
إتاحة األساس المنطقي لمتطلبات الصحة النباتية، 
القيود والمحظورات

عربي
لإلبالغ الوطني  االلتزام 

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المادة السابعة 2 )جـ(
على األطراف المتعاقدة أن تقوم، عند الطلب، باطالع أي طرف متعاقد على األساس المنطقي/

مبررات متطلبات الصحة النباتية ، القيود والمحظورات.

النمط: بناء على طلب1

للصحة  الدولية  البوابة  على  للعموم  النشر  ولكن يشجع  الطرف فقط  ثنائي  اتصال  الطريقة: 
النباتية2

الكيان المسؤول: الطرف المتعاقد

الكيان المستلم: ألي طرف متعاقد، بناء على طلب

اللغات )المادة التاسعة عشرة من االتفاقية(: تنص المادة التاسعة عشرة، الفقرة 3 )هـ(، على 
أنه يتعيَّن وضع المعلومات المؤمنة من نقاط االتصال وكذلك الردود على تلك الطلبات، دون أن 
تضم أية وثائق مرفقة، في واحدة على األقل من اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة.

السبب:
u  التجارة في  السلبي  التأثير  من  األدنى  احلد  مع  بأمان  املتعاقدة  األطراف  تتاجر  أن  ضمان 

والبحوث.
u .التأكد من أن التدابير غير املبررة ليست موجودة
u  البنود من  وغيرها  النباتية  واملنتجات  للنباتات  الدولية  للحركة  أدنى  عائق  إلى  تؤدي  أن 

اخلاضعة للوائح. 

مالحظات:
u  وعلى للوائح  اخلاضعة  "القدمية"  اآلفات  على  اآلفات  مخاطر  لتحليل  عاملي  نقص  هناك 

املمرات والسلع.

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
u  عندما يطلب من األطراف املتعاقدة تقدمي مبررات عن متطلبات صحة نباتية معينة، القيود

واحملظورات، يتعنيَّ أن تقدم األطراف املتعاقدة معلومات بشأن امتثال مثل هذه التدابير مع 
الشروط املنصوص عليها في املادة الرابعة .1 )أ( و )ب( لآلفات احلجرية واآلفات غير احلجرية 

اخلاضعة للوائح.
u  والزراعة الرسمية ملنظمة األغذية  اللغات  التقارير استخدام واحدة من  يقترح في إعداد 

لتسهيل الشفافية والتواصل.
 االتفاقية الدولية 

)IPPC( لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla,

 00153 Rome, Italy
هاتف: 4812 5705 06 39+ 

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

النمط، أساسي = التزام \ 1
بغض النظر عن املناسبات. 

مدفوع من حدث = متأثر بحدث 
محدد. بناء على طلب = متأثر 

بطلب
الطريقة:  عامة = مبلغ عنها \ 2

من خالل البوابة الدولية للصحة 
النباتية  )www.ippc.int(، ثنائية 
= مبلغ عنها في اتصال مباشر 

بني البلدان


