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 متوفرة للتحميل على من المعايير الدوليةصدارات المعتمدة الحالية اإل
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copyright@fao.org. 
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منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من 

المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم  جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم
 .يرد ذكره

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف 

)المؤلفين(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو 

 .سياساتها

http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org
mailto:copyright@fao.org
http://www.fao.org/publications
http://www.fao.org/publications
mailto:publications-sales@fao.org
mailto:publications-sales@fao.org


 12رقم  الدولي املعيار الصحة النباتية شهادات 

3  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -12 املعيار رقم

 المحتويات

 5  ......................................................................................................................................... االعتماد

 5 ............................................................................................................................................  مقدمة

 5  ........................................................................................................................................... النطاق

 5  ......................................................................................................................................... المراجع

 5  ....................................................................................................................................... التعريفات

 5  ....................................................................................................................... للمتطلبات العام االطار

 7  ........................................................................................................................................... الخلفية

 7  .................................................................................................. النباتية الصحة شهادات إصدار متطلبات

 7 ...................................................................................................................  النباتية الصحة شهادات .1

 7 .................................................................................................. النباتية الصحة شهادات من الغرض 1.1

 8  ............................................................................................... النباتية الصحة شهادات وأشكال أنماط 2.1

 9 ..................................................................................................... النباتية الصحة لشهادات المرفقات 3.1

 9  .................................................................................................. اإللكترونية النباتية الصحة شهادات 4.1

 10 ...............................................................................................................................  النقل ريقة 5.1

 10 .......................................................................................................................... الصالحية فترة 6.1

 10 .............................................................................المصدرة النباتية الصحة شهادات مع المتخذة األعمال .2

 10 ....................................................................................... النباتية الصحة شهادات عن المصدقة النسخ 1.2

 10 ........................................................................................................ النباتية الصحة شهادات تبديل 2.2

 11 .............................................................................................. النباتية الصحة شهادات على تعديالت 3.2

 11 .................... النباتية الصحة شهادات تصدر التي النباتات لوقاية القطرية والمنظمات المستوردة للبلدان اعتبارات .3

 12 ............................................................................................... ولةالمقب غير النباتية الصحة شهادات 1.3

 12 ........................................................................................... الصالحة غير النباتية الصحة شهادات 1.1.3

 13 ................................................................................................... المزيفة النباتية الصحة شهادات 2.1.3

 13 ............................................................... وإصدارها النباتية الصحة شهادات إلعداد االستيراد اشتراطات 2.3

 13 ...................................................................... وإصدارها النباتية الصحة شهادات إلعداد محددة اعتبارات. 4

 15 .....................................للتصدير نباتية صحة شهادة أقسام إلكمال االشتراطات/والمتطلبات التوجيهية الخطوط .5

 21 ........................................................................................... والعبور التصدير إعادة لحاالت اعتبارات .6

 22 .......................................................................... التصدير إلعادة نباتية صحة شهادة إلصدار اعتبارات 1.6

 23 ..................................................................................................................................... العبور 2.6

 24 ...................................................................................................... نباتية صحة شهادة نموذج: 1الملحق

 26 .................................................................. التصدير إعادة ألغراض النباتية الصحة لشهادة نموذج:2 الملحق

 27 ....................... (2014) التبادل وآليات الموحدة XML  خطط عن معلومات إلكترونياً، الشهادات إصدار: 1المرفق

 27 ........................................................................................................................................... مقّدمة

 XML  .......................................................................................... 28 الموّحدة الترميز لغة رسالة هيكلية  1

 XML  .......................................................................................................... 28 نظام مخطط محتويات 2

 29 ............................................................................................................................  البلدان أسماء 1.2

 29 ..................................................................................................... واآلفات للنباتات العلمية األسماء 2.2

 29 ........................................................................................................................... الشحنة وصف 3.2

 30 ................................................................................................................................. العالجات 4.2



 يةالصحة النبات شهادات 12 رقمالدولي املعيار 

 

 30 ........................................................................................................................ إضافية إقرارات 5.2

 30 ................................................................................................................. المفَوض المسؤول اسم 6.2

 30 .............................................................................................................. للبيانات اآلمن التبادل آليات 3

 31 .................................................................................. التصدير إلعادة اإللكترونية النباتية الصحة شهادة 4

 31 ..... ونيةإلكتر بنسخة للتصدير األصلية النباتية الصحة شهادة مع التصدير إلعادة اإللكترونية النباتية الصحة شهادة 1.4

 31 .................... ورقية بنسخة األصلية النباتية الصحة شهادة مع التصدير إلعادة اإللكترونية النباتية الصحة شهادة 2.4

 32 ..................... إلكترونية بنسخة األصلية النباتية الصحة شهادة مع التصدير إلعادة الورقية تيةالنبا الصحة شهادة 3.4

 32 النباتات لوقاية الوطنية المنظمات عن الصادرة اإللكترونية النباتية الصحة شهادات إدارة .................................  5

 32 ......................................................................................................... باالسترجاع المتعلقة المسائل 1.5

 32  ..................................................................................................................... واالستبدال التعديل 2.5

 32  ...........................................................................................................................اإلرسال إلغاء 3.5

 32 .............................................................................................................................  موّثقة نسخة 4.5

 33 .............................................................................................  البيانات حسب وعنوانه إليه المرَسل اسم 6

 34 ................................................................................ اإلضافية لإلقرارات بها الموصى الصياغة: 2 فقالمر



 12رقم  الدولي املعيار الصحة النباتية شهادات 

5  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -12 ماملعيار رق

 االعتماد

باعتباره  2001للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية باعتماد هذا املعيار للمرة األوىل يف أبريل/نيسان  ةالثالث الدورة تقام

صحة النباتية التعديل األول على هليئة تدابري ال ةالسادس الدورة ت. وأقراخلطوط التوجيهية لشهادات الصحة النباتية

واعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السادسة  باعتباره املعيار الدولي احلالي. 2011املعيار يف مارس/آذار 

 .2014املراجع يف أبريل/نيسان  1املرفق 

 مقدمة

 النطاق

.)شهادات 1شهادات الصحة النباتية وإصدارها يؤّمن هذا املعيار املتطلبات/االشرتاطات واخلطوط التوجيهية إلعداد

 الصحة النباتية للتصدير وشهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير(.

توجيهات حمددة عن متطلبات/اشرتاطات ومكونات  (نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) 7املعيار الدولي رقم ُيتيح 

 (.NPPOsئها املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات )نظام إصدار شهادات الصحة النباتية اليت جيب أن تنش

 املراجع

ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ي

https://www.ippc.int/en/core-ية على الدولية للصحة النبات البوابة

setting/ispms-activities/standards/. 

 روما. ،منظمة األغذية والزراعة .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

 التعريفات

مسرد مصطلحات ) 5 رقمنباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي ميكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة ال

 .(الصحة النباتية

 لمتطلباتاالطار العام ل

الصحة النباتية لالسترياد وتقوم بإنفاذه  باشرتاطاتيستخدم إصدار شهادات الصحة النباتية لإلشهاد أن الشحنات تفي 

دار شهادة صحة نباتية للتصدير أو إعادة التصدير بوساطة موظف عمومي فقط املنظمة القطرية لوقاية النباتات. وميكن إص

 من قبل املنظمة القطرية لوقاية النبات. اليكون مؤهل فنيًا وخمّو

                                                           

 إعادة ألغراض" التصدير إلعادة النباتية الصحة شهادة" و التصدير ألغراض" النباتية الصحة شهادة" لـ النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تشري  1

 الصحة شهادة"و" للتصدير النباتية الصحة شهادة" خداماست سيتم املعيار، هذا يف وواضحًا سهاًل املصطلحات هذه استخدام على اإلبقاء وبغية. التصدير

 .الشهادة منطي لتغطية( اجلمع بصيغة" )النباتية الصحة شهادات" املصطلح ويستخدم". التصدير إلعادة النباتية

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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البلد الذي كانت النباتات،  املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف يتم إصدار شهادة صحية نباتية للتصدير عادة من قبل

قبل  ْصُدر شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير منأو البنود اخلاضعة للوائح تنمو أو تصّنع فيه. كما َت املنتجات النباتية

إذا مل تكن الشحنة قد تعرضت بلد إعادة التصدير )بلد مل تنُم فيه السلعة أو تصّنع(  املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف

ات/اشرتاطات الصحة النباتية للبلد املستورد، مع وجود شهادة الصحة متطلبخلطر تفشي اآلفات وعندما تكون مستوفية 

 .أو نسخة مصدقة منها النباتية األصلية

تقوم املنظمات القطرية لوقاية النباتات باستخدام الصيغة النموذجية لشهادات الصحة النباتية امللحقة باالتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات.

هذه ب مات الصحة النباتية أكرب من احلّيز امُلتاح يف شهادة الصحة النباتية، ميكن إضافة مرفقويف حالة إذا ما كانت معلو

 املعلومة.

يتعّين أن تكون شهادات الصحة النباتية مرافقة للشحنة، أو ميكن إرساهلا بالربيد أو بوسائل أخرى، أو يف حال االتفاق 

باتات استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية باستخدام لغة ما بني البلدان، ميكن للمنظمات القطرية لوقاية الن

 موحدة، هيكلية للرسالة وبروتوكوالت التبادل.

لشهادات الصحة النباتية مدة صالحية حمدودة. وقد تعمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات، إما يف البلد املصّدر أو البلد 

 ذات صلة. املستورد، اشرتاطات

اع إجراءات حمددة يف حال تبديل شهادات الصحة النباتية، النسخ املصدقة عن شهادات الصحة النباتية، يتعّين إتب

 وعمل تعديل على شهادات الصحة النباتية. ويتعّين عدم قبول شهادات الصحة النباتية غري الصاحلة أو املزورة.

ي بلد إعادة التصدير، إصدار شهادة صحة نباتية ينبغي إيالء توىل عناية خاصة حلاالت التصدير، خاصة عندما ال يقتض

 للصادرات وعندما يكون من الالزم اختاذ تدابري حمددة للصحة النباتية يف بلد املنشأ.
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 اخللفية

يستخدم إصدار شهادات الصحة النباتية لإلشهاد بأن الشحنات تفي مبتطلبات/اشرتاطات الصحة النباتية لالسترياد 

بها دوليًا. وُيسهم إصدار  االجتارتات، املنتجات النباتية وبنود أخرى خاضعة للوائح يتم ق على معظم النباوتطّب

شهادات الصحة النباتية يف وقاية النباتات، مبا يف ذلك النباتات املزروعة وغري املزروعة/غري امُلدارة والنبت/الفلورا الربّي 

)اإليكولوجية( يف البلدان املستوردة. كما ييسر إصدار شهادات  وائل والنظم البيئية)مبا يف ذلك النباتات املائية(، امل

الصحة النباتية التجارة الدولية يف النباتات، املنتجات النباتية، والبنود األخرى اخلاضعة للوائح بتأمني وثيقة وإجراءات 

 أخرى متفق عليها دوليًا.

 الكيفية اليت يتعّين فيها إصدار شهادات الصحة النباتية:)أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2.5تشرتط املادة 

يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من األنشطة األخرى اليت تؤدي إىل إصدار شهادات الصحة النباتية على 

املنظمة القطرية لوقاية النباتات. أو حتت إشرافها. ويتم إصدار الشهادات بوساطة موظفني عموميني مؤهلني 

، وخمولني )مرخص هلم( من املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وحتت إشرافها، على أن فنيًا

تتوافر لديهم املعارف واملعلومات مبا ميّكن سلطات األطراف املتعاقدة املستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان 

 كوثائق يعتّد بها.

  ]2011: 7الصحة النباتية انظر أيضًا املعيار الدولي لتدابري  [

فهم أن :" ُي1997تبّني النّص املعّدل لالتفاقية لعام  لدى 1997وقد مت توضيح ذلك يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف 

املوظفني العموميني املؤهلني فنيًا واملخولني )املرّخص هلم( من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات يشمل موظفني من 

القطرية لوقاية النباتات". " عمومي" يف هذا اجملال تعين موظف من مستوى حكومي، وليس من شركة خاصة.  املنظمة

أنه جيوز أن يكون املوظف من العاملني امُلعينني مباشرة لدى املنظمة "تشمل موظفني من منظمة قطرية لوقاية النباتات" 

بًا أن يكون من العاملني امُلستخدمني مباشرة من املنظمة القطرية القطرية لوقاية النباتات، ومع ذلك فإنه ال يتعّين وجو

 لوقاية النباتات.

 (3.5كما تنّص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على متطلبات الستخدام منوذج شهادات الصحة النباتية )املادة 

تية أو أية بنود أخرى خاضعة يتعّهد كل طرف متعاقد بأاّل يطلب أن تكون شحنات النباتات أو املنتجات النبا

للوائح، واملستوردة على أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غري مطابقة للنماذج الواردة مبلحق هذه 

 االتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون له ما يربره من الناحية الفنية.

 متطلبات إصدار شهادات الصحة النباتية

 لنباتية الصحة ا شهادات .1

 الصحة النباتية شهاداتلغرض من ا 1.1

يتم إصدار شهادات الصحة النباتية كي تشهد أن النباتات، املنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح تلّبي 

صدار لالسترياد للبلدان املستوردة وأنها مطابقة للبيان املّصدق. كما ميكن أيضًا إ النباتيةمتطلبات/اشرتاطات الصحة 
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يتّعني إصدار شهادات الصحة النباتية وشهادات صحة نباتية لدعم إصدار شهادات إعادة التصدير إىل بلدان أخرى. 

 هلذه األغراض فقط.

 شهادات الصحة النباتية أمناط وأشكال 2.1

من هذا  1 حقاملل"شهادة صحة نباتية" )أنظر  لوقاية النباتات، منطان للشهادات الدوليةيوجد يف ملحق االتفاقية 

 .2من هذا املعيار( ألغراض إعادة التصدير 2املعيار( ألغراض التصدير."شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير" )أنظر امللحق 

يتم عادة إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد املنشأ. وتصف شهادة صحة 

الشحنة من خالل بيان مصّدق، إقرارات إضافية وسجالت املعاجلات/املعامالت، كما تّصرح أن  نباتية للتصدير الشحنة

النباتية لالسترياد. ميكن أيضا إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير يف بعض حاالت إعادة  الصحةفي باشرتاطات ت

إذا إعادة التصدير لدان أخرى غري بلد يف ب أي بند خاضع للوائح الصحة النباتيةالتصدير لنباتات، منتجات نباتية أو 

من قبل بلد إعادة التصدير )بوساطة التفتيش  توثيق استيفاء متطلبات الصحة النباتية اخلاصة باالستريادكان باإلمكان 

 مثاًل(.

ر يف حال شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدي ميكن إصدار

تكون  وفقط يف حالة توافر شهادة صحة نباتية للتصدير البلدأن السلعة يف الشحنة مل تكن نامية أو ُمصنعة يف ذلك 

. وتؤمن شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير العالقة بشهادة الصحة النباتية الصادرة يف بلد التصدير وتراعي أية أصلية

 اليت قد حتدث يف بلد إعادة التصدير. تغيريات يف وضع الصحة النباتية

 النباتية والنظم اليت تضمن شرعيتها متماثلة. الصحةتكون إجراءات إدارة إصدار منطي شهادات 

، يؤمن منوذج شهادات الصحة النباتية لالتفاقية من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )ب( 2.5وانسجامًا مع املادة 

إلعداد شهادات الصحة النباتية. ويعّد توحيد شهادات الصحة  اتباعهايغًا موحدة يتعّين الدولية لوقاية النباتات ص

التعّرف عليها بسهولة، وأنه مت اإلبالغ عن املعلومات األساسية. وُتشّجع املنظمات والنباتية ضروريًا لضمان تناسقها، 

لنباتية للتصدير وصيغة واحدة لشهاداتها للصحة القطرية لوقاية النباتات على استعمال صيغة واحدة لشهاداتها للصحة ا

لصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية االنباتية إلعادة التصدير، وأن تضع منوذجًا عن صيغة شهادات 

(IPP( )https://www.ippc.int) .بأسلوب مينع التزوير 

بشكل ورقي، أو بشكل إلكرتوني حيثما يتم قبول الشكل اإللكرتوني من املنظمة  النباتيةلصحة ميكن أن تكون شهادات ا

 القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد.

تعّد شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية املكافئ اإللكرتوني لصيغة وبيانات شهادات الصحة النباتية بالشكل الورقي، 

تنقل بوسائل إلكرتونية مصدقة وآمنة من املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد اليت ّدق، ومبا يف ذلك البيان املص

امُلصّدر إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. وال يشكل إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية 

                                                           

 ، اخلاصة باملصطلحات.1 . انظر النطاق، احلاشية 2

https://www.ippc.int/
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والذي يتم توزيعه الحقًا بطريقة غري إلكرتونية. كما أنه ال يعّد  معاجلة للنص أو توليدًا الكرتونيًا آخر لألشكال الورقية،

 نقاًل للنسخة اإللكرتونية للشهادة الورقية )مثل عرب الربيد اإللكرتوني(.

، كاستعمال الورقيةمحاية إزاء تزييف شهادات الصحة النباتية  وسائليتعّين أن تطّبق املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

العالمات املائية أو الطباعة اخلاصة، على سبيل املثال. وعند استخدام اإلصدار اإللكرتوني للشهادات، أوراق خاصة، 

 يتعّين أيضًا تطبيق وسائل محاية مناسبة.

ال تكون شهادات الصحة النباتية صاحلة إاّل بعد أن تفي بكافة املتطلبات وأن تكون الشهادة مؤرخة، موقعة وخمتومة أو 

 نيًا.مملوءة إلكرتو

 املرفقات لشهادات الصحة النباتية  3.1

إذا جتاوزت املعلومات املطلوبة مللء شهادات الصحة النباتية احلّيز احملدد على النموذج، ميكن إضافة مرفق. ويتعّين 

 على شهادات الصحة النباتية فقط. ويتعّين أن حتمل كافة صفحات إدراجه هو مطلوب ماأن تشمل املعلومات يف املرفق 

املرفقات رقم شهادة الصحة النباتية وينبغي أن تكون مؤرخة، موقعة وخمتومة بالطريقة ذاتها املطلوبة لشهادة الصحة 

النباتية . وإذا كان امُلرفق ميتد على أكثر من صفحة واحدة، يتوجب ترقيم الصفحات واإلشارة إىل عددها على شهادات 

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من احليوانات دات شها أخرى مثل لوثائق الصحة النباتية. وميكن

هذه الوثائق  الصحة النباتية، على أنه يتّعني عدم اعتبار شهاداتأن ترافق الشحنة مع  (CITES) الربية والنباتات

 شهادات الصحة النباتية.لمرفقات رمسية 

 شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية 4.1

 صدار شهادات الصحة النباتية إذا كانت املنظمة القطرية للبلد املستورد املعين تقبل الصيغة اإللكرتونية.ميكن إ

وعند استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية، يتعّين أن تطّور املنظمات القطرية لوقاية النباتات نظمًا إلصدار 

 حتت التطوير]1تبادل. ميّد املرفق رقم الوبروتوكوالت  رسالةوشكل موحد هليكل ال الشهادات باستخدام لغة موحدة،

 وبروتوكوالت التبادل. وهيكل الرسالةلغة املوحدة، توجيهات عن ال [عّدل وضع املرفق حسب املناسب

 شريطة الوفاء باألحكام التالية: ةميكن استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكرتوني

وى األمن مقبولني من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أن يكون شكل اإلصدار، النقل ومست -

 وللمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان األخرى املشمولة إذا كانت هلا عالقة.

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.شهادات الصحة النباتية  منوذجأن تكون املعلومات املقدمة متسقة مع  -

 ن إصدار شهادات الصحة النباتية يف ظل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.حتقيق الغرض م -

 يتم حتديد هوية املنظمة القطرية لوقاية النباتات امُلْصِدرة على حنو كاف وموثوق. -
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 ريقة النقل 5.1

النباتية  . كما ميكن نقل شهادات الصحةاليت أصدرت هلا يتعّين أن تكون شهادات الصحة النباتية مرافقة للشحنة

بشكل منفصل بالربيد أو بوسائل أخرى إذا قبلتها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد. ويف حالة شهادات 

الصحة النباتية اإللكرتونية، يتعّين أن تكون متاحة مباشرة ملسؤولي املنظمة القطرية لوقاية النباتات ذوي العالقة. ويف 

ون شهادات الصحة النباتية متوافرة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد حني كل احلاالت، يتعّين أن تك

 وصول الشحنة.

 فرتة الصالحية 6.1

ما بعد إصدار شهادات الصحة النباتية وعليه، قد تقّرر املنظمة القطرية لوقاية  أمن الصحة النباتية لشحناتفقد يقد 

 أن حتّدد فرتة صالحية شهادات الصحة النباتية بعد إصدارها وقبل التصدير. تصديرلبلد التصدير أو إعادة ال النباتات

أن تقّوم الوضع وحتّدد فرتة صالحية مناسبة قبل  لبلد التصدير أو إعادة التصديرقد تقّرر املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

. وقد يتأثر هذا أو إعادة التصدير التصدير حدوث التصدير، مراعيًة إمكانية أن ُتضحي الشحنة ُمصابة أو ملوثة قبل

االحتمال بالتعبئة )الكراتني امُلْغلقة أو التغليف السائب( وبيئة التخزين )اهلواء الطلق أو املغلق(، منط الشحنة ووسيلة 

إلصدار النقل، الزمن أثناء العام ومنط اآلفات احلجرية. وميكن استخدام شهادة صحة نباتية للتصدير بعد هذه الفرتة 

شريطة أال تكون الشحنة قد تعرضت خلطر تفشي اآلفات وأن نظل السلعة  شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير،

 .مستوفية ملتطلبات الصحة النباتية للواردات البلد املستورد 

للصحة رتاطاتها اشكما ميكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة أيضًا أن تنّص، كجزء من متطلباتها/

 النباتية لالسترياد، على الفرتة الزمنية اليت تبقى فيها شهادات الصحة النباتية صاحلة.

 األعمال املتخذة مع شهادات الصحة النباتية املصدرة .2

  النسخ املصدقة عن شهادات الصحة النباتية 1.2

املنظمة  يها )مطبوع ومؤرخة وموثقة( من ِقبلمصدق علالنسخة املصدقة هي نسخة عن شهادة الصحة النباتية األصلية 

إصدارها  وجيوز .القطرية لوقاية النباتات ووقعتها مشرية إىل أنها نسخة ممثلة حقيقية لشهادة الصحة النباتية األصلية

بناء على طلب من املصّدر. على أنها ال حتًل مكان الشهادة األصلية. ويتم استخدام مثل هذه النسخ ألغراض إعادة 

 التصدير بشكل رئيس. 

 تبديل شهادات الصحة النباتية 2.2

ميكن تبديل شهادات الصحة النباتية بناء على طلب من مصّدر لشحنة ما صدرت هلا بالفعل شهادة صحة نباتية. 

ة الوجهبلد ويتعّين عمل ذلك يف مناسبات استثنائية فقط )مثل ضرر لشهادات الصحة النباتية املصدرة، تغيري العنوان، 

الذي أصدر  أو نقاط الدخول، معلومات مفقودة أو خاطئة( ويتعّين إنفاذها من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد

 .شهادات الصحة النباتية األصلية اجلاري إصدار بديل هلا
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مُلصّدرين إلعادة ويف كل احلاالت، يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد الذي أصدر الشهادة الطلب من ا

 و أية ُنسخ مصدقة عنها كان قد مت إصدارها بالفعل للشحنة. األصلية شهادات الصحة النباتية

 لتبديل شهادات الصحة النباتية ما يلي: األخرىوتشمل املتطلبات 

من أجل  يتعني على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدر االحتفاظ بشهادات الصحة النباتية املعادة -

استبداهلا وإلغاءها. يتعني أال حتمل شهادات الصحة النباتية اجلديدة الرقم نفسه للشهادة اليت مت تبديلها. 

 .ويتعني عدم إعادة استخدام رقم الشهادة األصلية

ة النباتات ومل تعد هذه الشهادات يف رعاية املنظمة القطرية لوقاي إعادة شهادات الصحة النباتية إذا مل يعد من املمكن 

يف بلد آخر(، قد تقّرر املنظمة القطرية لوقاية ألنها فقدت أو توجد املصدرة سابقًا )كما يف حالة فقدانها  وحتت سيطرتها

النباتات أنه من املناسب إصدار شهادة بديلة. يتعّين أال يكون لشهادات الصحة النباتية اجلديدة الرقم نفسه كذاك 

أن " هذه الشهادة بإدراج إعالن جديد ينص على  ة املستبدلة ولكن يتعّين العزو إليهااخلاص بشهادة الصحة النباتي

 ( الصادرة بتاريخ )أدخل التاريخ( وتلغيها.أدخل الرقمحتّل مكان شهادة الصحة النباتية رقم )

 تعديالت على شهادات الصحة النباتية 3.2

حول صالحية شهادات الصحة النباتية. على أنه إذا كان  يتعّين اجتناب إجراء التعديالت كونها قد ختلق عدم يقني

من الضروري عمل تعديالت، فإنه يتعّين القيام بذلك فقط على شهادات الصحة النباتية األصلية من قبل املنظمة القطرية 

موقعة من قبل مؤرخة ومطبوعة،  لوقاية النباتات اليت أصدرتها. ويتعّين أن تكون التعديالت باحلدود الدنيا وأن تكون 

 املنظمة القطرية لوقاية النباتات اليت أصدرتها.

 واملنظمات القطرية لوقاية النباتات اليت تصدر شهادات الصحة النباتيةاعتبارات للبلدان املستوردة  .3

ط. وهذه قد تطلب املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة شهادات صحة نباتية للبنود اخلاضعة للوائح فق

تكون عادة نباتات أو منتجات نباتية ولكنها قد تشمل بنودًا مثل احلاويات الفارغة، املركبات والكائنات احلية غري 

 النباتات عندما يكون لتدابري الصحة النباتية ما يربرها من الناحية الفنية.

شهادات صحة نباتية للمنتجات النباتية اليت مت ويتعّين أاّل تطلب املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة 

تصنيعها إىل نقطٍة مل تعد متتلك عندها املقدرة على إدخال آفات خاضعة للوائح، أو لبنود أخرى ال تتطلب تدابري صحة 

خاطر اآلفات تصنيف السلع تبعًا مل) 32املعيار الدولي رقم ومن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2.6نباتية )انظر املادة 

 (.(اليت تنطوي عليها

يتعّين أن تتشاور املنظمات القطرية لوقاية النباتات على حنو ثنائي عند وجود اختالفات بني وجهات نظرهم فيما 

رتم متطلبات/اشرتاطات شهادات الصحة النباتية الفين لطلب شهادات صحة نباتية. ويتعّين أن حت رخيص التربي

مبادئ الصحة النباتية لوقاية ) 1 رقمتمييز، الضرورة والتربير الفين )انظر أيضًا املعيار الدولي مبادئ الشفافية، عدم ال

 (.(النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية
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 شهادات الصحة النباتية غري املقبولة 1.3

دة شهادات الصحة النباتية اليت حتّددها على أنها غري يتعّين أاّل تقبل املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستور

صاحلة أو مزيفة. ويتعّين إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املعين بإصدار الشهادة بالسرعة املمكنة فيما خيص 

خطوط توجيهية ) 13رقم شهادات الصحة النباتية غري املقبولة أو املرتاب بأمرها كما جاء وصفه يف املعيار الدولي 

. وعندما تشك املنظمة القطرية لوقاية النباتات (لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

بأن شهادات الصحة النباتية قد تكون غري مقبولة، فإنها قد تطلب التعاون الفوري من املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

يف حتديد صالحية أو عدم صالحية شهادات الصحة النباتية. ويتعّين أن تتخذ املنظمة ادة التصدير أو إع التصدير لبلد

عماًل تصحيحيًا حسب الضرورة وأن تعّدل ُنُظم إصدار شهادات الصحة النباتية  لبلد التصدير أو إعادة التصديرالقطرية 

 ن الثقة.لضمان أن تكون شهادات الصحة النباتية مرتافقة مع مستوى عال م

 شهادات الصحة النباتية غري الصاحلة 1.1.3

 ، على سبيل املثال، عندما متتلك أو تكون:صاحلةتكون شهادات الصحة النباتية غري 

 غري كاملة أو ذات معلومات غري صحيحة -

 ذات معلومات كاذبة أو مضللة -

 ذات معلومات متضاربة أو غري متسقة -

 ادات الصحة النباتبة النموذجيةذات صياغة أو معلومات غري متسقة مع شه -

 املعلومات مضافة من أشخاص غري خمولني -

   تعديل أو حذف غري مرخص به )أو غري مطبوع أو مؤرخ أو موقع على سبيل التصديق(ت -

 فرتة صالحية منتهية إال عند استخدامها كنسخة مصدقة إلعادة التصدير -

 غري مقروءة )مثل مكتوبة بطريقة سيئة، متضررة( -

 غري مصدقةنسخًا  -

منقولة عرب طريقة نقل غري مرخصة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات )إلصدار شهادات الصحة النباتية  -

 اإللكرتونية(

إصدار شهادات الصحة النباتية للنباتات، املنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للوائح وغري املسموح  -

 باستريادها.

 ض شهادات الصحة النباتية أو لطلب معلومات إضافية.هناك أيضًا أسباب لرف
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 شهادات الصحة النباتية املزيفة 2.1.3

 تشمل شهادات الصحة النباتية املزيفة منطيًا تلك:

 امُلْصَدَرة على صيغ غري مرخصة -

 أصدرتهاغري املوقعة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات اليت  واملختومة  املعلمة أو غري املؤرخة، غري -

 صادرة عن أشخاص ليسوا موظفني عموميني مصّرح هلم. -

تكون شهادات الصحة النباتية املزورة غري صاحلة. وعلى املنظمة القطرية لوقاية النباتات اليت ُتْصِدْر شهادات الصحة 

، تكون وسائل النباتية أن متتلك وسائل محاية إزاء التزييف. ويف حالة إصدار شهادات الصحة النباتية إلكرتونيًا

احلماية إزاء التزييف عنصرًا من آلية إصدار الشهادات إلكرتونيًا. ويتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد 

 املصدر أن تتخذ عماًل تصحيحيًا عند إعالمها بعدم االمتثال.

 السترياد إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارهاااشرتاطات  2.3

الواجب حلظها عند إعداد شهادات الصحة النباتية  االسترياد شرتاطاتاكثريًا متطلبات/ املستوردةن حتّدد البلدا

 وإصدارها، وكمثال عّما قد يطلبه بلد ما مستورد:

أن يتم ملء شهادات الصحة النباتية بلغة حمددة أو بأحد اللغات اليت ُتْدرجها )ومع ذلك، تشجع البلدان على  -

 (اإلنكليزيةت الرمسية ملنظمة األغذية والزراعة، ويفّضل أن تكون قبول واحدة من اللغا

الفرتة الزمنية املسموحة لإلصدار بعد التفتيش أو املعاجلة والفرتة الزمنية ما بني إصدار شهادات الصحة النباتية  -

 وإرسال الشحنة من البلد املصّدر

نت مكتوبة باليد، أن تكون بأحرف كبرية مقروءة أن يتم ملء شهادات الصحة النباتية على حنو مطبوع أو إذا كا -

 )حينما تسمح اللغة بذلك(

 وحدات القياس الواجب استخدامها يف وصف الشحنة وغريها من الكميات املّصرح عنها. -

 وإصدارها النباتية الصحة شهادات إلعداد حمددة اعتبارات  .4

ؤهلني فنيًا واملفوضني على أكمل وجه من ِقبل املنظمة ال يصدر شهادات الصحة النباتية سوى املوظفني العموميني امل

 القطرية لوقاية النباتات.

الصحة النباتية لالسترياد  إذا ثبت أن اشرتاطات إال تصدر املنظمات القطرية لوقاية النباتات شهادات الصحة النباتيةال 

 مستوفاة. 

الالزمة  ملتعلقة مبسائل الصحة النباتية كي حتّدد بوضوحيتعّين أن حتتوي شهادات الصحة النباتية فقط على املعلومات ا

 اليت ترتبط بها. للتحديد الواضح للشحنة
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رتبطة مبتطلبات/اشرتاطات ذات صلة مبسائل الصحة املعلومات امليتعّين أن حتتوي شهادات الصحة النباتية على 

متّت للصحة النباتية مثل مسائل صحة  طات الالنباتية فقط. ويتعّين أال حتتوي على تصرحيات متعلقة مبتطلبات/اشرتا

 احليوان أو اإلنسان، متبقيات املبيدات، النشاط اإلشعاعي، معلومات جتارية )مثل خطابات االئتمان(، أو النوعية.

بني شهادات الصحة النباتية والوثائق غري املتعلقة بإصدار شهادات الصحة النباتية )مثل  ولتسهيل اإلشارة املرجعية ما

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات  خطابات االئتمان، بوالص الشحن، شهادات

التعريف، الرمز أو  برمز ها(، ميكن أن ترافق املالحظات شهادات الصحة النباتية اليت تربطاحليوان والنبات الربية

ارة مرجعية. ويتعّين استخدام هذه املالحظات عند الضرورة فقط الوثيقة/الوثائق ذات الصلة اليت تتطلب إش رقم/أرقام

 ويتعّين عدم اعتبارها جزءًا من شهادات الصحة النباتية.

شيء" أو  يتعّين إكمال كافة أقسام شهادات الصحة النباتية .وحيثما ال يتم ملء بند معّين، يتعّين إدخال مصطلح "ال

 .اإلضافات غري املرخص بهاجيب حظر اخلط أو رسم خط على القسم ملنع 

وبالنسبة لشحنات إعادة التصدير، قد تكون املعلومات من بلد املنشأ ضرورية؛ ومع ذلك، قد ال تكون هذه متاحة على 

شهادة الصحة النباتية للتصدير )مثل نقص يف معلومات حمددة لإلقرار اإلضايف على شهادة الصحة النباتية للتصدير أو 

اتية للتصدير ذاتها غري مطلوبة من قبل بلد إعادة التصدير(. ويف هذه احلاالت، إذا مل تتم تلبية أن شهادة الصحة النب

داخل بلد إعادة التصدير، قد ال يتم إصدار شهادة  تتعلق بالصحة النباتية يف االسترياد متطلبات/اشرتاطات حمددة

 إلعادة التصدير. على أنه ميكن تطبيق األمور التالية:

شهادات الصحة النباتية للتصدير مطلوبة من بلد إعادة التصدير، بناء على طلب من املصّدر، قد  تكون حيثما -

املنشأ معلومات صحة نباتية إضافية )مثل نتائج تفتيش موسم النمو(  لبلدتؤمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

رورية إلصدار شهادات صحة نباتية إلعادة لتلك املطلوبة من بلد إعادة التصدير. وقد تكون مثل هذه املعلومات ض

التصدير. ويتعّين أن توضع مثل هذه املعلومات يف قسم اإلقرار اإلضايف، حتت العنوان الفرعي "معلومات صحة 

 (.5نباتية رمسية إضافية "،)أنظر القسم 

كن للمنظمة القطرية يف احلاالت اليت تكون فيها شهادة الصحة النباتية غري مطلوبة من بلد إعادة التصدير مي -

لوقاية النباتات لبلد املنشأ، بناء على طلب من املصّدر، إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير. وهذه قد تكون 

احلالة إذا كانت الشحنة موجهة إلعادة التصدير لبلدان أخرى بغية تأمني معلومات ضرورية إلصدار شهادات 

ادات املخصصة إتاحة معلومات الصحة النباتية اإلضافية صحية نباتية إلعادة التصدير. وتصدر هذه الشه

 الضرورية.

وكفالة أنها مل  لشحنةا هويةويف كلتا احلالتني السابقتني أعاله، يتعّين على بلد إعادة التصدير ضمان اإلبقاء على 

 .تتعرض ملخاطر تفشي اآلفات

 إذا: كما جيوز إصدارها بعد إرسال الشحنة إرسال الشحنةقبل إصدار شهادات الصحة النباتية أيضًا بعد  ينبغي

 ؛ كان قد مت ضمان أمن الصحة النباتية للشحنة -
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الضرورية  قامت املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصّدر باإلعتيان/أخذ العينات، التفتيش، واملعاجلاتو -

 للوفاء مبتطلبات/اشرتاطات الصحة النباتية لالسترياد قبل إرسال الشحنة.

 ذا مل يتم الوفاء بهذه املعايري، يتعّين عدم إصدار شهادات صحة نباتية.وإ

إىل تاريخ التفتيش يف قسم ينبغي اإلشارة الشحنة،  إرسالويف احلالة اليت يتم فيها إصدار شهادات الصحة النباتية بعد 

 اإلقرار اإلضايف.

 صحة نباتية للتصديرخلطوط التوجيهية واملتطلبات/االشرتاطات إلكمال أقسام شهادة ا .5

 أقسام شهادة صحة نباتية للتصدير مبينة فيما يلي:  إلكمالاملعلومات "

 [1]تشري العناوين باخلط الغليظ إىل أقسام الشهادة النموذجية، انظر النموذج يف امللحق 

 ------- .رقم

نات، ومراجعات املرافق ويساعد يف يتعّين أن يكون لكل شهادة صحة نباتية رقم تعريف فريد، يسمح باقتفاء/تتّبع الشح

 حفظ السجالت.

  ________ املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف

 لشهادة صحة نباتية للتصدير مع اسم املنظمة القطرية لوقاية النباتات. امُلْصِدرُيْدرج هنا اسم البلد 

 ------- إىل: منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف

صحة نباتية  هنا. ويف احلاالت اليت يكون لبلد العبور والبلد املستورد متطلبات/اشرتاطات املستورديتعّين إدراج اسم البلد 

حمددة تشمل احلاجة لشهادة صحة نباتية للتصدير، يتعّين إدراج اسم البلدين كما تتعّين اإلشارة إىل اسم بلد العبور. 

حة النباتية لالسترياد أو متطلبات العبور لكل بلد مستوفاة الص ويتعّين مراعاة الدقة لضمان أن تكون متطلبات/اشرتاطات

تكون فيها الشحنة مستوردة وُأعيد تصديرها بعد ذلك إىل بلد آخر، ميكن  اليتومبينة على حنو مناسب. ويف احلاالت 

 ن مستوفاة.الصحة النباتية لالسترياد لكال البلدي إدخال اسم كل من البلدين املستوردين، شريطة أن تكون اشرتاطات

------------------------------------------ 

 وصف الشحنة .أواًل

 -------اسم وعنوان امُلصّدر

حتّدد هذه املعلومات مصدر الشحنة لتسهيل تتبعها/اقتفائها ومراجعة بياناتها من املنظمة القطرية للبلد املصّدر. ويتعّين 

ير. كما يتعّين استخدام اسم وعنوان الوكيل احمللي للمصّدر أو الشاحن أن يكون عنوان امُلصّدر موجودًا يف بلد التصد

 عندما تكون اجلهة املصدرة شركة دولية ذات عنوان يف اخلارج.

 -------:اسم املرسل إليه وعنوانه حسب البيانات
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ية لوقاية النباتات للبلد يتعّين أن يكون االسم والعنوان امُلْدَخل يف هذه اخلانة بتفاصيل كافية للسماح للمنظمة القطر

ردات غري املمتثلة. وعندما اتكون قادرة على القيام بتعّقب الو أناملستورد التأّكد من هوّية املرسل إليه، وحسب الضرورة، 

يكون املرسل إليه غري معروف، ميكن استخدام عبارة "إىل الطالب" إذا كانت املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد 

تسمح باستخدام هذا املصطلح وتقبل أي خماطر مرافقة. وقد يطلب البلد املستورد أن يكون العنوان مكانًا/موقعًا املستورد 

 يف البلد املستورد.

 -------:عدد الطرود ووصفها

تات يتعّين تضمني عدد الطرود، ووصفها. كما يتعّين تضمني هذا القسم تفاصيل كافية لتمكني املنظمة القطرية لوقاية النبا

يف البلد املستورد من ربط شهادة الصحة النباتية للتصدير مع الشحنة املرافقة. ويف بعض احلاالت )مثل احلبوب وكتل 

حاويات(. ويف حالة  10طرودًا وميكن تضمني عددها؛ )مثل  القطاراألخشاب(، تعترب حاويات الشحن، و/أو عربات 

 الشحنات الضخمة ميكن استخدام مصطلح " سائبة".

 -------لعالمات املميزة:ا

 أرقام اإلرسالية )الرسالة/اللط(، الرقم املتسلسل أو األمساء األصلية( مثليتعّين تضمني العالمات املميزة على الطرود )

واألرقام أو األمساء املتعلقة بالنقل )مثل اسم السفينة، وأرقام تعريف احلاويات وعربات السكك احلديدية يف حالة 

 تحديد هوية الشحنة. .الزمة لإذا كانت بة( البضائع السائ

 -------:مكان  املنشأ

يشري مكان املنشأ إىل األماكن اليت كانت السلعة تزرع أو تنتج فيها وحيث كان حمتماًل تعّرضها لإلصابة أو التلّوث 

وال العادية، تكتسب املنشأ. ويف األحأو بلدان بآفات خاضعة للوائح. ويف مجيع احلاالت، جيب التصريح عن اسم بلد 

شحنة ما وضعها للصحة النباتية من مكان املنشأ. وقد تشرتط بلدان معينة أن يكون اسم أو رمز املنطقة اخلالية من 

اآلفات أو مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات حمددًا. وميكن احلصول على تفاصيل 

الية من اآلفات، مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات يف إضافية عن منطقة اإلنتاج اخل

 قسم اإلقرار اإلضايف.

إذا مت إعادة تعبئة شحنة، خزنها أو حتريكها، فإن وضعها للصحة النباتية قد يتغري خالل فرتة زمنية نتيجة مكانها 

اضعة للوائح. كما ميكن أن يتغري وضع الصحة النباتية بالتصنيع، اجلديد من خالل احتمال إصابتها أو تلوثها بآفات خ

إزالة التلّوث أو مبعاجلٍة للشحنة تؤدي إىل إزالة اإلصابة أو التلّوث احملتمل. وعليه، ميكن لسلعة أن حتصل على 

مكان، حسب وضعها للصحة النباتية من أكثر من مكان واحد. ويف مثل هذه احلاالت، يتعّين التصريح عن كل بلد و

 (.Y )بلد املنشأأوX بلد التصديرمثال أن يعلن "الضرورة، ووضع مكان املنشأ األصلي بني قوسني، 

وعندما تنشأ إرساليات )لوطات( خمتلفة ضمن شحنة ما يف أماكن أو بلدان خمتلفة، يتعّين اإلشارة إىل كافة األماكن 

ذه احلاالت، ميكن حتديد أكثر من مكان ذا عالقة للقيام والبلدان حسب الضرورة. وللمساعدة يف التعّقب يف مثل ه

 بالتعّقب، على سبيل املثال الشركة املصدرة حيث تكون السجالت حمفوظة.
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إذا ما مت استرياد النباتات أو حتريكها ضمن بلد وكانت قد منت لفرتة زمنية حمددة )تبعًا للسلعة املعنّية، ولكن عادة 

كن اعتبار أن هذه النباتات قد غريت بلد أو مكان منشئها، شريطة أن يكون وضعها للصحة ملوسم منو واحد أو أكثر(، مي

 النباتية قد ُحّدد من قبل البلد أو املكان لنمو إضايف.

 -------:وسيلة النقل حسب البيانات

ام مصطلحات مثل يعزو هذا القسم إىل الكيفية اليت مت بها نقل السلعة أثناء مغادرتها لبلد التصديق. وميكن استخد

"سفينة حميطات"، "قارب"، "طائرة"، "طريق"، "شاحنة"، "سكة حديد"، "بريد" و"حممول يدويًا". وميكن تضمني 

اسم السفينة ورقم الرحلة أو رقم رحلة الطائرة إذا كان ذلك معروفًا. وتكون وسيلة النقل عادة تلك اليت يصّرح بها 

شهادات الصحة النباتية للتصدير. وكثريًا  إصدارالنقل األوىل املستخدمة مباشرة بعد  امُلصّدر. وغالبًا ما سيكون ذلك وسيلة

ما تتحرك الشحنات بطريقة ميكن فيها أن تتغّير فيها وسيلة النقل، كحالة حاويات ُنقلت من سفينة إىل شاحنة على 

يف التصريح بالوسيلة األوىل للنقل فقط. وال سبيل املثال. وإذا كانت العالمات املميزة حتّدد الشحنة، عندها يكون من الكا

 تصبح هذه بعد ذلك بالضرورة وسيلة النقل املستخدمة عند الوصول إىل بلد االسترياد.

 -------نقطة الدخول حسب البيانات

تم عبور يتعّين أن تكون هذه النقطة األوىل للوصول إىل بلد الوجهة النهائية، أو اسم البلد، إذا كان معروفًا. وحيثما ي

شروط صحة نباتية لعبور الشحنات.  العبورالشحنة خالل بلد آخر، فقد يتطلب ذلك تسجيل اسم هذا البلد إذا كان لبلد 

 ضمن قوسني.أو مل يكن معروفا فاسم بلد الوجهة  ويتعّين اإلشارة إىل نقطة دخول بلد العبور

باتية للتصدير. وقد تتغري نقطة الدخول ألسباب عديدة، ُيْعلن املصّدر عن نقطة الدخول أثناء إصدار شهادة الصحة الن

ويتعّين عادة أاّل يعترب الدخول إىل البلد من مكان غري نقطة الدخول املعلنة كعدم امتثال. على أنه حينما حتّدد املنظمة 

قاط دخول حمددة، فإنه /اشرتاطاتها للصحة النباتية لالسترياد، نامتطلباتهالقطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد، يف 

 يتعّين عندها اإلعالن عن واحدة من نقاط الدخول احملددة ويتوّجب أن تدخل الشحنة من تلك النقطة.

 -------اسم املنتج  وكميته حسب البيانات 

ع على حنو كاف وأن يشمل معلومات عن النبات، املنتج النباتي أو أي بند آخر خاض وصفيًايتعّين أن يكون هذا القسم 

للوائح ،الوحدة أو الكمية بالدقة املمكنة لتمكني املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد من تدقيق حمتويات 

الشحنة. وميكن إضافة الرموز الدولية لتسهيل حتديد اهلوية )مثل الرموز اجلمركية( والوحدات املعرتف بها دوليًا )مثل 

نباتية خمتلفة لالستخدامات الصحة ال االسترياد يف جمال طبيق متطلبات/اشرتاطاتالنظام املرتي(. ونظرًا إلمكانية ت

املقصودة املختلفة، )مثل االستهالك مقارنة مع اإلكثار( أو درجة التصنيع )طازجة إزاء جمففة( فانه يتعّين حتديد 

لتجارية، األحجام أو مصطلحات جتارية . ويتعّين أاّل تشري امُلدخالت إىل األمساء ادرجة التصنيعاالستخدام املقصود أو 

 أخرى.

 -------:األمساء العلمية للنباتات

املدرجة هنا هوية النباتات واملنتجات النباتية باستخدام األمساء العلمية املقبولة على مستوى  املعلوماتيتعّين أن حتدد 

 اجلنس على األقل، وإن كان من املفّضل أن تكون على مستوى النوع.



 الصحة النباتية تشهادا 12 رقمالدولي املعيار 

 

18 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -12املعيار رقم 

يكون من املمكن تامني األمساء العلمية لبعض البنود واملنتجات ذات الرتكيب املعّقد اخلاضعة للوائح مثل األعالف وقد ال 

احليوانية. ويف هذه احلاالت، قد تتفق املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة واملصدرة على اسم شائع 

 نطبق" يف هذا القسم.مناسب ُموّصف، أو يتعّين إدخال كلمات "ال ي

 البيان املصّدق

املنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للوائح املوصوفة ضمنًا قد مت تفتيشها/أو  أونشهد بأن النباتات ،

، واعتربت خالية من اآلفات احلجرية  اليت حددها الطرف امُلالئمةالرمسية املناسبة  لإلجراءاتاختبارها طبقًا 

ووفقًا ملتطلبات الصحة النباتية احلالية لدى الطرف املتعاقد املستورد، مبا يف ذلك االشرتاطات  ورد، املتعاقد املست

 اخلاصة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح.

 ]بند اختياري* [ *األخرى اآلفاتواعتربت خالية أساسًا من 

اد أو حتديد آفات خاضعة للوائح، ويستخدم نوعية لالستري نباتيةصحة  ويف معظم احلاالت توجد متطلبات/اشرتاطات

 الصحة النباتية لالسترياد. البيان املصّدق على شهادة الصحة النباتية للتصدير لتصديق االلتزام مبتطلبات/اشرتاطات

الصحة النباتية لالسترياد غري حمددة، ميكن للمنظمة القطرية لوقاية  ويف احلاالت اليت تكون فيها متطلبات/اشرتاطات

للشحنة ألي آفات خاضعة للوائح ُيعتقد بأنها تشكل مصدر قلق للصحة  العامة باحلالةالنباتات للبلد املصّدر أن تشهد 

 النباتية.

وقد ترغب املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املصدرة بضم بند اختياري على شهادات الصحة النباتية للتصدير. 

 وال ميكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة أن تطلب أن يكون البند االختياري مضافًا.

جراءات اليت تنفذها املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو األشخاص تشري عبارة " اإلجراءات الرمسية املناسبة" إىل اإل

املخولني )املصّرح هلم( من قبل املنظمة ألغراض إصدار شهادات الصحة النباتية. ويتعّين أن تكون اإلجراءات متفقة مع 

ة لوقاية النباتات للبلد املستورد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، حسب املناسب. وميكن أن حتّدد املنظمة القطري

 هذه اإلجراءات مراعيًة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة.

تشري عبارة "اعتربت خالية من اآلفات احلجرية" إىل اخللو من اآلفات  بأعداد أو بكميات ميكن كشفها بتطبيق 

أنه اخللو املطلق من اآلفات يف كل احلاالت، بل أنه يعتقد  على إجراءات الصحة النباتية. وال جيدر تفسري هذه العبارة

أن اآلفات احلجرية غري موجودة باالستناد إىل اإلجراءات املستخدمة يف كشفها أو إزالتها. وجيدر التسليم بأن إجراءات 

شف اآلفات أو إزالتها. الصحة النباتية تنطوي بطبيعتها على قدٍر من عدم اليقني والتباين، وتشمل احتمال أاّل يتم ك

 ويتعّين مراعاة هذه احلاالت من عدم اليقني واالحتمال يف مواصفة اإلجراءات املناسبة.

ويف بعض احلاالت اليت مت فيها تطبيق معامالت التشعيع، قد تكون األطوار احلية لآلفة املستهدفة موجودة يف الشحنة. 

 خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف) 18 رقماملعيار الدولي  عمومع اشرتاط أن تكون املعاجلة قد متت انسجامًا 

وأن املعاجلة املناسبة قد طبقت للوصول إىل االستجابة املطلوبة، فإن صالحية هذا اجلزء من البيان  (الصحة النباتية

 آفة مستهدفة ال يعترب عدم امتثال.مراحل حياة املصّدق تكون غري ممسوسة ألن كشف 
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الرمسية  الصحة النباتية"، املقدمة من البلد املستورد، إىل املتطلبات/االشرتاطات طلبات/اشرتاطاتتشري عبارة "مت

الصحة  املوصوفة اليت جيب الوفاء بها ملنع دخول اآلفات و/أو انتشارها. ويتعّين أن يتم حتديد متطلبات/اشرتاطات

النباتات للبلد املستورد يف التشريع، اللوائح، أو أماكن املنظمة القطرية لوقاية  قبلالنباتية لالسترياد بشكل مسبق من 

 أخرى )مثل أذون االسترياد واالتفاقيات الثنائية وغريها من الرتتيبات(.

 احلكومات اليت انضمت إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. إىلتشري عبارة "الطرف املتعاقد املستورد" 

------------------------------------------ 

 اإلقرار اإلضايف  ثانيًا

تؤمن اإلقرارات اإلضافية معلومات إضافية حمددة عن الشحنة فيما خيص اآلفات اخلاضعة للوائح. ويتعّين اإلبقاء على 

 اإلقرارات اإلضافية يف احلدود الدنيا وأن تكون موجزة. ويتعّين أن ُتبقي املنظمات القطرية للبلدان املستوردة قيد املراجعة

إلقرارات اإلضافية. وأاّل تطلب إقرارات إضافية بصياغة حمددة مماثلة لتلك املوجودة يف البيان املصّدق على لاحلاجة 

شهادة الصحة النباتية للتصدير. وميكن حتديد نص اإلقرار اإلضايف يف لوائح الصحة النباتية، أذون االسترياد أو 

من  (III) ىل املعاجلات/املعامالت يف هذا القسم بل يتم ذلك يف القسم الثالثاالتفاقيات الثنائية. ويتعّين عدم اإلشارة إ

 شهادة الصحة النباتية للتصدير.

يتعّين أن حتتوي اإلقرارات اإلضافية معلومات صحة نباتية حمددة فقط تطلبها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد 

ية يف املستقبل ويتعّين عدم تكرار املعلومات امللحوظة يف البيان املصدق املستورد أو مطلوبة من املصّدر ألغراض صحة نبات

الصحة النباتية لالسترياد بتدابري بديلة  أو يف قسم املعاجلة/املعاملة. ويف احلاالت اليت تسمح فيها متطلبات/اشرتاطات

 إقرارها اإلضايف اخليار الذي طبقته. عديدة، يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصّدر أن حتّدد يف

أمثلة عن النّص ألمناط خمتلفة من اإلقرارات اإلضافية اليت تطلبها املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف  2يعرض املرفق 

لى البلدان املستوردة. وحيثما تعترب املنظمات القطرية لوقاية النباتات أنه من الضروري طلب إقرار إضايف أو تقدميه ع

 .2استخدام الصياغة املوحدة املوجودة يف املرفق 

ويف احلالة اليت يكون فيها إذن االسترياد مطلوبًا من البلد املستورد، ميكن أن يشار إىل رقم إذن االسترياد هنا للمساعدة 

 يف اإلشارة املرجعية.

وإذا كان البلد املستورد يطلب ذلك  ة،ويف احلالة اليت يتم فيها إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير بعد إرسال الشحن

 يفيتعّين إضافة تاريخ التفتيش هلذا القسم من شهادة الصحة النباتية للتصدير )انظر أيضًا الشروط القابلة للتطبيق 

 .(4القسم 

ما يف وحيثما يتم ضم معلومات صحة نباتية إضافية من قبل املستورد ألغراض مستقبلية إلصدار شهادة الصحة النباتية، ك

(. يتعّين عرض هذه املعلومات هنا. ويتعّين أن تكون هذه املعلومات مفصولة بشكل 4حالة إعادة التصدير )انظر القسم 

 واضح عن اإلقرار اإلضايف املطلوب من البلد املستورد وأن تتبع العنوان الفرعي املضاف "معلومات صحة نباتية إضافية".

------------------------------------------ 
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 املعاجلة للتطهري من التلوث و/أو اإلصابة  ثالثًا

 يتعّين أن تكون املدخالت كالتالي: 

 التاريخ

الشهور حبيث ال حيدث التباس بني الشهر، اليوم كتابة التاريخ الذي ُطبقت فيه املعاجلة/املعاملة على الشحنة. ويتعّين 

 والسنة.

 املعاجلة/املعاملة

 لة املطبقة على الشحنة )مثل معاجلة باحلرارة، التشعيع(. منط املعاجلة/املعام

 الكيماويات )املادة الفعالة(

 املادة الفعالة للمادة الكيميائية املطبقة يف املعاجلة.

 مدة التعريض ودرجة احلرارة

 مدة املعاجلة/املعاملة ودرجة احلرارة يف املعاجلة/املعاملة.

 الرتكيز

 ة املطبقة.تركيز وجرعة املعاملة/املعاجل

 معلومات أخرى

 أية معلومات إضافية ذات صلة.

 يتعّين أن تكون املعاجلات/املعامالت املشار إليها تلك املعاجلات/املعامالت املقبولة من البلد املستورد فقط وأن يتم إجنازها

يف البلد النباتات أو سلطتها  املنظمة القطرية لوقايةأو سلطة يف البلد املصّدر  حتت إشراف  (العبورأو بدأها )يف حالة 

  الصحة النباتية للبلد املستورد للوفاء مبتطلبات/اشرتاطاتاملصدر 

 .2003: 18مراعاة أحكام املعيار الدولي  يتوجبويف حالة املعاجلات بالتشعيع، 

-------------------------------- 

 ختم املنظمة

منظمة القطرية لوقاية النباتات امُلْصِدرة على شهادة صحة نباتية جيب تضمني الرتخيص، اخلتم أو العالمة املميزة لل

النباتات لبلد التصدير عادة ختمًا، ترصيصًا أو عالمة موحدة ضمن  لوقايةللتصدير. ويتعّين أن تستخدم املنظمة القطرية 

ون مطبوعة على شهادة الصحة البلد. وأن تتم إضافتها من قبل املوظف العمومي بعد االنتهاء من ملء االستمارة أو أن تك

 النباتية للتصدير. وجيب توّخي احلرص لضمان أال خيفى اخلتم، الرتصيص أو العالمة املميزة املعلومات األساسية.
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 اسم املوظف املخّول )املصّرح له(، التاريخ والتوقيع

حت اللغة بذلك(. كما تتم أيضًا يكون اسم املوظف العمومي مطبوعًا، خمتومًا أو مكتوبًا باليد حبروف كبرية )إذا مس

مقروءة )إذا مسحت اللغة بذلك(. يتعّين كتابة اسم الشهر  كبريةاليد حبروف  خبططباعة التاريخ، ختمه أو كتابته 

 بشكل كامل حبيث ال حيدث إلتباس بني الشهر واليوم والسنة.

عّين أن يكون التاريخ امُلْعلن هو تاريخ ورغم أنه ميكن ملء أقسام شهادة الصحة النباتية للتصدير بشكل مسبق، يت

اإلصدار. وبناء على طلب من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد، يتعّين أن يكون بإمكان املنظمة القطرية 

ع شهادة توقياملخولني ويتم   تواقيع املوظفني العموميني مصداقيةلوقاية النباتات للبلد امُلْصِدر للشهادة، التحّقق من 

 الصحة النباتية للتصدير فقط بعد إكماهلا حسب األصول.

، يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات امُلْصِدرة تصديق تاريخ ةاإللكرتونيوعند إصدار شهادات الصحة النباتية 

ة املميزة. وتكافئ املوظف العمومي وختمه، الرتصيص أو العالم توقيعإصدار الشهادة. وتكافئ عملية التصديق هذه 

 بيانات إصدار الشهادات اإللكرتونية املصدقة الوثيقة الورقية امُلْكملة من شهادة الصحة النباتية للتصدير.

 تصريح املسؤولية املالية

لوقاية النباتات على شهادة الصحة النباتية للتصدير هو أمر  القطريةإن تضمني نص عن املسؤولية املالية للمنظمة 

 ُيرتك تقديره للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصّدر.اختياري 

 اعتبارات حلاالت إعادة التصدير والعبور .6

تكون شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير مماثلة لشهادة الصحة النباتية للتصدير باستثناء النص الذي يغطي البيان 

ة إلعادة التصدير، تشري املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة املصّدق. ويف البيان املصدق على شهادة صحة نباتي

فيما إذا كانت شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير مرافقة بشهادة  املناسبةالتصدير، بإدخال إشارات يف اخلانات 

ئة للشحنة أم ال؛ وفيما إذا نسخة مصدقة عنها، وفيما إذا قد حصل إعادة تعببالصحة النباتية األصلية للتصدير أو أنها 

 كانت احلاويات أصلية أو جديدة، وفيما إذا كان قد مت إجراء تفتيش إضايف

أو إذا ما مت تصنيع السلعة لتغيري أو إذا تعرضت خلطر اآلفات أو اإلصابة لشحنة ا هويةوإذا مل تتم احملافظة على 

لبلد لتصدير. وقد تنّفذ املنظمة القطرية لوقاية النباتات طبيعتها، فإنه يتوجب عدم إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة ا

صحة نباتية مناسبة وإذا كانت املنظمة القطرية لوقاية النباتات  إجراءات، بناء على طلب من املصدرين، إعادة التصدير

يتعّين اإلشارة إىل واثقة أن شروط  الصحة النباتية لالسترياد مستوفاة، يتعّين أن ُتصدر شهادة صحة نباتية للتصدير. و

 مكان املنشأ بني قوسني على شهادة الصحة النباتية للتصدير.

ت بلد إعادة التصدير شهادة صحة نباتية السترياد سلعة ولكن كاناملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف  طلب تإذا مل 

بالتفتيش  متطلبات االسترياد  ن إجنازيتطلب ذلك، وأنه ميك النهائيةبلد الوجهة  املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف

البصري أو باالختبار املخربي للعينات، فان بلد إعادة التصدير قد ُيْصِدر شهادة صحة نباتية للتصدير مع اإلشارة إىل بلد 

 املنشأ بني قوسني يف مكان قسم املنشأ لشهادة الصحة النباتية للتصدير.
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 عادة التصديراعتبارات إلصدار شهادة صحة نباتية إل 1.6

عندما يتم استرياد شحنة من بلد، ومن ثم تصديرها إىل بلد آخر، ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف بلد إعادة 

(. ويتعّين أن 2التصدير، بناء على طلب من املصدرين، إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير )انظر املثال بامللحق 

نباتية إلعادة التصدير فقط إذا كانت واثقة أن اشرتاطات الصحة  صحةية النباتات شهادة تصدر املنظمة القطرية لوقا

النباتية لالسترياد مستوفاة. وميكن إصدار شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير، إذا مت ختزين الشحنة، جتزئتها، 

أو تلوث باآلفات. وعندما يتم مجع  مجعها مع شحنات أخرى أو إعادة تعبئتها، شريطة أنها مل تتعرض إىل إصابة

الصحة  متاحة وأن تفي باشرتاطاتالشحنات ذات الصلة املضافة هلذه  األجزاء الشحنات، ينبغي أن تكون كل اآلفات

 النباتية لالسترياد ذاتها.

وال شهادة يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات، قبل إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير أن تفحص أ

أو نسخة منها اليت ترافق الشحنة عند استريادها أو نسخة مصدقة عنها  األصليةالصحة النباتية للتصدير لبلد املنشأ 

وحتديد فيما إذا كانت املتطلبات/االشرتاطات للبلدان التالية للوجهة النهائية أكثر صرامة، مشابهة أو أقل مصدق عليها 

 شهادة الصحة النباتية أو ُنسخها امُلصدقة صرامة من تلك املصدقة بوساطة 

وإذا ما مت إعادة تعبئة الشحنة أو إعادة حتميلها، حبيث تتأثر هويتها، أو مت حتديد خطر إصابة أو تلوث، يتعّين 

القيام بتفتيش إضايف. أما إذا مل تتم إعادة تعبئة الشحنة ومتت احملافظة على أمن الصحة النباتية للشحنة، فإن أمام 

 ملنظمة القطرية لبلد إعادة التصدير خيارين فيما خيص تفتيش الشحنة إلعادة التصدير:ا

هي نفسها أو أقل صرامة، قد ال حتتاج يف جمال الصحة النباتية  دلالسترياإذا كانت املتطلبات/االشرتاطات  -

 املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير القيام بتفتيش إضايف.

خمتلفـة أو أكثـر صـرامة، ميكـن للمنظمـة      يف جمـال الصـحة النباتيـة     دلالستريا ت املتطلبات/االشرتاطاتإذا كان -

ــة           ــحنة ممتثل ــون الش ــمان أن تك ــايف لض ــيٍش إض ــراء تفت ــدير إج ــادة التص ــد إع ــات لبل ــة النبات ــة لوقاي القطري

مـن خـالل    ت/االشـرتاطات الصحة النباتية لبلد االسـترياد حيـث ميكـن تلبيـة هـذه املتطلبا      ملتطلبات/اشرتاطات

 التفتيش.

( ، اختبار الرتبةصحة نباتية لالسترياد )مثل التفتيش يف فصل النمو قد يكون لبلد الوجهة النهائية متطلبات/اشرتاطات

يف بلد إعادة التصدير. ويف هذه احلاالت، قد يكون مازال مبقدرة بلد إعادة التصدير إصدار شهادة صحة  إجنازهاال ميكن 

 للتصدير أو شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير إذا:نباتية 

بلد  من قبل تضمني أي من املعلومات اخلاصة عن االمتثال أو إعالنها على شهادة الصحة النباتية للتصدير مت -

 املنشأ.

 أو ميكن تطبيق تدبري صحة نباتي مناوب )مثل االختبارات املخربية على العينات أو املعاجلات/املعامالت( اليت -

 يتم اعتبارها مكافئة وبانسجام مع متطلبات/اشرتاطات الصحة النباتية لالسترياد لبلد الوجهة النهائية.



 12رقم  الدولي املعيار لنباتيةا الصحة شهادات

 23 -12املعيار رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

يتعّين أن ترتكز اإلقرارات اإلضافية على شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير على أنشطة املنظمة القطرية لوقاية 

أو نسخها رات اإلضافية من شهادات الصحة النباتية األصلية النباتات لبلد إعادة التصدير. ويتعني عدم نقل اإلقرا

 إىل شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير. املصدق عليها

وعند حدوث إعادة التصدير على حنو روتيين، أو البدء به، ميكن االتفاق على إجراءات مناسبة للوفاء بهذه املتطلبات 

يف بلدان املنشأ وإعادة التصدير. وقد يشمل ذلك تباداًل للمراسالت املكتوبة بني  ما بني املنظمات القطرية لوقاية النباتات

الرتبة"(  اختباراملنظمات القطرية املعنّية عن تدابري الصحة النباتية املطبقة يف املنشأ )مثل التفتيش أثناء موسم النمو، 

 يطلبه بلد الوجهة النهائية.واليت تؤمن الضمان املطلوب لبلد إعادة التصدير لتصديق الشحنة كما 

يتعّين أن تكون شهادة الصحة النباتية األصلية أو نسختها املصدقة مرافقة للشحنة مع شهادة الصحة النباتية إلعادة 

 التصدير.

 وعند إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير، تؤّمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير ضمانًا يتعلق

 باملناولة )مثل التجزئة، اجلمع، التعبئة، التخزين( للشحنة يف بلد إعادة التصدير.

تصدير الشحنات الناجتة على حنو منفرد، يكون من املطلوب عندها أن تكون إعادة وإذا ما مت جتزئة الشحنة ومّت 

لكافة التصدير  تية الصادرة عن بلدشهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير مرفقة بنسٍخ مصدقة عن شهادة الصحة النبا

 هذه الشحنات.

 للتصدير إال بعد استيفائها حسب األصول. النباتيةال توقع شهادة تدابري الصحة 

 العبور 2.6

ن املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف بلد العبور غري مسؤولة إال إذا مت حتديد إعندما تكون شحنة يف العبور خالل بلد، ف

 (.(الشحنات العابرة) 25رقم املعيار الدولي ) العبورخماطر لبلد 

جيوز أن يكون للبلدان املستوردة متطلبات صحة نباتية حمددة بالنسبة للواردات )مثل اقتضاء األختام، أو تغليف معني( 

مت  اليت تنقل، على سبيل العبور، عن طريق بلدان أخرى إذا الوارداتموجهة إىل البلدان املصدرة خبصوص شحنات 

  حتديد خماطر معينة.

املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف وإذا كانت سالمة الصحة النباتية للشحنة قد تعرضت للخطر خالل العبور وتسلمت 

بلد العبور طلبًا كي تصبح ذات عالقة، ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إصدار شهادات صحة نباتية انسجامًا مع 

 .يف هذا املعيار األحكام املوصوفة

وال يتعّين اعتبار تغيري وسائل النقل أثناء العبور أو نقل شحنتني أو أكثر يف واسطة نقل واحدة سببًا إلصدار شهادات 

 صحة نباتية إال إذا تعرض أمن الصحة النباتية للخطر.
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 املعيار هذا من االتباع واجب زءج هو امللحق هذا

 : منوذج شهادة صحة نباتية1امللحق

 ]النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية امللحق األصل [

 رقم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إىل منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف الشحنة - أواًل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم امُلصّدر وعنوانه

 اسم املرسل إليه وعنوانه حسب البيانات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــعدد الطرود ووصفها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمات املميزة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــمكان املنشأ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيلة النقل حسب البيانات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقطة الدخول حسب البيانات: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم امُلنَتج وكميته حسب البيانات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـاألمساء العلمية للنباتات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشهد بأن النباتات أو املنتجات النباتية  أو البنود األخرى اخلاضـعة للـوائح الصـحة النباتيـة املوصـوفة      

 ُفتشت و/أو اختـربت طبقـًا لإلجـراءات املعتمـدة املالئمـة، ووِجـدت خاليـة مـن آفـات احلجـر          قد  ضمنًا

باتيـة لـدى الطـرف املتعاقـد     الصـحة الن  الشـرتاطات الزراعي اليت حددها الطرف املتعاقد املستورد ووفقـا  

 املستورد، مبا يف ذلك االشرتاطات اخلاصة باآلفات غري احَلْجرية  اخلاضعة للوائح.

 .*واعتربت خالية أساسُا من اآلفات األخرى
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 25 -12ار رقم املعي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 إقرار إضايف –ثانيا 

 )أدخل النص هنا(

 املعاجلة للتطهري من التلوث و/أو اإلصابة –ثالثًا 

 ملعاجلة ـــــــــــــــــــــــــــالكيماويات )املادة الفعالة( ــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ ـــــــــــــــــا

 مدة التعريض ودرجة احلرارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرتكيز 

 معلومات أخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكان اإلصدار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم املسؤول املفوض   )ختم املنظمة(ـــــــــــــــــــــ

 التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  التاريخ ـــــــــــــــــــ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تات( أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه ال تتحمل.)اسم املنظمة القطرية لوقاية النبا

 .*الشهادة

 بند اختياري. *

 



 12رقم  الدولي املعيار 2امللحق  – الصحة النباتيةشهادات 

26   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -12 املعيار رقم

 املعيار هذا من االتباع واجب زءج هو امللحق هذا

 :منوذج لشهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير2امللحق 

 ]النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية امللحق األصل [

 ـــــــــــــــــــــــرقم:ـــــ

 )الطرف املتعاقد القائم بإعادة التصدير(  املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستورد )املستوردة()الطرف املتعاقد )األطراف املتعاقدة( امل إىل: منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف ــــــــــــــــــــــــــ

 الشحنة وصف – أواًل

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم امُلصّدر وعنوانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم املرسل إليه وعنوانه حسب البيانات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ـــــــــــعدد الطرود ووصفها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالمات املميزة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــمكان املنشأ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيلة النقل حسب البيانات: ــــــــــــ

 ــــــنقطة الدخول حسب البيانات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم امُلنَتج وكميته حسب البيا

 ــــــــــــاألمساء العلمية للنباتات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إىل وردت قـد  ضـمناً  املوصوفة النباتية الصحة للوائح اخلاضعة األخرى البنود أو النباتية املنتجات أو اتاتالنب بأن نشهد

 مشـمولة ( املنشـأ  جبهـة  املتعاقـد  الطـرف ) ________ مـن ( التصدير بإعادة القائم املتعاقد الطرف) ________

 هذه مع عنها ]  [  األصل طبق موثقة صورة[  ]  *أصليــة نسخة املرفق ، ________ رقم النباتية الصحة بشهادة

 إىل اسـتناداً  وأنـه،  ،]  [ *جديـدة  عبـوات ]  [  األصـلية  عبواتهـا  يف]  [  تعبئتهـا  أعيـدت ]  [  معبأة وأنها الشهادة؛

 ابهـ  املعمـول  النباتيـة  الصـحة الشرتاطات  مطابقة اعتربت ،]  [ اإلضايف  والتفتيش]  [  األصلية النباتية الصحة شهادة

 تتعـرض  مل ،(التصـدير  بإعـادة  القـائم  املتعاقد الطرف) ________ لدى ختزينها أثناء وأنه ، املتعاقد ف الطر لدى

 .اإلصابة أو التلوث ملخاطر

 يف اخلانة املناسبة.  ][توضع عالمة  *
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 27 -12املعيار رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 إقرار إضايف –ثانيًا 

 )أدخل النص هنا(

 اإلصابة أو/و التلوث من للتطهري املعاجلة – ثالثًا

 املعاجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــ الكيماويات )املادة الفعالة( ــــــــــــــــــــــــــ تاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــال

 ـــــــــــمدة التعريض ودرجة احلرارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــالرتكيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعلومات أخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلصدارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكان

 ــــــــــــــــــاسم املسؤول املفوض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )ختم املنظمة( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ ــــــــــــــ

 التوقيع        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـد  ماليـة  مسـؤولية  أي ممثليهـا  أو موظفيها من أي أو( النباتات لوقاية القطرية املنظمة اسم) ________ تتحمل ال

 .* الشهادة هذه عن تنجم

 اختياري بند *
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 املعيار من االتباع واجب جزءًا ليس وهو فقط مرجعية ألغراض املرفق هذا أدرج

 (2014) املوحدة وآليات التبادل XML  : إصدار الشهادات إلكرتونيًا، معلومات عن خطط1املرفق

 مقّدمة

ات الصحة النباتية الورقيـة، وميكـن أن ُتسـتخدم إذا    لشهاد اإللكرتوني املكافئهي  اإللكرتونيةشهادات الصحة النباتية 

تقوم املنظمة الوطنيـة لوقايـة النباتـات يف بلـد التصـدير أو       حنيقبلتها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. 

رة للمنظمـة  ، جيـب أن تكـون هـذه الشـهادات متاحـة مباشـ      اإللكرتونيةإعادة التصدير بإصدار شهادات الصحة النباتية 

 الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. 

 .تنطبق مجيع االشرتاطات واإلجراءات يف هذا املعيار على شهادات الصحة النباتية االلكرتونية

، يتوّجب علـى املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات أن تضـع نظامـًا        اإللكرتونيةلدى استخدام شهادات الصحة النباتية 

 موّحدةوحمتويات للصحة النباتية يستخدم لغة ترميز موّسعة، وهيكلية رسالة  إلكرتونيةنقل، وتلّقي شهادات إلصدار، و

 .وبروتوكوالت التبادل املوّحدة

لالتفاقيـة الدوليـة لوقايـة     اإللكرتونـي ويعطي هذا املرفق توجيهات على هـذه العناصـر، ويشـري إىل صـفحة علـى املوقـع       

 اإلنرتنـت الدولية لوقاية النباتات ومواقع  لالتفاقية -( توّفر روابط مبزيد من التفاصيلhttp://ePhyto.ippc.intالنباتات )

"، 1بشأن املعلومات الواردة يف هـذا املرفـق. وُيشـار إىل هـذه الـروابط يف الـنّص علـى أنهـا "الـرابط           -اخلارجية والوثائق

 ا إليه."، وم2و"الرابط 

 .اإللكرتونيةشهادات الصحة النباتية  إلصداروجيب أن يتضمن النظام املكّونات املتسقة التالية 

 XMLهيكلية رسالة لغة الرتميز املوّحدة    1

( لتبـادل بيانـات عـن شـهادات     1رابطـة الشـبكة العامليـة )الـرابط      النباتـات جيب أن تستخدم املنظمات الوطنية لوقاية 

 .اإللكرتونيةية الصحة النبات

لتـدابري الصـحة والصـحة النباتيـة يف مركـز األمـم املتحـدة املعـين          XMLعلى خمطط  XMLتستند هيكلية رسالة نظام 

اليت تشري إىل حيث جيـب   XML(، وعلى خرائط بيانات نظام 2)الرابط  اإللكرتونيةبتيسري التجارة واألعمال التجارية 

 .XMLيف خمطط  اإللكرتونيةالنباتية  ةالصحوضع البيانات عن إصدار شهادات 

بإصدار شهادة إلكرتونية للصحة النباتيـة مـن أجـل التصـدير      XMLيسمح وضع خرائط بيانات الصحة النباتية يف نظام 

 (.4من أجل إعادة التصدير )الرابط  النباتية( وشهادة إلكرتونية للصحة 3)الرابط 

 XMLخمطط نظام  حمتويات   2

، ُتشجَّع املنظمـات  اإللكرتونيةالتلقائي ومعاجلة البيانات اخلاصة بإصدار الشهادات  اإللكرتونيتواصل من أجل تيسري ال

موّحدة )مّتسقة(، ورمـوز ونصـوص لعناصـر البيانـات املتصـلة برسـالة        مصطلحاتالوطنية لوقاية النباتات على استخدام 

http://ephyto.ippc.int/
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 .اإللكرتونيةيف جمال شهادات الصحة النباتية  XMLنظام 

 ب أن يكون استخدام نّص حّر )أي غري موّحد( حمدودًا حني تتوّفر رموز مالئمةوجي

 وبالنسبة إىل التواريخ وأمساء البلدان، تتوّفر نصوص مّتسقة وال ُتلحظ مسبقًا ضرورة استخدام نّص حّر.

ة ونقـاط دخـول، توضـع    وبالنسبة إىل األمساء العلمية للنباتات واآلفات، ووصف الشحنة، والعالجات، وإقرارات إضـافي 

قوائم مفّصلة للمصطلحات املتسقة، والرموز والنصوص، وستكون هذه القوائم متاحة. وميكن إدخال نـّص حـّر إذا مل يـرد    

 املصطلح املالئم، أو النص، أو إذا مل تظهر القيمة يف القوائم

اخلـاص   اإللكرتونـي فها علـى املوقـع   وتوضع أيضًا عملية للحفاظ على قوائم املصطلحات املتسقة وحتديثها، وسـريد وصـ  

. وسوف ُيطَلب إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات تقـديم  (http://ePhyto.ippc.int)النباتات  لوقايةباالتفاقية الدولية 

 مقرتحات لوضع مصطلحات متسقة جديدة من خالل استخدام هذه العملية.

غري تلك املذكورة أعاله، فال حاجة إىل مصـطلحات ونصـوص متسـقة وبالتـالي، ميكـن       البياناتبالنسبة إىل عناصر وأّما 

 إدراج نّص حّر.

 يرد يف األجزاء الفرعية  XMLومزيد من التفاصيل عن املعلومات الواجب إدخاهلا بشأن عناصر البيانات يف رسالة نظام 

 أمساء البلدان 1.2

مساء البلدان )أي بلد املنشأ، والتصدير، وإعادة التصدير، والعبور، والوجهة(، ُيشجَّع على اسـتخدام رمـوز   بالنسبة إىل أ

 (.6الرابط البلدان املؤّلفة من حرفني اليت تعتمدها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )

 للنباتات واآلفات العلميةاألمساء  2.2

ت يف الشحنات، والنباتات اليت تتـأتى منهـا املشـتقات النباتيـة، واآلفـات اخلاضـعة       بالنسبة إىل األمساء العلمية للنباتا

لالتفاقيـة الدوليـة    اإللكرتونيللوائح، ُيشجَّع على استخدام قاعدة البيانات اخلاصة باألمساء العلمية واملتاحة على املوقع 

 (.7الرابط ) (yto.ippc.inthttp://ePh)لوقاية النباتات 

 الشحنةوصف  3.2

جيب أن يشمل وصف الشحنة نوع السلعة ونوع التعليب. وًيشجَّع علـى أن يـتم وصـف السـلعة باسـتخدام مصـطلحات       

(. وُيشجَّع أيضًا على أن يوصـف نـوع التعليـب باسـتخدام     8الرابط يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) املعتمدةالسلع 

 (.9الرابط الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ) 21صية التو

http://ephyto.ippc.int/
http://ephyto.ippc.int/
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 وإن عناصر أخرى من وصف الشحنة قد تشمل، عند اإلمكان:

الصادرة عن جلنة األمم املتحدة  20الوزن، واحلجم، واالرتفاع )وُيشّجع على وصفها باستخدام التوصية  -

 (.10الرابط االقتصادية ألوروبا( )

الصادرة عن جلنة األمم املتحدة  19لنقل حسب البيانات )وُيشّجع على وصفها باستخدام التوصية وسيلة ا -

 (.16الرابط االقتصادية ألوروبا( )

 نقطة الدخول حسب البيانات )وُيشّجع على وصفها باستخدام مدّونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل -

 ( أو اسم البلد.15الرابط )

 العالجات 4.2

ًيشَجع على حتديد أنواع العالج باستخدام املصطلحات املتسقة اليت تعتمـدها االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات ألنـواع       

(. كذلك، ُيشجَّع على حتديد املكّونات الناشطة باسـتخدام مؤشـر مبيـدات اآلفـات الـذي يعتمـده       11الرابط العالجات )

أخـرى )مثـل الرتّكـز، واجلرعـة، واحلـرارة، ومـدة التعـّرض(         مللى وصف معا(. وًيشجَّع ع12الرابط الدستور الغذائي )

 (.13الرابط الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا( ) 20باستخدام التوصية رقم 

 إضافية إقرارات 5.2

باستخدام رموز االتفاقيـة الدوليـة   ، وُيشجَّع على وصفها 2ترد الصياغة املّوحدة املوصى بها لإلقرارات اإلضافية يف املرفق 

النص احلّر لتكملـة اإلقـرارات اإلضـافية امُلشـار إليهـا       استخدام(. وميكن 14الرابط لوقاية النباتات لإلقرارات اإلضافية )

 على املوقع الشبكي لالتفاقية أو وصف التصرحيات اإلضافية اليت مل يتّم توحيدها.

 املفَوض املسؤول اسم 6.2

يف كّل نوع مـن أنـواع شـهادات الصـحة      اإللكرتونيةالنباتية  الصحةاملسؤول املفوَّض إصدار شهادات  اسمدرج جيب أن ُي

 .اإللكرتونيةالنباتية 

 من للبياناتآلا التبادلآليات    3

ات املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عـن أمـن نظامهـا الـوطين لتكنولوجيـا املعلومـات املسـتخدم إلصـدار شـهاد         

 .اإللكرتونيةالصحة النباتية 

للبيانات اخلاصـة بشـهادات الصـحة النباتيـة      اإللكرتونيأن يكون التبادل  لضمانوجيب أن ُتشفَّر البيانات خالل نقلها 

بني املنظمات الوطنية لوقايـة النباتـات آمنـًا ومصـّدقًا. ويتعـّين علـى املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات أن            اإللكرتونية
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بيت. وقبل النقل، جيوز أن ختضـع البيانـات اخلاصـة بشـهادات      128يبلغ  أدنىخدم بروتوكواًل آمنًا ذات تشفري تست

 ( يبقى غري ملموس بعد النقل.17الرابط إىل تشفري إضايف ) اإللكرتونيةالصحة النباتية 

 البلـد املصـّدر إىل مثيلتهـا يف البلـد     مـن املنظمـة الوطنيـة لوقايـة النباتـات يف      اإلنرتنـت وجيب أن يتّم نقل البيانات عرب 

)مثـل بروتوكـول املعلوماتيـة العامليـة لبلـوغ األشـياء البسـيطة         املعلومـات املستورد باستخدام اآلليات اآلمنـة لتكنولوجيـا   

(SOAP) اإلنرتنــت، والنظــام املتعــدد الغايــات/اآلمن المتــدادات الربيــد عــرب (S/MIME) وبروتوكــول نقــل امللفــات ،

(FTP)نقل الدولة املمثلة ، و(REST)  .باستخدام نظم مكّملة لبعضها 

احلاليـة   اإللكرتونيةوجيب أن تتيح املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر إىل املصّدر رقم شهادة الصحة النباتية 

 للشحنة.

النباتات الرسائل املوّحـدة املوصـى بهـا     بني املنظمات الوطنية لوقاية الرسائلوجيب أن يتبع التواصل بشأن حالة تبادل 

 (.18الرابط واملعتمدة يف األمم املتحدة/جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )

واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن وضـع نظمهـا اخلاصـة بتبـادل البيانـات عـن شـهادات الصـحة النباتيـة          

ني ُتعلَّق آلية التبادل بسبب الصيانة أو تعّطل غري متوّقـع للنظـام، يتعـّين علـى     واحلفاظ على هذه النظم. وح اإللكرتونية

 املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تبّلغ املنظمات الوطنية األخرى لوقاية النباتات بذلك يف أسرع وقت ممكن.

 إلعادة التصدير اإللكرتونية النباتيةشهادة الصحة    4

الصحة النباتية األصلية للتصدير أو نسخة موثقة عنهـا كمسـتند ملحـق     شهادة، جيب أن تتوفر يف النظم الورقية حصريًا

والورقية على السـواء،   اإللكرتونيةبشهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير. ويف حال اسُتخدمت شهادتي الصحة النباتية 

 ينبغي االستجابة إىل االشرتاطات التالية.

إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصللية للتصلدير    اإللكرتونيةية شهادة الصحة النبات 1.4

 إلكرتونية بنسخة

التصـدير بنسـخة إلكرتونيـة، ينبغـي إرفـاق       حني تكون شهادة الصحة النباتية للتصدير وشهادة الصحة النباتيـة إلعـادة  

 إلعادة التصدير اإللكرتونيةالنباتية إلكرتونيًا بشهادة الصحة  للتصدير اإللكرتونيةشهادة الصحة النباتية 

 إلعللادة التصللدير مللع شللهادة الصللحة النباتيللة األصلللية  اإللكرتونيللة النباتيللةشللهادة الصللحة  2.4

 بنسخة ورقية

التصـدير بنسـخة    حني تكون شهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير بنسخة ورقية وتكون شهادة الصحة النباتية إلعادة

أو شـكل آخـر غـري قابـل      PDFالصحة النباتية األصـلية للتصـدير )بشـكل     لشهادةإرفاق صورة مسح  إلكرتونية، ينبغي
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 إلعادة التصدير. اإللكرتونيةللتعديل( بشهادة الصحة النباتية 

الورقيلة إلعلادة التصلدير ملع شلهادة الصلحة النباتيلة األصللية بنسلخة           النباتيةشهادة الصحة  3.4

 إلكرتونية

الصحة النباتية األصلية للتصدير بنسخة إلكرتونيـة وتكـون شـهادة الصـحة النباتيـة إلعـادة التصـدير        حني تكون شهادة 

اإللكرتونيـة واملصـادقة عليهـا مـن جانـب املنظمـة الوطنيـة لوقايـة          النباتيـة بنسخة ورقية، ينبغي طبع شـهادة الصـحة   

لي، تصـبح النسـخة املطبوعـة مـن شـهادة الصـحة       النباتات يف بلد إعادة التصدير خبتمها، وتأرخيها، وتوقيعها. وبالتـا 

 للتصدير نسخة موّثقة ثم ُترَفق، بنسخة ورقية، بشهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير. اإللكرتونيةالنباتية 

 الصادرة عن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات اإللكرتونيةالنباتية  الصحةإدارة شهادات    5

 سرتجا باال املتعلقةاملسائل  1.5

يف البلــد املســتورد غــري قــادرة علــى اســرتجاع شــهادات الصــحة النباتيــة  النباتــاتإذا كانــت املنظمــة الوطنيــة لوقايــة 

، يتعّين على املنظمـة الوطنيـة لوقايـة النباتـات يف البلـد املصـدر أن تعيـد تقـديم شـهادات الصـحة النباتيـة            اإللكرتونية

 نظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.األصلية بناًء على طلب امل اإللكرتونية

 التعديل واالستبدال 2.5

حباجـة إىل التعـديل بعـد صـدور هـذه الشـهادات،        اإللكرتونيـة إذا كانت أٌي من املعلومات يف شهادات الصحة النباتية 

البديلـة   اإللكرتونيـة النباتيـة   األصلية على أن تصدر شـهادات الصـحة   اإللكرتونيةينبغي إلغاء شهادات الصحة النباتية 

 ( مع التعديالت عليها، كما يرد وصفه يف هذا املعيار.5الرابط )

 إلغاء اإلرسال 3.5

يف حال علمت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر بأنه مل يتّم إرسال الشـحنة بعـد إصـدار شـهادات الصـحة      

ظمة الوطنية لوقايـة النباتـات يف البلـد املصـّدر أن تلغـي شـهادات الصـحة النباتيـة         ، يتعني على املناإللكرتونيةالنباتية 

 املرافقة هلا. اإللكرتونية

 نسخة موّثقة 4.5

نسـخًا مطبوعـة للبيانـات اخلاصـة بشـهادات الصـحة النباتيـة         اإللكرتونيـة ُتعّد النسخ املوثقة لشهادات الصحة النباتية 

)يتّم ختمها، وتأرخيها، وتوقيعها( من جانب منظمة وطنية لوقاية النباتـات تشـهد    عليها اليت تتّم املصادقة اإللكرتونية

 على صحة البيانات.
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وجيب أن تكون النسخ املطبوعة بشكل يتبع الصياغة املوّحدة اليت يوّفرهـا منـوذج شـهادات الصـحة النباتيـة املعتمـد يف       

ار بأنها شـهادات صـحة نباتيـة. إمنـا جيـوز أن تكـون النسـخ املطبوعـة         يتّم اإلقر وأناالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

 إذا قبلتها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. XMLبشكل  XMLبيانات 

 البيانات حسب املرَسل إليه وعنوانه اسم   6

عنوانـه حسـب البيانـات" ميكـن اسـتخدام      املرَسـل إليـه و   اسـم يف حال شهادات الصحة النباتية الورقية، وبالنسبة إىل "

ذا أجازت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلـد املسـتورد   إاملصطلح "إىل جانب" يف حال مل يكن املرَسل إليه معروفًا، و

 باستخدام هذا املصطلح

 قبـل وصـول الشـحنة،    ، قـد تصـل املعلومـات عـن الشـحنة إىل البلـد املسـتورد       اإللكرتونية ويف شهادات الصحة النباتية

 قبل دخول الشحنة. اإللكرتونيةالصحة النباتية  شهاداتما سوف يتيح التحقق من البيانات عن 

وعوضًا عن استخدام خيار "إىل جانب"، ُتشجَّع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على طلب أن تضـم شـهادات الصـحة    

 به يف البلد املستورد املسؤول عن الشحنة. االتصال ميكنوعنوان شخص  اسم اإللكرتونيةالنباتية 
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 املعيار من االتباع واجب جزءًا ليس وهو فقط مرجعية ألغراض املرفق هذا أدرج

 : الصياغة املوصى بها لإلقرارات اإلضافية2املرفق 

 اسـتخدام  لالسـترياد  ةالنباتيـ  بالصحة اخلاصة الشرتاطاتها تطويرها اءنأث النباتات، لوقاية القطرية املنظمات على يتعّين

 .ااستخدامه ميكن اليت التصرحيات فقط وليس الصيغ عن أمثلة هنا وندرج. اإلضافية لإلقرارات التالية الصيغ

ــ غريه أو الرتبـة  أو اآلفـة  اسم) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خالية ووجدت *الشحنة تفتيش مت - 1  اــ

 ]التحديد يتعني[

 ((.اآلفات) اآلفة اسم)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ من خالية ووجدت رمسيًا *الشحنة فتيشت مت .2

ــ  مـن  خاليـة  ووجدت الزراعة قبل النباتات فيها تنمو كانت اليت النمو أوساط اختبار مت .3  اسـم ) ـــــــــــــــــــ

 ((.اآلفات)اآلفة

 (املنطقة/لبلدا اسم) ـــــــــــــــــــــــــ يف موجود غري(( اآلفات)آلفةا اسم) ــــــــــــــــــ التالية اآلفات .4

 يف *الشحنة إنتاج مت .5

 **((اآلفات)اآلفة اسم) ــــــــــــــــــــــــ اآلفات من خالية منطقة

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) ـــــــــــــــــــــ منخفض مستوى عند اآلفات فيها تنتشر منطقة

 .**((اآلفات)اآلفة اسم) ــــــــــــــــــــــــ اآلفات من خاٍل اجإنت مكان

 .**((اآلفات)اآلفة اسم) ـــــــــــــــــــــــــ اآلفات من خاٍل إنتاج موقع

ــ خاليأثناء موسم النمـو ووجـدت    **/موقع اإلنتاج/احلقل **مت تفتيش مكان اإلنتاج .6 ــ  مـن  ةـــ  ـــــــــــــــ

 ((.فاتاآل)اآلفة اسم)

 مـن  خاليـة ووجـدت   ***مت اختبار النباتات/النباتات األم أثناء موسم النمو األخـري )مواسـم النمـو األخـرية(     .7

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) ــــــــــــــــــــــــــ

 م اآلفـة )حتديد تقنية اإلنتاج باألوعية( ومل يعثـر فيهـا علـى ـــــــــــــــــــ )اسـ      األوعية يف النباتات أنتجت .8

 أو اآلفات(.

ــة( ووجــدت       .9 ــد الطريق ــن حتدي ــا )ميك ــد مت اختباره ــان ق ــات أم ك ــن نبات ــات م ــُتمدت النبات ــةاس ــن خالي  م

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) ـــــــــــــــــــ

ــ  مـع  انسـجاماً  وتوضيبها *الشحنة إنتاج مت .10  نبـاتي  صـحة  الشـرتاط  املرجع/الربنـامج  اسـم ) ـــــــــــــــــــــــ

 (.الطرف ثنائي اتفاق أو حمدد الستريادل

 (.اآلفة اسم) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ_لـ مقاوم نباتي صنف من الشحنة هذه أنتجت .11

 اشرتاطات حسب املنشأة التحّمل( مستويات) مستوى حّدد) ـــــــــــــــــــــــــــــــ لـ متتثل الغرس نباتات .12

 (.للوائح اخلاضعة احلجرية غري( اآلفات) اآلفة حّدد) ــــــــــــــــــــــــــــــــ لـ ستريادلال النباتية الصحة

 .منها جزء على ينطبق ذلك كان إذا التحديد ميكن *

 ".احمليطة الواقية املنطقة ذلك يف مبا" للتطبيق قاباًل ذلك كان إذا فيما أضف **

 .املناسب حسب حمددة فرتة وأ النمو مواسم/املرات عدد إضافة ميكن ***



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم
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