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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية  -الوطنية التقارير برفعتقرير عن االلتزامات املتعلقة 

 النباتات بشأن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية

 من جدول األعمال 1-1-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

استعراض برنامج تبادل املعلوماات   2013يف عام  الثامنة تهادور)اهليئة( يف  هيئة تدابري الصحة النباتيةطلبت  -1

 التقاارير  رفاع  التلاماات والاذ  يهادإ إىل الرتزيال علاى      الدولية لوقاياة النباتاات )االتفاقياة الدولياة(     التابع لالتفاقية

واتفقات أيضاا     2001.1عاام   يف ىل التوجيهات املعتمدة يف اهليئة املؤقتاة لتادابري الصاحة النباتياة    إالوطنية، وقد استند 

"الربناامج ااااب بااللتلاماات     الدولياة  املعلوماات التاابع لالتفاقياة   دة تسامية برناامج   اعلى إع يف درتها الثامنةئة هليا

  2."املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابع لالتفاقية

 

وللمساعدة يف هذه العملية، ُأنشئت اجملموعة االستشارية املعنية بااللتلاماات املتعلقاة برفاع التقاارير الوطنياة       -2

يف شاهر  . وقاد التقات اجملموعاة االستشاارية للمارة ا وىل      يف دورتهاا الثامناة   هليئاة امان قبال   )اجملموعة االستشارية( 

ة من املواضيع املتعلقة بالتلامات رفع التقارير الوطنياة، بادًا  مان    وقّدمت املشورة بشأن جمموعة واسع 2014يوليو/متوز 

اإلبالغ الفعال عن هذه االلتلاماات وواوال  إىل إدارة املنظماات الوطنياة لوقاياة النباتاات وسياساتها )كاا يف  لا   اع           

 .)البوابة الدولية( لوقاية النباتات موقع البّوابة الدولية علىميكن االّطالع على التقرير زامال  وق منها(. انات والتحّقيالب
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، قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بفضل مسااهمات مان اجملموعاة االستشاارية،     2014ويف عام  -3

 بوضع إجراًات خاوة بالتلامات رفع التقارير الوطنية وادقت عليها مؤقتا  اهليئة يف دورتها العاشرة .

 

 اعليها  اتفق سب ماحبها اتاختصاولتنفيذ  اجملموعة االستشارية عملها عرب اإلنرتنت تابعت، 2015ويف عام  -4

 مكتب اهليئة.

 

أحكام االتفاقياة  ستشارية، ومع ا خذ يف االعتبار اليت وّفرتها اجملموعة اال ساهماتواستنادا  إىل التوويات وامل -5

 وطنية، مّت اقرتاح اإلجراًات التالية اااوة بهذه االلتلامات:التلامات رفع التقارير ال املتعلقةيئة اهلالدولية وقرارات 
 

بااللتلاماات املتعلقاة برفاع التقاارير الوطنياة التابعاة لالتفاقياة         العاماة املتصالة   اإلجاراًات  ترد تفاوايل  )أ(

. وتوّحاد هاذه اإلجاراًات    ثيقاة هلاذه الو  1ستدام لربنامج هذه االلتلامات، يف املرفاق  املتنفيذ للوالضرورية 

اختاذتها يف السانوات املاضاية،     واليت زانت اهليئاة قاد  القرارات املتصلة بالتلامات رفع التقارير الوطنية 

ىل املشورة املقدمة من اجملموعة االستشارية املعنية بااللتلامات املتعلقاة برفاع   إمستندة وتوجيهات جديدة 

 التقارير الوطنية.

والضرورية  الدولية شأن االلتلامات اااوة املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقيةاإلجراًات بترد  )ب(

أحكاام   املرفقاجلدول الوارد يف هذا يفّصل . و(ب)1يف املرفق  بالتفصيل للووول إىل تنفيذ مستدام للربنامج

إجاراًات إضاافية  تتفاق عليهاا      ياوّفر طنية احملّددة يف نص االتفاقياة، زماا   رفع التقارير الوبلتلامات الا

 إرشادات زافية.الثغرات حني ال توّفر االتفاقية  الوضوح وسّداهليئة حيث بّينت التجربة ضرورة حتسني 

 

االلتلاماات املتعلقاة برفاع التقاارير الوطنياة التابعاة       ب املتعلقاة ُأخذت معظم اإلجراًات احملّددة يف اإلجراًات  -6

، ومان تفساريات ناص االتفاقياة الدولياة      املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةمن نّص االتفاقية ومن  الدولية لالتفاقية

وقاد دخلات هاذه اإلجاراًات حّيال       2001.3عام  يف بشأن تبادل املعلومات، زما اعتمدته اهليئة املؤقتة لوقاية النباتات

 التنفيذ.

 

ت اليت وضعتها اجملموعة االستشارية لدى اعتمادهاا مان هيئاة    وسوإ يبدأ العمل بهذه اإلجراًات والتوجيها -7

اجملموعاة   اليت قدمتهاتدابري الصحة النباتية. وجتدر اإلشارة إىل أن ا عضاً ينّفذون أوال  بعض التوويات واإلرشادات 

االلتلاماات برفاع التقاارير    االستشارية، كا يف  ل  املبادرات اليت اّتخذتها أوال  أمانة االتفاقياة الدولياة لتعليال تنفياذ     

الوطنية )مثل النشرات التعليمية املتصلة بهذه االلتلامات واليت جير  توزيعها بانتظام على ا عضاً لطلب تقرير بشاأن  

 أو بشأن ووف املنظمات الوطنية لوقاية النباتات(.  الدولية تعيني جهات االتصال الرمسية التابعة لالتفاقية

 

                                                      
 تقرير الدورة الثالثة للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، املرفق ااامس عشر  3



3 CPM 2016/28 

 

وعة االستشارية عملها ضمن اختصاواتها املتصلة بااللتلامات برفع التقارير الوطنياة. ويف  وسوإ تواول اجملم -8

حال ظهرت يف وقت الحق مسائل حتّد من عملية رفع التقارير، كا يف  ل  بسبب متطلبات غري واضحة أو غاري زافياة   

 ة بشأنها للنظر فيها.يئاهلمتصلة بالتلامات رفع التقارير، سوإ تقوم اجملموعة االستشارية بتبليغ 

 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -9
 

يف اإلجراًات العامة واااوة املتعلقة بااللتلامات لرفع التقارير الوطنية والتابعاة لالتفاقياة الدولياة     النظر (1)

 حسبما هو مالئم.، وتوفري اقرتاحات لتحسينها ومراجعتها، ((ب) 1و (أ) 1)املرفقان  لوقاية النباتات

اإلجراًات العامة واااوة املتعلقة بااللتلامات لرفع التقاارير الوطنياة والتابعاة لالتفاقياة الدولياة       اعتماد (2)

 (.(ب) 1و (أ) 1لوقاية النباتات )املقّدمة يف املرفقني 

على أن البوابة الدولية لتدابري الصحة النباتية التابعة لالتفاقية تبقى اآللية املفّضلة اليت تفاي مان    االتفاق (3)

 خالهلا ا طراإ املتعاقدة يف االتفاقية بالتلاماتها برفع التقارير الوطنية. 
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 )أ( 1املرفق 

 النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية التابعة الوطنية التقارير برفع املتعلقة بااللتزامات املتصلة العامة اإلجراءات
 
 لوقاية النباتات.)أ( من املادة الثامنة من االتفاقية الدولية  1رفع التقارير الوطنية وفقًا للفقرة ب املتعلقة بالتزاماتالعامة املتعلقة  اإلجراءاتترد 
 

 املالحظات رفع التقارير الوطنيةاإلجراءات املتصلة بااللتزامات املتعلقة ب املوضوع 

 اإللكرتونياة الوطنية هي الوسااط    رفع التقاريرإن اآللية األولية واملفضلة للتواصل بشأن االلتزامات املتعلقة ب اإللكرتونيةالوسائط استخدام   -1

مبا أنها أكثر كفاءة من الوساط  الورقية وألنها ختفف بقادر كابم مان املاوارد الاج اتاان األماناة إليهاا         

 ملعاجلة األوراق.

إل إىلإل وإلالتقادي  إىلإل وإلاإلبا إ إىل   بنا   تقريار  رفاع  متوإلإل; الغايات االتفاقية، فانن بباارات إلاإلتا اة لا    

 التقاارير ، وأن اآللية املفضلة للقيام بذلك هاي بان نشار    ةمباشرأمانة االتفاقية إب إ األمانة، تعين وجوب 

الاذ  تنشار    الدولية ل تفاقية  جهة االتصال الرمسيةبلى البوابة الدولية للصحة النباتية )باستثناء ترشيح 

 (.الدولية األمانة بلى البوابة

بلاى   (2006دورتهاا األوىل )  وافقت هيئة تدابم الصحة النباتية يف

، كلمااا أمكاان  لااك، باا  اإللكرتونيااةاسااتخدام وساااطل االتصااال 

)تقرياار الاادورة األوىل للهيئااة واألمانااة  جهااات االتصااال الرمسيااة

 (.152(، الفقرة 2006)

البوابةةة الدوليةةة للصةة ة  اسااتخدام -2

 (الدولية النباتية )البوابة

أفضل وج  ممكن، وضمان التواصل السريع والفعال، فنن اهليئة  من أجل استخدام موارد األمانة بلى (1)

مبثاباة تلبياة ل لتزاماات     الدولياة  بلى البوابة التزامات رفع التقارير الوطنيةتعتن نشر املعلومات املتعلقة ب

ساهلا إىل الوطنية املرتتبة بلى األطراف املتعاقدة، مبا يشمل املعلومات الج يتوجب إر املتعلقة برفع التقارير

النباتاات أو أياة وموباة مان     واألطراف املتعاقادة األرارو واملناماات الوطنياة واإلقليمياة لوقاياة        األم 

 اجلهات املذكورة.

البوابة هي اآللية املفضلة لتبادل املعلومات بالنسبة إىل املنامات الوطنياة لوقاياة النباتاات واألطاراف      (2)

 لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية. قليمية لوقاية النباتاتواملنامات اإل واألمانة املتعاقدة

بلغ من قبل األطراف أن ُت األم بلى االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية الج جيب إب غها إىل  (3)

الاذ  تقاوم    ياة جهاة االتصاال الرمس  املتعاقدة بلى البوابة فتصبح بالتالي معلومات بامة )باستثناء ترشايح  

 (.الدولية األمانة بنشر  بلى البوابة

تعي  حمررين ملسابدة الطرف املتعاقد بلى تلبية االلتزاماات املتعلقاة    هات االتصال الرمسيةميكن جل (4)

 رمسيا بذلك. األم برفع التقارير الوطنية املرتتبة بلي ، ولكن جيب أن يت   لك بن إرطار 

ابتمدت اهليئة املؤقتة لتادابم الصاحة النباتياة يف دورتهاا الثالثاة      

للهيئاة   )تقريار الادورة الثالثاة   إلنشاء بوابة دولية  ( اقرتا ًا2001)

 (.53(، الفقرة 2001املؤقتة لتدابم الصحة النباتية )

 (2011) وافقت هيئة تدابم الصاحة النباتياة يف دورتهاا السادساة    

ارير يف االتفاقياة  بلى توصيات األماناة بتحسا  بملياة رفاع التقا     

 6الدولية، كما يشم إلي  املرفق  راصة بن طريق البوابةالدولية، و

 .90(، الفقرة 2011تقرير الدورة السادسة للهيئة )من 

اتصاال   جهاة حمرر للبوابة مان قبال    بتعي إن االستمارة اخلاصة 

 رمسية، متا ة بلى البوابة.
-official-https://www.ippc.int/en/publications/ippc(

).form/-notification-point-contact 

https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
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بانتاام مان جاناب    التقريرجيب التحقق من  لك  الدولية بلى البوابة تقريرًا   ينشر طرف متعاقد  (5)

أو احملررين التابع  هلا، كما جيب اديث  ليعكس أ دث التشريعات الساارية   جهات االتصال الرمسية

 املفعول واحلالة الراهنة يف الوقت احلاضر.

بلى البوابة، وإماا   التزامات رفع التقارير الوطنيةشر للمعلومات املتعلقة بتتيح البوابة إما التحميل املبا (6)

التابعة ألطرافها املتعاقدة،  يث افظ البياناات املتعلقاة    اإللكرتونيةبن إتا ة وص ت باملوقع أو املواقع 

 .التزامات رفع التقارير الوطنيةب

 املتعلقة برفع التقاريرتعاقدة من أجل تلبية التزاماتها إن األمانة مستعدة لتقدي  اإلرشاد إىل األطراف امل (7)

نياباة بان األطاراف     التزامات رفاع التقاارير الوطنياة   ولكن ال حيق هلا اميل املعلومات املتعلقة بالوطنية 

 املتعاقدة.

فااات ماان راا ل   آلاإلباا إ باان ا  -3

 لوقاية النباتاتاملنظمات اإلقليمية 

)أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تتعاون األطراف املتعاقدة يف وال تباادل   1- 8متاشيًا مع املادة 

ميكن لألطراف املتعاقدة أن تبلغ بن اآلفات من ر ل املنامات اإلقليمية و املعلومات  ول آفات النباتات.

مان أن لاديها    أّواًل اإلقليمية لوقاية النباتات للتأكاد  مناماتهالوقاية النباتات، إمنا اتان إىل التواصل مع 

 بن اآلفات بهذ  الطريقة. رفع التقاريرآلية تتيح 

ن اآلفات مان را ل منامتا  اإلقليمياة لوقاياة النباتاات،       ويف  ال رغب طرف متعاقد يف تقدي  التقارير ب

خطرها فيها بأن  يستخدم هذ  اإلمكانية/هذا اخلياار ملمارساة   ينبغي ل  أن يقدم إىل األمانة استمارة موقعة ُي

بان اآلفاات مان را ل املناماة       رفع التقارير. وجيوز للطرف املتعاقد أن ينسحب من بملية تقدي  التقارير

النباتات وأن يواصل رفع التقارير مباشرة إىل األمانة. كاذلك، ينبغاي إبا م األماناة بهاذا       اإلقليمية لوقاية

  التغيم.

مان   رفاع التقاارير  ( بلاى  2009) يئة يف دورتها الرابعةاهلصادقت 

لهيئاة  لر ل منامة إقليمية لوقاية النباتات )تقرير الدورة الرابعاة  

 (.135( الفقرة 2009)

القانونياة مان قبال األطاراف املتعاقادة      إن استمارة تفويض السلطة 

بان   رفاع التقاارير  للمنامات اإلقليمية لوقاية النباتات كي متاار   

 اآلفاااااات بالنياباااااة بنهاااااا، متا اااااة بلاااااى البواباااااة.     

(-pest-tps://www.ippc.int/publications/nationalht

-protection-plant-regional-through-reporting

organizations.) 

 معلومةةات  ةةرن باان إباا إ البلاادا -4

التزامااات رفااع املعلومااات املتعلقااة ب

 التقارير الوطنية

تعتن أنها قد تكون مفيدة لغمها من  الدولية مكن لألطراف املتعاقدة أن تنشر معلومات أررو بلى البوابةُي

 األطراف املتعاقدة، غم أن  جيب ختصيص األولوية لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.

وموباة العمال املعنياة بتباادل      جرو حبث هذا اخلياار يف تقريار  

هاا الثالثاة )تقريار    يف دورتاملعلومات، كما ابتمدتا  اهليئاة املؤقتاة    

 واملرفق اخلامس بشر(. 53(، الفقرة 2001الدورة الثالثة للهيئة )

إبا م   نقاا  . ميكنها تعي  إلالدولية ُتشجع البلدان الج ليست من األطراف املتعاقدة بلى استخدام البوابة األطراف  ر املتعاقدة -5

 .الدولية البوابةراصة باالتفاقيةإل ونشر معلومات متعلقة باالتفاقية بلى 

السااما   2001بااام  يف يئااة يف دورتهااا األوىل املنعقاادة اهلقااررت 

 بلاى البواباة  للبلدان الج ليست أطرافًا متعاقادة بنشار معلوماات    إل

(، 2006إل )تقرياار الاادورة األوىل للهيئااة )للصااحة النباتيااة ةالدولياا

 (.152الفقرة 
 

https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
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 )ب( 1املرفق 

 اخلاصة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإلجراءات

 

 :معلومات أساسية
 

(، 2001) املؤقتاة  للهيئاة تفسمات االتفاقية الدولية بشأن تبادل املعلومات املتضمنة يف تقرير وموبة العمل املعنية بتبادل املعلومات )تقرير الدورة الثالثة  2001بام  يف ابتمدت اهليئة املؤقتة لتدابم الصحة النباتية يف دورتها الثالثة

برفاع   متعلقاة  ( )املرفق الثامن بشر(، مل تعتمد اهليئة أ  مشورة إضافية  ول التزامات أرارو 2006هيئة )لوىل لاالتصال الذ  ابتمدت  االتفاقية يف الدورة األ جهاتواملرفق اخلامس بشر(. ومنذ  لك احل ، وما بدا دور  53الفقرة 

 .2015و 2014بامي أدنا  باالستناد إىل املشورة الج وفرتها اجملموبة االستشارية  اإلجراءاتالتقارير الوطنية. وجرت صياغة 
 

كما هاي   الدولية )أ( من االتفاقية 1– 8التالية مبوجب املادة  اإلجراءاتيتّ  االتفاق بلى و. الدولية ترتتب بلى كافة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية التزامات متعلقة برفع التقارير الوطنيةتشكل  إن كافة االلتزامات املذكورة يف اجلدول

املتعلقة باالستماد(، واملادة الثامنة )التعاون الدولي(، واملادة الثانية بشرة  االشرتاطات(، واملادة السابعة )بلى املستوو الوطين النباتاتوقاية تيبات التنايمية لبالرت املتعلقةعامة ال كام األإن املادة الرابعة )وسارية يف الوقت احلاضر. 

)أ  التزام بغّض الناار   رفع التقارير العاديةرفع التقارير: املتعلقة بلتزامات االتزامات احملددة يف هذا اجلدول. وقد مّت اديد ث ثة أنواع من ل تشّكل القابدة القانونية ل الدولية فاقية)األمانة(، واملادة التاسعة بشرة )اللغات( يف االت

 ثناطي. وأ: بام رفع التقارير أسلوبانب الطلب )أ  الذ  ينشأ بلى أسا  طلب(; يف    يوجد حبس ورفع التقاريربلى  دث معّين )أ  الذ  يثم   دث حمّدد(  ةالقاطم والتقاريربن الاروف(، 
 

 األسلوب النوع املادة يف االتفاقية
 اجلهة

 املسؤولة

وفقًا  املتلقية: اجلهة

 لنّص االتفاقية

 اللغات

 )املادة التاسعة عشرة من االتفاقية

 (الدولية

 الحظاتامل السبب

 اتصال رمسية لتبادل املعلومات جهةتعيني  2-8املادة 

الطاااااااارف  بام  باد  

 املتعاقد

 إلهاااإل) 3، الفقاارة 19وفقااًا للمااادة   غم حمّدد

 (إلوإلو

الطلباااات املقدماااة مااان جهاااات   إل

االتصااال للحصااول بلااى معلومااات  

والردود بلى هذ  الطلبات، دون أن 

 وإل وثاطق مرفقة  يتضمن  لك أ

األطراف املتعاقدة  تيحهاأ  وثيقة ُتإل

جهاااات االتصاااال  تشاااغل  -1

يف برنااام   حموريااًا دورًا الرمسيااة

رفاع التقاارير   املتعلقة بلتزامات اال

ويف النناااام  األوساااع   الوطنياااة

 .الدولية ل تفاقية

هذا مها  لتيسام دور تباادل     -2

 ماااات يف تنفياااذ االتفاقياااة  املعلو

جلهااة إلدارة التغاايمات  طااويً  يسااتغرق وقتااًا -1

 .االتصال

لضامان   بديادة بلى مصادر  مثة  اجة ل بتماد -2

 .جهات االتصال الرمسيةصيانة ناام 

إىل زيادة التوبياة واألولوياات الاج     مثة  اجة -3

ختصصاااها املناماااات الوطنياااة لوقاياااة النباتاااات  

 واألطراف املتعاقدة هلذ  املهمة.
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تكااون بلغااة   إلالجتمابااات اهليئااة 

وا اادة بلااى األقاال ماان اللغااات     

 .للفاوالرمسية 

 ككل مثل وضع املعايم. الدولية

 واملرفق الثامن عشر: 152(، الفقرة 2006)مّت اعتماده يف تقريرالدورة األوىل للهيئة ) الدولية االتفاقية جهات اتصالدور 
 

 ، وأ يانا ب  األطراف املتعاقدة واملنامات اإلقليمية لوقاية النباتات.االتفاقية الدولية فيما يتعلق بأية معلومات يت  تبادهلا يف إطار االتفاقية ب  األطراف املتعاقدة وب  األمانة واألطراف املتعاقدة هات اتصالُيستعان جب -1
 

 أن: الدولية التابعة ل تفاقية هة االتصالوجيدر جب -2
 
 االستفسار الو يدة بن االتفاقية الدولية لدو الطرف املتعاقد; نقطةلديها السلطة الكافية لإلب إ بن قضايا الصحة النباتية نيابة بن الطرف املتعاقد، أ  بوصفها تكون  •

 ارص بلى الوفاء بواجبات تبادل املعلومات الج نّصت بليها االتفاقية وبالتوقيت املناسب; •

 املراس ت الرمسية املتعلقة بالصحة النباتية فيما ب  األطراف املتعاقدة واملتعلقة حبسن سم االتفاقية;توفر التنسيق لكافة  •

 )أو املختص (; املختّص ايل ما يردها من معلومات بن الصحة النباتية من األطراف املتعاقدة األررو ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول )أو املسؤول ( •

 )أو املختص (; ( املختّصطلبات احلصول بلى معلومات بن الصحة النباتية الواردة من األطراف املتعاقدة ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول )أو املسؤول ايل  •

 املعنّية; جهة االتصالتتتّبع  الة االستجابة لطلبات احلصول بلى املعلومات الج وردت إىل  •
 

املوارد الكافياة والسالطة ال زماة للتعااطي ماع طلباات احلصاول بلاى          التابعة ل تفاقية جهة االتصالومن الضرور  أن تكون لدو  التابعة ل تفاقية الدولية دورًا حموريًا لضمان فعالية بمل االتفاقية جهة االتصالتؤد   -3

 .املناسبمعلومات بالشكل املناسب وبالتوقيت 
 

اتصال وا دة لكل طرف من األطاراف   جهةوال ميكن أن يكون هناك أكثر من  ، ما يعين أّن الطرف املتعاقد هو املسؤول بن الرتشيح وبن إب إ األمانة ب .جهة االتصالف املتعاقدة اديد بلى األطرا 2-8وتشرت  املادة  -4

 .جهات اتصالكما يرد يف إطار االتفاقية الدولية. وال جيوز لألفراد تعي  أنفسه  ك جهة االتصالداء وظاطف املتعاقدة. ويوافق الطرف املتعاقد مبجّرد الرتشيح بلى أّن املرّشح يتمّتع بالسلطة ال زمة أل

 :4اتصال رمسية تابعة لالتفاقية الدولية جهةاحرتام التوجيهات التالية لدى ترشيح كذلك على األطراف املتعاقدة 
 

 ، ومن املفضل استخدام استمارة الرتشيح املعّدة هلذ  الغاية واملتا ة بلى البوابة الدولية.الدولية مانة االتفاقيةلألطراف املتعاقدة إىل أ جهات االتصال الرمسيةجيب إرسال ترشيحات  -1

 .معّينًا أو مكتبًا )ل  اس  أول وشهرة( وليس كيانًا فعليًاكون شخصا تأن  جهة االتصالبلى  -2

 لرتشيح الذاتي.وال ُيقبل ا، او/أو مسؤواًل بنه اجلديدة جهة االتصالاجلديدة من قبل شخص معين يكون مشرفًا بلى  االتصالجهة جيب توقيع إشعار ترشيح  -3
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 .الوطنية الرمسية جهة االتصالمن ر ل  املراس ت الرمسيةيف الوقت املناسب حبيث ال تكون هناك أية ثغرات يف  تقدي  الرتشيحجيب  -4

 موجودة يف املنامة الوطنية لوقاية النباتات كون هذ  األرمة مسؤولة بن تنفيذ معا  إجراءات االتفاقية. االتصال الرمسية جهةيفضل أن تكون  -5

 بلوإ الرتشيح إىل األمانة يف الوقت املناسب.ل وإمنا ينبغي أن تنا  ،اجلديدة )املقبلة( جهة االتصال الرمسية أن تع  املنتهية واليتها االتصال الرمسية هةال ينبغي جل -6

 .جهة االتصال الرمسيةميكن للمنامات اإلقليمية لوقاية النباتات وملمثلي الفاو تيسم ترشيح  -7

 جهاة االتصاال  بلاى   لألمانة جيب التأكيدوفقًا لإلجراءات احملددة يف هذ  الوثيقة.  اتصال بشكل غم رمسي، تبادر األمانة إىل دبوة الطرف املتعاقد املعين إىل تقدي  ترشيح رمسي جهةيف  ال قام طرف متعاقد برتشيح  -8

 .األمانة دبوةأشهر من تلقي  3اتصال رمسية جديدة ر ل  جهةغم الرمسية أو تعي  

 مسؤولة بن التحديث املستمر ملعلومات االتصال لديها. االتصال الرمسيةجهة  بلى البوابة، تصبح جهة االتصال الرمسية املا تكون أمانة االتفاقية قد نشرت ترشيح  -9

 للبيانات بلى البوابة. الفعليمبا يف  لك التحميل  التزامات رفع التقارير الوطنيةمن أجل املسابدة يف تلبية  جهات االتصال الرمسيةيت  ترشيح احملررين من قبل -10

 علوماتإل لغايات تبادل املعلومات  ول الصحة النباتية.جهة مسؤولة بن املإلجيوز للبلدان الج ليست من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية أن تع  -11

 4-4ادة امل

 )د( 4-12املادة 
  تقديم وصف للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتغيرات

األطااااااراف  بام باد  

 املتعاقدة

)أ( بلاااى أن  3-19تااانص املاااادة   األم 

 4-4املعلومات املقدمة مبوجب املادة 

جيااب أن تكااون بلغااة وا اادة بلااى 

 األقل من اللغات الرمسية للفاو.

توافر املعلومات بن املنامات  -1

الوطنية لوقاية النباتاات، كماا أن   

الدارلي يعّزز موثوقيتهاا   تنايمها

 وسهولة الوصول إليها.

فافية ضاامان درجااة ماان الشاا -2

صااول بلااى معلومااات باان    حلوا

للمنامااااات  الاااادارلي التنااااي  

 الوطنية لوقاية النباتات.

 

ن املسؤول بن أ  وال، وما هي ص ت الوصل ب  املخط  التنايمي )أ  مََََ ينبغي لوصف املنامة الوطنية لوقاية النباتات أن يكون بلى شكل خمط  تنايمي. يف احلالة املثالية، جيب وصف تدابمها التنايمية يف  لك -1

التنايمياة لوقاياة النباتاات يف الوقات      والرتتيباات من االتفاقية، أ  وصف املنامة الوطنياة لوقاياة النباتاات     4-4من شأن هذا أن يفي بااللتزامات احملددة يف املادة و(. الوطنية لوقاية النباتات األقسام املختلفة للمنامة

 .4نفس 
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 4.ز(-)أ 2-4املنامات األررو الج تعمل ات سلطتها، حبسب ما تنص بلي  املادة املنامة الوطنية لوقاية النباتات  وصفيضًا أيذكر  جيب أن -2

 (ب) 2 -7املادة 

 (د) 4-12املادة 
 نشر ونقل االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الص ة النباتية

الطاااااااارف  بام باد  

 املتعاقد

أ  طاارف أو أطااراف  

متعاقااااادة تعتنهاااااا 

األطااااراف املتعاقاااادة 

معنيااة مباشاارة بتلااك  

 التدابم

 

ب بلااى  (3)-19تاانص املااادة  -1

أناا  ينبغااي ملااذكرات اإل الااة الااج 

تنطااو  بلااى بيانااات ببليوغرافيااة  

الوثاطق املقدمة مبوجاب املاادة   ن بشأ

)ب(، أن تكااون بلغااة  2 الفقاارة -7

األقاال ماان اللغااات   وا اادة بلااى  

 الرمسية للفاو.

)ن( بلى أن   3-19تنص املادة  -2

ينبغااي للمعلومااات املقدمااة مبوجااب 

)ب( أن تكاااون بلغاااة  2-7املاااادة 

وا اادة بلااى األقاال ماان اللغااات     

 الرمسية للفاو.

 

كفاااءة و أماان ماان أجاال تيساام  

 لنباتااااات ل الدوليااااةركااااة احل

واملنتجااات النباتيااة وغمهااا ماان  

مان أجال    اخلاضعة للاواطح  السلع

مساتوو ممكان    أدناى التوصال إىل  

من العواطق أماام احلركاة الدولياة    

للنباتاااات واملنتجاااات النباتياااة  

 اخلاضعة للواطح  السلعوغمها من 

 يف مر لة أوىلوموبة دب  البوابة  ابتنتوقد  -1

 .أن  لك يعين إلكل التشريعات واللواطحإل

 تنشار  )ب( مان االتفاقياة، إل   2-7وفقًا للماادة   -2

األطراف املتعاقدة، االشرتاطات والقيود وأوامر احلار 

  أل وتبلغهاا املتعلقة بالصحة النباتية فاور اقرارهاا،   

طرف متعاقاد أو أطاراف متعاقادة تارو أنهاا معنياة       

 إلمباشرة بهذ  التدابم.

األماناة  إلبلى أن من االتفاقية د( ) 4-12تنص املادة 

تلقاهاا مان األطاراف املتعاقادة     تاملعلومات التى  عتوّز

بشااأن االشاارتاطات والقيااود وأواماار احلااار املتعلقااة 

)ب( مان   2الفقارة   بالصحة النباتية املشاار إليهاا يف  

 .إل7املادة 

)ب( صارا ًة بلاى أ  التازام     2 -7ال تنّص املاادة  

بشاااأن  بتقااادي  تقااااريربلاااى األطاااراف املتعاقااادة 

احلاار املتعلقاة بالصاحة     االشرتاطات والقيود وأوامر

االتفاقية. لذا، ينبغي تفسام املاادة    إىل أمانة النباتية

 تتضاامن مهمااة األمانااة بنشاار    أنهااا بلااى  11-4

املتعلقاة بالصاحة    وأوامر احلاار االشرتاطات والقيود 

فقاا   اا  ياات  تلقااي هااذ  املعلومااات ماان   النباتيااة

 األطراف املتعاقدة  ات الصلة.
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)ب( لتعممها. وقد ابتمدت اهليئة املؤقتة لتدابم الصحة النباتياة   2-12املشار إليها يف املادة  من األطراف املتعاقدة )د( بلى أن األمانة تتلقى االشرتاطات والقيود واحملاورات يف وال الصحة النباتية 4-12تنص املادة  -1

 بلاى الوطنياة   اإللكرتونيةاإلقليمية لوقاية النباتات و/أو الصفحات  لمناماتل اإللكرتونيةاطات والقيود واحملاورات يف وال الصحة النباتية بلى املواقع بنشر مجيع املعلومات املتصلة باالشرتإليف دورتها الثالثة التوصية 

 (.18قتة لتدابم الصحة النباتية، املرفق اخلامس بشر، الفقرة للهيئة املؤ إل )تقرير الدورة الثالثةاملوقع الشبكي ل تفاقية املرتبطة ببعضها من ر ل البوابة الدولية لوقاية النباتات

 4أكانت تعتن نفسها معنية أم ال(. بلى  ٍد سواءمتا ة للبلدان كلها ي و لك بن إدراجها يف البوابة )أوسع مما كانت بلي  يف املاض نطاقتشجع األطراف املتعاقدة بلى إتا ة االشرتاطات يف وال الصحة النباتية بلى 

أو اخلاصة باملنامات اإلقليمية لوقاية النباتات. ويف هذ  احلالة، ينبغي توصيل املعلومات  ااخلاصة به اإللكرتونيةبلى املواقع  لألطراف املتعاقدة نشر االشرتاطات والقيود واحملاورات يف وال الصحة النباتيةميكن أيضًا  -2

  4من ر ل البوابة الدولية.

 )د( 2-7املادة 

 )ب( 4-12املادة 
  دخول حمددة للنباتات أو املنتجات النباتية نقاطنشر 

الطاااااااارف  بام باد  

 املتعاقد

األماناااة، املناماااات  

اإلقليمياااااة لوقاياااااة 

الاج ينتماي   النباتات 

الطااارف املتعاقاااد إىل  

، مجيااااع بضااااويتها

األطراف املتعاقدة الج 

يعتن الطرف املتعاقاد  

أنهااا معنيااة مباشاارة، 

متعاقدة أررو أطراف 

 حبسب الطلب

)ن( بلاااى أن  3-19تااانص املاااادة 

املعلومااات املقدمااة مبوجااب املااادة   

)د( جيااب أن  2 السااابعة، الفقاارة 

تكون بلغة رمسية وا دة بلى األقال  

 .الفاومن لغات 

 الدولية ركةأمن وكفاءة احللتيسم 

مان   النباتياة.  واملنتجاتلنباتات ل

مسااتوو  أدنااىأجاال التوصاال إىل 

ممكاان ماان العواطااق أمااام احلركااة 

الدولياااة للنباتاااات واملنتجاااات   

 السااالعالنباتياااة وغمهاااا مااان  

 اخلاضعة للواطح 

 

دراول حماددة    نقاا   أن خيتارينبغي لطرف متعاقد 

اساتماد شاحنات مان     طارف متعاقاد   طلبييف  ال 

حماددة بان نقاا  الادرول     نباتية  ومنتجاتنباتات 

 .هذ  فق .

 4.والقيود واحملاورات يف وال الصحة النباتية مع االشرتاطات درولبن معلومات بشأن نقا   تقدي  تقاريرميكن  -1

فضل  كر معلومات بن بدم وجاود قياود بلاى    ولكن من األ ال تكون هناك  اجة إىل أ  تقرير.النباتية إىل بلد مع ،  واملنتجاتيف احلاالت الج ال توجد فيها أ  قيود بلى نقا  الدرول يف ما يتعلق بشحنات النباتات  -2

 4 .الدولية البوابة
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 )ط( 2-7 املادة

 )ج( 4-12املادة 
 وضع قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح وحتديثها

الطاااااااارف  بام باد  

 املتعاقد

األماااا ، املنامااااات 

اإلقليمياااااة لوقاياااااة 

األبضاااااء النباتااااات 

، األطاااااراف فيهاااااا

األراااارو املتعاقاااادة 

 حبسب الطلب.

)ن( بلاااى أن  3-19تااانص املاااادة 

املعلومااات املقدمااة مبوجااب املااادة   

( جيااب أن  ) 2 السااابعة، الفقاارة 

تكون بلغة رمسية وا دة بلى األقال  

 .الفاومن لغات 

للسااااما  للشااااركاء التجاااااري  

احلصااول بلااى معلومااات بشااأن   

اآلفااات اخلاضااعة للااواطح البلااد   

بليهاا  املستورد والج مان أجلاها   

أن تسااااتويف التاااادابم الوطنيااااة 

 املعتمدة.

قاطمة اآلفاتإل )الج تتفشى يف بلد ما( ال تعين  -1

 إلقاطمة اآلفات اخلاضعة للواطح.إل

حباجاة إىل تعزياز لوضاع     نا  الرقابة الوطنياة  -2

 اآلفات اخلاضعة للواطح.واديث قواط  

بلااى التنميااة املوسااعة للقاادرات مبااا يف  لااك    -3

اديد اآلفات ومراقبتها وتقيي  خمااطر اآلفاات، أن   

تمكن يا تتوفر لدو بدد من األطراف املتعاقدة قبل أن 

 من تلبية هذا االلتزام.

 4أن تتا  قواط  اآلفات اخلاضعة للواطح بلى البوابة فتصبح بالتالي بامة من أجل ضمان استيفاء كل أ كام االتفاقية. جيب -1

 )ب( 2-4املادة 

 )أ( 1-8املادة 

 اإلبالغ عن ظهور اآلفات أو تفشيها أو انتشارها وعن مكاف ة تلك اآلفات

 أو حمتماًل مباشرًا عن ظهور أو تفشي أو انتشار اآلفات اليت قد تشكل خطرًا تقديم التقاريروباألخص  : تبادل املعلومات بشأن آفات النباتاتالدولي التعاون

قااااط   

بلاااى 

  دث

املنامااااااااة  بام

الوطنياااااااة 

لوقاياااااااااة 

النباتااااااات 

والطااااااارف 

 املتعاقد

)د(، ينبغااي  3-19حبسااب املااادة  

للمااذكرات الااج تتضاامن بيانااات    

وثاااطق صاام لقببليوغرافيااة وملااوجز 

املقدمااااة   ات الصاااالة املعلومااااات

)أ( أن تكااون  1-8مبوجااب املااادة  

بلغة وا دة بلى األقال مان اللغاات    

 الرمسية للفاو.

يشكل أساساًا للتعااون با      -1

 األطراف املتعاقدة.

يساه  يف اديد املخااطر يف   -2

 وال الصحة النباتية،

االتفاقياة   ديباجةكما يرد يف  -3

)تفاااد  درااول آفااات النباتااات  

 وانتشارها(.

 

إن بددا كبما من األطاراف املتعاقادة ال يتمتاع     -1

باان اآلفااات بطريقااة  تقاادي  التقاااريربالقاادرة بلااى 

 مستدامة.

 بان اآلفاات   بتقادي  التقاارير  االلتزام السياسي  -2

 بشأن هذ  املساألة  التوبية ضرور . كما ينبغي تعزيز

 لتحقيق هذا اهلدف.

حباجاة إىل تعزياز. ومثاة     لرقابة الوطنياة نا  ا -3

تنميااة القاادرات بلااى املراقبااة واديااد    اجااة إىل 

  اآلفات لدو بعض األطراف املتعاقدة.
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، وتفّشاي وانتشاار اآلفاات يف     ادوث بن  تقدي  التقاريروأّما مسؤوليات واشرتاطات األطراف املتعاقدة بالنسبة إىل  ...إل.وفقا لإلجراءات الج اددها اهليئة إل... )أ( بلى أن اإلب إ بن اآلفات سيجر  1-8 تنص املادة -1

 .2002بام  يف ، كما ابتمدت  اهليئة املؤقتة لتدابم الصحة النباتية يف دورتها الرابعة17رق   املعيار الدوليواالت تكون مسؤولة بنها فهي حمّددة يف 

 4.لوقاية النباتات دوليةنشر التقارير بن اآلفات بلى البوابة المبجرد مستوفاة بالكامل  17الج نص بليها املعيار الدولي رق  تكون مجيع اشرتاطات رفع التقارير  -2

 4لتبادل تلك البيانات(. الفنية القاطمة ليةواآلونية هذا اإلجراء إلب إ بن اآلفات أيضا من ر ل املنامات اإلقليمية لوقاية النباتات احلالية بشر  أن يوقع الطرف املتعاقد استمارة مناسبة لضمان قانا أن يتّ ميكن  -3

 4.اآلفات مراباة أ  تغمات يف خماطر مع اإلجراءاتواختا   تكييف اشرتاطاتها اخلاصة باالستماد يف وال الصحة النباتية بلى النحو ال زموينطو  اإلب إ بن اآلفات بلى معلومات مهمة تتيح لألطراف املتعاقدة  -4

  4بن أ  آفة. تقدي  تقريربنها، من املفّضل  تقدي  تقريرآفة إلكآفة  ات رطر مباشر أو حمتملإل، وبالتالي يف  وصفلدو الشّك يف  -5

 توفر وصف للرتتيبات التنظيمية لوقاية النباتات 4-4املادة 

حبساا 

ب 

الطااال

 ب

تواصاال ثناااطي 

فقاااا  ولكاااان  

النشااار بلاااى  

 البوابة حمبذ

الطاااااااارف 

 املتعاقد

أطراف متعاقدة أررو 

 .حبسب الطلب

)أ( بلاااى أن  3-19تااانص املاااادة  

 4-4املعلومات املقدمة مبوجب املادة 

جيااب أن تكااون بلغااة وا اادة بلااى 

 األقل من لغات الفاو الرمسية.

جيوز لألطراف املتعاقدة احلصاول  

بلاااى إيضاااا ات بشاااأن بمااال  

 املنامات الوطنية لوقاية النباتات.

املعلوماات    طراف املتعاقدة كلها بتطوير هذمل تق  األ

 كما مل تق  بتحديث البيانات احلالية.

 4ثناطي كالتزاميعتن هذا االلتزام منقوال  -1

 4 4 من املادة 3و 2 التنايمية املوصوفة يف الفقرت  تيبات( بل بالرت4-4 هذا االشرتا  ال يتعلق باهليكل العام ملنامة وطنية لوقاية النباتات )املذكور يف اجلملة األوىل من املادة -2

يتعلق بوصف ملنامة وطنية لوقاية النباتاات منشاور بلاى البواباة كتقريار       برفع التقارير الوطنيةوميكن دوها ضمن تقرير وا د مع التزام  بوقاية النباتات.  ات الصلةات يبلى التقرير أن حيتو  وصفا للوظاطف واملسؤول -3

 4منفرد.

 إعطاء األساس املنطقي لالشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الص ة النباتية )ج( 2-7 املادة

حبساا 

ب 

الطااال

 ب

تواصاال ثناااطي 

فقاااا  ولكاااان  

النشااار بلاااى  

 البوابة حمبذ

الطاااااااارف 

 املتعاقد

رار  آطرف متعاقد أ  

 .حبسب الطلب

( بلااى أن هااا) 3-19تاانص املااادة 

 املقدماة  املعلوماات ب املتعلقة طلباتال

والاردود بلاى    جهاات االتصاال  من 

هااذ  الطلبااات، إمنااا باسااتثناء أ   

جياب أن تكاون    ،بهاا  مرفقة وثاطق

وا ادة بلاى األقال مان لغاات      بلغة 

ضاااامان قاااادرة األطااااراف   -1

 املتعاقاادة بلااى ممارسااة التجااارة 

مع احلاد األدناى مان     بشكل آمن

األثااار السااالا بلاااى التجاااارة   

 والبحوث.

ضمان بدم وجود أ  تادابم   -2

ملخااطر   ا تمااالت اخلطار   بدم وجاود اليال   -1

اآلفات يتناول اآلفات إلالقدمياةإل اخلاضاعة للاواطح،    

 واملسارات والسلع.

غياب القدرات الفنية ضامن املناماات الوطنياة     -2

 ية النباتات.لوقا
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 غم منرة. الفاو الرمسية.

مسااتوو  أدنااىللتوصاال إىل  -3

ممكاان ماان العواطااق أمااام احلركااة 

الدولياااة للنباتاااات واملنتجاااات   

 السااالعالنباتياااة وغمهاااا مااان  

 اخلاضعة للواطح 

)أ( و)ب( لآلفاات   1-6ل شارتاطات احملاددة يف املاادة     اإلجراءات األسا  املنطقي ل شرتاطات والقيود واحملاورات يف وال الصحة النباتية، ينبغي لألطراف املتعاقدة توفم معلومات بن امتثال هذ  لدو طلب توفم -1

  4ولكن ليس احلجر.اخلاضعة للحجر الصحي واآلفات اخلاضعة للواطح 

 4لتيسم الشفافية والتواصل. يف اإلب إخدام لغة وا دة من لغات الفاو اقرتا  است -2

 اإلبالغ عن احلاالت البارزة املتعلقة بعدم االمتثال إلصدار شهادات الص ة النباتية )و( 2-7املادة 

قااااط   

بلاااى 

  دث

تواصاال ثناااطي 

 فق 

طرف متعاقد 

 مستورد

مياار   طرف متعاقاد  

التصااااادير وإباااااادة 

 التصدير

 

( بلااى أن هااا) 3-19تاانص املااادة  

 املقدماة  املعلوماات املتعلقة بطلبات ال

والاردود بلاى    جهاات االتصاال  من 

هااذ  الطلبااات، إمنااا باسااتثناء أ   

جياب أن تكاون    وثاطق مرفقة بهاا، 

بلغة وا ادة بلاى األقال مان لغاات      

 الفاو الرمسية.

إب إ البلد الذ  مياار  التصادير   

أو إبادة التصدير باملشاكل البارزة 

 مثل رصد آفات تستحق احلجر .

بند احلاجة، ميكن إنشاء آلية تتايح لألطاراف    -1

املتعاقدة تباادل هاذ  املعلوماات بلاى أساا  ثنااطي       

 وتقتصر بلى األطراف املعنية و سب.

معاا  األطااراف املتعاقادة متلااك آلياات ثناطيااة     -2

 االمتثال.بن  االت بدم  لتقدي  التقاريرقاطمة 

 4ُيعتن أن هذا االلتزام ينطبق فق  بلى األطراف املتعاقدة املعنية. -1

فق . هذا ما طلبت  بعض األطراف املتعاقدة من را ل   املعنية لتيسم تبادل املعلومات ب  األطراف املتعاقدة من ر ل البوابة الدولية إمنا بلى أسا  ثناطي، وتقتصر بلى األطراف املتعاقدة بند احلاجة، ميكن إنشاء آلية -2

 4أنشطة تنمية القدرات يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 4اخلطو  التوجيهية لإلب إ بن بدم االمتثال. 13حيّدد املعيار الدولي رق   -3

 4.لاقرتا  استخدام لغة وا دة من لغات الفاو يف اإلب إ لتيسم الشفافية والتواص -4
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 صدار شهادات الص ة النباتيةإلاإلبالغ عن نتائج حتقيقاتها يف ما يتعلق باحلاالت البارزة لعدم االمتثال  )و( 2-7املادة 

قااااط   

بلاااى 

  دث

طرف متعاقد  تواصل ثناطي

ميااااااااار  

التصااااااادير 

وإبااااااااادة  

 التصدير

 

الطااااارف املتعاقاااااد  

املسااااتورد حبسااااب  

 الطلب

( بلااى أن هااا) 3-19تاانص املااادة 

املعلوماات املقدماة   ب املتعلقة طلباتال

والاردود بلاى    جهاات االتصاال  من 

هااذ  الطلبااات، إمنااا باسااتثناء أ   

جياب أن تكاون    وثاطق مرفقة بهاا، 

بلغة وا ادة بلاى األقال مان لغاات      

 الفاو الرمسية.

السما  للبلد الذ  ميار  التصدير 

أو إبادة التصدير بتنير إجراءات 

املتعاقااد الصااحة النباتيااة للطاارف 

 واسينها.

 نقااص كاابم يف ت  ااظ أطااراف متعاقاادة بدياادة    

 االستجابة لإلرطار حباالت بدم االمتثال.

 4اخلطو  التوجيهية لإلب إ بن بدم االمتثال. 13حيّدد املعيار الدولي رق   -1

 4.اقرتا  استخدام لغة وا دة من لغات الفاو يف اإلب إ لتيسم الشفافية والتواصل -2

 وضع معلومات كافية عن حالة اآلفات واحملافظة عليها وجعل تلك املعلومات متاحة )ي( 2-7 املادة

حبساا 

ب 

الطااال

 ب

تواصاال ثناااطي 

ولكااان النشااار  

بلاااى البواباااة 

 حمبذ

الطاااااااارف 

املتعاقد، قدر 

 اإلمكان

ات إتا ااااة املعلوماااا 

املتعلقة حبالة اآلفاات  

طلااااب  بلااااىبناااااء 

 األطراف املتعاقدة.

)ن( بلاااى أن  3-19تااانص املاااادة 

 2-7املعلومات املقدماة وفقاًا للماادة    

) ( جيااب أن تكااون بلغااة وا اادة  

 بلى األقل من لغات الفاو الرمسية.

ماان أجاال الااتمك  ماان تصاانيف  

اآلفاااات واساااتخدامها يف وضاااع  

 تدابم الصحة النباتية املناسبة

الوطنيااة لتأديااة هااذ   الرقابااةينبغااي تعزيااز أنامااة 

 املهمة.

 4يف  لك تعريف ببارة إل الة اآلفةإل. مبا  ول التزامات رفع التقارير توجيهات إضافية 8 الدولي رق  املعيار يوفر -1

 4تشم ببارة إلالتصنيفإل إىل التمييز ب  اآلفات اخلاضعة للواطح واآلفات غم اخلاضعة للواطح. -2

 4إل.كافيةتوجيهات  ول ما تعني  ببارة معلومات إل 6 رق  يوفر املعيار الدولي -3

 الطارئة اإلجراءاتعن  اإلبالغ فورًا 6-7املادة 

قااااط   

بلاااى 

  دث

الطاااااااارف  بام

 املتعاقد

األطااااراف املتعاقاااادة 

املعنيااااة، األماااا ،  

املناماااات اإلقليمياااة  

لوقاية النباتاات الاج   

)هااا( بلااى أن  3-19تاانص املااادة 

املعلوماات املقدماة   املتعلقة بطلبات ال

االتصاال والاردود بلاى     جهاات من 

هااذ  الطلبااات، إمنااا باسااتثناء أ   

اإلب إ بن التحديات اجلديادة يف  

واال الصاحة النباتياة الاج قاد      

تؤثر يف  الة الصحة النباتية بلى 

وتلاااك الاااج الصاااعيد الاااوطين، 

باالساااتناد إىل مسااارد مصاااطلحات الصاااحة     -1

طاارئ   إجاراء   إل هاو ئالنباتية، فانن إلالتادبم الطاار   

متعلق بالصحة النباتية ُيتخذ يف وضع جدياد أو غام   

متوقااع يف وااال الصااحة النباتيااةإل. وحياادد املساارد 
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ينتمي الطرف املتعاقاد  

 إىل بضويتها.

وثاطق مرفقة بهاا، جياب أن تكاون    

بلغة وا ادة بلاى األقال مان لغاات      

 الفاو الرمسية.

 

إلتدبم الصاحة النباتياةإل بأنا  إلبملياة رمسياة مثال        ختص الشركاء/البلدان اجملاورة.

أو املعاجلااة، الااج  املراقبااةالتفتاايأ أو االرتبااار أو 

 تنّفذ تطبيقًا للواطح أو إجراءات الصحة النباتيةإل.

غالبًا ما تتضامن تقاارير اآلفاات معلوماات بان       -2

 الطارطة. اإلجراءات

 4طارطة. إجراءاترطو  توجيهية جزطية )مرتبطة فق  بعدم امتثال الشحنات املستوردة( لإلب إ بن  13يتضمن املعيار الدولي رق   -1

 4الطارطة بلى السواء. اإلجراءات، ينبغي تناول التدابم الطارطة و6-7احملددة يف املادة  رفع التقاريرلدو الوفاء بالتزامات  -2

 4.ب إ لتيسم الشفافية والتواصلاقرتا  استخدام لغة وا دة من لغات الفاو يف اإل -3

  التعاون يف تقديم املعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية من أجل حتليل خماطر اآلفات )ج( 1-8املادة 

حبساا 

ب 

الطااال

 ب

تواصاال ثناااطي 

ولكااان النشااار  

بلاااى البواباااة 

 حمبذ

الطاااااااارف 

املتعاقد، قدر 

 اإلمكان

)هااا( بلااى أن  3-19تاانص املااادة  أطراف متعاقدة أررو

املعلوماات املقدماة   املتعلقة بطلبات ال

االتصاال والاردود بلاى     جهاات من 

هااذ  الطلبااات، إمنااا باسااتثناء أ   

وثاطق مرفقة بهاا، جياب أن تكاون    

بلغة وا ادة بلاى األقال مان لغاات      

 الفاو الرمسية.

 

 تا رتام التوقيت املطلاوب داطماا يف تاوفم املعلوماا     لدب  بملية اليل خماطر اآلفات

 .حمبذ

 4من ر ل البوابة الدولية.ُيعتن هذا االلتزام ثناطيًا. إمنا ُتشّجع األطراف املتعاقدة بلى نشر املعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية لتحليل خماطر اآلفات  -1

 4.اقرتا  استخدام لغة وا دة من لغات الفاو يف اإلب إ لتيسم الشفافية والتواصل -2


