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 االعتماد
 .3552ان أبريل/نيس –اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف مارس/آذار 

 مقدمة

 النطاق
يتناول هذا املعيار بالوصف هيكل وتشغيل نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات، وكذلك احلقوق وااللتزامات 

 واملسؤوليات اليت ينبغي النظر فيها عند وضع هذا النظام وتشغيله ومراجعته. 

 المراجع
لنباتية على البوابة ، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة ايشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 ./setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreالدولية للصحة النباتية على 
 منظمة األغذية والزراعة، روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.. 0000، ة لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولي

 يف. منظمة التجارة العاملية، جن. الصحة والصحة النباتية بشأن تطبيق تدابري اتفاق. 0002 ،منظمة التجارة العالمية

 التعريفات
مسرد مصطلحات ) 0قم ر  الدويل املعياريف ميكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار 

 (الصحة النباتية

 العام للمتطلبات اإلطار
ّ            اآلفات احلجرية أو احلد  من دخول آفدخول إن اهلدف من نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات هو منع  ات                   

طبيق لوائح الصحة ت غري حجرية خاضعة للوائح مع السلع املستوردة واملواد األخرى اخلاضعة للوائح. وينبغي أن يتألف نظام
إجراءات الصحة  ،ةالصحة النباتي لوائح الصحة النباتية، من عنصرين: إطار قانوين يشمل تشريعات النباتية على الواردات

إلطار طرية لوقاية النباتات، مسؤولة عن تشغيل النظام أو اإلشراف عليه. وينبغي أن يشمل اوهيئة رمسية، املنظمة الق ؛النباتية
اليت ينبغي أن  ة النباتيةالصح )املنظمة القطرية لوقاية النباتات( لتمكينها من تنفيذ مهامها؛ وتدابري القانوين: سلطة قانونية

وردة وغريها من رى )وا يف ذلك عمليات احلظر( تتعلق بالسلع املستأخ صحة نباتية تتقيد هبا السلع املستوردة؛ وأية تدابري
 اليت ميكن اختاذها عند اكتشاف حاالت عدم امتثال أو عندما تطرأ حاالتعمليات الصحة النباتية املواد اخلاضعة للوائح؛ و 

ً      ً                     تستدعي تدخال  سريعا . وقد يشمل هذا تدابري  اخلاصة بالشحنات العابرة. الصحة النباتية           
لواردات بعدد من املهام. وهي على ا الصحة النباتية وتضطلع املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف تشغيلها لنظام تطبيق لوائح

( واملتعلقة باالسترياد، وا يف 0000من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-تشمل املهام اليت نصت عليها املادة الرابعة
ذلك: املراقبة، التفتيش، والتطهري أو التعقيم، حتليل خماطر اآلفات، تدريب املوظفني وتنمية قدراهتم. وتشمل هذه املهام 

ل؛ اوظائف ذات الصلة يف اجملاالت التالية: اإلدارة؛ التدقيق والتأكد من االمتثال للوائح؛ اختاذ التدابري بشأن عدم االمتث
ة لوقاية النباتات يكال املنظمة القطريإعمليات الطوارئ؛ الرتخيص للموظفني؛ تسوية املنازعات. كما جيوز لألطراف املتعاقدة 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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مسؤوليات أخرى مثل إعداد اللوائح وتعديلها. وحتتاج املنظمة القطرية لوقاية النباتات إىل موارد لتنفيذ هذه املهام والوظائف.  
ّ           كما أن  هناك حاجة ً                                إىل إقامة اتصاالت على الصعيدين الدويل والقطري، فضال  عن الوثائق واالتصاالت واالستعراض.                                                      

 المتطلبات

 الهدف -1
إن اهلدف من نظام تطبيق اللوائح على الواردات هو منع استجالب آفات حجرية أو احلد من دخول آفات غري حجرية 

 خاضعة للوائح.خاضعة للوائح مع السلع املستوردة أو أي مواد أخرى 

 الهيكل التنظيمي -2
 من: تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات يتألف نظام

 وإجراءات الصحة النباتية؛  الصحة النباتية لوائحالصحة النباتية،  إطار قانوين يشمل تشريعات 
 .منظمة قطرية لوقاية النباتات تضطلع وسؤولية تشغيل النظام 

وختتلف النظم القانونية واإلدارية واهلياكل التنظيمية باختالف األطراف املتعاقدة. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن بعض 
النظم القانونية تتطلب إيراد مجيع التفاصيل املتعلقة بكل جانب من عمل موظفيها يف نص قانوين، بينما تكتفي نظم أخرى 

ة ألداء مهامهم من خالل إجراءات يغلب عليها الطابع اإلداري. وبناء على ذلك بإطار عام تفوض للموظفني فيه السلط
الواردات. ويرد هذا  علىالصحة النباتية يقدم هذا املعيار خطوطا توجيهية عامة بشأن اإلطار القانوين لنظام تطبيق لوائح 

 .2اإلطار القانوين وزيد من التفصيل يف القسم 
أو  اتية على الوارداتتطبيق لوائح الصحة النب نباتات هي اهليئة الرمسية املسؤولة عن تشغيل نظامواملنظمة القطرية لوقاية ال

اإلشراف عليه )التنظيم واإلدارة(. وهناك إدارات حكومية أخرى مثل إدارة اجلمارك ميكن أن تضطلع بدور )مع وجود فصل 
ملنظمة القطرية                                 ً           ينبغي مداومة االتصال معها. وغالبا  ما تستعني اواضح بني املسؤوليات والوظائف( يف مراقبة السلع املستوردة و 

لسماح إلدارات حكومية ، ولكن جيوز هلا اتطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات لوقاية النباتات ووظفيها لتشغيل نظام
ف ام معينة. ويرد وصمناسبة أخرى أو منظمات غري حكومية أو أشخاص بالتصرف نيابة عنها حتت إشرافها ألداء مه

 .0لتشغيل النظام يف القسم 

 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات -3
لصحة النباتية اينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تراعى ما يلي عند إنشاء وتشغيل نظامها اخلاص بتطبيق لوائح 

 على الواردات:
 أو االتفاقيات الدولية ذات الصلة أو أي اتفاقات احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن املعاهدات 
 احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن املعايري الدولية 
 التشريعات والسياسات القطرية ذات الصلة 
 السياسات اإلدارية للوزارة أو اإلدارة احلكومية أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات 
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 والمعايير الدوليةاالتفاقات والمبادئ  3-1
إن للحكومات القطرية حقا سياديا يف تطبيق اللوائح على الواردات لتحقيق املستويات اليت وضعتها للوقاية، مع مراعاة 
التزاماهتا الدولية. وتؤثر احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن االتفاقات الدولية وكذلك املبادئ واملعايري املنبثقة عن 

ة ات الدولية، السيما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحاالتفاق
الصحة النباتية  وائحعلى الواردات. وهذا التأثري يشمل صياغة ل الصحة النباتية النباتية، على هيكل وتنفيذ نظام تطبيق لوائح

 ، وأنشطة التشغيل املرتتبة على اللوائح.الصحة النباتية يها، وتطبيق لوائحالواردات واملوافقة عل على
رقم دويل واملوافقة عليها وتطبيقها مراعاة مبادئ ومفاهيم معينة مثلما جاء يف املعيار ال الصحة النباتية وتتطلب صياغة لوائح

 ا يف ذلك: ، و(ة يف التجارة الدوليةمبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتي) 0
 الشفافية 
 السيادة 
  الضرورة 
 عدم التمييز 
 التأثري األدىن 
 التناغم والتناسق 
 )املربرات التقنية )من خالل حتليل خماطر اآلفات على سبيل املثال 
  االتساق والرتاب 
 التحكم يف املخاطر 
 التعديل 
 عمليات الطوارئ والتدابري املؤقتة 
 التكافؤ 
 املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت تنتشر فيها اآلفات وستوى منخفضاالعرتاف ب 

ل ولوائح الصحة النباتية أن تضع يف االعتبار بوجه خاص مفهوم التأثري األدىن ومسائالصحة النباتية وينبغي إلجراءات 
 .اجلدوى االقتصادية والتشغيلية وذلك لتحاشى عرقلة التجارة من دون مربر

 التعاون اإلقليمي 3-2
إن بوسع املنظمات اإلقليمية مثل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية للتنمية الزراعية أن تشجع على 

عاون يف تبادل على الواردات لدى األعضاء فيها، وبوسعها أيضا أن تتالصحة النباتية حتقيق تناغم وتناسق نظم تطبيق لوائح 
 املعلومات وا يعود بالنفع على األعضاء كافة.

وروا يكون ملنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تعرتف هبا منظمة األغذية والزراعة قواعد تنطبق على األعضاء فيها وقد 
 .بالنيابة عن الدول األعضاء يف تلك املنظمة الصحة النباتية لوائح بعض يكون هلا السلطة الالزمة لسن وإنفاذ
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 اإلطار القانوني -4
)ج( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-إن إصدار اللوائح هو من مسؤولية احلكومة )الطرف املتعاقد( )املادة الرابعة

        ً                                                                                                (. ومتاشيا  مع هذه املسؤولية، جيوز لألطراف املتعاقدة إعطاء املنظمة القطرية لوقاية النباتات السلطة الالزمة إلعداد 0000
الصحة النباتية فيما يتعلق بالواردات وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات. وينبغي إتاحة إطار قانوين لألطراف  لوائح

 املتعاقدة يكفل ما يلي:
 حتديد مهام ووظائف املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالنسبة إىل نظام تطبيق اللوائح على الواردات 
 ممة القطرية لوقاية النباتات من االضطالع وسؤولياهتا ومهامها فيما يتعلق هبذا النظاالسلطة القانونية لتمكني املنظ 
 السلطة واإلجراءات الالزمة، من خالل حتليل خماطر اآلفات مثال ، لتحديد تدابري الصحة النباتية اخلاصة بالواردات                                              ً                                                    
 د اخلاضعة للوائحتدابري الصحة النباتية اليت تسري على السلع املستوردة وغريها من املوا 
 ترتيبات احلظر على الواردات اليت ختضع هلا السلع املستوردة وغريها من املواد اخلاضعة للوائح 
 السلطة القانونية الختاذ التدابري يف حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ 
 ومية األخرىحتديد أوجه التعامل والتفاعل بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات واهليئات احلك 
 .وضع إطار زمين وإجراءات تتميز بالشفافية والدقة لتنفيذ اللوائح، وا يف ذلك إدخاهلا حيز التنفيذ 

ً                يتوج ب على األطراف املتعاقدة إتاحة لوائحها عمال  باملادة السابعة                                        ّ ؛ 0000)ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3-   
ّ                           وقد يتوج ب أن تقوم هذه اإلجراءات على  لوائح.        

 الخاضعة للوائحالبنود  4-1
السلع املستوردة اليت جيوز إخضاعها للوائح تشمل املواد اليت قد تصاب بالعدوى أو التلوث باآلفات اخلاضعة للوائح. 
واآلفات اخلاضعة للوائح تكون إما آفات حجرية أو آفات غري حجرية خاضعة للوائح. وميكن إخضاع مجيع السلع األساسية 

صة لالستهالك أو التجهيز فال ميكن إخضاعها للوائح اآلفات غري احلجرية. للوائح اآلفات احلجرية. أما املنتجات املخص
وفيما يتعلق باآلفات غري احلجرية فإنه ميكن إخضاعها للوائح يف حالة النباتات املخصصة للغرس فق . وفيما يلي أمثلة 

 اخلاضعة للوائح:للبنود 
  التجهيز أو أي غرض آخرالنباتات ومنتجات النباتات املخصصة للغرس أو االستهالك أو 
 مرافق التخزين 
 مواد التعبئة وا يف ذلك أخشاب فرش الشحنة 
 النواقل ووسائل النقل 
 األتربة واألمسدة العضوية واملواد ذات الصلة هبا 
 الكائنات اليت قد توجد فيها آفات أو تتسبب بانتشارها 
  واملستخدمة يف الفالحة املستعملة(التجهيزات املعرضة للتلوث )مثل التجهيزات الزراعية والعسكرية 
 البحوث واملواد العلمية األخرى 
 األمتعة الشخصية للمسافرين عرب احلدود الدولية 
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 الربيد الدويل وا يف ذلك خدمات الربيد الدويل السريع 
 .3اآلفات وعوامل املكافحة البيولوجية 

 جيب إتاحة قوائم املواد اخلاضعة للوائح.

 الخاضعة للوائحللبنود اتية تدابير الصحة النب 4-2
 ترتيبات احلظر أو                         ً اخلاضعة للوائح، ومنها مثال  البنود ال جيدر باألطراف املتعاقدة تطبيق تدابري الصحة النباتية على دخول 

تية وما مل ما مل تكن تلك التدابري الزمة العتبارات الصحة النبا متعلقة بالصحة النباتية أخرى شروط استريادالقيود أو أية 
تكن هلا مربرات فنية. وعلى األطراف املتعاقدة أن تراعي، حسب املقتضى، املعايري الدولية واالشرتاطات واالعتبارات ذات 

 الصلة األخرى يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عند تطبيق تدابري الصحة النباتية.

 الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادها الصحة النباتية تدابير 4-2-1
من النباتات واملنتجات  2دةاليت ينبغي أن متتثل هلا الشحنات املستور الصحة النباتية تدابري  الصحة النباتية ينبغي أن حتدد لوائح
ق على مجيع أنواع ذات طابع عام وتنطب تية هذهالصحة النبا تدابريقد تكون اخلاضعة للوائح. و البنود النباتية وغريها من 

الصحة  رياألمر اختاذ تداب يقتضي                                                 ّ                     السلع، أو قد تكون ذات طابع معني وتنطبق على سلع معي نة ذات منشأ حمدد. وقد 
)انظر  هنوج نظمية كلما اقتضى األمر ذلك إتباعقبل دخول السلعة أو عند دخوهلا أو بعد دخوهلا. وجيوز أيضا  النباتية

 .((استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم) 02املعيار الدويل رقم 
 اتات،املطلوبة يف بلد التصدير، واليت قد يتطلب األمر اعتمادها من جانب اهليئة القطرية لوقاية النبالصحة النباتية وتدابري 
 (، تشمل ما يلي:(النباتية نظام اصدار شهادات الصحة) 0رقم  الدويل )املعيار

 الفحص قبل التصدير 
 االختبار قبل التصدير 
 املعاجلة قبل التصدير 
 اإلنتاج من نباتات ذات وضع معني فيما يتعلق بالصحة النباتية )مثال  انطالقا  من نباتات خضعت الختبار لكشف                            ً       ً                                                             

 الفريوسات أو ضمن شروط حمددة(
 صديرالفحص أو االختبار يف موسم النمو قبل الت 
  منشأ الشحنة من مكان لإلنتاج خال من اآلفللات أو من موقللع إنتاج خللال من اآلفللات أو منطقة ال تتفشى فيها

 اآلفات أو منطقة خالية من اآلفات
 إجراءات االعتماد 

                                                           
من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  0-ال تندرج اآلفات حبد ذاهتا وعوامل املكافحة البيولوجية ضمن تعريف "املواد اخلاضعة لآلفات" )املادة الثانية   2

؛ املادة السادسة يف ما يتعلق 0000(. إال أهنا قد ختضع، يف حال وجود مربر فين، لتدابري الصحة النباتية )االتفاقية الدولية لتدابري الصحة النباتية، 0000
 د( وميكن اعتبارها مواد خاضعة للوائح ألغراض هذا املعيار. 0-ج والسابعة 0-باآلفات اخلاضعة للوائح واملادتان السابعة

 ذلك املناطق يف ألغراض هذا املعيار، تشمل الواردات مجيع الشحنات املنقولة إىل بلد ما )باستثناء املرور(، وا يف ذلك إىل مناطق التجارة احلرة )وا  2
 املعفاة من الرسوم اجلمركية والشحنات على شكل سندات(، والشحنات غري القانونية اليت حتتجزها هيئات أخرى.
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 .ا افظة على الشحنة كاملة 
 اليت قد يقتضي األمر اختاذها أثناء الشحن: الصحة النباتية وتشمل تدابري

 )املعاجلة )مثال ذلك املعاجلات املادية أو الكيميائية املالئمة 
 ا افظة على الشحنة كاملة 

 األمر اختاذها عند نقطة الدخول ما يلي: يقتضياليت قد  الصحة النباتية وتشمل تدابري
 التثبت من الوثائق واملستندات 
  التحقق من سالمة الشحنة واكتماهلا 
 لشحنالتحقق من املعاجلة أثناء ا 
 فحوص الصحة النباتية 
 االختبار 
 املعاجلة 
 .احتجاز الشحنات ريثما تظهر نتائج االختبار أو التحقق من جناعة املعاجلة 

 األمر اختاذها بعد الدخول ما يلي: يقتضياليت قد  الصحة النباتية وتشمل تدابري
  االحتجاز يف احلجر الزراعي )يف مركز احلجر ما بعد الدخول مثال ( للفحص         ً  أو االختبار أو املعاجلة                                                    
 االحتجاز يف مكان معني ريثما تتخذ تدابري معينة 
 .)فرض قيود على توزيع أو استعمال الشحنة )لعمليات تصنيع معينة على سبيل املثال 

 األخرى اليت قد يقتضي األمر اختاذها:  الصحة النباتية من تدابري
 اشرتاطات الرخصة أو اإلذن 
  عند نقاط الدخولتقييدات على سلع معينة 
 اشرتاط قيام املستوردين باإلبالغ عن شحنات معينة قبل وصوهلا 
 تدقيق اإلجراءات يف البلد املصد ر  ّ                            
 اإلجازة املسبقة. 

اليت تقرتحها  لصحة النباتيةا على الواردات أحكاما تتعلق بتقييم تدابريالصحة النباتية وينبغي أن يتضمن نظام تطبيق لوائح 
ّ   األطراف املصد رة  وإمكانية قبوهلا باعتبارها حتقق مستوى معادال من الوقاية.           

 واردات خاصة بشأنأحكام  4-2-1-1
لدويل اجيوز لألطراف املتعاقدة أن تضع أحكاما خاصة بشأن استرياد اآلفات وعوامل املكافحة البيولوجية )أنظر أيضا املعيار 

( (   ّ        احلي ة املفيدة وغريها من الكائنات البيولوجية عوامل املكافحة وإطالقواسترياد  اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن) 2رقم 
أو مواد أخرى غري خاضعة للوائح وذلك ألغراض البحث العلمي أو التعليم أو أي أغراض أخرى. وميكن السماح وثل هذه 

 الواردات شريطة توفري ضمانات كافية.
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 الية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفاتوأماكن اإلنتاج الخ اآلفاتالمناطق الخالية من  4-2-1-2
 وبرامج المكافحة الرسمية بشكل منخفض فيها اآلفاتتنتشر والمناطق التي 

وى منخفض )املعيار وست اآلفات تنتشر فيهاجيوز لألطراف املتعاقدة املستوردة أن حتدد مناطق خالية من اآلفات، ومناطق 
شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها ) 33، املعيار الدويل رقم (املناطق اخلالية من اآلفاتمتطلبات إنشاء ) 2الدويل رقم 

وبرامج  (اإلعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض إنتشار اآلفات) 30، املعيار الدويل رقم (انتشار اآلفات
حلماية أو استبقاء  على الواردات الصحة النباتية وائحللمكافحة الرمسية على املستوى القطري. وقد يتطلب األمر تطبيق ل

 هذه التسميات داخل البلد املستورد. وينبغي هلذه التدابري مع ذلك احرتام مبدأ عدم التمييز. 
ءات الرمسية األخرى وتلك املتعلقة باإلجرا الواردات أن تعرتف بوجود هذه التسمياتالصحة النباتية على لوائح لكما ينبغي 

داخل بلدان األطراف املصدرة وا يف ذلك إمكانية  (اآلفاتخال من  لإلنتاجمكان انتاج خال من اآلفات وموقع  )مثل
الصحة النباتية وائح األمر تضمني نظم تطبيق ل يقتضيتكافئة عند االقتضاء. وقد امل الصحة النباتية االعرتاف هبا كتدابري

، ول هذه التسميات من جانب املنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتاتأحكاما تتعلق بالعمليات املطلوبة لتقييم وقب
 واالستجابة بناء على ذلك.

 السماح باالستيراد 4-2-2
ّ       ميكن السماح باالسترياد على اعتبار ذلك ترخيصا  عاما  أو من خالل ترخيص معني  حبسب كل  حالة.       ّ                    ً     ً                                          

 العاماالستيراد ترخيص 
  العامة: االسترياد ميكن االستعانة برتاخيص

  شروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية حمددةيف حال عدم وجود 
  جمموعة  حمددة تتيح الدخول كما هو وارد يف اللوائح بالنسبة إىلشروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية يف حال وجود

 من السلع األساسية.
 رات.رخصة أو تصريح بل ميكن أن ختضع للتدقيق يف املطاالعامة احلصول على االسترياد جيب أال تستدعي تراخيص 

        المعي ن االستيراد ترخيص
ترياد عينة يف شكل إذن أو إجازة، عندما تكون املوافقة الرمسية على االساالسترياد املاألمر احلصول على تراخيص  يقتضيقد 

مثل  عني. وتشمل احلاالت اليت تتطلبضرورية، وقد يطلب ذلك للشحنات الفردية أو سلسلة من الشحنات ذات منشأ م
 هذا الرتخيص ما يلي:

 واردات الطوارئ أو الواردات االستثنائية؛ 
  الدخول  معينة وحمددة مثل تلك اليت تتطلب اشرتاطات حجرية بعدشروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية واردات ذات

 حباث؛أو الواردات اليت حتدد أوجه استعماهلا النهائي أو ألغراض األ
 .الواردات اليت تشرتط املنظمة القطرية لوقاية النباتات تتبع موادها خالل فرتة معينة بعد الدخول 

ّ       وجدير بالذكر أن بعض البلدان قد يستخدم الرتاخيص لتحديد االشرتاطات العامة بشأن الواردات. إال  أن ه يشج ع على       ّ   ّ                                                                                      
 الرتاخيص ا ددة املماثلة جمرد مسألة روتينية.إصدار تراخيص عامة يف األماكن اليت تصبح فيها 



35املعيار الدويل رقم  اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات  

12 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -20المعيار رقم 

 ترتيبات الحظر 4-2-3
جيوز تطبيق ترتيبات احلظر على سلع معينة أو مواد أخرى خاضعة للوائح بغض النظر عن املنشأ أو على سلعة معينة أو 

اطر ول بديلة إلدارة خممواد أخرى خاضعة للوائح ذات منشأ حمدد. ويفرض حظر على االسترياد إذا مل تكن هناك أية حل
اآلفات. وينبغي أن تكون لرتتيبات احلظر هذه ما يربرها من الناحية الفنية. وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن 
تضع أحكاما لتقييم تدابري متكافئة، شريطة أن تكون أقل تقييدا للتجارة. كما ينبغي أن تعمل األطراف املتعاقدة، من خالل 

ّ                              ت القطرية لوقاية النباتات املرخ ص هلا فيها، على تعديل لوائحها املنظما دات إذا كانت مثل هذه الوار  للصحة النباتية على                             
التدابري حتقق املستوى املالئم من الوقاية. ويسري احلظر على اآلفات احلجرية. وال جيب إخضاع اآلفات غري احلجرية 

ّ          ستويات املقررة لتحم ل اآلفات. اخلاضعة للوائح ألي حظر بل ميكن إخضاعها للم                   
أحكام  األمر وضع يقتضيغرض آخر. وروا  أيوقد تكون هناك حاجة إىل مثل هذه املواد ا ظورة ألغراض البحوث أو 

 بشأن استريادها يف ظل شروط معينة وا يف ذلك ضمانات مالئمة من خالل نظام للرخص أو التصاريح.

 الشحنات العابرة 4-3
لى الواردات حبيث ع الصحة النباتية تطبيق لوائح نظام حنات العابرة واردات. ومع ذلك ميكن توسيع نطاقال تعترب الش

من  2-0مربرة من الناحية الفنية ملنع دخول أو انتشار اآلفات )املادة  للصحة النباتية يشمل الشحنات العابرة ووضع تدابري
 األمر اختاذ تدابري لتتبع الشحنات يقتضي(. وقد (الشحنات العابرة) 30يل رقم ، املعيار الدو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ّ                                                                            والتحقق من أهنا كاملة أو التأك د من مغادرهتا بلد املرور. وحيق للبلدان إقامة نقاط دخول وممرات داخل البالد وشروط                              
 النقل واملهل الزمنية املسموح هبا ضمن أراضيها.

 االمتثال وعمليات الطوارئ التدابير المتعلقة بعدم 4-4
لواجب اختاذها اعمليات الصحة النباتية على الواردات أحكاما بشأن  الصحة النباتية ينبغي أن يتضمن نظام تطبيق لوائح

؛ وميكن 0000)و( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3 –يف حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ )املادة السابعة 
ّ      لى معلومات مفص لة يف احلصول ع خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة ) 02رقم  املعيار الدويل             

 (، مع مراعاة مبدأ التأثري األدىن.(النباتية واإلجراءات الطارئة
 أخر خاضع للوائحند بشحنة مستوردة أو  الصحة النباتية اليت جيوز اختاذها عندما ال متتثل للوائحوعمليات الصحة النباتية 

 ، تشمل ما يلي:يف البداية الصحة النباتية ويتم رفض دخوهلا
 املعاجلة 
 الفرز أو إعادة التوضيب 
 )تطهري املواد اخلاضعة للوائح )وا يف ذلك التجهيزات واملباين وأماكن التخزين ووسائل النقل 
 إعادة التوجيه حنو استعمال هنائي معني مثل التصنيع 
 ال  بواسطة احلرق(.    ّ      التخل ص )مث               ً 

، على الواردات الصحة النباتية إىل إعادة النظر يف لوائح      ً طارئا   ا     ً إجراء  قد يؤدي ضب  حالة عدم امتثال أو حادث ما يستدعي 
 أو إىل سحب الرتخيص باالسترياد أو تعليقه.
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 العناصر األخرى التي قد تتطلب إطارا قانونيا 4-5
ثل طلب أساسا قانونيا أو تنفذ من خالل إجراءات إدارية والرتتيبات اليت قد تتطلب متنشئ االتفاقات الدولية التزامات تت
 هذه اإلجراءات تشمل ما يلي:

 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال 
 التبليغ عن اآلفات 
 حتديد جهة اتصال رمسية 
 نشر وإشاعة املعلومات اخلاصة باللوائح 
 التعاون الدويل 
 ئق ذات الصلةإعادة النظر يف اللوائح والوثا 
 االعرتاف بالتكافؤ 
 حتديد نقاط الدخول 
 .اإلبالغ عن الوثائق الرمسية 

 السلطة القانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 4-6
املادة الرابعة ) ينبغي تزويد املنظمة القطرية لوقاية النباتات بصالحيات قانونية لكي تكون قادرة على االضطالع وسؤولياهتا

 ( ولتمكني موظفيها وغريهم من األشخاص املرخص هلم من القيام وا يلي:0000من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
  أخرى نود بدخول املباين والنواقل وغريها من األماكن اليت قد توجد هبا سلع مستوردة أو آفات خاضعة للوائح أو

 خاضعة للوائح
  األساسية املستوردة واملواد األخرى اخلاضعة للوائح للتفتيشإخضاع السلع 
  أخذ ونقل عينات من السلع املستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح، أو من أماكن قد توجد فيها آفات خاضعة

                                                     ّ   للوائح )وا يف ذلك ألغراض التحليل الذي قد يقضي على العي نة(
 وائحاحتجاز شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة لل 
  معاجلة أو اشرتاط معاجلة شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح وا يف ذلك النواقل أو األماكن أو السلع اليت

 قد يوجد هبا آفات خاضعة للوائح
 رفض السماح بدخول شحنات أو إصدار األوامر بإعادة شحنها أو تدمريها 
 اختاذ إجراءات يف حاالت الطوارئ 
  م املتعلقة باألنشطة املرتبطة باالسترياد أو الناشئة عن جزاءات )اختياري(.حتديد وحتصيل الرسو 

 على الواردات الصحة النباتية تشغيل نظام تطبيق لوائح -5
)التنظيم  اإلشراف عليه على الواردات أو الصحة النباتية املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن تشغيل نظام تطبيق لوائح

 .0000من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3-                           ً                 (. وتنشأ هذه املسؤولية حتديدا  من املادة الرابعة3                   ً       واإلدارة( )أنظر أيضا  القسم 
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 والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلداريةالمسؤوليات  5-1
 ي وموارد كافية ألداء مهامها.ينبغي أن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات نظام إدار 

 اإلدارة 5-1-1
                     ً ت أن تكفل تطبيقا جمديا  على الوارداالصحة النباتية ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف إدارهتا لنظام تطبيق لوائح 

ا تنسيقا عمليا مع ذومتسقا لتشريعات ولوائح الصحة النباتية، وأن تكفل املراعاة الواجبة لاللتزامات الدولية. وقد يتطلب ه
ً                                       اإلدارات أو الوكاالت احلكومية األخرى املعنية باالسترياد، كاجلمارك مثال . وينبغي تنسيق إدارة نظام تطبيق لوائح  لصحة ا                                                            

على الواردات على املستوى القطري، ولكن ميكن أيضا تنظيمه على أساس وظيفي أو إقليمي أو أي أساس هيكلي النباتية 
 آخر.

 للوائح ومراجعتهاوضع ا 5-1-2
ّ                                                                              إن  إصدار لوائح الصحة النباتية مسؤولية تقع على عاتق الطرف املتعاقد )املادة الرابعة )ج( من االتفاقية الدولية لوقاية 2- 

أن تسند مسؤولية وضع أو مراجعة لوائح الصحة لألطراف املتعاقدة          ً                       (. وانطالقا  من هذه املسؤولية، جيوز 0000النباتات، 
املنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويكون ذلك بناء على مبادرة من املنظمة القطرية بالتشاور أو التعاون مع هيئات النباتية إىل 

أخرى حسب مقتضى احلال. وينبغي وضع اللوائح املالئمة واحلفاظ عليها وإعادة النظر فيها عند االقتضاء ووفقا لالتفاقات 
التعاون لعمليات القانونية والتشاورية املعتادة يف البلد املعىن. وميكن أيضا للتشاور و الدولية املنطبقة عليها، وذلك من خالل ا

مع الوكاالت ذات الصلة والصناعات ومجاعات القطاع اخلاص املالئمة، أن يساعد على زيادة فهم وقبول القطاع اخلاص 
 على اللوائح.للقرارات املتعلقة باللوائح، وكثريا ما يكون ذلك مفيدا إلدخال حتسينات 

 المراقبة 5-1-3
                                                                                             ّ               يرتب  التربير الفين لتدابري الصحة النباتية يف جزء منه حبالة اآلفات اخلاضعة للوائح ضمن البلد الذي يطب ق تلك اللوائح.

ن مراقبة النباتات . وال بد مالصحة النباتية على الواردات        ّ                                               وقد تتغري  حالة اآلفات وقد يستدعي ذلك إعادة النظر يف لوائح 
 2 رقم ملعيار الدويلا                                                                                       ً    املزروعة وغري املزروعة يف البلد املستور د للحصول على املعلومات الكافية عن حالة اآلفات )استنادا  إىل 

                    ً                                          ( وقد يكون ذلك الزما  لدعم حتليل خماطر اآلفات وإعداد قوائم اآلفات. (اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة)

 تحليل مخاطر اآلفات وإدراج اآلفات في قوائم 5-1-4
ً                                                                            ال بد من وجود مربر فين مثال  من خالل حتليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع آفات للوائح ومدى قوة                        

 30 ويل رقم؛ املعيار الد(حتليل خماطر اآلفات احلجرية) 00املعيار الدويل رقم تدابري الصحة النباتية الواجب اختاذها ضدها، )
على آفة بعينها  . وميكن إجراء حتليل ملخاطر اآلفات((حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح)

أو على مجيع اآلفات املرتبطة بطريق معني النتقال العدوى )سلعة على سبيل املثال(. وميكن تصنيف السلعة األساسية 
. ((                ً                            تصنيف السلع تبعا  ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها) 23)املعيار الدويل رقم  وجهة استخدامهاحبسب درجة جتهيزها أو 

خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات اخلاضعة ) 00املعيار الدويل رقم وينبغي إدراج اآلفات اخلاضعة للوائح يف قائمة )ووجب 
(. 0000)ط( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3-ة السابعة)املاد ( بشرط إتاحة قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح(للوائح
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وينبغي أن تراعي التدابري املعايري الدولية املالئمة يف حال وجودها، وينبغي أال تكون أشد صرامة إال إذا كان هناك ما يربر 
 ذلك من الوجهة الفنية.

زودا بالوثائق الواضحة، وأن يقرتن إذا أمكن بإطار زمين وينبغي أن يكون اإلطار اإلداري لعملية حتليل خماطر اآلفات م
 الستكمال كل حتليل من حتاليل خماطر اآلفات وإرشادات واضحة فيما يتعلق برتتيب األولويات.

 التدقيق واالمتثالإجراءات  5-1-5

                                تدقيق اإلجراءات في البلد المصد ر 5-1-5-1
ّ                  اشرتاطات معينة جيب مراعاهتا يف البلد املصد ر، مثل إجراءات اإلعلى الواردات  الصحة النباتيةكثريا ما تشمل لوائح  نتاج                                     

)عادة أثناء فرتة منو ا صول املعىن( أو إجراءات املعاجلة املتخصصة. ويف ظروف معينة، مثل ظهور جتارة جديدة، قد تشمل 
السترياد، بتدقيق املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف بلد ااالشرتاطات، بالتعاون مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات، اضطالع 

 يف بلد التصدير إلجراءات اإلنتاج واملعاجلة و/أو التفتيش باإلضافة إىل العناصر التالية:
 نظم اإلنتاج 
 طرق املعاجلة 
 إجراءات التفتيش 
 إدارة الصحة النباتية 
 إجراءات االعتماد 
 إجراءات االختبار 
 .املراقبة 

ّ           على البلد املستورد اإلفصاح عن نطاق أي عملية تدقيق. وترتيبات عمليات التدقيق هذه عادة ما تسج ل يف اتفاق      ّ ويتعني                                                                                          
أو نظام أو برنامج عمل ثنائي مرتب  بتسهيالت االسترياد. وإن هذه الرتتيبات قد تشمل إجازة الشحنات داخل البلد 

ّ                                                    ي يسه ل عادة تطبيق احلد األدىن من اإلجراءات عند الدخول إىل الباملصدر لتيسري دخوهلا يف البلد املستورد، األمر الذ لد     
املستورد. وال ينبغي تطبيق هذه األنواع من إجراءات التدقيق بصفة دائمة، وينبغي اعتبارها منتهية حاملا يتم التصديق على 

ّ                                             سالمة اإلجراءات يف البلد املصد ر. وقد  تلف هذا النهج، على حمدودية مدة تطبيقه اجلارية ما قبل  ، من عمليات التفتيش                         
. وجيب إتاحة نتائج عمليات التدقيق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد 0-3-0-0-0            ّ           اإلجازة واملبي نة يف القسم 

        املصد ر.

 الواردات على متثالاال إجراءات 5-1-5-2
 يقوم التحقق من االمتثال على عناصر رئيسية ثالثة:

  الوثائقالتحقق من 
  متامية الشحنةالتحقق من 
 .التفتيش واالختبار وغريمها من اإلجراءات على مستوى الصحة النباتية 
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 :الصحة النباتية اضعة للوائحاخلخرى والبنود األقد يتطلب األمر التحقق من امتثال الشحنات املستوردة 
 للتأكد من امتثاهلا للوائح الصحة النباتية؛ 
  تدابري الصحة النباتية يف منع دخول اآلفات احلجرية واحلد من دخول اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للتحقق من فعالية

 للوائح؛
 .الكشف عن اآلفات احلجرية ا تملة أو اآلفات احلجرية اليت مل يكن ي توقع دخوهلا مع هذه السلعة                                                                                   

 حتت إشرافها.  النباتية، أو يتم هذا التفتيش تتويل املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية التفتيش ألغراض الصحة
(. 0000)هل( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3-)د( والسابعة 3-االمتثال فورا )املادتان السابعة  جيب اختاذ اجراءاتو 

ها للوائح مثل عحيثما أمكن ذلك بالتعاون مع وكاالت أخرى تعىن بتنظيم الواردات وإخضا اجراءات االمتثالوجيب أن تتم 
                                                                                   اجلمارك، وذلك بغية احلد قدر اإلمكان من التدخل يف تدفق التجارة ومن وقع املنتجات اهلال كة.

 التفتيش 5-1-5-2-1
أماكن أخرى ميكن أن توجد  أيجيوز إجراء عمليات التفتيش عند نقطة الدخول أو نقاط الشحن أو نقطة الوصول أو 

مة فيما يتعلق والتمكن من تنفيذ إجراءات مالئ متاميتهافيها الشحنات املستوردة مثل األسواق الكربى، شريطة احلفاظ على 
اعتبارها جزءا من ، إجراء عمليات التفتيش يف بلد املنشأ بثنائيبالصحة النباتية. وميكن أيضا، بناء على اتفاق أو ترتيب 

ّ    اإلجازة األولية بالتعاون مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصد ر.  برنامج                                                                      
 وميكن إجراء عمليات التفتيش ألغراض الصحة النباتية، شريطة إعطاء مربر فين هلا:

 على مجيع الشحنات كشرط من شروط الدخول 
 ( على أسعدد الشح أيكجزء من برنامج لرصد الواردات، حيث حيدد مستوى الرصد )اس نات اليت ختضع للتفتيش

 املخاطر املتوقعة.
                                                                               ّ                           وميكن أن ترتكز إجراءات التفتيش وأخذ العينات على إجراءات عامة أو على إجراءات معي نة لتحقيق أهداف حمددة سلفا. 

 العيناتأخذ  5-1-5-2-2
املعيار  انظر) أو ألغراض مرجعية حقاميكن أخذ عينات من الشحنات من أجل التفتيش أو من أجل اختبارها يف املختربات ال

 .((منهجيات أخذ العينات) 20الدويل رقم 

 االختبار بما في ذلك في المختبرات 5-1-5-2-3
 قد يكون االختبار مطلوبا لألسباب التالية:

 حتديد اآلفات اليت ميكن اكتشافها بصريا؛ 
 التأكد من وجود آفات مت اكتشافها بصريا؛ 
 االشرتاطات املتعلقة بالعدوى اليت ال تظهر من خالل التفتيش؛ التحقق من االمتثال مع 
 التحقق من وجود عدوى كامنة؛ 
 التدقيق أو الرصد؛ 
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 ألغراض تأمني املراجع السيما يف حاالت عدم االمتثال؛ 
 .التأكد من املنتج املصر ح عنه       ّ                     

ها دوليا قدر راعاة الربوتوكوالت املتفق عليينبغي أن يقوم هبذه االختبارات أشخاص متمرسون يف اإلجراءات املالئمة، مع م
املستطاع. ويوصى بالتعاون مع اخلرباء األكادمييني والدوليني املتخصصني أو املعاهد األكادميية والدولية املتخصصة عندما 

 تكون هناك حاجة للتصديق على نتائج االختبارات. 

 عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6
ّ    ترد معلومات مفص لة   .02رقم  املعيار الدويلعن عدم االمتثال وعمليات الطوارئ يف               

 العمليات في حالة عدم االمتثال 5-1-6-1
 وهيالواردات، باتية على الصحة النمثة أمثلة قد تكون فيها عمليات الصحة النباتية مربرة فيما يتعلق بعدم االمتثال للوائح 

 تشمل:
 شحنة ختضع فيها للوائح الكشف عن آفة حجرية مدرجة يف القائمة يف 
  حجرية ختضع للوائح يف شحنة مستوردة من النباتات املخصصة للغرس على مستوى يتجاوز غري الكشف عن آفة

 املطلوب مع هذه النباتاتمستوى التحمل 
  لرتخيص للواردات( اأدلة على اإلخفاق يف تلبية االشرتاطات املقررة )وا يف ذلك االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو شروط

مثل التفتيش امليداين واالختبارات يف املختربات، وتسجيل املنتجني أو التسهيالت، والتقاعس عن رصد اآلفات أو 
 مراقبتها

  اعرتاض شحنة ال متتثل للوائح الواردات، بسبب وجود سلع غري مصر ح عنها أو أتربة أو مواد حمظورة أخرى أو أدلة                                            ّ                                                       
 على فشل معاجلات معينة

 عدم صالحية شهادة الصحة النباتية أو أية مستندات مطلوبة أخرى أو فقداهنا 
 شحنات أو مواد حمظورة 
 ."عدم االمتثال للتدابري "أثناء العبور 

اليت مت  آلفةا باختالف الظروف وينبغي أن متثل احلد األدىن الضروري ملواجهة خماطرالصحة النباتية و تلف نوع عمليات 
ن تدارك األخطاء اإلدارية، مثل وجود ثغرات يف شهادات الصحة النباتية، وذلك عن طريق االتصال الكشف عنها. وميك

ّ        باملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصد ر. وقد   املخالفات األخرى اختاذ تدابري مثل: تقتضي                                           
                                                                                   ميكن اللجوء إليه إذا كانت هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات، مع مراعاة ضلللللرورة حتاشلللللى إحداث    –         االحتجاز

                          تلف يف الشحنة قدر املستطاع.
                                                                            ميكن استبعاد املنتجات املصابة عن طريق فرز الشحنة وإعادة تشكيلها وا يف ذلك إعادة    –                      الفرز وإعادة التشكيل
                     التعبئة عند االقتضاء.

ّ                  ستعملها املنظمة القطرية لوقاية النباتات عند تيّسر املعاجلة الناجعة. ت   –        املعاجلة                                               
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                                                                                            جيوز تدمري الشلللللحنة عندما ترى املنظمة القطرية لوقاية النباتات أنه ال ميكن التعامل مع الشلللللحنة بطريقة    –        التدمري
      أخرى.

      حنها.                 د عن طريق إعادة ش                                                         ميكن نقل الشحنة اليت ال متتثل للوائح الصحة النباتية خارج البل   –             إعادة الشحن
لى حجرية ختضع للوائح، ينبغي أن تكون العمليات متسقة مع التدابري ا لية وأن تقتصر ع غري ويف حالة عدم امتثال آفة

املستوى                         ً                        املطلوب مىت أمكن ذلك، مثال  من خالل املعاجلة أو بتخفيضملستوى التحمل اآلفة يف الشحنة ظهور حتقيق امتثال 
 ترتيبه عندما يكون ذلك مسموحا به للمواد املعادلة املنتجة حمليا أو اخلاضعة للوائح ا لية.أو إعادة 

واملنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن إصدار التعليمات الضرورية والتحقق من تطبيقها. وعادة ما يعترب اإلنفاذ مهمة 
 لسماح لوكاالت أخرى بتقدمي يد العون.من مهام املنظمة القطرية لوقاية النباتات ولكن جيوز ا

وقد تقرر منظمة قطرية لوقاية النباتات اإلحجام عن تطبيق عمليات الصحة النباتية ضد آفة ختضع للوائح أو يف حاالت 
 مربرة فنيا يف وضع معني، وعندما ال يكون هناك خماطرالصحة النباتية أخرى من عدم االمتثال عندما ال تكون عمليات 

عن التوطن أو االنتشار )ومثال ذلك التغري يف االستعمال املقصود من االستهالك إىل التصنيع أو عندما تكون اآلفة ناشئة 
 بالتوطن أو االنتشار(، أو ألي سبب آخر. يسمحيف طور من دورهتا احلياتية ال 

 عمليات الطوارئ 5-1-6-2
ية من أوضاع الصحة النباتية، مثل اكتشاف آفات حجر قد تكون عمليات الطوارئ مطلوبة يف وضع جديد أو غري متوقع 

 أو آفات حجرية حمتملة:
 يف شحنات مل حتدد تدابري الصحة النباتية اخلاصة هبا؛ 
  لصحة النباتيةا ال ميكن توقع وجود آفات فيها ومل حتدد تدابري الصحة النباتيةأخرى خاضعة للوائح بنود يف شحنات أو 

 ضادة هلا؛امل
  ملوثات للنواقل أو أماكن التخزين أو أماكن أخرى مرتبطة بالسلع املستوردة.باعتبارها 

ات إىل املطلوبة يف حاالت عدم االمتثال. وقد تؤدى هذه العمليلتلك ماثلة الصحة النباتية املوقد حيسن القيام بعمليات 
ومن . يع املربرات الفنيةعراض الوضع وتوفري مجتعديل التدابري القائمة للصحة النباتية أو اعتماد تدابري مؤقتة ريثما يتم است

ً      ً  احلاالت اليت تستوجب عادة تدخال  سريعا :                           
                                                      قد تتطلب الكائنات غري املدرجة يف قوائم عمليات طارئة بشللللللللللللللأن  -                                 اآلفات اليت مل ختضللللللللللللللع ألي تقييم من قبل

          فئة اآلفات         تصللللللنف يف                                                                         الصللللللحة النباتية ألهنا قد ال تكون خضللللللعت ألي تقييم من قبل. وعند اعرتاضللللللها فإهنا قد
                                                                                                  اخلاضللللعة للوائح على أسللللاس مؤقت ألن املنظمة القطرية لوقاية النباتات روا يكون لديها سللللبب وجيه جيعلها تعتقد 

                                                                                    ، وتقع على عاتق املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسلللللللؤولية تقدمي األسلللللللس الفنية السلللللللليمة اليت             هلا خماطر آفات   أن 
                                                                      بري مؤقتة فإن على هذه املنظمة أن تبذل مسلللاعيها احلثيثة للحصلللول على مزيد من                            اسلللتندت إليها. وإذا اختذت تدا

ّ                             املعلومات، إذا أمكن ذلك وشللاركة املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصللّدر، وتقوم بتحليل ملخاطر اآلفات                                                                          
       عة هلا.                                                                     لكي حتدد يف الوقت املناسب حالة اآلفات وما إذا كانت خاضعة للوائح أو غري خاض

       ية على                                             جيوز تطبيق العمليات الطارئة بشللللأن الصللللحة النبات -                                              اآلفات غري اخلاضللللعة للقوائم بالنسللللبة إىل طريق حمددة
                                                                                              اآلفات غري اخلاضلللللللللللللعة للوائح فيما يتعلق بطرق معينة لدخول أو انتشلللللللللللللار اآلفة. وعلى الرغم من أن هذه اآلفات 
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                                                       ددة بشللللكل أو بآخر ألهنا مل تكن متوقعة بالنسللللبة إىل املنشللللأ أو                                        ختضللللع للوائح إال أهنا روا تكون غري مدرجة أو حم
      و ضللللللمن  أ                                                                                          السلللللللعة أو الظروف اليت وضللللللعت القائمة أو التدابري هلا. وينبغي إدراج هذه اآلفات يف القائمة املناسللللللبة 

                                                         إذا تبني أن وجودها يف ظروف مماثلة قد يكون متوقعا يف املستقبل.         تدبري آخر 
                                                                            يف بعض احلاالت قد تربر آفة ما القيام بعمليات للصللللللللللحة النباتية نظرا لتعذر الكشللللللللللف عن  -                ّ  عدم كفاية التعرّف

ّ                                                                    اآلفة على حنو كاف أو عدم صّحة توصيفها التصنيفي. وقد يعزى ذلك إىل عدم وجود وصف للعينة )ألهنا جمهولة                          
ّ                               من حيث التصللللللنيف( أو سللللللوء حالتها حبيث يصللللللعب التعّرف إليها أو لتعذر الكشللللللف عن طور         يت موضللللللع        ها احليا                                           

                                                                                             الفحص وفقا للمسلللللللللتوى التصلللللللللنيفي املطلوب. ويف مثل هذه احلاالت ينبغي أن تكون لدى املنظمة القطرية لوقاية 
                                                             النباتات أسس تقنية سليمة بشأن إجراءات الصحة النباتية املتخذة.

     ملبكر           ر املرحلي ا                                                  ( يف شلللللكل ال يسلللللمح بالكشلللللف عنها متاما )مثل البيض، والطو                           ً وعندما ي كشلللللف عن اآلفة )عادةً 
                                                                  ّ                    للريقات، واألشللللللللللكال غري الكاملة وما إىل ذلك( ينبغي بذل كل جهد ممكن ألخذ عّينات ميكن الكشللللللللللف عنها. 
ّ                                                              وقد تساعد االتصاالت مع البلد املصّدر يف عملية الكشف هذه عن هوية اآلفات أو تقدمي بيانات مفرتضة عنها.                                

  ن                                                      تاج إىل تدابري مؤقتة للصللللللللللللحة النباتية. وعندما يتم الكشللللللللللللف ع                                        ومثل هذه اآلفات يف هذه احلالة قد ي رى أهنا حت
                                                                                                      هويتها وإذا تأكد بعد حتليل ملخاطرها أهنا تربر القيام بعمليات للصللللللللللللللحة النباتية، ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية 

      شللللف عن  ك                                                  املناسللللبة لآلفات اخلاضللللعة للوائح، مع اإلشللللارة إىل مشللللكلة ال        القائمة                             النباتات إضللللافة هذه اآلفات إىل 
                     طراف املتعاقدة املعنية   األ       إحاطة                                                                           اهلوية واألسس اليت استند إليها يف املطالبة بإجراء عمليات الصحة النباتية، وينبغي 

                                                            املقبلة سلللللرتتكز على حتديد افرتاضلللللي إذا مت الكشلللللف عن هذه األشلللللكال. ومع                الصلللللحة النباتية                 علما بأن عمليات 
         ة لآلفات،           ّ                                          املستقبل إالّ فيما يتعلق باملنشأ الذي توجد فيه أخطار حمدد                                       ذلك ال ينبغي القيام وثل هذه العمليات يف

                                                              وحيث ال ميكن استبعاد احتمال وجود آفات حجرية يف الشحنات املستوردة.

 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6-3
 التزاما من التزامات األطراف املتعاقدة يفيعترب اإلبالغ عن حاالت االعرتاض وأمثلة عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 

ّ     املصد رة مللبلدان  املنظمات القطرية لوقاية النباتات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حىت تتمكن ن فهم األسس اليت    
 طة عملخ                                                                                           استندت إليها عمليات الصحة النباتية اليت ن فذت ضد منتجاهتا املرسلة إىل بلدان أخرى، وتسهيل إدخال 

 على نظم التصدير. ومثة حاجة إىل نظم جلمع هذه املعلومات ونقلها.تصحيحية 

 أو تعديلهاالصحة النباتية سحب لوائح  5-1-6-4
ً      ً               يف حالة تكرار عدم االمتثال أو حدوث حالة عدم امتثال معينة أو اعرتاض طارئ يستدعي تدخال  سريعا ، جيوز للمنظمة                                                                                 

د، ملتعاقد املستورد سحب الرتخيص )اإلذن على سبيل املثال( الذي يسمح باالسترياالقطرية لوقاية النباتات يف الطرف ا
                                                     ّ                          أو وضع تدابري طارئة أو مؤقتة تنطوي على إجراءات دخول مع دلة أو احلظر. وينبغي إحاطة الصحة النباتية وتعديل الئحة

ّ             ً              املص در علما فورا  هبذا التغيري و للبلد  املنظمة القطرية لوقاية النباتات  أساسه املنطقي.  

 نظم الترخيص للموظفين غير التابعين للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-1-7
جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تأذن، حتت إشرافها ومسؤوليتها، لبعض اإلدارات احلكومية أو املنظمات غري 

ة إىل وظائف حمددة. ولكي يتسىن التأكد من تلبياحلكومية أو الوكاالت أو األشخاص بالتصرف نيابة عنها بالنسبة 
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اشرتاطات املنظمة القطرية لوقاية النباتات، ال بد من وجود إجراءات عملية. كما ينبغي وضع إجراءات خاصة إلثبات 
 الكفاءة واالختصاص ولعمليات التدقيق والتدابري التقوميية ونظام االستعراض وسحب الرتخيص.

 االتصال الدولي 5-1-8
 ( بشأن:0000ألطراف املتعاقدة واجبات دولية )املادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ل
 حتديد جهة رمسية لالتصال 
 اإلبالغ عن نقاط دخول معينة 
 واحلظرشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية  ،نشر وتوزيع قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح 
  (املعيار الدويل رقمحاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ )اإلبالغ عن 
 تقدمي األساس املنطقي لتدابري الصحة النباتية عند الطلب 
 تقدمي املعلومات املالئمة. 

                                                                 ّ            ويتعني وضع ترتيبات إدارية للتأكد من الوفاء هبذه االلتزامات بطريقة فع الة وعاجلة.

 باللوائح ونشرهااإلبالغ عن المعلومات الخاصة  5-1-9

                    الجديدة أو المع دلة الصحة النباتية لوائح 5-1-9-1
لى طلبها، مع             ّ                                    اجلديدة أو املع دلة وتقدميها إىل األطراف املعنية بناء ع الصحة النباتية ينبغي نشر املقرتحات املتعلقة بلوائح

 إتاحة وقت كاف إلبداء التعليقات والتنفيذ.

 نشر اللوائح المقررة 5-1-9-2
غي إتاحة املعلومات الكاملة بشأن لوائح الواردات املقرر، أو األجزاء ذات الصلة منها، لألطراف املتعاقدة املعنية اليت ينب

من اإلصابة باآلفات، حسبما يكون مالئما، وألمانة االتفاقية الدولية للوقاية من النباتات وللمنظمات القطرية للوقاية  تعاين
األطراف إىل عضويتها. وميكن أيضا من خالل آليات مالئمة إتاحة هذه املعلومات ألطراف  من النباتات اليت تنتمي هذه

ّ                                             معنية أخرى )مثل منظمات صناعة الواردات والصادرات وممثليها(. وت شج ع املنظمات القطرية لوقاية النباتات على إتاحة                                                                
ونية وا فيها  ذلك سبيال باستعمال الوسائل اإللكرت املعلومات املتعلقة بلوائح الواردات عن طريق النشر، كلما استطاعت إىل

املواقع على شبكة اإلنرتنت والرب  هبا عرب البوابة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
(http://www.ippc.int). 

 االتصال القطري 5-1-10
احلكومية ذات الصلة، حسب املقتضى، لتيسري العمل التعاوين وتقاسم ينبغي وضع إجراءات مع الوكاالت أو اإلدارات 

 املعلومات، وتسهيل األنشطة املشرتكة إلجازة الشحنات داخل البلد.
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 تسوية المنازعات 5-1-11
نظمة على الواردات منازعات مع سلطات بلدان أخرى. وينبغي للمالصحة النباتية قد ينشأ عن تنفيذ نظام تطبيق لوائح 

أن  عليهاو طرية لوقاية النباتات وضع إجراءات للتشاور وتبادل املعلومات مع املنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات الق
الثالثة  املادة) ما بينها يف أسرع وقت" قبل دراسة إمكانية الرجوع إىل اإلجراءات الدولية الرمسية لتسوية املنازعات "تتشاور يف

 (.0000لية لوقاية النباتات، من االتفاقية الدو  0-عشرة

 موارد المنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-2
من  0–           ّ                                                                                                     ينبغي أن توف ر األطراف املتعاقدة للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيها املوارد الكافية لتأدية وظائفها )املادة الرابعة

 (.0000االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

 ذلك التدريب الموظفون بما في 5-2-1
     ّ                                       يتعني  على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن:

 تعني موظفني تتوفر لديهم املؤهالت واملهارات املالئمة 
 تكفل تدريبا مالئما ومستمرا جلميع املوظفني لتأمني الكفاءة يف اجملاالت اليت يضطلعون فيها باملسؤولية. 

 المعلومات 5-2-2
 لوقاية النباتات تزويد موظفيها باملعلومات الالزمة، السيما ما يلي: ينبغي أن تكفل املنظمة القطرية

  الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل حسب االقتضاء، واملتعلقة باجلوانب ذات الصلة يف تشغيل نظام تطبيق
 على الوارداتالصحة النباتية لوائح 

  الواردات يف بلدهاالصحة النباتية على لوائح 
 آلفات ا معلومات عن اآلفات اخلاضعة للوائح يف بلدها، وا يف ذلك البيولوجيا ونطاق النباتات العائلة وطرق مسار

 وانتشارها عامليا، ووسائل الكشف عن اآلفات وحتديد هويتها، وأساليب املعاجلة.
ا )ويفضل أن وجود اآلفات يف بلده ينبغي أن تتاح للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إمكانية الوصول إىل املعلومات عن

يكون ذلك عن طريق قوائم اآلفات(، وذلك لتسهيل تصنيف اآلفات أثناء حتليل خماطرها. وينبغي أن تتوفر لدى املنظمة 
القطرية لوقاية النباتات قوائم تضم مجيع اآلفات اخلاضعة للوائح. ميكن احلصول على معلومات مفصلة عن قوائم اآلفات 

 .00رقم  املعيار الدويلوائح يف اخلاضعة لل
وعند وجود آفة خاضعة للوائح يف بلد ما، ينبغي االحتفاظ وعلومات عن انتشارها وعن املناطق اخلالية من اآلفات واملكافحة 
ى ل                                                                                                 ّ  الرمسية، وعن الربامج الرمسية إلنتاج النباتات املخصصة للغرس يف حالة اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. ويتعني  ع

األطراف املتعاقدة توزيع املعلومات ضمن أراضيها بشأن اآلفات اخلاضعة للوائح وطرق الوقاية منها ومكافحتها وجيوز هلا 
 إسناد هذه املسؤولية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيها.
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 المعدات والمنشآت 5-2-3
 يالت الالزمة:ينبغي أن تكفل املنظمة القطرية لوقاية النباتات املعدات والتسه

 لتنفيذ عمليات التفتيش واملعاينة واالختبار واملراقبة وإجراءات التحقق من الشحنات 
  والوصول إىل املعلومات )بالوسائل اإللكرتونية قدر املستطاع(. اتصاالتإقامة 

 الوثائق واالتصال واالستعراض

 الوثائق -6

 اإلجراءات 6-1
ف جوانب لوقاية النباتات الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل املتعلقة وختلينبغي أن تتوافر لدى املنظمة القطرية 

 على الواردات. واإلجراءات اليت تتطلب وثائق مساندة تشمل: الصحة النباتية تشغيل نظام تطبيق لوائح
 إعداد قوائم اآلفات 
 حتليل خماطر اآلفات 
 فيها اآلفات وأماكن اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات،  حتديد مناطق خالية من اآلفات ومناطق ال تتفشى

 ووضع برامج للمكافحة الرمسية، حسب مقتضى احلال
 )وضع منهجية للتفتيش وأخذ العينات واالختبار )وا يف ذلك الوسائل الكفيلة باحلفاظ على سالمة العينات واكتماهلا 
  ذلك املعاجلةالعمليات يف حاالت عدم االمتثال، وا يف 
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة 
 .اإلبالغ عن العمليات الطارئة 

 السجالت 6-2
على لصحة النباتية اوالنتائج والقرارات املتعلقة بتطبيق لوائح الصحة النباتية ينبغي االحتفاظ بسجالت عن مجيع عمليات 
 ري الدولية لتدابري الصحة النباتية حسب مقتضى احلال، وا يف ذلك:الواردات، وفقا لألقسام ذات الصلة يف املعاي

  واملعايري الدولية األخرى ذات الصلة( 00رقم املعيار الدويل الوثائق اخلاصة بتحليالت خماطر اآلفات )وفق 
  وبرامج املكافحة الرمسية وستوى منخفض فيها اآلفات تنتشرالوثائق املتوفرة عن املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت 

منطقة  واملتخذة الستبقاء منطقة خالية من اآلفات أالصحة النباتية وتدابري )وا يف ذلك معلومات عن توزع اآلفات 
 (وستوى منخفض فيها اآلفاتتنتشر 

 سجالت التفتيش وأخذ العينات واالختبار 
  (.02رقم للمعيار الدويل حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ )وفقا 

 وميكن أيضا االحتفاظ بسجالت عن الشحنات املستوردة إذا اقتضى األمر ذلك:
  االستخدام املقصودمع حتديد 
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 شريطة مراعاة احلجر الزراعي بعد الدخول؛ أو إجراءات املعاجلة 
 وا يف ذلك التتب ع( وفقا ملخاطر اآلفات عمليات الصحة النباتية عند ضرورة متابعة(                    ّ               
  على الواردات عند الضرورة.الصحة النباتية إدارة نظام تطبيق لوائح 

 االتصاالت -7
 ينبغي أن تتوفر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلجراءات االتصالية الالزمة لتمكينها من االتصال: 

 باملستوردين وممثلي الصناعة املعنيني 
  املصد رةواملنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان   ّ     
 وأمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
  لوقاية النباتات األعضاء يف هذه االتفاقية.اإلقليمية وأمانات املنظمات 

 آلية االستعراض -8

 استعراض النظام 8-1
صد فعالية ر ينبغي للجهة املتعاقدة أن تستعرض بصفة دورية نظامها اخلاص بتطبيق اللوائح على الواردات. وقد يشمل ذلك 

ّ                                  تدابري الصحة النباتية، وتدقيق أنشطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات، واملنظمات املرخ ص هلا أو األفراد، وتعديل التشريعات                                                                                 
 واللوائح واإلجراءات املتعلقة بالصحة النباتية حسب مقتضى احلال.

 االستعراض العارض 8-2
قد و  لنباتات إجراءات الستعراض حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة.ينبغي أن توفر لدى املنظمة القطرية لوقاية ا

 يؤدى هذا االستعراض إىل اعتماد أو تعديل تدابري بشأن الصحة النباتية.
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 3500اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة هذا امللحق يف أبريل/نيسان 

 هذا امللحق جزء إلزامي من املعيار.

 

 (2017)                                                                         : ترتيبات قيام البلد المستورد بالتحقق من امتثال الشحنات في البلد المصد ر 1الملحق 

تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد بالتحقق من امتثال الشحنات ملتطلبات الصحة النباتية يف العادة،  
راف املتعاقدة التجارة، جيوز يف بعض احلاالت لألطلالسترياد لدى دخوهلا إىل البلد املستورد. ولكن لتيسري لوجستيات 

على أساس ثنائي أو متعدد األطراف التفاوض حول ترتيبات تتيح للمنظمة القطرية للبلد املستورد القيام بإجراءات التحقق 
 صد رة املشار إليه

 صد ر. وختتلف هذه الرتتيبات عن عمليات تدقيق اإلجراءات يف البلدان امل
ّ              يف البلد امل  

 
                                                            ّ  

 
يف هذا املعيار  ا          
 (.0-0-0-0)القسم 

 صد ر وضع واستخدام ترتيب على أساس ثنائي أو  
ّ                                        على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظريهتا للبلد امل  
 
                                                                

 صد ر )يشار إليه يف ما يلي على أهنا الل "ترتيب"( على
ّ                                               متعدد األطراف إلجراءات التحقق املراد تنفيذها يف البلد امل  
 
                                                     

 شحنات سلع حمددة فق  وعلى أساس طوعي ولكل حالة على حدة ولفرتة زمنية يتفق عليها الطرفان.

 ينبغي أال توضع الرتتيبات الواردة يف هذا امللحق كتدبري من تدابري الصحة النباتية أو كشرط للسماح بالتجارة. 

 ت التالية:                            ً                              قد يكون وضع ترتيب معني خيارا  لتيسري لوجستيات التجارة يف احلاال 

 تعجيل اإلفراج عن الشحنة لدى بلوغها وجهتها -

 عندما تكون التدابري املرتبطة برفض شحنة عند نقطة الدخول مكلفة للغاية أو صعبة التطبيق  -

                                       ً                                                               عندما يؤثر التفتيش عند نقطة الدخول سلبا  على التعبئة والتغليف التجاريني )على سبيل املثال، عندما تكون قطع  -
  ّ                                                                                       مغل فة كل  على انفراد ويكون من شأن أخذ العينات الالزمة إحداث أتالف( أو على جودة السلعة )على  السلعة

 سبيل املثال، أن تكون السلعة شديدة القابلية للتلف( 

 عندما تتطلب معاجلة حاالت عدم االمتثال بنية حتتية إضافية.  -

  ً           ادا  إىل حتليل  حتديد متطلبات الصحة النباتية للواردات استن ينبغي وضع شروط الرتتيب ملادة معينة خاضعة للوائح بعد 
 ملخاطر اآلفات. 

ينبغي أن تتضمن الرتتيبات فق  إجراءات التحقق من امتثال الشحنات ملتطلبات الصحة النباتية للواردات املقررة واملنشورة  
ضاء. عند االقت (اخلطوط التوجيهية للتفتيش) 32النباتية املعيار وللمعيار الدويل لتدابري الصحة  هلذا                     ً للسلع ذات العالقة وفقا  

وينبغي أال ختضع الشحنات اليت يتحقق منها ووجب هذا الرتتيب إلجراءات التحقق ذاهتا مرة أخرى عند نقطة الدخول. 
لوثائق واهلوية، عند اغري أنه جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد القيام بإجراءات حتقق أخرى، مثل تدقيق 

 نقطة الدخول. 
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 صد ر، تظل املنظمة القط 
ّ                   بصرف النظر عن أي ترتيب بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظريهتا للبلد امل  
 
رية                                                                                       

 صد ر هي املسؤولة حصريا  عن إصدار شهادات الصحة النباتية كما تنص املواد 
ّ                   ً                                              لوقاية النباتات للبلد امل  
 
-2)أ( و3-2و 0-3                        

من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وينبغي أن ختضع للتشريعات  0-0)ز( و3-2)هل( و3-2)د( و3-2)ج( و3-2)ب( و3
 صد ر ومتتثل هلا أي إجراءات تتخذها ووجب ترتيب معني للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد يف 

ّ                                                                                             يف البلد امل  
 
          

 صد ر.
ّ   البلد امل  
 
          

ّ     تقد م األ  لبلد قسام التالية خيارات لتنظر فيها املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف ما يتعلق برتتيبات قيام املنظمة القطرية ل  
 صد ر من امتثال الشحنات البلداملستورد بالتحقق يف 

ّ                    امل  
 
   . 

 المتطلبات العامة للترتيب -1
 صد ر، لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظري بصورة مشرتكة بني املنظمة القطرية الرتتيب ينبغي أن يتم وضع  

ّ    هتا للبلد امل  
 
           

 .بالتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي العالقة، عند االقتضاء

 صد ر على اجلوانب املالية للرتتيب، ب 
ّ                              ينبغي أن تتوافق املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظريهتا للبلد امل  
 
التشاور                                                                             

  .العالقةمع أصحاب املصلحة ذوي 

دد الشروط وجيوز وضع آلية للتعامل مع أية تغيريات قد تنشأ. وينبغي أن حت املنتظمةينبغي أن  ضع الرتتيب للمراجعة  
ّ                                                                                 للحد  من أنشطة التحقق من االمتثال أو تعليق أو إهناء هذا الرتتيب على أساس كل حالة على حدة    . 

 عملية وضع الترتيب -2
  ترتيب معني. لوضعترد أدناه اخلطوات  

 االقتراح 2-1
 صد ر إىل طلب ترتيب معني. وقد يكون  

ّ                              جيوز أن تبادر املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أو نظريهتا للبلد امل  
 
                                                                           

بادرة أو حددها أصحاب املصلحة ذوي العالقة. وينب املنظمةاالقرتاح استجابة حلاجة حددهتا 
 
                                            القطرية لوقاية النباتات امل
 
ي غ                          

أن حيدد االقرتاح النطاق واألهداف وكذلك األسباب الداعية هلذا الرتتيب وأن يوافق عليه كل من املنظمتني القطريتني 
 . على حد سواء

  يف االعتبار االقرتاح:تؤخذ تشمل العوامل اليت ميكن أن  

 توقيت ومدة الرتتيب -

 حمددة العينات لسلع حمددة وآفات خاضعة للوائحمستويات التحقق املقرتحة، وعند االقتضاء، خط  أخذ  -

 املعايري اليت ميكن أن تؤدي إىل الشروع يف مراجعة وتقييم الرتتيب -

 املعايري اليت ميكن أن تؤدي إىل الشروع يف تعليق أو إهناء الرتتيب  -
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 توافر املوارد -

 إمكانية تنفيذ الربنامج. -

 التقييم 2-2
اسب وإعداد تتلقى االقرتاح أن تعمد إىل استعراض االقرتاح يف وقت من اليت  لوقاية النباتات ينبغي على املنظمة القطرية 

 ّ                                                                                                  رد . وينبغي أن يشمل تقييم االقرتاح أية تأثريات للرتتيب على شواغل خماطر اآلفات وجدواه االقتصادية والتشغيلية 
  واجلوانب التنظيمية.

 العناصر 2-3
ّ          لوقاية النباتات اليت تقد م االقرتاح هي املسؤولة أساسا  عن تطويره. ومع ذلك، تشج ع املنظمة  القطريةتكون املنظمة                           ً                         ّ                       

                                                              ً                                 القطرية لوقاية النباتات األخرى على تقدمي املساعدة على تطويره بناء  على طلب من املنظمة صاحبة االقرتاح.

ملستورد ونظريهتا يف البلد رية لوقاية النباتات يف البلد اتشمل عناصر الرتتيب اليت قد ينبغي االتفاق عليها بني املنظمة القط 
 صد ر:

ّ   امل  
 
   

 تفتيش الشحنات وأخذ العينات منها -

 كفاية مرافق التفتيش -

 إجراءات االختبار -

 التحقق من املعاجلات  -

 التحقق من كمال الشحنة  -

 وقت ومكان خمتلف خطوات التحقق من امتثال الشحنات، عند االقتضاء  -

 إشعار نقطة الدخول بوصول الشحنات -

 ما إذا كان يتعني أن تصحب شهادة الصحة النباتية شهادة أخرى -

 توفر املوظفني املؤهلني لتنفيذ األحكام ووجب الرتتيب  -

 توقيت أنشطة التحقق من االمتثال  -

ّ        إجراءات املوافقة واملصروفات أو املصروفات املقدرة للمزارعني واملصد رين املش -  تيباركني يف الرت                                                           

 سكن ومواصالت وصحة وسالمة وأمن املوظفني املسؤولني وغري ذلك من اجلوانب اللوجستية. -

 النباتات الداخلتان يف الرتتيب خطوات التحقق من االمتثال.  لوقايةحتدد املنظمتان القطريتان  
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 المتطلبات التقنية 2-4
 .يبعلى أساس كل حالة على حدة وينبغي وصفها يف الرتت املتطلبات التقنية للرتتيبوتطوير ينبغي حتديد  

 حمددة عن: معلومات قد يشمل الرتتيب  

 السلطات القانونية والتنظيمية  -

 الصحة النباتية وغريها من التشريعات واألنظمة ذات الصلة تشريعات وأنظمة -

 صد رين واملاألدوار واملسؤوليات )وا يف ذلك أدوار ومسؤوليات املنظمتني  -
ّ        القطريتني لوقاية النباتات وامل  
 
زارعني                             

 وأصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين(

 توقيت ومدد األنشطة  -

 البنود اخلاضعة للوائح -

مجيع اآلفات اخلاضعة للوائح وتدابري الصحة النباتية ذات الصلة هبذه اآلفات اليت تطلبها املنظمة القطرية لوقاية  -
  ستوردالنباتات للبلد امل

 إجراءات الصحة النباتية، مثل أخذ العينات والتفتيش واالختبار والتحقق من املعاجلة والتحقق من إمتام الشحنة -

 البنية التحتية واملعدات املستخدمة للتحقق من امتثال الشحنات -

 املستندات اليت ينبغي أن حتتفظ هبا وتقدمها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد ا -
 
 مل
 
ّ                            صد ر إىل املنظمة القطرية لوقاية    

  النباتات للبلد املستورد

  اجلوانب املالية -

  اإلخطار بعدم االمتثال -

  اإلجراءات التصحيحية على شحنة يف أعقاب عدم االمتثال -

  تواتر وتوقيت مراجعات الرتتيب -

 .أو إهناؤه املعايري اليت ميكن أن ينجم عنها مراجعة أو تقييم أو تعليق الرتتيب -

 تنفيذ الترتيب -3
ع املوصوف يف الرتتيب لشروط تنفيذ؛ على سبيل املثال، قد ينطبق التحقق على مجياالمتثال قد  ضع التحقق من  

 صد رة لسلعة معينة أو فق  على نسبة مئوية منها أو على فئات من السلع اخلاضعة للوائح أو لفرتة زمنية 
ّ                                                                                            الشحنات امل  
 
          

 الشحن.حمددة خالل موسم 

 من االمتثال اليت تنفذ على تلك املشمولة بالرتتيب.التحقق ينبغي أن تقتصر أنشطة  
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 صد ر، ينبغي أال جيرى التحقق نفسه لدى املست التحققعندما يكون هناك ترتيب وجيري  
ّ                                     من االمتثال يف البلد امل  
 
ورد. لكن                      

 قد يتخذ البلد املستورد إجراءات أخرى من مثل:

 ندات وهوية الشحنةالتحقق من مست -
تفتيش الشحنات عندما يكون تغليف الشحنات قد تعرض للتلف وتكون هناك شبهة تعرض سالمة الصحة النباتية  -

 خلطر 
                                              تفتيش الشحنات للبحث عن آفات ملو ثة يف احلاويات  -
صتفتيش الشحنات استجابة ملخاطر آفات ناشئة مل تكن معروفة وقت التفتيش يف البلد  -

 
 امل
 
 ّ  د ر  

 صد ر )على سبيل ا -
ّ              تفتيش الشحنات حيث يتيح الرتتيب اختاذ تدبري صحة نباتية معني بعد التفتيش يف البلد امل  
 
ملثال،                                                                              

 املعاجلة بالتربيد ملكافحة ذباب الفاكهة أثناء النقل(.

 مراجعة الترتيب -4
 ني الرتتيب أو حتديد اذ قرار بشأهنا بغية حتسينبغي مراجعة فعالية الرتتيب بصورة منتظمة لتحديد املشاكل وحبثها واخت 

                                 ً                                          إهنائه. وينبغي أن يتضمن الرتتيب وصفا  لتواتر وتوقيت املراجعات. وقد تلزم مراجعة  أوما إذا كان من املمكن خفضه 
 بعض عناصر الرتتيب بتواتر أكثر من غريها. 

 صد ر تغيريات على الرت قد تقرتح املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أو نظ 
ّ                  ريهتا للبلد امل  
 
تيب القائم وتلزم موافقة             

 املنظمتني كلتيهما قبل التنفيذ. 

 إنهاء الترتيب -5
و إذا ترتيب معني قائمة )على سبيل املثال، بسبب تغيريات يف لوجستيات التجارة بني البلدين( أ وضعإذا مل تعد أسباب  

 عندئذ إهناؤه. مل تعد هناك حاجة إىل الرتتيب، ينبغي 
 .إجراءات التحقق يف البلد املستوردجتري حال إهناء الرتتيب،  
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