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االعتماد
اعتمد هذا املعيار ألول مرة يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاني عام  1993حتت عنوان
"مبادئ ابجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية" .واعتمدت املراجعة األوىل من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف
دورتها األوىل يف أبريل/نيسان  2006بصفتها ،املعيار الدولي.

املقدمــــة
النطاق
يصف هذا املعيار مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات املضمنة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية واملفصلة
يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .ويغطي هذا املعيار املبادئ املتعلقة بوقاية النباتات املزروعة منها وغري
املزروعة /الطليقة ،ابياة النباتية الربية والنباتات املائية ،وتلك املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة النباتية على حركة
األفراد والسلع ووسائل النقل وغريها املالزمة ألهداف االتفاقية فيما بني الدول .ال يبدل /يغري هذا املعيار االتفاقية،
أو يضمن امتداد أي التزامات حالية ،أو يفسر أي اتفاقيات أخرى أو صلب قانون.

املراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،
روما.
منظمة التجارة العاملية .1994 ،اتفاقية تطبيق تدابري الصحة و الصحة النباتية .منظمة التجارة العاملية ،جنيف.

التعاريف
ميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذا املعيار حتت املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 5مسرد
مصطلحات الصحة النباتية

اإلطار العام للمتطلبات
يصف هذا املعيار املبادئ األساسية التالية حتت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية  :السيادة ،الضرورة ،إدارة
اخلطر ،أدنى قدر من التأثري ،الشفافية ،التوافق ،عدم التمييز ،التربير الفين ،التعاون ،تعادل تدابري الصحة النباتية
والتعديل .كما يصف هذا املعيار أيضاً املبادئ التنفيذية حتت االتفاقية ،واليت تتعلق بإرساء تدابري الصحة النباتية،
تنفيذ تدابري الصحة النباتية ،إدارة نظم الصحة النباتية الرمسية .واملبادئ التنفيذية هي كالتالي :حتليل خماطر
اآلفات ،وضع قائمة باآلفات ،االعواف باملناطق اخلالية من اآلفات واالعواف مبناطق تنتشر فيها اآلفات عند مستوٍ
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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منخفض ،املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح ،أساليب النظم ،املراقبة ،اإلبالغ عن اآلفات ،إصدار شهادات
الصحة النباتية ،سالمة نظم الصحة النباتية وأمان الشحنات ،العمل العاجل ،التدابري الطارئة ،شروط املنظمة القطرية
لوقاية النباتات ،تسوية التنازع ،جتنب التأخريات غري الضرورية ،اإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشواطات الصحة
النباتية ،تبادل املعلومات واملساعدة الفنية.

اخللفية
صادق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورته السابعة والعشرين عام  1993على اعتبار النص األصلي
للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 1مبادئ ابجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية معياراً مرجعياً .وقد مت
تطوير هذا املعيار حينما كانت اتفاقية تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية (اتفاقية الصحة ملنظمة التجارة العاملية ال
تزال يف طور التشاور .وساعد هذا املعيار على توضيح بعض عناصر اتفاقية الصحةةةةة اليت كانت ال تزال موضع النقاش
يف ذلك الوقت .ومت إقرار اتفاقية الصحة يف نيسان/أبريل لعام  ،1994واكتسبت ،منذ ذلك ابني ،خربات يف جمال
التطبيق العملي لتدابري الصحة النباتية.
مت اعتماد النص املعدل اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة لعام  .1997وتضمن النص املعدل اجلديد لالتفاقية عدة تغيريات لنسخة  1979من االتفاقية .و أدى تعديل نص
االتفاقية لعام  1997إىل ضرورة تعديل املعيار الدولي رقم .1
وعالوة على اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية ،توجد اتفاقيات دولية أخرى هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بوقاية
النباتات.
ويهدف هذا املعيار إىل املساعدة يف فهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويوفر توجبهاً للعناصر األساسية يف نظم الصحة
النباتية .وتعكس املبادئ املوضحة أدناه العناصر األساسية لالتفاقية .يف بعض اباالت مت تزويد خط توجيه إضايف لتلك
العناصر .وُيراعى أن يتم تفسري هذا املعيار بناءً على النص الكامل لالتفاقية .وقد متت اإلشارة إىل اجلمل املقتبسة من
االتفاقية حبروف مائلة و وضعت داخل أقواس معقوفة.

املبادئ
إن املبادئ مرتبطة حبقوق وواجبات األطراف املتعاقدة يف االتفاقية .ويراعى اعتبار هذه املبادئ وحدةً ال تتجزأ تبعاً
لالتفاقية وأال يتم تفسريها كوحدات منفصلة.
.1

مبادئ أساسية

1.1

السيادة

لألطراف املتعاقدة السلطة السيادية ،تبعا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،لفرض وتبنًي تدابري صحة نباتية لوقاية صحة
النبات ضمن حدودها ولتحديد املستوى املالئم للوقاية وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية لصحة النبات.
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بالنسبة لتدابري الصحة النباتية تنص االتفاقية على:
"منعا لدخول اآلفات اخلاضعة للوائح و/أو انتشارها يف أراضيها ،تتمتع األطراف املتعاقدة بسلطة سيادية يف أن
تنظم ،طبقا لالتفاقيات الدولية السارية ،دخول النباتات ،واملنتجات النباتية واملواد األخرى اخلاضعة للوائح.
وهلا يف سبيل ذلك:

(أ

أن تضع وتطبق تدابري الصحة النباتية اخلاصة باسترياد النباتات ،واملنتجات النباتية
واملواد األخرى اخلاضعة للوائح ،مبا يف ذلك ،علي سبيل املثال ،التفتيش ،وحظر
االسترياد ،واملعاجلة؛

(ب أن متنع دخول أو حتتجز أو تطلب معاجلة أي نباتات و منتجات نباتية أو أية مواد
أخري خاضعة للوائح أو أي شحنات منها ،ال تتقيد بتدابري الصحة النباتية املنصوص
عليها أو املطبقة مبوجب الفقرة الفرعية (أ  ،أو تطلب معاجلتها ،أو إعدامها أو إخراجها
من البالد؛
(ع

أن حتظر أو تقيد حركة اآلفات اخلاضعة للوائح داخل أراضيها؛

(د

أن حتظر أو تقيد حركة عوامل املكافحة البيولوجية والكائنات األخرى ذات الصلة
بالصحة النباتية ،واليت يُزعم أنها مفيدة ،يف أراضيها"(.املادة  7الفقرة 1

ويف ممارسته هلذه السلطة ،و"من أجل تقليل التدخل يف التجارة الدولية( "...،املادة
متعاقد أن يعمل وفقا ألحكام املادة  7الفقرة  2من االتفاقية.
2.1

7

الفقرة

2

يتعهد كل طرف

الضرورة

قد تقوم األطراف املتعاقدة بتطبيق تدابري صحة نباتية فقط عندما تكون هذه التدابري ضرورية ملنع دخول و/أو انتشار
آفات حجرية ،أو للحد من التأثري االقتصادي لآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح .وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية
تنص على " :ال تتخذ األطراف املتعاقدة ،عند تطبيق تشريعاتها اخلاصة بالصحة النباتية ،أي إجراء من اإلجراءات
املنصوص عليها يف  ...ما مل تقتض اعتبارات الصحة النباتية اختاذ هذه اإلجراءات( "...املادة  7الفقرة  2أ  .وتنص
املادة  6الفقرة 1ب على أن " لألطراف املتعاقدة أن تشوط تدابري للصحة النباتية آلفات ابجر الزراعي واآلفات غري
ابَجْرية اخلاضعة للوائح شريطة أن ....وتكون قاصرة علي ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية ."...كما تنص املادة 6
الفقرة  2على " ال تشوط األطراف املتعاقدة تدابري للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غري اخلاضعة للوائح ".
3.1

إدارة املاخاطر

على األطراف ا ملتعاقدة مراعاة تطبيق تدابري الصحة النباتية بناءً على سياسية إدارة اخلطر ،مدركني أن خطر انتشار
ودخول اآلفات موجود دائماً عند استرياد نباتات ،ومنتجات نباتية أو أي بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية.
وتلتزم األطراف املتعاقدة" ...بأال تتخذ تدابري للصحة النباتية غري تلك اليت ...وتكون متفقة مع حتليل خماطر اآلفات"
(املادة  7الفقرة  2ز .
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4.1

أدنى قدر من التأثري

وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

على األطراف املتعاقدة مراعاة تطبيق تدابري الصحة النباتية بأدنى قدر من التأثري .وبهذا اخلصوص ،فإن االتفاقية تنص
على التزام "....األطراف املتعاقدة بأال تتخذ تدابري للصحة النباتية غري تلك اليت  ...ال متثل إال أقل قدر من القيود،
وال تؤدي إال إلي أقل قدر من اإلعاقة بركة األفراد والسلع ووسائل النقل فيما بني الدول" (املادة  7الفقرة  2ز .
5.1

الشفافية

على األطراف املتعاقدة إتاحة أي معلومات ذات صلة لألطراف املتعاقدة األخرى كما هو موضح يف االتفاقية وبهذا
اخلصوص فإن االتفاقية تنص مث ًال على:
-

" ..تنشر األطراف املتعاقدة ،االشواطات والقيود وأوامر ابظر املتعلقة بالصحة النباتية فور إقرارها ،وتبلغها
ألي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابري"( .املادة  7الفقةةةةرة  2ب .

-

"تقوم األطراف املتعاقدة ،عند الطلب ،بإطالع أي طرف متعاقد علي مربرات االشواطات والقيود وأوامر ابظر
املتعلقة بالصحة النباتية"( .املادة  7الفقرة  2ع .

-

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

-

" تضع األطراف املتعاقدة ،بقدر استطاعتها ،قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح ،وتعمل علي حتديثها ...وتبلغ هذه
القوائم(". ...املادة  7الفقرة  2ط .

-

"تقوم األطراف املتعاقدة ،بقدر استطاعتها ....بإجراء استطالعات عن اآلفات وحتتفظ مبعلومات كافية عن
حالتها . ...وتوفر هذه املعلومات(" ...املادة  7الفقرة  2ي .

6.1

التوافق

على األطراف املتعاقدة مراعاة التعاون يف تطوير معايري متوافقة لتدابري الصحة النباتية .وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية
تنص على" :توافق األطراف املتعاقدة علي التعاون يف وضع معايري دولية("...املادة  10الفقرة . 1تتعهد األطراف
املتعاقدة " ..القيام جبميع النشاطات املتعلقة بهذه االتفاقية وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة" (املادة  10الفقرة " . 4
تشجع األطراف املتعاقدة أي دولة ،أو منظمة ،أو عضو يف منظمة األغذية والزراعة ،وليست طرفا يف هذه االتفاقية...،
على تطبيق تدابري الصحة النباتية اليت تتفق مع أحكام هذه االتفاقية وأي معايري يتم إقرارها مبوجبها" (املادة . 18
7.1

عدم التمييز

على األطراف املتعاقدة مراعاة ،بناءً على هذه االتفاقية ،تطبيق تدابري الصحة النباتية بدون متييز بني األطراف املتعاقدة
يف حالة إذا ما استطاعت تلك األخرية أن توضّح أن حالة اآلفة ذات الصلة مماثلة وأنها تطبق تدابري صحة نباتية مماثلة
أو متعادلة.
على األطراف املتعاقدة أيضاً 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:
-

تدابري الصحة النباتية " ...أال تطبق بطريقة جتعلها وسيلة لتمييز تعسفي أو ال مربر له ،أو كقيود مقنعَّة،
وخاصة على التجارة الدولية" (الديباجة .

-

لألطراف املتعاقدة أن تطلب تدابري للصحة النباتية شريطة أن ..." .ال تكون هذه اإلجراءات أكثر تشددا من
التدابري املطبقة علي نفس اآلفات إذا كانت موجودة يف أراضي الطرف املتعاقد" (املادة  6الفقرة  1أ .

8.1

التربير الفين

على األطراف املتعاقدة تربير تدابري الصحة النباتية فنياً " ...استناداً إىل النتائج اليت يتم التوصل إليها اعتماداً على
حت ليل سليم ملخاطر اآلفات ،أو اختبارات وتقديرات قائمة على املعلومات العلميةةة املماثلة املتوافرة" (املادة 2
الفقرة . 1وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية تنص على " :ال تتخذ األطراف املتعاقدة ،عند تطبيق تشريعاتها اخلاصة
بالصحة النباتية ،أي إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة(املادة  ، 7ما مل تقتض اعتبارات
الصحة النباتية ...وكان هلا ما يربرها من الناحية الفنية" (املادة  7الفقرة  2أ  .كذلك فإن املادة  6الفقرة  1ب تشري إىل
التربير الفين .وتعترب تدابري الصحة النباتية اليت تتوافق مع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية مربرة فنياً.
9.1

التعاون

على األطراف املتعاقدة مراعاة التعاون فيما بينها لتحقيق أهداف االتفاقية وعلى وجه اخلصوص" ....تتعاون األطراف
املتعاقدة فيما بينها إىل أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه االتفاقية( "...املادة  . 8كذلك على األطراف املتعاقدة
أيض ًا مراعاة االشواك الفاعل يف اهليئات املنشأة حتت إطار االتفاقية.
10.1

تعادل تدابري الصحة النباتية

على األطراف املستوردة املتعاقدة مراعاة االعواف بتدابري الصحة النباتية البديلة املقوحة من األطراف املتعاقدة املصدرة
على أنها متعادلة عندما يوضح أن هذه التدابري حتقق مستوى الوقاية املالئم حيدده الطرف املتعاقد املستورد.

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار الدولي رقم ( 24اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري
الصحة النباتية واالعواف بذلك .
11.1

التعديل

يُراعى حتديد تعديل تدابري الصحة النباتية بناءً على معلومات جديدة أو على حتليالت حمدّثة ملخاطر اآلفات أو
معلومات فنية ذات صلة .كذلك على األطراف املتعاقدة مراعاة عدم تعديل تدابري الصحة النباتية بطريقة اعتباطية "
ينبغي لألطراف املتعاقدة أن تكفل تعديل تدابري الصحة النباتية أو استبعادها علي وجه السرعة إذا ثبت عدم ضرورتها،
وذلك علي ضوء تغيّر الظروف وتوافر حقائق جديدة" (املادة  7الفقرة  2ح .

املادة ذات الصلة باالتفاقية 7:الفقرة  2د.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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.2

املبادئ التنفيذية

وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

ترتبط املبادئ التشغيلية التفاقية وقاية النباتات بإنشاء وتنفيذ ورصد تدابري الصحة النباتية ،وإدارة النظم الرمسية
للصحة النباتية.
1.2

حتليل خماطر اآلفات

على املنظمات القطرية لوقاية النباتات عند إجراء حتليل خماطر اآلفات مراعاة أن يكون ذلك مرتكزاً على بيّنات
بيولوجية أو أي شواهد عملية واقتصادية تبعاً للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة .ولعمل ذلك يُراعى
األخذ يف االعتبار تهديدات التنوع البيولوجي النا ة عن التأثريات يف النباتات.

املواد ذات الصلة باالتفاقية :الديباجة ،املادة  ، 2املادة  4الفقرة  2و ،واملادة  7الفقرة  2ز
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة :املعيار الدولي رقم ( 2إطار لتحليل خماطر اآلفات  ،املعيار
رقم ( 5مبا يف ذلك الضميمة ( 2خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات املتصلة
البيئية ،
االعتبارات
إىل
اإلشارة
مع
بها
املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات ابجرية واملعيار الدولي رقم ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة
إىل اآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح .
2.2

وضع قائمة باآلفات

على األطراف املتعاقدة أن تضع " ...بقدر استطاعتها ،قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح ،وتعمل على حتديثها"...
(املادة  7الفقرة  2ط .

املادة ذات الصلة باالتفاقية 7 :الفقرة  2ط.
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار الدولي رقم ( 19خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات
اخلاضعة للوائح .
3.2

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

على األطراف املتعاقدة مراعاة التأكد من أن تدابريها للصحة النباتية خبصوص الشحنات املتحركة داخل أراضيها تأخذ
يف االعتبار حالة املناطق كما هي خمصصة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلدان التصدير .فقد تكون هذه املناطق
مناطق ال توجد بها آفة بعينها ختضع للوائح أو توجد مبستوى منخفض أو قد تكون مواقع إنتاع خالية من اآلفات
أو أماكن إنتاع خالية من اآلفات.

املادة ذات الصلة باالتفاقية.2 :
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة :املعيار الدولي رقم ( 4متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من
اآلفات  ،املعيار الدولي رقم ( 8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما  ،املعيار الدولي رقم ( 10متطلبات إنشاء
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أماكن لإلنتاع خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاع خالية من اآلفات و املعيار الدولي رقم ( 22شروط إنشاء مناطق
ينخفض فيها انتشار اآلفات .
4.2

املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح

عند وجود آفة ما ببلد ما على أنها آفة حجرية أو آفة غري حجرية خاضعة للوائح ،فعلى الطرف املتعاقد مراعاة التأكد
م ٍن أن هذه اآلفة ختضع للمكافحة الرمسية.

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار رقم  5مبا يف ذلك الضميمة ( 1خطوط توجيهية لتفسري
وتطبيق مفهومي "املكافحة الرمسية" و"ليست موزعة على نطاق واسع" .
5.2

أسلوب النظم

قد متد التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات عند تطبيقها بديالً لتدبري منفصل للوصول إىل املستوى املالئم لوقاية الصحة
النباتية للطرف املتعاقد املستورد.

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار الدولي رقم ( 14استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر
اآلفات يف إطار منهج النظم .
6.2

املراقبة

على األطراف املتعاقدة مراعاة ع وتسجيل بيانات ظهور اآلفات وغيابها لتدعيم إصدار شهادات الصحة النباتية،
وكمربر فين لتدابريهم خبصوص الصحة النباتية .وبهذا اخلصوص فإن االتفاقية تنص على أن" :تقوم األطراف املتعاقدة،
قدر استطاعتها ،بإجراء استطالعات عن اآلفات وحتتفظ مبعلومات كافية عن حالتها لالستعانة بها يف حتديد فئات
اآلفات ووضع تدابري الصحة النباتية املالئمة" (املادة  7الفقرة  2ي .

املواد ذات الصلة باالتفاقية :املادة  4الفقرة  2ب والفقرة  2هة ،املادة  7الفقرة  2ي.
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة :املعيار الدولي رقم ( 6اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة
واملعيار الدولي رقم .8
7.2

اإلبالغ عن اآلفات

على األطراف املتعاقدة أن " تتعاون ...إىل أقصى حد عملي ممكن ...يف  ...اإلبالغ عن ظهور أو تفشي أو انتشار اآلفات
اليت قد تشكل خطرا مباشرا أو حمتمال ،...لألطراف املتعاقدة األخرى" (املادة  8الفقرة  1أ  .وبناءً على ذلك فعلى
األطراف املتعاقدة مراعاة إتباع اإلجراءات املوضوعة باملعيار الدولي رقم ( 17اإلبالغ عن املخاطر وأية إجراءات أخرى
ذات صلة بذلك.

املادة ذات الصلة باالتفاقية 8 :الفقرة  1أ
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار رقم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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8.2

إصدار شهادات الصحة النباتية

وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

على األطراف املتعاقدة مراعاة ممارسة االجتهاد الكايف عند إدارتها لنظام إصدارات شهادات الصحة النباتية للتأكد من
دقة املعلومات واإلقرارات اإلضافية املوجودة يف شهادات الصحة النباتية " يتخذ كل طرف متعاقد الوتيبات الالزمة
إلصدار شهادات الصحة النباتية( "...املادة . 5

املواد ذات الصلة باالتفاقية :املادة  4الفقرة  2أ واملادة .5
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة :املعيار الدولي رقم ( 7نظام اصدار شهادات الصحة النباتية
واملعيار الدولي رقم ( 12شهادات الصحة النباتية .
9.2

سالمة نظام الصحة النباتية وأمان الشحنات

على األطراف املتعاقدة من خالل منظماتها القطرية لوقاية النباتات وللحفاظ على سالمة الشحنات بعد إصدار شهادة
الصحة النباتية " اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية ،فيما يتعلق
بتكوينها ،وإبداهلا وإعادة تلوثها قبل تصديرها" (املادة  4الفقرة  2ز .

املواد ذات الصلة باالتفاقية :املادة  4الفقرة  2ز  ،املادة .5
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة:املعيار رقم  7و .12
10.2

العمل العاجل

على األطراف املتعاقدة مراعاة التأكد أن الفحص أو أي إجراءات صحة نباتية أخرى مطلوبة عند االسترياد تتخذ "...
بأسرع ما ميكن ،نظرا لقابلية النباتات للتلف" (املادة  7الفقرة  2هة .

املادة ذات الصلة باالتفاقية:املادة  7الفقرة  2هة.
11.2

تدابري طارئة

قد تقوم األطراف املتعاقدة بتبين و/أو تنفيذ أعمال طارئة مبا يف ذلك تدابري طارئة ،عند حتديد خطر صحة نباتية جديد
أو غري متوقع .1ويراعى أن يكون تطبيق التدابري الطارئة لفوة مؤقتة .والستمرار تلك التدابري يراعى تقيميها عن طريق
حتليل خماطر اآلفات أو أي اختبار مماثل بأسرع ما ميكن لضمان مربر فين لالستمرار بتلك التدابري

املادة ذات الصلة باالتفاقية :املادة  7الفقرة .6
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة :املعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت
عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

1

مت تعريف مصطلح أعمال طارئة املوجود يف املادة  7الفقرة  6لالتفاقية ليشمل تدابري طارئة حسبما جاء يف املعيار الدولي رقم .5
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مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات
وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

12.2

املعيار الدولي

رقم 1

شروط املنظمة القطرية لوقاية النباتات

" على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما يف وسعه من أجل إنشاء منظمة قطرية رمسية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها
على النحو املبني [يف املادة 4الفقرة ( "]1املادة  4الفقرة . 1

املادة ذات الصلة باالتفاقية :املادة .4
13.2

تسوية التنازع

ينبغي لألطراف املتعاقدة أن تكون مستعدة للتشاور خبصوص تدابريها يف جمال الصحة النباتية ،عندما تطلب ذلك
أطراف متعاقدة أخرى .وعند حدوث تنازع بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية أو معايريها الدولية ،أو إذا اعترب طرف
متعاقد أن أحد اإلجراءات اليت اختذها طرف متعاقد أخر يتعارض مع نصوص االتفاقية أو التوجيه الوارد يف املعايري
الدولية لتدابري الصحة النباتية " يتعني علي األطراف املتعاقدة املعنية أن تتشاور فيما بينها يف أقرب وقت ممكن بغرض
تسوية التنازع" (املادة  13الفقرة  . 1ويف حال عدم تسوية التنازع بهذه الطريقة ميكن تطبيق أحكام املادة  13املتعلقة
بتسوية املنازعات أو أي طرق أخرى لتسوية التنازع..2
املادة ذات الصلة باالتفاقية :املادة 13
14.2

اجتناب التأخريات اإلدارية غري الضرورية

على الطرف املتعاقد ،حينما يطلب منه طرف متعاقد آخر إرساء أو تعديل أو إلغاء تدابري الصحة النباتية لالسترياد،
على ضوء تغيّر الظروف أو عند توافر حقائق جديدة ،أن يأخذ ذلك يف االعتبار على وجه السرعة .كذلك جيب تنفيذ أية
إجراءات متعلقة بذلك واليت تشمل على سبيل املثال ال ابصر حتليل خماطر اآلفات ،االعواف باملناطق اخلالية من
اآلفات أو االعواف بالتعادل على وجه السرعة.

املادة ذات الصلة باالتفاقية :املادة  7الفقرة  2ح.
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:املعيار رقم
15.2

24.

اإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشرتاطات الصحة النباتية

"على األطراف املتعاقدة املستوردة أن تبلغ يف أسرع وقت ممكن عن حاالت عدم التقيد امللموس بإجراء إصدار شهادات
الصحة النباتية للطرف املتعاقد املصدر" (املادة  7الفقرة  2و .

املادة ذات الصلة لالتفاقية :املادة  7الفقرة  2و.
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ذو الصلة:املعيار رقم

2

13.

قامت االتفاقية بإنشاء جهاز لتسوية التنازع – لكنه غري ملزم – لألطراف املتعاقدة
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مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات
املعيار الدولي

رقم 1

16.2

تبادل املعلومات

وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

على األطراف املتعاقدة حيثما كان ذلك مالئماً ،أن متد املعلومات احملددة باالتفاقية كالتالي:
-

جهات االتصال الرمسية (املادة  8الفقرة

-

وصف للمنظمة القطرية لوقاية النباتات والوتيبات التنظيمية اخلاصة بوقاية النباتات (املادة  4الفقرة

-

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

-

قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح (املادة  7الفقرة  2ط

-

اإلبالغ عن اآلفات مبا يف ذلك ظهور ،وتفشةةةي اآلفةةات أو انتشارهةةةةةا (املادة
الفقرة  1أ

2

4

الفقرة

2

4

ب واملادة

8

-

األعمال الطارئة (املادة  7الفقرة

-

حاالت اآلفات (املادة  7الفقرة  2ي

-

املعلومات الفنيةةةة والبيولوجيةةةة الضروريةةة لتحليل خماطر اآلفات (بالقدر العملي املمكن (املادة  8الفقرة  1ع .

17.2

6

وحاالت عدم التقيّد (املادة  7الفقرة  2و

املساعدة الفنية

" توافق األطراف املتعاقدة على تشجيع تقديم املساعدة الفنية إىل األطراف املتعاقدة ،خاصة األطراف املتعاقدة النامية،
.. 20
(املادة
االتفاقية"
تنفيذ
تيسري
بغرض
....

املعيار رقم 14 -1

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
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