
 1994-001 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع تعديالت عام 

 (1994-001مسرد مصطلحات الصحة النباتية )

 4 من 1 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

مسرد مصطلحات : 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع تعديالت عام 
 (1994-001) الصحة النباتية

 

 اتريخ املطبوع

 )ال يُشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار(

 2022-11-14  اتريخ صدور الوثيقة

 5على املعيرررررار الررررردويل لتررررردابري الصرررررررررررررررحرررررة النبررررراتيرررررة رقم  2021مشرررررررررررررررروع تعرررررديالت عرررررام   فئة الوثيقة
 (1994-001( )مسرد مصطلحات الصحة النباتية)

املرحلة احلالية 
  للوثيقة

 (2023للعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا السابعة عشرة )

، التعديالت 1994-001( املوضوع: 1994أضافت جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية )  الرئيسيةاملراحل 
 : مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

  5وافقت جلنة املعايري على مواصفة فريق اخلرباء الفين املعين ابملعيار الدويل رقم  05-2006
الفين(  لفريقاالفين املعين مبسررررررررررررررررد مصرررررررررررررررطلحررات الصرررررررررررررررحررة النبرراتيررة ) لفريقاقررام  10-2012

 املواصفة  بتنقيح
 املواصرررفةقامت جلنة املعايري بتنقيح املواصرررفة واملوافقة على تسرررملتقا املنقحة و ل اء  11-2012
  1 رقم
 الواردة أدانه 2021الفين تعديالت عام  لفريقااقرتح  01-2021
عن طريق تظررررام التعليقررررات  2021قررررامررررت جلنررررة املعررررايري بتنقيح تعررررديالت عررررام  05-2021

قرار  على املشررررررررررررررررراورة ا و  عن طريق 2021على عرض تعرررديالت عرررام ووافقرررت اإللكرتوين 
 اجتماع افرتاضي (/eSC_MayXX_2021) لكرتوين 

 2021الفين تعديالت عام  لفريقتّقح ا 12-2021



 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع تعديالت عام  001-1994

 (1994-001مسرد مصطلحات الصحة النباتية )

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  2 الصفحة

 املعايري املؤلفة من سبعة أعضاء()مجاعة العمل التابعة للجنة  7-قامت جلنة املعايري 05-2022
على عرض ووافقرررررت عن طريق تظرررررام التعليقرررررات اإللكرتوين  2021بتنقيح تعرررررديالت عرررررام 

 خالل االجتماع االفرتاضي ثاتيةعلى املشاورة ال 2021تعديالت عام 
 بتنقيح املشروع واملوافقة على اعتماده قامت جلنة املعايري 11-2022

مالحظة    ا ماتة اليت سرررررررررررررررتقوم بتجقيز هذه الوقيقة: ينب ي اإلبقاء على تسرررررررررررررررق التعاري   مالحظات
 والشروحات )اخلط املشطوب، العريض، املائل(.

 اإلضافات -1
 (2011-001) "هوية )الشحنة(" 1-1

 اإلضافة املقرتحة

اخلاصة هبا وكما مت  شهادة الصحة النباتيةكما وردت يف   شحنةمكّوانت  ( شحنة) هوية
ا مساء " و"اسم املنتج وكميته حسب البياانتوصفقا يف ا قسام املعنوتة "

 املنشأ".مكان " و"للنبااتتالعلمية 

 التعديل -2
 (2021-008متامية )الشحنة(" )يتبع( )" 2-1

 التعريف احلايل

 (الشحنة) متامية

 

اخلاصة هبا أو أي  شهادة الصحة النباتيةحسب الوص  الوارد يف  الشحنةتركيبة 
، واحملافظة عليقا دون فقد أو  ضافة أو استبدال رمسًياوقيقة أخرى مقبولة 

 [2007 ]اهليئة،

 التنقيح املقرتح

اخلاصة هبا أو أي  شهادة الصحة النباتيةحسب الوص  الوارد يف  شحنة حالة تركيبة (الشحنة) متامية
سليمة، وال تظقر أي  عبوهتاتكون ، و هويتهاال تت رّي عندما  رمسًياوقيقة أخرى مقبولة 

اخلاصة  شهادة الصحة النباتيةحسب الوص  الوارد يف  عالمات على التالعب هبا
 عليقا دون فقد أو  ضافة أو استبدال، واحملافظة رمسًياهبا أو أي وقيقة أخرى مقبولة 



 1994-001 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع تعديالت عام 
  (1994-001) مسرد مصطلحات الصحة النباتية

 4من  3 الصفحة النبااتتاالتفاقية الدولية لوقاية 

 (2013-008)"أمن الصحة النباتية )لشحنة ما("  2-2

 التعريف احلايل

، من آبفات خاضعة للوائح إصابتها وتلوثهاما ومنع  سالمة شحنةاحملافظة على  أمن الصحة النباتية )لشحنة ما(
 [2009مناسبة ]اهليئة،  تدابري صحة نباتيةخالل تطبيق 

 املقرتحالتنقيح 

إصابتها ومنع  متاميتهاعندما يتم احلفاظ على ما  شحنة حالة سالمةحملافظة على ا أمن الصحة النباتية )لشحنة ما(
صحة تدابري الصحة النباتية من خالل تطبيق  وتلوثها آبفات خاضعة للوائح

  مناسبةنباتية 

 (2020-004"تدبري طارئ" ) 2-3

 التعريف احلايل

وضعت بصفة عاجلة بسبب حالة جديدة  إجراءات خاصة ابلصحة النباتيةلوائح أو  تدبري طارئ
أم  التدبري الطارئ تدبريًا مؤقًتاأو غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية. وميكن أن يكون 

 [2005؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 2001ال ]اهليئة املؤقتة، 

 التنقيح املقرتح

بدون  بسبب بصفة عاجلةتملذ يُ  رمسي تدبري خاصة ابلصحة النباتيةإجراءات أو  لوائح تدبري طارئ
يف جمال يف حالة جديدة أو غري متوقعة  انتشارهاأو  توطنهاأو  ةآفدخول ملنع  بطاء 

التدبري الطارئ . وميكن أن يكون القائمة تدابري الصحة النباتيةال تتناوهلا  الصحة النباتية
 أم ال اا مؤقتً تدبريً 

 (2020-008"تدبري مؤقت" ) 2-4

 التعريف احلايل

كاملة تظرًا لعدم توافر   مربرات فنيةيتقرر بدون وجود  للصحة النباتيةأو  جراء  الئحة تدبري مؤقت
الكاملة يف أقرب  املربرات الفنيةلشرط توافر  اإلجراء املؤقتمعلومات كافية. وخيضع 

 [2001وقت ممكن ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 



 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع تعديالت عام  001-1994

 (1994-001مسرد مصطلحات الصحة النباتية )

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  4 الصفحة

 التنقيح املقرتح

أو  دخول اآلفاتمنع من أجل مؤقت  رمسيتدبري  للصحة النباتيةأو  جراء  الئحة تدبري مؤقت
عدم توافر بسبب  تظرًا لكاملة   مربرات فنيةبدون وجود ملذ تيُ ، انتشارهاأو  توطنها

 املربرات الفنيةو  ةللمراجع لشرط توافر املؤقت اإلجراء وخيضع .كافية  علوماتم
 الكاملة يف أقرب وقت ممكن

 (2021-006"إجراءات االمتثال )لشحنة(" ) 2-5

 التعريف احلايل

ملتطلبات الصحة النباتية ما متتثل  شحنةتستملدم للتحقق من أن  رمسية جراءات  إجراءات االمتثال )لشحنة(
]جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة  ابلعبورقة لاملتع تدابري الصحة النباتيةأو  لالسترياد
 [2009؛ تعديل اهليئة، 1999النباتية، 

 التنقيح املقرتح

، أو التحقق من ستنداتفحص املل تستملدم للتحقق من أن رمسية عملية  جراءات إجراءات االمتثال )لشحنة(
ما  شحنة للتحقق مما  ذا كاتت االختباراتأو  التفتيش جراء ، أو متامية الشحنة

الصحة النباتية املتعلقة  متطلبات تدابريأو  ملتطلبات الصحة النباتية لالستريادمتتثل 
  ابلعبور

 املصطلحات احملذوفة -3
 (2018-045"إجازة )لشحنة ما(" ) 3-1

 التعريف املراد حذفه

 [1995من االمتثال للوائح الصحة النباتية ]املنظمة،  التحقق إجازة )لشحنة ما(

 (2020-005"مادة وراثية" ) 3-2

 التعريف املراد حذفه

ختصرررررررررررررررص لالسرررررررررررررررتملررردام يف برامج الرتبيرررة أو الصررررررررررررررريررراترررة  نبااااتت مادة وراثية
 [1990 ]املنظمة،

 


