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االعتماد
قامت الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية باعتماد هذا المعيار للمرة األولى في
أبريل/نيسان  2001باعتباره الخطوط التوجيهية لشهادات الصحة النباتية .وأقرت الدورة السادسة
لهيئة تدابير الصحة النباتية التعديل األول على المعيار في مارس/آذار  2011باعتباره المعيار
الدولي الحالي .واعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة المرفق  1المراجع في
أبريل/نيسان .2014

مقدمة
النطاق
يؤ ّمن هذا المعيار المتطلبات/االشتراطات والخطوط التوجيهية إلعداد شهادات الصحة النباتية
وإصدارها (.شهادات الصحة النباتية للت صدير وشهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير).
يُتيح المعيار الدولي رقم ( 7نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) توجيهات محددة عن
متطلبات/اشتراطات ومكونات نظام إصدار شهادات الصحة النباتية التي يجب أن تنشئها المنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات (.)NPPOs
المراجع
يشي ر هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ،يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير
على
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
على
النباتية
الصحة
./https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية
والزراعة ،روما.
التعريفات
يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في هذا المعيار في المعيار الدولي
رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).
االطار العام للمتطلبات
يستخدم إصدار شهادات الصحة النباتية لإلشهاد أن الشحنات تفي باشتراطات الصحة النباتية
لالستيراد وتقوم بإنفاذه المنظمة القطرية لوقاية النباتات .ويمكن إصدار شهادة صحة نباتية
للتصدير أو إعادة التصدير بوساطة موظف عمومي فقط يكون مؤهل فنياً ومخ ّوال من قبل المنظمة
القطرية لوقاية النبات.
يتم إصدار شهادة صحية نباتية للتصدير عادة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الذي
كانت النباتات ،المنتجات النباتية أو البنود الخاضعة للوائح تنمو أو تصنّع فيه .كما تصْ دُر شهادة
الصحة النباتية إلعادة التصدير من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد إعادة التصدير (بلد
لم تن ُم فيه السلعة أو تصنّع) إذا لم تكن الشحنة قد تعرضت لخطر تفشي اآلفات وعندما تكون
مستوفية متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية للبلد المستورد ،مع وجود شهادة الصحة النباتية
األصلية أو نسخة مصدقة منها.
1

 1تشير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لـ "شهادة الصحة النباتية" ألغراض التصدير و" شهادة الصحة النباتية إلعادة
التصدير" ألغراض إعادة التصدير .وبغية اإلبقاء على استخدام هذه المصطلحات سهالً وواضحا ً في هذا المعيار ،سيتم
استخدام "شهادة الصحة النباتية للتصدير" و"شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير" .ويستخدم المصطلح "شهادات الصحة
النباتية" (بصيغة الجمع) لتغطية نمطي الشهادة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تقوم المنظمات القطرية لوقاية النباتات باستخدام الصيغة النموذجية لشهادات الصحة النباتية
الملحقة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وفي حالة إذا ما كانت معلومات الصحة النباتية أكبر من الحيّز ال ُمتاح في شهادة الصحة النباتية،
يمكن إضافة مرفق بهذه المعلومة.
يتعيّن أن تكون شهادات الصحة النباتية مرافقة للشحنة ،أو يمكن إرسالها بالبريد أو بوسائل أخرى،
أو في حال االتفاق ما بين البلدان ،يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات استخدام شهادات الصحة
النباتية اإللكترونية باستخدام لغة موحدة ،هيكلية للرسالة وبروتوكوالت التبادل.
لشهادات الصحة النباتية مدة صالحية محدودة .وقد تعمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ،إما في
البلد المص ّدر أو البلد المستورد ،اشتراطات ذات صلة.
يتعيّن إتباع إجراءات محددة في حال تبديل شهادات الصحة النباتية ،النسخ المصدقة عن شهادات
الصحة النباتية ،وعمل تعديل على شهادات الصحة النباتية .ويتعيّن عدم قبول شهادات الصحة
النباتية غير الصالحة أو المزورة.
ينبغي إيالء تولى عناية خاصة لحاالت التصدير ،خاصة عندما ال يقتضي بلد إعادة التصدير،
إصدار شهادة صحة نباتية للصادرات وعندما يكون من الالزم اتخاذ تدابير محددة للصحة النباتية
في بلد المنشأ.
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الخلفية
يستخدم إصدار شهادات الصحة النباتية لإلشهاد بأن الشحنات تفي بمتطلبات/اشتراطات الصحة
النباتية لالستيراد وتطبّ ق على معظم النباتات ،المنتجات النباتية وبنود أخرى خاضعة للوائح يتم
االتجار بها دولياً .ويُسهم إصدار شهادات الصحة النباتية في وقاية النباتات ،بما في ذلك النباتات
ي (بما في ذلك النباتات المائية)،
المزروعة وغير المزروعة/غير ال ُمدارة والنبت/الفلورا البر ّ
الموائل والنظم البيئية (اإليكولوجية) في البلدان المستوردة .كما ييسر إصدار شهادات الصحة
النباتية التجارة الدولية في النباتات ،المنتجات النباتية ،والبنود األخرى الخاضعة للوائح بتأمين
وثيقة وإجراءات أخرى متفق عليها دولياً.
تشترط المادة ( 2.5أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الكيفية التي يتعيّن فيها إصدار شهادات
الصحة النباتية:
يقتصر القيام بالتفتيش ،وما يرتبط به من األنشطة األخرى التي تؤدي إلى إصدار شهادات
الصحة النباتية على المنظمة القطرية لوقاية النباتات .أو تحت إشرافها .ويتم إصدار
الشهادات بوساطة موظفين عموميين مؤهلين فنياً ،ومخولين (مرخص لهم) من المنظمة
القطرية لوقاية النباتات با لعمل نيابة عنها وتحت إشرافها ،على أن تتوافر لديهم المعارف
والمعلومات بما يم ّكن سلطات األطراف المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات
باطمئنان كوثائق يعت ّد بها.
] انظر أيضاً المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية [2011 :7

وقد تم توضيح ذلك في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في  1997لدى تبنّي النصّ المع ّدل لالتفاقية
لعام  ":1997يُفهم أن الموظفين العموميين المؤهلين فنياً والمخولين (المر ّخص لهم) من قبل
المنظمة القطرية لوقاية النباتات يشمل موظفين من المنظمة القطرية لوقاية النباتات" " .عمومي"
في هذا المجال تعني موظف من مستوى حكومي ،وليس من شركة خاصة" .تشمل موظفين من
منظمة قطرية لوقاية النباتات" أنه يجوز أن يكون الموظف من العاملين ال ُمعينين مباشرة لدى
المنظمة القطرية لوقاية النباتات ،ومع ذلك فإنه ال يتعيّن وجوبا ً أن يكون من العاملين ال ُمستخدمين
مباشرة من المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
كما تنصّ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على متطلبات الستخدام نموذج شهادات الصحة النباتية
(المادة )3.5
يتعهّد كل طرف متعاقد بأالّ يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود
أخرى خاضعة للوائح ،والمستوردة على أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غير
مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه االتفاقية .ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون
له ما يبرره من الناحية الفنية.

متطلبات إصدار شهادات الصحة النباتية
شهادات الصحة النباتية
.1
 1.1الغرض من شهادات الصحة النباتية
يتم إصدار شهادات الصحة النباتية كي تشهد أن النباتات ،المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى
خاضعة للوائح تلبّي متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد للبلدان المستوردة وأنها مطابقة
للبيان المصّدق .كما يمكن أيضا ً إصدار شهادات صحة نباتية لدعم إصدار شهادات إعادة التصدير
إلى بلدان أخرى .ويتعّين إصدار شهادات الصحة النباتية لهذه األغراض فقط.
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 2.1أنماط وأشكال شهادات الصحة النباتية
يوجد في ملحق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،نمطان للشهادات "شهادة صحة نباتية" (أنظر
الملحق  1من هذا المعيار) ألغراض التصدير".شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير" (أنظر الملحق
 2من هذا المعيار) ألغراض إعادة التصدير.2
يتم عادة إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد المنشأ.
وتصف شهادة صحة نباتية للتصدير الشحنة من خالل بيان مص ّدق ،إقرارات إضافية وسجالت
المعالجات/المعامالت ،كما تصّرح أن الشحنة تفي باشتراطات الصحة النباتية لالستيراد .يمكن
أيضا إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير في بعض حاالت إعادة التصدير لنباتات ،منتجات نباتية
أو أي بند خاضع للوائح الصحة النباتية في بلدان أخرى غير بلد إعادة التصدير إذا كان باإلمكان
توثيق استي فاء متطلبات الصحة النباتية الخاصة باالستيراد من قبل بلد إعادة التصدير (بوساطة
التفتيش مثالً).
يمكن إصدار شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد
إعادة التصدير في حال أن السلعة في الشحنة لم تكن نامية أو ُمصنعة في ذلك البلد وفقط في حالة
توافر شهادة صحة نباتية للتصدير تكون أصلية .وتؤمن شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير
العالقة بشهادة الصحة النباتية الصادرة في بلد التصدير وتراعي أية تغييرات في وضع الصحة
النباتية التي قد تحدث في بلد إعادة التصدير.
تكون إجراءات إدارة إصدار نمطي شهادات الصحة النباتية والنظم التي تضمن شرعيتها متماثلة.
وانسجاما ً مع المادة ( 2.5ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،يؤمن نموذج شهادات الصحة
النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات صيغا ً موحدة يتعيّن اتباعها إلعداد شهادات الصحة النباتية.
ويع ّد توحيد شهادات الصحة النباتية ضروريا ً لضمان تناسقها ،والتعرّف عليها بسهولة ،وأنه تم
اإلبالغ عن المعلومات األساسية .وتُشجّع المنظمات القطرية لوقاية النباتات على استعمال صيغة
واحدة لشهاداتها للصحة النباتية للتصدير وصيغة واحدة لشهاداتها للصحة النباتية إلعادة التصدير،
وأن تضع نموذجاً عن صيغة شهادات الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية ()IPP
( )https://www.ippc.intبأسلوب يمنع التزوير.
يمكن أن تكون شهادات الصحة النباتية بشكل ورقي ،أو بشكل إلكتروني حيثما يتم قبول الشكل
اإللكتروني من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد.
تع ّد شهادات الصحة النباتية اإللكترونية المكافئ اإللكتروني لصيغة وبيانات شهادات الصحة
النباتية بالشكل الورقي ،بما في ذلك البيان المص ّدق ،والتي تنقل بوسائل إلكترونية مصدقة وآمنة
من المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد ال ُمص ّدر إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد
المستورد .وال يشكل إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية معالجة للنص أو توليداً الكترونيا ً
آخر لألشكال الورقية ،والذي يتم توزيعه الحقاً بطريقة غير إلكترونية .كما أنه ال يع ّد نقالً للنسخة
اإللكترونية للشهادة الورقية (مثل عبر البريد اإللكتروني).
يتعيّن أن تطبّق المنظمة القطرية لوقاية النباتات وسائل حماية إزاء تزييف شهادات الصحة النباتية
الورقية ،كاستعمال أوراق خاصة ،العالمات المائية أو الطباعة الخاصة ،على سبيل المثال .وعند
استخدام اإلصدار اإللكتروني للشهادات ،يتعيّن أيضاً تطبيق وسائل حماية مناسبة.
ال تكون شهادات الصحة النباتية صالحة إالّ بعد أن تفي بكافة المتطلبات وأن تكون الشهادة مؤرخة،
موقعة ومختومة أو مملوءة إلكترونياً.

 . 2انظر النطاق ،الحاشية  ،1الخاصة بالمصطلحات.
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 3.1المرفقات لشهادات الصحة النباتية
إذا تجاوزت المعل ومات المطلوبة لملء شهادات الصحة النباتية الحيّز المحدد على النموذج ،يمكن
إضافة مرفق .ويتعيّن أن تشمل المعلومات في المرفق ما هو مطلوب إدراجه على شهادات الصحة
النباتية فقط .ويتعيّن أن تحمل كافة صفحات المرفقات رقم شهادة الصحة النباتية وينبغي أن تكون
مؤرخة ،موقعة ومختومة بالطريقة ذاتها المطلوبة لشهادة الصحة النباتية  .وإذا كان ال ُمرفق يمتد
على أكثر من صفحة واحدة ،يتوجب ترقيم الصفحات واإلشارة إلى عددها على شهادات الصحة
النباتية .ويمكن لوثائق أخرى مثل شهادات اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض
من الحيوانات والنباتات البرية ( )CITESأن ترافق الشحنة مع شهادات الصحة النباتية ،على أنه
يتعّين عدم اعتبار هذه الوثائق مرفقات رسمية لشهادات الصحة النباتية.
 4.1شهادات الصحة النباتية اإللكترونية
يمكن إصدار شهادات الصحة النباتية إذا كانت المنظمة القطرية للبلد المستورد المعني تقبل الصيغة
اإللكترونية.
وعند استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ،يتعيّن أن تط ّور المنظمات القطرية لوقاية
النباتات نظماً إلصدار الشهادات باستخدام لغة موحدة ،وشكل موحد لهيكل الرسالة وبروتوكوالت
التبادل .يم ّد المرفق رقم [1تحت التطوير ع ّدل وضع المرفق حسب المناسب] توجيهات عن اللغة
الموحدة ،وهيكل الرسالة وبروتوكوالت التبادل.
يمكن استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكترونية شريطة الوفاء باألحكام التالية:
أن يكون شكل اإلصدار ،النقل ومستوى األمن مقبولين من المنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد ا لمستورد وللمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان األخرى المشمولة إذا كانت لها
عالقة.
أن تكون المعلومات المقدمة متسقة مع نموذج شهادات الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات.
تحقيق الغرض من إصدار شهادات الصحة النباتية في ظل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يتم تحديد هوية المنظمة القطرية لوقاية النباتات ال ُمصْ ِدرة على نحو كاف وموثوق.
 5.1ريقة النقل
يتعيّن أن تكون شهادات الصحة النباتية مرافقة للشحنة التي أصدرت لها .كما يمكن نقل شهادات
الصحة النباتية بشكل منفصل بالبريد أو بوسائل أخرى إذا قبلتها المنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد المستورد .وفي حالة شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ،يتعيّن أن تكون متاحة مباشرة
لمسؤولي المنظمة القطرية لوقاية النباتات ذوي العالقة .وفي كل الحاالت ،يتعيّن أن تكون شهادات
الصحة النباتية متوافرة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد حين وصول الشحنة.
 6.1فترة الصالحية
قد يفقد أمن الصحة النباتية لشحنات ما بعد إصدار شهادات الصحة النباتية وعليه ،قد تق ّرر المنظمة
القطرية لوقاية النباتات لبلد التصدير أو إعادة التصدير أن تح ّدد فترة صالحية شهادات الصحة
النباتية بعد إصدارها وقبل التصدير.
قد تقرّر المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد التصدير أو إعادة التصدير أن تق ّوم الوضع وتح ّدد
فترة صالحية مناسبة قبل حدوث التصدير ،مراعيةً إمكانية أن تُضحي الشحنة ُمصابة أو ملوثة قبل
التصدير أو إعادة التصدير  .وقد يتأثر هذا االحتمال بالتعبئة (الكراتين ال ُم ْغلقة أو التغليف السائب)
وبيئة التخزين (الهواء الطلق أو المغلق) ،نمط الشحنة ووسيلة النقل ،الزمن أثناء العام ونمط اآلفات
الحجرية .ويمكن استخدام شهادة صحة نباتية للتصدير بعد هذه الفترة إلصدار شهادة صحة نباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إلعادة التصدير ،شريطة أال تكون الشحنة قد تعرضت لخطر تفشي اآلفات وأن نظل السلعة
مستوفية لمتطلبات الصحة النباتية للواردات البلد المستورد .
كما يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة أيضاً أن تنصّ  ،كجزء من
متطلباتها/اشتراطاتها للصحة النباتية لالستيراد ،على الفترة الزمنية التي تبقى فيها شهادات الصحة
النباتية صالحة.
األعمال المتخذة مع شهادات الصحة النباتية المصدرة
.2
 1.2النسخ المصدقة عن شهادات الصحة النباتية
النسخة المصدقة هي نسخة عن شهادة الصحة النباتية األصلية مصدق عليها (مطبوع ومؤرخة
وموثقة) من ِقبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ووقعتها مشيرة إلى أنها نسخة ممثلة حقيقية
لشهادة الصحة النباتية األصلية .ويجوز إصدارها بناء على طلب من المص ّدر .على أنها ال تح ًل
مكان الشهادة األصلية .ويتم استخدام مثل هذه النسخ ألغراض إعادة التصدير بشكل رئيس.
 2.2تبديل شهادات الصحة النباتية
يمكن تبديل شهادات الصحة النباتية بناء على طلب من مص ّدر لشحنة ما صدرت لها بالفعل شهادة
صحة نباتية .ويتعيّن عمل ذلك في مناسبات استثنائية فقط (مثل ضرر لشهادات الصحة النباتية
المصدرة ،تغيير العنوان ،بلد الوجهة أو نقاط الدخول ،معلومات مفقودة أو خاطئة) ويتعيّن إنفاذها
من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد الذي أصدر شهادات الصحة النباتية األصلية الجاري
إصدار بديل لها.
وفي كل الحاالت ،يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد الذي أصدر الشهادة الطلب من
ال ُمص ّدرين إلعادة شهادات الصحة النباتية األصلية و أية نُسخ مصدقة عنها كان قد تم إصدارها
بالفعل للشحنة.
وتشمل المتطلبات األخرى لتبديل شهادات الصحة النباتية ما يلي:
يتعين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدر االحتفاظ بشهادات الصحة النباتية
المعادة من أجل استبدالها وإلغاءها .يتعين أال تحمل شهادات الصحة النباتية الجديدة الرقم
نفسه للشهادة التي تم تبديلها .ويتعين عدم إعادة استخدام رقم الشهادة األصلية.
إذا لم يعد من الممكن إعادة شهادات الصحة النباتية ولم تعد هذه الشهادات في رعاية المنظمة
القطرية لوقاية النباتات وتحت سيطرتها المصدرة سابقاً (كما في حالة فقدانها ألنها فقدت أو توجد
في بلد آخر) ،قد تقرّر المنظمة القطرية لوقاية النباتات أنه من المناسب إصدار شهادة بديلة .يتعيّن
أال يكون لشهادات الصحة النباتية الجديدة الرقم نفسه كذاك الخاص بشهادة الصحة النباتية المستبدلة
ولكن يتعيّن العزو إليها بإدراج إعالن جديد ينص على أن " هذه الشهادة تح ّل مكان شهادة الصحة
النباتية رقم (أدخل الرقم) الصادرة بتاريخ (أدخل التاريخ) وتلغيها.
 3.2تعديالت على شهادات الصحة النباتية
يتعيّن اجتناب إجراء التعديالت كونها قد تخلق عدم يقين حول صالحية شهادات الصحة النباتية.
على أنه إذا كان من الضرو ري عمل تعديالت ،فإنه يتعيّن القيام بذلك فقط على شهادات الصحة
النباتية األصلية من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي أصدرتها .ويتعيّن أن تكون التعديالت
بالحدود الدنيا وأن تكون مطبوعة ،مؤرخة وموقعة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي
أصدرتها.

المعيار رقم 10 -12

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

شهادات الصحة النباتية

المعيار الدولي رقم

12

اعتبارات للبلدان المستوردة والمنظمات القطرية لوقاية النباتات التي تصدر شهادات
.3
الصحة النباتية
قد تطلب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة شهادات صحة نباتية للبنود الخاضعة
للوائح فقط .وهذه تكون عادة نباتات أو منتجات نباتية ولكنها قد تشمل بنوداً مثل الحاويات الفارغة،
المركبات والكائنات الحية غير النباتات عندما يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية
الفنية.
ويتعيّن أالّ تطلب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة شهادات صحة نباتية
للمنتجات النباتية التي تم تصنيعها إلى نقط ٍة لم تعد تمتلك عندها المقدرة على إدخال آفات خاضعة
للوائح ،أو لبنود أخرى ال تتطلب تدابير صحة نباتية (انظر المادة  2.6من االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات والمعيار الدولي رقم ( 32تصنيف السلع تبع ًا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها)).
يتعيّن أن تتشاور المنظمات القطرية لوقاية النباتات على نحو ثنائي عند وجود اختالفات بين
وجهات نظرهم فيما يخص التبرير الفني لطلب شهادات صحة نباتية .ويتعيّن أن تحترم
متطلبات/اشتراطات شهادات الصحة النباتية مبادئ الشفافية ،عدم التمييز ،الضرورة والتبرير الفني
(انظر أيضا ً المعيار الدولي رقم  ( 1مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة
النباتية في التجارة الدولية)).
 1.3شهادات الصحة النباتية غير المقبولة
يتعيّن أالّ تقبل المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة شهادات الصحة النباتية التي
تح ّددها على أنها غير صالحة أو مزيفة .ويتعيّن إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المعني
بإصدار الشهادة بالسرعة الممكنة فيما يخص شهادات الصحة النباتية غير المقبولة أو المرتاب
بأمرها كما جاء وصفه في المعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد
بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة)  .وعندما تشك المنظمة القطرية لوقاية النباتات بأن
شهادات الصحة النباتية قد تكون غير مقبولة ،فإنها قد تطلب التعاون الفوري من المنظمة القطرية
لوقاية النباتات لبلد التصدير أو إعادة التصدير في تحديد صالحية أو عدم صالحية شهادات الصحة
النب اتية .ويتعيّن أن تتخذ المنظمة القطرية لبلد التصدير أو إعادة التصدير عمالً تصحيحيا ً حسب
الضرورة وأن تع ّدل نُظُم إصدار شهادات الصحة النباتية لضمان أن تكون شهادات الصحة النباتية
مترافقة مع مستوى عال من الثقة.
 1.1.3شهادات الصحة النباتية غير الصالحة
تكون شهادات الصحة النباتية غير صالحة ،على سبيل المثال ،عندما تمتلك أو تكون:
غير كاملة أو ذات معلومات غير صحيحة
ذات معلومات كاذبة أو مضللة
ذات معلومات متضاربة أو غير متسقة
ذات صياغة أو معلومات غير متسقة مع شهادات الصحة النباتبة النموذجية
المعلومات مضافة من أشخاص غير مخولين
ت تعديل أو حذف غير مرخص به (أو غير مطبوع أو مؤرخ أو موقع على سبيل التصديق)
فترة صالحية منتهية إال عند استخدامها كنسخة مصدقة إلعادة التصدير
غير مقروءة (مثل مكتوبة بطريقة سيئة ،متضررة)
نسخاً غير مصدقة
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منقولة عبر طريقة نقل غير مرخصة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات (إلصدار
شهادات الصحة النباتية اإللكترونية)
إصدار شهادات الصحة النباتية للنباتات ،المنتجات النباتية وغيرها من البنود الخاضعة
للوائح وغير المسموح باستيرادها.
هناك أيضا ً أسباب لرفض شهادات الصحة النباتية أو لطلب معلومات إضافية.
 2.1.3شهادات الصحة النباتية المزيفة
تشمل شهادات الصحة النباتية المزيفة نمطيا ً تلك:
ال ُمصْدرة على صيغ غير مرخصة
غير المؤرخة ،غير المعلمة أو المختومة و غير الموقعة من قبل المنظمة القطرية لوقاية
النباتات التي أصدرتها
صادرة عن أشخاص ليسوا موظفين عموميين مصرّح لهم.
تكون شهادات الصحة النباتية المزورة غير صالحة .وعلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي
تُصْ ِد ْر شهادات الصحة النباتية أن تمتلك وسائل حماية إزاء التزييف .وفي حالة إصدار شهادات
الصحة النباتية إلكترونياً ،تكون وسائل الحماية إزاء التزييف عنصراً من آلية إصدار الشهادات
إلكترونياً .ويتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدر أن تتخذ عمالً تصحيحيا ً عند
إعالمها بعدم االمتثال.
 2.3اشتراطات االستيراد إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها
تح ّدد البلدان المستوردة كثيراً متطلبات/اشتراطات االستيراد الواجب لحظها عند إعداد شهادات
الصحة النباتية وإصدارها ،وكمثال ع ّما قد يطلبه بلد ما مستورد:
أن يتم ملء شهادات الصحة النباتية بلغة محددة أو بأحد اللغات التي تُ ْدرجها (ومع ذلك،
تشجع البلدان على قبول واحدة من اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة ،ويفضّل أن
تكون اإلنكليزية)
الفترة الزمنية المسموحة لإلصدار بعد التفتيش أو المعالجة والفترة الزمنية ما بين إصدار
شهادات الصحة النباتية وإرسال الشحنة من البلد المص ّدر
أن يتم ملء شهادات الصحة النباتية على نحو مطبوع أو إذا كانت مكتوبة باليد ،أن تكون
بأحرف كبيرة مقروءة (حينما تسمح اللغة بذلك)
وحدات القياس الواجب استخدامها في وصف الشحنة وغيرها من الكميات المصّرح عنها.
اعتبارات محددة إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها
.4
ال يصدر شهادات الصحة النباتية سوى الموظفين العموميين المؤهلين فنيا ً والمفوضين على أكمل
وجه من قِبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
ال تصدر المنظمات القطرية لوقاية النباتات شهادات الصحة النباتية إال إذا ثبت أن اشتراطات
الصحة النباتية لالستيراد مستوفاة.
يتعيّن أن تحتوي شهادات الصحة النباتية فقط على المعلومات المتعلقة بمسائل الصحة النباتية كي
تح ّدد بوضوح الالزمة للتحديد الواضح للشحنة التي ترتبط بها.
يتعيّن أن تحتوي شهادات الصحة النباتية على المعلومات المرتبطة بمتطلبات/اشتراطات ذات صلة
بمسائل الصحة النباتية فقط .ويتعيّن أال تحتوي على تصريحات متعلقة بمتطلبات/اشتراطات ال
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ّ
تمت للصحة النباتية مثل مسائل صحة الحيوان أو اإلنسان ،متبقيات المبيدات ،النشاط اإلشعاعي،
معلومات تجارية (مثل خطابات االئتمان) ،أو النوعية.
ولتسهيل اإلشارة المرجعية ما بين شهادات الصحة النباتية والوثائق غير المتعلقة بإصدار شهادات
الصحة النباتية (مثل خطابات االئتمان ،بوالص الشحن ،شهادات اتفاقية التجارة الدولية في األنواع
المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية) ،يمكن أن ترافق المالحظات شهادات
الصحة النباتية التي تربطها برمز التعريف ،الرمز أو رقم/أرقام الوثيقة/الوثائق ذات الصلة التي
تتطلب إشارة مرجعية .ويتعيّن استخدام هذه المالحظات عند الضرورة فقط ويتعيّن عدم اعتبارها
جزءاً من شهادات الصحة النباتية.
يتعيّن إكمال كافة أقسام شهادات الصحة النباتية .وحيثما ال يتم ملء بند معيّن ،يتعيّن إدخال
مصطلح "ال شيء" أو يجب حظر الخط أو رسم خط على القسم لمنع اإلضافات غير المرخص
بها.
وبالنسبة لشحنات إعادة التصدير ،قد تكون المعلومات من بلد المنشأ ضرورية؛ ومع ذلك ،قد ال
تكون هذه متاحة على شهادة الصحة النباتية للتصدير (مثل نقص في معلومات محددة لإلقرار
اإلضافي على شهادة الصحة النباتية للتصدير أو أن شهادة الصحة النباتية للتصدير ذاتها غير
مطلوبة من قبل بلد إعادة التصدير) .وفي هذه الحاالت ،إذا لم تتم تلبية متطلبات/اشتراطات محددة
تتعلق بالصحة النباتية في االستيراد داخل بلد إعادة التصدير ،قد ال يتم إصدار شهادة إلعادة
التصدير .على أنه يمكن تطبيق األمور التالية:
حيثما تكون شهادات الصحة النباتية للتصدير مطلوبة من بلد إعادة التصدير ،بناء على طلب
من المص ّدر ،قد تؤمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد المنشأ معلومات صحة نباتية
إضافية (مثل نتائج تفتيش موسم النمو) لتلك المطلوبة من بلد إعادة التصدير .وقد تكون مثل
هذه المعلومات ضرورية إلصدار شهادات صحة نباتية إلعادة التصدير .ويتعيّن أن توضع
مثل هذه المعلومات في قسم اإلقرار اإلضافي ،تحت العنوان الفرعي "معلومات صحة نباتية
رسمية إضافية "(،أنظر القسم .)5
في الحاالت التي تكون فيها شهادة الصحة النباتية غير مطلوبة من بلد إعادة التصدير يمكن
للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد المنشأ ،بناء على طلب من المص ّدر ،إصدار شهادة
صحة نباتية للتصدير .وهذه قد تكون الحالة إذا كانت الشحنة موجهة إلعادة التصدير لبلدان
أخرى بغية تأمين معلومات ضرورية إلصدار شهادات صحية نباتية إلعادة التصدير.
وتصدر هذه الشهادات المخصصة إتاحة معلومات الصحة النباتية اإلضافية الضرورية.
وفي كلتا الحالتين السابقتين أعاله ،يتعيّن على بلد إعادة التصدير ضمان اإلبقاء على هوية الشحنة
وكفالة أنها لم تتعرض لمخاطر تفشي اآلفات.
ينبغي إصدار شهادات الصحة النباتية أيضاً بعد قبل إرسال الشحنة كما يجوز إصدارها بعد إرسال
الشحنة إذا:
كان قد تم ضمان أمن الصحة النباتية للشحنة؛
وقامت المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المص ّدر باإلعتيان/أخذ العينات ،التفتيش،
والمعالجات الضرورية للوفاء بمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد قبل إرسال
الشحنة.
وإذا لم يتم الوفاء بهذه المعايير ،يتعيّن عدم إصدار شهادات صحة نباتية.
وفي الحالة التي يتم فيها إصدار شهادات الصحة النباتية بعد إرسال الشحنة ،ينبغي اإلشارة إلى
تاريخ التفتيش في قسم اإلقرار اإلضافي.
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ا لخطوط التوجيهية والمتطلبات/االشتراطات إلكمال أقسام شهادة صحة نباتية للتصدير
.5
المعلومات "إلكمال أقسام شهادة صحة نباتية للتصدير مبينة فيما يلي:

[تشير العناوين بالخط الغليظ إلى أقسام الشهادة النموذجية ،انظر النموذج في الملحق ]1
رقم------- .
يتعيّن أن يكون لكل شهادة صحة نباتية رقم تعريف فريد ،يسمح باقتفاء/تتبّع الشحنات ،ومراجعات
المرافق ويساعد في حفظ السجالت.
المنظمة القطرية لوقاية النباتات في ________
يُ ْدرج هنا اسم البلد ال ُمصْ ِدر لشهادة صحة نباتية للتصدير مع اسم المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
إلى :منظمة (منظمات) وقاية النباتات في -------
يتعيّن إدراج اسم البلد المستورد هنا .وفي الحاالت التي يكون لبلد العبور والبلد المستورد
متطلبات/اشتراطات صحة نباتية محددة تشمل الحاجة لشهادة صحة نباتية للتصدير ،يتعيّن إدراج
اسم البلدين كما تتعيّن اإلشارة إلى اسم بلد العبور .ويتعيّن مراعاة الدقة لضمان أن تكون
متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد أو متطلبات العبور لكل بلد مستوفاة ومبينة على نحو
مناسب .وفي الحاالت التي تكون فيها الشحنة مستوردة وأُعيد تصديرها بعد ذلك إلى بلد آخر ،يمكن
إدخال اسم كل من البلدين المستوردين ،شريطة أن تكون اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد لكال
البلدين مستوفاة.
-----------------------------------------أوالا .وصف الشحنة
اسم وعنوان ال ُمصدّر -------
تح ّدد هذه المعلومات مصدر الشحنة لتسهيل تتبعها/اقتفائها ومراجعة بياناتها من المنظمة القطرية
للبلد المص ّدر .ويتعيّن أن يكون عنوان ال ُمص ّدر موجوداً في بلد التصدير .كما يتعيّن استخدام اسم
وعنوان الوكيل المحلي للمص ّدر أو الشاحن عندما تكون الجهة المصدرة شركة دولية ذات عنوان
في الخارج.
اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات------- :
يتعيّن أن يكون االسم والعنوان ال ُم ْدخل في هذه الخانة بتفاصيل كافية للسماح للمنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد المستورد التأ ّكد من هويّة المرسل إليه ،وحسب الضرورة ،أن تكون قادرة على
القيام بتعقّب الوا ردات غير الممتثلة .وعندما يكون المرسل إليه غير معروف ،يمكن استخدام عبارة
"إلى الطالب" إذا كانت المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد تسمح باستخدام هذا
المصطلح وتقبل أي مخاطر مرافقة .وقد يطلب البلد المستورد أن يكون العنوان مكاناً/موقعاً في
البلد المستورد.
عدد الطرود ووصفها------- :
يتعيّن تضمين عدد الطرود ،ووصفها .كما يتعيّن تضمين هذا القسم تفاصيل كافية لتمكين المنظمة
القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد من ربط شهادة الصحة النباتية للتصدير مع الشحنة
المرافقة .وفي بعض الحاالت (مثل الحبوب وكتل األخشاب) ،تعتبر حاويات الشحن ،و/أو عربات
القطار طروداً ويمكن تضمين عددها؛ (مثل  10حاويات) .وفي حالة الشحنات الضخمة يمكن
استخدام مصطلح " سائبة".
العالمات المميزة------- :
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يتعيّن تضمين العالمات المميزة على الطرود (مثل أرقام اإلرسالية (الرسالة/اللط) ،الرقم المتسلسل
أو األسماء األصلية) واألرقام أو األسماء المتعلقة بالنقل (مثل اسم السفينة ،وأرقام تعريف
الحاويات وعربات السكك الحديدية في حالة البضائع السائبة) إذا كانت الزمة لتحديد هوية الشحنة.
.
مكان المنشأ------- :
يشير مكان المنشأ إلى األماكن التي كانت السلعة تزرع أو تنتج فيها وحيث كان محتمالً تعرّضها
لإلصابة أو التل ّوث بآفات خاضعة للوائح .وفي جميع الحاالت ،يجب التصريح عن اسم بلد أو بلدان
المنشأ .وفي األحوال العادية ،تكتسب شحنة ما وضعها للصحة النباتية من مكان المنشأ .وقد تشترط
بلدان معينة أن يكون اسم أو رمز المنطقة الخالية من اآلفات أو مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات أو
موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات محدداً .ويمكن الحصول على تفاصيل إضافية عن منطقة اإلنتاج
الخالية من اآلفات ،مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات في قسم
اإلقرار اإلضافي.
إذا تم إعادة تعبئة شحنة ،خزنها أو تحريكها ،فإن وضعها للصحة النباتية قد يتغير خالل فترة زمنية
نتيجة مكانها الجديد من خالل احتمال إصابتها أو تلوثها بآفات خاضعة للوائح .كما يمكن أن يتغير
وضع الصحة النباتية بالتصنيع ،إزالة التل ّوث أو بمعالجةٍ للشحنة تؤدي إلى إزالة اإلصابة أو
التل ّوث المحتمل .وعليه ،يمكن لسلعة أن تحصل على وضعها للصحة النباتية من أكثر من مكان
واحد .وفي مثل هذه الحاالت ،يتعيّن التصريح عن كل بلد ومكان ،حسب الضرورة ،ووضع مكان
المنشأ األصلي بين قوسين ،مثال أن يعلن "بلد التصدير Xأو(بلد المنشأ .)Y
وعندما تنشأ إرساليات (لوطات) مختلفة ضمن شحنة ما في أماكن أو بلدان مختلفة ،يتعيّن اإلشارة
إلى كافة األماكن والبلدان حسب الضرورة .وللمساعدة في التعقّب في مثل هذه الحاالت ،يمكن
تحديد أكثر من مكان ذا عالقة للقيام بالتعقّب ،على سبيل المثال الشركة المصدرة حيث تكون
السجالت محفوظة.
إذا ما تم استيراد النباتات أو تحريكها ضمن بلد وكانت قد نمت لفترة زمنية محددة (تبعا ً للسلعة
المعنيّة ،ولكن عادة لموسم نمو واحد أو أكثر) ،يمكن اعتبار أن هذه النباتات قد غيرت بلد أو مكان
منشئها ،شريطة أن يكون وضعها للصحة النباتية قد ُح ّدد من قبل البلد أو المكان لنمو إضافي.
وسيلة النقل حسب البيانات------- :
يعزو هذا القسم إلى الكيفية التي تم بها نقل السلعة أثناء مغادرتها لبلد التصديق .ويمكن استخدام
مصطلحات مثل "سفينة محيطات"" ،قارب"" ،طائرة"" ،طريق"" ،شاحنة"" ،سكة حديد"،
"بريد" و"محمول يدوياً" .ويمكن تضمين اسم السفينة ورقم الرحلة أو رقم رحلة الطائرة إذا كان
ذلك معروفاً .وتكون وسيلة النقل عادة تلك التي يصرّح بها ال ُمص ّدر .وغالبا ً ما سيكون ذلك وسيلة
النقل األولى المستخدمة مباشرة بعد إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير .وكثيراً ما تتحرك
الشحنات بطريقة يمكن فيها أن تتغيّر فيها وسيلة النقل ،كحالة حاويات نُقلت من سفينة إلى شاحنة
على سبيل المثال .وإذا كانت العالمات المميزة تح ّدد الشحنة ،عندها يكون من الكافي التصريح
بالوسيلة األولى للنقل فقط .وال تصبح هذه بعد ذلك بالضرورة وسيلة النقل المستخدمة عند الوصول
إلى بلد االستيراد.
نقطة الدخول حسب البيانات -------
يتعيّن أن تكون هذه النقطة األولى للوصول إلى بلد الوجهة النهائية ،أو اسم البلد ،إذا كان معروفاً.
وحيثما يتم عبور الشحنة خالل بلد آخر ،فقد يتطلب ذلك تسجيل اسم هذا البلد إذا كان لبلد العبور
شروط صحة نباتية لعبور الشحنات .ويتعيّن اإلشارة إلى نقطة دخول بلد العبور أو لم يكن معروفا
فاسم بلد الوجهة ضمن قوسين.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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يُ ْعلن المص ّدر عن نقطة الدخول أثناء إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير .وقد تتغير نقطة
الدخول ألسباب عديدة ،ويتعيّن عادة أالّ يعتبر الدخول إلى البلد من مكان غير نقطة الدخول المعلنة
كعدم امتثال .على أنه حينما تح ّدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد ،في
متطلباتها /اشتراطاتها للصحة النباتية لالستيراد ،نقاط دخول محددة ،فإنه يتعيّن عندها اإلعالن عن
واحدة من نقاط الدخول المحددة ويتوجّب أن تدخل الشحنة من تلك النقطة.
اسم المنتج وكميته حسب البيانات -------
يتعيّن أن يكون هذا القسم وصفياً على نحو كاف وأن يشمل معلومات عن النبات ،المنتج النباتي أو
أي بند آخر خاضع للوائح ،الوحدة أو الكمية بالدقة الممكنة لتمكين المنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد المستورد من تدقيق محتويات الشحنة .ويمكن إضافة الرموز الدولية لتسهيل تحديد الهوية
(مثل الرموز الجمركية) والوحدات المعترف بها دوليا ً (مثل النظام المتري) .ونظراً إلمكانية
تطبيق متطلبات/اشتراطات االستيراد في مجال الصحة النباتية مختلفة لالستخدامات المقصودة
المختلفة( ،مثل االستهالك مقارنة مع اإلكثار) أو درجة التصنيع (طازجة إزاء مجففة) فانه يتعيّن
تحديد االستخدام المقصود أو درجة التصنيع .ويتعيّن أالّ تشير ال ُمدخالت إلى األسماء التجارية،
األحجام أو مصطلحات تجارية أخرى.
األسماء العلمية للنباتات------- :
يتعيّن أن تحدد المعلومات المدرجة هنا هوية النباتات والمنتجات النباتية باستخدام األسماء العلمية
المقبولة على مستوى الجنس على األقل ،وإن كان من المفضّل أن تكون على مستوى النوع.
وقد ال يكون من الممكن تامين األسماء العلمية لبعض البنود والمنتجات ذات التركيب المعقّد
الخاضعة للوائح مثل األعالف الحيوانية .وفي هذه الحاالت ،قد تتفق المنظمات القطرية لوقاية
النباتات للبلدان المستوردة والمصدرة على اسم شائع مناسب ُموصّف ،أو يتعيّن إدخال كلمات "ال
ينطبق" في هذا القسم.
البيان المصدّق
نشهد بأن النباتات ،أو المنتجات النباتية وغيرها من البنود الخاضعة للوائح الموصوفة ضمن ًا
قد تم تفتيشها/أو اختبارها طبقاً لإلجراءات الرسمية المناسبة ال ُمالئمة  ،واعتبرت خالية من
اآلفات الحجرية التي حددها الطرف المتعاقد المستورد ،ووفقاً لمتطلبات الصحة النباتية
الحالية لدى الطرف المت عاقد المستورد ،بما في ذلك االشتراطات الخاصة باآلفات غير
الحجرية الخاضعة للوائح.
واعتبرت خالية أساساً من اآلفات األخرى* ] *بند اختياري[

وفي معظم الحاالت توجد متطلبات/اشتراطات صحة نباتية نوعية لالستيراد أو تحديد آفات خاضعة
للوائح ،ويستخدم البيان المص ّدق على شهادة الصحة النباتية للتصدير لتصديق االلتزام
بمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد.
وفي الحاالت التي تكون فيها متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد غير محددة ،يمكن
للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المص ّدر أن تشهد بالحالة العامة للشحنة ألي آفات خاضعة
للوائح يُعتقد بأنها تشكل مصدر قلق للصحة النباتية.
وقد ترغب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المصدرة بضم بند اختياري على شهادات
الصحة النباتية للتصدير .وال يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة أن تطلب
أن يكون البند االختياري مضافاً.
تشير عبارة " اإلجراءات الرسمية المناسبة" إلى اإلجراءات التي تنفذها المنظمات القطرية لوقاية
النباتات أو األشخاص المخولين (المصرّح لهم) من قبل المنظمة ألغراض إصدار شهادات الصحة
النباتية .ويتعيّن أن تكون اإلجراءات متفقة مع المعايير ا لدولية لتدابير الصحة النباتية ،حسب
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المناسب .ويمكن أن تح ّدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد هذه اإلجراءات مراعيةً
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ذات الصلة.
تشير عبارة "اعتبرت خالية من اآلفات الحجرية" إلى الخلو من اآلفات بأعداد أو بكميات يمكن
كشفها بتطبيق إجراءات الصحة النباتية .وال يجدر تفسير هذه العبارة على أنه الخلو المطلق من
اآلفات في كل الحاالت ،بل أنه يعتقد أن اآلفات الحجرية غير موجودة باالستناد إلى اإلجراءات
المستخدمة في كشفها أو إزالتها .ويجدر التسليم بأن إجراءات الصحة النباتية تنطوي بطبيعتها على
قدر من عدم اليقين والتباين ،وتشمل احتمال أالّ يتم كشف اآلفات أو إزالتها .ويتعيّن مراعاة هذه
ٍ
الحاالت من عدم اليقين واالحتمال في مواصفة اإلجراءات المناسبة.
وفي بعض الحاالت التي تم فيها تطبيق معامالت التشعيع ،قد تكون األطوار الحية لآلفة المستهدفة
موجودة في الشحنة .ومع اشتراط أن تكون المعالجة قد تمت انسجاما ً مع المعيار الدولي رقم 18
(خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتية) وأن المعالجة المناسبة قد طبقت للوصول
إلى االستجابة المطلوبة ،فإن صالحية هذا الجزء من البيان المص ّدق تكون غير ممسوسة ألن
كشف مراحل حياة آفة مستهدفة ال يعتبر عدم امتثال.
تشير عبارة "متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية" ،المقدمة من البلد المستورد ،إلى
المتطلبات/االشتراطات الرسمية الموصوفة التي يجب الوفاء بها لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارها.
ويتعيّن أن يتم تحديد متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد بشكل مسبق من قبل المنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد في التشريع ،اللوائح ،أو أماكن أخرى (مثل أذون االستيراد
واالتفاقيات الثنائية وغيرها من الترتيبات).
تشير عبارة "الطرف المتعاقد المستورد" إلى الحكومات التي انضمت إلى االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات.
-----------------------------------------ثانياا اإلقرار اإلضافي
تؤمن اإلقرارات اإلضافية معلومات إضافية محددة عن الشحنة فيما يخص اآلفات الخاضعة للوائح.
ويتعيّن اإلبقاء على اإلقرارات اإلضافية في الحدود الدنيا وأن تكون موجزة .ويتعيّن أن تُبقي
المنظمات القطرية للبلدان المستوردة قيد المراجعة الحاجة لإلقرارات اإلضافية .وأالّ تطلب
إقرارات إضافية بصياغة محددة مماثلة لتلك الموجودة في البيان المص ّدق على شهادة الصحة
النباتية للتصدير .ويمكن تحديد نص اإلقرار اإلضافي في لوائح الصحة النباتية ،أذون االستيراد أو
االتفاقيات الثنائية .ويتعيّن عدم اإلشارة إلى المعالجات/المعامالت في هذا القسم بل يتم ذلك في
القسم الثالث ( )IIIمن شهادة الصحة النباتية للتصدير.
يتعيّن أن تحتوي اإلقرارات اإلضافية معلومات صحة نباتية محددة فقط تطلبها المنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد المستورد أو مطلوبة من المص ّدر ألغراض صحة نباتية في المستقبل ويتعيّن
عدم تكرار المعلومات الملحوظة في البيان المصدق أو في قسم المعالجة/المعاملة .وفي الحاالت
التي تسمح فيها متطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد بتدابير بديلة عديدة ،يتعيّن على
المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المص ّدر أن تح ّدد في إقرارها اإلضافي الخيار الذي طبقته.
يعرض المرفق  2أمثلة عن النصّ ألنماط مختلفة من اإلقرارات اإلضافية التي تطلبها المنظمات
القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة .وحيثما تعتبر ال منظمات القطرية لوقاية النباتات أنه
من الضروري طلب إقرار إضافي أو تقديمه على استخدام الصياغة الموحدة الموجودة في المرفق
.2
وفي الحالة التي يكون فيها إذن االستيراد مطلوبا ً من البلد المستورد ،يمكن أن يشار إلى رقم إذن
االستيراد هنا للمساعدة في اإلشارة المرجعية.
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وفي الحالة التي يتم فيها إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير بعد إرسال الشحنة ،وإذا كان البلد
المستورد يطلب ذلك يتعيّن إضافة تاريخ التفتيش لهذا القسم من شهادة الصحة النباتية للتصدير
أيضاً
في
للتطبيق
القابلة
الشروط
(انظر
القسم .)4
وحيثما يتم ضم معلومات صحة نباتية إضافية من قبل المستورد ألغراض مستقبلية إلصدار شهادة
الصحة النباتية ،كما في حالة إعادة التصدير (انظر القسم  .)4يتعيّن عرض هذه المعلومات هنا.
ويتعيّن أن تكون هذه المعلومات مفصولة بشكل واضح عن اإلقرار اإلضافي المطلوب من البلد
المستورد وأن تتبع العنوان الف رعي المضاف "معلومات صحة نباتية إضافية".
-----------------------------------------ثالثاا المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصابة
يتعيّن أن تكون المدخالت كالتالي:
التاريخ
التاريخ الذي طُبقت فيه المعالجة/المعاملة على الشحنة .ويتعيّن كتابة الشهور بحيث ال يحدث
التباس بين الشهر ،اليوم والسنة.
المعالجة/المعاملة
نمط المعالجة/المعاملة المطبقة على الشحنة (مثل معالجة بالحرارة ،التشعيع).
الكيماويات (المادة الفعالة)
المادة الفعالة للمادة الكيميائية المطبقة في المعالجة.
مدة التعريض ودرجة الحرارة
مدة المعالجة/المعامل ة ودرجة الحرارة في المعالجة/المعاملة.
التركيز
تركيز وجرعة المعاملة/المعالجة المطبقة.
معلومات أخرى
أية معلومات إضافية ذات صلة.
يتعيّن أن تكون المعالجات/المعامالت المشار إليها تلك المعالجات/المعامالت المقبولة من البلد
المستورد فقط وأن يتم إنجازها أو بدأها (في حالة العبور) في البلد المص ّدر تحت إشراف أو سلطة
المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو سلطتها في البلد المصدر للوفاء بمتطلبات/اشتراطات الصحة
النباتية للبلد المستورد
وفي حالة المعالجات بالتشعيع ،يتوجب مراعاة أحكام المعيار الدولي .2003 :18
-------------------------------ختم المنظمة
يجب تضمين الترخيص ،الختم أو العالمة المميزة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات ال ُمصْ ِدرة على
شهادة صحة نباتية للتصدير .ويتعيّن أن تستخدم المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد التصدير عادة
ختماً ،ترصيصاً أو عالمة موحدة ضمن البلد .وأن تتم إضافتها من قبل الموظف العمومي بعد
االنتهاء من ملء االستمارة أو أن تكون مطبوعة على شهادة الصحة النباتية للتصدير .ويجب
تو ّخي الحرص لضمان أال يخفى الختم ،الترصيص أو العالمة المميزة المعلومات األساسية.
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اسم الموظف المخ ّول (المص ّرح له) ،التاريخ والتوقيع
يكون اسم الموظف العمومي مطبوعاً ،مختوما ً أو مكتوبا ً باليد بحروف كبيرة (إذا سمحت اللغة
بذلك) .كما تتم أيضاً طباعة التاريخ ،ختمه أو كتابته بخط اليد بحروف كبيرة مقروءة (إذا سمحت
اللغة بذلك) .يتعيّن كتابة اسم الشهر بشكل كامل بحيث ال يحدث إلتباس بين الشهر واليوم والسنة.
ورغم أنه يمكن ملء أقسام شهادة الصحة النباتية للتصدير بشكل مسبق ،يتعيّن أن يكون التاريخ
ال ُم ْعلن هو تاريخ اإلصدار .وبناء على طلب من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد،
يتعيّن أن يكون بإمكان المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد ال ُمصْ ِدر للشهادة ،التحقّق من مصداقية
تواقيع الموظفين العموميين المخولين ويتم توقيع شهادة الصحة النباتية للتصدير فقط بعد إكمالها
حسب األصول.
وعند إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ،يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات
ال ُمصْ ِدرة تصديق تاريخ إصدار الشهادة .وتكافئ عملية التصديق هذه توقيع الموظف العمومي
وختمه ،الترصيص أو العالمة المميزة .وتكافئ بيانات إصدار الشهادات اإللكترونية المصدقة
الوثيقة الورقية ال ُم ْكملة من شهادة الصحة النباتية للتصدير.
تصريح المسؤولية المالية
إن تضمين نص عن المسؤولية المالية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات على شهادة الصحة النباتية
للتصدير هو أمر اختياري يُترك تقديره للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المص ّدر.
اعتبارات لحاالت إعادة التصدير والعبور
.6
تكون شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير مماثلة لشهادة الصحة النباتية للتصدير باستثناء النص
الذي يغطي البيان المص ّدق .وفي البيان المصدق على شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير ،تشير
المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير ،بإدخال إشارات في الخانات المناسبة فيما إذا
كانت شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير مرافقة بشهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير أو أنها
ب نسخة مصدقة عنها ،وفيما إذا قد حصل إعادة تعبئة للشحنة أم ال؛ وفيما إذا كانت الحاويات أصلية
أو جديدة ،وفيما إذا كان قد تم إجراء تفتيش إضافي
وإذا لم تتم المحافظة على هوية الشحنة أو إذا تعرضت لخطر اآلفات أو اإلصابة أو إذا ما تم
تصنيع السلعة لتغيير طبيعتها ،فإنه يتوجب عدم إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير .وقد
تنفّذ المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير ،بناء على طلب من المصدرين ،إجراءات
صحة نباتية مناسبة وإذا كانت المنظمة القطرية لوقاية النباتات واثقة أن شروط الصحة النباتية
لالستيراد مستوفاة ،يتعيّن أن تُصدر شهادة صحة نباتية للتصدير .ويتعيّن اإلشارة إلى مكان المنشأ
بين قوسين على شهادة الصحة النباتية للتصدير.
إذا لم تطلب المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد إعادة التصدير شهادة صحة نباتية الستيراد
سلعة ولكن كانت ا لمنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد الوجهة النهائية يتطلب ذلك ،وأنه يمكن
إنجاز متطلبات االستيراد بالتفتيش البصري أو باالختبار المخبري للعينات ،فان بلد إعادة التصدير
قد يُصْ ِدر شهادة صحة نباتية للتصدير مع اإلشارة إلى بلد المنشأ بين قوسين في مكان قسم المنشأ
لشهادة الصحة النباتية للتصدير.
 1.6اعتبارات إلصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير
عندما يتم استيراد شحنة من بلد ،ومن ثم تصديرها إلى بلد آخر ،يمكن للمنظمة القطرية لوقاية
النباتات في بلد إعادة التصدير ،بناء على طلب من المصدرين ،إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة
التصدير (انظر المثال بالملحق  .)2ويتعيّن أن تصدر المنظمة القطرية لوقاية النباتات شهادة صحة
نباتية إلعادة التصدير فقط إذا كانت واثقة أن اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد مستوفاة .ويمكن
إصدار شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير ،إذا تم تخزين الشحنة ،تجزئتها ،جمعها مع شحنات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أخرى أو إعادة تعبئتها ،شريطة أنها لم تتعرض إلى إصابة أو تلوث باآلفات .وعندما يتم جمع
الشحنات ،ينبغي أن تكون كل اآلفات األجزاء ذات الصلة المضافة لهذه الشحنات متاحة وأن تفي
باشتراطات الصحة النباتية لالستيراد ذاتها.
يتعيّن على المنظمة الق طرية لوقاية النباتات ،قبل إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير أن
تفحص أوال شهادة الصحة النباتية للتصدير لبلد المنشأ األصلية أو نسخة مصدقة عنها التي ترافق
الشحنة عند استيرادها أو نسخة منها مصدق عليها وتحديد فيما إذا كانت المتطلبات/االشتراطات
للبلدان التال ية للوجهة النهائية أكثر صرامة ،مشابهة أو أقل صرامة من تلك المصدقة بوساطة
شهادة الصحة النباتية أو نُسخها ال ُمصدقة
وإذا ما تم إعادة تعبئة الشحنة أو إعادة تحميلها ،بحيث تتأثر هويتها ،أو تم تحديد خطر إصابة أو
تلوث ،يتعيّن القيام بتفتيش إضافي .أما إذا لم تتم إعادة تعبئة الشحنة وتمت المحافظة على أمن
الصحة النباتية للشحنة ،فإن أمام المنظمة القطرية لبلد إعادة التصدير خيارين فيما يخص تفتيش
الشحنة إلعادة التصدير:
إذا كانت المتطلبات/االشتراطات لالستيراد في مجال الصحة النباتية هي نفسها أو أقل
صرامة ،قد ال تحتاج المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير القيام بتفتيش
إضافي.
إذا كانت المتطلبات/االشتراطات لالستيراد في مجال الصحة النباتية مختلفة أو أكثر صرامة،
ش إضرافي لضرمان أن
يمكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير إجرراء تفتري ٍ
تكون الشحنة ممتثلة لمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لبلد االستيراد حيث يمكن تلبية هذه
المتطلبات/االشتراطات من خالل التفتيش.
قد يكون لبلد الوجهة النهائية متطلبات/اشتراطات صحة نباتية لالستيراد (مثل التفتيش في فصل
النمو ،اختبار التربة) ال يمكن إنجازها في بلد إعادة التصدير .وفي هذه الحاالت ،قد يكون مازال
بمقدرة بلد إعادة التصدير إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير أو شهادة صحة نباتية إلعادة
التصدير إذا:
تم تضمين أي من المعلومات الخاصة عن االمتثال أو إعالنها على شهادة الصحة النباتية
للتصدير من قبل بلد المنشأ.
أو يمكن تطبيق تدبير صحة نبات ي مناوب (مثل االختبارات المخبرية على العينات أو
المعالجات/المعامالت) التي يتم اعتبارها مكافئة وبانسجام مع متطلبات/اشتراطات الصحة
النباتية لالستيراد لبلد الوجهة النهائية.
يتعيّن أن ترتكز اإلقرارات اإلضافية على شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير على أنشطة
المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصدير .ويتعين عدم نقل اإلقرارات اإلضافية من
شهادات الصحة النباتية األصلية أو نسخها المصدق عليها إلى شهادات الصحة النباتية إلعادة
التصدير.
وعند حدوث إعادة التصدير على نحو روتيني ،أو البدء به ،يمكن االتفاق على إجراءات مناسبة
للوفاء بهذه المتطلبات ما بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات في بلدان المنشأ وإعادة التصدير.
وقد يشمل ذلك تبادالً للمراسالت المكتوبة بين المنظمات القطرية المعنيّة عن تدابير الصحة النباتية
المطبقة في المنشأ (مثل التفتيش أثناء موسم النمو ،اختبار التربة") والتي تؤمن الضمان المطلوب
لبلد إعادة التصدير لتصديق الشحنة كما يطلبه بلد الوجهة النهائية.
يتعيّن أن تكون شهادة الصحة النباتية األصلية أو نسختها المصدقة مرافقة للشحنة مع شهادة الصحة
النباتية إلعادة التصدير.
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وعند إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير ،تؤ ّمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة
التصدير ضماناً يتعلق بالمناولة (مثل التجزئة ،الجمع ،التعبئة ،التخزين) للشحنة في بلد إعادة
التصدير.
وإذا ما تم تجزئة الشحنة وت ّم إعادة تصدير الشحنات الناتجة على نحو منفرد ،يكون من المطلوب
بنسخ مصدقة عن شهادة الصحة
عندها أن تكون شهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير مرفقة
ٍ
النباتية الصادرة عن بلد التصدير لكافة هذه الشحنات.
ال توقع شهادة تدابير الصحة النباتية للتصدير إال بعد استيفائها حسب األصول.
 2.6العبور
عندما تكون شحنة في العبور خالل بلد ،فإن المنظمة القط رية لوقاية النباتات في بلد العبور غير
مسؤولة إال إذا تم تحديد مخاطر لبلد العبور (المعيار الدولي رقم ( 25الشحنات العابرة)).
يجوز أن يكون للبلدان المستوردة متطلبات صحة نباتية محددة بالنسبة للواردات (مثل اقتضاء
األختام ،أو تغليف معين) موجهة إلى البلدان المصدرة بخصوص شحنات الواردات التي تنقل،
على سبيل العبور ،عن طريق بلدان أخرى إذا تم تحديد مخاطر معينة.
وإذا كانت سالمة الصحة النباتية للشحنة قد تعرضت للخطر خالل العبور وتسلمت المنظمة
القطرية لوقاية النباتات في بلد العبور طلباً كي تصبح ذات عالقة ،يمكن للمنظمة القطرية لوقاية
النباتات إصدار شهادات صحة نباتية انسجاماً مع األحكام الموصوفة في هذا المعيار.
وال يتعيّن اعتبار تغيير وسائل النقل أثناء العبور أو نقل شحنتين أو أكثر في واسطة نقل واحدة سببا ً
إلصدار شهادات صحة نباتية إال إذا تعرض أمن الصحة النباتية للخطر.
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هذا الملحق هو جزء واجب االتباع من هذا المعيار

الملحق :1نموذج شهادة صحة نباتية
] األصل الملحق باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات[
رقم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
المنظمررررررررررررررررررررررررررررررررررر ة القطريرررررررررررررررررررررررررررررررررررة لوقايرررررررررررررررررررررررررررررررررررة النباترررررررررررررررررررررررررررررررررررات
في:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلرررررررررررررررررررررررررى منظمرررررررررررررررررررررررررة (منظمرررررررررررررررررررررررررات) وقايرررررررررررررررررررررررررة النباترررررررررررررررررررررررررات
في:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالا  -وصف الشحنة
اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ال ُمصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ّدر وعنوانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسرررررررررررررررررررم المرسرررررررررررررررررررل إليررررررررررررررررررره وعنوانررررررررررررررررررره حسرررررررررررررررررررب البيانرررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردد الطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود ووصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات المميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران المنشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررريلة النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل حسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب البيانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقطة الدخول حسب البيانات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسرررررررررررررررررررررررررررم ال ُمنرررررررررررررررررررررررررررتج وكميتررررررررررررررررررررررررررره حسرررررررررررررررررررررررررررب البيانرررررررررررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررماء العلميررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة للنباتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشهد برأن النباترات أو المنتجرات النباتيرة أو البنرود األخررى الخاضرعة للروائح الصرحة
النباتية الموصوفة ضمناً قد فُتشت و/أو اختبرت طبقاً لإلجرراءات المعتمردة المالئمرة،
وو ِجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المستورد ووفقا
الشتراطات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد ،بما في ذلك االشرتراطات
الخاصة باآلفات غير الحجْ رية الخاضعة للوائح.
واعتبرت خالية أساسا ُ من اآلفات األخرى*.
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ثانيا – إقرار إضافي
(أدخل النص هنا)
ثالثاا – المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصابة
الترررررراريخ ــــــــــــــــررررررـالمعالجة ــــــــــــــــــــــــــررررررـالكيماويات (المررررررادة الفعالررررررة)
ــــــــــــــــــــــــــــ
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررردة التعررررررررررررررررررررررررررررررررررررريض ودرجررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التركيز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلومررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات أخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران اإلصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(خرررررررررررررتم المنظمة)ــــــــــــــــــــرررررررررررررـ اسرررررررررررررم المسرررررررررررررؤول المفرررررررررررررروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التررررررررررررررررررراريخ ــــــــــــــــــرررررررررررررررررررـ التوقيرررررررررررررررررررع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ال تتحمل(.اسم المنظمة القطرية لوقاية النباتات) أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية
قد تنجم عن هذه الشهادة*.
* بند اختياري.
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هذا الملحق هو جزء واجب االتباع من هذا المعيار

الملحق :2نموذج لشهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير
] األصل الملحق باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات[
رقم:ــــــــــــــــــــــــــــ
المنظمة القطرية لوقاية النباتات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الطرف المتعاقرد القرائم
بإعادة التصدير)
إلى :منظمة (منظمات) وقاية النب اتات في ــــــــــــــــــــــــــ (الطرف المتعاقد (األطراف المتعاقدة)
المستورد (المستوردة)
أوالا – وصف الشحنة
اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ال ُمصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ّدر وعنوانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسرررررررررررررررررررررررررم المرسرررررررررررررررررررررررررل إليررررررررررررررررررررررررره وعنوانررررررررررررررررررررررررره حسرررررررررررررررررررررررررب البيانرررررررررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردد الطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود ووصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات
المميزة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران
المنشأ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريلة النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل حسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب البيانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردخول حسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب البيانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسرررررررررررررررررررررررررررررررررم ال ُمنرررررررررررررررررررررررررررررررررتج وكميتررررررررررررررررررررررررررررررررره حسرررررررررررررررررررررررررررررررررب البيانرررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررماء العلميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة للنباترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية الموصوفة
ضررمناً قررد وردت إلررى ________ (الطرررف المتعاقررد القررائم بإعررادة التصرردير) مررن ________
(الطرف المتعاقد بجهة المنشأ) مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقرم ________  ،المرفرق نسرخة
أصليــة* [ ] صرورة موثقرة طبرق األصرل [ ] عنهرا مرع هرذه الشرهادة؛ وأنهرا معبرأة [ ] أعيردت
تعبئتها [ ] في عبواتها األصلية [ ] عبوات جديدة* [ ] ،وأنه ،استناداً إلى شهادة الصحة النباتية
األصلية [ ] والتفتيش اإلضافي [ ] ،اعتبرت مطابقرة الشتتراطات الصرحة النباتيرة المعمرول بهرا
لرردى الطررر ف المتعاقررد  ،وأنرره أثنرراء تخزينهررا لرردى ________ (الطرررف المتعاقررد القررائم بإعررادة
التصدير) ،لم تتعرض لمخاطر التلوث أو اإلصابة.
*توضع عالمة [] في الخانة المناسبة.
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ثانياا – إقرار إضافي
(أدخل النص هنا)
ثالثاا – المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصابة
التررراريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــرررـ المعالجرررة ــــــــــــــــــــــــــــــررررـ الكيماويرررات (المرررادة الفعالررررة)
ــــــــــــــــــــــــــ
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردة التعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريض ودرجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التركيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلومررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات أخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان اإلصدارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسررررررررررررررررررررررررررررررررم المسررررررررررررررررررررررررررررررررؤول المفرررررررررررررررررررررررررررررررروض
(ختم المنظمة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال تتحمل ________ (اسم المنظمة القطرية لوقايرة النباترات) أو أي مرن موظفيهرا أو ممثليهرا أي
مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة *.
* بند اختياري
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أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً واجب االتباع من المعيار

المرفق :1إصدار الشهادات إلكترونياا ،معلومات عن خطط  XMLالموحدة وآليات التبادل ()2014
مقدّمة

شهادات الصرحة النباتيرة اإللكترونيرة هري المكرافئ اإللكترونري لشرهادات الصرحة النباتيرة الورقيرة،
ويمكن أن تُستخدم إذا قبلتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد .حين تقوم المنظمة
الوطنيررة لوقايررة النباتررات فرري بلررد التصرردير أو إعررادة التصرردير بإصرردار شررهادات الصررحة النباتيررة
اإللكترونية  ،يجب أن تكون هذه الشهادات متاحة مباشرة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات فري البلرد
المستورد.
تنطبق جميع االشتراطات واإلجراءات في هذا المعيار على شهادات الصحة النباتية االلكترونية.
لدى استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ،يتوجّب على المنظمات الوطنية لوقايرة النباترات
أن تضررع نظام راً إلصرردار ،ونقررل ،وتلقّرري شررهادات إلكترونيررة للصررحة النباتيررة يسررتخدم لغررة ترميررز
موسّعة ،وهيكلية رسالة ومحتويات موحّدة وبروتوكوالت التبادل الموحّدة.
ويعطري هرذا المرفرق توجيهرات علررى هرذه العناصرر ،ويشرير إلررى صرفحة علرى الموقرع اإللكترونرري
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3توفّر روابط بمزيد من التفاصيل -لالتفاقية الدولية لوقايرة النباترات
ومواقع اإلنترنت الخارجية والوثائق -بشأن المعلومرات الرواردة فري هرذا المرفرق .ويُشرار إلرى هرذه
الروابط في النصّ على أنها "الرابط  ،"1و"الرابط  ،"2وما إليه.
ويجب أن يتضمن النظام المك ّونات المتسقة التالية إلصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.
1

الموحدة
هيكلية رسالة لغة الترميز
ّ

XML

يجب أن تستخدم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات رابطة الشبكة العالمية (الرابط  )1لتبادل بيانات
عن شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.
تستند هيكلية رسالة نظام  XMLعلى مخطط  XMLلتدابير الصحة والصحة النباتية في مركز األمم
المتحدة المعني بتيسير التجارة واألعمال التجاريرة اإللكترونيرة (الررابط  ،)2وعلرى خررائط بيانرات
نظررام  XMLالترري تشررير إلررى حيررث يجررب وضررع البيانررات عررن إصرردار ش رهادات الصررحة النباتيررة
اإللكترونية في مخطط .XML
يسمح وضع خرائط بيانات الصحة النباتية في نظام  XMLبإصدار شهادة إلكترونية للصحة النباتية
من أجل التصدير (الرابط  )3وشهادة إلكترونية للصحة النباتية من أجل إعادة التصدير (الرابط .)4
2

محتويات مخطط نظام

XML

مررن أجررل تيسررير التواصررل اإللكترونرري التلقررائي ومعالجررة البيانررات الخاصررة بإصرردار الشررهادات
اإللكترونية ،تُشجَّع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على اسرتخدام مصرطلحات موحّردة (متّسرقة)،
ورموز ونصوص لعناصر البيانات المتصلة برسالة نظام  XMLفي مجال شهادات الصحة النباتية
اإللكترونية.
ويجب أن يكون استخدام نصّ ح ّر (أي غير موحّد) محدوداً حين تتوفّر رموز مالئمة
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وبالنسبة إلى التواريخ وأسماء البلردان ،تتروفّر نصروص متّسرقة وال تُلحرظ مسربقاً ضررورة اسرتخدام
نصّ ح ّر.
وبالنسبة إلى األسماء العلمية للنباتات واآلفات ،ووصرف الشرحنة ،والعالجرات ،وإقررارات إضرافية
ونقراط دخرول ،توضرع قرروائم مفصّرلة للمصرطلحات المتسرقة ،والرمرروز والنصروص ،وسرتكون هررذه
القوائم متاحة .ويمكن إدخال نصّ ح ّر إذا لم يرد المصطلح المالئم ،أو النص ،أو إذا لم تظهر القيمة
في القوائم
وتوضع أيضاً عملية للحفاظ على قوائم المصطلحات المتسقة وتحديثها ،وسيرد وصفها على الموقع
اإللكتروني الخاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .3وسوف يُطلب إلى المنظمات الوطنية لوقايرة
النباتات تقديم مقترحات لوضع مصطلحات متسقة جديدة من خالل استخدام هذه العملية.
وأ ّما بالنسبة إلى عناصر البيانات غير تلك المذكورة أعاله ،فال حاجة إلرى مصرطلحات ونصروص
متسقة وبالتالي ،يمكن إدراج نصّ ح ّر.
ومزيد من التفاصيل عن المعلومات الواجب إدخالها بشأن عناصر البيانات في رسرالة نظرام
يرد في األجزاء الفرعية
1. 2

XML

أسماء البلدان

بالنسبة إلى أسماء البلدان (أي بلد المنشأ ،والتصدير ،وإعادة التصدير ،والعبور ،والوجهة) ،يُشجَّع
علرى اسرتخدام رمروز البلردان المؤلّفررة مرن حررفين التري تعتمرردها المنظمرة الدوليرة لتوحيرد المقرراييس
(الرابط .)6
2. 2

األسماء العلمية للنباتات واآلفات

بالنسبة إلى األسماء العلميرة للنباترات فري ال شرحنات ،والنباترات التري تترأتى منهرا المشرتقات النباتيرة،
واآلفات الخاضعة للوائح ،يُشجَّع على استخدام قاعدة البيانات الخاصة باألسماء العلمية (الرابط .)7
3. 2

وصف الشحنة

يجررب أن يشررمل وصررف الشررحنة نرروع السررلعة ونرروع التعليررب .ويًشرجَّع علررى أن يررتم وصررف السررلعة
باستخدام مصطلحات السلع المعتمدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (الرابط  .)8ويُشجَّع أيضاً
على أن يوصف نوع التعليب باستخدام التوصية  21الصادرة عرن لجنرة األمرم المتحردة االقتصرادية
ألوروبا (الرابط .)9
وإن عناصر أخرى من وصف الشحنة قد تشمل ،عند اإلمكان:
-

الوزن ،والحجم ،واالرتفاع (ويُشجّع على وصفها باستخدام التوصية
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا) (الرابط .)10

20

الصادرة عن لجنة

-

وسيلة النقل حسب البيانات (ويُشجّع على وصفها باستخدام التوصية
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا) (الرابط .)15

19

الصادرة عن لجنة

-

نقطة الدخول المصرح بها واسم البلد (ويُشجّع على وصفها باستخدام مد ّونة األمم المتحدة
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لمواقع التجارة والنقل (الرابط .)14
4. 2

العالجات

يًشجع على تحديد أنواع العالج باستخدام المصطلحات المتسقة التي تعتمدها االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ألنواع العالجات (الرابط  .)11كذلك ،يُشجَّع على تحديد المك ّونات الناشطة باستخدام مؤشر
مبيدات اآلفات الذي يعتمده الدستور الغذائي (الرابط  .)12ويًشجَّع على وصف معالم أخررى (مثرل
التر ّكز ،والجرعة ،والحرارة ،ومدة التعرّض) باستخدام التوصية رقم  20الصادرة عن لجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا) (الرابط .)10
5. 2

إقرارات إضافية

ترررد الصررياغة الم ّوحرردة الموصررى بهررا لإلقرررارات اإلضررافية فرري المرفررق  ،2ويُشرجَّع علررى وصررفها
باستخدام رموز االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لإلقرارات اإلضافية (الرابط  .)13ويمكن استخدام
الررنص الحر ّر لتكملررة اإلقرررارات اإلضررافية ال ُمشررار إ ليهررا علررى الموقررع الشرربكي لالتفاقيررة أو وصررف
التصريحات اإلضافية التي لم يت ّم توحيدها.
6. 2

المفو ض
اسم المسؤول
َ

يجب أن يُدرج اسم المسؤول المف َّوض إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية في ك ّل نوع من
أنواع شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.
3

آليات التبادل اآلمن للبيانات

المنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن أمن نظامها الوطني لتكنولوجيا المعلومات المستخدم
إلصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.
ويجب أن تُشفَّر البيانات خالل نقلها لضمان أن يكون التبادل اإللكتروني للبيانات الخاصة بشهادات
الصررحة النباتيررة اإللكترونيررة بررين المنظمررات الوطنيررة لوقايررة النباتررات آمنراً ومص ر ّدقاً .ويتعريّن علررى
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تستخدم بروتوكوالً آمناً ذات تشفير أدنى يبلغ  128بيت .وقبل
النقل ،يجوز أن تخضع البيانات الخاصة بشهادات الصحة النباتيرة اإللكترونيرة إلرى تشرفير إضرافي
يبقى غير ملموس بعد النقل.
ويجب أن يت ّم نقل البيانات عبر اإلنترنت من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المص ّدر إلى
مثيلتهررا فررري البلرررد المسرررتورد باسرررتخدام اآلليررات اآلمنرررة لتكنولوجيرررا المعلومرررات (مثرررل بروتوكرررول
المعلوماتيررة العالميررة لبلرروغ األشررياء البسرريطة ( ،)SOAPوالنظررام المتعرردد الغايررات/اآلمن المترردادات
البريد عبرر اإلنترنرت ( ،)S/MIMEوبروتوكرول نقرل الملفرات ( ،)FTPونقرل الدولرة الممثلرة ()REST
باستخدام نظم مك ّملة لبعضها.
ويجب أن تتيح المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المص ّدر إلى المص ّدر رقرم شرهادة الصرحة
النباتية اإللكترونية الحالية للشحنة.
ويجب أن يتبع التواصل بشأن حالة تبادل الرسائل بين المنظمات الوطنية لوقايرة النباترات الرسرائل
الموحّدة الموصى بها والمعتمدة في األمم المتحدة/لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.
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والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن وضع نظمها الخاصة بتبادل البيانات عن شهادات
الصحة النباتية اإللكترونيرة والحفراظ علرى هرذه الرنظم .وحرين تُعلَّرق آليرة التبرادل بسربب الصريانة أو
تعطّل غير متوقّع للنظام ،يتعيّن على المنظمة الوطنيرة لوقايرة النباترات أن تبلّرغ المنظمرات الوطنيرة
األخرى لوقاية النباتات بذلك في أسرع وقت ممكن.
4

شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير

في النظم الورقية حصرياً ،يجب أن تتوفر شهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير أو نسخة موثقة
عنها كمستند ملحق بشهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير .وفي حرال اسرتُخدمت شرهادتي الصرحة
النباتية اإللكترونية والورقية على السواء ،ينبغي االستجابة إلى االشتراطات التالية.
1. 4

شتهادة الصتتحة النباتيتتة اإللكترونيتتة إلعتتادة التصتتدير متتع شتتهادة الصتتحة النباتيتتة
األصلية للتصدير بنسخة إلكترونية

حررين تكررون شررهادة الصررحة النباتيررة للتصرردير وشررهادة الصررحة النباتيررة إلعررادة التصرردير بنسررخة
إلكترونية ،ينبغي إرفاق شهادة الصحة النباتية اإللكترونية للتصدير إلكترونياً بشهادة الصحة النباتية
اإللكترونية إلعادة التصدير
2. 4

شتهادة الصتتحة النباتيتتة اإللكترونيتتة إلعتتادة التصتتدير متتع شتتهادة الصتتحة النباتيتتة
األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلية
بنسخة ورقية

حين تكون شهادة الصرحة النباتيرة األصرلية للتصردير بنسرخة ورقيرة وتكرون شرهادة الصرحة النباتيرة
إلعررادة التصرردير بنسررخة إلكترونيررة ،ينبغرري إرفرراق صررورة مسررح لشررهادة الصررحة النباتيررة األصررلية
للتصدير (بشكل  PDFأو شكل آخر غير قابل للتعرديل) بشرهادة الصرحة النباتيرة اإللكترونيرة إلعرادة
التصدير.
3. 4

شهادة الصحة النباتية الورقية إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية
بنسخة إلكترونية

حين تكون شهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير بنسخة إلكترونية وتكون شهادة الصحة النباتيرة
إلعادة التصدير بنسخة ورقية ،ينبغي طبع شهادة الصحة النباتية اإللكترونية والمصادقة عليها من
جانررب المنظمررة الوطنيررة لوقايررة النباتررات فرري بلررد إعررادة التصرردير بختمهررا ،وتأريخهررا ،وتوقيعهررا.
وبالتالي ،تصبح النسخة المطبوعة من شهادة الصحة النباتية اإللكترونية للتصدير نسخة موثّقرة ثرم
تُرفق ،بنسخة ورقية ،بشهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير.
5

إدارة شهادات الصحة النباتية اإللكترونية الصادرة عن المنظمات الوطنية لوقايتة
النباتات

1. 5

المسائل المتعلقة باالسترجاع

إذا كانت المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فري البلرد المسرتورد غيرر قرادرة علرى اسرترجاع شرهادات
الصحة النباتية اإللكترونية ،يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصردر أن تعيرد
تقديم شهادات الصحة النباتية اإللكترونية األصلية بنا ًء على طلب المنظمة الوطنية لوقاية النباترات
في البلد المستورد.
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التعديل واالستبدال

ي من المعلومات في شهادات الصحة النباتية اإللكترونية بحاجة إلى التعديل بعد صدور
إذا كانت أ ٌ
هذه الشهادات ،ينبغي إلغاء شهادات الصحة النباتية اإللكترونية األصرلية علرى أن تصردر شرهادات
الصحة النباتية اإللكترونية البديلة (الرابط  ) 5مع التعديالت عليها ،كما يرد وصفه في هذا المعيار.
3. 5

إلغاء اإلرسال

في حال علمت المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فري البلرد المصر ّدر بأنره لرم يرت ّم إرسرال الشرحنة بعرد
إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية  ،يتعين على المنظمة الوطنية لوقايرة النباترات فري البلرد
المص ّدر أن تلغي شهادات الصحة النباتية اإللكترونية المرافقة لها.
4. 5

نسخة موثّقة

تُع ّد النسخ الموثقة لشهادات الصحة النباتية اإللكترونية نسخاً مطبوعرة للبيانرات الخاصرة بشرهادات
الصحة النباتية اإللكترونية التي تت ّم المصادقة عليها (يت ّم ختمهرا ،وتأريخهرا ،وتوقيعهرا) مرن جانرب
منظمة وطنية لوقاية النباتات تشهد على صحة البيانات.
ويجب أن تكون النسخ المطبوعة بشكل يتبع الصياغة الموحّدة التي يوفّ رها نموذج شهادات الصحة
النباتية المعتمد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وأن يت ّم اإلقرار بأنها شهادات صحة نباتية .إنما
يجوز أن تكون النسخ المطبوعة بيانات  XMLبشكل  XMLإذا قبلتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
في البلد المستورد.
6

سل إليه وعنوانه حسب البيانات
اسم المر َ

في حال شهادات الصحة النباتية الورقية ،وبالنسبة إلى "اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات"
يمكن استخدام المصطلح "إلى جانب" في حال لم يكن المرسل إليه معروفاً ،وإذا أجازت المنظمرة
الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد باستخدام هذا المصطلح
وفي شهادات الصحة النباتية اإللكترونية  ،قد تصل المعلومات عن الشحنة إلى البلد المسرتورد قبرل
وصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررول الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحنة،
ما سوف يتيح التحقق من البيانات عن شهادات الصحة النباتية اإللكترونية قبل دخول الشحنة.
وعوضاً عن استخدام خيار "إلى جانب" ،تُشجَّع المنظمات الوطنيرة لوقايرة النباترات علرى طلرب أن
تضم شهادات الصحة النباتية اإللكترونية اسم وعنوان شخص يمكن االتصال به في البلد المستورد
المسؤول عن الشحنة.
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– المرفق 2

أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً واجب االتباع من المعيار

المرفق  : 2الصياغة الموصى بها لإلقرارات اإلضافية
يتعيّن على المنظمات القطرية لوقاية النباتات ،أثناء تطويرها الشتراطاتها الخاصة بالصحة النباتية
لالستيراد استخدام الصريغ التاليرة لإلقررارات اإلضرافية .ونردرج هنرا أمثلرة عرن الصريغ ولريس فقرط
التصريحات التي يمكن استخدامها.
تم تفتيش الشحنة* ووجدت خالية من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة أو التربة أو
-1
غيرهـــا ]يتعين التحديد[
*
ً
تم تفتيش الشحنة رسميا ووجدت خالية من ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(اسم اآلفة (اآلفات)).
.2
تررم اختبررار أوسرراط النمررو الترري كانررت تنمررو فيهررا النباتررات قبررل الزراعررة ووجرردت خاليررة مررن
.3
ــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
اآلفات التالية ــــــــــــــــــ (اسرم اآلفرة(اآلفات)) غيرر موجرود فري ــــــــــــــــــــــــرـ (اسرم
.4
البلد/المنطقة)
تم إنتاج الشحنة* في
.5
منطقة خالية من اآلفات ــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات))**
منطقة تنتشر فيها اآلفات عند مستوى منخفض ـــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
مكان إنتاج خا ٍل من اآلفات ــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات))**.
موقع إنتاج خا ٍل من اآلفات ـــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات))**.
تم تفتيش مكان اإلنتاج** /موقع اإلنتاج/الحقل** أثناء موسم النمرو ووجردت خاليـــرـة مرن
.6
ــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
تررم اختبررار النباتات/النباتررات األم أثنرراء موسررم النمررو األخيررر (مواسررم النمررو األخيرررة)***
.7
ووجدت خالية من ــــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
أنتجت النباتات في األوعية (تحديد تقنية اإلنتاج باألوعية) ولم يعثر فيها على ــــــــــــــــــ
.8
(اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم اآلفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
أو اآلفات).
استُمدت النباتات من نباتات أم كان قد تم اختبارها (يمكن تحديد الطريقة) ووجدت خالية من
.9
ـــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
 .10تم إنتاج الشحنة* وتوضيبها انسجاماً مع ــــــــــــــــــــــــ (اسم البرنرامج/المرجع الشرتراط
صحة نباتي لالستيراد محدد أو اتفاق ثنائي الطرف).
 .11أنتجت هذه الشحنة من صنف نباتي مقاوم لـ_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة).
 .12نباتات الغرس تمتثرل لرـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــرـ (حر ّدد مسرتوى (مسرتويات) التح ّمرل المنشرأة
حسب اشرتراطات الصرحة النباتيرة لالسرتيراد لرـ ـــــــــــــــــــــــــــــــرـ (حر ّدد اآلفرة (اآلفرات) غيرر
الحجرية الخاضعة للوائح).
يمكن التحديد إذا كان ذلك ينطبق على جزء منها.
*
** أضف فيما إذا كان ذلك قابالً للتطبيق "بما في ذلك المنطقة الواقية المحيطة".
*** يمكن إضافة عدد المرات/مواسم النمو أو فترة محددة حسب المناسب.
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إلى حماية النباتات
المزروعة و النباتات البرية عن طريق منع دخول و انتشار اآلفات .تزايد حجم
السفريات و التجارة الدولية بشكل كبير عن ذي قبل .فعندما يتنقل البشر والسلع حول
العالم فإن الكائنات التي تمثل خطراً علي النباتات تنتقل معهم.
تنظيم :
◆

هناك أكثر من  180طرف متعاقد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

◆

لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية لالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات.

◆

تعمل تسع منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسير تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات في البلدان.

◆

تتواصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات الصلة
للمساعدة في بناء القدرات اإلقليمية و الوطنية.

◆

أمانة االتفاقية تقدمها منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة (الفاو).

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رقم الهاتف+39 06 5705 4812 :
رقم الفاكس+39 06 5705 4819 :
البريد االلكترونيippc@fao.org :
الموقع االلكترونيwww.ippc.int :

