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وما مل يذكر خالف ذلك،  .واستنساخها ونشرها اإلعالمي املنتج هذا يف الواردة املواداستخدام )املنظمة(  املتحدة لألمم والزراعة منظمة األغذيةتشجع 
ارية، على أن يشار جتالستخدام يف منتجات أو خدمات غري ل، أو اخلاصةدريس الدراسات واألحباث والت ألغراضطبعها تنزيلها و ميكن نسخ هذه املواد و 

ن م إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل
 .األشكال

 
 نزيل على العنوان التايل:للت اهليئة متاحة لتوصيات النسخ احلالية املعتمدة أن إىل اإلشارة التوصية الصادرة عن اهليئة، جتدر يتم استنساخ هذه وعندما

recommendations/-1/cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-www.ippc.int/en/core 
 
 التايل:  العنوان إىل ألخرىا التجارية االستخدامات حقوق إىل باإلضافة البيع وإعادة والتصرف الرتمجة حقوق على احلصول طلبات مجيع توجيه بغيينو 

request/en-us/licence-http://www.fao.org/contact أو إىل :copyright@fao.org 

 
: إىل الطلبات بإرسال شراؤها وميكن( www.fao.org/publications للمنظمة )اإللكرتوين وععامل علىمتاحة  للمنظمة اإلعالمية املنتجاتوإن 

sales@fao.org-publications.  بالوضع تعلقي ما يف لمنظمةل خاص رأي أي عن تعّب  ال عرضها وطريقة اإلعالميا املنتج هذ يف املستخدمة األوصافو 
 أو حمددة شركات إىل اإلشارة تعب وال .وختومها حدودها بتعيني أو بسلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إعليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين

 املعرب واآلراء .رهذك يرد مل امّ  مثيالهتا على تفضيلها أو نظمةامل جانب من توصية أو دعم عن ال، أم مرخصة كانت  سواء املصنِّعني، بعض منَتجات
 .اسياساهت أو املنظمة آراء بالضرورة تعكس وال( املؤلفني) املؤلف آراء هي اإلعالمي املنَتج هذا يف عنها
 

© FAO 2001/IPPC Secretariat 
 

 
 تاريخ المطبوع

 .توصية اهليئة من رمسيًا جزءًا يشكل ال هذا
 .للهيئة الثامنة الدورة خالل ونوعشت التوصية ُعّدمت 04-2013
  اخلاضعة املواد نم وغريها بالنباتات( اإللكرتونية التجارة) اإلنرتنت عب التجارة بشأن التوصية التاسعة، دورهتا يف اهليئة، اعتمدت 04-2014

 (.R-05) للوائح
 .عليها ووافق الدولية االتفاعية أمانة عبل من املقرتحة احلبية التعديالت اهليئة مكتب استعرض 12-2016
 .احلبية التعديالت إدراج وعلى التوصية نسق ترتيب إعادة على عشرة، الثانية دورهتا يف اهليئة، وافقت 04-2017

 2017-04: لتاريخ املطبوع تعديل آخر
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R-05 للوائح اخلاضعة املواد من وغريها بالنباتات( اإللكرتونية التجارة) اإلنرتنت عرب التجارة  

2  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1  من

 معلومات أساسية
 

  بشااااااااااااااكااا ( نياااةاإللكرتو  التجاااارة) اإلنرتنااات عرب طلبهاااا يتم اليت النبااااتياااة واملنتجاااات النبااااتاااات مبيعاااات زادت 
 لوقاية الدولية املعايري معظم واعتماد( الدولية االتفاقية) النباتات لوقاية الدولية االتفاقية إبرام أعقبت اليت الساانوات يف كبري

  الكثري ويف. هبا ملتجرا للساااااااااااااال  التزايد يف اآلخذ احلجم تعزيز يف اإللكرتونية التجارة وتسااااااااااااااهم(. الدولية املعايري) النباتات
 على املوافقة قب  للزبون اجلغرايف املوق بعني االعتبار  رب اإلنرتنتعجتار النباتات واملنتجات النباتية  أخذي ال احلاالت، من

 للوائح خاضااعة مواد نم شاا نات اسااترياد إىل تؤدي قد الزبون مبوق  هذه املعرفة وقلة. إليه املشاارتيات وشاا ن البي  عملية
 ذلك يف النباتات لوقاية الوطنية املنظمة تفرضاااااااها رمبا اليت النباتية الصااااااا ة بشاااااااهادات مرفقة تكون أن دون من ما بلد إىل
  .البلد
 

 قدمت إلنرتنتا عرب التجارة بشأن التنفيذ ودعم االستعراض لنظام دراسة بينها من الدراسات، من عدد بنّي  وقد 
 شهادات إىل متكرر بشك  تفتقد اإلنرتنت عرب تطلب واليت للوائح اخلاضعة املواد أنّ  ،(2012) للهيئة السابعة الدورة يف

 مث  بعد، عن املبي  من أخرى أشكال م  القبي  هذا من شواغ  حتديد مت وقد. استريادها لدى املناسبة النباتية الص ة
  .واجملالت الص ف يف املنشورة اإلعالنات خالل من التجارة متارس اليت الربيدية الطلبيات شركات

 
 لوقاية قليميةواإل الوطنية للمنظمات ينبغي الواق ، هذا مواكبة من النباتات لوقاية العاملي اإلطار يتمكن ولكي 
 الطريقة هبذه تطلب اليت السل  امتثال ولضمان اإلنرتنت عرب التجارة لرصد اآلخرين املصل ة أص اب م  التعاون النباتات
 التعاون جماالت يف حتسيناتإدخال  األمر هذا ويتطلب. املخاطر حتلي  أساس على الصلة، ذات النباتية الص ة للوائح
 .السري  والربيد الربيد خدمات سيما وال السل  هذه بنقلها املعروفة القنوات عرب والتنفيذ والرصد

 
 إلى موجهة التوصية هذه
 

 .النباتات لوقاية اإلقليمية واملنظمات النباتات لوقاية الوطنية واملنظمات املتعاقدة األطراف 
 

 اتالتوصي
 

 ةاإللكرتوني لتجارةا بواسطة وتسليمها طلبها يتم اليت املنتجات من متنوعة جمموعة على التوصية هذه تنطبق 
 املعروفة احلية توالكائنا النمو ووسائط والرتبة لالستهالك املخصصة النباتات مث  أخرى ومواد لغرسل نباتات وتتضمن

 تبادهلا ويتم سواهمو  باحثني أو هواة مج  النباتات النادرة أو هواة إىل وتباع كذلك  تكون أن على قادرة أو نباتية آفات بأهنا
لغرس أو قد تكون ل نباتات د تتضمنق خمتلفة منتجاتجمموعة  شك  يف يباع أن املواد هذه من للكثري وميكن. ن قبلهمم

 مواد أو األحذية أو األلبسة مث ) مباشر بشك  ذه النباتاتهل هاءاحتوا تظهر ال قد نفسها املنتجات غم أنر  منقوعة هبا
 الوض  هلذا ابةاستجو (. الكمالية املنتجات أو املنزلية إلكسسواراتا أو الورقية املنتجات أو املعايدة بطاقات أو التغليف

 :على النباتات لوقاية واإلقليمية الوطنية املنظمات اهليئة تشجّ  ،ملتطورا
 



للوائح اخلاضعة املواد من وغريها بالنباتات( اإللكرتونية التجارة) اإلنرتنت عرب التجارة  R-05 

2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 2  من

 .وأقاليمها بلداهنا ضمن مقرهم الواق  اإللكرتونية بالتجارة املتعاملني لت ديد آليات وض  )أ(
 املساااااارات على الرتكيز م  اإللكرتونية، التجارة عرب تشااااارتى قد اليت ة للقلقملثري ا املنتجات لت ديد آليات وضااااا  (ب)

 الساااااتكشاااااافو  ،احلية والكائنات النمو ووساااااائط والرتبة لغرسل املخصاااااصاااااة النباتات مث  املخاطر عالية احملتملة
 .املخاطر تقييم على بناء املناسبة النباتية الص ة لوائحل امتثاهلا ليت تضمنا اخليارات

 لبلدانل االسااتريادب اصااةخلا النباتية الصاا ة لشاارو  اإللكرتونية بالتجارة املتعاملني والتجار الزبائن امتثال تشااجي  (ج)
 .الشرو  تلك جتاوز على املرتتبة املخاطر بشأن املناسبة املعلومات توفريو  املستوردة

 املتعلقة التدابريو  املخاطر عن املناساابة املعلومات إرسااال لضاامان السااري  والربيد الربيد خدمات م  التنساايق تعزيز (د)
 .اإللكرتونية بالتجارة املتعاملني التجار إىل النباتية بالص ة

 الشراء ساليبأ إدراج املقتضى وعند بعد، عن البي  أشكال ي مج طرحهات اليت النباتية الص ة خماطر يف الت قيق (ه)
 .املخاطر بإدارة اخلاصة أنشطتها يف ذهه

 .النباتية الص ة لوائح جتاوز مبخاطر التوعية (و)
 
 :أعاله ورد ما بموجب أُبطلت التي( توصياتال أو) توصيةال
 

 .توجد ال 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


