
 نشر ونقل متطلبات الصحة النباتية، 
القيود والمحظورات

عربي
لإلبالغ الوطني  االلتزام 

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المادة السابعة 2 )ب(
القيود  النباتية،  الصحة  متطلبات  ونقل  نشر  اعتمادها،  فور  المتعاقدة،  األطراف  على  يتعين 

والمحظورات ألي طرف متعاقد أو أطراف يعتقدون أنها قد تتأثر مباشرة بهذه التدابير.

النمط: أساسي1 

الطريقة: عامة2

الكيان المسؤول: الطرف المتعاقد

الكيان المستلم: أي طرف متعاقد أو أطراف يعتقد أنها قد تتأثر مباشرة بمثل هذه التدابير

اللغات )المادة التاسعة عشرة من االتفاقية(: 
u  التي التغطية  مالحظات  تكون  أن  يتعني  أن  )ب(،   3 الفقرة  عشرة،  التاسعة  املادة  تضع 

اللغات  من  واحدة  في  )ب(   2 السابعة  للمادة  وفقاً  املنقولة  الوثائق  عن  بيانات  تعطي 
الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

u  تضع املادة التاسعة عشرة، الفقرة 3 )ج( أن تكون املعلومات املقدمة وفقاً للمادة السابعة
2 )ب( في واحدة على األقل من اللغات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

السبب:
u  لتسهيل احلركة الدولية اآلمنة والفعالة من النباتات واملنتجات النباتية. وأن يؤدي إلى أدنى

عائق للحركة الدولية للنباتات واملنتجات النباتية وبنود أخرى خاضعة للوائح. 

مالحظات::
u  كان هذا املفهوم في البداية من قبل فريق دعم البوابة الدولية للصحة النباتية على أنها

تعني "كل التشريعات واللوائح".
u  اعتمادها املتعاقدة، فور  "يتعني على األطراف  االتفاقية،  2 )ب( من  السابعة  للمادة  وفقا 

نشر ونقل متطلبات الصحة النباتية، القيود واحملظورات ألي طرف متعاقد أو أطراف تعتقد 
األطراف املتعاقدة أنها قد تتأثر بشكل مباشر من مثل هذه التدابير".

وفقا للمادة الثانية عشرة 4 )د( من االتفاقية "، يقوم األمني بنشر املعلومات املستلمة من 
األطراف املتعاقدة عن متطلبات الصحة النباتية، القيود واحملظورات املشار إليها في املادة. 

السابعة 2 )ب( ".
ال حتدد املادة السابعة 2 )ب( من االتفاقية صراحة أي التزام على األطراف املتعاقدة إلخطار 
املادة  تفسير  يتعنيَّ  لذلك  واحملظورات.  القيود  النباتية،  الصحة  مبتطلبات  االتفاقية  أمانة 
احلادية عشر 4 على أنها تعني أنه من واجب األمانة أن تنشر متطلبات الصحة النباتية، 
النمط، أساسي = التزام \ 1القيود واحملظورات فقط عندما يتم تلقي هذه املعلومات من األطراف املتعاقدة ذات الصلة.

بغض النظر عن املناسبات. 
مدفوع من حدث = متأثر بحدث 

محدد. بناء على طلب = متأثر 
بطلب

الطريقة:  عامة = مبلغ عنها \ 2
من خالل البوابة الدولية للصحة 

النباتية  )www.ippc.int(، ثنائية 
= مبلغ عنها في اتصال مباشر 

بني البلدان



نشر ونقل متطلبات الصحة النباتية، القيود والمحظورات
عربي لإلبالغ الوطني  االلتزام 

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
u  تضع املادة الثانية عشر .4 )د( من االتفاقية وحتدد كالً من واجب األمني على نشر املعلومات

املستلمة من األطراف املتعاقدة عن متطلبات الصحة النباتية، القيود واحملظورات املشار 
2 )ب(. اعتمدت الدورة الثالثة للهيئة املؤقتة لتدابير الصحة  إليها في الفقرة السابعة 
متاحة  واحملظورات  واملتطلبات  القيود،  املعلومات عن  "جميع  تكون  بأن  التوصية  النباتية 
أو الصفحات  النباتات و /  أو مواقع املنظمات اإلقليمية لوقاية  من خالل مواقع قطرية 
الوطنية على الشابكة ضمن موقع االتفاقية ومرتبطة من خالل البوابة الدولية للصحة 
اخلامس  امللحق   ، النباتية  الصحة  لتدابير  املؤقتة  للهيئة  الثالثة  الدورة  )تقرير  النباتية" 

عشر، الفقرة 18(.
u  يتم تشجيع األطراف املتعاقدة على إتاحة متطلبات الصحة النباتية على نطاق أوسع مما

كان عليه في املاضي من خالل إدراجها في البوابة الدولية للصحة النباتية )متاحة جلميع 
الدول سواء املتضررة أو ال من هذه التدابير(.

u  ميكن أيضا نشر متطلبات الصحة النباتية، القيود واحملظورات من قبل األطراف املتعاقدة
في  النباتات.  لوقاية  اإلقليمية  املنظمات  مواقع  أو  الشابكة  على  اخلاصة  مواقعها  على 

مثل هذه احلاالت يتعني ربط املعلومات من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية.
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