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  تاريخ المطبوع
  

  ليس ھذا جزءاً من المعيار
  

أيار /ولي، مايواالجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية تدرس مشروع المعيار الد
1995.  

التوصية بأن يعتمد االجتماع الثالث للجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية النص المعدل، 
  .1996أيار /مايو

تشرين /الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة تعتمد مشروع المعيار، نوفمبر
  .1997الثاني 

نظام إصدار شھادات، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، . 1997:7حة النباتية المعيار الدولي لتدابير الص
  .روما، منظمة األغذية والزراعة

   013-2010رقم الموضوع . 2006الدورة األولى لھيئة تدابير الصحة النباتية تطلب تعديل المعيار عام 
  .2006الثاني  تشرين/، نوفمبر38لجنة المعايير توافق على المواصفة 

شباط /، فبراير7جماعة عمل الخبراء تجتمع وتصوغ تعديل المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
2008.  

وتوافق عليه لمشاورة األعضاء، العملية  2009أيار /لجنة المعايير تستعرض مشروع التعديل في مايو
  .2009حزيران /العادية، يونيو

  .2010شباط /قات األعضاء، فبرايرالمشرف ينقح مشروع المعيار استجابة لتعلي
، 2010أيار /، مايو)االجتماع السابع للجنة(مشروع المعيار ُيعرض على جماعة عمل لجنة المعايير 

  .حيث يخضع للمزيد من التغييرات
، وتوصي بإحالته إلى الدورة السادسة 2010تشرين الثاني /لجنة المعايير تعدل مشروع المعيار، نوفمبر

  .الصحة النباتيةلھيئة تدابير 
  .2011آذار /الدورة السادسة لھيئة تدابير الصحة النباتية توافق على مشروع المعيار، مارس

، إصدار شھادات الصحة النباتية، روما، االتفاقية الدولية 2011:7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
  .لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
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  مقدمـة

  

  االعتماد
  

نظام إصدار باعتباره  1997تشرين الثاني /ن لمؤتمر المنظمة ھذا المعيار في نوفمبروالدورة التاسعة والعشراعتمدت   
باعتباره  2011آذار /ووافقت الدورة السادسة لھيئة تدابير الصحة النباتية على أول تعديل للمعيار في مارس. شھادات الصحة النباتية

  .2011:7بير الصحة النباتية المعيار الدولي لتدا: المعيار الحالي

  

  النطاق
  

التي يجب أن تنشئھا المنظمات  الصحة النباتيةإصدار شھادات نظام على متطلبات ويصف مكونات ر االمعي ذاھ يحتوي  
   )NPPOs(القطرية لوقاية النباتات 

  

 1إلعداد شھادات الصحة النباتية المتطلبات والتوجيھات النوعية  2011: 12يتيح المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية   
  ).شھادات الصحة النباتية للتصدير و شھادات الصحة النباتية إلعادة التصدير(وإصدارھا 

  

  المراجع
  

  .منظمة األغذية والزراعة ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

منظمة األغذية  ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،روما. مسرد مصطلحات الصحة النباتية .5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
  .والزراعة

غذية منظمة األ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ،روما. شھادات الصحة النباتية. 2011. 12المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
  .والزراعة

خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية . 2001. 13المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
  .منظمة األغذية والزراعة ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،روما. واإلجراءات الطارئة

. علـى الواردات النباتيـــة لنظـام تطبيــق لوائـح الصحــة الخطوط التوجيھية. 2004. 20المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
  .منظمة األغذية والزراعة ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،روما

  

  ـفيتعار
  

 صحة النباتيةيمكن اإلطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذا المعيار في المعيار الدولي لتدابير ال 
  .5رقم 

  

                                                 

تية إلعادة شھادة صحة نبا" ألغراض التصدير و" شھادة صحة نباتية: "االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى تشير  1
وبغية اإلبقاء على استخدام ھذه المصطلحات سھالً وواضحاً في ھذا المعيار، سيتم . ألغراض إعادة التصدير" التصدير
شھادات "ويستخدم المصطلح ". شھادة الصحة النباتية إلعادة التصدير" و" شھادة الصحة النباتية للتصدير"استخدام 

  .ة نمطي الشھادةلتغطي) بصيغة الجمع" (الصحة النباتية
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  بيان المتطلبات
  

تصدر شھادات الصحة النباتية للشحنات المصّدرة والشحنات الُمعاد تصديرھا لتأمين ضمان للمنظمة القطرية لوقاية  
  .النباتات أن الشحنات تفي بشروط الصحة النباتية لالستيراد

  

للقيام بإصدار شھادات الصحة النباتية ويتعّين عليھا  الوحيدةطة تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر السل 
تتولى المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر مسؤوليات تشغيلية، . إنشاء نظام إدارة لمعالجة المتطلبات اإلدارية والتشريعية

والبنود األخرى الخاضعة للوائح كشف اآلفات وتحديد  والمنتجات النباتية وتفتيش النباتات،) جمع العينات(بما في ذلك االعتيان 
  .والمحافظة عليه , ھويتھا، مراقبة المحاصيل، إنجاز المعالجات، ووضع نظام لحفظ السجالت

  

وعند تنفيذھا لھذه الوظائف، يتعّين أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر موظفين بالمھارات المطلوبة  
شريطة أن . غير الحكوميين المرخصين، أن يقوموا بوظائف إلصدار شھادات الصحة النباتية يمكن للموظفين. ت الفنيةوالمؤھال

يتعّين أن تكون المعلومات . أمام المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولينيكونوا متمتعين بالمؤھالت والمھارات الالزمة وأن يكونوا 
كما . الصحة النباتية للبلد المستورد متاحة لموظفي المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر تاشتراطا/الرسمية عن متطلبات

أخذ العينات، التفتيش، االختبار /يتعّين أن تكون المعلومات الفنية عن اآلفات الخاضعة للوائح للبلد المستورد مع معدات االعتيان
  .ين المشاركين في إصدار شھادات الصحة النباتيةالمعالجات متاحة أيضاً للموظف/والمعامالت

  

يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر مسك نظام لتوثيق إجراءات إصدار شھادات الصحة النباتية ذات  
نشطة التي تؤدي إلى كما يجب اإلبقاء على سجالت كافة األ. يتعين إتاحة التوجيھات ومواد التعليمات لكافة اإلجراءات. الصلة

  .إصدار شھادات الصحة النباتية

  

. يتعّين أن ُتبقي المنظمات القطرية للبلدان المصدرة والمستوردة على اتصال رسمي من خالل نقاط االتصال الخاصة بھم 
  .االمتثاللالستيراد و عدم  النباتيةالصحة  ويتعّين اإلبالغ عن المعلومات الخاصة بمتطلبات

  

  المتطلبات

  

  :من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على 1الفقرة  5تنص المادة  

  

يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات الالزمة إلصدار شھادات الصحة النباتية، بھدف ضمان أن تكون الصادرات من "  
  ..."النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح، وشحناتھا، مطابقة لنص التصديق

  

وعليه، يتعّين على األطراف المتعاقدة تطوير نظام إلصدار شھادات الصحة النباتية والمحافظة عليه لإلشھاد بامتثال  
النباتات، المنتجات النباتية والبنود األخرى الخاضعة لمتطلبات الصحة النباتية التي تأخذ بھا األطراف المتعاقدة المستوردة وخلوھا 

ً من اآلفات الخاضعة للوا يتضمن نظام إصدار شھادات الصحة النباتية عناصر السلطة القانونية، المسؤوليات اإلدارية . ئح أيضا
  .والتشغيلية، الموارد، التوثيق، االتصال ومراجعة النظم

  

  لسلطة القانونيةا  -1
  

للقيام بـتطوير نظام إلصدار  يتعّين أن يكون للمنظمة القطرية لوقاية النبات السلطة الوحيدة، بالمعنى اإلداري والتشريعي،  
أو إعادة الصادرات والمحافظة عليه، ويتعّين أن تتحّمل المسؤولية القانونية عن أعمالھا  بالصادراتشھادات الصحة نباتية ذي عالقة 

  .من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) أ(2-4أثناء استخدام ھذه السلطة، بانسجام مع المادة 
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  .الصحة النباتية لالستيراد السلطة لمنع تصدير الشحنات التي ال تفي بشروط النباتالقطرية لوقاية  قد يكون للمنظمة  

  

  مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النبات  -2
  

يكون للمنظمة قطرية لوقاية النبات المسؤوليات اإلدارية والمسؤوليات  أنلتطبيق نظام إصدار الشھادات الصحية، يتعّين   
  :ة التاليةالتشغيلي

  



7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  نظام إصدار شھادات الصحة النباتية  

 8 - 7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 

 

  اإلدارية اتلمسؤوليا  2-1
  

ً إلصدار للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يتعّين أن يكون    يضمن أن تكون كافة المتطلبات  شھادات الصحة النباتيةنظاما
  :التشريعية واإلدارية ذات العالقة بإصدار شھادات صحة نباتية ُمرضية وقادرة على أن

  

ً تحدّ  - ً  د شخصا   الصحة النباتيةصدار شھادات إعن نظام ضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات  والً مسؤ أو مكتبا

 الصحة النباتية صدار شھاداتإجميع الموظفين ذوى المسؤوليات المرتبطة بلتصال الا قنواتد واجبات وتحدّ  -
  أو الترخيص لموظفين يمتلكون المؤھالت والمھارات المناسبة  موظفيناستخدام  -
  تضمن تأمين تدريب كاف ومستدام -
  .موظفين وموارد كافيةتضمن توافر  -

  

  المسؤوليات التشغيلية  2-2
  

  :يتعّين أن يكون للمنظمة القطرية لوقاية النباتات المقدرة على القيام بالوظائف التالية  

  

اجة إلصدار شھادات الصحة البلدان المستوردة والمحافظة عليھا عند الح اشتراطات/متطلباتتوثيق المعلومات الخاصة ب -
 النباتية وتامين المعلومات ذات الصلة في تعليمات العمل المناسبة للموظفين

القيام بالتفتيش وأخذ العينات، واختبار النباتات، المنتجات النباتية والبنود األخرى الخاضعة للوائح ألغراض تتعلق بإصدار  -
 شھادات الصحة النباتية

  اكشف اآلفات وتحديد ھويتھ -
 تحديد ھوية النباتات والمنتجات النباتية والبنود األخرى الخاضعة للوائح -
  معامالت الصحة النباتية المطلوبة واإلشراف عليھا أو مراجعتھا/إنجاز معالجات -
 إنجاز مسوحات وأنشطة الرصد والمكافحة لتأكيد وضع الصحة النباتية التي تشھد بھا شھادات الصحة النباتية -
  حة النباتية وإصدارھاملء شھادات الص -
  المناسبة وتطبيقھا على نحو صحيح الصحة النباتية إجراءات إنشاءق من التحقّ  -
  )حسب المناسب(واتخاذ أعمال تصحيحية  االمتثالالتحقّق من بالغات عدم  -
 الصحة النباتية لالستيراد بشروطإنتاج تعليمات تشغيلية لضمان الوفاء  -
 ية المصّدرة وغيرھا من الوثائق ذات الصلةأرشفة نسخ من شھادات الصحة النبات -
 مراجعة كفاءة نظم إصدار شھادات الصحة النباتية -
تطبيق وسائل الحماية، إلى المدى الممكن، إزاء المشكالت الممكنة مثل تضارب المصالح واإلصدار واالستعمال المزّور  -

 لشھادات الصحة النباتية
 القيام بتدريب الموظفين -
 )الُمصّرح لھم(لموظفين المخولين التحقّق من كفاءة ا -
ضمان أمن الصحة النباتية للشحنات عقب بضمان أمن الصحة النباتية للشحنات عقب إصدار شھادة الصحة النباتية قبل  -

  .التصدير
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  والبنية التحتية لمواردا  -3

  

  نيلموظفا  3-1
  

بمؤھالت فنية ن يتمتعون يموظفتمكن من االستعانة بللبلد المصدر أو تأن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  يتعّين  
ً  ويتعّين أن يكون الموظفون قد. القيام بأنشطة إصدار شھادات الصحة النباتيةناسب مھام ومسؤوليات وخبرات مناسبة ت  تلقوا تدريبا
  .2-2للقيام بالوظائف المذكورة في القسم واكتسبوا خبرات 

  

ً ويمتلكون المھارات، الخبرة والتدريب المطلوبة إلنجاز ھذه ويتعّين على الموظفين، باإلضافة لك   ونھم مؤھلين فنيا
الخطوط التوجيھية للمسؤولين العموميين .(الوظائف، أالّ يكون لھم تضارب في المصالح في نتائج إصدار شھادات الصحة النباتية

  )]ّدل حسب الحاجةقيد التطوير، ع[ 1متاحة في المرفق [الُمْصدرين لشھادات الصحة النباتية 

  

ألداء  موظفين غير حكوميين  ،شھادات الصحة النباتيةصدار إباستثناء  ،المنظمة القطرية لوقاية النباتات خّوليجوز أن ت  
أن يكونوا مؤھلين ومتمرسين وأن يكونوا  تعّينيمكن تفويض ھؤالء الموظفين، ي يكلالشھادات، و بإصدارمھام محددة متصلة 
ً . نظمة القطرية لوقاية النباتاتمسؤولين أمام الم أن يكونوا  تعّينالستقالل ھؤالء الموظفين فى أداء وظائفھم الرسمية، ي وضمانا

تضارب في المصالح  كون لديھم ي يخضع لھا الموظفون الحكوميون وأالّ  التيمناظرة للضوابط والتزامات خاضعين لضوابط 
   .لنتيجةايجوز أن يؤثر على ) كالمصالح المالية أو غيرھا

 

   لالستيراد الصحة النباتية اشتراطات/متطلباتعلومات عن م  3-2
  

للمنظمة  يتاحأن ويتعّين . يتعّين أن يكون إصدار شھادات الصحة النباتية مرتكزاً على معلومات رسمية من البلد المستورد  
للبلدان االستيراد  اشتراطات/متطلباتباھنة المتعلقة ، بقدر المستطاع، المعلومات الرسمية الرللبلد المصدر القطرية لوقاية النباتات
، المادة )د(2، المادة السابعة )ب( 2مع المادة السابعة  انسجاماويتعّين أن تكون مثل ھذه المعلومات متاحة . المستوردة ذات العالقة

  .2-9- 1-5، القسم 2004: 20نباتية من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعيار الدولي لتدابير الصحة ال) ط(2السابعة 

  

  عن اآلفات الخاضعة للوائح علومات فنيةم  3-3
  

الخاضعة للوائح معلومات فنية وافية عن اآلفات بصدار شھادات الصحة النباتية إ فين وركان المشولموظفيزّود اأن يتعّين   
  :ذلك المعلومات عن في، بما المستوردةالبلدان  في

  

  وزيعھا داخل البلد المصّدروجود تلك اآلفات وت  -

  وتحديد ھويتھااآلفات، ومراقبتھا، والكشف عنھا،  )بيولوجيا(حياتية   -

ً  المعاملة،/بما في ذلك المعالجةاآلفات،تلك دارة وسائل إل  -   .حيثما يكون ذلك مناسبا

  

  المواد والمرافق  3-4
  

 ،)أخذ العينات(االعتيان ات ومرافق لتنفيذ من معدّ  ييكف منظمة القطرية لوقاية النباتات توافر ماالأن تضمن  يتعّين  
  .صدار شھادات الصحة النباتيةإجراءات غيرھا من إالشحنة و التحّقق من المعاملة،/المعالجة التفتيش،االختبار،

  



7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  نظام إصدار شھادات الصحة النباتية  

 10 - 7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 

  توثيقلا  -4

  

بما في (حتفاظ بالسجالت نظاماً لتوثيق اإلجراءات ذات الصلة المطبقة واال منظمة القطرية لوقاية النباتاتلل يتعّين أن يكون  
كما يتعّين . ويتعّين أن يسمح النظام باقتفاء شھادات الصحة النباتية والشحنات المرتبطة وأجزائھا). ذلك تخزين الوثائق واسترجاعھا

  .الصحة النباتية لالستيراد اشتراطات/لمتطلباتأن يسمح النظام أيضاّ بالتحّقق من االمتثال 

  

  تيةھادات الصحة النباش  4-1
  

أن عملية إصدار شھادات الصحة النباتية منفذة وفقاً لما جاء وصفه في االتفاقية بتعّد شھادات الصحة النباتية ضماناً وثائقياً   
. ويتعّين استخدام نموذج شھادات الصحة النباتية كما ھو موصوف في ملحق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. الدولية لوقاية النباتات

  .توجيھات محددة  2011: 12المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  ويؤّمن

  

 توثيق اإلجراءات  4-2
  

وثائق توجيھية وتعليمات عمل، حسب المناسب، تغطي كافة إجراءات منظمة القطرية لوقاية النباتات يتعّين أن تحفظ ال  
  :نظام إصدار شھادات الصحة النباتية بما في ذلك

  

،بما في ذلك التفتيش 2011: 12ي ة بشھادات الصحة النباتية، على النحو الموصوف في المعيار الدولأنشطة محددة متعلق -
 أخذ العينات،  االختبار، المعالجة  والتحقق من ھوية وسالمة الشحنات/

 العالمات/المحافظة على أمن األختام الرسمية و -

خالل كافة مراحل اإلنتاج، ) حسب المناسب(النباتية ضمان اقتفاء الشحنات، بما في ذلك تحديد ھويتھا وأمن الصحة  -
 المناولة والنقل قبل التصدير

من المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد، بما في ذلك، تقريراً عن نتيجة  االمتثالالتحّقيق في بالغات عدم  -
ويتعّين أن يتماشى ھذا اإلجراء مع المعيار (ستورد ذلك ھذا التحقيق إذا طلبت المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الم

 )2001: 13الدولي 

التحقّيق في شھادات الصحة النباتية غير الصالحة أو المزورة، عند لفت انتباه المنظمة القطرية لوقاية النباتات لھذه  -
 .االمتثالالشھادات بوسائل غير اإلبالغ بعدم 

  

ات القطرية لوقاية النباتات إجراءات موثقة قائمة تتعلق بشھادات الصحة النباتية للتعاون وإضافة لما تقّدم، قد يكون للمنظم  
 ).مثل الُمنتجين، السماسرة والتجار(مع أصحاب الشأن 

  

   حفظ السجالت  4-3
  

لمنظمة كما يتعّين أن تحتفظ ا. المتعلقة بإصدار شھادات الصحة النباتية بوجه عام إمساك سجالت بجميع األنشطة تعّيني  
سنة (وإمكانية تتبعھا لفترة مناسبة من الزمن  ثبات صحة البياناتإألغراض الوطنية لوقاية النباتات بنسخ من شھادات الصحة النباتية 

  .)على األقل

  

  :إمساك سجالت بشأن تعّينوبالنسبة لكل شحنة تصدر لھا شھادة صحة نباتية، ي  

  

  يت عليھاأجر ىخرأ اتتأكيد ي، أو أمعاملة/تفتيش، اختبار، معالجة -
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  العينات المأخوذة -

  ھذه المھام نفذواأسماء الموظفين الذين  -

  تاريخ تنفيذ النشاط -

  .ليھاإتم التوصل  التيالنتائج  -

  

أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات قادرة و ) سنة على األقل(يتعّين أن يتم االحتفاظ بالسجالت لفترة زمنية مناسبة   
ھا لتوحيد توثيق لكترونية آمنة فى تخزين تلك السجالت واسترجاعإويوصى باستخدام وسائل  .السجالت على استرجاع ھذه

  .السجالت

  

  .قد يكون من المفيد حفظ ھذه السجالت للشحنات غير الممتثلة والتي لم يتم إصدار شھادة صحة نباتية لھا  

  

  االتصال  -5

  

  صدرمُ داخل البلد الُ  االتصال  5-1
  

مع األقسام والھيئات الحكومية ذات تيح لھا االتصال فى الوقت المناسب تجراءات إلمنظمة القطرية لوقاية النباتات ل ونيكأن  يتعّين
 مثل المنتجين، السماسرة، المصّدرين وغيرھم من أصحاب المصلحةالصناعة قطاعات و) الُمصرح لھم(المخولين  الموظفينالصلة، 
  :بشأن

  

  لالستيراد للبلدان األخرىلنباتية الصحة ا اشتراطات/متطلبات  -

  الجغرافيوالتوّزع اآلفة وضع   -

  .ةشغيليجراءات التاإل  -

  

  فيما بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات االتصال  5-2
  

  ، فإنتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن اال 2-  8وفقا للمادة   

  

  . قة بتنفيذ االتفاقيةيعين كل طرف متعاقد جھة اتصال لتبادل المعلومات المتعل  

  

على أّنه قد يمكن أن تعّين المنظمة القطرية لوقاية النباتات، . ويتعّين إرسال المراسالت الرسمية إلى ومن نقطة االتصال  
  .نقاط اتصال بديلة لھذه المسائل) مثل بالغات عدم االمتثال(لمعلومات أو أنشطة محددة 

  

الصحة النباتية لالستيراد، يتعّين على البلد  اشتراطات/متطلباتلنباتات للبلد المصّدر بوبغية إمداد المنظمة القطرية لوقاية ا  
المستورد، استجابة لطلٍب من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر، تأمين معلومات واضحة ودقيقة، ويفّضل أن يتم ذلك من 

ً مع المادة  خالل نقطة اتصاله لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ً استجابة ) ب(2-7انسجاما من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأيضا
لطلب من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر  كما يمكن إتاحة ذلك من خالل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

)RPPOs(  أو على البوابة الدولية للصحة النباتية)IPP) (https://www.ippc.int.(  المنظمات القطرية لوقاية النباتات وتشّجع
الرسمية للصحة النباتية لالستيراد للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو على البوابة الدولية للصحة  اشتراطاتھا/متطلباتھاعلى إتاحة 

وقد تطلب المنظمة القطرية . ظمة األغذية والزراعة، ويفضل أن يكون ذلك باللغة اإلنكليزيةالنباتية بواحدة من اللغات الرسمية لمن
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ً من مصّدريھا أن يؤمنوا مثل ھذه المعلومات وتشجعھم على إعالمھا بأية تغييرات في  لوقاية النباتات للبلد المصّدر أيضا
  .االشتراطات/متطلباتال

  

طرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر أن تتصل مع نقطة اتصال االتفاقية الدولية وحسب الضرورة، يتعّين على المنظمة الق  
  .الصحة النباتية لالستيراد اشتراطات/متطلباتلوقاية النباتات للبلد المستورد لتوضيح وتأكيد 

  

نباتية، أن شحنة مصّدرة وإذا ما علمت المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر، بعد إصدار شھادة تدابير الصحة ال  
الصحة النباتية، يتعّين إعالم نقطة اتصال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو نقطة االتصال البديلة المعّينة  لشروطقد ال تكون امتثلت 

متثال عند في الحاالت التي يحدد فيھا عدم اال 2001: 13ويتم تطبيق المعيار الدولي . في البلد المستورد بالسرعة الممكنة
  .االستيراد

  

  مراجعة نظام إصدار شھادات الصحة النباتية  -6

  

على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تراجع بشكل دوري فاعلية كافة نواحي نظامھا إلصدار شھادات الصحة النباتية   
  .للتصدير وتطبيق تغييرات على النظام إذا اقتضى األمر

  

  من المعيارعية فقط وھو ليس جزءاً واجب االتباع أدرج ھذا المرفق ألغراض مرج  

  

   ]خطوط توجيھية للمسؤولين العموميين الُمصدرين لشھادات الصحة النباتية[: 1المرفق 

 ]قيد التطوير، عّدل حسب الضرورة [


