
نشر نقاط دخول محددة للنباتات أو المنتجات النباتية

عربي
لإلبالغ الوطني  االلتزام 

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المادة السابعة 2 )د(
أو المنتجات النباتية إال من خالل  إذا تطلب الطرف المتعاقد أال يتم استيراد شحنات النباتات 
، وسيتم اختيار هذه النقاط بحيث ال تعرقل دون داع التجارة الدولية. يقوم  نقاط دخول محددة 
إقليمية  منظمة  وأي  األمين،  إلى  وإرسالها  هذه  الدخول  بنقاط  قائمة  بنشر  المتعاقد  الطرف 
لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها ، وإلى جميع األطراف المتعاقدة التي يعتقد 

الطرف المتعاقد أنها تتأثر مباشرة، وأطراف متعاقدة أخرى عند الطلب.

النمط: أساسي1

الطريقة: عامة2

الكيان المسؤول: الطرف المتعاقد

الكيان المستلم: األمين، المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي يكون الطرف المتعاقد عضو 
أطراف  وإلى  مباشرة،  تتأثر  انها  المتعاقد  الطرف  يعتقد  التي  المتعاقدة  األطراف  جميع  فيها، 

متعاقدة أخرى عند الطلب

اللغات )المادة التاسعة عشرة من االتفاقية(: تنص المادة التاسعة عشرة، الفقرة 3 )جـ(، على 
أنه يتعيَّن وضع المعلومات المؤمنة وفقاً للمادة السابعة 2 )د( في واحدة على األقل من اللغات 

الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

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  يجب أن يتم اختيار نقاط محددة للدخول من قبل طرف متعاقد إذا كان الطرف املتعاقد

يتطلب أن يتم استيراد شحنات النباتات أو املنتجات النباتية التي سيتم استيرادها من 
خالل نقاط الدخول هذه.

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
u .ميكن إبالغ معلومات عن نقاط الدخول مع متطلبات الصحة النباتية والقيود واحملظورات
u  واملنتجات النباتات  لشحنات  الدخول  نقاط  على  قيود  فيها  توجد  ال  التي  احلاالت  وفي 

النباتية في بلد ما، ال حاجة للتقرير. ومع ذلك، من املستحسن أن تكون املعلومات حول 
عدم وجود قيود منشورة على البوابة.

 االتفاقية الدولية 
)IPPC( لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla,

 00153 Rome, Italy
هاتف: 4812 5705 06 39+ 

 ippc@fao.org :بريد إلكتروني
www.ippc.int :املوقع األلكتروني

النمط، أساسي = التزام \ 1
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


