
   الحجر الزراعي) نظام ( قانون  
  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  
  )١(المادة 

  الهدف
  
  

وحماية البيئة والموارد ،  منع دخول اآلفات الزراعية وانتشارها إلى) نظام (يهدف هذا القانون 
  .وتسهيل التجارة، النباتية 

  
  )٢(المادة 

  تعاريف
  
  
  :ة المعاني المبينة آما يلييقصد بالكلمات والعبارات التالي
  

  . دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :دول المجلس 
  . المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:المجلس األعلى 

  . أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية:األمانة العامة 
  .العربية بمجلس التعاون لدول الخليج األعضاء إحدى الدول :الدولة 
  .ل عن الزراعة الوزير المسئو:الوزير 

  . المسئولة عن وقاية النباتالوطنية الجهة :السلطة المختصة 
 الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط لحدود البرية المحددة آنقطة دخول للشحنات :نقطة الدخول 

  . الرآابأو/ و 
   .١  الفقرة٦لمادة ١  وفقاختياره الشخص الذي يتم :المفتش 
 خاضعة أخرى أي مواد أو/ المنتجات الزراعية و ،  آمية من النباتات  ) :اإلرسالية(الشحنة 

 تتألف أنيمكن ( نقل من بلد آلخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة للوائح الصحة النباتية ُت
   ).ر أآثأو واحدة إرساليةالشحنة من 

  .ذلك البذور والمادة الوراثية  منها بما في أجزاء أو نباتات حية :النباتات 
ومواد مصنعة ) بما في ذلك الحبوب( نباتي أصل مواد غير مصنعة ذات  : النباتيةالمنتجات

 من دخول وانتشار اآلفات في دول خطرًا، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها ، شكل  ُتأنيمكن 
  .المجلس

  . تأوي اآلفات أنن  مادة يمكأو أي آائن :مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية
 أو أي عامل ممرض أو الحيوانية أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو ساللة أو أي نوع :آفة 

  . المنتجات النباتية أومؤذ للنباتات 
ولكنها ال توجد بعد في هذه ،  االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة أهميتها آفة لها :آفة حجرية 

ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية  ،  توجد فيهاأو، المنطقة 
  ).١( في القائمة رقم إليهاويشار 

 آفة غير حجرية والتي يكون لوجودها في النباتات المخصصة :آفة غير حجرية خاضعة للوائح 
، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة ، للزراعة تأثير على االستخدام المنشود للنباتات 

  ).٢( في القائمة رقم إليها للوائح ويشار إخضاعهاونتيجة لذلك تم 
  .  آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي :آفة خاضعة للوائح 



 الكائنات النافعة أو المنتجات النباتية أوحفظ فيه النباتات بقى أو ُت المكان الذي ُت:مناطق التخزين 
  .للوائح  المواد الخاضعة أو

 أشباه أي آائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات :الكائنات النافعة 
 يتم إعالنها من قبل الوزير آكائنات نافعة للحياة النباتية أو والتي، الفيروسات والالفقاريات 

  . الزراعي في البلد اإلنتاج
 تحمل أن المنتجات النباتية به والتي يمكن وضع  أي شئ يمكنأو الحقيبة أوالصندوق :الحاوية 

  . بعد النقلأو أثناءآفات نباتية 
 عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أو أو مرآبة  أو قطار أي باخرة أو طائرة:وسائل النقل 

  النباتية أو الكائناتاآلفات أو المواد الخاضعة للوائح أو المنتجات النباتية أوأي شئ ينقل النباتات 
  . آخرإلى التربة من مكان أوالنافعة 

 أو  وآيًالأو إليه  أو مشحونًا شاحنًاأو سواء آان مالكًا،  معنوي أو أي شخص طبيعي :المستورد 
 أو المنتجات النباتية أو له الحق في امتالك أي من النباتات أو أي شخص آخر يملك أو وسيطًا

 أو مواد التغليف تصل أو التربة أوالكائنات النافعة  أو اآلفات النباتية أوالمواد الخاضعة للوائح 
  .على وصول من بلد آخر

  . شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل أو الزراعية األرض مستأجر أو  مالك:الحائز 
 الكائنات أو المنتجات النباتية  أو احتواء النباتات أو أي مادة تستخدم للتغليف :مواد التغليف 

  . النباتيةاآلفات أو  التربةأوالنافعة 
 تغذي أن يمكن والتي األرض آليا من الطبقة العليا لقشرة أو المادة المستخلصة جزئيا :التربة 
  .النبات
 التي تظهر في األنواع لتحديد أو لآلفاتع جري لتحديد خصائص تجُم رسمي ُيإجراء :مسح 

  .منطقة ما
 أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أود عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجو:المراقبة 
  .أخرى إجراءات أي أوالرصد 

 شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية لالتفاقية الدولية لوقاية :شهادة صحة نباتية 
  .النبات

  . تعقيمهاأو إزالتها أو لقتل اآلفات  مرخص به رسميًاإجراء :معالجة 
  .لتخلص من آفة في منطقة ما تطبيق تدابير الصحة النباتية ل:استئصال
  . مكان تزرع به النباتاتوأي المزارع والحدائق والغابات والمراعي : الزراعية األرض

 يتم أوصغر  وحدات أإلى أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها :الشحنة العابرة 
   .األولتغيير حاويتها بالبلد 

صدرها الوزير من وقت رية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي ُي القرارات الوزا:اللوائح التنفيذية 
  .آلخر 

جري داخلها مكافحة هذه اآلفة  منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي ُي:منطقة الحجر 
  .رسميا

  . الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها:حجر ما بعد الدخول 
 إذا لتحديد ما األخرى العملية واالقتصادية و الحيوية األدلة عملية تقييم :اآلفاتتحليل مخاطر 

آانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها 
  .ضدها
 رسمية تستهدف منع إجراءات أو لوائح أو أي تشريعات : الصحة النباتية  الصحة وتدابير

  .اآلفات انتشار أو/ دخول و 
  .يق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة تطب:احتواء 

  
  



  )٣(المادة 
  تفويض الصالحيات

  
 هذا إياه من الصالحيات التي يمنحها أياللوزير الحق في تفويض أي من المسئولين الحكوميين 

  ). التنفيذيةعدا الصالحيات الخاصة بوضع اللوائح( آما يراه مناسبا ، ) النظام(القانون 
  
  
  )٤(المادة 

  اإلدارة
  

  ).النظام(تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون 
  

  )٥(المادة 
  مهام السلطة المختصة

  
الن  .١ اتإع ة اآلف ات الحجري ائمتين      واآلف ضمينها الق وائح لت عة لل ة الخاض ر الحجري  غي

 ).نظام ال(  تنشر آمالحق لهذا القانون اآلفاتالموحدة لهذه ) ٢،١(
ا              اآلفاتمنع دخول    .٢ ات ومنتجاته تيراد النبات  الحجرية من خارج الدولة من خالل تنظيم اس

 .والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية 
صحة        .٣ وائح ال عة لل واد الخاض ة والم ات النافع ا والكائن ات ومنتجاته صدير النبات يم ت تنظ

 .المستوردة وفق االتفاقيات الدوليةالنباتية الستيفاء متطلبات الدول 
 .التوصية بتحديد أي موقع آمنطقة حجر .٤
 . آخر وانتشارها داخل الدولة إلى الحجرية من بلد اآلفاتمنع انتقال  .٥
 . حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة إجراءاتتطبيق  .٦
 .اآلفاتالقيام بتحليل مخاطر  .٧
 .اتية مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النبإجراء .٨
 .القيام بعمليات المراقبة لآلفات الموجودة في الدولة  .٩
ة    .١٠ ات الدولي ع المنظم اون م سيق والتع ةالتن ة   واإلقليمي ة بوقاي ة الخاص ات المحلي  والجه

 .النبات لالطالع على المستجدات في مجال الصحة النباتية
داد.١١ شكل دوري     إع ل ب ؤتمرات وورش عم دوات م ة ون رامج تدريبي يم ب ة  وتنظ لمراجع

اتوضع  اد اآلف ائل     وإرش الل وس ن خ ة م صحة النباتي ة ال ع بأهمي ة المجتم الم وتوعي  اإلع
 .المختلفة

ل    إعداد.١٢ ة                 إرشادي  دلي ات النافع ا والكائن ات ومنتجاته تيراد وتصدير النبات ا يخص اس  فيم
 . البحث العلميأوراض التجارة  للوائح سواء آان ذلك ألغالخاضعةوالمواد 

 .بإنشاء مراآز الحجر الزراعي حسب الحاجةالتوصية .١٣
 . الزراعيةاآلفات عن باإلبالغالوفاء بااللتزامات الدولية الخاصة .١٤
سيطرة               اآلفاتنشر المعلومات حول    .١٥ شارها وال ا وانت ع دخوله ة من وائح وآيفي  الخاضعة لل
 .عليها
  ).لنظام ا(  هذا القانون أحكام لتنفيذ إليها تسند أخرى أعمالالقيام بأي .١٦

  
  
  
 



  )٦(المادة 
  تحديد  مفتش الحجر الزراعي من قبل السلطة المختصة

  
 ).النظام(د السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون تحد .١
 عليها هذا القانون نصي م والمسئوليات التيايكون للمفتشين المعينين الصالحيات والمه .٢

 ).النظام(
  

  
  )٧(المادة 

  ر الزراعيمفتش الحج ومسئوليات مهام
  

تفتيش األرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح  .١
 اآلفات انتشار أو تفشي أوعن وجود  اإلبالغ بغرضوذلك ،  العابرة أوالمخزنة 

 .الخاضعة للوائح
لوائح تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة ل .٢

 . المعدة للتصدير من الدولةأوالمستوردة 
طلب معالجة شحنات النباتات  والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة  .٣

 وأماآنبما في ذلك الحاويات ومواد التغليف ،  التصدير منها أو الدولة إلىلالستيراد 
 .التخزين ووسائل النقل 

 :ت آل من التأآد من التخلص اآلمن من مخلفا .٤
a.  الدولة إلىوسائل النقل القادمة . 
b. غسل المنتجات النباتية المستوردة أوعالجة مواقع م . 

 . شهادات الصحة النباتيةإصدار .٥
 .إليه تسند أخرى أعمالأي  .٦

  )٨(المادة 
  صالحيات عمل مفتش الحجر الزراعي التي يكفلها له القانون

  
قل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة  وسيلة نأو،  أي حاوية نأألي مفتش  يشتبه في  .١

،  وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك أو هذه الحاوية إيقافالحق في ، للوائح 
 أو آائنات نافعة أو منتجات نباتية أووالتحفظ على أي نباتات ، صادرتها وتفتيشها وُم

 .للوائح يشتبه بإصابته بآفة خاضعة أو  يكون مصابًاأن أي شئ يمكن أوتربة 
 مصادرته بموجب أوتحرير محضر ضبط لصاحب العالقة عن أي شئ يتم التحفظ عليه  .٢

المختصة خالل الفترة الزمنية المحددة  السلطة إلى ورفع تقرير رسمي أعاله) ١(الفقرة 
 .باللوائح التنفيذية

 التخلص أو إعدام أو بمعالجة األمرخذ موافقة من السلطة المختصة يحق للمفتش بعد أ .٣
 . دعت الحاجةإذا) ١( أي شئ تم التحفظ عليه بالفقرة أومن الشحنة 

 عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذآورة أوفي حالة عدم موافقة صاحب الشحنة  .٤
 التخلص منها هو مذآورة بالفقرة أو الشحنة إعداميحق للسلطة المختصة ) ٣(بالفقرة 

)١.( 
 . يتم اتخاذهإجراءوليات عن أي يتحمل المالك آافة التكاليف والمسئ .٥
 خسارة جراء تنفيذ أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو الوزير أوال تتحمل الدولة  .٦

 ).النظام( هذا القانون أحكام



 مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة أو نقل ابتدأت رحلتها وسيلةيجب تطهير أي  .٧
 .كانية دخول وانتشار آفة حجرية ما آانت وسيلة النقل هذه عرضة إلمإذاللوائح 

 
  )٩(المادة 

   لمفتش الحجر الزراعيالمعاونةالسلطات 
  

ان يستعين ) النظام( للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون أدائه أثناءيمكن للمفتش 
  .بسلطات األمن والجمارك

  
  )١٠(المادة 

   اآلفاتلاحتواء واستئصا
  

 التالية وذلك في حالة اإلجراءات المختصة باتخاذ للوزير الحق في تفويض السلطة .١
 : في مواقع التخزين أو الزراعية األراضياالشتباه بوجود آفة حجرية في 

a. هذه المواقعإلىخول دال . 
b.  وائح  المواد الخاضعة للأو  الكائنات النافعةأو المنتجات النباتية أوتفتيش النباتات

 .لنقلاومواد التغليف وأماآن التخزين ووسائل 
c. اخذ العينات الالزمة. 

 أو من يمثله الحق في حال االشتباه بوجود آفة حجرية في األرض الزراعية أوللوزير  .٢
 :القيام باآلتي ، آخرفي أي مكان

a. ما لزم األمر مالك إذا و  الساآن آتابيًاأو المالك وإخطار منطقة حجر إعالن 
 التي يراها مناسبة في اإلجراءات والعقارات المجاورة باتخاذ األراضيوسكان 
 . النباتيةاآلفة منع انتشار أو،  احتواء أو،  الستئصالأراضيهم

b. أو أي مادة من أو والحيوانات ووسائل النقل األشخاص الحد من حرآة  أومنع 
 . منطقة الحجرإلى

تطلبت  أو ، أعاله) a-٢( المبلغة له حسب الفقرة الفرعية اإلجراءات لم ينفذ الحائز إذا .٣
 من يراه  اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الناسبة ويحق للوزير أن يفوضالموقفخطورة 
 . المنصوص عليها في البالغاإلجراءات وتنفيذ األرض أو لدخول الموقع مناسبًا

  
  )١١(المادة 

  موقف الوزير من المناطق تحت الحجر
  

أحد الشرطين  مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء إجراءعلى الوزير 
  :آلتيينا
 . وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودةت اآلفة التي استوجبإن .١
  جزئيًاأو  االستمرار في وضع المنطقة المصابة آليًا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًاإذا .٢

 .تحت الحجر
  . جميع مالك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجرإخطارويتم 

  
  
  
  
  



  )١٢(المادة 
  )معالجة تسرب اآلفات إلى الدولة(ارئة حاالت ط

  
 السلطة المختصة أويقوم الوزير ،  الدول إحدى أراضي داخل إلىعند تسرب أي آفة حجرية 

 األمانة العامة وإبالغ مهددة أخرى مناطق إلى انتشارها  ومنعصالهائالستباتخاذ التدابير الالزمة 
  .باتخاذ هذه التدابير وآذلك في حالة رفعها

  
  )١٣(دة الما

  . الغير متوقعة التي تهدد صحة النباتاتأومعالجة المشكالت الطارئة 
  

،  غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل آبير أوفي الحاالت التي تنشأ فيها مشكالت طارئة  .١
 . القضاء عليهأو فورية للحد من التهديد إجراءاتفيمكن للوزير اتخاذ 

 المتخذة اإلجراءات إبطال أو الحد منه تعديل أويد مباشرة بعد انتهاء التهدعلى الوزير  .٢
 .أعاله)١(بموجب الفقرة 

 
  )١٤(المادة 
  ف الجمارك والمستوردالعالقة بين المفتش وموظ
  

 موظفي إلىعلى آل شخص يدخل الدولة و بصحبته مواد خاضعة للوائح اإلفصاح عنها  .١
 .ه المواد عند الضرورةالجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذ

 إبالغ،  عمله وصول مواد خاضعة للوائح إلى ينمى أو إبالغهعلى أي موظف جمارك يتم  .٢
 .المفتش

يمكن اإلفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة  ال .٣
 . بموافقة السلطة المختصةإال أعاله)١(

  
 

  )١٥(المادة 
  .يراد والتصدير شهادة الصحة النباتيةأهمية ترخيص االست

  
 بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة إاليسمح ألي شحنة بدخول الدولة  ال .١

 .صدرمن السلطة المختصة في البلد الُم
للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل  .٢

 .درمغادرة الشحنة للبلد المص
 ة هذه االشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرإلغاءللسلطة المختصة الحق في  .٣

 . لهذه المواد’و المصاحب
 

  )١٦(المادة 
  شروط استيراد نحل العسل

  
 نحل العسل المستورد مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات إرساليات تكون أنيجب 

  .بت خلوها من جميع آفات النحلثُت لإلرسالية األصليالمختصة بالمورد 
  

  



  )١٧(المادة 
  شفافية االستيراد

  
لنافعة والمواد  عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات ااإلفصاحيجب على المستوردين 

  . نقطة الدخولإلىتفتيش فور وصولها الخاضعة للوائح ال
  

  )١٨(المادة
   المستوردةاإلرسالياتآيفية التعامل مع 

  
 النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة تخضع .١

 أي جهة تحددها أو في الوجهة النهائية للحاوية أو، للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول
 توضحه ومعنونة بالشكل الذي اإلغالق تكون الحاوية محكمة أنالسلطة المختصة شريطة 

 .ةالالئحة التنفيذي
) ١(يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة  ، أخرىفيما عدا الحاالت التي لها تشريعات  .٢

 من أو ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحاالت التي تكون فيها الشحنة عابرة أثناء أعاله
 يقوم المفتش بتفتيش أنحيث يمكن بناء على طلب من المستورد ، المواد سريعة التلف 

 . تحددها الالئحة التنفيذيةإضافيةقت بعد تحصيل رسوم الشحنة في أي و
 المواد المستوردة تمثل نأ أعاله) ٢(و) ١( ما اتضح من خالل التفتيش وفق الفقرتين إذا .٣

 أنفيمكن ، ) النظام( لم تستوف متطلبات هذا القانون أو، تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية 
 أسبوعخالل  تخضع المواد نأ المستورد إلىبي  آتاإخطارتطلب السلطة المختصة من خالل 

 : اآلتية اإلجراءاتحد  أإلى
a. المعالجة الضرورية إلزالة المخاطر. 
b. أي بلد آخرأو مصدرها إلى المواد المستوردة إعادة . 
c. المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في اإلخطارإعدام . 

 ما آان من إذا أعاله) ٣( في الفقرة  تتجاوز األخطار المنصوص عليهاإنللسلطة المختصة  .٤
 . آان تقديم اإلخطار غير عمليأو المواد المستوردة على وجه السرعة إعدامالضروري 

 أو،  أي بلد آخر إلى تصديرها أو مصدرها إلى المواد المستوردة إعادةن من الممكن  لم يكإذا .٥
 المواد إعداملطة المختصة  على المعالجة فيحق للسأولم يوافق المستورد على هذا اإلجراء 

 .المستوردة
يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف  .٦

 . اإلعدامأو المعالجة أو نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير إلىالتفريغ والتحميل والنقل 
 أومفتش أي مسئولية مقابل أي تلف  الأو السلطة المختصة أو الوزير أوتتحمل الدولة  ال .٧

 ).النظام( المواد المستوردة المخالفة ألحكام هذا القانون إعدام أو ة جراء حجزخسار
 

  )١٩(المادة 
  عملية معالجة اإلرساليات

  
 . التنفيذية تكاليف معالجة الشحناتاللوائحتحدد  .١
تورد وعلى نفقته في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المس .٢

 اقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة إلىوبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته 
 .الالزمة

  
  



  )٢٠(المادة 
  المواد المحظور دخولها إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي

  
  . العضوية غير المعالجة وغير المعقمة األسمدة أو التربة أوحظر دخول الرمل ُي

  
  )٢١(المادة 

  احتجاز اإلرساليات للتأآد من سالمتها
  

  :أنيحق للوزير 
يحدد بعض المواقع آمراآز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات  .١

 ، الشحن إعادة و، والتحفظ ، ار واالختب، والتفتيش ،  والبحث ،النافعة تحت المراقبة 
  .واإلعدام

 أي موقع محدد أو الكائنات النافعة في أي مرآز حجر أومنتجات النباتية  الأو النباتات إبقاء .٢
 . التي يراها مناسبةللفترةرسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك بشكل 

  
  )٢٢(المادة

  .أو البيئية/آيفية حماية الموارد النباتية و
  

فيحق ، ) النظام( بمواد هذا القانون اإلخالل البيئة في الدولة ودون أو/ لحماية الموارد النباتية و
  :للوزير 

 المنتجات أو نقل أي من النباتات أو ، إآثار أو،  زراعة أو،  بيع وأ، الحد من استيراد أومنع  .١
 تحتوي أن يمكن التي األشياء أي من أو التربة أوكائنات النافعة ل اأو النباتية اآلفات أوالنباتية 

 .تشارها تساعد في انأوعلى آفة زراعية 
 أخرى أشياء أو آائنات نافعة أو آفات نباتية أو منتجات نباتية أوالسماح باستيراد نباتات  .٢

 من شروط للمحافظة على راض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًاألغ
 .الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة

 
  )٢٣(المادة

  قتة في البالدالموقف من المواد الموجودة بصفة مؤ
  

 المقيد أو والممنوع اإلقليمية في البالد بما في ذلك وجودها في المياه مؤقتةالمواد الموجودة بصفة 
بالكيفية التي ) النظام(تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ) النظام(استيرادها بموجب هذا القانون 

  ).النظام( هذا القانون أهدافيراها الوزير مناسبة لتحقيق 
  

  )٢٤(المادة 
  اإلعفاءات

  
 آانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة إذا النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إعفاءيجوز 

  . للتفتيشإخضاعهاة النباتية ويجب  التكاثر من شهادة الصحأو
  
  
  
  



  )٢٥(المادة 
  التعاون مع الشحنات العابرة

  
 .ة نباتيةة صحالشحنة العابرة مصحوبة بشهاد تكون أنيجب  .١
 الزراعية لكل مواد هذا األراضي تبين احتواؤها على آفة تهدد إذاتخضع الشحنة العابرة  .٢

 ).النظام(القانون 
 شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن  أن ما وجدإذا .٣

ة بحيث تمنع تسرب اآلفة  تطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنأنللمفتش 
 . عبورها للحدودأثناء

 وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة أيام ثالثة من أآثر في المنفذ اإلرسالية تبقى أنال يجوز  .٤
 الدولة أراضي العابرة اإلرسالية يجب مغادرة األحوال اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع إذا

 .ن تاريخ دخولها مأسبوع خالل اإلرساليةعن الطريق المحدد لنقل 
 إعادة تعبئتها خالل عبورها أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أويجوز فتح  ال .٥

 .ألراضي الدولة
  )٢٦(المادة 

  استصدار شهادة صحة نباتية
  

 تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم إعادة أوعلى آل جهة ترغب في تصدير 
  .ة نباتيةختصة للحصول على شهادة صحلطة الم السإلىطلب بذلك 

  
  )٢٧(المادة 

  شروط التصدير
  

 .صدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي توضع الشحنة الُمأنيحب  .١
 .صدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصديريتحمل الٌم .٢
 .ا منها بعد الموافقة على تصديرهأجزاء أوصدر فتح الطرود المعدة للتصدير يجوز للٌم ال .٣

  
  )٢٨(المادة 

  مدة التصدير المسموح بها بعد إصدار شهادة الصحة النباتية
  

 .ة النباتيةصحالشهادة  إصدار من تاريخ أسبوعيجب تصدير الشحنة خالل  .١
وظروف ،  حسب نوع الشحنة أعاله) ١( في الفقرة إليهايحق للمفتش تمديد الفترة المشار  .٢

  .التخزين ومتطلبات النقل
  )٢٩(المادة 

  لفات المستوردين التي تجعلهم تحت طائلة القانونمخا
  

 أوسواء قام بها بنفسه ) النظام (  ألحكام هذا القانون  التالية مخالفًاباألعماليعتبر آل من قام 
  : وآيلأوبشكل غير مباشر من خالل موظف 

اتات  النباألشكال التوزيع بأي شكل من أو نقل أو العرض للبيع أو بيع أو امتالك أوزراعة  .١
 أي شي يعرف تم أو الكائنات النافعة أوالتربة  أو  أو اآلفات النباتية المنتجات النباتيةأو

 ).النظام( هذا القانون أحكاماستيراده للدولة بما يتعارض مع 
 مفتش يمارس مهام قانونية أعمال االعتراض بشكل معتمد أو تهديد أو مقاومة أوالتعدي على  .٢

 ).النظام ( هذا القانونأحكامبموجب 



 عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة اإلفصاحعدم  .٣
 .للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خالل الفترة المحددة

 ).النظام(عدم االلتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون  .٤
 ).النظام( هذا القانون أحكام المنصوص عليه بموجب شبالتفتيعدم السماح  .٥
تندات بموجب هذا القانون  مستهتر للحصول على مسأو معلومات مضلله بشكل متعمد إعطاء .٦

 ).النظام(
 هذا الفانون أحكام تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أو تبديل أو تزوير أوتعديل  .٧

 ).النظام(
 ).النظام( هذا القانون أحكاممخالفة  .٨
 

  )٣٠(المادة 
   والغراماتالعقوبات

  
 ).النظام( هذا القانون أحكاميعاقب آل من يخالف  .١
 أيًا أو) النظام(يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات الالزمة لمن يخالف هذا القانون  .٢

 .من لوائحه التنفيذية
  )٣١(المادة 

  أحكام عامة
  

 للمصلحة  يراه ضروريًا تعديلها بماأو) النظام( اللوائح التنفيذية لهذا القانون إصدارللوزير  .١
العامة وفق المعايير  واالشتراطات التي حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق 

 .منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية
 أي أو العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر األمانةخطر ُت .٢

 . عليهاتعديل
  )٣٢(المادة 

  تظلم المستورد أو المصدر
  

  .التظلم للوزير المختص وفقا للوائح التنفيذية) النظام ( هذا القانون أحكاميجوز للمتضرر من 
  

  )٣٣(المادة 
  شروط تعديالت هذا القانون

  
  مع االشتراطات والمعايير التي يكون متوافقًاأنيجب  ) النظام(أي تعديل على هذا القانون 

حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة 
 ذات لألطراف إبالغه ويتم األعلى بعد اعتماده من المجلس إالا  يكون التعديل نافًذأالالنباتية على 

  .العالقة
  )٣٤(المادة 

  إعالن بالقانون
  

الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي بعد ستة ) نظام(انون باسم ق) النظام(عرف هذا القانون ُي
 . من إقراره من قبل المجلس األعلىأشهر

 
 


