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  اتفاق بشأن تطبيق تدابري
  الصحة والصحة النباتية

  البلدان األعضاء،
  

 من جديد على جواز منع أي بلد عضو من تبين أو تنفيذ أي ترتيبات ضرورية حلماية حيـاة أو صـحة                      تأكيدا  
 مـا   له ليس   يز التحكمي أو الذي   ي التدابري بطريقة تشكل وسيلة للتم     هذه أو احليوان أو النبات  بشرط أال تطبق          اإلنسان
  حد من التجارة الدولية؛ لل بني البلدان األعضاء اليت تسود فيها نفس الظروف أو بشرط أال يتم استخدامها مقنعة يربره

  
  واحليوان والنبات يف كافة البلدان األعضاء؛نسان ورغبة يف حتسني أوضاع صحة اإل  

  
  لى أساس االتفاقات أو الربوتوكوالت الثنائية؛ عغالبا والنبات تطبق اإلنسانواعتبارا أن مقاييس محاية صحة 

  
 والنبـات   اإلنـسان  من القواعد والنظم لتوجيه إعداد تدابري محاية صحة          األطراف متعدد   إطارورغبة يف وضع    

  واعتمادها وتنفيذها من أجل تقليل آثارها السلبية على التجارة إىل أدىن حد؛
  

   والتوصيات الدولية يف هذا الشأن؛واإلرشاداتا التدابري  للمسامهة اهلامة اليت ميكن أن حتققهوإدراكا
  

 والنبات بني األعضاء علـى أسـاس مقـاييس          اإلنسانورغبة يف زيادة استخدام تدابري متناسقة حلماية صحة         
واملكتب الـدويل   "  اليمانتاريوس كودكس" وتوصيات دولية تعدها املنظمات الدولية املعنية مبا يف ذلك منظمة            وإرشادات

 ذات الصلة اليت تعمل يف إطار االتفاقية الدولية حلماية النباتات، وذلك            واإلقليميةألمراض احليوانية، واملنظمات الدولية     ل
   واحليوان والنبات؛اإلنساندون أن يطلب من البلدان األعضاء تغيري املستوى املناسب لديهم حلماية حياة أو صحة 

  
قد تواجه صعوبات خاصة فيما يتصل بااللتزام بتدابري محاية صحة اإلنسان            بأن البلدان النامية األعضاء      وإدراكا

والنبات املطبقة لدى البلدان األعضاء املستوردة، وكذلك يف الوصول إىل األسواق، وأيضا يف وضع وتطبيق تدابري محايـة            
   أو النبات يف أراضيها، ورغبة يف مساعدا يف حماوالا يف هذا الشأن؛اإلنسانصحة 

  
 اليت تتعلق باستخدام تدابري محاية صحة       1994ولذلك ورغبة يف وضع قواعد لتطبيق أحكام اتفاقية جات لعام           

1).ب( أو النبات، وعلى األخص أحكام املادة العشرين اإلنسان
  

                                                      
  .في هذا االتفاق أيضا مقدمة هذه المادة) ب( تشمل اإلشارة إلى المادة العشرين 1
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  1 املادة
  

  قواعد عامة
  

مباشرة أو غري مباشرة،    يسري هذا االتفاق على كافة تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات اليت قد تؤثر، بصورة                -1
 .وتوضع هذه التدابري وتطبق حسب أحكام هذا االتفاق. التجارة الدولية على

 
  .يف هذا االتفاق تطبق التعاريف املنصوص عليها يف امللحق ألف -2
 
 .تعترب املالحق جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق -3
 
تفاق بشأن احلواجز الفنية أمام التجارة فيمـا        ليس يف هذا االتفاق ما يؤثر على حقوق البلدان األعضاء طبقا لال            -4

 . اليت ال تقع يف نطاق هذا االتفاقباإلجراءاتيتعلق 
  

  2املادة 
  

  احلقوق وااللتزامات األساسية
  

حيق للبلدان األعضاء اختاذ تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات الضرورية حلماية حياة وصحة اإلنسان واحليوان                -1
 .هذه التدابري متسقة مع أحكام هذا االتفاقوالنبات بشرط أن تكون 

 
اال بقدر ما يلزم حلماية حيـاة  أو         النبات   وأماية صحة اإلنسان    حل تدابري   على البلدان األعضاء عدم تطبيق أي      -2

النبات، واستناد هذه التدابري إىل املبادئ العلمية وعدم االحتفاظ ا دون أدلة علمية              وأصحة اإلنسان واحليوان    
 .5 من املادة 7 فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة كافية،

 
على البلدان األعضاء ضمان عدم متييز تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات بصورة حتكمية أو دون مـربر بـني                    -3

البلدان األعضاء اليت تسود فيها أوضاع مطابقة أو مماثلة، مبا يف ذلك التمييز بني أراضيها وأراضي بلدان أعضاء                  
 .وال جيوز تطبيق تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات بطريقة تشكل قيودا مقنعة على التجارة الدولية. خرىأ

 
من املفترض أن تكون تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات اليت تتمشى مع نصوص أحكام هذا االتفاق املتعلقة                   -4

 اليت تتعلق باستخدام تـدابري      1994ية جات لعام    ا، متمشية مع التزامات البلدان األعضاء طبقا ألحكام اتفاق        
 ).ب(محاية صحة اإلنسان أو النبات، وعلى األخص األحكام الواردة يف املادة العشرين 



 

 3

  3املادة 
  

  التنسيــق
  

من أجل حتقيق التنسيق يف تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات على أوسع نطاق ممكن، على البلدان األعـضاء                   -1
 وجدت، باستثناء ما هو منصوص عليـه يف هـذا           إذاابري وفقا ملقاييس أو إرشادات أو توصيات دولية،         إقامة هذه التد  

 ).3(االتفاق، وبصفة خاصة يف الفقرة 
 
 أو التوصيات الدولية أهنا تـدابري       اإلرشاداتييس أو   اتعترب تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات اليت تلتزم باملق          -2

 أو احليوان أو النبات، ويفترض كذلك أهنا تتماشى مع األحكام ذات الصلة يف              اإلنسانة  ضرورية حلماية حياة أو صح    
 .1994لعام هذا االتفاق واتفاقية جات 

  
جيوز للبلدان األعضاء احملافظة على تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات اليت تؤدي إىل حتقيق مـستوى محايـة                    -3

 أو التوصيات الدوليـة     اإلرشادات أو   املقاييسقيقه بتطبيق تدابري تستند إىل       أو النبات أعلى مما ميكن حت      اإلنسانلصحة  
 أو النبات الذي يقرر البلد العـضو        اإلنساناملناسبة، إن كان هلا ما يربرها علميا أو كنتيجة للمستوى اخلاص من محاية              

وعلى الرغم مما ورد أعاله،      2 5دة   من املا  8 إىل   1املعين أنه مناسب طبقا لألحكام ذات الصلة بذلك يف الفقرات من            
 أو النبات عن املستوى الذي ميكـن حتقيقـه          اإلنسانتكون كافة التدابري اليت تؤدي إىل مستوى خمتلف حلماية صحة           

 أو التوصيات الدولية، فلن تكون منسقة مع كافـة أحكـام هـذا              اإلرشاداتباستخدام تدابري تستند إىل املقاييس أو       
 .االتفاق

  
يف املنظمات الدوليـة ذات الـصلة وهيئاـا         ) يف حدود مواردها  (ان األعضاء املسامهة بدور كامل      على البلد  -4

 اإلقليميـة  اليمانتاريوس واملكتب الدويل لألمراض احليوانيـة واملنظمـات     كودكسالفرعية، وعلى األخص يف منظمة      
 والتوصـيات   واإلرشـادات جيع وضع املقاييس    والدولية العاملة يف إطار االتفاقية الدولية حلماية النباتات، وذلك لتش         

 .واالستعراض الدوري هلا داخل هذه املنظمات، فيما يتعلق بكافة جوانب تدابري محاية صحة اإلنسان واحليوان والنبات
  
املـشار   (12 من املادة    4 إىل   1 من   تالفقراعلى جلنة تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات املنصوص عليها يف            -5

 ملراقبة عملية حتقيق التنسيق الدويل وتنسيق اجلهـود يف هـذا            اإلجراءاتأن تعد   ") اللجنة"ا االتفاق باسم    إليها يف هذ  
 .الشأن مع املنظمات الدولية املناسبة

                                                      
دقيق في المعلومات العلمي      3من المادة  ) 3( في تطبيق الفقرة     2 ى الت تنادا إل ا   ، يعتبر أن هناك تبريرا علميا، إذا قرر بلد عضو، اس ة المتاحة وتقييمه

ستوى المناسب من                   ق الم بالتمشي مع األحكام ذات الصلة في هذا االتفاق، أن المقاييس أو اإلرشادات أو التوصيات الدولية المعنية ليست آافية لتحقي
  .حماية صحة اإلنسان أو النبات
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  4املادة 
  
  التعادل
  

على كل من البلدان األعضاء أن يقبل تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات املتخذة لـدى البلـدان األخـرى                    -1
على أهنا معادلة ملا لديه، حىت ولو كانت هذه التدابري ختتلف عما تستخدمه أو عن تلك اليت تستخدمها بلـدان                    األعضاء  

 للبلد العضو املستورد على أن تدابريه        موضوعيا أخرى أعضاء تتاجر يف نفس املنتج، وذلك إذا برهن البلد العضو املصدر           
ى البلد العضو املستورد، وهلذا الغرض جيب أن يتاح اجملال بصورة           حتقق مستوى محاية صحة اإلنسان والنبات املناسب لد       

 .أي إجراءات أخرى مناسبة,معقولة وبناء على الطلب لقيام البلد العضو املستورد باملعاينة واالختيار 
 
متعددة األطراف حـول    و ما طلب منها، إجراء مشاورات دف إبرام اتفاقيات ثنائية           إذاعلى البلدان األعضاء     -2
 .العتراف بتعادل التدابري احملددة اخلاصة حبماية صحة اإلنسان والنباتا

  
  5املادة 

  تقييم املخاطر وإقرار املستوى املناسب
  من محاية صحة اإلنسان أو النبات

  
جيب على البلدان األعضاء أن تضمن استناد تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات إىل تقييم يتناسب مع الظروف               -1

ض هلا حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات، مع مراعاة أساليب تقييم املخاطر الـيت أعـدا املنظمـات         اليت تتعر 
 .الدولية املختصة باملوضوع

 
 اإلنتـاج عند تقييم املخاطر على البلدان األعضاء أن تأخذ يف االعتبار األدلة العلمية املتاحة، وعمليات وطرق                 -2

خذ العينات واالختيار املناسبة، ومدى انتشار األمراض واآلفات احملددة، ووجود املناطق اخلالية            املناسبة، وطرق املعاينة وأ   
 .احلجر الصحي أو أي عالج آخر  اإليكولوجية والبيئية املناسبة، وتدابريواألوضاعمن اآلفات أو األمراض، 

 
ري الذي يلزم تطبيقه لتحقيـق املـستوى        عند تقييم املخاطر املاثلة حلياة أو صحة احليوان والنبات وحتديد التدب           -3

 أو النبات من مثل هذه املخاطر، على البلدان األعضاء أن تعترب ما يلي عناصر اقتصادية                اإلنساناملناسب من محاية صحة     
 أو املبيعات يف حالة دخول أو ظهور أو ثبوت أو انتشار آفة             اإلنتاجالضرر الذي قد حيدث عن خسارة       : متصلة باملوضوع 

 يف أراضي البلد العضو املستورد، والفعالية النسبية لتكاليف أساليب بديلة للحـد             اإلبادةرض، وتكاليف املكافحة أو     أو م 
 .من املخاطر

 
على البلدان األعضاء عند تقييم املستوى املناسب من محاية صحة اإلنسان أو النبات أن تراعي هـدف تقليـل                    -4

 .اآلثار السلبية على التجارة إىل أدىن حد
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حتقيقا هلدف حتقيق االتساق يف تطبيق مفهوم املستوى املناسب من محاية صحة اإلنسان أو النبات ضد املخـاطر                    -5
ة احليوانات والنباتات وصحتها، على كل من البلدان األعضاء أن يتجنـب            االيت تتعرض هلا حياة البشر أو صحتهم أو حي        

 اليت يعتربها مناسبة يف األوضاع املختلفة، وذلك إذا أدى هذا التمييـز   التمييز التحكمي أو الذي ال مربر له يف املستويات        
 مـن   3،  2،  1وعلى البلدان األعضاء أن تتعاون مع اللجنة طبقا للفقرات          . إىل متييز أو قيود مقنعة على التجارة الدولية       

نة أن تراعي كافـة العوامـل       ، على اللج  اإلرشاداتويف إعداد هذه    .  لتعزيز تطبيق هذا النص    إرشادات لوضع   12املادة  
 .املتصلة باملوضوع مبا يف ذلك الطابع االستثنائي للمخاطر على الصحة البشرية، اليت يعرض الناس أنفسهم هلا ذاتيا

  
، عند وضع أو مواصلة تدابري حلماية صحة اإلنسان أو النبات لتحقيـق             3 من املادة    2 بالفقرة   اإلخاللمع عدم     -6

 واحليوان أو النبات، على البلدان األعضاء أن تضمن أن مثل هذه التـدابري ال               اإلنساناية صحة   املستوى املناسب من مح   
 أو النبـات، مـع مراعـاة        اإلنسانتضيف قيودا على التجارة أكثر مما يلزم لتحقيق املستوى املناسب هلا من محاية صحة               

 3 .اجلدوى الفنية واالقتصادية هلذه التدابري
  
ال يوجد فيها دليل علمي كايف، جيوز للبلد العضو، بصورة مؤقتة، أن يعتمد تدابري حلماية صحة                يف احلاالت اليت      -7

اإلنسان أو النبات على أساس املعلومات املتاحة ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من املنظمات الدولية املعنيـة                   
ويف مثل هذه األحوال، على البلـدان  . قها بلدان أعضاء أخرىباإلضافة إىل تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات اليت تطب  

األعضاء السعي إىل احلصول على معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم املخاطر وإعادة النظر يف تدابري محايـة     
 .صحة اإلنسان أو النبات طبقا لذلك يف غضون فترة معقولة من الزمن

  
ما يدعوه إىل االعتقاد بأن تدبريا حلماية صحة اإلنسان أو النبـات وضـعه أو               عندما يكون لدى أي بلد عضو         -8

 أو  اإلرشاداتحافظ عليه بلد عضو آخر يقيد أو ميكن أن يقيد صادراته، وأن هذا التدبري ال يقوم على أساس املقاييس أو                     
ائمة، فإنه جيوز طلب توضيح لألسباب       أو التوصيات غري ق    اإلرشاداتالتوصيات الدولية املناسبة، أو أن هذه املقاييس أو         

اليت دعت إىل تطبيق هذا التدبري اخلاص حبماية صحة اإلنسان أو النبات، وعلى البلد العضو الذي يطبق هذا التـدبري أن                     
 .يبني هذه األسباب

                                                      
ما يتطلبه األمر إال إذا آان هناك تدبيرا آخر متاحا بصورة معقولة يراعي  ، ال يعتبر التدبير أآثر تقييدا للتجارة م5 من المادة    6في تطبيق الفقرة      3 

  .الجدوى الفنية واالقتصادية، ويحقق المستوى المناسب من حماية صحة اإلنسان أو النبات وأقل تقييدا للتجارة بدرجة آبيرة
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  6املادة 
  

  من اآلفات أو التكيف مع الظروف اإلقليمية مبا يف ذلك املناطق اخلالية
  اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات أو األمراضاألمراض واملناطق 

  

على البلدان األعضاء ضمان تكيف تدابريها اخلاصة حبماية صحة اإلنسان أو النبات مـع خـصائص                  -1
املنطقة ـ فيما يتصل بصحة اإلنسان أو النبات، سواء أكانت هذه املنطقة هي كل أراضي البلد أو جزء من بلد  

فيما  وعند تقدير خصائص أي منطقة. ـ اليت ينشأ فيها املنتج واليت يتجه إليهاأو كل أو أجزاء من عدة بلدان  
يتعلق بصحة اإلنسان أو النبات، على البلدان األعضاء مراعاة ـ بني أمور أخرى ـ مدى انتشار أمـراض أو    

عدادها من جانب    املناسبة اليت ميكن إ    اإلرشاداتآفات معينة، ووجود برامج اإلبادة أو املكافحة، واملقاييس أو          
 .املنظمات الدولية املعنية باملوضوع

 
 اخلالية من اآلفات أو األمراض واملنـاطق        املناطق مبفهوم   اإلقرارعلى البلدان األعضاء، بصفة خاصة،        -2

ويتم حتديد هذه املناطق على أساس عوامل مثل النواحي اجلغرافية          . اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات أو األمراض      
 .يكولوجي ومراقبة األوبئة وفعالية الرقابة على محاية صحة اإلنسان أو النبات اإلوالنظام

  
على البلدان األعضاء املصدرة اليت تعلن عن وجود مناطق داخل أراضيها حاليـة مـن اآلفـات أو                    -3

ليل األمراض، أو عن انتشار اآلفات أو األمراض ا منخفض، إبراز األدلة الالزمة على ذلك من أجـل التـد                  
موضوعيا للبلد العضو املستورد على أن مثل هذه املناطق خالية أو حيتمل أن تبقى خالية من اآلفات أو األمراض                   

وهلذا الغرض، يعطي البلد العضو املستورد، بنـاء        .  على التوايل  ،أو أن انتشار اآلفات أو األمراض ا منخفض       
و املصدر ألغراض املعاينة واالختبـار والقيـام بـأي           البلد العض  أراضيعلى طلبه، فرصة الدخول املعقول إىل       

 .إجراءات أخرى مناسبة
  

  7املادة 
  

  الوضوح والعالنية
  

 أو النبـات، وأن يقـدم       اإلنسانعلى البلدان األعضاء أن ختطر بأي تغيريات يف تدابريها اخلاصة حبماية صحة             
  ).ب(املعلومات حول هذه التدابري تطبيقا لألحكام الواردة يف امللحق 
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  8املادة 
  

  إجراءات الرقابة واملعاينة واملوافقة
  

عند تنفيذ عمليات الرقابة واملعاينة واملوافقة، مبا يف ذلك         ) ج(على البلدان األعضاء العمل مبوجب أحكام امللحق        
 يف املواد الغذائيـة     األنظمة احمللية للموافقة على استخدام املواد املضافة أو عند تقرير املستويات املسموح ا من امللوثات              

  .واملشروبات أو األعالف، فضال عن ضمان اتساق إجراءاا مع أحكام هذا االتفاق
  

  9املادة 
  املساعدة الفنية

  
على تسهيل تقدمي املساعدة الفنية للبلدان األعضاء األخرى وعلى األخص البلدان النامية البلدان األعضاء  توافق    -1

تكون هذه املساعدة ـ بني أمور   وجيوز أن.  أو من خالل املنظمات الدولية املناسبةثنائيةت األعضاء، سواء يف إطار اتفاقا
 وإنفـاذ أخرى ـ يف جماالت تكنولوجيا التجهيز، والبحوث والبنية األساسية، مبا يف ذلك إنشاء هيئات قوميـة لوضـع    

ت االئتمانية، والتربعات واملنح، مبا يف ذلـك        وجيوز أن تتخذ هذه املساعدة شكل املشورة، والتسهيال       . اللوائح التنظيمية 
تلك اليت تستهدف احلصول على اخلربة الفنية والتدريب واملعدات اليت تتيح هلذه البلدان التكيف مع تدابري محاية صـحة                   

  .ااإلنسان أو النبات الالزمة ومراعاا لتحقيق املستوى املناسب من محاية صحة اإلنسان أو النبات يف أسواق صادرا
  
حيثما يتطلب األمر استثمارات كبرية حىت يستطيع أي بلد نام عضو مصدر الوفاء مبتطلبات محاية صحة اإلنسان                 -2

أو النبات من جانب البلد العضو املستورد، فإن على هذا األخري أن يقدم من املساعدة الفنية ما يتيح للبلد النامي العضو                     
  .ىل أسواقهاالحتفاظ بفرص وصول املنتج املعين إ

  
  10املادة 

  املعاملة اخلاصة واملتميزة
  

عضاء مراعاة االحتياجـات اخلاصـة      األ تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات، على البلدان          تطبيق و عند إعداد    -1
  .للبلدان النامية األعضاء، وبصفة خاصة البلدان األعضاء األقل منوا

  

صحة اإلنسان أو النبات اجملال للتطبيق التدرجيي لتدابري جديدة حلمايـة           حيثما يتيح املستوى املناسب من محاية          -2
صحة اإلنسان أو النبات، يلزم إعطاء مهل زمنية أطول لاللتزام فيما يتصل باملنتجات اليت م البلدان النامية األعضاء بغية                   

  . على الفرص املتاحة لصادراااحلفاظ
  

 املشاركة النشطة للبلدان النامية األعضاء يف املنظمـات الدوليـة ذات            على البلدان األعضاء تشجيع وتسهيل       -3
  .الصلة
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  11املادة 
  

  التشاور وتسوية املنازعات
  

، اليت وضحت وطبقـت  1994تطبق نصوص املادتني الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية جات لعام      -1
رات وتسوية املنازعات طبقا هلذا االتفاق، باستثناء ما ورد يف شـأنه            ، على املشاو  املنازعاتمبقتضى التفاهم بشأن تسوية     

  .نص حمدد يف هذا امللحق
  
يف أي نزاع ينشأ طبقا هلذا االتفاق فيما يتصل بقضايا علمية أو فنية، على اللجنة املعنية أن تسعى إىل احلـصول                        -2

حقيق هذا اهلدف، جيوز للجنة، حني ترى ذلك مناسبا،         ولت. اعرتعلى مشورة خرباء ختتارهم اللجنة بالتشاور مع أطراف ال        
أن تنشئ جمموعة استشارية من اخلرباء الفنيني أو تتشاور مع املنظمات الدولية املعنية، بناء على طلب أي طرف يف الرتاع                    

  .أو مببادرة خاصة منها
  
، مبا يف ذلك حق     ىأخرقات دولية   ال يوجد يف هذا االتفاق ما ينتقص من حقوق البلدان األعضاء طبقا ألي اتفا                -3

اللجوء إىل املساعي احلميدة أو آلية تسوية املنازعات يف املنظمات الدولية األخرى أو اليت يتم إنشاؤها طبقـا ألي اتفقـا                 
  .دويل

  
  12املادة 

  
  اإلشراف

  
وعلى هـذه   .  للتشاور لتوفري جهة دائمة  " جلنة تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات      "تنشأ مبقتضى هذه الوثيقة        -1

اللجنة أن تؤدي الوظائف الضرورية لتنفيذ أحكام هذا االتفاق وتعزيز حتقيق أهدافه، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق،                 
  .وتتخذ اللجنة قراراا باتفاق اآلراء

  
ء حول قضايا   على اللجنة أن تشجع وتسهل املشاورات أو املفاوضات اليت تتم لغرض معني بني البلدان األعضا                 -2

 أو التوصـيات    اإلرشـادات وعلى اللجنة أن تشجع استخدام املقاييس أو        . حمددة تتعلق حبماية صحة اإلنسان أو النبات      
الدولية من جانب كافة البلدان، وعليها يف هذا الشأن رعاية املشاورات والدراسات الفنية وذلك دف زيادة التنـسيق                  

ومية واألساليب اخلاصة باملوافقة على استخدام املواد املضافة إىل املـواد الغذائيـة أو              والتكامل بني األجهزة الدولية والق    
  .لتحديد املستويات املسموح ا من امللوثات يف املواد الغذائية واملشروبات أو األعالف

  
أو النبات، وعلى   على اللجنة أن تكون على اتصال وثيق باملنظمات الدولية املعنية يف جمال محاية صحة اإلنسان                   -3

األخص منظمة كودكس اليمانتاريوس أو املكتب الدويل لألوبئة احليوانية، وسكرتارية االتفاقية الدولية حلماية النباتـات،               
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دف احلصول على أفضل مشورة علمية وفنية متاحة لتنفيذ هذا االتفاق، ومن أجل ضمان عدم ازدواج اجلهـود غـري                    
  .الضروري

  
 أو التوصـيات    اإلرشاداتتعد إجراء ملراقبة عملية حتقيق التنسيق الدويل واستخدام املقاييس أو           على اللجنة أن       -4

 أو  اإلرشاداتومن أجل هذا الغرض، على اللجنة بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية أن تعد قائمة باملقاييس أو                 . الدولية
.  رئيسيا على التجـارة    تأثريا أو النبات اليت تقرر اللجنة أن هلا         التوصيات الدولية فيما يتصل بتدابري حبماية صحة اإلنسان       

 أو التوصيات الدوليـة الـيت يطبقوهنـا         اإلرشاداتوتشمل القائمة ما تشري إليه البلدان األعضاء عن تلك املقاييس أو            
. إىل أسـواقها   أو اليت ميكن أن يسمح على أساسها بوصول املنتجات اليت تستويف هـذه املقـاييس                 لالستريادكشروط  

، علـى ذلـك     لالستريادوبالنسبة لتلك احلاالت اليت ال يطبق فيها بلد عضو معيارا و إرشادات أو توصية دولية كشرط                 
 أن املعيار ليس صارما مبا يكفـي لتـوفري          البلد العضو أن يقدم ما يدل على سبب ذلك، وبصفة خاصة، ما إذا كان يرى              

 عدل بلد عضو من موقفه، يف أعقاب إشارته إىل استخدام معيار            وإذا. املستوى املناسب من محاية صحة اإلنسان أو النبات       
ت ، فإن عليه أن يقدم إيضاحا هلذا التغيري ومن مث يبلغ ذلك إىل األمانة واملنظمـا           لالسترياد أو توصية كشرط     إرشاداتأو  

  ).ب( والتوضيح قد قدم طبقا لإلجراءات الواردة يف امللحق اإلخطارالدولية املعنية ما مل يكن مثل هذا 
  

من اجل جتنب االزدواج غري الضروري، جيوز للجنة أن تقرر، حسبما ترى مناسبا، استخدام املعلومات الناجتـة                    -5
  .املنظمات الدوليةعن اإلجراءات، وعلى األخص بالنسبة لإلخطارات، السارية يف 

  

جيوز للجنة على أساس مبادرة من جانب أحد البلدان األعضاء، ومن خالل القنوات املناسبة أن تدعو املنظمات                    -6
الدولية املعنية أو أجهزا الفرعية إىل التدقيق يف قضايا حمددة تتعلق مبعيار أو إرشادات أو توصية معينة، مبا يف ذلك أساس                     

  ).4(تصل بعدم استخدام مقاييس أو إرشادات أو توصيات اليت تقدم طبقا للفقرة اإليضاحات فيما ي
  

على اجلنة استعراض عمل وتنفيذ هذا االتفاق بعد ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجـارة                     -7
يف الـسلع   لس املعين بالتجـارة     وجيوز للجنة، حيثما ترى مناسبا، أن تقدم إىل اجمل        . العاملية وبعد ذلك كلما دعت احلاجة     

  .مقترحات لتعديل نص هذا االتفاق مراعاة ـ بني أمور أخرى ـ للخربة املكتسبة من تنفيذه
  

  13املادة 
  

  التنفيذ
  

وعلـى  . تتحمل البلدان األعضاء املسئولية الكاملة طبقا هلذا االتفاق بالنسبة لتنفيذ مجيع االلتزامات الواردة به             
داد وتنفيذ تدابري وآليات إجيابية تعزيزا لتطبيق أحكام هذا االتفاق من جانب هيئـات أخـرى غـري                  البلدان األعضاء إع  

وعلى البلدان األعضاء اختاذ اإلجراءات املناسبة املتاحة هلا لضمان التزام املنظمات غـري احلكوميـة يف        . احلكومة املركزية 
املعنية يف أراضيها من أعضائها، باألحكـام املتـصلة باملوضـوع    أراضيها، فضال عن اهليئات اإلقليمية اليت تعترب األجهزة   

وفضال عن ذلك، ال جيوز للبلدان األعضاء اختاذ تدابري تستدعي بصورة مباشرة أو غري مباشرة               . والواردة يف هذا االتفاق   
لى أن تتصرف بطريقة ال     أو تتطلب أو تشجع مثل هذه املنظمات اإلقليمية أو غري احلكومية أو اهليئات احلكومية احمللية ع               
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وعلى البلدان األعضاء ضمان اعتمادها على خدمات املنظمات غري احلكوميـة بالنـسبة           . تتمشى مع أحكام هذا االتفاق    
  .لتطبيق تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات إذا التزمت هذه املنظمات ألحكام هذا االتفاق

  
  14املادة 

  
  أحكام ختامية

  
ء األقل منوا أن تؤجل تطبيق أحكام هذا االتفاق ملدة مخس سنوات اعتبارا من تاريخ نفـاذ                 جيوز للبلدان األعضا  

اتفاق منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بتدابريها اخلاصة حبماية صحة اإلنسان أو النبات اليت تؤثر علـى االسـترياد أو                    
 مـن   8ؤجل تطبيق أحكام هذا االتفاق خبالف الفقـرة         وجيوز للبلدان النامية األعضاء األخرى أن ت      . املنتجات املستوردة 

ملدة عامني اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بالتدابري القائمـة لـديها                 ) 7(واملادة  ) 5(املادة  
اخلربة الفنية أو البنية    حلماية صحة اإلنسان أو النبات واليت تؤثر على االسترياد أو املنتجات املستوردة، حيث حيول نقص                

  .األساسية الفنية أو املوارد دون تطبيقها
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  امللحق ألف
  

  4التعاريف 
  

  :تدبري محاية صحة اإلنسان أو النبات هو أي تدبري يطبق  -1
  

حلماية حياة أو صحة احليوان أو النبات يف أراضي البلد العضو من األخطار الناشئة عـن دخـول أو                     )أ (
و األمراض أو الكائنات العضوية احلاملة لألمراض أو الكائنـات العـضوية            وجود أو انتشار اآلفات أ    

  املسببة لألمراض؛
 
حلماية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان يف أراضي البلد العضو من األخطار الناشئة عن املواد املضافة                   )ب (

الغذائية أو املشروبات   أو امللوثات أو السموم أو الكائنات العضوية املسببة لألمراض املوجود يف املواد             
 أو األعالف؛

 
حلماية حياة أو صحة اإلنسان يف أراضي البلد العضو من األخطار الناشئة عن األمراض اليت حتملـها                   )ج (

 احليوانات أو النباتات أو املشتقات احليوانية والنباتية، أو عن دخول أو وجود أو انتشار اآلفات؛ أو
 
 .لد العضو ناتج عن دخول أو وجود أو انتشار اآلفاتملنع أو للحد من أي ضرر يف أراضي الب  )د (

  
وتشمل تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات كل القوانني واملراسيم واللوائح التنظيمية واملتطلبات واإلجراءات املتـصلة                

 واملعاينـة  باملوضوع، مبا يف ذلك ـ بني أمور أخرى ـ مقاييس املنتج النهائي، وطرق التجهيز واإلنتـاج، واالختبـار،    
وإجراءات التصديق واملوافقة، واملعاجلة باحلجر الصحي، مبا يف ذلك املتطلبات املناسـبة املرتبطـة بنقـل احليوانـات أو                   
النباتات، أو املرتبطة باملواد الالزمة لبقائها على قيد احلياة خالل النقل، واألحكام اخلاصة بالطرق اإلحـصائية املناسـبة،                  

 وطرق تقييم املخاطر، ومتطلبات التعبئة وامللصقات املبينة للمحتويات واملرتبطة مباشرة بـسالمة             وإجراءات أخذ العينات  
  .املواد الغذائية

  
  .إنشاء وإقرار وتطبيق تدابري مشتركة حلماية صحة اإلنسان والنبات من جانب خمتلف البلدان األعضاء: التنسيق  -2

                                                      
األعشاب  " اآلفات"وتشمل . الغابات والنباتات البرية" النبات"مة وتشمل آل. األسماك والحيوانات البرية" الحيوان"في هذه التعريفات تشمل آلمة  4

 .مبيدات اآلفات ومخلفات أدوية الطب البيطري والمواد الغربي" الملوثات"الضارة وتشمل 
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  املقاييس أو اإلرشادات والتوصيات الدولية  -3
  

بالنسبة لسالمة املواد الغذائية، فإن املقاييس واإلرشادات والتوصيات الـيت وضـعتها منظمـة                )أ (
كودكس اليمانتاريوس فيما يتعلق باملواد املضافة للمواد الغذائية، وأدويـة الطـب البيطـري،              
وخملفات مبيدات اآلفات، وامللوثات، وطرق التحليل وأخذ العينات، والقـوانني واإلرشـادات            

  ة باملمارسات الصحية؛اخلاص
 
بالنسبة لصحة احليوان واألمراض اليت مصدرها حيواين، فهي املقاييس واإلرشادات والتوصـيات              )ب (

 اليت أعدت برعاية املكتب الدويل لألوبئة احليوانية؛
 
بالنسبة لصحة النبات، فهي املقاييس واإلرشادات والتوصيات الدوليـة الـيت أعـدت برعايـة                 )ج (

، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية اليت تعمـل يف إطـار           اتالدولية حلماية النبات  سكرتارية االتفاقية   
 االتفاقية الدولية حلماية النباتات؛

 
 أعـاله، فهـي املقـاييس       إليهـا بالنسبة للقضايا اليت مل تتم تغطيتها من جانب املنظمات املشار             )د (

 أخرى تفتح باب عـضويتها      ةنيواإلرشادات والتوصيات املناسبة اليت عممتها منظمات دولية مع       
 .لكافة البلدان األعضاء، حسبما حتدد اللجنة

  
تقييم املخاطر ـ تقييم احتمال دخول أو وجود أو انتشار آفة أو مرض يف أراضي بلد عضو مـستورد، طبقـا      -4

ة املصاحبة احملتملة، أو    للتدابري اخلاصة حبماية صحة اإلنسان أو النبات اليت ميكن تطبيقها، والعواقب البيولوجية واالقتصادي            
تقييم احتمال اآلثار الضارة على اإلنسان أو احليوان الناشئة عن وجود املواد املضافة أو امللوثات أو السموم أو الكائنات                   

  .العضوية املسببة للمرض يف املواد الغذائية أو املشروبات أو األعالف
  
ـ مستوى احلماية الذي يعترب مناسبا من جانب البلد العضو املستوى املناسب من محاية صحة اإلنسان أو النبات    -5

  .الذي يضع تدبريا خاصا حلماية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات يف أراضيه
  

  ".املستوى املقبول من املخاطر"يشري أعضاء كثريون غلى هذا املفهوم بأنه : ملحوظة
  
نطقة سواء أكانت كامل البلد أو جزءا منه أو كامل أو أجزاء مـن  املنطقة اخلالية من اآلفات أو األمراض ـ م   -6

  .عدة بلدان، حسبما حتدد السلطات املختصة، اليت ال حيدث فيها مرض معني أو توجد ا آفة معينة
  

ضي ة ملنطقة ـ سواء داخل جزء من أرا محقد تكون املنطقة اخلالية من اآلفات أو األمراض حميطة أو حماطة أو متا: ملحوظة
بلد أو يف منطقة جغرافية تشمل أجزاء من عدة بلدان أو كل أراضيها ـ واليت يعرف وجود آفة أو مرض معـني فيهـا،    
ولكنها ختضع لتدابري مكافحة إقليمية مثل إنشاء مناطق محاية، واملراقبة، واملناطق العازلة بغية احلد من اآلفـة أو املـرض                    

  .والقضاء عليهما
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ض فيها انتشار اآلفات أو األمراض ـ منطقة سواء أكانت كامل البلد أو جزءا منـه أو كامـل أو     املنطقة اليت ينخف-7

أجزاء من عدة بلدان، حسبما حتدد السلطات املختصة، حيدث فيها مرض معني أو تظهر آفة معينة على نطـاق ضـيق،                     
  .وختضع لتدابري رقابة أو مكافحة أو إبادة فعالة
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  امللحق باء
  

  اللوائح التنظيمية اخلاصة حبماية صحة اإلنسان والنباتوضوح وعالنية 
  

  نشر اللوائح التنظيمية
  
 اليت  5على البلدان األعضاء ضمان النشر الفوري لكافة اللوائح التنظيمية اخلاصة حبماية صحة اإلنسان والنبات                 -1

  .طالع عليهاضتتم املوافقة عليها، بطريقة متكن البلدان األعضاء املعنيني من اال
  
فيما عدا احلاالت العاجلة، على البلدان األعضاء إتاحة فترة معقولة بني نشر اللوائح التنظيمية اخلاصة حبمايـة                   -2

صحة اإلنسان واحليوان والنبات وسريان مفعوهلا، من أجل إتاحة الوقت للمنتجني يف البلدان األعضاء املصدرة، وعلـى                 
  .منتجاا وطرق إنتاجها مبا يتمشى مع متطلبات البلد العضو املستورداألخص يف البلدان النامية األعضاء لتعديل 

  
  أجهزة الرد على االستفسارات

  
على كل بلد عضو أن يضمن وجود جهاز للرد على االستفسارات يكون مسئوال عن تقدمي األجوبة على كافة                    -3

  :ن تقدمي الوثائق املناسبة املتعلقة مبا يلياألسئلة املعقولة اليت تقدمها الدول األعضاء اليت يهمها األمر، فضال ع
  

  أي لوائح تنظيمية حلماية صحة اإلنسان أو النبات يتم اعتمادها أو اقتراحها يف أراضيه؛  )أ (
 
أي إجراءات رقابة أو معاينة، وإنتاج أو عالج باحلجر الـصحي، وإجـراءات املوافقـة علـى                   )ب (

 ضافة للمواد الغذائية املطبقة يف أراضيه؛املستويات املسموح ا من مبيدات اآلفات واملواد امل
  

إجراءات تقييم املخاطر، والعوامل اليت تراعى، زيادة عن املستوى احملدد املناسب من محاية صحة                )ج (
 اإلنسان أو النبات؛

  
عضوية ومسامهة البلد العضو أو األجهزة املعنية يف أراضيه يف املنظمـات واألجهـزة الدوليـة                  )د (

اإلنسان والنبات، فضال عن العضوية يف االتفاقات والترتيبـات الثنائيـة           واإلقليمية حلماية صحة    
 .واملتعددة األطراف يف نطاق هذا االتفاق وأحكام تلك االتفاقات والترتيبات

  
إذا (على البلدان األعضاء ضمان توفري نسخ من الوثائق اليت تطلبها البلدان األعضاء املعينة بـنفس األسـعار                     -4

  .ليها تكلفة إيصاهلا بالربيدا البلد العضو املعين مضافا 6ع ا ملواطيناليت تبا) وجدت
                                                      

  . تدابير حماية صحة اإلنسان والنبات مثل القوانين أو المراسيم أو األنظمة السارية بصفة عامة 5
ة                   ح"في هذا االتفاق، فإن هذا االصطالح يعني في           " طنينالموا" عندما يشار إلى     6 ستقلة في المنظم ة م ة جمرآي شكل منطق ذي ي د العضو ال ة البل ال

  . العالمية للتجارة األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين أو الذين لهم منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في تلك المنطقة الجمرآية
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  إجراءات اإلخطار

  
عندما ال توجد مقاييس أو إرشادات أو توصيات دولية، أو ال يكون حمتوى الالئحة التنظيمية املقترحة حلمايـة                    -5

و توصية دولية، وإذا كان لالئحة تأثري كبري على         صحة اإلنسان أو النبات مماثال بدرجة كبرية حملتوى معيار أو إرشادات أ           
  :جتارة بلدان أعضاء أخرى، فإن على البلدان األعضاء

  
طالع على االقتـراح  ضنشر إخطار يف مرحلة مبكرة بطريقة متكن البلدان األعضاء املعنيني من اال       )أ (

  اخلاص بإدخال الئحة تنظيمية معينة؛
 
األمانة، باملنتجات املشمولة يف الالئحـة إىل جانـب         إخطار البلدان األعضاء األخرى، عن طريق         )ب (

يتم هذا اإلخطار يف مرحلة مبكـرة       . إشارة مقتضبة للهدف واملربرات اليت وراء الالئحة املقترحة       
 حني يكون الوقت متاحا لتقدمي أية تعليقات تؤخذ يف االعتبار؛

  
 بناء على طلبها كلمـا كـان        تقدمي نسخ من الالئحة التنظيمية املقترحة إىل بلدان أعضاء أخرى،           )ج (

ذلك ممكنا، وحتديد األجزاء اليت تنحرف من حيث اجلوهر عـن املقـاييس أو اإلرشـادات أو                 
 التوصيات الدولية؛

  
إتاحة وقت معقول للبلدان األعضاء األخرى، دون تفرقة، إلبداء التعليقات كتابة، ومناقشة هذه               )د (

 .ناقشات يف االعتبارالتعليقات إذا طلب ذلك وأخذ التعليقات ونتائج امل
  
غري أنه جيوز للبلد العضو الذي تنشأ لديه أو ميكن أن تنشأ مشكالت طارئة تتعلق حبماية الصحة أن يغفل بعض                      -6

  : من هذا امللحق إذا وجد ذلك ضروريا، شريطة أن يقوم هذا العضو مبا يلي5اخلطوات املبينة يف الفقرة 
  

ن طريق األمانة بالالئحة التنظيميـة املعينـة واملنتجـات          إخطار البلدان األعضاء األخرى فورا ع       )أ (
املشمولة مع إشارة مقتضبة إىل اهلدف واملربرات اليت وراء هذه الالئحة التنظيمية، مبـا يف ذلـك                 

 طبيعة املشكلة و املشكالت الطارئة؛
 
 تقدمي نسخ من الالئحة التنظيمية إىل البلدان األعضاء األخرى بناء على طلبها؛  )ب (

  
ح للبلدان األعضاء األخرى بإبداء التعليقات كتابة، ومناقشة هذه التعليقات بنـاء علـى              السما  )ج (

 .الطلب، وأخذ هذه التعليقات ونتائج املناقشات يف االعتبار
  
  .جيب أن تكون اإلخطارات املوجهة إىل األمانة باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية أو األسبانية  -7
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 بناء على طلب بلدان أعضاء أخرى، أن تقدم نسخا مـن الوثـائق أو، يف حالـة                  على الدول النامية األعضاء،     -8
  .ضخامتها، ملخصات للوثائق يغطيها إخطار حمدد، وذلك باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية أو األسبانية

  
ليـة  على األمانة أن توزع على الفور نسخا من اإلخطار على كافة البلدان األعضاء األخرى واملنظمـات الدو                  -9

املهتمة باألمر، وأن تلفت انتباه البلدان النامية األعضاء ألي إخطارات تتعلق مبنتجات تكون موضع اهتمام خاص بالنسبة                 
  .هلا
  

على البلدان األعضاء أن حتدد هيئة حكومية مركزية واحدة تكون مسؤولة على املستوى القومي عـن تنفيـذ                    -10
  . من هذا امللحق8 و7، 6، 56لفقرات األحكام اخلاصة بإجراءات اإلخطار طبقا ل

  
  :ليس يف هذا االتفاق ما يتعني تفسريه بأنه يتطلب  -11
  

تقدمي تفاصيل أو نسخ من مسودات أو نشر نصوص بلغة غري لغة البلد العضو باستثناء ما نصت                   ) أ(
  من هذا امللحق؛ أو) 8(عليه الفقرة 

 
عرقل تنفيذ تشريع خاص حبماية صحة      إفصاح البلدان األعضاء عن معلومات سرية من شأهنا أن ت           ) ب(

 .اإلنسان أو النبات، أو خيل باملصاحل التجارية املشروعة ملؤسسات أعمال معينة
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  امللحق جيم
  

  7إجراءات الرقابة واملعاينة واملوافقة
  
سان على البلدان األعضاء أن تضمن، فيما يتصل بأي من إجراءات التأكد وضمان الوفاء بتدابري محاية صحة اإلن             -1

  :أو النبات ما يلي
  

اختذا هذه التدابري وإجنازها دون تأخري ال مربر له وبطريقة ال متيـز بـني املنتجـات املـستوردة                     )أ (
  واملنتجات احمللية املشاة؛

 
نشر املعلومات عن املدة القياسية إلهناء أي إجراء، أو يبلغ مقدم الطلب بناء على طلبـه بفتـرة                    )ب (

هذا الطلب، تقوم السلطة املختصة على الفور بالتدقيق يف اسـتكمال           وعند تلقي   . اإلهناء املتوقعة 
الوثائق وتبلغ مقدم الطلب بطريقة دقيقة وكاملة بكل نواحي النقص، وترسل يف أسـرع وقـت                
ممكن نتائج اإلجراء بطريقة دقيقة وكاملة إىل مقدم الطلب حىت ميكن اختاذ اإلجراء التصحيحي إذا          

هناك جوانب نقص يف الطلب، فإن على السلطة املختصة أن متضي يف            وحىت إذا كانت    . لزم األمر 
ويبلغ مقدم الطلب بناء على طلبـه       . اإلجراء إىل أقصى قدر عملي إذا التمس مقدم الطلب ذلك         

 باملرحلة اليت يصل إليها اإلجراء مع توضيح أي تأخري؛
  

عاينة واملوافقة املناسبة، مبا يف     اقتصار املعلومات املطلوبة على ما هو ضروري إلجراءات الرقابة وامل           )ج (
ذلك املوافقة على استخدام املواد املضافة أو حتديد املستويات املسموح ا من امللوثات يف املـواد                

 الغذائية واملشروبات واألعالف؛
  

سرية املعلومات املتعلقة باملنتجات املستوردة اليت تنشأ عن أو تورد بالنـسبة للرقابـة واملعاينـة                  )د (
قة، بطريقة ال تقل إجيابية عن املنتجات احمللية وحبيث تتم فيها محايـة املـصاحل التجاريـة                 واملواف

 املشروعة؛
  

اقتصار أي متطلبات للرقابة واملعاينة واملوافقة على عينات مستقلة من حد املنتجات على ما هـو                  )ه (
 معقول وضروري؛

  
ملستوردة مساوية ألية رسوم    جيب أن تكون أية رسوم تفرض، مقابل اإلجراءات، على املنتجات ا            )و (

حتصل على املنتجات احمللية املشاة أو املنتجات اليت تنشأ يف أي بلد عضو آخر، وجيب أال تزيـد                  
 على التكلفة الفعلية للخدمة؛

  
                                                      

  .المعاينة والموافقة، بين أمور أخرى، إجراءات أخذ العينات واالختبار واالعتماد تشمل إجراءات الرقابة و7
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استخدام اإلجراءات ذاا يف حتديد مواقع املرافق ويف اختيار عينات املنتجات املـستوردة والـيت              )ز (
ت احمللية، وذلك للتقليل من املتاعب اليت يتعرض هلا مقـدمو الطلبـات             تستخدم بالنسبة للمنتجا  

 واملستوردون واملصدرون أو وكالؤهم؛
 
كلما مت تغيري مواصفات منتج ما نتيجة الرقابة عليه ومعاينته يف ضوء النظم السارية، جيب اقتصار                  )ح (

اك ثقة كافية يف أن املنتج      اإلجراء اخلاص باملنتج املعدل على ما هو ضروري لتقرير ما إذا كانت هن            
 ؛ةال يزال يفي مبتطلبات اللوائح التنظيمية املعني

  
وجود إجراء مراجعة الشكاوى املتعلقة بتطبيق مثل هذه اإلجراءات، والختاذ إجراء تصحيحي إذا               )ط (

 .كان للشكوى ما يربرها
  
  

د الغذائيـة أو لتحديـد املـستويات        حني يطبق بلد عضو مستورد نظاما ما، للموافقة على استخدام مواد مضافة للموا            
املسموح ا من امللوثات يف املواد الغذائية أو املشروبات أو األعالف، مينع أو يقيد دخول منتجات إىل أسواقه احمللية على                    
أساس عدم وجود موافقة، فإن على البلد العضو املستورد أن ينظر يف تطبيق معيار دويل ذي صلة كأساس مؤقت لدخول                    

  .ات إىل أسواقه حىت يتخذ قرارا هنائيااملنتج
  
حيثما ينص تدبري حلماية صحة اإلنسان أو النبات على الرقابة عند مستوى اإلنتاج، على البلد العضو الذي يتم                    -2

  .هذا اإلنتاج يف أراضيه أن يقدم املساعدة الضرورية لتسهيل هذه الرقابة وعمل هيئات الرقابة
  
  .نع البلدان األعضاء من القيام باملعاينة املناسبة يف أراضيهاليس يف هذا االتفاق ما مي  -3


