
 

 8من  1الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مسرد مصطلحات الصحة النباتية: 5مشروع تعديالت املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم   [1]

(000-0991)  

[2]  
  إطار احلالة

 من املعيار وسوف تعدله األمانة بعد اعتماده.  هذا ليس جزءا رمسيًا

 2212-12-22 تاريخ الوثيقة 

 )مسرد مصطلحات الصحة النباتية(  5تعديالت املعيار الدولي رقم  فئة الوثيقة 

 (2215رفعت إىل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ) املرحلة احلالية للوثيقة 

( 1992) )جلنة اخلرباء(قيام جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية  املراحل الرئيسية 

: مسرد 5املعيار الدولي رقم  على تعديالت ،1992-221املوضوع:  بإضافة

 مصطلحات الصحة النباتية 

 لفريق اخلرباء الفنيني.  5املواصفة 

قيام الفريق الفين املعين بدليل مصطلحات الصحة  2212-22و 12-2212

  بصياغة النصالنباتية 

بتنقيح املسودة واملوافقة عليها من أجل  قيام جلنة املعايري 25-2212

  األعضاءطرحها ملشاورة 

)إن تعليقات األعضاء اليت مت مجعها، وعرض  األعضاءمشاورة  20-2212

 :التالي مسودة التعديالت متاحة على العنوان

5-ispm-amendments-https://www.ippc.int/publications/draft) 

قيام الفريق الفين املعين بدليل مصطلحات الصحة النباتية  22-2212

 باستعراض تعليقات األعضاء وتنقيح املسودة 

الدورة السابعة باستعراض املسودة واملوافقة  يف جلنة املعايريقيام  25-2212

ء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرّية )التقرير متاح عليها من أجل فرتة إبدا

activities/standards-https://www.ippc.int/core- التالي على العنوان

committee-setting/standards) 

 

https://www.ippc.int/publications/draft-amendments-ispm-5
https://www.ippc.int/publications/draft-amendments-ispm-5
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
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 ء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرّيةفرتة إبدا 20-2212

 التالي )الشواغل اليت جرى جتميعها متاحة على العنوان
-setting/compiled-activities/standards-https://www.ippc.int/core

ispms-draft-concerns-substantial) 

 بتنقيح الوثيقة اجلهة املشرفةقيام  12-2212

 ةاملشرفاجلهة املسودة، وردود  باستعراضقيام جلنة املعايري  11-2212

ن الشواغل على الشواغل اليت طرحت خالل فرتة إبداء التعليقات بشأ

اجلوهرّية، والتوصية بها لدى اهليئة من أجل اعتمادها )التقرير متاح على 

activities/standards-https://www.ippc.int/core- التالي العنوان

mitteecom-setting/standards.) 

  قيام األمانة بإعداد التعديالت من أجل اعتمادها. 2212-25  مالحظات

   

  اإلضافات -0  [2]

  (2002-001موقع اإلنتاج ) 0-0  [2]

  اإلضافة املقرتحة  [5]

موقع 

  اإلنتاج

 يدار كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية مكان خمصص لإلنتاج، هو جزء حمدد من 

  

  التعديالت -2  [0]

  (2000-005نقطة الدخول ) 2-0  [0]

  التعريف األصلي  [8]

من أجل استرياد رمسيا أي مطار أو مرفأ أو مركز حدودي بري مت تعيينه   نقطة الدخول

 [ 1995و/أو لدخول الرّكاب ]منظمة األغذية والزراعة، شحنات 
  

  

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/compiled-substantial-concerns-draft-ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/compiled-substantial-concerns-draft-ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
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  التعديل املقرتح  [9]

من رمسيا مت تعيينه  أي موقع آخرمرفأ أو مركز حدودي بري أو  و/أوأي مطار   نقطة الدخول

 األشخاص  الركابأو دخول و/ ،الشحناتأجل استرياد 
  

  (2000-002النظم ) )ُنهج( هجَن 2-2  [12]

  التعريف األصلي  [11]

تدابري إدارة خماطر اآلفات، على أن يكون منها اثنان على  تكامل خمتلف  الُنظم)ُنهج(  هجَن

األقل يعمالن بصورة مستقلة، واليت ُتنتج يف جمموعها املستوى املناسب من 

؛ عّدلته 2222012]املعيار الدولي رقم اآلفات اخلاضعة للوائح احلماية من 

 [ 2225اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 
  

  املقرتحالتعديل   [12]

 تتكامل فيه تدابري خمتلفة إدارة خماطر اآلفاتخيار  تكامل خمتلف تدابري  َنهج النظم

مع على األقل يعمالن بصورة مستقلة  ثنانا، على أن يكون منها إلدارة املخاطر

اآلفات ولكنها يف جمموعها ُتنتج املستوى املناسب من احلماية من تأثري تراكمي 

  اخلاضعة للوائح
  

 مكان اإلنتاج وموقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات  2-3  [12]
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  التعريفان األصليان  [12]

. قد يشمل واحدةأو جمموعة حقول مشّغلة كوحدة إنتاجية أو زراعية  أماكنأي   مكان اإلنتاج

ذلك مواقع إنتاج مدارة بشكل منفصل لغايات الصحة النباتية ]منظمة األغذية 

 [ 1999؛ عّدلته جلنة اخلرباء 1992والزراعة، 

موقع اإلنتاج اخلالي 

  من اآلفات

األدلة  كما تبينهمعينة، آفة فيه  مكان لإلنتاج ال تظهرهو جزء حمدد من 

لفرتة معينة، حسب  رمسياالعلمية، وجيري فيه احلفاظ على هذه احلالة 

 اآلفاتمكانا لإلنتاج خال من مقتضى احلال، ويدار كوحدة منفصلة باعتباره 

 [ 1999012 ]املعيار الدولي رقم
  

  التعديالت املقرتحة  [15]

قد يشمل . واحدةكوحدة إنتاجية أو زراعية  تشغل حقولأو جمموعة  أماكنأي   مكان اإلنتاج

  ذلك مواقع إنتاج مدارة بشكل منفصل لغايات الصحة النباتية

موقع اإلنتاج اخلالي 

  من اآلفات

معينة  آفةتكون فيه  من مكان لإلنتاج ال تنتشر فيهجزء حمدد  موقع لإلنتاج

رمسيا األدلة العلمية، وجيري فيه احلفاظ على هذه احلالة  كما تبينهغائبة، 

ويدار كوحدة منفصلة بنفس الطريقة باعتباره لفرتة معينة، حسب مقتضى احلال 

   مكانا لإلنتاج خال من اآلفات
  

  (2000-003حمطة احلجر الزراعي ) 2-5  [10]

  التعريف األصلي  [10]

حمطة احلجر 

  الزراعي

]منظمة  احلجرحتت املنتجات النباتية أو النباتات توضع فيها رمسية حمطة 

حمطة أو منشأة ؛ 1995؛ نقحته منظمة األغذية والزراعة، 1992األغذية والزراعة، 

 سابقا[  احلجر
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  التعديل املقرتح  [18]

حمطة احلجر 

  الزراعي

السلع  أو غريها مناملنتجات النباتية أو النباتات توضع فيها رمسية حمطة 

  احلجر، حتت مبا فيها الكائنات املفيدة اخلاضعة للوائح،

 

 

(، قائمة اآلفات السلعية، املوئل، املنطقة اخلالية 2003-001املنطقة ذات االنتشار املنخفض لآلفات ) 2-6  [19]

  اآلفات، املراقبة، املسحمن اآلفات، مكان اإلنتاج اخلالي من 

  التعريفات األصلية  [22]

[21]  

املنطقة ذات االنتشار 

  املنخفض لآلفات

قد تكون بلدا بكامله أو جزءا من بلد أو عدة بلدان بكاملها أو أجزاء منطقة، هي 

حمددة  آفةفيها تظهر من عدة بلدان، حبسب ما حتددها السلطات املختصة، 

املراقبة أو املكافحة أو مبستويات متدنية وختضع لتدابري فعالة من حيث 

 [1990]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، االستئصال 

مكان اإلنتاج اخلالي من 

 اآلفات

األدلة العلمية، وجيري فيه  كما تبينهمعينة، آفة فيه  مكان لإلنتاج ال تظهر

ال ]املعيار لفرتة معينة، حبسب مقتضى احل رمسيااحلفاظ على هذه احلالة 

 [1999012 الدولي رقم

 قائمة اآلفات السلعية
حمددة ]جلنة اخلرباء، بسلعة قد تكون مرتطبة منطقة يف بآفات تظهر قائمة 

1990] 

 املوئل
ما بأن يظهر  لكائن حيتتوافر فيه ظروف تسمح نظام إيكولوجي جزء من 

 [2225طبيعيا أو أن يستوطن ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

 املنطقة اخلالية من اآلفات

األدلة العلمية وجيري فيها  تبينهحمددة كما  آفةفيها  تظهرال  منطقةهي 

منظمة األغذية حبسب مقتضى احلال ] رمسيااحلفاظ على هذه احلالة 

 [1995، والزراعة

 قبةاملرا
أو عدم ظهور اآلفات رمسية ترمي إىل مجع وتسجيل البيانات عن عملية 

 [1990أو إجراءات أخرى ]جلنة اخلرباء،  الرصدأو  املسحعن طريق  وجودها،
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 املسح

أو اآلفات لتحديد خصائص أعداد  حمددة رمسي جيري خالل فرتة زمنيةإجراء 

جلنة اخلرباء،  عدلته ؛1992ما ]املنظمة،  منطقةيف  تظهرلتحديد األنواع اليت 

1990] 
 

  التعديالت املقرتحة  [22]

[22]  
املنطقة ذات االنتشار 

 املنخفض لآلفات

قد تكون بلدا بكامله أو جزءا من بلد أو عدة بلدان بكاملها أو منطقة، هي 

 فيهاتظهر أجزاء من عدة بلدان، حبسب ما حتددها السلطات املختصة، 

 حمددة مبستويات متدنية وختضع لتدابري فعالة من حيث آفة فيها توجد

 [ 1990]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، املراقبة أو املكافحة 

مكان اإلنتاج اخلالي من 

 اآلفات

األدلة  كما تبينه، غائبةحمددة  آفة تكون فيه ال توجد مكان لإلنتاج هو 

لفرتة معينة، حبسب  رمسيًاالعلمية، وجيري فيه احلفاظ على هذه احلالة 

 [1999012 مقتضى احلال ]املعيار الدولي رقم

بسلعة واليت قد تكون مرتبطة  منطقةيف  املوجودة اليت تظهرباآلفات قائمة  قائمة اآلفات السلعية

 [1990حمددة ]جلنة اخلرباء، 

 يوجد يظهرأن  لكائن حيتتوافر فيه ظروف تسمح  نظام إيكولوجيجزء من  املوئل

 [2225طبيعيا أو أن يستوطن ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

املنطقة اخلالية من 

 اآلفات

األدلة  تبينه، كما غائبًةحمددة  آفة تكون فيها ال تظهر فيها منطقةهي 

حبسب مقتضى احلال  رمسيا،العلمية، وجيري فيها احلفاظ على هذه احلالة 

 [1995، منظمة األغذية والزراعة]

أو عدم  وجود ظهورترمي إىل مجع وتسجيل البيانات عن رمسية عملية  املراقبة

أو إجراءات أخرى ]جلنة الرصد أو  املسح، وذلك عن طريق اآلفاتوجود 

 [1990اخلرباء، 

 لآلفات لتحديد خصائص جتّمع حمددة ينفذ خالل فرتة زمنية رمسيإجراء  املسح

األغذية  منظمةما ] منطقةتوجد يف  تظهر األنواع اليت أو لتحديد أي
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 [1990جلنة اخلرباء،  تهحنق؛ 1992، والزراعة

 

  النصوص احملذوفة -3  [22]

  (026-2000الظهور ) 3-0  [25]

  احلذف املقرتح  [20]

ال تفيد  /أوإليها، ووافدة أو  منطقة ماأنها أصيلة يف  الرمسيةتفيد التقارير  آفةوجود   الظهور

منظمة ؛ نقحته 1992، منظمة األغذية والزراعة] استئصاهلاأنه قد مت الرمسية التقارير 

 سابقًا[ يظهر ؛ 10؛ املعيار الدولي رقم 1995، األغذية والزراعة
 

  (023-2000(، يظهر طبيعيا )020-2000كائن حي ) 3-2  [20]

  احلذف املقرتح  [28]

أو عنصر خمتار من عشرية برية، غري حمّور نظام إيكولوجي أحد مكونات   يظهر طبيعيا

 [  199502بوسيلة اصطناعية ]املعيار الدولي 

]املعيار حالته الطبيعية أي كائن حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف يف   الكائن احلي

 [ 2225:2؛ املعيار الدولي املنّقح 199502الدولي 
 

  (2000-020القيد ) 3-3  [29]

  احلذف املقرتح  [22]

معّينة خاضعة الشرتاطات حمددة سلع تسمح باسترياد أو انتقال  الئحة للصحة النباتية  القيد

 [ 1999؛ نقحته جلنة اخلرباء، 1990 ]جلنة اخلرباء،
 

  (، منطقة املكافحة2002-003املنطقة احملمية ) 3-1  [21]
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  احلذف املقرتح  [22]

على أنها  وطنية لوقاية النباتاتمنظمة قد حددتها  منطقة خاضعة لالئحة  منقطة املكافحة

]جلنة اخلرباء، منطقة حجر من انتشار آفة الدنيا الالزمة للحؤول دون  املنطقة

1990 ] 

على أنها  منظمة وطنية لوقاية النباتاتقد حددتها  منطقة خاضعة لالئحة  املنطقة احملمية

األغذية  منظمة]ملنطقة معرضة للخطر الدنيا الالزمة للحماية الفعالة  املنطقة

مقدم من جلنة  ؛ مفهوم جديد1995؛ حذف من املنظمة، 1992، والزراعة

 [ 1990اخلرباء، 
 

معنى "النباتات" يف االتفاقية الدولية ومعايريها الدولية والتعديل الناتج عن ذلك بالنسبة إىل نطاق  -1  [22]

  5 املعيار الدولي رقم

  النطاق األصلي  [22]

يتضمن هذا املعيار املرجعي قائمة باملصطلحات والتعاريف اليت هلا معنى حمدد فى نظم الصحة النباتية يف 

مجيع أحناء العامل. وقد وضعت هذه القائمة كمجموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا من أجل تنفيذ 

 النباتية. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة 
 

  التعديل املقرتح للنطاق  [25]

هذا املعيار املرجعي هو عبارة عن قائمة باملصطلحات والتعاريف اليت هلا معنى حمدد فى نظم الصحة 

النباتية يف مجيع أحناء العامل. وقد وضعت هذه القائمة لتقديم مفردات متناسقة متفق عليها دوليا من أجل 

 لصحة النباتية. تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري ا

وضمن سياق االتفاقية الدولية واملعايري الدولية، جيب االعتبار أن كل ذكر للنباتات ال يزال يشمل الطحالب 

 والفطريات، مبا يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات. 
 

 


