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للمعيار من امتثال الشحنات ) 2005-003في البلد الُمصّدر (تحقق القيام البلد المستورد ب ترتيبات ملحق مشروع
  20الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الراهنة الحالة

  .له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتمادهاملعيار وسوف تعدّ ال يشكل هذا جزءاَ رمسياً من 

 01-12-2016 تاريخ الوثيقة

اخلطوط ( 20رقم  لتدابري الصحة النباتية لمعيار الدويللجديد  ملحق مشروع فئة الوثيقة
 )التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات

 يئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة هل ةالــدورة الثــانيــة عشــــــــــــــر إىل  11-2016جلنــة املعــايري  من للوثيقةالمرحلة الحالية 
 )2017( النباتية

موضوع اإلجازة  إضافةب يئة تدابري الصحة النباتيةالدورة السابعة هلقيام  2005-04 المراحل الرئيسية
 ) 2005-003( لآلفات اخلاضعة للوائحاملسبقة 

 املواصفة إىل مشاورة األعضاءتقدمي مشروع  01-2006
 موافقة جلنة املعايري على املواصفة 11-2006
 املشروع ملحق جمموعة عمل اخلرباء بصياغةقيام  09-2008
 املسؤول قيام جلنة املعايري باستعراض املشروع وإعادته إىل 05-2012
للموافقة على  2012اإلحالة إىل اجتماع جلنة املعايري يف أبريل/نيسان  02-2012

 .مشاورة األعضاء
 بتنقيح املشروع  املسؤول قيام 12-2012
ملفاهيم املتعلقة اإيضاح يتم إىل أن جلنة املعايري النظر يف املشروع  تأجيل 05-2013

 اإلجازة املسبقةب
  اإلجازة املسبقةجلنة املعايري ملفاهيم متعلقة ب ةناقشم 05-2014
 بقةاإلجازة املساملعايري ملفاهيم وتعاريف متعلقة بجلنة مناقشة  11-2014
 مشاورة األعضاءجلنة املعايري على إحالة املشروع إىل  ةوافقم 05-2015
 مشاورة األعضاء 07-2015
 باستعراض تعليقات األعضاء وتنقيح املشروع  املسؤولقيام  02-2016
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 لتدابريللمعيار الدويل  كملحقعلى املشروع   7-جلنة املعايري ةوافقم 05-2016
  وإحالته إىل مشاورة ثانية 20رقم الصحة النباتية 

 املشاورة الثانية 07-2016
 ةورة الثانية عشر الدإىل رفع توصية و شروع املقيام جلنة املعايري بتنقيح  11-2016
 العتماده. )2017( يئة تدابري الصحة النباتيةهل

، جنوب أفريقيا(  Mike HOLTZHAUSENالسيدجلنة املعايري:  2005-04 المسؤول عن المعالجة
 رئيسي) مسؤول

 ، مشرف مساعد)زامبيا(  Arundel SAKALAالسيد جلنة املعايري:  11-2008
، جنوب أفريقيا(  Mike HOLTZHAUSENالسيد جلنة املعايري:  04-2012

 مساعد) مسؤول
 مساعد) مسؤول، أسرتاليا( Bart ROSSELالسيد جلنة املعايري:  04-2012
  Soledad CASTRO-DOROCHESSIالسيدة جلنة املعايري:  04-2012
 )مساعدة مسؤولة، اجمللس(

 مسؤولة(كندا،  Marie-Claude FORESTالسيدة جلنة املعايري:  04-2012
 )رئيسية

 مسؤول، نيوزيلندا( Stephen BUTCHERالسيد جلنة املعايري:  11-2012
 )مساعد

(املكسيك،  Ana Lilia MONTEALEGREالسيدة جلنة املعايري:  11-2012
 مساعدة) مسؤولة

  رئيسي) مسؤولاألرجنتني، ( Ezequiel FERROالسيد جلنة املعايري:  05-2016

 )2011 رأيا/مايواجتماع جلنة املعايري يف  مسودات( النص مت حترير 2011-02 مالحظات
  2011/أيار يف مايو جلنة املعايريالجتماع نص املشروع تنسيق  03-2011

 نة املعايريجلمن أعضاء طلب وال باستعراض املشروع قيام جلنة املعايري 05-2011
 2011-05-31 حبلول املسؤولتقدمي تعليقات إىل 

اء جلنة والطلب من أعض شروعقيام جلنة املعايري مبناقشة واستعراض امل 04-2012
 15-12-2012 حبلول املسؤولتقدمي تعليقات إىل  املعايري

  لمشروعل املسؤول تنقيح 12-2012
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إىل الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة  املشروع لارسإ 01-2013
 2013-02النباتية 

 النص حترير مت 02-2013

. إلجازة املسبقةااملتعلقة باملفاهيم  حولمنتدى للجنة املعايري  حا افتت 01-2013
. دين الستعراضهااملساع واملسؤولني املسؤولإىل  اهلارسإو مجع تعليقات جلنة املعايري 

  .2014 أياراجتماع جلنة املعايري يف مايو/املسألة يف مناقشة 

املشروع قشة منا .قيام جمموعة صغرية من جلنة املعايري بتنقيح املشروع 01-2014
 2014تشرين الثاين /نوفمرب املعايري يفاجتماع جلنة  بإجياز يف

 قيام جمموعة صغرية من جلنة املعايري بتنقيح املشروع بعد تعليقات أعضاء 02-2015
 2014شرين الثاين تاجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/عت بعد اليت مجُ  جلنة املعايري

 2015 أيار/مايو اجتماع جلنة املعايري يفيف  املشروعمناقشة 

 حترير النصمت  05-2015

 حترير النصمت  11-2016

اإلشارة فإن ، "1-5-1-5قسم "ال ىلإ 1يف الفقرة  امللحقعندما يشري  11-2016
سيدرج بعد امللحق إذ أن ، 20الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  املعيارإىل هي 

 .الوثيقةتلك يف اعتماده 

 ]السنة[ ]الشهر[يف  [××]يف  امللحقاعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا 

 إلزامي من املعيار جزء  امللحقهذا 

 ر لتحقق من امتثال الشحنات في البلد المصدّ قيام البلد المستورد با: ترتيبات 1 الملحق

تطلبات الصحة النباتية مللشحنات التحقق من امتثال اب للبلد املستوردلوقاية النباتات تقوم املنظمة القطرية يف العادة،  ]1[
ألطراف املتعاقدة ل يف بعض احلاالتجيوز ، التجارة اتلوجستييسري لتلكن إىل البلد املستورد. و  ادخوهللدى السترياد ل

إجراءات التحقق بلقيام المنظمة القطرية للبلد املستورد تتيح لحول ترتيبات على أساس ثنائي أو متعدد األطراف التفاوض 
 اليف 

ُ
صّدر جراءات يف البلدان تدقيق اإلعن عمليات هذه الرتتيبات ختتلف و ر. صدّ بلد امل

ُ
شار إليها يف هذا املعيار املة امل

 ).1-5-1-5(القسم 

صّدرلبلد نظريهتا لو للبلد املستورد لوقاية النباتات على املنظمة القطرية  ]2[
ُ
على أساس ثنائي أو ب واستخدام ترتي وضع امل

صّدر (يشار إليه يفيف إلجراءات التحقق املراد تنفيذها متعدد األطراف 
ُ
على شحنات تيب") ما يلي على أ�ا الـ "تر  البلد امل

 فرتة زمنية يتفق عليها الطرفان.لو  على حدةحالة كل لعلى أساس طوعي و فقط و سلع حمددة 

 ح بالتجارة.نباتية أو كشرط للسما الصحة من تدابري الكتدبري لحق  يف هذا املواردة رتتيبات الوضع الأال تينبغي  ]3[
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 احلاالت التالية: لوجستيات التجارة يف خياراً لتيسري قد يكون وضع ترتيب معني  ]4[

 تهاوجهلدى بلوغها اإلفراج عن الشحنة تعجيل  -

 نقطة الدخول مكلفة للغاية أو صعبة التطبيق  عندالتدابري املرتبطة برفض شحنة تكون عندما  -

عندما تكون قطع  ،املثال على سبيل( نيالتجاريوالتغليف عبئة على الت التفتيش عند نقطة الدخول سلباً ما يؤثر عند -
على ( ةجودة السلععلى ) أو أتالفالالزمة إحداث عينات الأخذ من شأن على انفراد ويكون مغّلفة كٌل لسلعة ا

  للتلف)ة يقابلشديدة الالسلعة أن تكون  ،سبيل املثال

 . بنية حتتية إضافية حاالت عدم االمتثالمعاجلة تتطلب عندما  -

 حتليلٍ استنادًا إىل اردات و للمتطلبات الصحة النباتية د يحتد بعدخاضعة للوائح لرتتيب ملادة معينة اينبغي وضع شروط  ]5[
  خاطر اآلفات.مل

املقررة واملنشورة واردات للتطلبات الصحة النباتية مللشحنات اإجراءات التحقق من امتثال الرتتيبات فقط تضمن أن تينبغي  ]6[
. ضاءعند االقت )التوجيهية للتفتيشاخلطوط ( 23 الدويل لتدابري الصحة النباتيةلمعيار لاملعيار و  هلذا وفقاً العالقة للسلع ذات 

عند نقطة الدخول.  مرة أخرىذاهتا تحقق منها مبوجب هذا الرتتيب إلجراءات التحقق يالشحنات اليت وينبغي أال ختضع 
واهلوية، عند ائق دقيق الوث، مثل تحتقق أخرىالقيام بإجراءات لبلد املستورد للمنظمة القطرية لوقاية النباتات ل غري أنه جيوز

 نقطة الدخول. 

 لبنظريهتا لو  املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستوردالنظر عن أي ترتيب بني بصرف  ]7[
ُ
تظل املنظمة القطرية ر، صدّ لد امل

صّدرلوقاية النباتات للبلد 
ُ
 (أ) 2-4و 2-1اد املو تنص إصدار شهادات الصحة النباتية كما حصريًا عن  سؤولةهي امل امل

وينبغي أن ختضع  النباتات. لوقايةمن االتفاقية الدولية  1-5) وز(2-4(هـ) و2-4(د) و2-4(ج) و2-4(ب) و2-4و
صّدر ومتتثل هلا 

ُ
ة لوقاية النباتات للبلد لمنظمة القطريلمبوجب ترتيب معني تتخذها أي إجراءات للتشريعات يف البلد امل

 بلد اليف املستورد 
ُ
  .صّدرامل

قيام املنظمة القطرية للبلد بات رتتيما يتعلق ب يف فيها املنظمات القطرية لوقاية النباتاتنظر لتاألقسام التالية خيارات تقّدم  ]8[
صّدر من امتثال الشحنات البلداملستورد بالتحقق يف 

ُ
 . امل

 لترتيبلالمتطلبات العامة  -1

صّدرلبلد نظريهتا لو  القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ةمشرتكة بني املنظمبصورة  رتتيبالوضع أن يتم ينبغي  ]9[
ُ
، امل

 .، عند االقتضاءالعالقةبالتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي 

صّدر توافق تينبغي أن  ]10[
ُ
اجلوانب املالية للرتتيب، بالتشاور ى علاملنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظريهتا للبلد امل

  .العالقةمع أصحاب املصلحة ذوي 
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ينبغي أن حتدد الشروط تنشأ. و قد للتعامل مع أية تغيريات آلية ضع و جيوز و  ةنتظمامل مراجعةللالرتتيب ضع خيينبغي أن  ]11[
 .على حدةحالة كل تعليق أو إ�اء هذا الرتتيب على أساس   وأمن أنشطة التحقق من االمتثال  للحدّ 

  ترتيبالعملية وضع  -2

  .معنيترتيب  لوضعاخلطوات ترد أدناه  ]12[

 االقتراح 2-1

صّدر نظريهتا لر املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أو دتباجيوز أن  ]13[
ُ
قد يكون و . معني ب ترتيبطلإىل لبلد امل

 لوقاية النباتات القطرية  املنظمةاستجابة حلاجة حددهتا  االقرتاح
ُ
ينبغي و . لعالقةاأصحاب املصلحة ذوي حددها أو  ةبادر امل

قطريتني يوافق عليه كل من املنظمتني الذا الرتتيب وأن الداعية هلاألسباب وكذلك هداف األالنطاق و  االقرتاحدد حيأن 
 . على حد سواء

  :االقرتاحاالعتبار يف  تؤخذأن العوامل اليت ميكن  تشمل ]14[

 توقيت ومدة الرتتيب -

 حمددة ائحو ، وعند االقتضاء، خطط أخذ العينات لسلع حمددة وآفات خاضعة للاملقرتحة مستويات التحقق -

 لرتتيباوتقييم  مراجعةالشروع يف تؤدي إىل أن املعايري اليت ميكن  -

 تعليق أو إ�اء الرتتيب  الشروع يفأن تؤدي إىل املعايري اليت ميكن  -

 فر املوارداتو  -

 تنفيذ الربنامج. إمكانية -

 التقييم 2-2

يف وقت مناسب وإعداد  االقرتاح استعراضتعمد إىل أن  االقرتاحى تلقاليت ت  ينبغي على املنظمة القطرية لوقاية النباتات ]15[
صادية والتشغيلية االقتاه لرتتيب على شواغل خماطر اآلفات وجدو تأثريات ل ةأي االقرتاح. وينبغي أن يشمل تقييم ردّ 

  واجلوانب التنظيمية.

 عناصرال 2-3

املنظمة ع شجّ ت ومع ذلك،. تطويرهعن أساسًا ة املسؤولهي  االقرتاحلوقاية النباتات اليت تقّدم  القطريةتكون املنظمة  ]16[
 .القرتاحابناًء على طلب من املنظمة صاحبة  تطويرهعلى ساعدة املعلى تقدمي األخرى لوقاية النباتات القطرية 

يف البلد نظريهتا و بلد املستورد لااملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف بني ينبغي االتفاق عليها قد اليت عناصر الرتتيب  تشمل ]17[
صّدر

ُ
 :امل

CPM 2017/03_03



صّدر (
ُ
) من امتثال الشحنات2005-003مشروع ملحق ترتيبات قيام البلد املستورد بالتحقق يف البلد امل  

20للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم    003-2005 

 Page 6 of 8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 منهاأخذ العينات تفتيش الشحنات و  -

 كفاية مرافق التفتيش -

 االختبارإجراءات  -

  من املعاجلاتحقق الت -

 الشحنة  كمالمن  حقق الت -

 لشحنات، عند االقتضاء التحقق من امتثال اخطوات وقت ومكان خمتلف  -

 الشحناتوصول بنقطة الدخول إشعار  -

 شهادة أخرى شهادة الصحة النباتيةتصحب يتعني أن كان ما إذا   -

 حكام مبوجب الرتتيب األتنفيذ لتوفر املوظفني املؤهلني  -

 االمتثال من لتحقق اتوقيت أنشطة  -

 رتتيباليف ني املشارك نريصدّ املو  زارعنيملاملقدرة لاملصروفات إجراءات املوافقة واملصروفات أو  -

 اجلوانب اللوجستية.غري ذلك من و املوظفني املسؤولني صحة وسالمة وأمن ومواصالت و سكن  -

  .لتحقق من االمتثالاخطوات يف الرتتيب تان النباتات الداخل لوقاية تانالقطري انحتدد املنظمت ]18[

  تقنيةالمتطلبات ال 2-4

 .يف الرتتيب اهصفو وينبغي كل حالة على حدة على أساس   لرتتيبلاملتطلبات التقنية  وتطويرنبغي حتديد ي ]19[

 : عنحمددة  علوماتملرتتيب قد يشمل ا ]20[

 السلطات القانونية والتنظيمية  -

 ذات الصلةالتشريعات واألنظمة الصحة النباتية وغريها من  تشريعات وأنظمة -

صّدرين تنيالقطري نيأدوار ومسؤوليات املنظمتاألدوار واملسؤوليات (مبا يف ذلك  -
ُ
واملزارعني  لوقاية النباتات وامل

 اآلخرين) ذوي الصلة وأصحاب املصلحة

 ألنشطة ا دتوقيت ومد -

 للوائحاخلاضعة  البنود -

املنظمة القطرية لوقاية  اهطلباليت تاآلفات  هبذهتدابري الصحة النباتية ذات الصلة و اخلاضعة للوائح مجيع اآلفات  -
  لبلد املستوردالنباتات ل
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صّدر (
ُ
 ) من امتثال الشحنات 2005-003مشروع ملحق ترتيبات قيام البلد املستورد بالتحقق يف البلد امل

 2005-003  20للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
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 الشحنة إمتامن والتحقق ماالختبار والتحقق من املعاجلة مثل أخذ العينات والتفتيش و  ،إجراءات الصحة النباتية -

 لشحناتاامتثال من لتحقق لالبنية التحتية واملعدات املستخدمة  -

صّدر قدمها اليت ينبغي أن حتتفظ هبا وت املستندات -
ُ
لوقاية املنظمة القطرية ىل إاملنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد امل

  لبلد املستوردلالنباتات 

  اجلوانب املالية -

  بعدم االمتثالاإلخطار  -

  شحنة يف أعقاب عدم االمتثالعلى اإلجراءات التصحيحية  -

  الرتتيبات مراجعوتوقيت تواتر  -

 .إ�اؤهأو الرتتيب تعليق  وأتقييم أو  مراجعةينجم عنها املعايري اليت ميكن أن  -

  ترتيبالتنفيذ  -3

مجيع على التحقق ق نطب، قد يعلى سبيل املثالتنفيذ؛  لشروط رتتيبالاملوصوف يف  االمتثاللتحقق من قد خيضع ا ]21[
 
ُ
أو لفرتة زمنية  للوائحمن السلع اخلاضعة ات فئعلى ا أو نسبة مئوية منهعلى فقط رة لسلعة معينة أو صدّ الشحنات امل

 .الشحنحمددة خالل موسم 

 الرتتيب.املشمولة بتنفذ على تلك اليت االمتثال من  لتحققاأنشطة ينبغي أن تقتصر  ]22[

  التحققوجيري ترتيب هناك عندما يكون  ]23[
ُ
لكن . لدى املستوردسه التحقق نفينبغي أال جيرى ر، صدّ من االمتثال يف البلد امل

 :من مثلإجراءات أخرى البلد املستورد تخذ يقد 

 ةهوية الشحنو  مستنداتالتحقق من  -
مة الصحة النباتية سالتلف وتكون هناك شبهة تعرض لقد تعرض لالشحنات يكون تغليف ات عندما شحنالتفتيش  -

  خلطر
 اويات احليف  ةثلوِّ مآفات لبحث عن تفتيش الشحنات ل -
صبلد التفتيش الشحنات استجابة ملخاطر آفات ناشئة مل تكن معروفة وقت التفتيش يف  -

ُ
 ّدرامل

 بلد لابعد التفتيش يف معني تدبري صحة نباتية اختاذ الرتتيب تيح شحنات حيث يالتفتيش  -
ُ
 على سبيل املثال،( صّدرامل

 أثناء النقل).ملكافحة ذباب الفاكهة  يدرب تاملعاجلة بال
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صّدر (
ُ
) من امتثال الشحنات2005-003مشروع ملحق ترتيبات قيام البلد املستورد بالتحقق يف البلد امل  

20للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم    003-2005 
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   ترتيبالمراجعة  -4

 سني الرتتيب أو حتديد بغية حتحبثها واختاذ قرار بشأ�ا املشاكل و فعالية الرتتيب بصورة منتظمة لتحديد مراجعة نبغي ي ]24[
تلزم مراجعة قد و  .املراجعاتتواتر وتوقيت ل اً وصفأن يتضمن الرتتيب ينبغي و . ئهإ�ا أو هخفضما إذا كان من املمكن 
 أكثر من غريها. بتواتر بعض عناصر الرتتيب 

صّدر تغيريات نظريهتا لللبلد املستورد أو لوقاية النباتات قد تقرتح املنظمة القطرية  ]25[
ُ
موافقة تلزم القائم و لرتتيب لى اعلبلد امل

 قبل التنفيذ. املنظمتني كلتيهما 

 إنهاء الترتيب  -5

بني البلدين) أو إذا جارة لوجستيات التغيريات يف تبسبب  ،على سبيل املثال( قائمةمعني ترتيب  وضعأسباب مل تعد إذا  ]26[
 . ؤهإ�اعندئذ ينبغي  ،لرتتيبإىل امل تعد هناك حاجة 

.إجراءات التحقق يف البلد املستورد جتريحال إ�اء الرتتيب،  ]27[
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