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 االعتماد

 .2005ية املؤقتة يف أبريل/نيسان اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النبات

 ةـمقدم

 النطاق

اإلجراءات اخلاصة بتفتيش شحنات النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للاواح  يف   املعيار اص  هذي

، ة البصارية الصاحة النباتياة، اساتنادًا امل املعاينا     لواح لركز على معرفة مدى االمتثال ي وهو حاليت االسترياد والتصدير.

 .التثّبت من املستندات، والتثّبت من اهلوية والتكاملو

 املراجع

شري هذا املعيار امل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصاحة النباتياة علاى    ي

activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-يااة علااى البوابااة الدوليااة للصااحة النبات 

setting/ispms/. 

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

 التعريفات

 مساارد) 5رقاام الادولي  املعيااار يف طلحات الصااحة النباتيااة املساتخدمة يف هااذا املعياار   ميكان العثااور علاى تعاااري  مصا   

 (مصطلحات الصحة النباتية

 متطلباتللاإلطار العام 

الايت تادخل يف   النباتاات واملنتجاات النباتياة    والشاحنات   "تفتايش النباتات مسؤولة عان   لوقايةتكون املنظمات القطرية 

، السيما بهاد  منا  دخاول و/أو انتشاار     غريها من البنود اخلاضعة للواح تضى، تفتيش وحسب املق ،املبادالت الدولية

 (.1997)ج( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-)املادة الرابعة اآلفات"

فاات  الصحة النباتية، استنادًا امل املعاينة البصرية، بغية الكش  عن أي آللواح  وحيدد املفتشون مدى امتثال الشحنات 

 وياتع  يف ضاوء   ، فضاًل عن التثّبت من املستندات والتثّبت من اهلوية والتكامال. الصحة النباتية أو بنود خاضعة للواح 

أو رفضاها أو ماا اذا كاان ينبغاي اجاراء       حجزهاأو  شحنةاختاذ قرار بشأن قبول ال من املفتش يتمكن أننتيجة التفتيش 

 املزيد من التحليل.

الطريقاة املتبعاة يف   وتعتماد   أن تقرر أخذ عينات من الشحنات خالل التفتيش. النباتاتطرية لوقاية وجيوز للمنظمات الق

 .على أهدا  التفتيش احملددة أخذ العينات

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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 تطلباتامل

 العامة تطلباتامل .1

الايت تادخل   باتية النباتات واملنتجات النوالشحنات  تفتيش"املنظمات القطرية لوقاية النباتات من املسؤوليات املوكلة امل 

سيما بهد  من  دخاول و/أو انتشاار   ، الغريها من البنود اخلاضعة للواح يف املبادالت الدولية وحسب املقتضى، تفتيش 

 (.1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا)ج2-" )املادة الرابعةاآلفات

كانت الشحنة تتكّون من أكثر مان ماادة    ة اذا مايف حالأو أكثر. و واحدةوقد تتكّون الشحنات من مادة أساسية أو رسالة 

هاذا  يتأّل  من عّدة عمليات معاينة منفصلة. ويستخدم يف  قدالتفتيش ملعرفة مدى االمتثال  فإنأساسية أو رسالة واحدة، 

ل الفردية لكن ينبغي االعرتا  بأّن التوجيهات اخلاصة بالشحنات قد تسري أيضًا على الرساح ،مصطل  "شحنة" املعيار

 من ضمن الشحنة.

 تفتيشأهداف ال 1.1

اآلفاات اخلاضاعة للحجار    بالنسابة امل  هلد  من تفتيش الشحنات هو التأكد من امتثاهلا لشاروط االساترياد والتصادير    ا

يف معظم األحيان على التثّبت من فعالياة غريهاا مان تادابري      وهو ساعد.اضعة للواح اخل احلجريةغري أو اآلفات  الزراعي

 صحة النباتية املتخذة يف مرحلة سابقة من الوقت.ال

الصاحة النباتياة يف البلاد املساتور د     ب االسترياد املتعلقةأّن الشحنة املعنّية تفي بشروط للتأكد تفتيش الصادرات يستعان بو

 ملعنّية.وقد يفضي تفتيش شحنة ما خمصصة للتصدير امل اصدار شهادة للصحة النباتية للشحنة ا عند اجراء التفتيش.

لشروط الصحة النباتية للواردات. وجيوز أيضًا اللجوء امل التفتيش لكش  ويستعان بتفتيش الواردات للتحقق من االمتثال 

 مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتية.أي كاحنات حية 

  .فاتاآلهوية مج  عّينات للفحوصات املخربية أو للتحقق من م  اجراءات التفتيش  رتافقوجيوز أن ت

 دارة املخاطر.إلوميكن استخدام التفتيش على أنه اجراء 

 التفتيش بتطبيق املتصلة الفرضيات 2.1

ري املمكن يف معظم األوقات اخضاع شحنات بأكملها للتفتيش، لذا فإّن التفتايش ألغاراا الصاحة النباتياة يقاوم يف      غمن 

منهجياات أخاذ   ) 31 املعياار الادولي رقام    ناات يف . مت اعطااء توجيهاات أخاذ العي   معظم األحيان علاى أخاذ العّيناات   

 .(العينات

علاى  أو للتحقق مناه  اآلفة ظهور أو ملعرفة مستوى يف شحنة ما عن وجود آفات  للكش ويقوم استخدام التفتيش كوسيلة 

 الفرضيات التالية:

 لبصريةباملعاينة ا، أو املؤشرات أو العوارا النامجة عنها، ضبط اآلفات املثرية للقلق امكانية -

 عمليًاتفتيش الامكانية تطبيق  -

 هناك اعرتا  باحتمال عدم ضبط اآلفات -
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ّن التفتيش يعتمد عادة على أخذ العّينات، األمر الذي ألذلك و، عدم ضبط اآلفات عند االستعانة بالتفتيشباحتمال هناك 

ماا يف   بالكامال لضابط آفاة ةاددة    فعاااًل  وأيضًا ألّن التفتيش ليس قد ال يشمل معاينة الرسالة أو الشحنة بصريًا بالكامل 

عند االستعانة بالتفتيش كإجراء من اجراءات ادارة املخاطر، هناك أيضًا احتمال واخلاضعة للمعاينة.  العيناتالشحنة أو 

 بعدم ضبط آفة موجودة يف الشحنة أو الرسالة.

للواح  ومتصلة بسلعة أساساية ةاددة. وقاد     للتفتيش استنادًا امل آفة ةددة خاضعة اخلاضعةحيدد عادة حجم العّينة و

يكون من األصعب حتديد حجم العّينة يف احلاالت اليت يستهد  فيها تفتيش الشحنات عاّدة آفاات خاضاعة للاواح  أو     

 مجيعها.

 التفتيش مسؤولية 3.1

النباتات اجراء عمليات ية اتكون املنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن التفتيش. وتتومل املنظمات القطرية لوق

 املعيار الدولي؛ (نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) 7رقم  املعيار الدوليالتفتيش أو تتّم حتت اشرافها )أنظر أيضًا 

)أ( 2-5( وا)ج2-4)أ( و2-4 املوادو ؛(اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لواح  الصحة النباتية على الواردات) 20رقم 

 (.1997لية لوقاية النباتات، من االتفاقية الدو

 نياملفتشالشروط اخلاصة ب 4.1

 ، جيب أن تكون لديهم:من املنظمات القطرية لوقاية النباتات هلممرّخص  أو عمالءبوصفهم مسؤول  ،  املفتشان 

 أعماهلم نواجباتهم ومساءلتهم ع ألداءالسلطة  -

 فنية، خاصة لكش  اآلفات مؤهالت ومهارات -

 امكانياة أو وغريها من البنود اخلاضاعة للاواح    اآلفات والنباتات واملنتجات النباتية  علىتعّر  معرفة يف جمال ال -

 بذلك صلة هلاامتالك قدرات 

 على الوصول امل منشآت وأدوات وجتهيزات التفتيش املناسبة القدرة -

 ، أدّلة، أورا  بيانات عن اآلفات(لواح مثاًل ) مكتوبةتوجيهية  خطوط -

 عمل وكاالت تنظيمية أخرى حيثما تدعو احلاجة طريقةعلى  اطالع -

 .واحلياديةاملوضوعية  -

 من أجل: شحناتال تفتيشطلب امل املفتش وجيوز أن ُي

 التحقق من امتثاهلا لشروط ةددة لالسترياد والتصدير -

 ةددة خاضعة للواح  آفاتكش   -

 .مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتيةكاحنات حّية  -
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 ى خاصة بالتفتيشاعتبارات أخر 5.1

عند اختاذ قرار االستعانة بالتفتيش كتدبري من تدابري الصحة النباتية، ال بد من مراعاة العديد مان العوامال، مان بينهاا     

ومن العوامل األخرى الايت   الصحة النباتية يف البلد املستورد واآلفات املثرية للقلق.ب شروط االسترياد املتعلقةخاص  شكلب

 ها:قد ينبغي مراعات

 اإلجراءات التخفيفية يف البلد املصدِّر -

 معرفة ما اذا كان التفتيش هو التدبري املمكن الوحيد أم أنه يرتافق م  تدابري أخرى -

 االستخدام املقصود والسلعة  -

 اإلنتاج /منطقةمكان -

 حجم الشحنة ومواصفاتها -

 حجم عمليات الشحن وتواترها وتوقيتها -

 نم  املنشأ/الشاِح وجود خربة سابقة -

 وساحل النقل والتعبئة -

 املوارد املالية والفنية املتاحة )مبا يف ذلك اإلمكانات املتاحة لتشخيص اآلفات( -

 املناولة والتجهيز السابقان -

 مواصفات تصميم أخذ العّينات الالزمة لبلوغ أهدا  التفتيش -

 صعوبة كش  اآلفات يف سلعة معّينة -

 ونتاحج عمليات التفتيش السابقة اخلربة -

 (1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  2-7ة ة السلعة للفساد )أنظر أيضًا املادة الثانيقابلي -

 .اجراءات التفتيش فعالية -

 التفتيش يف سياق حتليل خماطر اآلفات 6.1

كاذلك   ياوّفر  ويشكل حتليل خماطر اآلفات منطلقًا إلعطاء مربرات فنية لشروط الصاحة النباتياة بالنسابة امل االساترياد.     

 وحيادد  ،حتليل خماطر اآلفات الوساحل إلعداد قواحم باآلفات اخلاضعة للواح  واليت حتتاج امل تادابري للصاحة النباتياة   

. ويف حال اإلفاادة عان آفاات جديادة أ نااء      أو حيدد السل  اخلاضعة للتفتيشمناسبًا هلا التفتيش  يكون اليت تلككذلك 

تحليال  سب املقتضى. واذا ما اختاذت اجاراءات طارحاة، جياب االساتعانة ب     ميكن اختاذ اجراءات طارحة، حالتفتيش، 

 اذا دعت احلاجة. املناسبة اإلضافية اآلفات وإلصدار توصيات بشأن اإلجراءات تلك لتقييمخماطر اآلفات 

باّد  نباتياة، ال رات على صاعيد الصاحة ال  التفتيش خيارًا من خيارات ادارة املخاطر وأساسًا الختاذ القرا ما اعُتربما اذا  و

 التفتايش وقد يتعّين اللجوء امل هذا النوع من  .التفتيش كثافة الفنية والتطبيقية املرافقة لنوع و العواملمن النظر امل  حذعند

وذلك تبعًا للخطار املرافاق لكال منهماا )أنظار       ،عند املستوى املطلوب والثقة املتوخاةخاضعة للواح  لكش  آفات ةددة 



هية للتفتيشاخلطوط التوجي 23رقم  الدولي املعيار   

8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -14 املعيار رقم

حتليال خمااطر اآلفاات    ) 21رقام   واملعياار الادولي  ، (حتليال خمااطر اآلفاات احلجرياة    ) 11 رقم  دولياملعيار الأيضًا 

 (.(بالنسبة امل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للواح 

 اصةاخل تطلباتامل .2

الفنياة وقابلاة   اجراءات منفصلة ينبغي تصميمها حبيث تكون صحيحة مان الناحياة    ة ال  للتفتيشالشروط الفنية ل تشم

 وتلك اإلجراءات هي:. من الناحية العملية للتطبيق

 املستندات املرفقة بالشحنة التثّبت من -

 وتكاملها الشحنة هويةالتحقق من  -

 .لكش  اآلفات وغري ذلك من شروط الصحة النباتية )كاخللّو من الرتبة( بصريةاجراء معاينة  -

أو  نه، كأن يكون ألغراا االسترياد/التصدير مثاًل،باختال  الغرا موقد ختتل  بعض جوانب التفتيش 

 ألغراا التحقق/ادارة خماطر اآلفات.

 من املستندات املرفقة بالشحنة التثّبت 1.2

 والتصدير للتأكد أنها: االستريادمستندات  يتّم التثّبت من

 كاملة -

 متسقة -

 دقيقة -

 .((النباتيةشهادات الصحة ) 12رقم  املعيار الدولي)أنظر  مزيفةوغري  صاحلة -

 :ما يلي شهادات االسترياد أو التصديراملستندات املرفقة ب ومن أمثلة

 الصحة النباتية إلعادة التصدير ةشهادأو  شهادة الصحة النباتية -

 الشحن(، الفاتورة بوليصةاحملتويات )مبا يف ذلك  كش  -

 رخصة االسترياد -

اخضااع  ) 15رقام   املعياار الادولي   )كما نص علياه  ةاخلاصة بعمليات املعاجل الشهادات والعالماتأو  املستندات -

 ( أو غريها من مؤشرات املعاجلة(مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية

 شهادة املنشأ -

 التفتيش امليداني تقاريرأو  شهادات -

 التعبئةأو  سجالت املنِتج -

اصاة باملنطقاة اخلالياة    اخلساتندات  وامل ،سبذور البطاط برامج مصادقة)مثاًل اجراءات  مستندات برنامج املصادقة -

 من اآلفات(

 تقارير التفتيش -



 23رقم  الدولي املعيار اخلطوط التوجيهية للتفتيش

9  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -14 املعيار رقم

 الفواتري التجارية -

 .املعملتقارير  -

التحقق من املشاكل املتعلقة مبستندات االسترياد أو التصادير بالدرجاة األومل ما  األطارا       ، اذا دعت احلاجة،وينبغي

 .قبل اختاذ أي اجراء اليت قّدمت املستندات

 الشحنة وتكاملها هويةالتحقق من  2.2

 صافت بالشاكل الصاحي  يف املساتندات املرفقاة بهاا.      التحقق من أنها ُو وتكاملها الشحنة هويةيشمل التفتيش للتأكد من 

ا اذا كان ناوع النباتاات أو املنتجاات النباتياة أو األناواع مطابقاة لشاهادة الصاحة         ممويقضي التحقق من اهلوية بالتأكد 

. ويقضي التحقق من التكامل بالتأكد من امكانية التعر  علاى الشاحنة دون لابس    ليت ستصدراليت اسُتلمت أو ا النباتية

هاذا   يستوجبقد . واليت اسُتلمت أو اليت ستصدر شهادة الصحة النباتيةأفادت  كماومن أّن الكمية واحلالة هما نفسهما 

غريهاا مان   وشاروط الساالمة و  قق من األختاام  التح مبا يف ذلك، وتكاملها هويتهااجراء معاينة مادية للشحنة للتثبت من 

 يفاإلجراءات املتخاذة   . وتتوق اجلوانب املادية ذات الصلة يف الشحنة اليت قد تثري خماو  على صعيد الصحة النباتية

 ضوء نتاحج التفتيش على نطا  املشكلة وطبيعتها.

 البصرية املعاينة 3.2

 الصحة النباتية. لواح لامها لكش  اآلفات وللتأكد من االمتثال تشمل اجلوانب املتصلة باملعاينة البصرية استخد

 اآلفات 1.3.2

 احملادد.  التحمال  أو اذا كانت تتعادى مساتوى   آفةرساحل ملعرفة ما اذا كانت توجد فيها الأو  شحناتالمن  ةتؤخذ عين

مراعااة اعتباارات    ،الثقاة  بالدرجاة املطلوباة مان    ،بصورة متسقةخاضعة للواح  القدرة على كش  وجود آفة ما  وتتطلب

)أي: وحجام العّيناة    املرغوباة مستوى الثقة  ،لرسالةل عدد الوحدات املكونة ،مثل احتمال كش  اآلفةاحصاحية عملية و

 (.31رقم  املعيار الدولي)أنظر  (التفتيشكثافة 

، ى صاعيد االساترياد  علا  خاضعة للواح  للوفاء بشاروط الصاحة النباتياة    ةددةواذا كان هد  التفتيش هو كش  آفات 

 يراعي شروط الصحة النباتية ذات الصلة.احتمال كش  اآلفة مبا جيب عندها أن تقوم طريقة أخذ العينات على 

 :ةرسالة ما، مثاًل يف حالأو  من شروط الصحة النباتية العامة لشحنة التحققواذا كان هد  التفتيش 

 أي آفات خاضعة للواح  حتديد عدم -

 لآلفات اخلاضعة للواح  ملحتحتديد مستوى  عدم -

 حدوث خلل يف تدابري الصحة النباتية، عندكش  اآلفات يف  اهلد  يتمثل -

شافافة وأن   شاغيلية وجيب أن تستند طريقة أخذ العينات امل معايري فنية وتجيب أن تعكس ذلك منهجية أخذ العينات.

 (.20رقم  املعيار الدوليتطّبق بشكل متسق )أنظر أيضًا 
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 الصحة النباتية لوائحلثال االمت 2.3.2

 :ومن األمثلة على ذلك .الصحة النباتية لواح لميكن االستعانة بالتفتيش للتأكد من االمتثال 

 املعاجلة -

 التصني درجة  -

 اخللو من امللو ات )األورا  والرتبة مثاًل( -

 وغري ذلك. درجة النضج،و العمر،واللون، ومرحلة النمو املطلوبة، النوع،  -

 رّخص بهااملغري نباتات واملنتجات النباتية أو غريها من البنود اخلاضعة للواح  الاخللو من  -

 بتعبئة الُشَحن والَشحن الشروط اخلاصة  -

 الرساحلأو  منشأ الشحنة -

 نقطة الدخول. -

 التفتيش طرائق 4.2

أو  ،وض  الفحصحبيث تكش  اآلفات احملددة اخلاضعة للواح  بالنسبة امل السلعة ماما التفتيش  طريقةجيب تصميم 

املفتش  ويفحص .مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتيةلتفتيش عام عن كاحنات حية  تستخدمأو حبيث  ،يف داخلها

بصريًا وحدات العّينة امل أن يكش  اآلفة املستهدفة أو غريها من اآلفات أو امل أن ينتهي من معاينة مجي  وحدات 

وحدات اضافية من العّينة اذا كانت املنظمة القطرية لوقاية  فحصري أنه جيوز غ ميكن عندها وق  التفتيش.، والعّينة

 ،عدم مشاهدة اآلفة ةمثاًل يف حالوذلك ، النباتات حباجة امل استقصاء املزيد من املعلومات عن اآلفة والسلعة

عملية  بالتزامن م ة . كما جيوز للمفتش استخدام أدوات أخرى غري بصريأعراا تدل عليهاعالمات أو  غري أن هناك

 .التفتيش

 امل ما يلي: التنبهومن الضروري 

 قدر املستطاع. الرسالةأو  أن متّثل العّينة الشحنةوأخذ العّينة  بعدجيب فحص العّينة يف أقرب وقت ممكن  -

 ة.ينبغي استعراا التقنيات كي تراعي اخلربات املكتسبة بالنسبة امل هذه التقنية والتطورات الفنية املستجد -

 وسالمتها.وامكانية تتبعها رسالة وتكاملها أو  شحنةاختاذ اجراءات تضمن استقاللية العينات من كل  -

 تو يق نتاحج التفتيش. -

 طبقًا لتحليل خماطر اآلفات حسب املقتضى وأن تطّبق بشكل متسق. اجراءات التفتيش  أن تكونوينبغي 

 نتائج التفتيش 5.2

كانات تساتويف   ماا  اذا  والصاحة النباتياة أم ال.    لواح عما اذا كانت الشحنة تستويف ار اختاذ قر يفنتاحج التفتيش  اهمتس

عندها تسليم الشحنات املخصصاة للتصادير ما  الشاهادات املناسابة، كشاهادات الصاحة         ميكنالصحة النباتية،  لواح 

 النباتية، واإلفراج عن الشحنات املخصصة لالسترياد.
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يمكن اختااذ املزياد مان اإلجاراءات. وحتادد اإلجاراءات تبعاًا لطبيعاة         فا لصحة النباتياة،  ا لواح اذا مل تكن تستويف أما 

وترد اإلجراءات اخلاصاة بعادم    .أو غري ذلك من أهدا  التفتيش وظروفه اخلاضعة للواح  االستنتاجات وبالنظر امل اآلفة

 .20االمتثال بالتفصيل يف املعيار الدولي رقم 

اخضااعها لتحليال   أو  عليهاا التعاّر   امل اآلفاات أو مؤشارات وجاود آفاات مت كشافها      ، قد تستدعي كثرية ويف حاالت

وقاد يتخاذ قارار بضارورة اختااذ تادابري طارحاة يف حاال          املختربات أو من جانب أحد االختصاصي . أحديف متخصص 

ج واحملافظاة عليهاا   وينبغاي ارسااء نظاام لتو ياق العيناات أو النمااذ       العثور على آفات جديدة أو غري معروفة من قبال. 

 .النتاحج الحقًا اذا دعت احلاجة ولتيسري استعراا ،الشحنة ذات الصلة تقصيبالشكل الصحي  كي يكون باإلمكان 

منهاا تكثيا  عملياات تفتايش بعاض      و ،عدم االمتثال، ميكان االساتعانة بعادد مان اإلجاراءات      واذا ما تكررت حاالت

 الشحنات وزيادة تواترها.

يف الواردات، جيب أن يكون تقرير التفتيش مفصااًل مباا يكفاي كاي يتسانى اإلباالغ عان حالاة عادم          وعند اكتشا  آفة 

خطاوط توجيهياة لالباالغ عان حااالت عادم التقياد بشاروط الصاحة النباتياة           ) 13االمتثال )طبقًا للمعيار الادولي رقام   

ى مادى تاوافر تقاارير تفتايش أعاّدت      (. وقد تعتمد أيضًا بعض الشروط األخرى حلفظ السجالت علا (واإلجراءات الطارحة

املعيار الدولي رقام   ،بالشكل الصحي  )كما نّصت عليه مثاًل املادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (.20واملعيار الدولي رقم  (حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما) 8

 التفتيش نظماستعراض  6.2

تفتيش الواردات والصاادرات للتحقاق مان     نظموقاية النباتات اجراء عمليات استعراا دورية لجيدر باملنظمات القطرية ل

 تعديالت مطلوبة كي تكون سليمة من الناحية الفنية. يولالشارة امل أ ،هاتصميممدى مالءمة 

ن مكوناات  صاّحة نظام التفتايش. وقاد يكاون التفتايش مكوناًا اضاافيًا ما          الساتعراا كما ينبغي اجراء عمليات مراجعاة  

 املراجعة.

 الشفافية 7.2

لألطارا   عند الطلاب  ، جيب تو يق املعلومات عن اجراءات التفتيش اخلاصة بسلعة ما واتاحتها التفتيشيف اطار عملية 

مبااد  الصاحة النباتياة لوقاياة النباتاات وتطبياق تادابري الصاحة         ) 1رقام   املعيار الدوليعماًل مببدأ الشفافية ) ،املعنية

مل جواناب الصاحة النباتياة يف    تلك املعلوماات جازءًا مان ترتيباات  ناحياة تشا      كون توقد  .((يف التجارة الدوليةالنباتية 

االجتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار بساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
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