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 تاريخ املطبوع

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

يرجى  تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على حملة تارخيية شاملة،

 لنسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.اإلطالع على ا

 .[ اعتماد املعيارالسادسةالدورة ] –النباتية  الصحةهيئة تدابري  03 - 2011

 .روماااااا،إصااااادار شاااااةادان الصاااااحة النباتياااااة  نظاااااا   .2011. 7املعياااااار الاااااد ل  ر ااااا  

 الفاو.االتفاقية الدولية لوقاية النباتان، 

)على أفضل وجه باللغة العربية(  تنسيق املعيار دولية لوقاية النباتانأعادن أمانة االتفاقية ال 12 -2012

 لالتساق يف معلومان االعتماد، واملراجع، والتعاريف مع النسخة اإلنكليزية للمعيار.

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتان برتمجة و ادراج التعديالن احلربية طبقًا  12 -2016

 (2015) 10الدورة -عايري املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتيةإلجراءان ابطال امل

 .04 -2017آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 
  

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة استخدام هذه المواد اإلعالمية 

ر خالف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها واستنساخها ونشرها. وما لم يذك

بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليمية، أو االستخدام في منتجات أو 

خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، وصاحب حقوق 

جات أو النشر، وال يعني ذلك موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنت

 الخدمات بأي شكل من األشكال.

اإلشارة إلى أن اإلصدارات  يجب، الدولي لتدابير الصحة النباتية هذا المعيار نسخ عند

 .www.ippc.int متوفرة للتحميل على من المعايير الدوليةالمعتمدة الحالية 

قوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على ح

 باإلضافة إلى حقوق االستخدامات التجارية األخرى إلى العنوان التالي:

request-us/licence-www.fao.org/contact  :أو ارسالها إلى

right@fao.orgcopy. 

تتاح المنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي: 

www.fao.org/publications :ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى ،

sales@fao.org-publications. 

المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي األوصاف 

خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو 

التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها 

ات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شرك

كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 .المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف 

 ل وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.)المؤلفين(، وال تعكس بأي حا

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
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 االعتماد

باعتباره نظا  إصدار شةادان  1997ن ملؤمتر املنظمة هذا املعيار يف نوفمرب/تشرين الثاني واعتمدن الدورة التاسعة والعشر

للمعيار يف مارس/آذار  مراجعة. ووافقت الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية على أول للصادران ةالصحة النباتي

 باعتباره املعيار احلالي. 2011

 مقدماة

 النطاق

اليت جيب أن تنشئةا املنظمان  الصحة النباتيةإصدار شةادان نظا  على متطلبان ويصف مكونان ر ااملعي ذاه حيتوي

  (NPPOs)اية النباتان القطرية لوق

 1املتطلبان والتوجيةان النوعية إلعداد شةادان الصحة النباتية (شةادان الصحة النباتية) 12املعيار الدولي رقم يتيح 

 وإصدارها )شةادان الصحة النباتية للتصدير و شةادان الصحة النباتية إلعادة التصدير(.

 املراجع

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

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

ispmssetting/-activities/standards/. 

 .منظمة األغذية والزراعة ،روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتان .1997 ،االتفا ية الد لية لو اية النباتات

 التعريفات

رقم  ميكن اإلطالع على تعاريف مصطلحان الصحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

 (.الصحة النباتيةمسرد مصطلحان ) 5

 لمتطلباتاالطار العام ل

تصدر شةادان الصحة النباتية للشحنان املصّدرة والشحنان امُلعاد تصديرها لتأمني ضمان للمنظمة القطرية لوقاية 

 النباتان أن الشحنان تفي بشروط الصحة النباتية لالسترياد.

طة الوحيدة للقيا  بإصدار شةادان الصحة النباتية ويتعّين عليةا متتلك املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر السل

إنشاء نظا  إدارة ملعاجلة املتطلبان اإلدارية والتشريعية. تتوىل املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر مسؤوليان 

                                                           

تية إلعادة التصدير" ألغراض إعادة االتفاقية الدولية لوقاية النباتان إىل: "شةادة صحة نباتية" ألغراض التصدير و" شةادة صحة نبا تشري  1

شةادة  التصدير. وبغية اإلبقاء على استخدا  هذه املصطلحان سةاًل وواضحًا يف هذا املعيار، سيتم استخدا  "شةادة الصحة النباتية للتصدير" و"

 ة منطي الشةادة.الصحة النباتية إلعادة التصدير". ويستخد  املصطلح "شةادان الصحة النباتية" )بصيغة اجلمع( لتغطي

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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والبنود األخرى اخلاضعة للوائح  تشغيلية، مبا يف ذلك االعتيان )مجع العينان( وتفتيش النباتان، واملنتجان النباتية

 كشف اآلفان وحتديد هويتةا، مراقبة احملاصيل، إجناز املعاجلان، ووضع نظا  حلفظ السجالن واحملافظة عليه.

وعند تنفيذها هلذه الوظائف، يتعّين أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر موظفني باملةاران املطلوبة 

غري احلكوميني املرخصني، أن يقوموا بوظائف إلصدار شةادان الصحة النباتية.  لفنية. ميكن للموظفنيواملؤهالن ا

شريطة أن يكونوا متمتعني باملؤهالن واملةاران الالزمة وأن يكونوا مسؤولني أما  املنظمة القطرية لوقاية النباتان. يتعّين 

صحة النباتية للبلد املستورد متاحة ملوظفي املنظمة القطرية لوقاية ال اشرتاطانأن تكون املعلومان الرمسية عن متطلبان/

النباتان للبلد املصّدر. كما يتعّين أن تكون املعلومان الفنية عن اآلفان اخلاضعة للوائح للبلد املستورد مع معدان 

ملشاركني يف إصدار شةادان االعتيان/أخذ العينان، التفتيش، االختبار واملعامالن/املعاجلان متاحة أيضًا للموظفني ا

 الصحة النباتية.

يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر مسك نظا  لتوثيق إجراءان إصدار شةادان الصحة النباتية 

ذان الصلة. يتعني إتاحة التوجيةان ومواد التعليمان لكافة اإلجراءان. كما جيب اإلبقاء على سجالن كافة األنشطة 

 ليت تؤدي إىل إصدار شةادان الصحة النباتية.ا

يتعّين أن ُتبقي املنظمان القطرية للبلدان املصدرة واملستوردة على اتصال رمسي من خالل نقاط االتصال اخلاصة بةم. 

 .االمتثالالصحة النباتية لالسترياد و عد   ويتعّين اإلبالغ عن املعلومان اخلاصة مبتطلبان

 املتطلبات

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتان على: 1الفقرة  5 تنص املادة

يتخذ كل طرف متعاقد الرتتيبان الالزمة إلصدار شةادان الصحة النباتية، بةدف ضمان أن تكون الصادران من "

 ..."النباتان واملنتجان النباتية واملواد األخرى اخلاضعة للوائح، وشحناتةا، مطابقة لنص التصديق

ن على األطراف املتعاقدة تطوير نظا  إلصدار شةادان الصحة النباتية واحملافظة عليه لإلشةاد بامتثال وعليه، يتعّي

النباتان، املنتجان النباتية والبنود األخرى اخلاضعة ملتطلبان الصحة النباتية اليت تأخذ بةا األطراف املتعاقدة 

نظا  إصدار شةادان الصحة النباتية عناصر السلطة  املستوردة وخلوها من اآلفان اخلاضعة للوائح أيضًا. يتضمن

 القانونية، املسؤوليان اإلدارية والتشغيلية، املوارد، التوثيق، االتصال ومراجعة النظم.

 السلطة القانونية .1

ا  إلصدار يتعّين أن يكون للمنظمة القطرية لوقاية النبان السلطة الوحيدة، باملعنى اإلداري والتشريعي، للقيا  باتطوير نظ

شةادان الصحة نباتية ذي عالقة بالصادران أو إعادة الصادران واحملافظة عليه، ويتعّين أن تتحّمل املسؤولية 

 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتان.2-4القانونية عن أعماهلا أثناء استخدا  هذه السلطة، بانسجا  مع املادة 

 الصحة النباتية لالسترياد. ان السلطة ملنع تصدير الشحنان اليت ال تفي بشروطقد يكون للمنظمة القطرية لوقاية النب
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 مسؤ ليات املنظمة القطرية لو اية النبات .2

لتطبيق نظا  إصدار الشةادان الصحية، يتعّين أن يكون للمنظمة قطرية لوقاية النبان املسؤوليان اإلدارية واملسؤوليان 

 التشغيلية التالية:

 اإلدارية اتملسؤ ليا 1.2

نظامًا إلصدار شةادان الصحة النباتية يضمن أن تكون كافة املتطلبان للمنظمة القطرية لوقاية النباتان يتعّين أن يكون 

 التشريعية واإلدارية ذان العالقة بإصدار شةادان صحة نباتية ُمرضية وقادرة على أن:

 الصحة النباتيةصدار شةادان إعن نظا  ية النباتان ضمن املنظمة القطرية لوقا مسؤواًل أو مكتبًا د شخصًاحتّد -

 الصحة النباتية صدار شةادانإميع املوظفني ذوى املسؤوليان املرتبطة بجلتصال الا قنواند واجبان وحتّد -

 استخدا  موظفني أو الرتخيص ملوظفني ميتلكون املؤهالن واملةاران املناسبة  -

 تضمن تأمني تدريب كاف ومستدا  -

 وظفني وموارد كافية.متضمن توافر  -

 املسؤ ليات التشغيلية 2.2

 لوقاية النباتان املقدرة على القيا  بالوظائف التالية: القطرية للمنظمةيتعّين أن يكون 

البلدان املستوردة واحملافظة عليةا عند احلاجة إلصدار شةادان  توثيق املعلومان اخلاصة مبتطلبان/اشرتاطان -

 ومان ذان الصلة يف تعليمان العمل املناسبة للموظفنيالصحة النباتية وتامني املعل

القيا  بالتفتيش وأخذ العينان، واختبار النباتان، املنتجان النباتية والبنود األخرى اخلاضعة للوائح ألغراض  -

 تتعلق بإصدار شةادان الصحة النباتية

 كشف اآلفان وحتديد هويتةا -

 نود األخرى اخلاضعة للوائححتديد هوية النباتان واملنتجان النباتية والب -

 إجناز معاجلان/معامالن الصحة النباتية املطلوبة واإلشراف عليةا أو مراجعتةا -

التوافق مع متطلبان الصحة النباتية اخلاصة باالسترياد ليتم إجناز مسوحان وأنشطة الرصد واملكافحة لتأكيد  -

 شةادان الصحة النباتية توثيقةا يف

 ة وإصدارهاملء شةادان الصحة النباتي -

 املناسبة وتطبيقةا على حنو صحيح الصحة النباتية إجراءان إنشاءق من التحّق -

 واختاذ أعمال تصحيحية )حسب املناسب( االمتثالالتحّقق من بالغان عد   -

 الصحة النباتية لالسترياد إنتاج تعليمان تشغيلية لضمان الوفاء بشروط -

 ة وغريها من الوثائق ذان الصلةأرشفة نسخ من شةادان الصحة النباتية املصّدر -

 مراجعة كفاءة نظم إصدار شةادان الصحة النباتية -
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تطبيق وسائل احلماية، إىل املدى املمكن، إزاء املشكالن املمكنة مثل تضارب املصاحل واإلصدار واالستعمال املزّور  -

 لشةادان الصحة النباتية

 القيا  بتدريب املوظفني -

 خولني )امُلصّر  هلم(التحّقق من كفاءة املوظفني امل -

ضمان أمن الصحة النباتية للشحنان عقب بضمان أمن الصحة النباتية للشحنان عقب إصدار شةادة الصحة  -

 النباتية قبل التصدير.

  البنية التحتية ملواردا .3

 نيملوظفا 1.3

مبؤهالن فنية  يتمتعون نيوظفنة مبللبلد املصدر أو تتمكن من االستعاأن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتان  يتعّين

 ويتعّين أن يكون املوظفون قد. القيا  بأنشطة إصدار شةادان الصحة النباتيةناسب مةا  ومسؤوليان وخربان مناسبة ت

 .2-2للقيا  بالوظائف املذكورة يف القسم واكتسبوا خربان  تلقوا تدريبًا

وميتلكون املةاران، اخلربة والتدريب املطلوبة إلجناز هذه  ويتعّين على املوظفني، باإلضافة لكونةم مؤهلني فنيًا

الوظائف، أاّل يكون هلم تضارب يف املصاحل يف نتائج إصدار شةادان الصحة النباتية.)اخلطوط التوجيةية للمسؤولني 

 ([قيد التطوير، عّدل حسب احلاجة] 1متاحة يف املرفق ]العموميني امُلْصدرين لشةادان الصحة النباتية 

ألداء  موظفني غري حكوميني  شةادان الصحة النباتية،صدار إباستثناء  ،املنظمة القطرية لوقاية النباتان ّولجيوز أن خت

أن يكونوا مؤهلني ومتمرسني وأن  تعّينميكن تفويض هؤالء املوظفني، ي يكلالشةادان، و بإصدارمةا  حمددة متصلة 

 تعّينالستقالل هؤالء املوظفني فى أداء وظائفةم الرمسية، ي النباتان. وضمانًا يكونوا مسؤولني أما  املنظمة القطرية لوقاية

تضارب  كون لديةم ي خيضع هلا املوظفون احلكوميون وأاّل اليتمناظرة للضوابط والتزامان أن يكونوا خاضعني لضوابط 

  .النتيجةيف املصاحل كاملصاحل املالية أو غريها( جيوز أن يؤثر على 

 لالسترياد الصحة النباتية متطلبات/اشرتاطاتعلومات عن م 2.3

للمنظمة  يتا أن يتعّين أن يكون إصدار شةادان الصحة النباتية مرتكزًا على معلومان رمسية من البلد املستورد. ويتعّين 

االسترياد  لبان/اشرتاطانمبتط، بقدر املستطاع، املعلومان الرمسية الراهنة املتعلقة للبلد املصدر القطرية لوقاية النباتان

املادة  )ب(، 2مع املادة السابعة  انسجاماويتعّين أن تكون مثل هذه املعلومان متاحة . للبلدان املستوردة ذان العالقة

اخلطوط التوجيةية ) 20املعيار الدولي رقم  )ط( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتان و2)د(، املادة السابعة 2السابعة 

 .(بيق لوائح الصحة النباتية على الواردانلنظا  تط

 عن اآلفات اخلاضعة للوائح علومات فنيةم 3.3

اخلاضعة للوائح علومان فنية وافية عن اآلفان مبصدار شةادان الصحة النباتية إ يفن وركان املشوملوظفيزّود اأن يتعّين 

 ذلك املعلومان عن: يف، مبا املستوردةالبلدان  يف

 وتوزيعةا داخل البلد املصّدروجود تلك اآلفان  -
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 وحتديد هويتةااآلفان، ومراقبتةا، والكشف عنةا،  (بيولوجياحياتية ) -

 .حيثما يكون ذلك مناسبًا مبا يف ذلك املعاجلة/املعاملة،اآلفان،تلك دارة وسائل إل -

 املواد  املرافق 4.3

 االعتيان )أخذ العينان(،ان ومرافق لتنفيذ ّدمن مع ييكف نظمة القطرية لوقاية النباتان توافر مااملأن تضمن  يتعّين

 صدار شةادان الصحة النباتية.إجراءان غريها من إالشحنة و التحّقق من املعاجلة/املعاملة، التفتيش،االختبار،

 توثيقلا .4

 السجالننظامًا لتوثيق اإلجراءان ذان الصلة املطبقة واالحتفاظ ب منظمة القطرية لوقاية النباتانيتعّين أن يكون لل

)مبا يف ذلك ختزين الوثائق واسرتجاعةا(. ويتعّين أن يسمح النظا  باقتفاء شةادان الصحة النباتية والشحنان املرتبطة 

 الصحة النباتية لالسترياد. وأجزائةا. كما يتعّين أن يسمح النظا  أيضّا بالتحّقق من االمتثال ملتطلبان/اشرتاطان

 هادات الصحة النباتيةش 1.4

شةادان الصحة النباتية ضمانًا وثائقيًا بأن عملية إصدار شةادان الصحة النباتية منفذة وفقًا ملا جاء وصفه يف تعّد 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتان. ويتعّين استخدا  منوذج شةادان الصحة النباتية كما هو موصوف يف ملحق االتفاقية 

 توجيةان حمددة.  12 رقمدولي الدولية لوقاية النباتان. ويؤّمن املعيار ال

 توثيق اإلجراءات 2.4

وثائق توجيةية وتعليمان عمل، حسب املناسب، تغطي كافة إجراءان نظمة القطرية لوقاية النباتان يتعّين أن حتفظ امل

 نظا  إصدار شةادان الصحة النباتية مبا يف ذلك:

مبا يف ذلك  ،12 رقم يصوف يف املعيار الدولأنشطة حمددة متعلقة بشةادان الصحة النباتية، على النحو املو -

 التفتيش /أخذ العينان،  االختبار، املعاجلة  والتحقق من هوية وسالمة الشحنان

 احملافظة على أمن األختا  الرمسية و/العالمان -

ضمان اقتفاء الشحنان، مبا يف ذلك حتديد هويتةا وأمن الصحة النباتية )حسب املناسب( خالل كافة مراحل  -

 نتاج، املناولة والنقل قبل التصديراإل

من املنظمة القطرية لوقاية النباتان يف البلد املستورد، مبا يف ذلك، تقريرًا عن  االمتثالالتحّقيق يف بالغان عد   -

نتيجة هذا التحقيق إذا طلبت املنظمة القطرية لوقاية النباتان يف البلد املستورد ذلك )ويتعّين أن يتماشى هذا 

خطوط توجيةية لإلبالغ عن حاالن عد  التقيد بشروط الصحة النباتية ) 13املعيار الدولي رقم مع اإلجراء 

 ((واإلجراءان الطارئة

التحقّيق يف شةادان الصحة النباتية غري الصاحلة أو املزورة، عند لفت انتباه املنظمة القطرية لوقاية النباتان  -

 .تثالاالمهلذه الشةادان بوسائل غري اإلبالغ بعد  

وإضافة ملا تقّد ، قد يكون للمنظمان القطرية لوقاية النباتان إجراءان موثقة قائمة تتعلق بشةادان الصحة النباتية 

 للتعاون مع أصحاب الشأن )مثل امُلنتجني، السماسرة والتجار(.
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 حفظ السجالت 3.4

حة النباتية. كما يتعّين أن حتتفظ املنظمة املتعلقة بإصدار شةادان الص بوجه عا  إمساك سجالن جبميع األنشطة تعّيني

وإمكانية تتبعةا لفرتة مناسبة  ثبان صحة البيانانإألغراض الوطنية لوقاية النباتان بنسخ من شةادان الصحة النباتية 

 .من الزمن )سنة على األقل(

 إمساك سجالن بشأن: تعّينوبالنسبة لكل شحنة تصدر هلا شةادة صحة نباتية، ي

 يت عليةاأجر ىخرأ تأكيدان ي، أو أ/معاملةبار، معاجلةتفتيش، اخت -

 العينان املأخوذة -

 هذه املةا  نفذواأمساء املوظفني الذين  -

 تاريخ تنفيذ النشاط -

 .ليةاإمت التوصل  اليتالنتائج  -

لنباتان أن تكون املنظمة القطرية لوقاية او يتعّين أن يتم االحتفاظ بالسجالن لفرتة زمنية مناسبة )سنة على األقل( 

ةا لكرتونية آمنة فى ختزين تلك السجالن واسرتجاعإويوصى باستخدا  وسائل  .قادرة على اسرتجاع هذه السجالن

 لتوحيد توثيق السجالن.

 قد يكون من املفيد حفظ هذه السجالن للشحنان غري املمتثلة واليت مل يتم إصدار شةادة صحة نباتية هلا.

 االتصال .5

 صدرُملد اُلداخل الب االتصال 1.5

مع األقسا  واهليئان تيح هلا االتصال فى الوقت املناسب تجراءان إلمنظمة القطرية لوقاية النباتان ل يكونأن  يتعّين

مثل املنتجني، السماسرة، املصّدرين وغريهم الصناعة قطاعان واملخولني )امُلصر  هلم(  املوظفنياحلكومية ذان الصلة، 

 بشأن: من أصحاب املصلحة

 لالسترياد للبلدان األخرىالصحة النباتية  لبان/اشرتاطانمتط -

 اجلغرايفوالتوّزع اآلفة وضع  -

 .ةشغيليجراءان التإل -

 فيما بني املنظمات القطرية لو اية النباتات االتصال 2.5

 ، فإنتفاقية الدولية لوقاية النباتانمن اال 2- 8وفقا للمادة 

 ومان املتعلقة بتنفيذ االتفاقية. يعني كل طرف متعاقد جةة اتصال لتبادل املعل

ويتعّين إرسال املراسالن الرمسية إىل ومن نقطة االتصال. على أّنه قد ميكن أن تعّين املنظمة القطرية لوقاية النباتان، 

 ملعلومان أو أنشطة حمددة )مثل بالغان عد  االمتثال( نقاط اتصال بديلة هلذه املسائل.
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الصحة النباتية لالسترياد، يتعّين على  وقاية النباتان للبلد املصّدر مبتطلبان/اشرتاطانوبغية إمداد املنظمة القطرية ل

البلد املستورد، استجابة لطلٍب من املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر، تأمني معلومان واضحة ودقيقة، 

)ب( من االتفاقية 2-7لنباتان انسجامًا مع املادة ويفّضل أن يتم ذلك من خالل نقطة اتصاله لالتفاقية الدولية لوقاية ا

الدولية لوقاية النباتان وأيضًا استجابة لطلب من املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر  كما ميكن إتاحة ذلك من 

( IPP)أو على البوابة الدولية للصحة النباتية  (RPPOs)خالل املنظمان اإلقليمية لوقاية النباتان 

(https://www.ippc.int.) الرمسية للصحة  وتشّجع املنظمان القطرية لوقاية النباتان على إتاحة متطلباتةا/اشرتاطاتةا

ية النباتية لالسترياد للمنظمان اإلقليمية لوقاية النباتان أو على البوابة الدولية للصحة النباتية بواحدة من اللغان الرمس

ملنظمة األغذية والزراعة، ويفضل أن يكون ذلك باللغة اإلنكليزية. وقد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر 

 أيضًا من مصّدريةا أن يؤمنوا مثل هذه املعلومان وتشجعةم على إعالمةا بأية تغيريان يف املتطلبان/االشرتاطان.

ة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر أن تتصل مع نقطة اتصال االتفاقية الدولية وحسب الضرورة، يتعّين على املنظم

 الصحة النباتية لالسترياد. لوقاية النباتان للبلد املستورد لتوضيح وتأكيد متطلبان/اشرتاطان

النباتية، أن شحنة مصّدرة  وإذا ما علمت املنظمة القطرية لوقاية النباتان للبلد املصّدر، بعد إصدار شةادة تدابري الصحة

الصحة النباتية، يتعّين إعال  نقطة اتصال االتفاقية الدولية لوقاية النباتان أو نقطة االتصال  قد ال تكون امتثلت لشروط

يف احلاالن اليت حيدد فيةا عد   13 رقم البديلة املعّينة يف البلد املستورد بالسرعة املمكنة. ويتم تطبيق املعيار الدولي

 المتثال عند االسترياد.ا

 مراجعة نظام إصدار شهادات الصحة النباتية .6

على املنظمة القطرية لوقاية النباتان أن تراجع بشكل دوري فاعلية كافة نواحي نظامةا إلصدار شةادان الصحة 

 النباتية للتصدير وتطبيق تغيريان على النظا  إذا اقتضى األمر.

 

https://www.ippc.int/
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  من املعياروهو ليس جزءًا واجب اإلتباع  هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط

  [خطوط توجيهية للمسؤ لني العموميني امُلصدرين لشهادات الصحة النباتية]: 1املرفق 

[ قيد التطوير، عّدل حسب الضرورة ]
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