عربي

االلتزام الوطني لإلبالغ

اإلعالم عن حاالت مهمة من عدم االمتثال

مع إصدار شهادات الصحة النباتية

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات :المادة السابعة ( 2و):
يتعين على األطراف المتعاقدة المستوردة ،إبالغ الطرف المتعاقد المصدر المعني أو ،عند
َّ
االقتضاء ،الطرف المتعاقد إلعادة التصدير المعني ،في أقرب وقت ممكن ،عن حاالت كبيرة من
عدم االمتثال إلصدار شهادة الصحة النباتية.
النمط :موجه من حدث

1

الطريقة :اتصال ثنائي الطرف فقط

2

الكيان المسؤول :الطرف المتعاقد المستورد
الكيان المستلم :الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد إلعادة التصدير
اللغات (المادة التاسعة عشرة من االتفاقية) :تنص المادة التاسعة عشرة ،الفقرة ( 3هـ) ،على أنه
يتعين وضع طلبات 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 uإخطار بلد التصدير أو بلد إعادة تصدير عن مشكالت كبيرة ،على سبيل املثال ،اعتراضات
من طبيعة حجرية.

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية

u uينظر في تطبيق هذا االلتزام فقط من قبل األطراف املتعاقدة املعنية
u uميكن ،إذا لزم األمر ،إنشاء آلية لتسهيل تبادل املعلومات من قبل األطراف املتعاقدة من
خالل البوابة الدولية ولكن على أساس ثنائي ،ومقتصر على األطراف املعنية فقط .وقد مت
طلب ذلك من قبل بعض األطراف املتعاقدة من خالل أنشطة تنمية القدرات لالتفاقية.
u uيحدد املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  :13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم
التقيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن
حاالت عدم االمتثال.
u uويقترح في إعداد التقارير استخدام واحدة من اللغات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة لتسهيل الشفافية والتواصل.

1\1النمط ،أساسي = التزام
بغض النظر عن املناسبات.
مدفوع من حدث = متأثر بحدث
محدد .بناء على طلب = متأثر
بطلب

2\2الطريقة :عامة = مبلغ عنها
من خالل البوابة الدولية للصحة
النباتية ( ،)www.ippc.intثنائية
= مبلغ عنها في اتصال مباشر
بني البلدان
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