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 .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو.التجارة الدولية 
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 االعتماد

حتت عنوان  1993اعتمد هذا املعيار ألول مرة يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاني عام 

يف  املراجعة األوىل من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية تاعتمدو ."عالقتها بالتجارة الدوليةومبادئ ابجر الزراعي "

  ، املعيار الدولي.بصفتها 2006األوىل يف أبريل/نيسان  تهاورد

 املقدمــــة

 النطاق

يصف هذا املعيار مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات املضمنة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية  واملفصلة 

ر املبادئ املتعلقة بوقاية النباتات املزروعة منها وغري يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. ويغطي هذا املعيا

املزروعة/ الطليقة، ابياة النباتية الربية والنباتات املائية، وتلك املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة النباتية على حركة 

 ري هذا املعيار االتفاقية،يغ األفراد والسلع ووسائل النقل وغريها  املالزمة ألهداف االتفاقية فيما بني الدول. ال يبدل/

 أو يضمن امتداد أي التزامات حالية، أو يفسر أي اتفاقيات أخرى أو صلب قانون.

 املراجع

ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ي

https://www.ippc.int/en/core-على ية الدولية للصحة النبات البوابة

setting/ispms-activities/standards/. 

املتحدة، منظمة األغذية والزراعة لألمم  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 روما.

 منظمة التجارة العاملية، جنيف. .اتفاقية تطبيق تدابري الصحة و الصحة النباتية. 1994منظمة التجارة العاملية، 

 تعاريفال

مسرد ) 5رقم لتدابري الصحة النباتية  الدولي املعيار حتت املعيار اميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذ

   لنباتيةمصطلحات الصحة ا

 اإلطار العام للمتطلبات

يصف هذا املعيار املبادئ األساسية التالية حتت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية : السيادة، الضرورة، إدارة 

اتية اخلطر، أدنى قدر من التأثري، الشفافية، التوافق، عدم التمييز، التربير الفين، التعاون، تعادل تدابري الصحة النب

تتعلق بإرساء تدابري الصحة النباتية،  واليتوالتعديل. كما يصف هذا املعيار أيضًا املبادئ التنفيذية حتت االتفاقية، 

تنفيذ تدابري الصحة النباتية، إدارة نظم الصحة النباتية الرمسية. واملبادئ التنفيذية هي كالتالي: حتليل خماطر 

ف باملناطق اخلالية من اآلفات واالعواف مبناطق تنتشر فيها اآلفات عند مستٍو اآلفات، وضع قائمة باآلفات، االعوا

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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شهادات  منخفض، املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح، أساليب النظم، املراقبة، اإلبالغ عن اآلفات، إصدار

الطارئة، شروط املنظمة القطرية الصحة النباتية، سالمة نظم الصحة النباتية وأمان الشحنات، العمل العاجل، التدابري 

لوقاية النباتات، تسوية التنازع، جتنب التأخريات غري الضرورية، اإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشواطات الصحة 

 النباتية، تبادل املعلومات واملساعدة الفنية.

 اخللفية

على اعتبار النص األصلي  1993شرين عام صادق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورته السابعة والع

  معيارًا مرجعيًا. وقد مت مبادئ ابجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية) 1رقم لتدابري الصحة النباتية للمعيار الدولي 

 ال العامليةتطوير هذا املعيار حينما كانت اتفاقية تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية )اتفاقية الصحة  ملنظمة التجارة 

تزال يف طور التشاور. وساعد هذا املعيار على توضيح بعض عناصر اتفاقية الصحةةةةة اليت كانت ال تزال موضع النقاش 

، واكتسبت، منذ ذلك ابني، خربات يف جمال 1994يف ذلك الوقت. ومت إقرار اتفاقية الصحة يف نيسان/أبريل لعام 

 ية. التطبيق العملي لتدابري الصحة النبات

مت اعتماد النص املعدل اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية  يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم 

من االتفاقية. و أدى تعديل نص  1979. وتضمن النص املعدل اجلديد لالتفاقية عدة تغيريات لنسخة 1997املتحدة لعام 

 .1ديل املعيار الدولي رقم إىل ضرورة تع 1997االتفاقية لعام 

وعالوة على اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية، توجد اتفاقيات دولية أخرى هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بوقاية 

 النباتات.

الصحة توجبهًا للعناصر األساسية يف نظم  ويهدف هذا املعيار إىل املساعدة يف فهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويوفر

النباتية. وتعكس املبادئ املوضحة أدناه العناصر األساسية لالتفاقية. يف بعض اباالت مت تزويد خط توجيه إضايف لتلك 

وقد متت اإلشارة إىل اجلمل املقتبسة من   العناصر. ُويراعى أن يتم تفسري هذا املعيار بناًء على النص الكامل لالتفاقية.

 عت داخل أقواس معقوفة.االتفاقية حبروف مائلة و وض

 املبادئ

إن املبادئ مرتبطة حبقوق وواجبات األطراف املتعاقدة يف االتفاقية. ويراعى اعتبار هذه املبادئ وحدًة ال تتجزأ تبعًا 

 لالتفاقية وأال يتم تفسريها كوحدات منفصلة. 

 أساسية مبادئ .1

 السيادة 1.1

فاقيات الدولية ذات الصلة، لفرض وتبًني تدابري صحة نباتية لوقاية صحة لألطراف املتعاقدة السلطة السيادية، تبعا لالت

 التجارة الدولية لصحة النبات. يفالنبات ضمن حدودها ولتحديد املستوى املالئم للوقاية وتطبيق تدابري الصحة النباتية 
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 بالنسبة لتدابري الصحة النباتية تنص االتفاقية على:

أن  يفأراضيها، تتمتع األطراف املتعاقدة بسلطة سيادية  يفلوائح و/أو انتشارها منعا لدخول اآلفات اخلاضعة ل"

اخلاضعة للوائح.  األخرىتنظم، طبقا لالتفاقيات الدولية  السارية، دخول النباتات، واملنتجات النباتية واملواد 

 سبيل ذلك: يفوهلا 

باتات، واملنتجات النباتية أن تضع وتطبق تدابري الصحة النباتية اخلاصة باسترياد الن )أ 

ذلك، علي سبيل املثال، التفتيش، وحظر  يفاخلاضعة للوائح، مبا  األخرىواملواد 

 االسترياد، واملعاجلة؛

نباتات و منتجات  نباتية أو أية مواد   أيأن متنع دخول أو حتتجز أو تطلب معاجلة  )ب 

الصحة النباتية املنصوص شحنات منها، ال تتقيد بتدابري  أيأخري خاضعة للوائح أو 

 إخراجهاأو  إعدامهاعليها أو املطبقة مبوجب الفقرة الفرعية )أ ، أو تطلب معاجلتها، أو 

 من البالد؛

 أن حتظر أو تقيد حركة اآلفات اخلاضعة للوائح داخل أراضيها؛ )ع 

ذات الصلة  األخرىأن حتظر أو تقيد حركة عوامل املكافحة البيولوجية والكائنات  )د 

  1الفقرة  7)املادة ."أراضيها يفُيزعم أنها مفيدة،  واليتبالصحة النباتية، 

  يتعهد كل طرف 2الفقرة  7،..." )املادة التجارة الدولية يفمن أجل تقليل التدخل ويف ممارسته هلذه السلطة، و"

 من االتفاقية. 2الفقرة  7متعاقد أن يعمل وفقا ألحكام املادة 

 الضرورة 2.1

األطراف املتعاقدة بتطبيق تدابري صحة نباتية فقط عندما تكون هذه التدابري ضرورية ملنع دخول و/أو انتشار قد تقوم 

آفات حجرية، أو للحد من التأثري االقتصادي لآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح. وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية 

 اإلجراءاتمن  إجراء أياتها اخلاصة  بالصحة النباتية، ال تتخذ األطراف املتعاقدة، عند تطبيق تشريعتنص على: " 

أ . وتنص  2الفقرة  7)املادة  اإلجراءات..."ما مل تقتض اعتبارات الصحة النباتية اختاذ هذه   ... يف املنصوص عليها

ي واآلفات غري لألطراف املتعاقدة أن تشوط تدابري للصحة النباتية آلفات ابجر الزراع ب على أن "1الفقرة  6املادة 

 6...". كما تنص املادة لوقاية الصحة النباتية ضروريوتكون قاصرة علي ما هو  ....اَبْجرية اخلاضعة للوائح شريطة أن

 ." تشوط األطراف املتعاقدة تدابري للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غري اخلاضعة للوائح ال على " 2الفقرة 

 اخاطراملإدارة  3.1

ملتعاقدة مراعاة تطبيق تدابري الصحة النباتية بناًء على سياسية إدارة اخلطر، مدركني أن خطر انتشار على األطراف ا

ودخول اآلفات موجود دائمًا عند استرياد نباتات، ومنتجات نباتية أو أي بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية. 

" وتكون متفقة مع حتليل خماطر اآلفات اليت... نباتية غري تلكبأال تتخذ  تدابري للصحة الوتلتزم األطراف املتعاقدة"... 

 ز . 2الفقرة  7)املادة 



 مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات

 وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية 1رقم  الدولي املعيار

8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -1املعيار رقم 

 أدنى قدر من التأثري 4.1

على األطراف املتعاقدة مراعاة تطبيق تدابري الصحة النباتية بأدنى قدر من التأثري. وبهذا اخلصوص، فإن االتفاقية تنص 

متثل إال أقل قدر من القيود، ال  اليت ... تخذ تدابري للصحة النباتية غري تلكاألطراف املتعاقدة بأال تعلى التزام "....

 ز . 2الفقرة  7" )املادة وال تؤدي إال إلي أقل قدر من اإلعاقة بركة األفراد والسلع ووسائل النقل فيما بني الدول

 الشفافية 5.1

اقدة األخرى كما هو موضح يف االتفاقية وبهذا على األطراف املتعاقدة إتاحة أي معلومات ذات صلة لألطراف املتع

 اخلصوص فإن االتفاقية تنص مثاًل على:

، وتبلغها إقرارهاتنشر األطراف املتعاقدة، االشواطات والقيود وأوامر ابظر املتعلقة بالصحة النباتية فور  ".. -

 ب . 2الفقةةةةرة  7املادة ". )أنها معنية مباشرة بهذه التدابري ىطرف متعاقد أو أطراف متعاقدة تر ألي

طرف متعاقد علي مربرات االشواطات والقيود وأوامر ابظر  أي بإطالعتقوم األطراف املتعاقدة، عند الطلب، " -

  .ع 2الفقرة  7". )املادة املتعلقة بالصحة النباتية

 ) أ 1الفقرة  8واملادة  1الفقرة  8.." )املادة تبادل املعلومات بشأن اآلفات النباتية يف ..األطراف املتعاقدة "تتعاون -

وتبلغ هذه  ...تضع األطراف املتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح، وتعمل علي حتديثها" -

 ط  .  2الفقرة  7... .")املادة القوائم

ات كافية عن استطالعات عن اآلفات وحتتفظ مبعلوم .... بإجراءتقوم األطراف املتعاقدة، بقدر استطاعتها" -

 ي . 2الفقرة  7...  ")املادة . وتوفر هذه املعلومات ...حالتها

 التوافق 6.1

على األطراف املتعاقدة مراعاة التعاون يف تطوير معايري  متوافقة لتدابري الصحة النباتية. وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية 

 . تتعهد األطراف 1الفقرة 10...")املادة دولية وضع معايري يفتوافق األطراف املتعاقدة علي التعاون تنص على: "

  . "4الفقرة  10)املادة  وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة" القيام جبميع النشاطات املتعلقة بهذه االتفاقية املتعاقدة "..

 ،...االتفاقيةهذه  يفمنظمة األغذية والزراعة، وليست طرفا  يفعضو  ، أودولة، أو منظمة أيتشجع األطراف املتعاقدة 

  .18" )املادة مبوجبها إقرارهامعايري يتم  وأيتتفق مع أحكام هذه االتفاقية  اليتتطبيق تدابري الصحة النباتية  ىعل

 عدم التمييز 7.1

على األطراف املتعاقدة مراعاة، بناًء على هذه االتفاقية، تطبيق تدابري الصحة النباتية بدون متييز بني األطراف املتعاقدة 

وأنها تطبق تدابري صحة نباتية مماثلة  حالة اآلفة ذات الصلة مماثلةيف حالة إذا ما استطاعت تلك األخرية أن توّضح أن 

 أو متعادلة.

على األطراف املتعاقدة أيضًا مراعاة تطبيق تدابري الصحة النباتية دون متييز بني حاالت مماثلة حملية ودولية للصحة 

 النباتية.
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 وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية تنص على كون:

أو ال مربر له، أو كقيود مقنعَّة،  تعسفيأال تطبق بطريقة جتعلها وسيلة لتمييز  تدابري الصحة النباتية "... -

 " )الديباجة .التجارة الدولية ىوخاصة عل

أكثر تشددا من  اإلجراءاتتكون هذه  ال "... .لألطراف املتعاقدة أن تطلب تدابري للصحة النباتية شريطة أن -

 أ . 1الفقرة  6" )املادة الطرف املتعاقد يأراض يفالتدابري املطبقة علي نفس اآلفات إذا كانت موجودة 

 التربير الفين 8.1

على األطراف املتعاقدة تربير تدابري الصحة النباتية فنيًا "... استنادًا إىل النتائج اليت يتم التوصل إليها اعتمادًا على 

 2ليل سليم ملخاطر اآلفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على املعلومات العلميةةة املماثلة املتوافرة" )املادة حت

ال تتخذ األطراف املتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها اخلاصة  .وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية تنص على: "1الفقرة 

، ما مل تقتض اعتبارات  7)املادة من هذه املادة 1الفقرة  يفيها املنصوص عل اإلجراءاتمن  إجراء أيبالصحة النباتية، 

ب تشري إىل  1الفقرة  6أ . كذلك فإن املادة  2الفقرة  7" )املادة وكان هلا ما يربرها من الناحية الفنية ...الصحة النباتية

 دابري الصحة النباتية مربرة فنيًا.التربير الفين. وتعترب تدابري الصحة النباتية اليت تتوافق مع املعايري الدولية لت

 التعاون 9.1

تتعاون األطراف  على األطراف املتعاقدة مراعاة التعاون فيما بينها لتحقيق أهداف االتفاقية وعلى وجه اخلصوص"....

ملتعاقدة  . كذلك على األطراف ا8..." )املادة ممكن لبلوغ أهداف هذه االتفاقية عمليحد  ىأقص املتعاقدة فيما بينها إىل

 أيضًا  مراعاة االشواك الفاعل يف اهليئات املنشأة حتت إطار االتفاقية.

 تعادل تدابري الصحة النباتية 10.1

على األطراف املستوردة املتعاقدة مراعاة االعواف بتدابري الصحة النباتية البديلة املقوحة من األطراف املتعاقدة املصدرة 

 أن هذه التدابري حتقق مستوى الوقاية املالئم حيدده الطرف املتعاقد املستورد.على أنها متعادلة عندما يوضح 

)اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري  24املعيار الدولي رقم  املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:

 .الصحة النباتية واالعواف بذلك 

 التعديل 11.1

أو  باتية بناًء على معلومات جديدة أو على حتليالت حمّدثة ملخاطر اآلفاتراعى حتديد تعديل تدابري الصحة النُي

معلومات فنية ذات صلة. كذلك على األطراف املتعاقدة مراعاة عدم تعديل تدابري الصحة النباتية بطريقة اعتباطية " 

ثبت عدم ضرورتها،  إذاالسرعة لألطراف املتعاقدة أن تكفل تعديل تدابري الصحة النباتية أو استبعادها علي وجه  ينبغي

 ح . 2الفقرة  7" )املادة ر الظروف وتوافر حقائق جديدةوذلك علي ضوء تغّي

 د. 2الفقرة  7:باالتفاقيةاملادة ذات الصلة 
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 املبادئ التنفيذية .2

النظم الرمسية  وإدارةوتنفيذ ورصد تدابري الصحة النباتية،  بإنشاءترتبط املبادئ التشغيلية التفاقية وقاية النباتات 

 للصحة النباتية.

 حتليل خماطر اآلفات 1.2

على املنظمات القطرية لوقاية النباتات عند إجراء حتليل خماطر اآلفات مراعاة أن يكون ذلك مرتكزًا على بّينات 

ل ذلك ُيراعى بيولوجية أو أي شواهد عملية واقتصادية تبعًا للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة. ولعم

 األخذ يف االعتبار تهديدات التنوع البيولوجي النا ة عن التأثريات يف النباتات.

 ز 2الفقرة  7و، واملادة  2الفقرة  4، املادة  2املواد ذات الصلة باالتفاقية: الديباجة، املادة 

، املعيار طار لتحليل خماطر اآلفات )إ 2املعيار الدولي رقم  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة:

املتصلة  خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات) 2الضميمة  )مبا يف ذلك  5رقم 

  ، بها مع اإلشارة إىل االعتبارات البيئية

اطر اآلفات بالنسبة )حتليل خم 21املعيار الدولي رقم و )حتليل خماطر اآلفات ابجرية  11املعيار الدولي رقم 

 . إىل اآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح 

 وضع قائمة باآلفات 2.2

 على األطراف املتعاقدة أن تضع "... بقدر استطاعتها، قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح، وتعمل على حتديثها..."

 ط . 2الفقرة  7)املادة 

 ط. 2الفقرة  7املادة ذات الصلة باالتفاقية: 

 اآلفات قوائم عن توجيهية )خطوط 19املعيار الدولي رقم  ار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:املعي

 .للوائح  اخلاضعة

 االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واالعرتاف مبناطق تنتشر فيها اآلفات عند مستوى مناخفض 3.2

صحة النباتية خبصوص الشحنات املتحركة داخل أراضيها تأخذ على األطراف املتعاقدة مراعاة التأكد من أن تدابريها لل

يف االعتبار حالة املناطق كما هي خمصصة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلدان التصدير. فقد تكون هذه املناطق 

 ية من اآلفاتمناطق ال توجد بها آفة بعينها ختضع للوائح أو توجد مبستوى منخفض أو قد تكون مواقع إنتاع خال

 أو أماكن إنتاع خالية من اآلفات.

 . 2املادة ذات الصلة باالتفاقية: 

)متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من  4املعيار الدولي رقم املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة: 

)متطلبات إنشاء  10لدولي رقم املعيار ا ،)حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما  8املعيار الدولي رقم ، اآلفات 
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)شروط إنشاء مناطق  22املعيار الدولي رقم  و أماكن لإلنتاع خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاع خالية من اآلفات 

 .ينخفض فيها انتشار اآلفات 

 املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح 4.2

حجرية خاضعة للوائح، فعلى الطرف املتعاقد مراعاة التأكد عند وجود آفة ما ببلد ما على أنها آفة حجرية أو آفة غري 

 مٍن أن هذه اآلفة ختضع للمكافحة الرمسية. 

خطوط توجيهية لتفسري ) 1ضميمة ال مبا يف ذلك 5املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة: املعيار رقم 

 . " سععلى نطاق وا " و"ليست موزعةاملكافحة الرمسية" يوتطبيق مفهوم

 أسلوب النظم 5.2

قد متد التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات عند تطبيقها بدياًل لتدبري منفصل للوصول إىل املستوى املالئم لوقاية الصحة 

 النباتية للطرف املتعاقد املستورد. 

لتدابري املتكاملة إلدارة خماطر )استخدام ا 14املعيار الدولي رقم  املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:

 .اآلفات يف إطار منهج النظم 

 املراقبة 6.2

على األطراف املتعاقدة مراعاة  ع وتسجيل بيانات ظهور اآلفات وغيابها لتدعيم إصدار شهادات الصحة النباتية، 

"تقوم األطراف املتعاقدة،  وكمربر فين لتدابريهم خبصوص الصحة النباتية. وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية تنص على أن:

حتديد فئات  يفاستطالعات عن اآلفات وحتتفظ مبعلومات كافية عن حالتها لالستعانة بها  بإجراءقدر استطاعتها، 

 ي . 2الفقرة  7" )املادة اآلفات ووضع تدابري الصحة النباتية املالئمة

 ي. 2الفقرة  7، املادة هة 2ب والفقرة  2الفقرة  4املواد ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

  اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة) 6 الدولي رقم رياعملا املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة:

 .8رقم  الدولي رياعملاو

 اإلبالغ عن اآلفات  7.2

ور أو تفشي أو انتشار اآلفات عن ظه ... يف ... اإلبالغممكن عمليحد  ىأقص إىل ...تتعاونأن " األطراف املتعاقدة على 

أ . وبناًء على ذلك فعلى  1الفقرة  8...، لألطراف املتعاقدة األخرى" )املادة قد تشكل خطرا مباشرا أو حمتمال اليت

وأية إجراءات أخرى   اإلبالغ عن املخاطر) 17املعيار الدولي رقم األطراف املتعاقدة مراعاة إتباع اإلجراءات املوضوعة ب

 بذلك. ذات صلة 

 أ 1الفقرة  8املادة ذات الصلة باالتفاقية: 

 .17املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة: املعيار رقم 



 مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات

 وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية 1رقم  الدولي املعيار

12 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -1املعيار رقم 

 شهادات الصحة النباتية إصدار 8.2

على األطراف املتعاقدة مراعاة ممارسة االجتهاد الكايف عند إدارتها لنظام إصدارات شهادات الصحة النباتية للتأكد من 

يتخذ كل طرف متعاقد الوتيبات الالزمة  قة املعلومات واإلقرارات اإلضافية املوجودة يف شهادات الصحة النباتية "د

  .5..." )املادة إلصدار شهادات الصحة النباتية

 .5أ واملادة  2الفقرة  4املواد ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

 )نظام اصدار شهادات الصحة النباتية  7املعيار الدولي رقم  لصلة:املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات ا

 .)شهادات الصحة النباتية  12املعيار الدولي رقم و

 وأمان الشحنات  النباتيةسالمة نظام الصحة  9.2

ادة القطرية لوقاية النباتات وللحفاظ على سالمة الشحنات بعد إصدار شه منظماتهاعلى األطراف املتعاقدة من خالل 

لضمان سالمة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلق  الزمةال اإلجراءاتاختاذ الصحة النباتية " 

 ز . 2الفقرة  4" )املادة وإعادة تلوثها قبل تصديرها وإبداهلابتكوينها، 

 . 5ز ، املادة  2الفقرة  4املواد ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

 . 12و  7لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة:املعيار رقم  املعايري الدولية

 العمل العاجل 10.2

 على األطراف املتعاقدة مراعاة التأكد أن الفحص أو أي إجراءات صحة نباتية أخرى مطلوبة عند االسترياد تتخذ  "...

 هة . 2الفقرة  7" )املادة ، نظرا لقابلية النباتات للتلفبأسرع ما ميكن

 هة. 2الفقرة  7ات الصلة باالتفاقية:املادة املادة ذ

 تدابري طارئة 11.2

قد تقوم األطراف املتعاقدة بتبين و/أو تنفيذ أعمال طارئة مبا يف ذلك تدابري طارئة، عند حتديد خطر صحة نباتية جديد 

ري يراعى تقيميها عن طريق . ويراعى أن يكون تطبيق التدابري الطارئة لفوة مؤقتة. والستمرار تلك التداب1أو غري متوقع

 حتليل خماطر اآلفات أو أي اختبار مماثل بأسرع ما ميكن لضمان مربر فين لالستمرار بتلك التدابري 

 . 6الفقرة  7املادة ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

غ عن حاالت )خطوط توجيهية لإلبال 13املعيار الدولي رقم  املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:

 عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة 

                                                      
 .5لالتفاقية ليشمل تدابري طارئة حسبما جاء يف املعيار الدولي رقم  6الفقرة  7ال طارئة املوجود يف املادة مت تعريف مصطلح أعم  1



 مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات

 1 رقمالدولي املعيار   الصحة النباتية يف التجارة الدوليةوتطبيق تدابري

13  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -1 املعيار رقم

 شروط املنظمة القطرية لوقاية النباتات 12.2

منظمة قطرية رمسية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها  إنشاءوسعه من أجل  يفكل طرف متعاقد أن يبذل كل ما  ىعل" 

  .1الفقرة  4ة [" )املاد1الفقرة  4املادة ]يفالنحو املبني  ىعل

 . 4املادة ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

 تسوية التنازع 13.2

ينبغي لألطراف املتعاقدة أن تكون مستعدة للتشاور خبصوص تدابريها يف جمال الصحة النباتية، عندما تطلب ذلك 

ولية، أو إذا اعترب طرف أطراف متعاقدة أخرى. وعند حدوث تنازع بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية أو معايريها الد

متعاقد أن أحد اإلجراءات اليت اختذها طرف متعاقد أخر يتعارض مع نصوص االتفاقية أو التوجيه الوارد يف املعايري 

أقرب وقت ممكن بغرض  يفيتعني علي األطراف املتعاقدة املعنية أن تتشاور فيما بينها  الدولية لتدابري الصحة النباتية  "

املتعلقة  13 . ويف حال عدم تسوية التنازع بهذه الطريقة ميكن تطبيق أحكام املادة 1الفقرة  13)املادة  "عالتنازتسوية 

 ..2بتسوية املنازعات أو أي طرق أخرى لتسوية التنازع

 13 املادة ذات الصلة باالتفاقية: املادة

 اإلدارية غري الضرورية التأخرياتاجتناب  14.2

تدابري الصحة النباتية لالسترياد،  إلغاءأو تعديل أو  إرساءيطلب منه طرف متعاقد آخر  على الطرف املتعاقد، حينما

االعتبار على وجه السرعة. كذلك جيب تنفيذ أية  يفعلى ضوء تغّير الظروف أو عند توافر حقائق جديدة، أن يأخذ ذلك 

اآلفات، االعواف باملناطق اخلالية من إجراءات متعلقة بذلك واليت تشمل على سبيل املثال ال ابصر حتليل خماطر 

 اآلفات أو االعواف بالتعادل على وجه السرعة.

 ح. 2الفقرة  7املادة ذات الصلة باالتفاقية: املادة 

 .24املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:املعيار رقم 

 اإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشرتاطات الصحة النباتية 15.2

األطراف املتعاقدة املستوردة أن تبلغ يف أسرع وقت ممكن عن حاالت عدم التقيد امللموس بإجراء إصدار شهادات  "على

 و . 2الفقرة  7الصحة النباتية للطرف املتعاقد املصدر" )املادة 

 و. 2الفقرة  7املادة ذات الصلة لالتفاقية: املادة 

 .13لة:املعيار رقم املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الص

                                                      
 لألطراف املتعاقدة –لكنه غري ملزم  –قامت االتفاقية بإنشاء جهاز لتسوية التنازع   2



 مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات

 وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية 1رقم  الدولي املعيار

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -1املعيار رقم 

 تبادل املعلومات 16.2

 لى األطراف املتعاقدة حيثما كان ذلك مالئمًا، أن متد املعلومات احملددة باالتفاقية كالتالي:ع

  2الفقرة  8الرمسية )املادة  االتصالجهات  -

  4الفقرة  4دة وصف للمنظمة القطرية لوقاية النباتات والوتيبات التنظيمية اخلاصة بوقاية النباتات )املا -

 - ب  )مبا يف ذلك النقط املعينة لدخول البالد 2الفقرة  7متطلبات الصحة النباتية، والقيود وأوامر ابظر )املادة  -

 ع  2الفقرة  7د  ومربراتها )املادة  2الفقرة  7املادة 

 ط  2الفقرة  7قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح )املادة  -

 8ب واملادة  2الفقرة  4ظهور، وتفشةةةي اآلفةةات أو انتشارهةةةةةا )املادة اإلبالغ عن اآلفات مبا يف ذلك  -

 أ  1الفقرة 

 و  2الفقرة  7  وحاالت عدم التقّيد )املادة 6الفقرة  7األعمال الطارئة )املادة  -

 ي  2الفقرة  7حاالت اآلفات )املادة  -

 ع . 1الفقرة  8)املادة آلفات )بالقدر العملي املمكن  املعلومات الفنيةةةة والبيولوجيةةةة الضروريةةة لتحليل خماطر ا -

 الفنية املساعدة 17.2

املتعاقدة، خاصة األطراف املتعاقدة النامية،  األطراف تشجيع تقديم املساعدة الفنية إىل ىتوافق األطراف املتعاقدة عل "

. .20)املادة   "بغرض تيسري تنفيذ االتفاقية ....

 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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