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  السادة طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.orgاإلنرتنت على العنوان التايل 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 ةالدورة الثانية عشر 

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 متثالالاستخدام شهادة ا فيورقة تباحث  -التحديات المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ 

 من جدول األعمال 16البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
 

 معلومات أساسية -أوالا 
 
 املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتقيام و متثال الاخطط إصدار شهادات مفهوم ببحث جلنة املعايري تقوم  -1

ويقحد فهوم ممثا ً كبديل لههادة الححة النباتية.. املهذا عليها طبق أن ينميكن اليت واحلاالت كهذه شهادة  باستخدام 
خماطر خلفض يف إدارة العمليات اليومية  باستخدام هذه الههادات ختفيف العبء على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات

الححة النباتية يف مهروع املعيار الدويل لتدابري مرة أول شهادة امتثال حت قد اقرتُ و دوليا. تنتقل اليت اآلفات يف السلع 
إىل جلنة الذي قّدمه . 008-2008م اليدوية املحنوعة من اخلهب يةحلرفملهغوالت الحركة الدولية للمنتجات اخلهبية وال

 جلنة املعايري اتفقت وقد  ،املفردهروع املاستخدام شهادة امتثال هذا بعيدا ً ويتخطى . عاملالارباء اخلفريق املعايري 
 .أمرا ً مفيدا ً سيكون هذا املفهوم يف دة قاعاملتاألطراف تباحث على أن 

 
منّسقة وجدوى إنهاء شروط ومتطلبات مفهوم التباحث يف الغرض من هذه الوثيقة هو تيسري القيام مبزيد من  -2

الازمة باملتطلبات سلطة الوفاء عند تفويض طرف ثالث متثال الشهادة ا الوطنية لوقاية النباتات املنظماتالستخدام 
إذ هذا املفهوم جديدا ً، وليس . هاوحتت إشرافاملعنية خماطر اآلفات نيابة عن املنظمة الوطنية لوقاية النباتات إلدارة 

لمعيار الدويل لتدابري الححة ل ا ً تنفيذعاجلات املتحديق على اليف مجيع أحناء العامل عند  حاليا ً هذه الههادات تستخدم 
بني األطراف املتعاقدة. خمتلفة مبوجب اتفاقات ثنائية كما ،  التعبئة اخلهبية يف التجارة الدولية.تنظيم مواد م 15النباتية رقم 

 وثيقة.مثل هذه الههادات يف هذه العن مثلة وصف ألرد يو 
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 رحـالمقت -ثانياا 
 
الهروط واملتطلبات وضع إىل تدابري الححة النباتية، جلنة وافقت عليه  نمتثال، إالاستخدام شهادة اسيؤدي  -3

واملهغوالت احلرفية اليدوية لحركة الدولية للمنتجات اخلهبية لإلدراجها يف مهروع املعيار الدويل لتدابري الححة النباتية 
هذه الههادات متطلبات استخدام مثل حيتمل أن تستعمل باإلضافة إىل ذلك، و . .008-2008م املحنوعة من اخلهب

 النباتيةلتدابري الححة وضع معيار دويل لدى مبزيد من التفحيل ينظر فيها و لتدابري الححة النباتية ايري أخرى يف مع
 ..002-2014م بتنفيذ إجراءات الححة النباتيةتقوم لكيانات  للرتخيص

 
عن باملسؤولية النهائية  ملنظمات الوطنية لوقاية النباتاتأن تفي امتثال هو ضمان االههادة لالرئيسي قحد امل -4

تنفيذ اإلجراءات نيابة عن ثالث. للقيام بالطرف الرّخص له ماملعني املكيان السيكون ؛ و مبجملها خطة إصدار الههادات
مع متطلبات هذا املنتج  هامنتجيتوافق أن لضمان املنظمة الوطنية لوقاية النباتات مسؤوال ً عن اجلوانب التهغيلية اليومية 

 يف معيار دويل لتدابري الححة النباتية.درج تس يتال
 
 عن:لة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املحّدر مسؤو ستكون  -5

 
  ايري يف املعالواردة  ةههادإصدار التطلبات مللسلع الني لتقييم امتثال ملهغّ اإنهاء نظام لرتخيص أو تسجيل

ها املنظمة تضعهذا النظام إىل معايري ينبغي أن يستند ؛ و ومنح شهادة بذلك 1لتدابري الححة النباتية ةالدولي
ون هم سجللون املبعد ذلك يكون املهغّ تسجيلها؛ و ليتم كيانات الفي هبا أن تو الوطنية لوقاية النباتات 

ألنهطة اليت لالدورية. التدقيق رصد ممبا يف ذلك عمليات باللة بإصدار شهادات االمتثال و الكيانات املخوّ 
نظام إصدار م 7رقم لتدابري الححة النباتية لمعيار الدويل ل سجلة وفقا ً املأو  هلا رّخصالكيانات امل تضطلع هبا

 ؛.شهادات الححة النباتية
  الكيانات تفي مبعايري الرتخيص أو د فيها و تعاليت ال االت احلتسجيات يف الرتاخيص أو التعليق أو إلغاء

 التسجيل؛
  اخلطوط م 23يف التجارة الدولية وفقا ً للمعيار الدويل لتدابري الححة النباتية رقم اليت تنتقل هحنات التفتيش

 ؛.التوجيهية للتفتيش
  ةطة إصدار الههادخلقضية عدم امتثال املستورد بأي إعام املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد. 

 
 :املرّخص هلا مسؤولة عن الكياناتستكون  -6
 

  تلك هروط إصدار ممتثلة لحدر شهادة هلا تُ سالسلع اليت تكون ن تكفل أوضع إجراءات تهغيل ورصد ذايت
  ؛ةالههاد

                                                      
 .15هذا مهابه لنظام تسجيل اجلهات اليت تقوم مبعاجلة مواد التعبئة اخلهبية مبوجب املعيار الدويل لتدابري الححة النباتية   1
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  كما املناسبة  الههادات وحفظ السجات إصدار تطلبات ملاالضطاع بتدابري الححة النباتية كفالة أن ميتثل
 ؛املنظمة الوطنية لوقاية النباتاتتطلبها 

  الذي تفرضه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات طاملا ظل التسجيل أو االعتماد نظام لعلى االمتثال احلفاظ
  ؛ساريا رتخيصال

  كيان األهلية لبأي قضية عدم تطابق مع متطلبات اليت تحدر الرتخيص املنظمة الوطنية لوقاية النباتات إعام
 سيجري ترخيحه.

 
 ا ً رمسي ا ً رمز قد يحّور . 1 املرفقمراجع املثال يف شهادة  على منوذجدات نظام إصدار الهها حيتويميكن أن  -7
لحيلولة دون االستخدام غري املرّخص لشعار املنظمة أو العامة احلكومية هلا. لمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ممثل ل
 متثال.االههادة ل

 
حرفية مشغوالت الالدولية للمنتجات الخشبية والمتثال في مشروع المعيار الدولي للحركة الخطة شهادة المثال 

 (008-2008) الخشباليدوية المصنوعة من 
 
ملعيار الدويل لتدابري الححة يقوم بحياغة اكان فريق اخلارباء العامل الذي  اقرتح مفهوم إصدار شهادة االمتثال  -8

يف  .008-2008م اخلهبرفية اليدوية املحنوعة من هغوالت احلوامللحركة الدولية للمنتجات اخلهبية ل النباتية
  .2014سبتمارب/أيلول 

 
 لتقاسم مسؤولية إدارة املخاطر املرتبطة باحلركة الدوليةنظر فريق اخلارباء العامل يف اخليارات التالية املتوفرة  -9
 :2واخليزرانخلهب اواملهغوالت احلرفية اليدوية من لمنتجات ل

 
 متثال الا اتخطة لشهاد :1 الخيار

 
إدارة املخاطر احملتملة أن تكون لوقاية النباتات يف البلد املحّدر مسؤولة عن ضمان الوطنية املنظمة تكون  -10

نظمة املتكون و لمعيار الدويل لتدابري الححة النباتية وموثقة على حنو مائم. لممتثلة املرتبطة مبنتجات اخلهب واخليزران 
عند حدوثه.  عن أي عدم امتثال إعام املنظمة الوطنية يف البلد املحّدرعن ة املستورد مسؤول للبلدلوقاية النباتات وطنية ال
صدار شهادات االمتثال للسلع اليت تتوافق مع متطلبات إلمعّينة كيانات أن ترّخص  لمنظمات الوطنية ه اخلطة لهذتتيح و 

 الههادات.هذه إصدار 
  

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/publications/2623.: 2014تقرير فريق اخلارباء العامل مسبتمارب/أيلول   2

https://www.ippc.int/en/publications/2623/
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 وإصدار شهادات الصحة النباتيةثنائية التفاقات الا :2الخيار 
 

واملستورد على عقد اتفاقية ثنائية للتجارة تستند املحّدر ين النباتات يف البلد لوقايةتان الوطني تاناملنظمتتفاوض  -11
 خماطرحتليل ستخدام قد يتضمن ذلك او  .يف املعيار الدويل لتدابري الححة النباتيةين احملدددارة اإلاملخاطر و ات خيار إىل 

لتدابري  ماملعيار الدويلالقائمة لتدابري الححة النباتية للمعايري الدولية  الححة النباتية وفقا ً  وإصدار شهاداتاآلفات 
لتدابري واملعيار الدويل  ،7 رقملتدابري الححة النباتية واملعيار الدويل  ،تحليل خماطر اآلفات.لإطار م .2رقم الححة النباتية 
 12رقم لتدابري الححة النباتية واملعيار الدويل  ،حتليل خماطر اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي.م 11رقم الححة النباتية 

 .مشهادات الححة النباتية.
 

 وصول إلى بلد الوجهة النهائيةاللدى تخفيف المخاطر : 3الخيار 
 

املنظمة الوطنية لوقاية تطّبق سؤولية، بينما القليل من امللوقاية النباتات يف البلد املحّدر  تتحمل املنظمة الوطنية -12
 حتديدها.تم يخماطر ختفيف أي و  انباتية أو فحص املنتجات لدى وصوهلالححة المعاجلة املستورد  البلدالنباتات يف 

 
خيارا ً جديدا ً فسيكون  1ر اخلياأما ، حاليا للبلدانمتاحان فعا ً  3و 2اخليارين  على أنوافق فريق اخلارباء العامل  -13

موارد  نظمة الوطنية لوقاية النباتاتمن املتنفيذه طلب تيحيتمل أن و من خماطر اآلفات للحد عليه دوليا ً  ا ً متفقها ً توجييوفّر 
لمنظمات متاحة لتكون مجيعها ثاثة اخليارات الأن  أشار فريق اخلارباء العامل إىلو . ياناألخر  نب اخلياراتطلّ يمما أقل 

 .افنيماربرة  تكانطاملا  ة النباتات الوطنية لوقاي
 

 شهادة االمتثال خطة مزايا 
 

يا ً . بد1ماخليار توسيم البطاقات أو استخدام االمتثال  اتشهادخطة فريق اخلارباء العامل مطوال ً قيمة  حبث -14
 ..2استخدام شهادات الححة النباتية ماخليار عن 

 
ثر فائدة من استخدام بطاقات التوسيم أكاستخدام قد ال يكون أنه يف معظم احلاالت فق فريق اخلارباء العامل تا -15
أو نظم موافقة آلية ميّكن استعمال أنه إذ  ،على بطاقات التوسيمهبا تفوق يعدة مزايا له التوثيق  ستخدامفا. توثيقال

تأثر تع قد ئأن قيمة البضاذلك عيب كبري واحد، بطاقات التوسيم ستخدام والر واملستورد. ن املحدّ يبني البلد ةإلكرتوني
 .لتفتيشلتيسري امرئية بسهولة بطاقات التوسيم أن تكون لضمان بتهويه مظهر املنتج  سلبا ً 

 
نظرا ً لطبيعة و املنظمة الوطنية لوقاية النباتات شهادات صحة نباتية للمنتجات. أن تحدر  2اخليار يتطلب  -16

ما رّوج حنوعة من اخلهب أو اخليزران، إذا املهغوالت احلرفية لمنتجات وامللالتبادل التجاري ارتفاع حجم وتواتر 
 عمل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، من سيزيد إىل حد كبري إن ذلك ف ،كخيارشهادات الححة النباتية  ستخدام ال

 .التبادل التجاريويعرقل  هاري منبكعدد  على ثقل يُ أن  تملما حي
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 االمتثال اتعيوب خطة شهاد
 

نباتية ماخليار الححة ال اتشهادإصدار مقارنة ب. 1متثال ماخليار اال اتشهادطة العيب الرئيسي خلقد يكمن  -17
 لتقليل أقل صرامة. ول رقابة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املحّدرلكون زيادة احتمال عدم االمتثال يف . 2

تحويب لاألداء يرتافق مع خطط إنهاء نظام لرصد خطط إصدار الههادات، ينبغي من عدم االمتثال مبوجب 
 .اإلجراءات

 
 تفاصيل التنفيذ

 
فق تواالتحقق من االمتثال. عملية شهادة املنتج يف إصدار مسؤوال ً عن العامل من سيكون  اخلارباءحبث فريق  -18

 على عاتق اينبغي أن تقع مسؤولية إصدار الههادات أن على 
ُ
يت الالححة النباتية للسلع  حبالةيتحكمون لني الذين هغّ مل

نِتج ، إذا كان فمثا ً . يقومون بتجهيزها
ُ
نتِ مينح عندئذ من اخلهب املعاجل،  ا ً ا ً معينمنتجنع حيامل

ُ
الازمة ههادة الج امل

 .مينح الههادة الازمة للُمنَتجيكون من عندئذ فإنه  ،املنتج النهائياملعاجلة يعاجل ن يقوم بوإذا كان م؛ للُمنَتج
 

 متثال، وخلص إىل االستنتاجات التالية:االتضمنها شهادة تاملعلومات اليت ينبغي أن اخلارباء العامل  فريقحبث  -19
 

 للُمنتج، ورقم شهادة فريد، بإصدار شهادة ةلاملخوّ اجلهة اسم و أن حتتوي الههادة على بلد املنهأ، نبغي ي 
 ، وتاريخ إصدار الههادة.ةلسلعووصف ل

 ختححه  ا ً أو رمز  ا ً كون رقمأهنا قد تاعتارب فريق اخلارباء العامل ، لرتخيصل هويةأن حتتوي الههادة على نبغي ي
 املخولة بإصدار الههادة. لجهةلاملنظمة الوطنية لوقاية النباتات 

  لحركة للمعيار الدويل لتدابري الححة النباتية متتثل لملنتجات اإعان بأن على الههادة أيضا حتتوي ينبغي أن
 ..008-2008مرفية اليدوية املحنوعة من اخلهب هغوالت احلواملالدولية للمنتجات اخلهبية 

 قة.املطبّ عاجلات نوع أو أنواع املوصف لعلى حتتوي الههادة  ينبغي أن 
 

وتطلب تلكها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. متستخدام رمز على الههادة اليت ايف  العاملحبث فريق اخلارباء  -20
على أساس ذلك، كٌل  اآلخر هابعضال يطلب من التحكم يف استخدام الههادات بينما  التمكينهذلك بعض البلدان 

 الوطنية لوقاية النباتات على الههادة.املنظمة رمز خيار استخدام ينبغي إدراج  ا. ولذتهريعاته
 

بني شهادة الححة بينها و خلط ية أن يكون هناك كلمة "شهادة" وإمكاناستخدام  حبث فريق اخلارباء العامل  -21
شهادة و  ،وشهادة امتثال ،قةسّ تشهادة ممن مثل كهذا، خلط  من اسم بديل قد يقلل نظر يف استخدام و النباتية. 

جلنة غري أن  ،متثال"العلى استخدام محطلح "شهادة افريق اخلارباء العامل استقر رأي و نتجات اخليزران واخلهب. مل
هي  ملنظمات الوطنية لوقاية النباتاتأن ا، إذ أكثر ا ً مناسبعاجلة" قد يكون امل"شهادة محطلح ذهبت إىل أن املعايري 
 .متثالالااليت متنح شهادات وحدها 
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فريق اخلارباء اتفق ، الههادات تحاميمأو انتهار العديد من مائمة غري ات ههادلل تحاميماستخدام  لتجنب -22
البوابة الدولية على نهره تههادة و ال عتمد منوذجتو ضع بأن ت منظمات الوطنية لوقاية النباتاتللالتوصية على العامل 

 .يعهامج املنظمات الوطنيةميكن أن تطّلع عليه حيث  للححة النباتية
 

بنظام علقة بعض القضايا املفاهيمية املت 2016 أيار/يف اجتماعها يف مايو جلنة املعايري يف وقت الحقحبثت  -23
تنبغي ، ولكن من حيث املبدأ خطوة منطقية وضروريةكهذه شهادة  التوجه إىل على أن واتفقت  3إصدار الههادات.

 مبا يف ذلك: ،رتبطة بالههادةاملتنفيذ البوتلك املتعلقة عدد من التحديات املفاهيمية والتقنية معاجلة 
 

 كيفية حتديد فئات املنتجات اليت ستهملها؛ 
  ؛السائبةالهحنات جتارة على فقط طبق تما إذا كان ينبغي أن 
 ؛امن الذي سيحدره 
 .كيف ميكن ضمان االمتثال 

 
 مرحلة أية حىت  :مثا ً عدة جوانب حباجة إىل حل، ال تزال هناك  -24

ُ
 نتج، ينبغي أن تحاحب الههادة امل

 الههادة للهحناتعندئذ يف الظروف اليت تستخدم فيها ، كذلك  ذلكشهادة، وإذا كان إىل أو هل حيتاج كل بند 
شهادة أخرى يف مرحلة الحقة عندما يتم وسائل على وثيقة منفحلة أو  فردة إىل احلحولالبنود املقد تضطر  ،السائبة
 .إخل الهحنة،تقسيم 

 
الاربيد اإللكرتوين، بعض االستفسارات األخرى حول مفهوم بخال مباحثاهتم  ،أثار أعضاء جلنة املعايري املعنيون -25

معايري األداء؛ وهل من باستخدام مفهوم التناسق الذي حتقق بالفعل توهن خطة شهادة امتثال، مثل، هل ميكن أن 
تحاميم ب استخدام شهادات مزّورة أو انتهار العديد من انتجايث ميكن حب للههاداتموّحد تحميم األفضل وضع 

ا إذا الكيان الذي بسرعة مملبلدان املستوردة التحقق يف المنظمات الوطنية لوقاية النباتات لالههادات، وكيف ميكن 
 نقاط التفتيش أو عندالنفاذ إىل اإلنرتنت يف بعض البلدان ؟ ومع األخذ باالعتبار افتقار له فعا ا ً أصدر الههادة مرخحّ 
يف هذه و ملفتهني التحقق من صاحية وصحة شهادة االمتثال. على ا، سيكون من الحعب جدا ً إىل النوعية أو الوثوقية

على املنظمات الوطنية لوقاية إصدار الههادات خفض عبء وهو  ،إدخال خطة شهادة االمتثالاملقحد من فإن  ،احلالة
 التحقق من الههادة.عليها يف عبء الن يف النهاية الكثري مسيضيف  ،النباتات

 
أكد أنه من املمكن قانونا ً استخدام للفاو لهؤون القانونية واألخاقية اأشارت جلنة املعايري إىل أن مكتب  -26

الذي يُدخل يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات شريطة أن يقوم املعيار الدويل لتدابري الححة النباتية  ""شهادة امتثال
 مبا يلي:استخدامها 

 
  إلصدار شهادات؛ حمددةيضع متطلبات 

                                                      
 2016جلنة املعايري، تقرير مايو/أيار   3

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/06/Report_SC_May_2016_XXVIII_2016-05-24.pdf  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/06/Report_SC_May_2016_XXVIII_2016-05-24.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/06/Report_SC_May_2016_XXVIII_2016-05-24.pdf


7 CPM 2017/08 

 

  حيدد فئات املنتجات اليت سينطبق عليها إصدار الههادات؛ 
  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو كيانات إصدار  ،مثا ً محيدد إجراءات تقييم االمتثال وحيدد الكيانات

تكون املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف هناية و هادة امتثال. . اليت حيق هلا إصدار شةالههادات املرّخح
 املطاف مسؤولة عن إصدار واستخدام شهادة االمتثال.

 
أوثق واقرتحت دراسة وافقت جلنة املعايري على أنه سيكون من املفيد دراسة التحديات التقنية وحتديات التنفيذ  -27

 .االستعراض ودعم التنفيذ"نظام أو مسح إىل "تقدمي طلب دراسة 
 

 حالياا  ةستخدممالشهادات الخطط بديلة إلصدار 
 

وثائق تتعلق بالححة النباتية بطريقة مهاهبة ملا اقرتح تتطلب إىل أن عددا من البلدان أو املناطق  املؤلفونيهري  -28
 ستخدم كمرجع:تلههادة االمتثال. وفيما يلي بعض أمثلة قليلة ل

 
  4لالتحاد األوروبي اتالنباتنظام جواز سفر  -1
 

درجة من  1992ديسمارب/كانون األول  3يف ملفوضية األوروبية عن االحادر  ECC/92/105وضع التوجيه رقم  -29
يف أحناء االحتاد لنقل بعض النباتات أو املنتجات النباتية أو أشياء أخرى  ةستخدماملسفر الالتوحيد القياسي جلوازات 

املتعلقة بإصدار جوازات سفر النباتات هذه والهروط واإلجراءات التفحيلية  التفحيليةاإلجراءات ، ووضع األورويب
 الستبداهلا.

 
أشار التوجيه إىل أنه بدال ً من شهادة الححة النباتية املستخدمة يف التجارة الدولية بني الدول األعضاء يف  -30

، لضمان جواز سفر مكّيف حسب نوع املنتج بعبواهتا أو بالعربة اليت تنقلهارفق بالنباتات أو أن ياالحتاد األورويب، ينبغي 
ينبغي أن يتألف جواز سفر النباتات و . ه اليت يحلح جوار السفر هلائاألورويب أو أجزا االحتادأحناء كافة حرية حركتها يف  

أن أن تكفل اهليئات الرمسية املسؤولة لى عفقة حتتوي املعلومات اليت يطلبها التوجيه. و اووثيقة مر  رمسيةتوسيم من بطاقة 
 .هذا اجلواز يقوم املنتج أو الهخص أو املستورد بتقدمي طلب للسلطة إلصدار جواز سفر للنبات أو الستبدال

 
 5إعالن نيوزيلندا للحاويات البحرية -2
 

أي حاوية حبرية مستوردة بإعان حجر زراعي يثبت أن ترفق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف نيوزيلندا فرض ت -31
عبئة أو املٌحّدرة 

ُ
يُعّد خالية من التلوث. وينبغي أن ووجدهتا  قبل تحديرها إىل نيوزيلنداتفححت احلاوية أن اجلهة امل

 ر.يحدويوقعه مدير مرفق التعبئة أو الت اإلعان
                                                      

 ity/trade_eu_enhttp://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecur :لاحتاد األورويب اتنظام جواز سفر النبات  4

 vault/1195-http://www.mpi.govt.nz/document: إعان نيوزيلندا للحاويات البحرية  5

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/trade_eu_en
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/1195
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 6التبخيرلشهادات تصديق التطهير ب األستراليالبرنامج  -3
 

شهادة تفيد أن إصدار التبخري الاربنامج األسرتايل لههادات تحديق التطهري بالتبخري، على اجلهة اليت تقوم ب -32
التبخري اجلهة املعنية اليت تقوم ب. وتعتمد املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد الاربنامجومطابقا ً ملعيار  ناجحا ً التبخري كان 

 الههادة.إصدار على أهنا خمولة ب
 
  7إلصدار الشهادات من المعاملبرنامج وزارة الزراعة األمريكية  -4
 

توفر اإلشراف على لأصدرت وزارة الزراعة األمريكية "مذكرات تفاهم" مع العديد من وكاالت تحنيف اخلهب  -33
لخهب لإصدار شهادات خاصة هبا عامل تسمح اثنتان من مذكرات التفاهم ملو . من املعامل ههاداتالبرامج إصدار 

 إىل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.ه يف األفران املتوجّ الحنوبري اجملفف 
 

تحيغ وكاالت تحنيف اخلهب وتنهر وحتافظ على قواعد التحنيف وتوفر مرافق تفتيش للخهب اللني مبوجب  -34
سنويني وعمليات تفتيش عهوائية لكل وكالة تحنيف تدقيقني . وتدير وزارة الزراعة األمريكية لحناعةاتتبناه معيار 

 . من استمرار االمتثال ملتطلباتهلتأكد يف الاربنامج لاملهاركة  عاملهاها مذكرة تفاهم وملمعللخهب وقعت 
 
  8وزارة الزراعة والموارد المائية األستراليةالصادرة عن شهادة التصنيع  -5
 

اجلهة املحّنعة أو تحدره استخدام إعان بتسمح وزارة الزراعة واملوارد املائية األسرتالية يف بعض الظروف،  -35
حّدرة فقط من قبل إعانات اجلهة املحّنعة أو املاملحّدرة كتأكيد موثق لامتثال ملتطلبات الححة النباتية لاسترياد. وتُ 

 أو املكتب الرئيسي يف بلد التحدير. فردأنتجت السلع، وقد تحدر عن موقع التحنيع املالهركة اليت صّنعت/
 

 اجلهة املحّنعة أو املحّدرة:إعان  علىينبغي  -36
 

  حيدد خاف ذلك، يف وقت ال يزيد عن ستة أشهر قبل قيام الوزارة بالتقييم؛ ملأن يكون قد صدر، ما 
  االسترياد؛ شروطأو البيانات الححيحة حسبما تقتضي  الححيحأن حيتوي على البيان 
  نتج  خاصا ً أن يكون

ُ
 ؛والهحنةبامل

  خبتم الهركة، حيثما كان ذلك ممكنا الهركة وأن يحادق عليهيف  منحبهو أن يتضمن اسم الفرد . 
                                                      

 الاربنامج األسرتايل لههادات تحديق التطهري بالتبخري  6

 standard.pdf-fumi-info/qtfp/afas-eneralhttp://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/g 
 برنامج وزارة الزراعة األمريكية إلصدار الههادات من املعامل  7

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/domestic/downloads/xpm.pdf.   

 شهادة التحنيع الحادرة عن وزارة الزراعة واملوارد املائية األسرتالية  8

-mentaryinfo/docu-http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/general
policy.pdf-requirements-document-requirements/minimum.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn8
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/general-info/qtfp/afas-fumi-standard.pdf
https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/domestic/downloads/xpm.pdf
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/general-info/documentary-requirements/minimum-document-requirements-policy.pdf
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/general-info/documentary-requirements/minimum-document-requirements-policy.pdf
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 القرارات -ااـ ثالث

 
 إّن هيئة تدابري الححة النباتية مدعوة إىل: -37
 
 أحد اخليارات الثاثة التالية:تبين مفهوم شهادة االمتثال واستخدامها واختاذ قرار ب مناقهة .1م
 

 :مفهوم استخدام شهادات  علىال توافق هيئة تدابري الححة النباتية على القيام مبزيد من العمل  الخيار ألف
استخدام يف املعايري الدولية لتدابري الححة النباتية وتطلب إىل جلنة املعايري وضع مهاريع املعايري لاالمتثال 

 ا ً لذلك.قبطالدولية لتدابري الححة النباتية 
 :يئة تدابري الححة النباتية على مفهوم استخدام شهادات االمتثال يف املعايري الدولية لتدابري توافق ه الخيار باء

يئة جلنة املعايري إىل مواصلة استخدام هذا املفهوم يف مهاريع املعايري الدولية لتدابري اهلالححة النباتية. وتدعو 
هروع املعيار الدويل لتدابري الححة النباتية يف استخدام مثل هذه الههادة يف م الححة النباتية واملضي قدما ً 

. كحالة 008-2008مللحركة الدولية للمنتجات اخلهبية واملهغوالت احلرفية اليدوية املحنوعة من اخلهب 
 .جتريبية

 :تعتارب هيئة تدابري الححة النباتية أن املعلومات املتوفرة غري كافية وتطلب من أمانة االتفاقية الدولية  الخيار جيم
فهم واستخدام الوضع الراهن ل. بهأن االستعراض ودعم التنفيذلوقاية النبات إجراء دراسة مرمبا من خال نظام 

تقدم نتائج هذه و ة لتدابري الححة النباتية. استخدام يف املعايري الدوليلوجدوى خطط شهادة امتثال بديلة 
 الدراسة إىل هيئة تدابري الححة النباتية عن طريق اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي اليت ستوصي 

 باخلطوات القادمة.
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 متثال لسلعة معينةال: نموذج مقترح لشهادة ا1 المرفق
 
 "متثالالشهادة ا"
 ]سلعة مسماة[ لـ

 :ةالشهادإصدار  بلد
  

 رقم الشهادة:   :بإصدار الشهادةل خو  الم م خدمات المعالجةمقد   اسم الُمنِتج أو
 

 :إصدار الشهادة تاريخ
و رمـز الشـركة )الخـتم أ رمز المنظمة الوطنية لوقاية النباتات 

 أو العالمة(
 نوع المعالجة: 

 

لوقايـــة النبـــات المنظمـــة الوطنيـــة الصـــادرة عـــن هويـــة الرقـــم  وصف السلع:
  :خولج أو مقدم المعالجة المللمنتِ 

 
 

اسوم املنظموة [مون خوول ج أو مقدم املعاجلة احملدد يف هذه الههادة، املالسلع املدرجة يف هذه الهحنة من املنتِ لقد عوملت 
 .X للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيةوفقا  ]الوطنية لوقاية النبات

 


