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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة السادسة عشرة

2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 التعديالت احلربية املقرتحة على املعايري الدولية -اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 
 لتدابري الصحة النباتية املعتمدة

من جدول األعمال 2-9البند 

ية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة االتفاقية الدول

مقدمة -اًل أو  
ربية نتيجًة لعمليات استتتعضاا اتقتتاع اريعايع اريعتمدهتد  ادع العملية اريتلي اليدا ل  ا تقرتح التعديالت احل -1

إىل تعجيل  تعهت إ  ا  التعديالت الطليلة، هبدع إجضاء حتقتتتتتتتتتتتتتتي ات   ية   قتتتتتتتتتتتتتت ،  تعديالت حربية من قبل اهليئة
تغيعات حتضيضيةد  ي بغي اضا التغيعات  األ طاء الت ضيضية الى األمانة اليت تقوم حبلظدا من أجل إجضاء ت قي ات   ليس

يف اريقتقبل للمعيار اريعيند 
( إىل املية تضمجة التعديالت احلربية اليت أحيط الًما هبا سابًقا2016 قد أشارت اهليئة يف   راا احلا ية اشضهت ) -2

ابللغة النكليزية  إ راجدا يف نقتتتتتتتتتتتتتتي اريعايع الد لية لتدابع الاتتتتتتتتتتتتتت ة ال باتية )اريعايع الد لية( ابللغات الض ية األ ض  
 ض  للمعايع الد لية ابللغات الض ية للم ظمةد  يقتتتتتتتتتتتتتتتلزم ة ا القضار تضمجة التعديالت احلربية  إ راجدا يف ال قتتتتتتتتتتتتتتي األ

 اريوار  ارياليةد توا ضللم ظمةد غع أن ة ا العمل لن ي جز إّلا ا د 
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 التعديالت احلربية املقرتحة -اثنًيا
 5التعديل احلربي على تعريف مصطلح "منطقة تنتشر فيها اآلفات مبستوى منخفض" يف املعيار الدويل رقم  

 (النباتيةمسرد مصطلحات الصحة )

، 2021-2020استتتتتتتتتتتعضا اللضيي اللين اريعين اقتتتتتتتتتتض  ماتتتتتتتتتتطل ات الاتتتتتتتتتت ة ال باتية )اللضيي اللين(، يف اللرتهت  -3
ماطل ات  مقض ) 5تعديالت حربية ّل بد من إ  اهلا الى معايع   لية نتيجة للتغيعات اريد لة الى اريعيار الد يل رقم 

ار ب د جد   أاماله الدائم بشأن تلقع ماطل ات مقض  ارياطل ات أن (د  أشار اللضيي اللين، يف إطالا ة ال باتية
كلمة "تدابع" يف هناية تعضيف "م طقة ت تشتتتتض  يدا ا  ات اقتتتتتو  م دل "  ائدهت ان احلاجة ألن ماتتتتطل ي "اريضاقبة" 

متتة "التتتدابع" من ةتت ا ع إىل ال ظض يف حتت ع كلي "اريكتتا  تتة" كتتا يتتاند  لتت لتتي،  ا ي اللضيي اللين الى  اوهت   تتة اريعتتا
 التعضيف تلا ًًي لل شود 

إىل أن األطضاع  1(،2021يونيو/حزيضان  24-23، يف اّلجتماع اّل رتاضتتتتتتتتتتتتتي اريضكاز )ع أشتتتتتتتتتتتتتار رئيس   ة اريعاي -4
 (، ابلتعليي أبن التعديالت احلربية ي بغي أّلا تكون ذات طابع  ين2021اريتعاقدهت قامت يف الد رهت اخلامقتتتتة اشتتتتضهت للديئة )

 ي بغي أّلا تغع معىن التعضيف،  أشتتتتتتتتتتتتتتارت اهليئة ر ًيا إىل أن التعديالت احلربية ي بغي أن تكون حًكضا الى التغيعات اليت 
ن اتقتتتتتاع ارياتتتتتطل اتد  ل لي، شتتتتتدا    الى أنه يتعني الى   ة اريعايع التأكد من أن ة ا التغيع اريقرتح ليس من حتقتتتتتا

 د اريشضع أن التعديل اريقرتح ّل يغع اريعىن  لك ه يؤ ي إىل إ الة احلشودشأنه أن يغعا معىن التعضيفد  أكا 
الى ح ع كلمة "تدابع" من هناية تعضيف "م طقة ت تشتتتتتتتتتتتض  يدا  2ة اريعايع،  ال  نلس اّلجتماع،  ا قت    -5

الى أن يعضا  (،مقتتض  ماتتطل ات الاتت ة ال باتية) 5ا  ات اقتتتو  م دل " كتعديل حربي الى اريعيار الد يل رقم 
 لغضا الحاطةد( 2022الى اهليئة يف   راا القا سة اشضهت )

 )ابللغة الجنليزية(د الوثيقةهب ه  01 ض ياري ميكن اّلطالع الى التعديل احلربي يف  -6

 القرار -اثلثًا
 :القيام اا يلي يئة مداوهت إىلاهلإنا  -7

ابلتعديل احلربي لتعضيف ماطلح "م طقة ت تشض  يدا ا  ات اقتو  م دل " يف اريعيار الد يل  المًا الحاطة (1)
 ابل قدة النكليزية( تلا ًًي لل شو يف تعضيف ارياطلح؛ 01 ض ياري( )مقض  ماطل ات الا ة ال باتية) 5رقم 

حقتتبما  األ ض للغات ابالى ناتتوا اريعايع ذات الاتتلة  التعديل احلربيأبنه ستتيجضي إ  ا   المًا  الحاطة (2)
 تقمح به اريوار ؛

الى أنه سيتم استبدا  ال قي القابقة ريقض  ارياطل ات ابل قي احملداثة مؤ ضًا حاريا تكون األمانة قد   اّلتلاع (3)
 داحلربيالتعديل  أ  لت
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Title: Ink amendments (English only) 

Attachment 01: Ink amendment to ISPM 5 (Glossary of phytosanitary terms): “area of low pest prevalence” definition (English only) 

Table 1: Ink amendment to avoid redundancy in the “area of low pest prevalence” ISPM 5 term definition 

ISPM CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT 

ISPM 5 (Glossary of phytosanitary 
terms) 

area of low pest prevalence 
“An area, whether all of a country, part of a country, or all or 
parts of several countries, as identified by the competent 
authorities, in which a specific pest is present at low levels 
and which is subject to effective surveillance or control 
measures” 

area of low pest prevalence 
“An area, whether all of a country, part of a country, or all or parts of 
several countries, as identified by the competent authorities, in which 
a specific pest is present at low levels and which is subject to 
effective surveillance or control measures” 
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