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 تاريخ المطبوع
 هذا ليس جزءاً رسمياً من المعيار
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  لغمعيار.
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ة عب ااً الجاراءات ابطاا  المعاايير المعتماد  مان هيئاة تادابير الصاحة الحبري
  2015ل 10الدور   –النباتية 

الساابعة لهيئاة تادابير الصاحة النباتياة ب ماا،ة موماوع  االجاا   قيا  الادور   04-2005
  .2005-003المسب ة لآل،ات الخامعة لغوالص  ل

 ت ديم مشروع المواصفة  ل  المشاور .  01-2006
 موا، ة لجنة المعايير عغ  المواصفة. 11-2006
 قيا  مجموعة عمل الخبراء بصياغة مغحل المشروع. 09-2008
 قيا  لجنة المعايير باستعراض المشروع و عادته  ل  المسؤو . 05-2012
قيا  لجنة المعايير باستعراض المشاروع واالتفااف عغا  الحاجاة  لا  مزياد  04-2012

 من العمل.
  المعايير قيا  المسؤو  بمراجعة المشروع مت مجموعة مصةّر  من لجنة 12-2012
تأجياال لجنااة المعااايير الن اار ،ااي المشااروع  لاا  أم يااتم  ي ااا  المفاااهيم  05-2013

 المتعغ ة باالجا   المسب ة.
 مناقشة لجنة المعايير لمفاهيم متعغ ة باالجا   المسب ة. 05-2014
 المسب ة. مناقشة لجنة المعايير لمفاهيم وتعاري  متعغ ة باالجا   11-2014
 موا، ة لجنة المعايير عغ   حالة المشروع  ل  المشاور . 05-2015
 المشاور  األول . 07-2015
 المراجت.  قيا  المسؤو  باستعراض تعغي ات المشاور  والمشروع 02-2016
عغاا  المشااروع قمغحاال لغمعيااار الاادولي لتاادابير  7-موا، ااة لجنااة المعااايير 05-2016

 و حالته  ل  المشاور . 20الصحة النباتية رقم 
 المشاور  الثانية. 07-2016
قيا  لجنة المعايير بتن يص المشروع ور،ت توصية  ل  الدور  الثانياة عشار   11-2016

   العتماده.2017لهيئة تدابير الصحة النباتية ل
 1ة تاادابير الصااحة النباتيااة ،ااي دورتهااا الثانيااة عشاار  المغحاال اعتماااد هيئاا 04-2017

 . 20بالمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
ترتيباات قيااا  البغاد المساتورد باالتح ل مان امتثااا  . 1. الملحاق 20المعياار الادولي رقام 

 . رومااال االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات. 2017ل الشااحنات ،ااي البغااد المصاادّر
 من مة األغذية والزراعة. 

 أما،أ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات معغومات ،ي قسم  االعتماد . 06-2017
 وقامأهذا المعيار  بيةراجعأ خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة الغةة الخاصة بالغةة العر 2018-01

 .لذلك و، ا   التعديعت بدمج النبات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة
أحيطت علماً  2018( في CPM-13: الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )04-2018

 بأن مجموعة مراجعة اللغات راجعت هذا المعيار.
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 االعتماد

 –اعتمد هذا المعيار خع  الدور  السادسة لهيئة تدابير الصحة النباتية المؤقتة ،ي مارس/آذار 
 .2017،ي أبريل/نيسام  1اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية المغحل  .2004أبريل/نيسام 

 مقدمة

 النطاق

يتناو  هذا المعيار بالوص  هي ل وتشةيل ن ا  تطبيل لوالص الصحة النباتية عغ  الوارداتل 
وقذلك الح وف وااللتزامات والمسؤوليات التي ينبةي الن ر ،يها عند ومت هذا الن ا  وتشةيغه 

 ومراجعته. 

 المراجع

النباتيةل يم ن مراجعة المعايير الدولية لتدابير يشير هذا المعيار  ل  المعايير الدولية لتدابير الصحة 
 الصحة النباتية عغ  البوابة الدولية لغصحة النباتية عغ 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/. 

من مة األغذية والزراعةل  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.. 1997ل ة الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقي
 روما.

من مة التجار  . الصحة والصحة النباتية بشأم تطبيل تدابير اتفاف. 1994 لمنظمة التجارة العالمية
 العالميةل جني . 

 التعريفات

 المعيار،ي يم ن العثور عغ  تعاري  مصطغحات الصحة النباتية المستخدمة ،ي هذا المعيار 
  مسرد مصطغحات الصحة النباتيةل 5رقم  الدولي

 العام للمتطلبات اإلطار

اآل،ات الحجرية أو دخو   م الهدف من ن ا  تطبيل لوالص الصحة النباتية عغ  الواردات هو منت 
غير حجرية خامعة لغوالص مت السغت المستورد  والمواد األخرى الخامعة الحدّ من دخو  آ،ات 

من عنصرين:  عار  تطبيل لوالص الصحة النباتية عغ  الواردات لغوالص. وينبةي أم يتأل  ن ا 
وهيئة  ؛ جراءات الصحة النباتية لالصحة النباتية لوالص الصحة النباتيةل قانوني يشمل تشريعات

طرية لوقاية النباتاتل مسؤولة عن تشةيل الن ا  أو االشراف عغيه. وينبةي أم رسميةل المن مة ال 
لالمن مة ال طرية لوقاية النباتات  لتم ينها من تنفيذ مهامها؛  يشمل االعار ال انوني: سغطة قانونية

رى أخ صحة نباتية التي ينبةي أم تت يد بها السغت المستورد ؛ وأية تدابير الصحة النباتية وتدابير
لبما ،ي ذلك عمغيات الح ر  تتعغل بالسغت المستورد  وغيرها من المواد الخامعة لغوالص؛ 

التي يم ن اتخاذها عند اقتشاف حاالت عد  امتثا  أو عندما تطرأ حاالت عمغيات الصحة النباتية و
 الخاصة بالشحنات العابر . الصحة النباتية تستدعي تدخعً سريعاً. وقد يشمل هذا تدابير

عغ   الصحة النباتية وت طغت المن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي تشةيغها لن ا  تطبيل لوالص
من االتفاقية الدولية  2-الواردات بعدد من المها . وهي تشمل المها  التي نصأ عغيها الماد  الرابعة

  والمتعغ ة باالستيرادل بما ،ي ذلك: المراقبةل التفتيشل والتطهير أو التع يمل 1997لوقاية النباتات ل
تحغيل مخاعر اآل،اتل تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم. وتشمل هذه المها  وظال  ذات الصغة ،ي 

ا ؛ المجاالت التالية: االدار ؛ التدقيل والتأقد من االمتثا  لغوالص؛ اتخاذ التدابير بشأم عد  االمتث
ي ا   عمغيات الطوارئ؛ الترخيص لغموظفين؛ تسوية المنا عات. قما يجو  لألعراف المتعاقد  

المن مة ال طرية لوقاية النباتات مسؤوليات أخرى مثل  عداد الغوالص وتعديغها. وتحتا  المن مة 
 ل   قامة  ال طرية لوقاية النباتات  ل  موارد لتنفيذ هذه المها  والوظال . قما أّم هناك حاجة

 اتصاالت عغ  الصعيدين الدولي وال طريل ، عً عن الوثالل واالتصاالت واالستعراض.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 المتطلبات

 الهدف -1

 م الهدف من ن ا  تطبيل الغوالص عغ  الواردات هو منت استجعب آ،ات حجرية أو الحد من دخو  
 خامعة لغوالص.آ،ات غير حجرية خامعة لغوالص مت السغت المستورد  أو أي مواد أخرى 

 الهيكل التنظيمي -2

 من: تطبيل لوالص الصحة النباتية عغ  الواردات يتأل  ن ا 

 و جراءات الصحة النباتية؛  الصحة النباتية لوالصالصحة النباتيةل   عار قانوني يشمل تشريعات 

 . من مة قطرية لوقاية النباتات ت طغت بمسؤولية تشةيل الن ا 

وتختغ  الن م ال انونية واالدارية والهياقل التن يمية باختعف األعراف المتعاقد . وتجدر االشار  
بوجه خاص  ل  أم بعض الن م ال انونية تتطغب  يراد جميت التفاصيل المتعغ ة ب ل جانب من عمل 

ة ألداء موظفيها ،ي نص قانونيل بينما ت تفي ن م أخرى ب عار عا  تفوض لغموظفين ،يه السغط
مهامهم من خع   جراءات يةغب عغيها الطابت االداري. وبناء عغ  ذلك ي د  هذا المعيار خطوعا 

عغ  الواردات. ويرد هذا الصحة النباتية توجيهية عامة بشأم االعار ال انوني لن ا  تطبيل لوالص 
 .4االعار ال انوني بمزيد من التفصيل ،ي ال سم 

تطبيل لوالص  نباتات هي الهيئة الرسمية المسؤولة عن تشةيل ن ا والمن مة ال طرية لوقاية ال
أو االشراف عغيه لالتن يم واالدار  . وهناك  دارات ح ومية أخرى  الصحة النباتية عغ  الواردات

مثل  دار  الجمارك يم ن أم ت طغت بدور لمت وجود ،صل وامص بين المسؤوليات والوظال   
ً ما تستعين المن مة ال طرية ،ي مراقبة السغت المستورد  و ينبةي مداومة االتصا  معها. وغالبا

ل ول ن يجو  لها تطبيل لوالص الصحة النباتية عغ  الواردات لوقاية النباتات بموظفيها لتشةيل ن ا 
السما  الدارات ح ومية مناسبة أخرى أو من مات غير ح ومية أو أشخاص بالتصرف نيابة عنها 

 .5ا  معينة. ويرد وص  لتشةيل الن ا  ،ي ال سم تحأ  شرا،ها ألداء مه

 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات -3

ينبةي لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات أم تراع  ما يغي عند  نشاء وتشةيل ن امها الخاص بتطبيل 
 عغ  الواردات:الصحة النباتية لوالص 

 أو االتفاقيات الدولية ذات الصغة أو  الح وف وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن المعاهدات
 أي اتفاقات

 الح وف وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن المعايير الدولية 

 التشريعات والسياسات ال طرية ذات الصغة 

 السياسات االدارية لغو ار  أو االدار  الح ومية أو المن مة ال طرية لوقاية النباتات 

 والمعايير الدوليةاالتفاقات والمبادئ  3-1

 م لغح ومات ال طرية ح ا سياديا ،ي تطبيل الغوالص عغ  الواردات لتح يل المستويات التي 
ومعتها لغوقايةل مت مراعا  التزاماتها الدولية. وتؤثر الح وف وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة 

ات الدوليةل السيما االتفاقية عن االتفاقات الدولية وقذلك المبادئ والمعايير المنبث ة عن االتفاق
الدولية لوقاية النباتات واتفاف من مة التجار  العالمية بشأم تطبيل تدابير الصحة والصحة النباتيةل 

عغ  الواردات. وهذا التأثير يشمل صياغة  الصحة النباتية عغ  هي ل وتنفيذ ن ا  تطبيل لوالص
ل وأنشطة الصحة النباتية يهال وتطبيل لوالصالواردات والموا، ة عغ عغ الصحة النباتية  لوالص

 التشةيل المترتبة عغ  الغوالص.
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والموا، ة عغيها وتطبي ها مراعا  مبادئ ومفاهيم معينة مثغما  الصحة النباتية وتتطغب صياغة لوالص
ة مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيل تدابير الصحة النباتيل 1رقم جاء ،ي المعيار الدولي 

 ل بما ،ي ذلك:  ،ي التجار  الدولية

 الشفا،ية 

  السياد 

   ال رور 

 عد  التمييز 

  التأثير األدن 

 التناغم والتناسل 

   المبررات الت نية لمن خع  تحغيل مخاعر اآل،ات عغ  سبيل المثا 

 االتساف والترابل 

 التح م ،ي المخاعر 

 التعديل 

  والتدابير المؤقتةاالجراءات الطارلة 

 الت ا،ؤ 

 المناعل الخالية من اآل،ات والمناعل التي تنتشر ،يها اآل،ات بمستوى منخفضاالعتراف ب 

ولوالص الصحة النباتية أم ت ت ،ي االعتبار بوجه خاص مفهو  الصحة النباتية وينبةي الجراءات 
 .التأثير األدن  ومسالل الجدوى االقتصادية والتشةيغية وذلك لتحاش  عرقغة التجار  من دوم مبرر

 التعاون اإلقليمي 3-2

 م بوست المن مات االقغيمية مثل المن مات االقغيمية لوقاية النباتات والمن مات االقغيمية لغتنمية 
عغ  الواردات لدى الصحة النباتية الزراعية أم تشجت عغ  تح يل تناغم وتناسل ن م تطبيل لوالص 

 ومات بما يعود بالنفت عغ  األع اء قا،ة.األع اء ،يهال وبوسعها أي ا أم تتعاوم ،ي تباد  المعغ

وربما ي وم لمن مة  قغيمية لغت امل االقتصادي تعترف بها من مة األغذية والزراعة قواعد تنطبل 
بالنيابة  الصحة النباتية لوالص بعض عغ  األع اء ،يها وقد ي وم لها السغطة الع مة لسن و نفاذ

 .عن الدو  األع اء ،ي تغك المن مة

  يالتنظيماإلطار  -4

ل   من االتفاقية 3- م  صدار الغوالص هو من مسؤولية الح ومة لالطرف المتعاقد  لالماد  الرابعة
ً مت هذه المسؤوليةل يجو  لألعراف المتعاقد   عطاء 1997الدولية لوقاية النباتاتل   . وتماشيا

لصحة النباتية ،يما يتعغل بالواردات المن مة ال طرية لوقاية النباتات السغطة الع مة العداد لوالص ا
لألعراف المتعاقد  ي فل ما  تن يميوتنفيذ ن ا  تطبيل الغوالص عغ  الواردات. وينبةي  تاحة  عار 

 يغي:

   تحديد مها  ووظال  المن مة ال طرية لوقاية النباتات بالنسبة  ل  ن ا  تطبيل الغوالص عغ
 الواردات

 ال طرية لوقاية النباتات من االمطعع بمسؤولياتها ومهامها  السغطة ال انونية لتم ين المن مة
 ،يما يتعغل بهذا الن ا 

  السغطة واالجراءات الع مةل من خع  تحغيل مخاعر اآل،ات مثعًل لتحديد تدابير الصحة
 النباتية الخاصة بالواردات

  الخامعة لغوالصتدابير الصحة النباتية التي تسري عغ  السغت المستورد  وغيرها من المواد 
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  ترتيبات الح ر عغ  الواردات التي تخ ت لها السغت المستورد  وغيرها من المواد الخامعة
 لغوالص

  االجراءات الطارلة السغطة ال انونية التخاذ التدابير ،ي حاالت عد  االمتثا  أو 

  الح ومية األخرىتحديد أوجه التعامل والتفاعل بين المن مة ال طرية لوقاية النباتات والهيئات 

  ومت  عار  مني و جراءات تتميز بالشفا،ية والدقة لتنفيذ الغوالصل بما ،ي ذلك  دخالها حيز
 التنفيذ.

لب  من االتفاقية الدولية 2-يتوّجب عغ  األعراف المتعاقد   تاحة لوالحها عمعً بالماد  السابعة
 عغ  لوالص. ؛ وقد يتوّجب أم ت و  هذه االجراءات1997لوقاية النباتاتل 

 الصحة النباتية الخاضعة للوائحالبنود  4-1

السغت المستورد  التي يجو   خ اعها لغوالص تشمل المواد التي قد تصاب بالعدوى أو التغوث 
باآل،ات الخامعة لغوالص. واآل،ات الخامعة لغوالص ت وم  ما آ،ات حجرية أو آ،ات غير حجرية 

غت األساسية لغوالص اآل،ات الحجرية. أما المنتجات خامعة لغوالص. ويم ن  خ اع جميت الس
المخصصة لعستهعك أو التجهيز ،ع يم ن  خ اعها لغوالص اآل،ات غير الحجرية. و،يما يتعغل 
باآل،ات غير الحجرية ، نه يم ن  خ اعها لغوالص ،ي حالة النباتات المخصصة لغةرس ، ل. و،يما 

 :ة النباتيةالصح الخامعة لغوالصلغبنود يغي أمثغة 

 النباتات ومنتجات النباتات المخصصة لغةرس أو االستهعك أو التجهيز أو أي غرض آخر 

 مرا،ل التخزين 

 مواد التعبئة بما ،ي ذلك أخشاب ،رش الشحنة 

 النواقل ووسالل الن ل 

 األتربة واألسمد  الع وية والمواد ذات الصغة بها 

  بانتشارهاال النات التي قد توجد ،يها آ،ات أو تتسبب 

  التجهيزات المعرمة لغتغوث لمثل التجهيزات الزراعية والعس رية والمستخدمة ،ي الفعحة
 المستعمغة 

 البحوث والمواد العغمية األخرى 

 األمتعة الشخصية لغمسا،رين عبر الحدود الدولية 

 البريد الدولي بما ،ي ذلك خدمات البريد الدولي السريت 

 2ولوجية.اآل،ات وعوامل الم ا،حة البي 

 يجب  تاحة قوالم المواد الخامعة لغوالص.

 الخاضعة للوائحللبنود تدابير الصحة النباتية  4-2

الخامعة لغوالصل البنود ال يجدر باألعراف المتعاقد  تطبيل تدابير الصحة النباتية عغ  دخو  
ما لم ت ن  متعغ ة بالصحة النباتية أخرى شروع استيرادومنها مثعً ترتيبات الح ر أو ال يود أو أية 

تغك التدابير ال مة العتبارات الصحة النباتية وما لم ت ن لها مبررات ،نية. وعغ  األعراف 
المتعاقد  أم تراعيل حسب الم ت  ل المعايير الدولية واالشتراعات واالعتبارات ذات الصغة 

 تدابير الصحة النباتية. األخرى ،ي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عند تطبيل

                                                           
من  1-ال تندر  اآل،ات بحد ذاتها وعوامل الم ا،حة البيولوجية ممن تعري   المواد الخامعة لآل،ات  لالماد  الثانية   2

 .  ال أنها قد تخ تل ،ي حا  وجود مبرر ،نيل لتدابير الصحة النباتية لاالتفاقية 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 
-  والسابعة 1-؛ الماد  السادسة ،ي ما يتعغل باآل،ات الخامعة لغوالص والمادتام السابعة1997الدولية لتدابير الصحة النباتيةل 

 د  ويم ن اعتبارها مواد خامعة لغوالص ألغراض هذا المعيار. 1
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 الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادها الصحة النباتية تدابير 4-2-1

التي ينبةي أم تمتثل لها الشحنات الصحة النباتية تدابير  الصحة النباتية ينبةي أم تحدد لوالص
قد . والنباتية الصحة الخامعة لغوالصالبنود من النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من  3المستورد 

ذات عابت عا  وتنطبل عغ  جميت أنواع السغتل أو قد ت وم ذات  الصحة النباتية هذه تدابيرت وم 
 الصحة النباتية األمر اتخاذ تدابير ي ت يعابت معين وتنطبل عغ  سغت معيّنة ذات منشأ محدد. وقد 

نهو  ن مية قغما اقت   األمر   تباعقبل دخو  السغعة أو عند دخولها أو بعد دخولها. ويجو  أي ا 
استخدا  التدابير المت امغة الدار  مخاعر اآل،ات ،ي  عار منهج ل 14لان ر المعيار الدولي رقم  ذلك
 .  الن م

المطغوبة ،ي بغد التصديرل والتي قد يتطغب األمر اعتمادها من جانب الهيئة الصحة النباتية وتدابير 
 ل تشمل ما  ن ا  اصدار شهادات الصحة النباتيةل 7رقم  الدولي لالمعيار ال طرية لوقاية النباتاتل

 يغي:

 الفحص قبل التصدير 

 االختبار قبل التصدير 

 المعالجة قبل التصدير 

  من نباتات ً االنتا  من نباتات ذات ومت معين ،يما يتعغل بالصحة النباتية لمثعً انطعقا
 الفيروسات أو ممن شروع محدد   خ عأ الختبار ل ش 

 لفحص أو االختبار ،ي موسم النمو قبل التصديرا 

  منشأ الشحنة من م ام لإلنتا  خا  من اآل،ــات أو من موقــت  نتا  خــا  من اآل،ــات أو
 اآل،ات أو منط ة خالية من اآل،ات ينخفض ،يها انتشارمنط ة 

 جراءات االعتماد  

 .المحا، ة عغ  الشحنة قامغة 

 التي قد ي ت ي األمر اتخاذها أثناء الشحن: الصحة النباتية وتشمل تدابير

  المعالجة لمثا  ذلك المعالجات المادية أو ال يميالية المعلمة 

 المحا، ة عغ  الشحنة قامغة 

 األمر اتخاذها عند ن طة الدخو  ما يغي: ي ت يالتي قد  الصحة النباتية وتشمل تدابير

 التثبأ من الوثالل والمستندات 

  الشحنة واقتمالهاالتح ل من سعمة 

 التح ل من المعالجة أثناء الشحن 

  التفتيش 

 االختبار 

 المعالجة 

 .احتجا  الشحنات ريثما ت هر نتالج االختبار أو التح ل من نجاعة المعالجة 

 األمر اتخاذها بعد الدخو  ما يغي: ي ت يالتي قد  الصحة النباتية وتشمل تدابير

 لحجر ما بعد الدخو  مثعً  لغفحص أو االختبار أو االحتجا  ،ي الحجر الزراعي ل،ي مرقز ا
 المعالجة

                                                           
ألغراض هذا المعيارل تشمل الواردات جميت الشحنات المن ولة  ل  بغد ما لباستثناء المرور ل بما ،ي ذلك  ل  مناعل   3

التجار  الحر  لبما ،ي ذلك المناعل المعفا  من الرسو  الجمرقية والشحنات عغ  ش ل سندات ل والشحنات غير ال انونية 
 التي تحتجزها هيئات أخرى.
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 االحتجا  ،ي م ام معين ريثما تتخذ تدابير معينة 

 .  رض قيود عغ  تو يت أو استعما  الشحنة للعمغيات تصنيت معينة عغ  سبيل المثا، 

 األخرى التي قد ي ت ي األمر اتخاذها:  الصحة النباتية من تدابير

  أو االذماشتراعات الرخصة 

  ت ييدات عغ  سغت معينة عند ن اع الدخو 

 اشتراع قيا  المستوردين باالبعغ عن شحنات معينة قبل وصولها 

 تدقيل االجراءات ،ي البغد المصدّر 

 االجا   المسب ة. 

 عغ  الواردات أح اما تتعغل بت ييم تدابيرالصحة النباتية وينبةي أم يت من ن ا  تطبيل لوالص 
و م انية قبولها باعتبارها تح ل مستوى معادال من  التي ت ترحها األعراف المصدّر  ةالصحة النباتي

 الوقاية.

 واردات خاصة بشأنأحكام  4-2-1-1

يجو  لألعراف المتعاقد  أم ت ت أح اما خاصة بشأم استيراد اآل،ات وعوامل الم ا،حة 
واستيراد  التوجيهية لتصدير وشحنالخطوع ل 3رقم الدولي البيولوجية لأن ر أي ا المعيار 

  أو مواد أخرى غير  الحيّة المفيد  وغيرها من ال النات البيولوجية عوامل الم ا،حة و ععف
خامعة لغوالص وذلك ألغراض البحث العغمي أو التعغيم أو أي أغراض أخرى. ويم ن السما  بمثل 

 هذه الواردات شريطة تو،ير ممانات قا،ية.

وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية  اآلفاتالخالية من  المناطق 4-2-1-2
 اآلفات وبرامج المكافحة الرسمية انتشار فيها ينخفضوالمناطق التي  من اآلفات

 اآل،ات تنتشر ،يهايجو  لألعراف المتعاقد  المستورد  أم تحدد مناعل خالية من اآل،اتل ومناعل 
ل المعيار  متطغبات  نشاء المناعل الخالية من اآل،اتل 4بمستوى منخفض لالمعيار الدولي رقم 

 29ل المعيار الدولي رقم  شروع  نشاء مناعل ينخفض ،يها انتشار اآل،اتل 22الدولي رقم 

وبرامج لغم ا،حة   االعتراف بالمناعل الخالية من اآل،ات والمناعل التي ينخفض  نتشار اآل،اتل
عغ  الواردات  الصحة النباتية الرسمية عغ  المستوى ال طري. وقد يتطغب األمر تطبيل لوالص

لحماية أو استب اء هذه التسميات داخل البغد المستورد. وينبةي لهذه التدابير مت ذلك احترا  مبدأ عد  
 التمييز. 

وتغك المتعغ ة  تسمياتالواردات أم تعترف بوجود هذه الالصحة النباتية عغ  غوالص لقما ينبةي 
  اآل،اتخا  من  لإلنتا باالجراءات الرسمية األخرى لمثل م ام انتا  خا  من اآل،ات وموقت 
مت ا،ئة ال الصحة النباتية داخل بغدام األعراف المصدر  بما ،ي ذلك  م انية االعتراف بها قتدابير

أح اما تتعغل بالعمغيات النباتية الصحة األمر ت مين ن م تطبيل لوالص  ي ت يعند االقت اء. وقد 
المطغوبة لت ييم وقبو  هذه التسميات من جانب المن مات ال طرية األخرى لوقاية النباتاتل 

 واالستجابة بناء عغ  ذلك.

 باالستيراد الترخيص 4-2-2

باالستيراد عغ  اعتبار ذلك ترخيصاً عاماً أو من خع  ترخيص معيّن بحسب قّل  الترخيصيم ن 
 حالة.

 العاماالستيراد ترخيص 

  العامة: االستيراد يم ن االستعانة بتراخيص

  شروع استيراد متعغ ة بالصحة النباتية محدد ،ي حا  عد  وجود 
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  محدد  تتيص الدخو  قما هو وارد ،ي شروع استيراد متعغ ة بالصحة النباتية ،ي حا  وجود
 الغوالص بالنسبة  ل  مجموعة من السغت األساسية.

العامة الحصو  عغ  رخصة أو تصريص بل يم ن أم تخ ت االستيراد يجب أال تستدعي تراخيص 
 لغتدقيل ،ي المطارات.

 المعيّن االستيراد ترخيص

معينة ،ي ش ل  ذم أو  جا  ل عندما ت وم االستيراد الاألمر الحصو  عغ  تراخيص  ي ت يقد 
ذلك لغشحنات الفردية أو سغسغة من الشحنات الموا، ة الرسمية عغ  االستيراد مروريةل وقد يطغب 

 ذات منشأ معين. وتشمل الحاالت التي تتطغب مثل هذا الترخيص ما يغي:

 واردات الطوارئ أو الواردات االستثنالية؛ 

  معينة ومحدد  مثل تغك التي تتطغب شروع استيراد متعغ ة بالصحة النباتية واردات ذات
الواردات التي تحدد أوجه استعمالها النهالي أو ألغراض اشتراعات حجرية بعد الدخو  أو 

 األبحاث؛

  الواردات التي تشترع المن مة ال طرية لوقاية النباتات تتبت موادها خع  ،تر  معينة بعد
 الدخو .

وجدير بالذقر أم بعض البغدام قد يستخد  التراخيص لتحديد االشتراعات العامة بشأم الواردات. 
عغ   صدار تراخيص عامة ،ي األماقن التي تصبص ،يها التراخيص المحدد  المماثغة  الّ أنّه يشّجت 

 مجرد مسألة روتينية.

 الحظر 4-2-3

يجو  تطبيل الح ر عغ  سغت معينة أو مواد أخرى خامعة لغوالص بةض الن ر عن المنشأ أو عغ  
االستيراد  ذا لم سغعة معينة أو مواد أخرى خامعة لغوالص ذات منشأ محدد. ويفرض ح ر عغ  

ت ن هناك أية حغو  بديغة الدار  مخاعر اآل،ات. وينبةي أم ت وم لترتيبات الح ر هذه ما يبررها 
من الناحية الفنية. وينبةي لغمن مات ال طرية لوقاية النباتات أم ت ت أح اما لت ييم تدابير مت ا،ئةل 

عراف المتعاقد ل من خع  المن مات شريطة أم ت وم أقل ت ييدا لغتجار . قما ينبةي أم تعمل األ
الواردات  ذا  لغصحة النباتية عغ ال طرية لوقاية النباتات المرّخص لها ،يهال عغ  تعديل لوالحها 

قانأ مثل هذه التدابير تح ل المستوى المعلم من الوقاية. ويسري الح ر عغ  اآل،ات الحجرية. 
والص ألي ح ر بل يم ن  خ اعها لغمستويات وال يجب  خ اع اآل،ات غير الحجرية الخامعة لغ

 الم رر  لتحّمل اآل،ات. 

غرض آخر. وربما  أيوقد ت وم هناك حاجة  ل  مثل هذه المواد المح ور  ألغراض البحوث أو 
األمر ومت أح ا  بشأم استيرادها ،ي ظل شروع معينة بما ،ي ذلك ممانات معلمة من  ي ت ي

 خع  ن ا  لغرخص أو التصاريص.

 الشحنات العابرة 4-3

 الصحة النباتية تطبيل لوالص ن ا  ال تعتبر الشحنات العابر  واردات. ومت ذلك يم ن توسيت نطاف
مبرر  من الناحية الفنية  لغصحة النباتية عغ  الواردات بحيث يشمل الشحنات العابر  وومت تدابير

ل المعيار الدولي رقم من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-7لمنت دخو  أو انتشار اآل،ات لالماد  
األمر اتخاذ تدابير لتتبت الشحنات والتح ل من أنها قامغة أو  ي ت ي . وقد  الشحنات العابر ل 25

التأّقد من مةادرتها بغد المرور. ويحل لغبغدام  قامة ن اع دخو  وممرات داخل البعد وشروع الن ل 
 المسمو  بها ممن أراميها.والمهل الزمنية 
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 ةالطارئ اتاإلجراء والتدابير المتعلقة بعدم االمتثال  4-4

عمغيات الصحة عغ  الواردات أح اما بشأم  الصحة النباتية ينبةي أم يت من ن ا  تطبيل لوالص
لو  من 2 –لالماد  السابعة  ةالطارل اتاالجراءالواجب اتخاذها ،ي حاالت عد  االمتثا  أو النباتية 

 المعيار الدولي؛ ويم ن الحصو  عغ  معغومات مفّصغة ،ي 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 
خطوع توجيهية لإلبعغ عن حاالت عد  الت يد بشروع الصحة النباتية واالجراءات ل 13رقم 

  ل مت مراعا  مبدأ التأثير األدن . الطارلة

شحنة مستورد   الصحة النباتية خاذها عندما ال تمتثل لغوالصالتي يجو  اتوعمغيات الصحة النباتية 
 ل تشمل ما يغي:،ي البداية الصحة النباتية ويتم ر،ض دخولها أخر خامت لغوالصبند أو 

 المعالجة 

 الفر  أو  عاد  التوميب 

  تطهير المواد الخامعة لغوالص لبما ،ي ذلك التجهيزات والمباني وأماقن التخزين ووسالل
 الن ل 

 عاد  التوجيه نحو استعما  نهالي معين مثل التصنيت  

 . التخغّص لمثعً بواسطة الحرف 

ً  ا جراءً قد يؤدي مبل حالة عد  امتثا  أو حادث ما يستدعي    ل   عاد  الن ر ،ي لوالص عارلا
 ل أو  ل  سحب الترخيص باالستيراد أو تعغي ه.الصحة النباتية عغ  الواردات

 تنظيمياالعناصر األخرى التي قد تتطلب إطارا  4-5

تنشئ االتفاقات الدولية التزامات تتطغب أساسا قانونيا أو تنفذ من خع   جراءات  دارية والترتيبات 
 التي قد تتطغب مثل هذه االجراءات تشمل ما يغي:

  االبعغ عن حاالت عد  االمتثا 

 التبغيغ عن اآل،ات 

 تحديد جهة اتصا  رسمية 

  و شاعة المعغومات الخاصة بالغوالصنشر 

 التعاوم الدولي 

 عاد  الن ر ،ي الغوالص والوثالل ذات الصغة  

 االعتراف بالت ا،ؤ 

  تحديد ن اع الدخو 

 .االبعغ عن الوثالل الرسمية 

 السلطة القانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 4-6

بصعحيات قانونية ل ي ت وم قادر  عغ  االمطعع ينبةي تزويد المن مة ال طرية لوقاية النباتات 
  ولتم ين موظفيها وغيرهم 1997لالماد  الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل  بمسؤولياتها

 من األشخاص المرخص لهم من ال يا  بما يغي:

 ت خامعة دخو  المباني والنواقل وغيرها من األماقن التي قد توجد بها سغت مستورد  أو آ،ا
 أخرى خامعة لغوالصبنود لغوالص أو 

 خ اع السغت األساسية المستورد  والمواد األخرى الخامعة لغوالص لغتفتيش  

  أخذ ون ل عينات من السغت المستورد  أو مواد أخرى خامعة لغوالصل أو من أماقن قد توجد
   العيّنة ،يها آ،ات خامعة لغوالص لبما ،ي ذلك ألغراض التحغيل الذي قد ي  ي عغ
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 احتجا  شحنات مستورد  أو مواد أخرى خامعة لغوالص 

  معالجة أو اشتراع معالجة شحنات مستورد  أو مواد أخرى خامعة لغوالص بما ،ي ذلك النواقل
 أو األماقن أو السغت التي قد يوجد بها آ،ات خامعة لغوالص

 رهار،ض السما  بدخو  شحنات أو  صدار األوامر ب عاد  شحنها أو تدمي 

 اتخاذ  جراءات ،ي حاالت الطوارئ 

  تحديد وتحصيل الرسو  المتعغ ة باألنشطة المرتبطة باالستيراد أو الناشئة عن جزاءات
 لاختياري .

 على الواردات الصحة النباتية نظام تطبيق لوائح عملية -5

عغ   الصحة النباتية ن ا  تطبيل لوالص عمغيةالمن مة ال طرية لوقاية النباتات مسؤولة عن 
 . وتنشأ هذه المسؤولية تحديداً 2لالتن يم واالدار   لأن ر أي اً ال سم  الواردات أو االشراف عغيه

 .1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 2-من الماد  الرابعة

 والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلداريةالمسؤوليات  5-1

 ا،ر لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات ن ا   داري وموارد قا،ية ألداء مهامها.ينبةي أم يتو

 اإلدارة 5-1-1

عغ  الواردات الصحة النباتية ينبةي لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي  دارتها لن ا  تطبيل لوالص 
ً ومتس ا لتشريعات ولوالص الصحة النباتيةل وأم ت فل الم راعا  الواجبة أم ت فل تطبي ا مجديا

لعلتزامات الدولية. وقد يتطغب هذا تنسي ا عمغيا مت االدارات أو الوقاالت الح ومية األخرى 
عغ  الصحة النباتية المعنية باالستيرادل قالجمارك مثعً. وينبةي تنسيل  دار  ن ا  تطبيل لوالص 
ي أو  قغيمي أو أي الواردات عغ  المستوى ال طريل ول ن يم ن أي ا تن يمه عغ  أساس وظيف

 أساس هي غي آخر.

 وضع اللوائح ومراجعتها 5-1-2

ل   من 3- ّم  صدار لوالص الصحة النباتية مسؤولية ت ت عغ  عاتل الطرف المتعاقد لالماد  الرابعة
أم لألعراف المتعاقد   . وانطعقاً من هذه المسؤوليةل يجو  1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 

مسؤولية ومت أو مراجعة لوالص الصحة النباتية  ل  المن مة ال طرية لوقاية النباتات. وي وم تسند 
ذلك بناء عغ  مبادر  من المن مة ال طرية بالتشاور أو التعاوم مت هيئات أخرى حسب م ت   
الحا . وينبةي ومت الغوالص المعلمة والحفاظ عغيها و عاد  الن ر ،يها عند االقت اء وو، ا 

عتفاقات الدولية المنطب ة عغيهال وذلك من خع  العمغيات ال انونية والتشاورية المعتاد  ،ي البغد ل
المعن . ويم ن أي ا لغتشاور والتعاوم مت الوقاالت ذات الصغة والصناعات وجماعات ال طاع 

غوالصل الخاص المعلمةل أم يساعد عغ   ياد  ،هم وقبو  ال طاع الخاص لغ رارات المتعغ ة بال
 وقثيرا ما ي وم ذلك مفيدا الدخا  تحسينات عغ  الغوالص.

 المراقبة 5-1-3

يرتبل التبرير الفني لتدابير الصحة النباتية ،ي جزء منه بحالة اآل،ات الخامعة لغوالص ممن البغد 
الصحة الذي يطبّل تغك الغوالص. وقد تتةيّر حالة اآل،ات وقد يستدعي ذلك  عاد  الن ر ،ي لوالص 

. وال بد من مراقبة النباتات المزروعة وغير المزروعة ،ي البغد المستوِرد النباتية عغ  الواردات
الخطوع ل 6 رقم المعيار الدوليلغحصو  عغ  المعغومات ال ا،ية عن حالة اآل،ات لاستناداً  ل  

 والم اآل،ات.   وقد ي وم ذلك ال ماً لدعم تحغيل مخاعر اآل،ات و عداد ق التوجيهية بشأم المراقبة
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 تحليل مخاطر اآلفات وإدراج اآلفات في قوائم 5-1-4

ال بد من وجود مبرر ،ني مثعً من خع  تحغيل مخاعر اآل،ات لتحديد ما  ذا قام ينبةي  خ اع 
 11المعيار الدولي رقم آ،ات لغوالص ومدى قو  تدابير الصحة النباتية الواجب اتخاذها مدهال ل

تحغيل مخاعر اآل،ات بالنسبة  ل  اآل،ات ل 21 ؛ المعيار الدولي رقم الحجريةتحغيل مخاعر اآل،ات ل
. ويم ن  جراء تحغيل لمخاعر اآل،ات عغ  آ،ة بعينها أو عغ    غير الحجرية الخامعة لغوالص

جميت اآل،ات المرتبطة بطريل معين النت ا  العدوى لسغعة عغ  سبيل المثا  . ويم ن تصني  
تصني  ل 32لالمعيار الدولي رقم  سب درجة تجهيزها أو وجهة استخدامهاالسغعة األساسية بح

. وينبةي  درا  اآل،ات الخامعة لغوالص ،ي قالمة   السغت تبعاً لمخاعر اآل،ات التي تنطوي عغيها
  بشرع  تاحة  خطوع توجيهية عن قوالم اآل،ات الخامعة لغوالصل 19المعيار الدولي رقم لبموجب 

 . 1997لع  من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 2-لالماد  السابعة الخامعة لغوالصقوالم اآل،ات 
وينبةي أم تراعي التدابير المعايير الدولية المعلمة ،ي حا  وجودهال وينبةي أال ت وم أشد صرامة 

  ال  ذا قام هناك ما يبرر ذلك من الوجهة الفنية.

تحغيل مخاعر اآل،ات مزودا بالوثالل الوامحةل وأم  وينبةي أم ي وم االعار االداري لعمغية
ي ترم  ذا أم ن ب عار  مني الست ما  قل تحغيل من تحاليل مخاعر اآل،ات و رشادات وامحة 

 ،يما يتعغل بترتيب األولويات.

 التدقيق واالمتثالإجراءات  5-1-5

 تدقيق اإلجراءات في البلد المصّدر 5-1-5-1

اشتراعات معينة يجب مراعاتها ،ي البغد عغ  الواردات  الصحة النباتيةقثيرا ما تشمل لوالص 
المصدّرل مثل  جراءات االنتا  لعاد  أثناء ،تر  نمو المحصو  المعن   أو  جراءات المعالجة 
المتخصصة. و،ي ظروف معينةل مثل ظهور تجار  جديد ل قد تشمل االشتراعاتل بالتعاوم مت 

نباتاتل امطعع المن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي بغد االستيرادل المن مة ال طرية لوقاية ال
 بتدقيل ،ي بغد التصدير الجراءات االنتا  والمعالجة و/أو التفتيش باالما،ة  ل  العناصر التالية:

  ن م االنتا 

 عرف المعالجة 

 جراءات التفتيش  

 دار  الصحة النباتية  

 جراءات االعتماد  

 جراءات االختبار  

 .المراقبة 

ويتعيّن عغ  البغد المستورد اال،صا  عن نطاف أي عمغية تدقيل. وترتيبات عمغيات التدقيل هذه 
عاد  ما تسّجل ،ي اتفاف أو ن ا  أو برنامج عمل ثنالي مرتبل بتسهيعت االستيراد. و م هذه 

لمستوردل األمر الترتيبات قد تشمل  جا   الشحنات داخل البغد المصدر لتيسير دخولها ،ي البغد ا
الذي يسّهل عاد  تطبيل الحد األدن  من االجراءات عند الدخو   ل  البغد المستورد. وال ينبةي 
تطبيل هذه األنواع من  جراءات التدقيل بصفة دالمةل وينبةي اعتبارها منتهية حالما يتم التصديل 

محدودية مد  تطبي هل من عغ  سعمة االجراءات ،ي البغد المصدّر. وقد يختغ  هذا النهجل عغ  
. ويجب  تاحة نتالج عمغيات 1-2-5-1-5عمغيات التفتيش الجارية ما قبل االجا   والمبيّنة ،ي ال سم 
ر.  التدقيل لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي البغد المصدِّ
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 عند االستيراد متثالاال إجراءات 5-1-5-2

 ثة:ي و  التح ل من االمتثا  عغ  عناصر رليسية ثع

 التح ل من الوثالل 

  تمامية الشحنةالتح ل من 

 .التفتيش واالختبار وغيرهما من االجراءات عغ  مستوى الصحة النباتية 

الصحة  خامعة لغوالصالخرى والبنود األقد يتطغب األمر التح ل من امتثا  الشحنات المستورد  
 :النباتية

 لغتأقد من امتثالها لغوالص الصحة النباتية؛ 

 من ،عالية تدابير الصحة النباتية ،ي منت دخو  اآل،ات الحجرية والحد من دخو  اآل،ات  لغتح ل
 غير الحجرية الخامعة لغوالص؛

  ال ش  عن اآل،ات الحجرية المحتمغة أو اآل،ات الحجرية التي لم ي ن يُتوقت دخولها مت هذه
 السغعة.

تتولي المن مة ال طرية لوقاية النباتات مسؤولية التفتيش ألغراض الصحة النباتيةل أو يتم هذا 
 التفتيش تحأ  شرا،ها. 

لهـ  من االتفاقية الدولية 2-لد  والسابعة 2-االمتثا  ،ورا لالمادتام السابعة  يجب اتخاذ اجراءاتو
حيثما أم ن ذلك بالتعاوم مت وقاالت  اجراءات االمتثا  . ويجب أم تتم 1997لوقاية النباتاتل 

أخرى تعن  بتن يم الواردات و خ اعها لغوالص مثل الجماركل وذلك بةية الحد قدر االم ام من 
 التدخل ،ي تد،ل التجار  ومن وقت المنتجات الهاِل ة.

 التفتيش 5-1-5-2-1

أماقن  أيو  أو يجو   جراء عمغيات التفتيش عند ن طة الدخو  أو ن اع الشحن أو ن طة الوص
 تماميتهاأخرى يم ن أم توجد ،يها الشحنات المستورد  مثل األسواف ال برىل شريطة الحفاظ عغ  

والتم ن من تنفيذ  جراءات معلمة ،يما يتعغل بالصحة النباتية. ويم ن أي ال بناء عغ  اتفاف أو 
ل  جراء عمغيات التفتيش ،ي بغد المنشأ باعتبارها جزءا من برنامج االجا   األولية ثناليترتيب 

 بالتعاوم مت المن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي البغد المصدّر. 

 ويم ن  جراء عمغيات التفتيش ألغراض الصحة النباتيةل شريطة  عطاء مبرر ،ني لها:

  عغ  جميت الشحنات قشرع من شروع الدخو 

 عدد الشحنات التي تخ ت  أيزء من برنامج لرصد الوارداتل حيث يحدد مستوى الرصد لقج
 لغتفتيش  عغ  أساس المخاعر المتوقعة.

ويم ن أم ترت ز  جراءات التفتيش وأخذ العينات عغ   جراءات عامة أو عغ   جراءات معيّنة 
 لتح يل أهداف محدد  سغفا. 

 العيناتأخذ  5-1-5-2-2

أو  من الشحنات من أجل التفتيش أو من أجل اختبارها ،ي المختبرات الح ا يم ن أخذ عينات
 .  منهجيات أخذ العيناتل 31المعيار الدولي رقم  لان ر ألغراض مرجعية

 االختبار بما في ذلك في المختبرات 5-1-5-2-3

 قد ي وم االختبار مطغوبا لألسباب التالية:

 تحديد اآل،ات التي يم ن اقتشا،ها بصريا؛ 

 التأقد من وجود آ،ات تم اقتشا،ها بصريا؛ 
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 التح ل من االمتثا  مت االشتراعات المتعغ ة بالعدوى التي ال ت هر من خع  التفتيش؛ 

 التح ل من وجود عدوى قامنة؛ 

 التدقيل أو الرصد؛ 

 ألغراض تأمين المراجت السيما ،ي حاالت عد  االمتثا ؛ 

 .التأقد من المنتج المصّر  عنه 

ينبةي أم ي و  بهذه االختبارات أشخاص متمرسوم ،ي االجراءات المعلمةل مت مراعا  
البروتوقوالت المتفل عغيها دوليا قدر المستطاع. ويوص  بالتعاوم مت الخبراء األقاديميين 
والدوليين المتخصصين أو المعاهد األقاديمية والدولية المتخصصة عندما ت وم هناك حاجة 

 الج االختبارات. لغتصديل عغ  نت

 اإلجراء الطارئ وعدم االمتثال  5-1-6

 .13رقم  المعيار الدولي،ي االجراءات الطارلة ترد معغومات مفّصغة عن عد  االمتثا  و

 في حالة عدم االمتثال االجراء 5-1-6-1

حة الصثمة أمثغة قد ت وم ،يها عمغيات الصحة النباتية مبرر  ،يما يتعغل بعد  االمتثا  لغوالص 
 تشمل: وهيالوارداتل النباتية عغ  

 ال ش  عن آ،ة حجرية مدرجة ،ي ال المة ،ي شحنة تخ ت ،يها لغوالص 

  حجرية تخ ت لغوالص ،ي شحنة مستورد  من النباتات المخصصة لغةرس غير ال ش  عن آ،ة
 المطغوب مت هذه النباتاتمستوى التحمل عغ  مستوى يتجاو  

  االشتراعات الم رر  لبما ،ي ذلك االتفاقات أو الترتيبات الثنالية أو أدلة عغ  االخفاف ،ي تغبية
شروع الترخيص لغواردات  مثل التفتيش الميداني واالختبارات ،ي المختبراتل وتسجيل 

 المنتجين أو التسهيعتل والت اعس عن رصد اآل،ات أو مراقبتها

 مصّر  عنها أو أتربة أو  اعتراض شحنة ال تمتثل لغوالص الوارداتل بسبب وجود سغت غير
 مواد مح ور  أخرى أو أدلة عغ  ،شل معالجات معينة

 عد  صعحية شهاد  الصحة النباتية أو أية مستندات مطغوبة أخرى أو ، دانها 

  شحنات أو مواد مح ور 

 . عد  االمتثا  لغتدابير  أثناء العبور 

م تمثل الحد األدن  ال روري باختعف ال روف وينبةي أالصحة النباتية ويختغ  نوع عمغيات 
التي تم ال ش  عنها. ويم ن تدارك األخطاء االداريةل مثل وجود ثةرات ،ي  اآل،ة لمواجهة مخاعر

شهادات الصحة النباتيةل وذلك عن عريل االتصا  بالمن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي البغد 
 المخالفات األخرى اتخاذ تدابير مثل: ت ت يالمصدّر. وقد 

يم ان الغجاوء  لياه  ذا قاناأ هنااك حاجاة  لا  مزياد مان المعغومااتل مات مراعاا   – الحتجا ا
 مرور  تحاش   حداث تغ  ،ي الشحنة قدر المستطاع.

يم ان اساتبعاد المنتجاات المصاابة عان عريال ،ار  الشاحنة و عااد   – الفر  و عااد  التشا يل
 تش يغها بما ،ي ذلك  عاد  التعبئة عند االقت اء.

 تستعمغها المن مة ال طرية لوقاية النباتات عند تيّسر المعالجة الناجعة. – لجةالمعا

يجااو  تاادمير الشااحنة عناادما تاارى المن مااة ال طريااة لوقايااة النباتااات أنااه ال يم اان  – التاادمير
 التعامل مت الشحنة بطري ة أخرى.

ر  البغاد عان عريال يم ن ن ل الشحنة التي ال تمتثل لغوالص الصحة النباتية خا –  عاد  الشحن
  عاد  شحنها.
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حجرية تخ ت لغوالصل ينبةي أم ت وم العمغيات متس ة مت التدابير  غير و،ي حالة عد  امتثا  آ،ة
المطغوب مت  أم ن لمستوى التحمل اآل،ة ،ي الشحنة ظهور المحغية وأم ت تصر عغ  تح يل امتثا  

 عاد  ترتيبه عندما ي وم ذلك مسموحا به ذلكل مثعً من خع  المعالجة أو بتخفيض المستوى أو 
 لغمواد المعادلة المنتجة محغيا أو الخامعة لغوالص المحغية.

والمن مة ال طرية لوقاية النباتات مسؤولة عن  صدار التعغيمات ال رورية والتح ل من تطبي ها. 
يجو  السما  لوقاالت وعاد  ما يعتبر االنفاذ مهمة من مها  المن مة ال طرية لوقاية النباتات ول ن 

 أخرى بت ديم يد العوم.

وقد ت رر من مة قطرية لوقاية النباتات االحجا  عن تطبيل عمغيات الصحة النباتية مد آ،ة تخ ت 
مبرر  ،نيا ،ي الصحة النباتية لغوالص أو ،ي حاالت أخرى من عد  االمتثا  عندما ال ت وم عمغيات 

ناشئة عن التوعن أو االنتشار لومثا  ذلك التةير ،ي ومت معينل وعندما ال ي وم هناك مخاعر 
االستعما  الم صود من االستهعك  ل  التصنيت أو عندما ت وم اآل،ة ،ي عور من دورتها الحياتية 

 بالتوعن أو االنتشار ل أو ألي سبب آخر. يسمحال 

 اإلجراءات الطارئة  5-1-6-2

و غير متوقت من أوماع الصحة النباتيةل مطغوب ،ي ومت جديد أاالجراءات الطارلة  وم يقد 
 مثل اقتشاف آ،ات حجرية أو آ،ات حجرية محتمغة:

 ي شحنات لم تحدد تدابير الصحة النباتية الخاصة بها؛، 

  ال يم ن توقت وجود آ،ات ،يها ولم  الصحة النباتيةأخرى خامعة لغوالص بنود ،ي شحنات أو
 م اد  لها؛ال الصحة النباتية تحدد تدابير

 . باعتبارها مغوثات لغنواقل أو أماقن التخزين أو أماقن أخرى مرتبطة بالسغت المستورد 

المطغوبة ،ي حاالت عد  االمتثا . وقد تؤدى لتغك مماثغة الصحة النباتية الوقد يحسن ال يا  بعمغيات 
ما يتم استعراض هذه العمغيات  ل  تعديل التدابير ال المة لغصحة النباتية أو اعتماد تدابير مؤقتة ريث

 ومن الحاالت التي تستوجب عاد  تدخعً سريعاً:. الومت وتو،ير جميت المبررات الفنية

قد تتطغب ال النات غير المدرجة ،اي قاوالم عمغياات - اآل،ات التي لم تخ ت ألي ت ييم من قبل
ا عارلة بشأم الصحة النباتية ألنهاا قاد ال ت اوم خ اعأ ألي ت يايم مان قبال. وعناد اعتراماه
، نهااا قااد تصاان  ،ااي ،ئااة اآل،ااات الخامااعة لغااوالص عغاا  أساااس مؤقااأ ألم المن مااة ال طريااة 

ل وت ات عغا  لهاا مخااعر آ،ااتلوقاية النباتات ربماا ي اوم لاديها سابب وجياه يجعغهاا تعت اد أم 
عاتل المن مة ال طرية لوقاية النباتات مسؤولية ت ديم األسس الفنية السغيمة التي استندت  ليها. 

اتخذت تدابير مؤقتة ، م عغ  هذه المن مة أم تبذ  مساعيها الحثيثة لغحصو  عغ  مزياد  و ذا
من المعغوماتل  ذا أم ن ذلك بمشاارقة المن ماة ال طرياة لوقاياة النباتاات ،اي البغاد المصادّرل 
وت ااو  بتحغياال لمخاااعر اآل،ااات ل ااي تحاادد ،ااي الوقااأ المناسااب حالااة اآل،ااات ومااا  ذا قانااأ 

 أو غير خامعة لها.خامعة لغوالص 

يجو  تطبيل العمغيات الطارلة بشاأم - اآل،ات غير الخامعة لغ والم بالنسبة  ل  عريل محدد 
الصحة النباتية عغ  اآل،ات غير الخامعة لغوالص ،يماا يتعغال بطارف معيناة لادخو  أو انتشاار 

درجااة أو اآل،ااة. وعغاا  الاارغم ماان أم هااذه اآل،ااات تخ اات لغااوالص  ال أنهااا ربمااا ت ااوم غياار م
محدد  بشا ل أو بارخر ألنهاا لام ت ان متوقعاة بالنسابة  لا  المنشاأ أو الساغعة أو ال اروف التاي 

أو مامن تادبير ومعأ ال المة أو التدابير لها. وينبةي  درا  هذه اآل،ات ،ي ال المة المناسابة 
  ذا تبين أم وجودها ،ي ظروف مماثغة قد ي وم متوقعا ،ي المست بل.آخر 

،ي بعض الحااالت قاد تبارر آ،اة ماا ال ياا  بعمغياات لغصاحة النباتياة ن ارا - تعّرفعد  قفاية ال
لتعذر ال ش  عن اآل،ة عغ  نحو قاف أو عد  صّحة توصيفها التصنيفي. وقد يعزى ذلك  ل  
عد  وجود وص  لغعينة لألنها مجهولاة مان حياث التصاني   أو ساوء حالتهاا بحياث يصاعب 

ها الحياتي مومات الفحاص و، اا لغمساتوى التصانيفي التعّرف  ليها أو لتعذر ال ش  عن عور
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المطغوب. و،ي مثل هذه الحاالت ينبةي أم ت وم لدى المن مة ال طرياة لوقاياة النباتاات أساس 
 ت نية سغيمة بشأم  جراءات الصحة النباتية المتخذ .

ر   ،ي ش ل ال يسمص بال ش  عنها تماما لمثل البايضل والطاووعندما يُ ش  عن اآل،ة لعاد ً 
المرحغي المب ر لغيرقااتل واألشا ا  غيار ال امغاة وماا  لا  ذلاك  ينبةاي باذ  قال جهاد مم ان 
ألخذ عيّنات يم ن ال ش  عنها. وقد تساعد االتصااالت مات البغاد المصادّر ،اي عمغياة ال شا  
هذه عن هوية اآل،ات أو ت ديم بيانات مفترمة عنها. ومثل هذه اآل،ات ،ي هذه الحالة قاد يُارى 

تا   ل  تادابير مؤقتاة لغصاحة النباتياة. وعنادما ياتم ال شا  عان هويتهاا و ذا تأقاد بعاد أنها تح
تحغيل لمخاعرهاا أنهاا تبارر ال ياا  بعمغياات لغصاحة النباتياةل ينبةاي لغمن ماة ال طرياة لوقاياة 

المناسابة لآل،اات الخاماعة لغاوالصل مات االشاار   لا  ال الماة النباتات  ماا،ة هاذه اآل،اات  لا  
 شاا  عاان الهويااة واألسااس التااي اسااتند  ليهااا ،ااي المطالبااة باا جراء عمغيااات الصااحة مشاا غة ال

الم بغاة الصاحة النباتياة األعراف المتعاقد  المعنياة عغماا باأم عمغياات   حاعةالنباتيةل وينبةي 
سترت ز عغ  تحديد ا،ترامي  ذا تم ال ش  عن هذه األش ا . ومت ذلاك ال ينبةاي ال ياا  بمثال 

المست بل  الّ ،يما يتعغل بالمنشأ الذي توجد ،يه أخطار محدد  لآل،اتل وحيث  هذه العمغيات ،ي
 ال يم ن استبعاد احتما  وجود آ،ات حجرية ،ي الشحنات المستورد .

 واالجراء الطارئاإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال  5-1-6-3

التزاما من التزامات لة االجراءات الطاريعتبر االبعغ عن حاالت االعتراض وأمثغة عد  االمتثا  و
المن مات ال طرية لوقاية  األعراف المتعاقد  ،ي االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل حت  تتم ن

المصدّر  من ،هم األسس التي استندت  ليها عمغيات الصحة النباتية التي نُفذت مد لغبغدام  النباتات
عغ  ن م التصدير. وثمة عمل تصحيحية خطة منتجاتها المرسغة  ل  بغدام أخرىل وتسهيل  دخا  

 حاجة  ل  ن م لجمت هذه المعغومات ون غها.

 أو تعديلهاالصحة النباتية سحب لوائح  5-1-6-4

،ي حالة ت رار عد  االمتثا  أو حدوث حالة عد  امتثا  معينة أو اعتراض عارئ يستدعي تدخعً 
الطرف المتعاقد المستورد سحب الترخيص سريعاًل يجو  لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي 

أو ومت تدابير  الصحة النباتية لاالذم عغ  سبيل المثا   الذي يسمص باالستيرادل وتعديل اللحة
المن مة ال طرية  عارلة أو مؤقتة تنطوي عغ   جراءات دخو  معّدلة أو الح ر. وينبةي  حاعة

 تةيير وأساسه المنط ي.المّصدر عغما ،وراً بهذا اللغبغد  لوقاية النباتات

 نظم الترخيص للموظفين غير التابعين للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-1-7

يجو  لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات أم تأذمل تحأ  شرا،ها ومسؤوليتهال لبعض االدارات 
لنسبة  ل  الح ومية أو المن مات غير الح ومية أو الوقاالت أو األشخاص بالتصرف نيابة عنها با

وظال  محدد . ول ي يتسن  التأقد من تغبية اشتراعات المن مة ال طرية لوقاية النباتاتل ال بد من 
وجود  جراءات عمغية. قما ينبةي ومت  جراءات خاصة الثبات ال فاء  واالختصاص ولعمغيات 

 التدقيل والتدابير الت ويمية ون ا  االستعراض وسحب الترخيص.

 دولياالتصال ال 5-1-8

لألعراف المتعاقد  واجبات دولية لالمادتام السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 
   بشأم:1997

  تحديد جهة رسمية لعتصا 

 االبعغ عن ن اع دخو  معينة 

 والح رشروع االستيراد المتعغ ة بالصحة النباتية  لنشر وتو يت قوالم اآل،ات الخامعة لغوالص 

 المعيار الدولي رقمل االجراء الطارئاالبعغ عن حاالت عد  االمتثا  و  

 ت ديم األساس المنط ي لتدابير الصحة النباتية عند الطغب 
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 ت ديم المعغومات المعلمة. 

 ويتعين ومت ترتيبات  دارية لغتأقد من الو،اء بهذه االلتزامات بطري ة ،عّالة وعاجغة.

 المعلومات الخاصة باللوائح االخطار ونشر  5-1-9

 المنقحةالجديدة أو  الصحة النباتية لوائح 5-1-9-1

وت ديمها  ل  األعراف  المن حةالجديد  أو  الصحة النباتية ينبةي نشر الم ترحات المتعغ ة بغوالص
 المعنية بناء عغ  عغبهال مت  تاحة وقأ قاف البداء التعغي ات والتنفيذ.

 قائمةالنشر اللوائح  5-1-9-2

ينبةي  تاحة المعغومات ال امغة بشأم لوالص الواردات الم ررل أو األجزاء ذات الصغة منهال 
من االصابة باآل،اتل حسبما ي وم معلمال وألمانة االتفاقية  تعانيلألعراف المتعاقد  المعنية التي 

الدولية لغوقاية من النباتات ولغمن مات ال طرية لغوقاية من النباتات التي تنتمي هذه األعراف  ل  
ع ويتها. ويم ن أي ا من خع  آليات معلمة  تاحة هذه المعغومات ألعراف معنية أخرى لمثل 

والصادرات وممثغيها . وتُشّجت المن مات ال طرية لوقاية النباتات عغ   من مات صناعة الواردات
 تاحة المعغومات المتعغ ة بغوالص الواردات عن عريل النشرل قغما استطاعأ  ل  ذلك سبيع 
باستعما  الوسالل االل ترونية بما ،يها المواقت عغ  شب ة االنترنأ والربل بها عبر البوابة الدولية 

 .(http://www.ippc.int)تية التابعة لعتفاقية الدولية لوقاية النباتات. لغصحة النبا

 االتصال القطري 5-1-10

ينبةي ومت  جراءات مت الوقاالت أو االدارات الح ومية ذات الصغةل حسب الم ت  ل لتيسير 
 .العمل التعاوني وت اسم المعغوماتل وتسهيل األنشطة المشترقة الجا   الشحنات داخل البغد

 تسوية المنازعات 5-1-11

عغ  الواردات منا عات مت سغطات بغدام الصحة النباتية قد ينشأ عن تنفيذ ن ا  تطبيل لوالص 
أخرى. وينبةي لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات ومت  جراءات لغتشاور وتباد  المعغومات مت 

ما بينها ،ي أسرع وقأ  قبل  أم  تتشاور ،ي وعغيهاالمن مات ال طرية األخرى لوقاية النباتات 
 1-الثالثة عشر  لالماد  دراسة  م انية الرجوع  ل  االجراءات الدولية الرسمية لتسوية المنا عات

  .1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل 

 موارد المنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-2

قاية النباتات ،يها الموارد ال ا،ية لتأدية ينبةي أم تو،ّر األعراف المتعاقد  لغمن مات ال طرية لو
  .1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتل  1–وظالفها لالماد  الرابعة

 الموظفون بما في ذلك التدريب 5-2-1

 يتعيّن عغ  المن مة ال طرية لوقاية النباتات أم:

 تعين موظفين تتو،ر لديهم المؤهعت والمهارات المعلمة 

  تدريبا معلما ومستمرا لجميت الموظفين لتأمين ال فاء  ،ي المجاالت التي ي طغعوم ،يها ت فل
 .بالمسؤولية

 المعلومات 5-2-2

 ينبةي أم ت فل المن مة ال طرية لوقاية النباتات تزويد موظفيها بالمعغومات الع مةل السيما ما يغي:

 قت اءل والمتعغ ة بالجوانب ذات الوثالل االرشادية واالجراءات وتعغيمات العمل حسب اال
 عغ  الوارداتالصحة النباتية الصغة ،ي تشةيل ن ا  تطبيل لوالص 

  الواردات ،ي بغدهاالصحة النباتية عغ  لوالص 
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  معغومات عن اآل،ات الخامعة لغوالص ،ي بغدهال بما ،ي ذلك البيولوجيا ونطاف النباتات العالغة
ووسالل ال ش  عن اآل،ات وتحديد هويتهال وأساليب اآل،ات وانتشارها عالميال  وعرف مسار

 المعالجة.

ينبةي أم تتا  لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات  م انية الوصو   ل  المعغومات عن وجود اآل،ات 
،ي بغدها لويف ل أم ي وم ذلك عن عريل قوالم اآل،ات ل وذلك لتسهيل تصني  اآل،ات أثناء 

،ر لدى المن مة ال طرية لوقاية النباتات قوالم ت م جميت اآل،ات تحغيل مخاعرها. وينبةي أم تتو
الخامعة لغوالص. يم ن الحصو  عغ  معغومات مفصغة عن قوالم اآل،ات الخامعة لغوالص ،ي 

 .19رقم  المعيار الدولي

وعند وجود آ،ة خامعة لغوالص ،ي بغد مال ينبةي االحتفاظ بمعغومات عن انتشارها وعن المناعل 
الخالية من اآل،ات والم ا،حة الرسميةل وعن البرامج الرسمية النتا  النباتات المخصصة لغةرس 
،ي حالة اآل،ات غير الحجرية الخامعة لغوالص. ويتعيّن عغ  األعراف المتعاقد  تو يت المعغومات 

اد هذه ممن أراميها بشأم اآل،ات الخامعة لغوالص وعرف الوقاية منها وم ا،حتها ويجو  لها  سن
 المسؤولية لغمن مات ال طرية لوقاية النباتات ،يها.

 المرافقوالمعدات  5-2-3

 ينبةي أم ت فل المن مة ال طرية لوقاية النباتات المعدات والتسهيعت الع مة:

 لتنفيذ عمغيات التفتيش والمعاينة واالختبار والمراقبة و جراءات التح ل من الشحنات 

  والوصو   ل  المعغومات لبالوسالل االل ترونية قدر المستطاع . اتصاالت قامة 

 واالتصال واالستعراض التوثيق

 التوثيق -6

 اإلجراءات 6-1

ينبةي أم تتوا،ر لدى المن مة ال طرية لوقاية النباتات الوثالل االرشادية واالجراءات وتعغيمات 
عغ  الواردات.  الصحة النباتية العمل المتعغ ة بمختغ  جوانب تشةيل ن ا  تطبيل لوالص

 واالجراءات التي تتطغب وثالل مساند  تشمل:

 عداد قوالم اآل،ات  

 تحغيل مخاعر اآل،ات 

   تحديد مناعل خالية من اآل،ات ومناعل ال تتفش  ،يها اآل،ات وأماقن االنتا  أو مواقت االنتا
 لحا الخالية من اآل،اتل وومت برامج لغم ا،حة الرسميةل حسب م ت   ا

  ومت منهجية لغتفتيش وأخذ العينات واالختبار لبما ،ي ذلك الوسالل ال فيغة بالحفاظ عغ  سعمة
 العينات واقتمالها 

 العمغيات ،ي حاالت عد  االمتثا ل بما ،ي ذلك المعالجة 

 االبعغ عن حاالت عد  االمتثا  والعمغيات الطارلة 

 .االبعغ عن العمغيات الطارلة 
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 السجالت 6-2

والنتالج وال رارات المتعغ ة بتطبيل الصحة النباتية ةي االحتفاظ بسجعت عن جميت عمغيات ينب
عغ  الوارداتل و، ا لألقسا  ذات الصغة ،ي المعايير الدولية لتدابير الصحة الصحة النباتية لوالص 

 النباتية حسب م ت   الحا ل بما ،ي ذلك:

  والمعايير الدولية  11رقم المعيار الدولي الوثالل الخاصة بتحغيعت مخاعر اآل،ات لو،ل
 األخرى ذات الصغة 

  بمستوى  ،يها اآل،ات تنتشرالوثالل المتو،ر  عن المناعل الخالية من اآل،ات والمناعل التي
الصحة وتدابير لبما ،ي ذلك معغومات عن تو ع اآل،ات  وبرامج الم ا،حة الرسمية منخفض
  بمستوى منخفض ،يها اآل،اتتنتشر منط ة  خالية من اآل،ات أوالمتخذ  الستب اء منط ة النباتية 

 سجعت التفتيش وأخذ العينات واالختبار 

 13رقم لغمعيار الدولي لو، ا االجراءات الطارلة حاالت عد  االمتثا  و.  

 ويم ن أي ا االحتفاظ بسجعت عن الشحنات المستورد   ذا اقت   األمر ذلك:

  الم صوداالستخدا  مت تحديد 

 شريطة مراعا  الحجر الزراعي بعد الدخو ؛ أو  جراءات المعالجة 

 لبما ،ي ذلك التتبّت  و، ا لمخاعر اآل،ات عمغيات الصحة النباتية عند مرور  متابعة 

  عغ  الواردات عند ال رور .الصحة النباتية  دار  ن ا  تطبيل لوالص 

 االتصاالت -7

قاية النباتات االجراءات االتصالية الع مة لتم ينها من ينبةي أم تتو،ر لغمن مة ال طرية لو
 االتصا : 

 بالمستوردين وممثغي الصناعة المعنيين 

  والمن مات ال طرية لوقاية النباتات ،ي البغدام المصدّر 

 وأمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  تفاقية.لوقاية النباتات األع اء ،ي هذه االاالقغيمية وأمانات المن مات 

 آلية االستعراض -8

 استعراض النظام 8-1

ينبةي لغجهة المتعاقد  أم تستعرض بصفة دورية ن امها الخاص بتطبيل الغوالص عغ  الواردات. 
وقد يشمل ذلك رصد ،عالية تدابير الصحة النباتيةل وتدقيل أنشطة المن مة ال طرية لوقاية النباتاتل 

األ،رادل وتعديل التشريعات والغوالص واالجراءات المتعغ ة بالصحة والمن مات المرّخص لها أو 
 النباتية حسب م ت   الحا .

 االستعراض العارض 8-2

ينبةي أم تو،ر لدى المن مة ال طرية لوقاية النباتات  جراءات الستعراض حاالت عد  االمتثا  
 تدابير بشأم الصحة النباتية. وقد يؤدى هذا االستعراض  ل  اعتماد أو تعديل والعمغيات الطارلة.
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 2017اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية ،ي دورتها الثانية عشر  هذا المغحل ،ي أبريل/نيسام 

 هذا المغحل جزء  لزامي من المعيار.

 

: ترتيبات قيام البلد المستورد بالتحقق من امتثال الشحنات في البلد المصّدر 1الملحق 

(2017) 

ت و  المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد بالتح ل من امتثا  الشحنات ،ي العاد ل  

لمتطغبات الصحة النباتية لعستيراد لدى دخولها  ل  البغد المستورد. ول ن لتيسير لوجستيات 

التجار ل يجو  ،ي بعض الحاالت لألعراف المتعاقد  عغ  أساس ثنالي أو متعدد األعراف 

رتيبات تتيص لغمن مة ال طرية لغبغد المستورد ال يا  ب جراءات التح ل ،ي البغد التفاوض حو  ت

الُمصدّر. وتختغ  هذه الترتيبات عن عمغيات تدقيل االجراءات ،ي البغدام الُمصدّر  المشار  ليها 

  .1-5-1-5،ي هذا المعيار لال سم 

ها لغبغد الُمصدّر ومت واستخدا  عغ  المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد ون يرت 

ترتيب عغ  أساس ثنالي أو متعدد األعراف الجراءات التح ل المراد تنفيذها ،ي البغد الُمصدّر 

ليشار  ليه ،ي ما يغي عغ  أنها الـ  ترتيب   عغ  شحنات سغت محدد  ، ل وعغ  أساس عوعي 

 ول ل حالة عغ  حد  ولفتر   منية يتفل عغيها الطر،ام.

ي أال تومت الترتيبات الوارد  ،ي هذا المغحل قتدبير من تدابير الصحة النباتية أو قشرع ينبة 

 لغسما  بالتجار .

 قد ي وم ومت ترتيب معين خياراً لتيسير لوجستيات التجار  ،ي الحاالت التالية:  

 تعجيل اال،را  عن الشحنة لدى بغوغها وجهتها -

عندما ت وم التدابير المرتبطة بر،ض شحنة عند ن طة الدخو  م غفة لغةاية أو صعبة  -

 التطبيل 

ً عغ  التعبئة والتةغي  التجاريين لعغ  سبيل  - عندما يؤثر التفتيش عند ن طة الدخو  سغبا

المثا ل عندما ت وم قطت السغعة مةغّفة قٌل عغ  انفراد وي وم من شأم أخذ العينات الع مة 

داث أتعف  أو عغ  جود  السغعة لعغ  سبيل المثا ل أم ت وم السغعة شديد  ال ابغية  ح

 لغتغ   

 عندما تتطغب معالجة حاالت عد  االمتثا  بنية تحتية  ما،ية.  -

ينبةي ومت شروع الترتيب لماد  معينة خامعة لغوالص بعد تحديد متطغبات الصحة النباتية  

 لمخاعر اآل،ات.  لغواردات استناداً  ل  تحغيل  

ينبةي أم تت من الترتيبات ، ل  جراءات التح ل من امتثا  الشحنات لمتطغبات الصحة النباتية  

المعيار ولغمعيار الدولي لتدابير الصحة  لهذالغواردات الم رر  والمنشور  لغسغت ذات الععقة و، اً 

عند االقت اء. وينبةي أال تخ ت الشحنات التي يتح ل   الخطوع التوجيهية لغتفتيشل 23النباتية 

منها بموجب هذا الترتيب الجراءات التح ل ذاتها مر  أخرى عند ن طة الدخو . غير أنه يجو  

لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد ال يا  ب جراءات تح ل أخرىل مثل تدقيل الوثالل 

 والهويةل عند ن طة الدخو . 
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ف الن ر عن أي ترتيب بين المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد ون يرتها لغبغد بصر 

الُمصدّرل ت ل المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد الُمصدّر هي المسؤولة حصرياً عن  صدار 

-4و لهـ 2-4لد  و2-4ل   و2-4لب  و2-4لأ  و2-4و 2-1شهادات الصحة النباتية قما تنص المواد 

من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وينبةي أم تخ ت لغتشريعات ،ي البغد الُمصدّر  1-5ل   و2

وتمتثل لها أي  جراءات تتخذها بموجب ترتيب معين لغمن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد 

  المستورد ،ي البغد الُمصدّر.

ت ال طرية لوقاية النباتات ،ي ما يتعغل بترتيبات ت دّ  األقسا  التالية خيارات لتن ر ،يها المن ما 

 . الُمصدّر من امتثا  الشحنات البغدقيا  المن مة ال طرية لغبغد المستورد بالتح ل ،ي 

 المتطلبات العامة للترتيب -1

بصور  مشترقة بين المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد الترتيب ينبةي أم يتم ومت  

 .لغبغد الُمصدّرل بالتشاور مت أصحاب المصغحة ذوي الععقةل عند االقت اءون يرتها 

ينبةي أم تتوا،ل المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد ون يرتها لغبغد الُمصدّر عغ   

  .الععقةالجوانب المالية لغترتيبل بالتشاور مت أصحاب المصغحة ذوي 

ويجو  ومت آلية لغتعامل مت أية تةييرات قد تنشأ.  المنت مةة ينبةي أم يخ ت الترتيب لغمراجع 

وينبةي أم تحدد الشروع لغحدّ من أنشطة التح ل من االمتثا  أو تعغيل أو  نهاء هذا الترتيب عغ  

 .أساس قل حالة عغ  حد 

 عملية وضع الترتيب -2

  ترتيب معين. لومتترد أدناه الخطوات  

 االقتراح 2-1

يجو  أم تبادر المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد أو ن يرتها لغبغد الُمصدّر  ل  عغب  

ال طرية لوقاية النباتات الُمبادر   المن مةترتيب معين. وقد ي وم االقترا  استجابة لحاجة حددتها 

األهداف وقذلك أو حددها أصحاب المصغحة ذوي الععقة. وينبةي أم يحدد االقترا  النطاف و

 . األسباب الداعية لهذا الترتيب وأم يوا،ل عغيه قل من المن متين ال طريتين عغ  حد سواء

  ،ي االعتبار االقترا :تؤخذ تشمل العوامل التي يم ن أم  

 توقيأ ومد  الترتيب -

مستويات التح ل الم ترحةل وعند االقت اءل خطل أخذ العينات لسغت محدد  وآ،ات  -

 محدد  لغوالصخامعة 

 المعايير التي يم ن أم تؤدي  ل  الشروع ،ي مراجعة وت ييم الترتيب -

 المعايير التي يم ن أم تؤدي  ل  الشروع ،ي تعغيل أو  نهاء الترتيب  -

 توا،ر الموارد -

  م انية تنفيذ البرنامج. -
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 التقييم 2-2

تتغ   االقترا  أم تعمد  ل  استعراض االقترا   التي ينبةي عغ  المن مة ال طرية لوقاية النباتات 

،ي وقأ مناسب و عداد ردّ. وينبةي أم يشمل ت ييم االقترا  أية تأثيرات لغترتيب عغ  شواغل 

  مخاعر اآل،ات وجدواه االقتصادية والتشةيغية والجوانب التن يمية.

 العناصر 2-3

قترا  هي المسؤولة أساساً عن تطويره. ومت لوقاية النباتات التي ت دّ  اال ال طريةت وم المن مة  

ذلكل تشّجت المن مة ال طرية لوقاية النباتات األخرى عغ  ت ديم المساعد  عغ  تطويره بناًء عغ  

 عغب من المن مة صاحبة االقترا .

تشمل عناصر الترتيب التي قد ينبةي االتفاف عغيها بين المن مة ال طرية لوقاية النباتات ،ي البغد  

 لمستورد ون يرتها ،ي البغد الُمصدّر:ا

 تفتيش الشحنات وأخذ العينات منها -

 قفاية مرا،ل التفتيش -

  جراءات االختبار -

 التح ل من المعالجات  -

 التح ل من قما  الشحنة  -

 وقأ وم ام مختغ  خطوات التح ل من امتثا  الشحناتل عند االقت اء  -

  شعار ن طة الدخو  بوصو  الشحنات -

 ما  ذا قام يتعين أم تصحب شهاد  الصحة النباتية شهاد  أخرى -

 تو،ر الموظفين المؤهغين لتنفيذ األح ا  بموجب الترتيب  -

 توقيأ أنشطة التح ل من االمتثا   -

 جراءات الموا، ة والمصرو،ات أو المصرو،ات الم در  لغمزارعين والمصدّرين  -

 المشارقين ،ي الترتيب

وصحة وسعمة وأمن الموظفين المسؤولين وغير ذلك من الجوانب  س ن ومواصعت -

 الغوجستية.

 النباتات الداخغتام ،ي الترتيب خطوات التح ل من االمتثا .  لوقايةتحدد المن متام ال طريتام  

 المتطلبات التقنية 2-4

وينبةي وصفها ،ي المتطغبات الت نية لغترتيب عغ  أساس قل حالة عغ  حد  وتطوير ينبةي تحديد  

 .الترتيب

 محدد  عن: معغومات قد يشمل الترتيب  

 السغطات ال انونية والتن يمية  -

 الصحة النباتية وغيرها من التشريعات واألن مة ذات الصغة تشريعات وأن مة -
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األدوار والمسؤوليات لبما ،ي ذلك أدوار ومسؤوليات المن متين ال طريتين لوقاية النباتات  -

 والُمصدّرين والمزارعين وأصحاب المصغحة ذوي الصغة اآلخرين 

 توقيأ ومدد األنشطة  -

 البنود الخامعة لغوالص -

جميت اآل،ات الخامعة لغوالص وتدابير الصحة النباتية ذات الصغة بهذه اآل،ات التي تطغبها  -

  المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد

النباتيةل مثل أخذ العينات والتفتيش واالختبار والتح ل من المعالجة  جراءات الصحة  -

 والتح ل من  تما  الشحنة

 البنية التحتية والمعدات المستخدمة لغتح ل من امتثا  الشحنات -

المستندات التي ينبةي أم تحتفظ بها وت دمها المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد الُمصدّر  -

  طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد ل  المن مة ال 

  الجوانب المالية -

  االخطار بعد  االمتثا  -

  االجراءات التصحيحية عغ  شحنة ،ي أع اب عد  االمتثا  -

  تواتر وتوقيأ مراجعات الترتيب -

 .المعايير التي يم ن أم ينجم عنها مراجعة أو ت ييم أو تعغيل الترتيب أو  نهاؤه -

 الترتيبتنفيذ  -3

الموصوف ،ي الترتيب لشروع تنفيذ؛ عغ  سبيل المثا ل قد ينطبل االمتثا  قد يخ ت التح ل من  

التح ل عغ  جميت الشحنات الُمصدّر  لسغعة معينة أو ، ل عغ  نسبة مئوية منها أو عغ  ،ئات من 

 السغت الخامعة لغوالص أو لفتر   منية محدد  خع  موسم الشحن.

 من االمتثا  التي تنفذ عغ  تغك المشمولة بالترتيب.التح ل أنشطة  ينبةي أم ت تصر 

من االمتثا  ،ي البغد الُمصدّرل ينبةي أال يجرى التح ل  التح لعندما ي وم هناك ترتيب ويجري  

 نفسه لدى المستورد. ل ن قد يتخذ البغد المستورد  جراءات أخرى من مثل:

 التح ل من مستندات وهوية الشحنة -

تيش الشحنات عندما ي وم تةغي  الشحنات قد تعرض لغتغ  وت وم هناك شبهة تعرض تف -

 سعمة الصحة النباتية لخطر 

ثة ،ي الحاويات  -  تفتيش الشحنات لغبحث عن آ،ات مغّوِ

 تفتيش الشحنات استجابة لمخاعر آ،ات ناشئة لم ت ن معرو،ة وقأ التفتيش ،ي البغد الُمصدّر -

يتيص الترتيب اتخاذ تدبير صحة نباتية معين بعد التفتيش ،ي البغد تفتيش الشحنات حيث  -

 الُمصدّر لعغ  سبيل المثا ل المعالجة بالتبريد لم ا،حة ذباب الفاقهة أثناء الن ل .
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 مراجعة الترتيب -4

ينبةي مراجعة ،عالية الترتيب بصور  منت مة لتحديد المشاقل وبحثها واتخاذ قرار بشأنها بةية  

 الترتيب أو تحديد تحسين 

ً لتواتر وتوقيأ  أوما  ذا قام من المم ن خف ه   نهاله. وينبةي أم يت من الترتيب وصفا

 المراجعات. وقد تغز  مراجعة بعض عناصر الترتيب بتواتر أقثر من غيرها. 

ت عغ  قد ت تر  المن مة ال طرية لوقاية النباتات لغبغد المستورد أو ن يرتها لغبغد الُمصدّر تةييرا 

 الترتيب ال الم وتغز  موا، ة المن متين قغتيهما قبل التنفيذ. 

 إنهاء الترتيب -5

ترتيب معين قالمة لعغ  سبيل المثا ل بسبب تةييرات ،ي لوجستيات  ومت ذا لم تعد أسباب  

 التجار  بين البغدين  أو  ذا لم تعد هناك حاجة  ل  الترتيبل ينبةي عندلذ  نهاؤه. 

 . جراءات التح ل ،ي البغد المستوردتجري حا   نهاء الترتيبل  
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