنس��بة إلى

ذاتھ على ظ في الوقت افحال، ولھاالخاض�����عة غیر وللوائح الخاض�����عة اآلفات  على الس�����واء
 ؛النباتاتالمنظمات القطریة لوقایة تحت سلطة خذ أن یتُ أي إجراء طارئ ینبغي أن فكرة 

التساق مع تحقیقًا ل ،"ةعملی" عبارة"إجراء" بعبارة عن  ،في التعریف ،ویقترح االستعاضة •
رس���میة مثل ال اتعملیال"التي تعّرف على أنھا  الص���حة النباتیة" عملیات" مص���طلح تعریف

 لتدابیر الصحة النباتیة"؛ا تطبیقً تنفذ التي ، الجةعمأو الاإلشراف التفتیش أو االختبار أو 
بشكل "، تضاف عبارة تنص ة"رسمیعبارة "الصحة النباتیة" باالستعاضة عن عبارة ومع  •

"؛ ھاأو انتش���ارتوطنھا أو ما آفة على الغرض من إجراء طارئ، وھو "منع دخول یح ص���ر
 یًاتماش��، خاض��عة لھاغیر للوائح أو خاض��عة ن آفة معنیة قد تكون آفة تجدر اإلش��ارة إلى أو

 في ما یتعلق" (ة"رس�����میعبارة "الص�����حة النباتیة" باالس�����تعاض�����ة عن عبارة ا مع أیض�����ً 
 )؛اتالعملیب

 ،ا اتخاذ إجراء طارئفیھ یجوزالحالة التي  وصفوتوخیًا للوضوح في  •
o  مع الحاالت لبس أي فادي حدوث ) لتحالةالبش��أن "الص��حة النباتیة" ( عبارةتمت إزالة

 الصحة النباتیة"،  عملیات" إجراء عملیة منفیھا جوز التي ی
o تعالجھا تدابیر الص���حة النباتیة القائمة"، ما یمیز بوض���وح الحالة  ض���یفت عبارة "الأُ و

الص���حة  عملیات" عملیة منالتي تؤدي إلى "إجراء طارئ" عن الحالة التي تؤدي إلى 
 .قائمة)ال( لصحة النباتیةاتدابیر ل تطبیقًاا لتعریفھا، نفذ، وفقً ت التي النباتیة"،

التي ینبغي بھا كیفیة الما یتعلق ب فيبات الفرق واض������ًحا بالتالي، فبفض�������ل ھذا التنقیح، و •
ا، اس�تخداما مناس�بً "إجراء طارئ" مص�طلح الص�حة النباتیة" وعملیات اس�تخدام مص�طلح "

 :أي
o " لص���حة النباتیةاتدابیر ل تطبیقًاالص���حة النباتیة" للعملیات التي تنفذ  عملیاتمص���طلح 

الص��حة الخاص��ة بس��تیراد االمتطلبات ل(على س��بیل المثال في حالة عدم امتثال ش��حنة 
 النباتیة)؛

o حاالت جدیدة أو غیر متوقعة نفذ عند وجود مص������طلح "إجراء طارئ" للعملیات التي ت
ال تعالجھا تدابیر الصحة النباتیة القائمة، مثل الكشف في شحنة مستوردة عن آفة لم یتم 

أو المس�����ار المعین، أو  العائلذلك بالنس�����بة إلى  تخض�����ع للوائح الأو ، تقییمھا من قبل
ًرا. بعد دخولھا مؤخ ھاانتش�������ارتوطنھا أو  منعینبغي آفة ما عن الكش������ف في منطقة 

 .آلخرلل مجموعة فرعیة أحدھما ال یشكّ إذ أن ، صالنفنفإن المفھومین مھكذا، و
إجراء "ص����طلح لمنفص����ل االس����تخدام المواٍف التنقیح المقترح للتعریف على نحو  ویعكس •

 المعاییر الدولیة لتدابیر الص����حة النباتیة" في النباتیةالص����حة عملیات "مص����طلح طارئ" و
 .المعتمدة

 التعریف الحالي
حالة جدیدة أو  عند وجودیُتخذ  لصحة النباتیةا إجراءاتفوري من إجراء  طارئ إجراء

 ]2001، لتدابیر الصحة النباتیةالھیئة المؤقتة  [للصحة النباتیة غیر متوقعة
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النباتیةمسرد مصطلحات الصحة   

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 5 من 6

 المقترح التنقیح
 لمنعتنفذ  یُتخذ لص���حة النباتیةا من إجراءات رس���میةفوریة  عملیة إجراء طارئإجراء 

فة دخول  یدة أو غیر  عند وجود ھاأو انتش�������ار ھاأو توطن ماآ لة جد حا
 القائمة تدابیر الصحة النباتیة تعالجھا ال للصحة النباتیة متوقعة

 
 )013-2015 "المسح" عقب( "مسح كشفي" 2-2

 مواض��یع معاییر االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات قائمةإلى  "مس��ح"مص��طلح لجنة المعاییر أض��افت 
(الفریق الفریق الفني المعني بمس���رد مص���طلحات الص���حة النباتیة نظر ی، لكي 2013أیار مایو/ في 

س��ودة مفي  الفریق الفني اقترح. و" في تعریفھوجود عدمفي ما إذا كان ینبغي إدراج مفھوم " الفني)
 6س�����ودة تنقیح المعیار الدولي رقم ا لم، وفقً مس�����ح""مص�����طلح لتعریف تنقیًحا  2017 عام تعدیالت

المحددة  مسحالعملیات واألنواع الثالثة من معاییر دولیة أخرى واستخدام المصطلح في  )المراقبة(
في  )7-العمل التابعة للجنة المعاییر (لجنة المعاییرجماعة أش������ارت والمص������طلحات.  في مس������رد

 لیسإلى أن "عدم وجود" آفة األولى، مش������اورة خالل اس������تعراض������ھا لتعلیقات ال ،2018أیار مایو/
نظر فیما إذا كان ینبغي تعدیل ھذا فریق الفني ال"، وطلبت من اليكش�����ف في تعریف "مس�����ح امدرجً 

 2019ي عام ت فاعتمدقد  الھیئةوتجدر اإلش��ارة إلى أن ". ھاعدم وجودأو "عبارة التعریف لیش��مل 
 ."عدم وجود"مسح" لیشمل " مصطلحالتعریف المنقح ل

، 2018 كانون األول/في دیس��مبرالمعقود " في اجتماعھ يص��طلح "مس��ح كش��فالفریق الفني م ناقشو
 أیلول/س��بتمبرإلى تموز /من یولیوخالل الفترة األولى ة لمش��اورعرض على اا ا منقحً واقترح تعریفً 

لدى اس������تعراض ، 2020األول كانون /في اجتماعھ المعقود في دیس������مبر أعد الفریق الفنيو .2020
 .االقتراح المنقح على النحو الوارد أدناه، التعلیقات الواردة من تلك المشاورة

 :تنقیح التعریفالنقاط التفسیریة التالیة عند استعراض اقتراح مراعاة ویمكن 
مختلف المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة حاالت في عدة " في يكشفمسح "مصطلح یستخدم  •

 .ما أو التحقق من عدم وجود آفة الكشفعند اإلشارة إلى النباتیة 
موجودة، ما یعني أن ما ا إذا كانت آفة مّ ع في الكش������ف يالھدف من مس������ح كش������فیكمن و •

، يلمس������ح كش������فعلى نفس القدر من المس������اواة ھما نتیجة محتملة عدم وجودھا و ھاوجود
 .آفةعدم وجود وبالتالي یمكن استخدامھ لتحدید 

، ولكن دون أن عدم الوجودعن مفھوم  أص�����ًال تعبر في التعریف الواردة  عما""وإن عبارة  •
" الحدودمسح لتعیین "مصطلح و"مسح"  مصطلح ا كما ھو الحال في تعریفیكون صریحً 

شكل " ینبغي أن تستخدم بوجود أو عدم وجودأن عبارة "نظًرا إلى و". "المراقبةمصطلح و
 وإدراج "ھاعدم وجودأو "عبارة " بإض����افة عمامتس����ق، یقترح االس����تعاض����ة عن عبارة "

 أو عدم وجودھا". آفاتوجود "عبارة قبل  عن""حرف 
أو مكان إنتاج أو ما "مس���ح" عبارة "في منطقة مؤخًرا لمص���طلح المنقح تعریف الویش���مل  •

أنھ مجموعة یح على صربشكل " یعرف يكشفمسح "مصطلح أن . ونظًرا إلى "موقع إنتاج
عدیم یكون أن  يالنطاق المكاني لمس���ح كش���ف من ش���أن اإلش���ارة إلىفرعیة من "المس���ح"، ف

حقیقة أن النطاق ل مش�������ابھوھذا  ،"عبارة "في منطقةھكذا، یتم بھذا التنقیح حذف و ؛الفائدة
 مس�����ح") ال یكرر في تعریف "معیّنة"خالل فترة  " (أيمس�����ح"الزمني المحدد في تعریف 

 ".يكشف
س����تخدام ھذا واٍف ا" على نحو يكش����ف مس����ح" مص����طلحالمنقح المقترح ل التعریفویعكس  •

 .المعتمدةصحة النباتیة تدابیر الالمعاییر الدولیة لالمصطلح في 
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  مسرد مصطلحات الصحة النباتیة

 

 الصفحة 6 من 6  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 التعریف الحالي -
 المنظمة،[ آفاتیوجد بھا  إذا كانللكش����ف عما  منطقةفي  یجريمس����ح  يكشفمسح 

 ]1995، منظمةتعدیل ال ،1990

 المقترح التنقیح -
أو  آفات عن وجود یوجد بھا إذا كانعما للكش��ف  منطقةفي  یجريمس��ح  يمسح كشف

 عدم وجودھا
 ]1995منظمة، تعدیل ال ،1990 المنظمة،[

 


