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المرفق  -09اإلجراءات العامة والخاصة المتصلة بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية
النباتات
 -1ألف اإلجراءات العامة المتصلة بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ترد اإلجراءات العامة المتعلقة بالتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية وفقاً للفقرة ( 1أ) من المادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
المالحظات
اإلجراءات المتصلة بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
الموضوع
استخدام الوسائط اإللكترونية إن اآللية األولية والمفضلة للتواصل بشأن االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية وافقت هيئة تدابير الص حة النباتية في دورتها األولى
-1
هي الوسائط اإللكترونية ،حيثما ينطبق ذلك ،بما أنها أكثر كفاءة من الوسائط الورقية ()2006
على اس تخدام وس ائل االتص اا اإللكترونية ،كلما أمكن
وألنها تخفف بقدر كبير من الموارد التي تحتاج األمانة إليها لمعالجة األوراق.
لغايات االتفاقية ،فإن عبارات "اإلتاحة لـ "; و"تم رفع تقرير عنه إلى" و"التقديم ذلك ،بين جهات االتصاا الرسمية واألمانة (تقرير الدورة
إلى" و"اإلبالغ إلى" األمانة ،تعني وجوب إبالغ أمانة االتفاقية مباش رة ،وأن اآللية األولى للهيئة ( ،)2006الفقرة .)152
المفض لة للقيام ب لك هي عبر نش ر التقارير على البوابة الدولية للص حة النباتية
(باس تثناء ترش ي جهة االتص اا الرس مية لالتفاقية الدولية ال ي تنش را األمانة على
البوابة الدولية).
اس تخ دام البوابةةة الةةدوليةةة ( )1من أجل اس تخدام موارد األمانة على أفض ل وجه ممكن ،و مان التواص ل اعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الص حة النباتية في دورتها
-2
للصةةةةةةبةةة النبةةاتيةةة البوابةةة الس ريع والفعاا ،فإن الهيئة تعتبر نش ر المعلومات المتعلقة بالتزامات رفع التقارير الثالثة ( )2001اقتراحا ً إلنش اء بوابة دولية (تقرير الدورة
الوطنية على البوابة الدولية بمثابة تلبية لاللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ( ،)2001الفقرة
الدولية)
المترتبة على األطراف المتعاقدة ،بما يش مل المعلومات التي يتوجا إرس الها إلى .)53
األمين واألطراف المتعاقدة األخرى والمنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات وافقت هيئة تدابير الص حة النباتية في دورتها الس ادس ة
أو أية مجموعة من الجهات الم كورة.
( )2011على توصيات األمانة بتحسين عملية رفع التقارير
( )2البوابة هي اآللية المفض لة لتبادا المعلومات بالنس بة إلى المنظمات الوطنية في االتفاقية الدولية ،وخاص ة عن طريق البوابة الدولية،
لوقاية النباتات واألطراف المتعاقدة واألمانة والمنظمات اإلقليمية لوقاية الن باتات كما يش ير إليه المرفق  6من تقرير الدورة الس ادس ة للهيئة
لتلبية االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية.
( ،)2011الفقرة .90
( )3على االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية التي يجا إبالغها إلى األمين أن إن االس تمارة الخاص ة بتعيين محرر للبوابة من قبل جهة
تبلغ من قبل األطراف المتعاقدة على البوابة فتصب بالتالي معلومات عامة (باستثناء اتصاا رسمية ،متاحة على البوابة.
)https://www.ippc.int/en/publications/ippc-officialترشي جهة االتصاا الرسمية ال ي تقوم األمانة بنشرا على البوابة الدولية).
(contact-point-notification-form/
( )4يمكن لجهات االتص اا الرس مية تعيين محررين لمس اعدة الطرف المتعاقد على
تلب ية االلتزا مات المتعل قة برفع الت قارير الوطن ية المترت بة عل يه ،ولكن ي جا أن يتم
ذلك عبر إخطار األمين رسميا ب لك.
( )5حين ينشر طرف متعاقد تقريراً على البوابة الدولية يجا التحقق من ذلك التقرير
بانتظام من جانا جهات االتص اا الرس مية أو المحررين التابعين لها ،كما يجا
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-3

اإلبالغ عن اآل فات من خالا
المنظمةةات اإلقليميةةة لوقةةايةةة
النباتات

-4

إبالغ البل دان عن معلومةةات
غير المعلوم ات المتعلق ة
ب التزام ات رفع التق ارير
الوطنية

-5

األطراف غير المتعاقدة
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تحديثه ليعكس أحدث التش ريعات الس ارية المفعوا والحالة الراهنة في الوقت
الحا ر.
( )6تتي البوابة إما التحميل المباش ر للمعلومات المتعلقة بالتزامات رفع التقارير
الوطنية على البوابة ،وإما عبر إتاحة وصالت بالموقع أو المواقع اإللكترونية التابعة
ألطرافها المتعاقدة ،حيث تحفظ البيانات المتعلقة بالتزامات رفع التقارير الوطنية.
( )7إن األمانة مستعدة لتقديم اإلرشاد إلى األطراف المتعاقدة من أجل تلبية التزاماتها
المتعلق ة برفع التق ارير الوطني ة ولكن ال يحق له ا تحمي ل المعلوم ات المتعلق ة
بالتزامات رفع التقارير الوطنية نيابة عن األطراف المتعاقدة.
تماش ياً مع المادة ( 1- 8أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،تتعاون األطراف
المتعاقدة في مجاا تبادا المعلومات حوا آفات النباتات .ويمكن لألطراف المتعاقدة
أن تبلغ عن اآل فات من خالا المنظ مات اإلقليم ية لو قا ية الن با تات ،إن ما تح تاج إلى
التواص ل مع منظماتها اإلقليمية لوقاية النباتات للتأكد أ ّوالً من أن لديها آلية تتي رفع
التقارير عن اآلفات به ا الطريقة.
وفي ح اا رغ ا طرف متع اق د في تق ديم التق ارير عن اآلف ات من خالا منظمت ه
اإلقليمية لوقاية النباتات ،ينبغي له أن يقدم إلى األمانة اس تمارة موقعة يخطرها فيها
بأنه يس تخدم ه ا اإلمكانيةله ا الخيار لممارس ة تقديم التقارير .ويجوز للطرف
المتعاقد أن ينس حا من عملية رفع التقارير عن اآلفات من خالا المنظمة اإلقليمية
لوقاية النباتات وأن يواص ل رفع التقارير مباش رة إلى األمانة .ك لك ،ينبغي إعالم
األمانة به ا التغيير.
يمكن لألطراف المتعاقدة أن تنش ر معلومات أخرى على البوابة الدولية تعتبر أنها قد
تكون مفيدة لغيرها من األطراف المتعاقدة ،غير أنه يجا تخص يل األولوية لتلبية
االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية.

ص ادق ت الهيئ ة في دورته ا الرابع ة ( )2009على رفع
التقارير من خالا منظمة إقليمية لوقاية النباتات (تقرير
الدورة الرابعة للهيئة ( )2009الفقرة .)135
إن اس تمارة تفويض الس لطة القانونية من قبل األطراف
المتعاقدة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات كي تمارس
رفع التقارير عن اآلفات بالنيابة عنها ،متاحة على البوابة.
)https://www.ippc.int/publications/national-pestreporting-through-regional-plant-protection(organizations

جرى بحث ه ا الخيار في تقرير مجموعة العمل المعنية
بتبادا المعلومات ،كما اعتمدته الهيئة المؤقتة في دورتها
الث الث ة (تقرير ال دورة الث الث ة للهيئ ة ( ،)2001الفقرة 53
والمرفق الخامس عشر).

ت شجع البلدان التي ليست من األطراف المتعاقدة على استخدام البوابة الدولية .يمكنها قررت الهيئ ة في دورته ا األولى المنعق دة في ع ام
تعيين "نقاط إعالم خاص ة باالتفاقية" ونش ر معلومات متعلقة باالتفاقية على البوابة السماح "للبلدان التي ليست أطرافا ً متعاقدة بنشر معلومات
على البوابة الدولية للصحة النباتية" (تقرير الدورة األولى
الدولية.
للهيئة ( ،)2006الفقرة .)152
2001
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 -1باء اإلجراءات الخاصة بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
معلومات أساسية:

اعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة في عام  2001تفسيرات االتفاقية الدولية بشأن تبادا المعلومات المتضمنة في تقرير مجموعة العمل المعنية بتبادا المعلومات
(تقرير الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة ( ،)2001الفقرة  53والمرفق الخامس عش ر) .ومن ذلك الحين ،وما عدا دور جهات االتص اا ال ي اعتمدته االتفاقية في الدورة األولى للهيئة ()2006
(المرفق الثامن عش ر) ،لم تعتمد الهيئة أي مش ورة إ افية حوا التزامات أخرى متعلقة برفع التقارير الوطنية .وجرت ص ياغة اإلجراءات أدناا باالس تناد إلى المش ورة التي وفرتها
المجموعة االستشارية عامي  2014و.2015
إن كافة االلتزامات الم كورة في الجدوا تش كل التزامات متعلقة برفع التقارير الوطنية تترتا على كافة األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية .ويت ّم االتفاق على اإلجراءات التالية بموجا
المادة ( 1– 8أ) من االتفاقية الدولية كما هي س ارية في الوقت الحا ر .وإن المادة الرابعة (األحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على المس توى الوطني) ،والمادة
الس ابعة (االش تراطات المتعلقة باالس تيراد) ،والمادة الثامنة (التعاون الدولي) ،والمادة الثانية عش رة (األمانة) ،والمادة التاس عة عش رة (اللغات) في االتفاقية الدولية تش ّكل القاعدة القانونية
لاللتزامات المحددة في ه ا الجدوا .وقد ت ّم تحديد ثالثة أنواع من االلتزامات المتعلقة برفع التقارير :رفع التقارير العادية (أي التزام بغضّ النظر عن الظروف) ،والتقارير القائمة على
حدث معيّن (أي ال ي يثيرا حدث مح ّدد) ورفع التقارير بحسا الطلا (أي ال ي ينشأ على أساس طلا)؛ في حين يوجد أسلوبان رفع التقارير :عام أو ثنائي.
المادة في
االتفاقية
المادة

2-8

الجهة المتلقية:
الجهة
النو
وفقا ً
لنص
األسلوب
ّ
المسؤولة
ع
االتفاقية
تعيين جهة اتصال رسمية لتبادل المعلومات
ال ط رف غير مح ّدد
ع اد عام
المتعاقد
ي

اللغات
المادة التاسعة عشرة من
االتفاقية الدولية)
وف ق ا ً ل ل م ادة  ،19ال ف ق رة 3
("هـ" و"و")
"الطلب ات المق دم ة من جه ات
االتص اا للحص وا على
معلوم ات والردود على ه ا
الطلبات ،دون أن يتضمن ذلك
أي وثائق مرفقة" و

"أي وثيق ة تتيحه ا األطراف
المتعا قدة الجتما عات الهيئة"
تكون بلغ ة واح دة على األق ل
من اللغات الرسمية للفاو.

السبب

المالحظات

 -1تش غل جهات االتص اا  -1يس تغرق وقتا ً طويالً إلدارة التغييرات
الرس مية دوراً محوريا ً في لجهة االتصاا.
بر نامج االلتزا مات المتعل قة  -2ثمة حاجة لالعتماد على مص ادر عديدة
برفع التق ارير الوطني ة وفي لض مان ص يانة نظام جهات االتص اا
البرنامج األوس ع لالتفاقية الرسمية.
الدولية.
 -3ثمة حاجة إلى زيادة التوعية واألولويات
 -2ه ا مهم لتيس ير دور
التي تخص ص ها المنظمات الوطنية لوقاية
تب ادا المعلوم ات في تنفي النباتات واألطراف المتعاقدة له ا المهمة.
االتف اقي ة ال دولي ة كك ل مث ل
و ع المعايير.

دور جهات اتصال االتفاقية الدولية ت ّم اعتماده في تقريرالدورة األولى للهيئة  ،)2006الفقرة  152والمرفق الثامن عشر:
-1

يس تعان بجهات اتص اا االتفاقية الدولية فيما يتعلق بأية معلومات يتم تبادلها في إطار االتفاقية بين األطراف المتعاقدة وبين األمانة واألطراف المتعاقدة ،وأحيانا بين
األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.

-2

ويجدر بجهة االتصاا التابعة لالتفاقية الدولية أن:

• تكون لديها السلطة الكافية لإلبالغ عن قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف المتعاقد ،أي بوصفها نقطة االستفسار الوحيدة عن االتفاقية الدولية لدى الطرف المتعاقد؛
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تحرص على الوفاء بواجبات تبادا المعلومات التي نصّت عليها االتفاقية وبالتوقيت المناسا؛
توفر التنسيق لكافة المراسالت الرسمية المتعلقة بالصحة النباتية فيما بين األطراف المتعاقدة والمتعلقة بحسن سير االتفاقية؛
تحيل ما يردها من معلومات عن الصحة النباتية من األطراف المتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية الدولية إلى المسؤوا (أو المسؤولين) المختلّ (أو المختصين)؛
تحيل طلبات الحصوا على معلومات عن الصحة النباتية الواردة من األطراف المتعاقدة ومن أمانة االتفاقية الدولية إلى المسؤوا (أو المسؤولين) المختلّ (أو المختصين)؛
تتتبّع حالة االستجابة لطلبات الحصوا على المعلومات التي وردت إلى جهة االتصاا المعنيّة؛
-3
-4

تؤدي جهة االتص اا التابعة لالتفاقية الدولية دور ًا محوري ًا لض مان فعالية عمل االتفاقية ومن الض روري أن تكون لدى جهة االتص اا التابعة لالتفاقية الموارد الكافية
والسلطة الالزمة للتعاطي مع طلبات الحصوا على معلومات بالشكل المناسا وبالتوقيت المناسا.
وتشترط المادة  2-8على األطراف المتعاقدة تحديد جهة االتصاا ،ما يعني ّ
أن الطرف المتعاقد هو المسؤوا عن الترشي وعن إبالغ األمانة به .وال يمكن أن يكون هناك
ّ
أكثر من جهة اتص اا واحدة لكل طرف من األطراف المتعاقدة .ويوافق الطرف المتعاقد بمج ّرد الترش ي على ّ
المرش يتمتّع بالس لطة الالزمة ألداء وظائف جهة
أن
االتصاا كما يرد في إطار االتفاقية الدولية .وال يجوز لألفراد تعيين أنفسهم كجهات اتصاا.

على األطراف المتعاقدة كذلك احترام التوجيهات التالية لدى ترشيح جهة اتصال رسمية تابعة لالتفاقية الدولية:4
 -1يجا إرس اا ترش يحات جهات االتص اا الرس مية لألطراف المتعاقدة إلى أمانة االتفاقية الدولية ،ومن المفض ل اس تخدام اس تمارة الترش ي المع ّدة له ا الغاية والمتاحة على البوابة
الدولية.
 -2على جهة االتصاا أن تكون شخصا فعليا ً (له اسم أوا وشهرة) وليس كيانا ً أو مكتبا ً معيّنا ً.
 -3يجا توقيع إشعار ترشي جهة االتصاا الجديدة من قبل شخل معني يكون مشرفاً على جهة االتصاا الجديدة ولأو مسؤوالً عنها ،وال يقبل الترشي ال اتي.
 -4يجا تقديم الترشي في الوقت المناسا بحيث ال تكون هناك أية ثغرات في المراسالت الرسمية من خالا جهة االتصاا الوطنية الرسمية.
 -5يفضل أن تكون جهة االتصاا الرسمية موجودة في المنظمة الوطنية لوقاية النباتات كون ه ا األخيرة مسؤولة عن تنفي معظم إجراءات االتفاقية.
 -6ال ينبغي لجهة االتصاا الرسمية المنتهية واليتها أن تعين جهة االتصاا الرسمية الجديدة (المقبلة) ،وإنما ينبغي أن تنظم لبلوغ الترشي إلى األمانة في الوقت المناسا.
 -7يمكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ولممثلي الفاو تيسير ترشي جهة االتصاا الرسمية.
 -8في حاا قام طرف متعاقد بترشي جهة ات صاا بشكل غير رسمي ،تبادر األمانة إلى دعوة الطرف المتعاقد المعني إلى تقديم ترشي رسمي وفقاً لإلجراءات المحددة في ه ا الوثيقة.
يجا التأكيد لألمانة على جهة االتصاا غير الرسمية أو تعيين جهة اتصاا رسمية جديدة خالا  3أشهر من تلقي دعوة األمانة.
 -9حالما تكون أمانة االتفاقية قد نشرت ترشي جهة االتصاا الرسمية على البوابة ،تصب جهة االتصاا الرسمية مسؤولة عن التحديث المستمر لمعلومات االتصاا لديها.
 -10يتم ترشي المحررين من قبل جهات االتصاا الرسمية من أجل المساعدة في تلبية التزامات رفع التقارير الوطنية بما في ذلك التحميل الفعلي للبيانات على البوابة.
 -11يجوز للبلدان التي ليست من األطراف المتعاقدة في االتفاقية أن تعين "جهة مسؤولة عن المعلومات" لغايات تبادا المعلومات حوا الصحة النباتية.
المادة 4-4
المادة  4-12د)

Page 4 of 194

تقديم وصف للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتغييرات
ع اد عام
ي

األط راف األمين
المتعاقدة

تنل الم ادة ( 3-19أ) على أن  -1توافر المعلوم ات عن
المعلوم ات المق دم ة بموج ا المنظم ات الوطني ة لوق اي ة
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المادة  4-4يجا أن تكون بلغة النب ات ات ،كم ا أن تنظيمه ا
واح دة على األق ل من اللغ ات ال داخلي يع ّزز موثوقيته ا
وسهولة الوصوا إليها.
الرسمية للفاو.

-1

-2
المادة  2-7ب)
المادة  4-12د)

م ان درج ة م ن
-2
الش فافية والحص وا على
م ع ل وم ات ع ن ال ت ن ظ ي م
ال داخلي للمنظم ات الوطني ة
لوقاية النباتات.
ينبغي لوص ف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن يكون على ش كل مخطط تنظيمي .في الحالة المثالية ،يجا وص ف تدابيرها التنظيمية في ذلك المخطط التنظيمي (أي
َمََ ن المس ؤوا عن أي مجاا ،وما هي ص الت الوص ل بين األقس ام المختلفة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات) .ومن ش أن ه ا أن يفي بااللتزامات المحددة في المادة 4-4
من االتفاقية ،أي وصف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات والترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات في الوقت نفسه.4
4
يجا أن ي كر أيضا ً وصف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المنظمات األخرى التي تعمل تحت سلطتها ،بحسا ما تنل عليه المادة ( 2-4أ-ز).

نشر ونقل االشتراطات والقيود والمبظورات في مجال الصبة النباتية
ع اد عام
ي

ال ط رف أي ط رف أو
أطراف متع اق دة
المتعاقد
تعتبره ا األطراف
المتع اق دة معني ة
مب اش رة بتل ك
التدابير

 -1تنل الم ادة  )3(-19ب
على أن ه ينبغي لم كرات
اإلح ال ة التي تنطوي على
بي ان ات ببليوغرافي ة بش أن
الوثائق المقدمة بموجا المادة
 -7ا ل ف قرة ( 2ب) ،أن ت كون
بلغ ة واح دة على األق ل من
اللغات الرسمية للفاو.
 -2ت ن ل ال م ادة ( 3-19ج)
على أن ه ينبغي للمعلوم ات
المق دم ة بموج ا الم ادة 2-7
(ب) أن تكون بلغة واحدة على
األق ل من اللغ ات الرس مي ة
للفاو.

من أجل تيس ير أمن وكفاءة  -1وق د اعتبرت مجموع ة دعم البواب ة في
الحرك ة ال دولي ة للنب ات ات مرحلة أولى أن ذلك يعني "كل التش ريعات
والمنتجات النباتية وغيرها واللوائ ".
من الس لع الخا عة للوائ  -2وفق اً للم ادة ( 2-7ب) من االتف اقي ة" ،
من أجل التوص ل إلى أدنى تنش ر األطراف المتعاقدة ،االش تراطات
مس توى ممكن من العوائق والقيود وأوامر الحظر المتعل قة بالص حة
أمام الحركة الدولية للنباتات النب اتي ة فور اقراره ا ،وتبلغه ا ألي طرف
والمنتجات النباتية وغيرها متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية
من السلع الخا عة للوائ
مباشرة به ا التدابير".
تنل المادة ( 4-12د) من االتفاقية على أن
"األ مانة ّ
توزع المعلو مات التى تتل قا ها من

األطراف المتعاقدة بش أن االش تراطات
والقيود وأوامر الحظر المتعل قة بالص حة
النباتية المش ار إليها في الفقرة ( 2ب) من
المادة ".7

ال تنلّ المادة ( 2 -7ب) ص راحةً على أي
التزام على األطراف المتعاقدة بتقديم تقارير
بش أن االش تراطات والقيود وأوامر الحظر
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المتعلقة بالص حة النباتية إلى أمانة االتفاقية.
ل ا ،ينبغي تفس ير الم ادة  4-11على أنه ا
تتض من مهمة األمانة بنش ر االش تراطات
والقيود وأوامر الحظر المتعل قة بالص حة
النب اتي ة فقط حين يتم تلقي ه ا المعلوم ات
من األطراف المتعاقدة ذات الصلة.
تنل المادة ( 4-12د) على أن األمانة تتلقى االشتراطات والقيود والمحظورات في مجاا الصحة النباتية من األطراف المتعاقدة المشار إليها في المادة ( 2-12ب) لتعممها.
وقد اعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الص حة النباتية في دورتها الثالثة التوص ية "بنش ر جميع المعلومات المتص لة باالش تراطات والقيود والمحظورات في مجاا الص حة
النباتية على المواقع اإللكترونية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ولأو الص فحات اإللكترونية الوطنية على الموقع الش بكي لالتفاقية المرتبطة ببعض ها من خالا البوابة
الدولية لوقاية النباتات" (تقرير الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ،المرفق الخامس عشر ،الفقرة .)18
ي وذلك عبر إدراجها في البوابة (متاحة

-2

تش جع األطراف المتعاقدة على إتاحة االش تراطات في مجاا الص حة النباتية على نطاق أوس ع مما كانت عليه في الما
4
للبلدان كلها على ح ٍد سواء أكانت تعتبر نفسها معنية أم ال).
يمكن أيض اً لألطراف المتعاقدة نش ر االش تراطات والقيود والمحظورات في مجاا الص حة النباتية على المواقع اإللكترونية الخاص ة بها أو الخاص ة بالمنظمات اإلقليمية
4
لوقاية النباتات .وفي ه ا الحالة ،ينبغي توصيل المعلومات من خالا البوابة الدولية.

المادة  2-7د)
المادة  4-12ب)

نشر نقاط دخول مبددة للنباتات أو المنتجات النباتية
ع اد عام
ي

ال ط رف األمانة ،المنظمات
اإلقليمي ة لوق اي ة
المتعاقد
ال ن ب ات ات ال ت ي
ي ن ت م ي ال ط رف
ال م ت ع اق د إل ى
عض ويتها ،جميع
األطراف المتعاقدة
التي يعتبر الطرف
المتعاقد أنها معنية
مباش رة ،أطراف
م ت ع اق دة أخ رى
بحسا الطلا

تنل المادة ( 3-19ج) على أن
المعلوم ات المق دم ة بموج ا
المادة الس ابعة ،الفقرة ( 2د)
يجا أن تكون بلغة رس مية
واح دة على األق ل من لغ ات
الفاو.

لتيس ير أمن وكفاءة الحركة
الدولية للنباتات والمنتجات
النباتية .من أجل التوص ل
إلى أدنى مس توى ممكن من
العوائق أمام الحركة الدولية
للنباتات والمنتجات النباتية
وغيرها من السلع الخا عة
للوائ

ينبغي لطرف متعاقد أن يختار نقاط دخوا
محددة في حاا يطلا طرف متعاقد استيراد
ش حنات من نباتات ومنتجات نباتية محددة
عبر نقاط الدخوا ه ا فقط..

-1

يمكن تقديم تقارير عن معلومات بشأن نقاط دخوا مع االشتراطات والقيود والمحظورات في مجاا الصحة النباتية.

-2

في الحاالت التي ال توجد فيها أي قيود على نقاط الدخوا في ما يتعلق بش حنات النباتات والمنتجات النباتية إلى بلد معين ،ال تكون هناك حاجة إلى أي تقرير .ولكن من
4
األفضل ذكر معلومات عن عدم وجود قيود على البوابة الدولية.
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الةةةةةمةةةةةادة -7
 2ط)
وضع قوائم باآلفات الخاضعة للوائح وتبديثها
الةةةةمةةةةادة -12
 4ج)
ال ط رف األمين ،المنظ مات
عادي عام
اإلقليمي ة لوق اي ة
المتعاقد
النباتات األعض اء
ف ي ه ا ،األط راف
المتع اق دة األخرى
بحسا الطلا.

-1
المادة
 2ب)

تنل المادة ( 3-19ج) على أن
المعلوم ات المق دم ة بموج ا
المادة الس ابعة ،الفقرة ( 2ط)
يجا أن تكون بلغة رس مية
واح دة على األق ل من لغ ات
الفاو.

يجا أن تتاح قوائم اآلفات الخا عة للوائ على البوابة فتصب بالتالي عامة من أجل

للس ماح للش ركاء التجاريين  -1قائمة اآلفات" (التي تتفش ى في بلد ما)
الحص وا على معلوم ات ال تعني "قائمة اآلفات الخا عة للوائ ".
بش أن اآلفات الخا
عة  -2نظم الرقابة الوطنية بحاجة إلى تعزيز
والتي
تورد
للوائ البلد المس
عة
ع وتحديث قوائم اآلفات الخا
لو
ي
توف
تس
أن
من أجلها عليها
للوائ .
التدابير الوطنية المعتمدة.
 -3على التنمية الموس عة للقدرات بما في
ذلك تحديد اآلفات ومراقبتها وتقييم مخاطر
اآلف ات ،أن تتوفر ل دى ع دد من األطراف
المتع اق دة قب ل أن يتمكن من تلبي ة ه ا
االلتزام.

مان استيفاء كل أحكام االتفاقية.

4

 -4اإلبالغ عن ظهور اآلفات أو تفشيها أو انتشارها وعن مكافبة تلك اآلفات

المادة  1-8أ)

التعاون الدولي :تبادل المعلومات بشأن آفات النباتات وباألخص تقديم التقارير عن ظهور أو تفشي أو انتشار اآلفات التي قد تشكل خطراً مباشراً أو مبتمالً
ق ائ م عام
على
حدث

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ا ل م ن ظم ة
ال وط ن ي ة
ل وق اي ة
النب ات ات
وال ط رف
المتعاقد

 -1يش كل أس اس ا ً للتعاون  -1إن ع ددا كبيرا من األطراف المتع اق دة
ال يتمتع ب الق درة على تق ديم التق ارير عن
بين األطراف المتعاقدة.
 -2يس اهم في تح دي د اآلفات بطريقة مستدامة.
المخاطر في مجاا الص حة  -2االلتزام الس ياس ي بتقديم التقارير عن
اآلفات روري .كما ينبغي تعزيز التوعية
النباتية،
 -3كم ا يرد في ديب اج ة بشأن ه ا المسألة لتحقيق ه ا الهدف.

بحسا المادة ( 3-19د) ،ينبغي
للم كرات التي تتضمن بيانات
ببليوغرافية ولموجز قص ير
لوثائق المعلومات ذات الص لة
المقدمة بموجا المادة ( 1-8أ)
أن تكون بلغ ة واح دة على
األق ل من اللغ ات الرس مي ة
االتفاقية (تفادي دخوا آفات  -3نظم الرقابة الوطنية بحاجة إلى تعزيز.
للفاو.
وثمة حاجة إلى تنمية القدرات على المراقبة
النباتات وانتشارها).
و تح دي د اآلف ات ل دى ب عض األ طراف
المتعاقدة.
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تنل المادة ( 1-8أ) على أن اإلبالغ عن اآلفات س يجري " ...وفقا لإلجراءات التي تحددها الهيئة ."...وأ ّما مس ؤوليات واش تراطات األطراف المتعاقدة بالنس بة إلى تقديم
التقارير عن حدوث ،وتف ّشي وانتشار اآلفات في مجاالت تكون مسؤولة عنها فهي مح ّددة في المعيار الدولي رقم  ،17كما اعتمدته الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في
دورتها الرابعة في عام .2002
4
تكون جميع اشتراطات رفع التقارير التي نل عليها المعيار الدولي رقم  17مستوفاة بالكامل بمجرد نشر التقارير عن اآلفات على البوابة الدولية لوقاية النباتات.
يمكن أن يت ّم ا إلبالغ عن اآلفات أيض ا من خالا المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات الحالية بش رط أن يوقع الطرف المتعاقد اس تمارة مناس بة لض مان قانونية ه ا اإلجراء
4
واآللية الفنية القائمة لتبادا تلك البيانات).
وينطوي اإلبالغ عن اآلفات على معلومات مهمة تتي لألطراف المتعاقدة تكييف اش تراطاتها الخاص ة باالس تيراد في مجاا الص حة النباتية على النحو الالزم واتخاذ
4
اإلجراءات مع مراعاة أي تغيرات في مخاطر اآلفات.
4
لدى الش ّ
ك في وصف آفة "كآفة ذات خطر مباشر أو محتمل" ،وبالتالي في تقديم تقرير عنها ،من المف ّ
ضل تقديم تقرير عن أي آفة.
توفير وصف للترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات
بحسا ت واص ل ال ط رف أطراف متع اق دة تنل الم ادة ( 3-19أ) على أن يجوز لألطراف المتع اق دة لم تقم األطراف المتعاقدة كلها بتطوير ه ا
أ خرى بحس ا المعلوم ات المق دم ة بموج ا الحص وا على إيض احات المعلوم ات كم ا لم تقم بتح دي ث البي ان ات
الطلا ثن ائي فقط المتعاقد
ات
المنظم
ل
عم
أن
بش
بلغة
تكون
أن
يجا
4
4
المادة
ولكن النش ر
الحالية.
الطلا.
واح دة على األق ل من لغ ات الوطنية لوقاية النباتات.
على البواب ة
الفاو الرسمية.
محب

-1
-2
-3
-4
-5
المادة 4-4

-1
-2
-3
الةةةةةمةةةةةادة
 2ج)

CPM-11 Report

يعتبر ه ا االلتزام منقوال كالتزام ثنائي
ه ا االش تراط ال يتعلق بالهيكل العام لمنظمة وطنية لوقاية النباتات (الم كور في الجملة األولى من المادة  )4-4بل بالترتيبات التنظيمية الموص وفة في الفقرتين  2و 3من
4
المادة 4
من تقرير واحد مع التزام برفع التقارير الوطنية يتعلق بوص ف
على التقرير أن يحتوي وص فا للوظائف والمس ؤوليات ذات الص لة بوقاية النباتات .ويمكن دمجها
4
لمنظمة وطنية لوقاية النباتات منشور على البوابة كتقرير منفرد.
 -7إعطاء األساس المنطقي لالشتراطات والقيود والمبظورات في مجال الصبة النباتية
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بحسا ت واص ل
الطلا ثن ائي فقط
ولكن النش ر
على البواب ة
محب

ال ط رف أي طرف متع اق د تنل المادة ( 3-19هـ ) على
آخ ر ب حس ا أن ال ط ل ب ات ال م ت ع ل ق ة
المتعاقد
بالمعلومات المقدمة من جهات
الطلا.
االتص اا والردود على ه ا
الطلب ات ،إنم ا ب اس تثن اء أي
وث ائق مرفق ة به ا ،يج ا أن
تكون بلغ ة واح دة على األق ل
من لغات الفاو الرسمية.

-1
مان قدرة األطراف  -1ع دم وجود تحلي ل احتم االت الخطر
المتع اق دة على مم ارس ة لمخ اطر اآلف ات يتن اوا اآلف ات "الق ديم ة"
التجارة بش كل آمن مع الحد الخا عة للوائ  ،والمسارات والسلع.
األدنى من األثر السلبي على
التجارة والبحوث.
من المنظمات
 -2غياب القدرات الفنية
مان عدم وجود أي الوطنية لوقاية النباتات.
-2
تدابير غير مبررة.
 -3للتوص ل إلى أدنى
مس توى ممكن من العوائق
أمام الحركة الدولية للنباتات
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والمنتجات النباتية وغيرها
من السلع الخا عة للوائ
-1

لدى طلا توفي ر األس اس المنطقي لالش تراطات والقيود والمحظورات في مجاا الص حة النباتية ،ينبغي لألطراف المتعاقدة توفير معلومات عن امتثاا ه ا اإلجراءات
4
لالشتراطات المحددة في المادة ( 1-6أ) و(ب) لآلفات الخا عة للحجر الصحي واآلفات الخا عة للوائ ولكن ليس الحجر.

-2

اقتراح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو في اإلبالغ لتيسير الشفافية والتواصل.

4

المادة  2-7و) اإلبالغ عن الباالت البارزة المتعلقة بعدم االمتثال إلصدار شهادات الصبة النباتية
ق ائ م ت واص ل ط رف ط رف م ت ع اق د تنل المادة ( 3-19هـ ) على
م ت ع اق د يمارس التص دير أن ال ط ل ب ات ال م ت ع ل ق ة
ع ل ى ثنائي فقط
بالمعلومات المقدمة من جهات
وإعادة التصدير
مستورد
حدث
االتص اا والردود على ه ا
الطلب ات ،إنم ا ب اس تثن اء أي
وث ائق مرفق ة به ا ،يج ا أن
تكون بلغ ة واح دة على األق ل
من لغات الفاو الرسمية.
4
يعتبر أن ه ا االلتزام ينطبق فقط على األطراف المتعاقدة المعنية.
-1

إبالغ البل د ال ي يم ارس  -1عن د الح اج ة ،يمكن إنش اء آلي ة تتي
التص دير أو إعادة التص دير لألطراف المتع اق دة تب ادا ه ا المعلوم ات
بالمشاكل البارزة مثل رصد على أس اس ثنائي وتقتص ر على األطراف
المعنية وحسا.
آفات تستحق الحجر .
 -2معظم األطراف المتع اق دة تمل ك آلي ات
ثنائية قائمة لتقديم التقارير عن حاالت عدم
االمتثاا.

-2

عند الحاجة ،يمكن إنش اء آلية لتيس ير تبادا المعلومات بين األطراف المتعاقدة من خالا البوابة الدولية إنما على أس اس ثنائي ،وتقتص ر على األطراف المتعاقدة المعنية
4
فقط .ه ا ما طلبته بعض األطراف المتعاقدة من خالا أنشطة تنمية القدرات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
4
يح ّدد المعيار الدولي رقم  13الخطوط التوجيهية لإلبالغ عن عدم االمتثاا.

-4

اقتراح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو في اإلبالغ لتيسير الشفافية والتواصل.

-3

4

المادة  2-7و) اإلبالغ عن نتائج تبقيقاتها في ما يتعلق بالباالت البارزة لعدم االمتثال إلصدار شهادات الصبة النباتية
ق ائ م ت واص ل ط رف الطرف المتع اق د تنل المادة ( 3-19هـ ) على الس ماح للبلد ال ي يمارس تالحظ أطراف متع اق دة ع دي دة نقل كبير
م ت ع اق د المس تورد بحس ا أن ال ط ل ب ات ال م ت ع ل ق ة التص دير أو إعادة التص دير في االس تج اب ة لإلخط ار بح االت ع دم
ع ل ى ثنائي
بالمعلومات المقدمة من جهات بتبرير إجراءات الص ح ة االمتثاا.
ي م ارس الطلا
حدث
االتص اا والردود على ه ا النب اتي ة للطرف المتع اق د
التص دير
الطلب ات ،إنم ا ب اس تثن اء أي وتحسينها.
وإع ادة
وث ائق مرفق ة به ا ،يج ا أن
التصدير
تكون بلغ ة واح دة على األق ل
من لغات الفاو الرسمية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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-1

يح ّدد المعيار الدولي رقم  13الخطوط التوجيهية لإلبالغ عن عدم االمتثاا.

-2

اقتراح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو في اإلبالغ لتيسير الشفافية والتواصل.

4
4

الةةةةةمةةةةةادة  -7وضع معلومات كافية عن حالة اآلفات والمبافظة عليها وجعل تلك المعلومات متاحة
 2ي)
بحسا ت واص ل ال ط رف إت اح ة المعلوم ات تنل الم ادة ( 3-19ج) على من أجل التمكين من تصنيف ينبغي تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية لتأد ية
الطلا ثن ائي ولكن المتع اق د ،المتعلق ة بح ال ة أن المعلوم ات المق دم ة وفق اً اآلف ات واس تخ دامه ا في ه ا المهمة.
در اآلف ات بن اء على للمادة ( 2-7ي) يجا أن تكون و ع تدابير الصحة النباتية
النش ر على ق
ط ل ا األط راف بلغ ة واح دة على األق ل من المناسبة
البوابة محب اإلمكان
لغات الفاو الرسمية.
المتعاقدة.
4
يوفر المعيار الدولي رقم  8توجيهات إ افية حوا التزامات رفع التقارير بما في ذلك تعريف عبارة "حالة اآلفة".
-1

المادة

-2

تشير عبارة "التصنيف" إلى التمييز بين اآلفات الخا عة للوائ واآلفات غير الخا عة للوائ .

-3

يوفر المعيار الدولي رقم  6توجيهات حوا ما تعنيه عبارة معلومات "كافية".

6-7

-1
-2
-3

4

4

اإلبالغ فوراً عن اإلجراءات الطارئة
ال ط رف األطراف المتعاقدة تنل المادة ( 3-19هـ ) على اإلب الغ ع ن ال ت ح دي ات  -1باالستناد إلى مسرد مصطلحات الصحة
ق ائ م عام
المعني ة ،األمين ،أن ال ط ل ب ات ال م ت ع ل ق ة الجديدة في مجاا الص حة الن بات ية ،فإن "ال تدبير ال طارئ" هو إجراء
المتعاقد
على
ال م ن ظ م ات بالمعلومات المقدمة من جهات النب اتي ة التي ق د تؤثر في طارئ متعلق بالص حة الن بات ية يت خ في
حدث
اإلقليمي ة لوق اي ة االتص اا والردود على ه ا حالة الص حة النباتية على و ع جديد أو غير متوقع في مجاا الصحة
ال ن ب ات ات ال ت ي الطلب ات ،إنم ا ب اس تثن اء أي الص عيد الوطني ،وتلك التي النباتية" .ويحدد المس رد "تدبير الص حة
ي ن ت م ي ال ط رف وث ائق مرفق ة به ا ،يج ا أن تخل الش رك اءلالبل دان النباتية" بأنه "عملية رسمية مثل التفتيش أو
االختبار أو المراقبة أو المعالجة ،التي تن ّف
ال م ت ع اق د إل ى تكون بلغ ة واح دة على األق ل المجاورة.
تطبيقا ً للوائ أو إجراءات الصحة النباتية".
من لغات الفاو الرسمية.
عضويتها.
 -2غ الب ا ً م ا تتض من تق ارير اآلف ات
معلومات عن اإلجراءات الطارئة.
4
يتضمن المعيار الدولي رقم  13خطوط توجيهية جزئية (مرتبطة فقط بعدم امتثاا الشحنات المستوردة) لإلبالغ عن إجراءات طارئة.
4
لدى الوفاء بالتزامات رفع التقارير المحددة في المادة  ،6-7ينبغي تناوا التدابير الطارئة واإلجراءات الطارئة على السواء.
4
اقتراح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو في اإلبالغ لتيسير الشفافية والتواصل.

الةةةةةمةةةةةادة  -8التعاون في تقديم المعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية من أجل تبليل مخاطر اآلفات
 1ج)
بحسا ت واص ل ال ط رف أطراف متع اق دة تنل المادة ( 3-19هـ ) على ل دعم عملي ة تحلي ل مخ اطر احترام التوقي ت المطلوب دائم ا في توفير
المعلومات محب .
أن ال ط ل ب ات ال م ت ع ل ق ة اآلفات
الطلا ثن ائي ولكن المتع اق د ،أخرى
بالمعلومات المقدمة من جهات
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النش ر على ق
البوابة محب اإلمكان

-1
-2

در

االتص اا والردود على ه ا
الطلب ات ،إنم ا ب اس تثن اء أي
وث ائق مرفق ة به ا ،يج ا أن
تكون بلغ ة واح دة على األق ل
من لغات الفاو الرسمية.

يعتبر ه ا االلتزام ثنائياً .إنما تشجّ ع األطراف المتعاقدة على نشر المعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية لتحليل مخاطر اآلفات من خالا البوابة الدولية.
4
اقتراح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو في اإلبالغ لتيسير الشفافية والتواصل.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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