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 االعتماد

 .2002 آذار/مارسعلى هذا املعيار    الرابعة هيئة تدابري الصحة املؤقتة   دورتها وافقت

 مقدمة

 النطاق

ة لإلبالغ عن حدوث آفات وظهورها يبني املعيار احلالي املسؤوليات واالشرتاطات الواقعة على األطراف املتعاقد

هذه األطراف مسؤولة عنها. كما أنا يرشد إىل طريقة اإلبالغ عن النجاح   استئصال  تكونوانتشار   مناط  

 اآلفات وإقامة مناط  خالية من اآلفات.

 املراجع

ية البوابة الدولية للصحة النباتعلى تدابري الصحة النباتية  الدولية لشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايريي

 ./setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreعلى 

 .. منظمة األغذية والزراعة، روما1997، التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا

 ريفاتالتع

 مسرد) 5تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستعملة   هذا املعيار ترد   املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 (.مصطلحات الصحة النباتية

 االطار العام للمتطلبات

اإلبالغ عن ظهور اآلفات وتفشيها وانتشارها  طراف املتعاقدةاأل( من 1997تطلب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

بهدف اإلعالم عن وجود خطر فوري أو خطر حمتمل. وتقع على املنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولية مجع 

معلومات عن اآلفات ومسؤولية التحق  من السجالت اليت أمكن مجعها على هذا النحو. وحاالت وقوع اآلفات أو 

ها أو انتشارها متى كانت معروفة )على أساس املشاهدة أو اخلربة السابقة أو حتليل خماطر اآلفات( إذا كانت تفشي

للمنظمات القطرية لوقاية معروفة على أنها تسبب خطرًا فوريًا أو حمتماًل جيب إبالغها للبلدان األخرى وخصوصًا 

 .ا تبادالت جتاريةلبلدان اليت تعقد معهالبلدان اجملاورة واالنباتات لدى 

وجيب   تقارير اإلبالغ عن اآلفات إدراج معلومات عن نوع اآلفة وموقع ظهورها وحالتها وطبيعة اخلطر سواء كان فوريًا 

أو حمتمال. كما جيب تقديم هذه التقارير بدون أي تأخري ال مربر لا، واألفلل أن يكون ذلك بالوسائل اإللكرتونية، أو 

 .(1)و باإلعالن علنًا للجميع أو البوابة الدولية للصحة النباتيةباالتصال املباشر، أ

                                                      
عن  آللية اإللكرتونية لدى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتسهيل تبادل معلومات الصحة النباتية الرمسية )مبا   ذلك اإلبالغهي ا  (1)

 اآلفات( فيما بني املنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات و/أو أمانة االتفاقية الدولية.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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وجيوز أيلًا اإلبالغ عن النجاح   استئصال اآلفات وإقامة مناط  خالية من اآلفات وغري ذلك من املعلومات وذلك 

 باستخدام نفس إجراءات اإلبالغ السابقة.
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 املتطلبات

 ت بشأن اإلبالغ عن اآلفاتأحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتا .1

ضمان العمل املشرتك ملنع انتشار األساسي وهو " بغرضها، فيما يتعل  (1997)تنص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

أن تبذل  األطراف املتعاقدةعلى أن املطلوب من ( 1-1املادة ) "ودخول اآلفات اليت تصيب النباتات واملنتجات النباتية

 وتتلمن مسؤولية هذه املنظمة ما يلي: ،من أجل إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات كل ما   وسعها

"... رصد النباتات النامية مبا فيها املناط  املزروعة )ومن بينها احلقول واملزارع الكبرية واملشاتل واحلدائ  

نة أو املنقولة، وذلك على وجا والصوبات واملختربات( والنباتات الربية والنباتات واملنتجات النباتية املخزو

اخلصوص بهدف اإلبالغ عن ظهور وتفشي وانتشار اآلفات ومكافحتها، مبةةةا فةي ذلك اإلبالغ املنصوص عليةةا 

 ب(.2-4..." )املادة 8)أ( مةةةن املةةادة 1  الفقةةرة 

أ( كما  3  - 4اضعة للوائح )املادة مسؤولة عن توزيع املعلومات   أراضيها بشأن اآلفات اخل األطراف املتعاقدةوتكون 

كافية عن حالتها لالستعانة بها    مبعلوماتأن عليها "بقدر استطاعتها، إجراء استطالعات عن اآلفات واالحتفاظ 

 طلبهافئات اآلفات ووضع تدابري الصحة النباتية املالئمة. وتوفر هذه املعلومات إىل األطراف املتعاقدة بناء على  حتديد

 (.2 - 8ي( وعليها أيلًا أن "تعيِّن جهة اتصال لتبادل املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية" )املادة .2- 7ة )املاد

االشرتاطات اليت جاءت   االتفاقية"... بالتعاون فيما بينها إىل  استيفاء األطراف املتعاقدةوبفلل هذه الُنظم تستطيع 

( وعلى وجا اخلصوص "التعاون   تبادل املعلومات 1 - 8تفاقية )املادة أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه اال

بشأن اآلفات النباتية وال سيما اإلبالغ عن ظهور أو تفشي أو انتشار اآلفات اليت قد تشكل خطرًا مباشرًا أو حمتماًل وفقًا 

 أ(.1 - 8لإلجراءات اليت قد تلعها اهليئة )املادة 

 فاتالغرض من اإلبالغ عن اآل .2

الغرض الرئيسي من اإلبالغ عن اآلفات هو إظهار وجود خطر فوري أو حمتمل. وينشأ اخلطر الفوري أو احملتمل   

أغلب احلاالت من ظهور آفة ما وتفشيها وانتشارها إذا كانت آفة من آفات احلجر الزراعي   البلد الذي اكُتشفت فيا 

 .لبلدان اليت تعقد معها تبادالت جتاريةا  البلدان اجملاورة وعند  اآلفة، أو إذا كانت آفة من آفات احلجر الزراعي

 ومن شأن تقديم تقارير موثوق بها وعلى الفور عن اآلفات تأكيد وجود ُنظم فعالة لإلشراف والتبليغ داخل البلدان.

تية على النحو الالزم ملراعاة الصحة النباب املتعلقةوإجراءاتها  استريادها شروطويسمح اإلبالغ عن اآلفات للبلدان بتكييف 

. كما أنا يوفر معلومات عن احلاضر واملاضي تكون ذات فائدة من أجل تشغيل ُنظم الصحة اآلفات أي تغريات   خماطر

وأن تساعد  الصحة النباتية النباتية. ومن شأن املعلومات الدقيقة عن حالة اآلفات أن تيسر إجياد املربر الفين لتدابري

لتدخل   النشاط التجاري بدون مربر. وحتتاج كل البلدان إىل تقارير عن اآلفات هلذه األغراض وهي لن على تقليل ا

تستطيع احلصول عليها إال بالتعاون مع بلدان أخرى. فتدابري الصحة النباتية اليت تتخذها البلدان املستوردة املستندة إىل 

 وأن يكون هلا مربرات فنية كافية. اآلفات التقارير عن اآلفات جيب أن تكون متناسبة مع خماطر
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 املسؤوليات القطرية .3

جيب على املنظمات القطرية لوقاية النباتات اختاذ ما يلزم للمان مجع تقارير حملية عن اآلفات، وللتحق  منها 

 وحتليلها.

 املراقبة 1.3

النحو الذي تتطلبا االتفاقية الدولية لوقاية يعتمد اإلبالغ عن اآلفات على وجود ُنظم قطرية داخل البلدان للمراقبة على 

ب(. وميكن احلصول على املعلومات الواجب إبالغها عن اآلفات إما من نوعي املراقبة 2 - 4( )املادة 1997النباتات )

مسح أو من ُنظم املراقبة العامة أو من عمليات  ،(اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة) 6رقم  املعيار الدوليالواردين   

خاصة. وجيب أن تكون هذه الُنظم موجودة للتأكد من أن هذه املعلومات سُترسل إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات وأن 

هذه املنظمة ستجمعها لديها. وجيب أن تسري ُنظم املراقبة ومجع البيانات بصورة مستمرة وأن تعمل   الوقت املناسب. 

 .6رقم  املعيار الدولياء   وجيب أن تكون املراقبة وفقًا ملا ج

 مصادر املعلومات 2.3

ميكن احلصول على املعلومات الالزمة لإلبالغ عن اآلفات إما بواسطة املنظمة القطرية مباشرة أو ميكن أن تكون هذه 

 املعلومات متوافرة لديها من جمموعة متنوعة من املصادر )مؤسسات البحوث والصحف واإلنرتنت واملنتجني الزراعيني

ومنشوراتهم ومن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ... إخل(. واملراقبة العامة من جانب املنظمة القطرية تشمل استعراض 

 البيانات الواردة من مصادر أخرى.

 التحقق والتحليل 3.3

واء كانت واردة من جيب أن تلع املنظمات القطرية لوقاية النباتات نظمًا للتحق  من التقارير احمللية عن اآلفات س

مصادر رمسية أو غريها )مبا   ذلك التقارير الواردة إليها من بلدان أخرى(. وحيدث هذا التحق  بالتأكد من التعرف 

  على اآلفة املعنية وعمل حتديد أولي لتوزعها اجلغرا  وبذلك ميكن التوصل إىل "حالة اآلفة"   البلد وفقًا ملا جاء 

وجيب على تلك املنظمات أيلًا أن تلع أنظمة لتحليل أخطار  .(حتديد حالة اآلفات   منطقة ما) 8رقم  املعيار الدولي

اآلفات لتقرير ما إذا كانت أوضاع اآلفات اجلديدة أو غري املتوقعة تعترب خطرًا فوريا أو حمتمال   البلد )أي   البلد 

اتية. كما جيوز استخدام حتليل خماطر اآلفات أيلًا   الذي يقدم البالغ( مما يتطلب إجراءات   جمال الصحة النب

 التعرف على ما إذا كانت األوضاع اليت وردت عنها بالغات قد تكون موضع قل  لبلدان أخرى.

 حوافز لإلبالغ داخل البلد 4.3

م املنتجني جيب، كلما أمكن، أن توفر البلدان حوافز تشجع على تقديم البالغات حمليًا. فيجوز وضع شرط رمسي ُيلز

أو  ،وغريهم بتقديم بالغات عن حاالت اآلفات اجلديدة أو غري املتوقعة، وجيوز تشجيعهم على ذلك إما بوسائل اإلعالم

 بأعمال اجملتمع احمللي، أو بتقديم جوائز، أو بفرض عقوبات.
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 التزامات اإلبالغ .4

أ( اإلبالغ عن ظهور اآلفات وتفشيها 1 - 8، املادة 1997يفرض االلتزام الذي جاء   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

وانتشارها إذا كانت ذات خطر مباشر أو ُمحتمل. وجيوز للبلدان أيلًا تقديم تقارير اختيارية أخرى. وهذا اإلبالغ 

ا حمددا. يستو  التوصية العامة اليت جاءت   االتفاقية الدولية للتعاون على بلوغ أهداف االتفاقية ولكنا ليس واجب

 وسيتناول املعيار احلالي أيلا حاالت أخرى لإلبالغ عن اآلفات.

 اإلبالغ عن اخلطر الفوري أو احملتمل 1.4

اخلطر الفوري يعترب هو اخلطر الذي أمكن بالفعل التعرف عليا )أي آفة خاضعة للوائح(، أو الذي يكون واضحا على 

حملتمل فهو اخلطر الذي أمكن التعرف عليا نتيجة حتليل أخطار أساس املشاهدة أو اخلربة السابقة(. وأما اخلطر ا

 اآلفات. 

وكال النوعني من أخطار اآلفات اليت توجد   البلد الذي يقدم التبليغ يؤدي   املعتاد إىل اختاذ أعمال طارئة أو أعمال 

   جمال الصحة النباتية   هذا البلد.

وظهور اآلفات وتفشيها وانتشارها إذا كان فيها خطر فوري أو حمتمل على البلد امُلبِلغ قد يكون فيا خطر فوري أو 

 حمتمل على بلدان أخرى. وعلى ذلك فهناك التزام بإبالغ البلدان األخرى.

ال متثل خطرًا على تلك البلدان  لتزام باإلبالغ عن ظهور اآلفات وتفشيها أو انتشارها إذا كانتاإل األطراف املتعاقدةوعلى 

نفسها ولكن كان من املعروف أنها خاضعة للوائح   بلدان أخرى أو أنها ستكون خطرا فوريا على بلدان أخرى. 

)بالنسبة للطرق اليت متر فيها اآلفات( والبلدان اجملاورة اليت ميكن أن تنتشر إليها هي البلدان املستوردة واملقصود بذلك 

 ارة.اآلفة دون جت

 التقارير عن اآلفات األخرى 2.4

تستطيع البلدان أيلا، على النحو املناسب، أن تستخدم نفس ُنظم اإلبالغ لتقديم تقارير عن آفات أخرى أو أن تقدم 

من  8بالغًا لبلدان أخرى، إذا كان ذلك سيساهم مساهمة مفيدة   تبادل املعلومات عن آفات النباتات املذكورة   املادة 

تفاقية الدولية لوقاية النباتات. وجيوز للبلدان أيلا أن تعقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن اإلبالغ، وقد اال

 يكون ذلك من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.

 اإلبالغ عن تغري حالة اآلفات أو عن عدم وجودها أو تصويب التقارير السابقة 3.4

أن تبلغ عن حاالت يكون فيها اخلطر الفوري أو احملتمل قد تغري أو مل يعد موجودا )مبا   ذلك جيوز للبلدان أيلا 

على وجا خاص غياب اآلفات(. فإذا كان هناك بالغ ساب  بوجود خطر فوري أو حمتمل ثم يتبني بعد ذلك أن التقرير 

ى البلدان أن تبلغ عن هذا التغري. كان غري صحيح أو أن الظروف تغريت حبيث أن اخلطر تغري أو اختفى جيب عل

وجيوز للبلدان أيلًا أن تبلغ عن أن كل أراضيها أو جزءًا من أراضيها أصبح مصنفًا على أنا خال من اآلفات، وذلك وفقا 

أو أن تبلغ عن النجاح   استئصال اآلفة  (متطلبات إنشاء املناط  اخلالية من اآلفات) 4رقم    املعيار الدوليملا جاء 
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أو عن تغري   نطاق العوائل أو    ،(خطوط توجيهية ِبشأن برامج استئصال اآلفات) 9رقم املعيار الدولي فقًا ملا جاء   و

 .8رقم  املعيار الدوليحالة آفة ما حبسب األوصاف الواردة   

 اإلبالغ عن اآلفات يف الرسائل املستوردة 4.4

طوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية خ) 13رقم  املعيار الدوليهذا املوضوع يغطيا 

 .هذا املعيارمشموال    غري و (واإلجراءات الطارئة

 الشروع يف اإلبالغ .5

أو النجاح   استئصاهلا، أو عند ظهور أي حالة  انتشارهاجيب البدء باإلبالغ عن اآلفات عند ظهورها أو تفشيها أو 

 .جديدة أو غري متوقعة

 ظهور اآلفة 1.5

جيب بصفة عامة اإلبالغ عن ظهور آفة ما إذا كان قد أمكن التعرف عليها من فرتة قصرية وكان من املعروف أنها 

 )بالنسبة للطرق اليت تعربها اآلفة(. البلدان املستوردةخاضعة للوائح   البلدان اجملاورة أو   

 التفشي 2.5

فرتة قريبة. وجيب اإلبالغ عن التفشي إذا كان وجود اآلفة مياثل على األقل  ُيقصد بالتفشي اكتشاف أعداد اآلفة من

. ومعنى ذلك ضرورة اإلبالغ عنا حتى إذا كانت اآلفة قد تظل 8رقم  املعيار الدوليحالة الوجود العارض كما جاء   

 موجودة   املستقبل الفوري ولكن ليس من املتوقع هلا أن تستقر.

تفشي على أي وضع غري متوقع عندما تكون اآلفة متوطنة، مما قد يؤدي إىل زيادة كبرية   خماطر كذلك ينطب  تعبري ال

، خصوصا إذا كان املعروف أن هذه اآلفة البلدان املستوردةالصحة النباتية على البلد املبلغ وعلى البلدان اجملاورة أو 

عة   جتمعات اآلفة، وتغريات   نطاق العوائل وظهور خاضعة للوائح. وقد تشمل هذه األوضاع غري املتوقعة زيادة سري

 أنواع أو منط حيوي جديد وأكثر نشاطا، أو اكتشاف طرق عبور جديدة.

 االنتشار 3.5

على البلد املبلغ  اآلفات أخذت تتوسع   توزعها اجلغرا  مما يؤدي إىل زيادة كبرية   خماطر املتوطنةيعين أن اآلفة 

 ، خصوصًا إذا كان املعروف أن هذه اآلفة خاضعة للوائح.البلدان املستوردة والبلدان اجملاورة أو

 النجاح يف استئصال اآلفة 4.5

جيوز اإلبالغ عن االستئصال إذا كان ناجحا. وحيدث النجاح   حالة القلاء على آفة مستقرة أو عابرة من منطقة ما مع 

 (9رقم  املعيار الدوليالتحق  من غياب هذه اآلفة )انظر 
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 إعالن منطقة خالية من اآلفات 5.5

املعيار جيوز اإلبالغ عن إعالن منطقة خالية من اآلفات إذا كان ذلك ُيعترب تغيريا   احلالة السابقة لتلك املنطقة )انظر 

 (.4رقم  الدولي

 اإلبالغ عن اآلفات .6

 حمتويات البالغ 1.6

 جيب بيان ما يلي بوضوح   اإلبالغ عن آفة ما:

 اآلفة بامسها العلمي )وإذا أمكن على مستوى النوع ومستوى النوع الفرعي إذا كان معروفًا ومفيدًا( تعريف -

 تاريخ البالغ -

 العائل أو العوائل أو املواد املعنية )على النحو املناسب( -

 8رقم  املعيار الدوليحالة اآلفة على النحو املقصود    -

 ذا كان ذلك مناسبًا(التوزع اجلغرا  لآلفة )مع خريطة إ -

 طبيعة اخلطر وهل هو فوري أو حمتمل، أو أي سبب آخر لإلبالغ. -

وجيوز أيلًا اإلشارة إىل تدابري الصحة النباتية املطبقة أو املطلوب تطبيقها، والغرض منها، وأي معلومات أخرى على 

 .8رقم  املعيار الدوليالنحو املشار إليا   سجالت اآلفات   

ن مجيع هذه املعلومات متوافرة عن حالة اآلفة ميكن إرسال بالغ أولي ثم حتديثا فيما بعد كلما توافر املزيد فإذا مل تك

 من املعلومات.

 وقت اإلبالغ 2.6

جيب إرسال بالغات عن ظهور اآلفات وتفشيها وانتشارها دون أي تأخري ال مربر لا. وهذا مهم بوجا خاص عندما 

ي خطرا كبريا. ومن املعرتف با أن طريقة سري الُنظم القطرية لإلشراف والتبليغ )انظر القسم االنتشار الفور احتماليكون 

 (، وخصوصا عملية التحق  والتحليل، تتطلب وقتًا معينًا ولكن جيب أن يكون هذا الوقت هو الوقت األدنى املمكن.3

 وجيب حتديث التقارير كلما توافرت معلومات أحدث وأكمل.

 يغ ووجهة البالغاتآلية التبل 3.6

اإلبالغ عن اآلفات الذي ُيعترب التزاما مبوجب االتفاقات الدولية لوقاية النباتات جيب أن يأتي من املنظمة القطرية 

 لوقاية النباتات وأن تسري هذه املنظمة على واحد على األقل من األنظمة الثالثة التالية:

واألفلل أن تستعمل البلدان  -ربيد، الفاكس أو الربيد اإللكرتوني( اإلبالغ مباشرة إىل نقاط االتصال الرمسية )ال -

 الوسائل اإللكرتونية عند اإلبالغ على اآلفات من أجل سهولة توزيع املعلومات فورا وعلى نطاق واسع؛
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عتباره اإلعالن على موقع على اإلنرتنت يكون موقعا مفتوحا ورمسيا   البلد املبِلغ )وجيوز تسمية هذا املوقع با -

وجيب توفري معلومات دقيقة عن عنوان هذا املوقع وإمكان الوصول إىل بالغات اآلفات  -نقطة اتصال رمسية( 

 ؛ الدولية لوقاية النباتات أو على األقل إىل أمانة االتفاقية األطراف املتعاقدةإىل مجيع 

 املنفذ الدولي للصحة النباتية. -

ع احلاالت اإلبالغ عن اآلفات املعروف عنها أنها ذات خطر فوري لبلدان أخرى وإىل جانب ذلك فمن املوصى با   مجي

 إبالغًا مباشرا لتلك البلدان إما بالربيد أو بالربيد اإللكرتوني.

وجيوز للبلدان أيلا أن ترسل بالغات اآلفات إىل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وإىل شبكات اإلبالغ اليت تعاقدت 

اصة، وذلك من خالل ُنظم اإلبالغ املتف  عليها ثنائيًا، أو بأي طريقة أخرى مقبولة للبلدان صاحبة الشأن. معها بصفة خ

 ومهما يكن نظام اإلبالغ املستخدم فإن املنظمة القطرية لوقاية النباتات تظل مسؤولة عن البالغات.

أو   جريدة أو جملة رمسية ذات توزيع حمدود  وال يكفي الحرتام املعايري احلالية نشر بالغات اآلفات   جملة علمية

 بطبيعتها.

 املمارسات اجليدة يف اإلبالغ 4.6

 .8رقم  املعيار الدوليينبغي للبلدان أن تسري على "املمارسات اجليدة   اإلبالغ" كما جاء   

بالطرق الثنائية قبل كل  فإذا كانت حالة اآلفة   بلد ما موضع تساؤل من بلد آخر فينبغي بذل حماولة حلل املسألة

 شيء.

 السرية 5.6

ال ينبغي أن تظل تقارير اآلفات سرية ولكن جيوز   الُنظم القطرية لإلشراف واإلبالغ احمللي والتحق  والتحليل أن 

 تكون هناك معلومات سرية.

ال  احملليةاطات وقد تكون لدى البلدان اشرتاطات خاصة بسرية بعض املعلومات مثل شخصية املنتجني. ولكن االشرت

 جيب أن تؤثر   التزامات اإلبالغ األساسية )حمتويات البالغ ووقت تقدميا(.

 وال ينبغي أن تكون السرية املوجودة   ترتيبات ثنائية متعارضة مع التزامات اإلبالغ الدولية.

 اللغات 6.6

ملستخدمة لإلبالغ عن اآلفات إال عندما تطلب ليس هناك   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات خاصة باللغة ا

( ففي هذه احلالة جيب 1997ي )االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2 - 7معلومات مبوجب املادة  األطراف املتعاقدة

 األطراف املتعاقدةاستخدام واحدة من اللغات الرمسية   منظمة األغذية والزراعة عند إرسال الرد. واألفلل أن تقدم 

 تقارير اآلفات باللغة اإلنكليزية، وخصوصًا من أجل اإلبالغ عنها بالطرق اإللكرتونية على النطاق العاملي.
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 معلومات إضافية .7

أن تطلب معلومات إضافية من خالل نقاط االتصال الرمسية. وينبغي  لألطراف املتعاقدةعلى أساس بالغات اآلفات جيوز 

 ي. 2 – 7قصى ما بوسعا، املعلومات املطلوبة مبوجب املادة للبلد املبلغ أن يلمن البالغ، أل

 االستعراض .8

جيب على املنظمة القطرية لوقاية النباتات إجراء استعراض دوري لُنظم اإلشراف واإلبالغ عن اآلفات بالتأكد من أنها 

وقت املطلوب. وجيب على تستو  اشرتاطات اإلبالغ وللتعرف على إمكانيات حتسني االعتماد عليها وتشغيلها   ال

 البلدان إدخال التعديالت الالزمة.

 التوثيق .9

جيب أن تكون الُنظم القطرية لإلشراف واإلبالغ عن اآلفات موصوفة وصفًا وافيًا مع توافر وثائ  عنها، وجيب توفري هذه 

(.6رقم  املعيار الدولياملعلومات للبلدان األخرى عند الطلب )انظر 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  
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