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 االعتماد

 .2001 نيسان/أبريل يف املنعقدة الثالثة دورتها يف املعيار هذا النباتية الصحة تدابريل املؤقتة يةةاهل اعتمدت

 مقدمة

 النطاق

 :عن اإلبالغ بشأن اختاذها البلدان على يتعني اليت اإلجراءات املعيار هذا يوضح

الصحة النباتية احملددة يف شحنة، مبا يف ذلك ب اد املتعلقةشروط االستريبوجود حالة واضحة لعدم التقيد  -

 اكتشاف آفات معينة من اآلفات اخلاضعة للوائح

 وجود حالة واضحة لعدم التقيد باالشرتاطات املستندة لشهادات الصحة النباتية يف شحنة مستوردة  -

خاضعة للوائح غري مدرجة بالقوائم على  اإلجراءات الطارئة اليت تتخذ عندما يتبني أن الشحنة املستوردة بها آفة -

 أنها من اآلفات اليت ترتبط بالسلعة يف البلد املصدر

اإلجراءات الطارئة اليت تتخذ عندما يتبني أن الشحنة املستوردة بها كائن حي غري معروف أثره على حالة  -

 الصحة النباتية.

 املراجع

على  تدابري الصحة النباتيةحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصي

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

setting/ispms-activities/standards/. 

 .روما والزراعة، األغذية منظمة .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 النباتات، لوقاية الدوليةاقية االتف

 ريفاتتعال

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

 ( النباتية

 االطار العام للمتطلبات

ص املعدل اجلديد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأن تقوم األطراف املتعاقدة باإلبالغ عن حاالت عدم التقيد يقضي الن

الصحة النباتية يف الشحنات، مبا يف ذلك الوثائق اليت تثبت ذلك، وبأن تبلغ عن ب بشروط االسترياد املتعلقةامللموس 

ما تكتشف يف الشحنة املستوردة آفة تشكل خطرًا حمتماًل على الصحة اإلجراءات الطارئة املناسبة اليت تتخذها عند

النباتية بأراضيها. ويقوم الطرف املتعاقد املستورد بإبالغ الطرف املتعاقد املصدر، يف أقرب وقت ممكن، عن حاالت عدم 

يتضمن البالغ طبيعة عدم التقيد امللموس وبإجراءات الصحة النباتية اليت طبقت على الشحنات املستوردة.  وينبغي أن 

التقيد بالشكل الذي ُيمّكن الطرف املتعاقد املصدر من إجراء التحقيق واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.  وجيوز 

 لألطراف املتعاقدة املستوردة أن تطلب تقريرًا عن نتائج هذه التحقيقات.

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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وتاريخ البالغ، وحتديد املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف وتشمل املعلومات املطلوب أن يتضمنها البالغ الرقم املرجعي، 

البلد املستورد والبلد املصدر، وحتديد الشحنة وتاريخ اإلجراءات اليت اختذت بشأنها، وأسباب اختاذها، ومعلومات عن 

الغ يف حينه مع التقيد طبيعة عدم التقيد أو اإلجراءات الطارئة، وتدابري الصحة النباتية املطبقة.  وينبغي أن يكون اإلب

 بصيغة موحدة.

ويتعني على البلد املستورد أن جيري حتقيقًا يف أي حالة جديدة أو غري متوقعة للصحة النباتية تتطلب اختاذ إجراءات 

طارئة لتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الطارئة هلا ما يربرها وما إذا كان من الالزم إدخال تعديالت على اشرتاطات 

وينبغي على البلدان املصدرة أن جتري حتقيقًا يف حاالت عدم التقيد امللموس لتحديد أسبابها املمكنة. . لنباتيةالصحة ا

وتوجه البالغات اخلاصة حباالت عدم التقيد امللموس أو اإلجراءات الطارئة املرتبطة بإعادة التصدير إىل البلد اليت يعاد 

 خلاصة بالشحنات العابرة إىل البلد املصدر.، بينما توجه البالغات امنهتصدير الشحنة 
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 تطلباتامل

 البالغ من الغرض .1

الصحة ب بشروط االسترياد املتعلقةالبالغات يقدمها البلد املستورد إىل البلد املصدر لتحديد حاالت عدم التقيد امللموس 

ويكون املقصود . فة متثل تهديدًا حمتماًلالنباتية احملددة أو لإلبالغ عن اإلجراءات الطارئة اليت اختذت عند اكتشاف آ

. من البالغ يف حالة عدم التقيد هو املساعدة يف حتري أسباب عدم التقيد، وتسهيل اخلطوات الالزمة لتجنب تكرارها

ورغم أن اللجوء إىل البالغات يف األغراض األخرى يعد اختياريًا، ال ينبغي أن يكون ذلك، يف مجيع احلاالت، إاّل 

من االتفاقية الدولية  8واملادة  1تعاون الدولي من أجل منع دخول اآلفات اخلاضعة للوائح و/أو انتشارها )املادة بهدف ال

 لوقاية النباتات(.

 البالغ يتضمنها اليت املعلومات من االستفادة .2

رمسية، وإن كان من السهل يكون اإلبالغ عادة بني طرفني. وتعد البالغات واملعلومات اليت تتضمنها مفيدة يف األغراض ال

إساءة فهمها أو إساءة استخدامها يف حالة إبعادها عن السياق أو استخدامها بطريقة غري حكيمة.  ولتقليل احتماالت 

سوء الفهم أو سوء االستخدام، ينبغي أن حترص البلدان على إرسال البالغات واملعلومات اليت تتضمنها أواًل إىل البلد 

لد املستورد أن يتشاور يف ذلك، بصفة خاصة، مع البلد املصدر وإتاحة الفرصة له للتحقيق يف حاالت وميكن للب. املصدر

عدم التقيد الواضحة، واختاذ اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم. وينبغي أن يتم ذلك قبل أن يتأكد حدوث أي تغريات 

م الصحة النباتية يف البلد املصدر أو اإلبالغ عنها على يف حالة الصحة النباتية للسلعة أو املنطقة، أو ظهور قصور يف نظ

 .(حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما) 8رقم  يف املعيار الدولي نطاق أوسع )أنظر أيضًا األساليب املفضلة لإلبالغ عن اآلفات

 أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتصلة باإلبالغ .3

 وميكن. الروتينية اإلبالغ لعمليات الالزمة النظم وضع عن النباتات لوقاية الدولية يةاالتفاق أحكام من العديد يتحدث

 :يلي فيما تلخيصها

)و( على أن "األطراف املتعاقدة املستوردة عليها أن تبلغ، يف أسرع وقت ممكن، األطراف 2-7تنص املادة  -

وم بإعادة التصدير، حسب مقتضى احلال، عن املتعاقدة املصدرة املعنية أو األطراف املتعاقدة املعنية اليت تق

حاالت عدم التقيد امللموس بإجراءات إصدار شهادات الصحة النباتية، وعلى أن يقوم البلد املصدر أو الذي يعيد 

 التصدير بإبالغ نتائج التحقيق الذي جيريه عن عدم التقيد إىل الطرف املتعاقد املستورد املعين، إذا طلب ذلك".

على أنه جيوز لألطراف املتعاقدة "اختاذ إجراءات مالئمة يف حاالت الطوارئ بشأن التحري عن  6-7تنص املادة  -

أية آفة يشكل انتشارها خطرا حمتمال على أراضيها، أو تضع تقريرا بشأن هذا التحري. وسيجرى تقييم أي 

غ بهذا اإلجراء فورا األطراف إجراء من هذا النوع، بأسرع ما ميكن ضمانا لتربير االستمرار يف إجرائه. وستبل

 املتعاقدة املعنية واألمني وأية منظمة إقليمية لوقاية النباتات يكون فيها الطرف املتعاقد عضوا".
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 هذه تحقيق أهدافإىل أقصى حد عملي ممكن ل تتعاون األطراف املتعاقدة فيما بينها"على أن  1-8تنص املادة  -

 االتفاقية"

 ". ني كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقيةيععلى أن " 2-8وتنص املادة  -

والبلدان اليت ليست أطرافًا متعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مدعوة إىل استخدام نظم اإلبالغ املبينة يف هذا 

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. 18املعيار )املادة 

 اإلبالغ ساسأ .4

وتوجد أيضًا حاالت . يف معظم احلاالت، يكون اإلبالغ نتيجة الكتشاف آفات خاضعة للوائح يف الشحنات املستوردة

وجيوز يف حاالت الصحة النباتية اجلديدة أو . ملموسة أخرى لعدم التقيد تتطلب اختاذ إجراءات طارئة واإلبالغ عنها

 غي إبالغها أيضًا إىل البلد املصدر.غري املتوقعة اختاذ إجراءات طارئة ينب

 حاالت عدم التقيد امللموس 1.4

 تقتضي ملموسة حاالت أنها ترى اليت التقيد عدم حاالت على ثنائي أساس على بينها فيما تتفق أن للبلدان جيوز

 عدم من ملموسة االتكح التالية احلاالت اعتبار املستورد البلد يرى قد االتفاق، هذا مثل وجود عدم حالة ويف. اإلبالغ

 :التقيد

 الصحة النباتيةشروط االسترياد املتعلقة ببعدم التقيد  -

 اكتشاف آفات خاضعة للوائح -

 عدم التقيد باالشرتاطات املستندية، مبا يف ذلك: -

 النباتية للصحة شهادات وجود عدم 

 النباتية للصحة شهادات يف معتمد غري تعديل أو كشط حدوث 

 النباتية الصحة بشهادات الواردة لوماتاملع يف شديد قصور وجود 

 مزورة النباتية للصحة شهادات تقديم 

 وصول شحنات حمظورة )كما يف حالة الرتبة، مثال( -

 احتواء الشحنات على مواد حمظورة -

 وجود أدلة على عدم إجراء املعامالت احملددة -

 تكرار وجود املواد احملظورة بكميات ضةيلة غري جتارية حيملها املسافرون أو يتم إرساهلا بالربيد. -

الصحة النباتية إىل شروط االسترياد املتعلقة بعن حاالت عدم التقيد امللموسة يف الشحنات اليت تطبق عليها  اإلبالغينبغي 

 ادة صحة نباتية.البلد املصدر سواء كانت الشحنة تتطلب أو ال تتطلب شه
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 الطارئة اإلجراءات 2.4

 :على حتتوي مستوردة شحنة أن يكتشف عندما الطارئة اإلجراءات تتخذ

 آفات خاضعة للوائح غري مدرجة بالقوائم على أنها ترتبط بالسلعة يف البلد املصدر -

 كائنات حية غري معروف أثرها على حالة الصحة النباتية. -

 توقيت اإلبالغ .5

م اإلبالغ فور التأكد من حالة عدم التقيد أو من ضرورة اختاذ إجراءات طارئة واختاذ إجراءات طارئة للصحة ينبغي أن يت

وجيوز يف حالة حدوث تأخري ملموس يف تأكيد سبب اإلبالغ )مثل التعرف على الكائن احلي(، إرسال بالغ . النباتية

 مبدئي.

 املعلومات اليت ينبغي أن يتضمنها البالغ .6

واملنظمات اإلقليمية . أن تكون البالغات يف صيغة موحدة وأن تشتمل على احلد األدنى من املعلومات احملددة ينبغي

لوقاية النباتات مدعوة إىل تقديم معلومات إضافية حيثما ُيرى أن هذه املعلومات وثيقة الصلة مبضمون البالغ، أو مهمة، 

 ه التحديد.أو يف حالة ما إذا طلبها البلد املستورد على وج

 املطلوبة املعلومات 1.6

 املعلومات التالية: البالغات تتضمنينبغي أن 

وميكن أن يكون ذلك . ينبغي أن يكون لدى البلد امُلبلِّغ وسيلة لتتبع الرسالة املرسلة إىل البلد املصدر. رقم مرجعي -

 على شكل رقم حمدد أو رقم شهادة الصحة النباتية املصاحبة للشحنة

 ينبغي تسجيل تاريخ إرسال البالغ. التاريخ -

 حتديد املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد -

 حتديد املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدر -

ينبغي حتديد الشحنات من واقع رقم شهادة الصحة النباتية إذا كان ذلك مناسبًا أو بأرقام . حتديد الشحنة -

خرى على أن يشمل ذلك الفةة السلعية واالسم العلمي للنباتات أو املنتجات النباتية )جن  مراجع املستندات األ

 على األقل( النبات

 حتديد املرسل إليه واملرسل -

 بشأن الشحنة تاريخ اختاذ اإلجراء -

 ، مبا يف ذلك:معلومات حمددة عن طبيعة عدم التقيد واإلجراءات الطارئة -

 يلي فيما 8 القسم أنظر) اآلفة نوع حتديد( 

 احلال مقتضى حسب تأثرت، قد فقط منها أجزاء أو بأكملها الشحنة كانت إذا ما 

 باملستندات املرتبطة املشكالت 
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 التقيد عدم نصوص عليها تنطبق اليت النباتية الصحة اشرتاطات 

جزاء ينبغي حتديد طبيعة إجراءات الصحة النباتية اليت اختذت وأ. إجراءات الصحة النباتية اليت اختذت -

 الشحنة اليت تأثرت بهذه اإلجراءات

وسيلة للتأكد من صحة البالغات )مثل  البلد املستوردينبغي أن تكون لدى  .العالمات اليت تؤكد صحة البالغات -

 خامت، أو أوراق حتمل شعارات رمسية، أو توقيع معتمد(.

 املعززة املعلومات 2.6

 حسب يلي، ما املعلومات هذه تتضمن أن وميكن ذلك، يطلب ندماع املصدر، البلد إىل معززة معلومات تقديم ينبغي

 :احلال مقتضى

 صورة من شهادة الصحة النباتية أو غري ذلك من املستندات ذات الصلة -

 نتائج التشخيص -

 ارتباط اآلفة، أي أين ُوجدت اآلفة وكيف أنها تؤثر على الشحنة -

 لتمكينه من حتديد طبيعة عدم التقيد وكيفية تصحيحه.املعلومات األخرى اليت ُيرى أنها مفيدة للبلد املصدر  -

 النماذج، والرموز، واالختصارات واألمساء املختصرة 3.6

حيثما تستخدم مناذج، ورموز، واختصارات وأمساء خمتصرة يف البالغات أو يف املعلومات املعززة، ينبغي على البلدان أن 

 ذلك.تقدم البيانات التوضيحية املناسبة إذا طلب منها 

 اللغات 4.6

اللغة )أو اللغات( اليت تستخدم يف البالغات هي اللغة )أو اللغات( اليت يفضلها البلد املرسل للبالغ، إاّل إذا كان هناك 

وحيثما تكون املعلومات مطلوبة عن طريق جهات اتصال، ينبغي تقديم املعلومات . اتفاق بني الطرفني على غري ذلك

 )هـ(.3-19والزراعة )املادة  بإحدى لغات منظمة األغذية

 املستندات ووسائل االتصال .7

مبستندات البالغ، واملعلومات املعززة والسجالت املرتبطة بذلك ملدة ال تقل عن سنة من  املستوردينبغي أن حيتفظ البلد 

 ذلك ممكنًا. وينبغي استعمال وسائل االتصال اإللكرتونية لكفاءتها وسرعتها، حيثما يكون. تاريخ إرسال البالغ

ينبغي إرسال البالغات إىل جهة االتصال املختصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أو إىل املنظمة القطرية لوقاية 

النباتات يف البلد املصدر، يف حالة عدم حتديد جهة اتصال، ما مل تكن هناك ترتيبات ثنائية حتدد اجلهة اليت ترسل 

غات الواردة من جهات االتصال الرمسية سليمة ما مل حتدد منظمة وقاية النباتات يف البلد وتعد البال. إليها البالغات

 املستورد مصادر رمسية أخرى.
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 اآلفاتحتديد  .8

 اخلاضعة اآلفات ضمن تندرج كانت إذا ما لتحديد املستوردة، الشحنات يف املكتشفة احلية الكائنات حتديد املطلوب من

 من يكون ال وقد.  الطارئة اإلجراءات أو النباتية الصحة إجراءات تربير وبالتالي كذلك، هااعتبار ينبغي أو للوائح،

 :التالية احلاالت يف املناسب التحديد إىل الوصول املمكن

 كون العينة )أو العينات( يف طور أو حالة جتعل من الصعب حتديدها -

 عدم توافر اخلربات التصنيفية املناسبة. -

 اليت ال يكون من املمكن فيها حتديد اآلفات، ِذكر ذلك يف البالغ.وينبغي يف احلاالت 

 :يلي ما تراعي أن اآلفات، حتديد عند املستوردة، البلدان على ينبغي

أن يكون بوسعها، عند الطلب، بيان التدابري اليت اتبعت يف تشخيص اإلصابة، وطريقة أخذ العينات، مبا يف  -

ام بعملية التشخيص، كما ينبغي أن حتتفظ مبا يتجمع لديها من قرائن، ذلك حتديد اجلهة أو املخترب الذي ق

مثل العينات املناسبة أو املواد اليت تسمح بالتحقق من النتائج يف حالة وجود خالف على النتائج، ملدة مناسبة 

 )سنة أو إىل أن يتم االنتهاء من التحقيقات الالزمة(

 تضى احلالتوضيح طور اآلفة أو درجة حيويتها، حسب مق -

حتديد اآلفة حتى مستوى النوع عندما يكون ذلك ممكنًا، أو حتديد املستوى التصنيفي الذي يربر اإلجراءات  -

 الرمسية اليت اختذت.

 الطارئة واإلجراءات التقيد عدم حاالت فحص .9

 التقيد عدم حاالت 1.9

سباب احملتملة وراءها لتجنب منع تكرارها.  ينبغي على البلد املستورد فحص حاالت عدم التقيد امللموسة لتحديد األ

ويف احلاالت اليت تدل فيها نتائج الفحص على حدوث تغري . وينبغي تقديم نتائج الفحص إىل البلد املستورد، عند طلبها

 .8رقم  املعيار الدولييف حالة اآلفة، ينبغي إبالغ هذه املعلومات طبقًا ألساليب املفضلة لإلبالغ املنوه عنها يف 

 اإلجراءات الطارئة 2.9

ينبغي على البلد املستورد إجراء الفحوص اليت تربر اختاذ اإلجراءات الطارئة على حاالت الصحة النباتية اجلديدة أو 

. غري املتوقعة.  وينبغي تقييم هذه اإلجراءات يف أقرب وقت ممكن للتأكد من أن استمرارها له ما يربره من الناحية الفنية

تمرار هذه اإلجراءات ما يربره، ينبغي تعديل تدابري الصحة النباتية اجلديدة يف البلد املستورد، ونشرها فإذا كان الس

 وإبالغها إىل البلد املستورد.

 العابرة الشحنات .10

يف حالة الشحنات العابرة، ينبغي إبالغ البلد املصدر بأي حالة من حاالت عدم التقيد باشرتاطات بلد العبور أو 

وعندما يكون لدى بلد العبور من األسباب ما حيمل على االعتقاد بأن عدم التقيد أو وجود . اءات الطارئة املتخذةباإلجر

حالة صحة نباتية جديدة أو غري متوقعة قد ميثل مشكلة للبلد الذي ستصل إليه الشحنة يف النهاية، جيوز لبلد العبور 
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لبلد الذي ستصل إليه الشحنة يف النهاية إرسال صور من البالغات اليت وجيوز ل. إرسال البالغ إىل جهة الوصول النهائية

 تتجمع لديه إىل بلدان العبور األخرى املعنية.

 التصدير إعادة .11

يف حاالت إعادة التصدير اليت تصاحبها شهادة صحية ألغراض إعادة التصدير، تطبق االلتزامات واألحكام األخرى اليت 

على البلد الذي يقوم بإعادة التصدير.يتقيد بها البلد املصدر 



 

 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
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