
اإلبالغ فوراً عن اإلجراء الطارئ 

عربي
لإلبالغ الوطني  االلتزام 

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المادة السابعة 6
ال يوجد في هذه المادة ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ إجراء طوارئ مناسب للكشف عن آفة 
تشكل خطرا محتمال ألراضيها أو اإلبالغ عن مثل هذا الكشف. يتعيَّن تقويم أي إجراء من هذا 
القبيل في أقرب وقت ممكن لضمان أن يكون استمراره له ما يبرره. يجب أن يتم اإلبالغ عن اإلجراء 
على الفور إلى األطراف المتعاقدة المعنية، واألمين، وأية منظمة إقليمية لوقاية النباتات التي 

يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها.

النمط: موجه من حدث1

الطريقة: عامة2

الكيان المسؤول: الطرف المتعاقد

الكيان المستلم: أطراف متعاقدة معنية، األمين، المنظمات القطرية لوقاية النباتات التي يكون 
الطرف المتعاقد عضواً فيها

اللغات )المادة التاسعة عشرة من االتفاقية(: تنص المادة التاسعة عشرة، الفقرة 3 )هـ(، على أنه 
يتعيَّن وضع الطلبات على معلومات من نقاط االتصال المؤمنة والردود على مثل هذه الطلبات، 
ولكن دون أن تتضمن مرفقات أو وثائق في واحدة على األقل من اللغات الرسمية لمنظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة.

السبب:
u  اإلبالغ عن حتديات جديدة للصحة النباتية التي قد تؤثر في احلالة الوطنية للصحة النباتية

وتلك من الشركاء / البلدان اجملاورة.

مالحظات:
u  استناداً إلى املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 5: مسرد مصطلحات الصحة النباتية

يعد "اإلجراء الطارئ" " عمالً فورياً للصحة النباتية متخذ في حاالت صحة نباتية جديدة أو 
غير متوقعة" يحدد املسرد "اإلجراء الطارئ للصحة النباتية"، على "أنه عملية رسمية، مثل 

التحري، االختبار، املراقبة أو املعاجلة إلنفاذ لوائح الصحة النباتية أو إجراءاتها" 
u .غالبا ما تكون املعلومات عن إجراءات الطوارئ مضمنة في تقارير اآلفات

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
u  عدم عن  لإلعالم  توجيهية  خطوط   :13 النباتية  الصحة  لتدابير  الدولي  املعيار  يحتوي 

الشحنات  امتثال  بعدم  )مرتبطة  جزئية  توجيهية  خطوطاً  الطارئة  واإلجراءات  االمتثال 
املستوردة فقط( لإلبالغ عن إجراءات الطوارئ

u  من يتعنيَّ معاجلة كل   ،6. السابعة  املادة  في  عليها  املنصوص  اإلبالغ  بواجب  الوفاء  عند 
التدابير الطارئة وإجراءات الطوارئ.

u  ملنظمة الرسمية  اللغات  من  األقل  على  واحدة  التقارير  إعداد  في  تستخدم  أن  ويقترح 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة لتسهيل الشفافية والتواصل.
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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


