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 ).011-2015) في ما خّص إعادة التصدیر (شھادات الصحة النباتیة(
 إطار الحالة

 

یُشكل ھذا جزًءا رسمیًا من ملحق المعیار وسوف تُعدلھ أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات بعد ال 
 اعتماده.

 2021دیسمبر/ كانون األول  13 تاریخ ھذه الوثیقة
 دولي لتدابیر الصحة النباتیةلمعیار الامشروع  فئة الوثیقة

في دورتھا السادسة  الصحة النباتیة العتمادھا للعرض على ھیئة تدابیر المرحلة الحالیة للوثیقة
 )2022عشرة (

إلدراج الموضوع في قائمة قیام لجنة المعاییر برفع توصیة  2015-11 المراحل الرئیسیة
 المواضیع لمعاییر االتفاقیة الدولیة.

التنقیح المرّكز "إدراج ھیئة تدابیر الصحة النباتیة لموضوع  04-2016
(شھادات الصحة النباتیة) في ما خص إعادة  12للمعیار الدولي رقم 

 2مع إسناد األولویة " ) 011-2015التصدیر (
المرّكز للمعیار  (التنقیح 67موافقة لجنة المعاییر على المواصفة  02-2018

 (شھادات الصحة النباتیة) في ما خص إعادة التصدیر). 12الدولي رقم 
 .المعیار وصیاغة مشروعاجتماع فریق الخبراء  12-2019
بتنقیح المشروع بواسطة نظام التعلیقات لجنة المعاییر  قیام 04-2020

) 2020-05جتماع الملغى للجنة المعاییر في اإللكتروني (عوًضا عن اال
عن طریق قرار إلكتروني  وموافقتھا على عقد مشاورة أولى

)2020_eSC_May_18 وموافقتھا على إدخال بعض التعدیالت ،(
في  12التحریریة الخارجة عن نطاق التنقیح المرّكز للمعیار الدولي رقم 

تصحیح المصطلحات وتحسین اتساق من أجل ما خص إعادة التصدیر، 
 المعیار.

 المشاورة األولى. 07-2020
لجنة المعاییر في دورتھا السابعة بتنقیح المشروع والموافقة  قیام 05-2021

 على عقد مشاورة ثانیة.
بتنقیح المشروع بواسطة نظام التعلیقات لجنة المعاییر  قیام 10-2021

 .اإللكتروني
قیح المشروع ورفع توصیة إلى ھیئة تدابیر بتنقیام لجنة المعاییر  11-2021

 عتماده.على ا النباتیة بالموافقةالصحة 
فرنسا، ( Laurence BOUHOT-DELDUCلجنة المعاییر السیدة  2016-05 فریق المعالجة

 )مشرفة
 )مشرف مساعد(الیابان،  Masahiro SAIلجنة المعاییر السید  05-2016

وتمت اإلشارة  مقترح إلبداء التعلیقات. غیرإّن النّص باللون الرمادي  المالحظات
في جدول  وبالخط العریض(عریض تحتھ خط  بخطإلى اإلضافات 

وال تظھر التغییرات  .مشطوبًاأما النص المحذوف فیظھر  المحتویات).
 ).6 القسم(وال یؤثر ذلك سوى على  في ترتیب األحكام أو الفقرات

 تم تحریر النص 05-2020
 تم تحریر النص 2021-06

 تم تحریر النص 12-2021
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 الصفحة 4 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 االعتماد
ثالثة للھیئة المؤقتة لتدابیر الص������حة النباتیة باعتماد ھذا المعیار للمرة األولى في  قامت الدورة ال

. وأقرت الدورة الس��ادس��ة الخطوط التوجیھیة لش��ھادات الص��حة النباتیةباعتباره  2001أبریل/نیس��ان 
یة التعدیل األول على المعیار في مارس/آذار  بات ئة تدابیر الص������حة الن باره المعیار  2011لھی باعت

المراجع في  1. واعتمدت ھیئة تدابیر الص����حة النباتیة في دورتھا الس����ادس����ة المرفق الدولي الحالي
 .2014أبریل/نیسان 

 مقدمةال

 النطاق
لبات/االش�����تراطات والخطوط التوجیھیة إلعداد ش�����ھادات الص�����حة النباتیة یؤّمن ھذا المعیار المتط

 .1 (شھادات الصحة النباتیة للتصدیر وشھادات الصحة النباتیة إلعادة التصدیر) وإصدارھا.
لدولي رقم یُتیح  یار ا یة( 7المع بات حة الن ھادات الص������ ظام اص�������دار ش������ ھات محددة عن ) ن توجی

إصدار شھادات الصحة النباتیة التي یجب أن تنشئھا المنظمات متطلبات/اشتراطات ومكونات نظام 
 ).NPPOs( اإلقلیمیة لوقایة النباتات

 .المراجع
یمكن مراجعة المعاییر الدولیة لتدابیر شیر ھذا المعیار إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة، ی

https://www.ippc.int/en/core-ی��ة على ال��دولی��ة للص������ح��ة النب��ات البواب��ةالص������ح��ة النب��اتی��ة على 
/setting/ispms-activities/standards. 

، منظمة األغذیة والزراعة. االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 1997االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 
 روما.
 التعریفات

یمكن االطالع على تعاریف مص��طلحات الص��حة النباتیة الواردة في ھذا المعیار في المعیار الدولي 
 ).مسرد مصطلحات الصحة النباتیة( 5 رقم

 لمتطلباتالعام ل اإلطار
الص���حة النباتیة  باش���تراطاتیس���تخدم إص���دار ش���ھادات الص���حة النباتیة لإلش���ھاد أن الش���حنات تفي 

بإنفاذه المنظمة القطریة لوقایة النباتات. ویمكن إصدار شھادة صحة نباتیة للتصدیر  لالستیراد وتقوم
ومخّوال من قبل المنظمة القطریة  اة موظف عمومي فقط یكون مؤھل فنیً أو إعادة التص��دیر بوس��اط

 لوقایة النبات.
البلد الذي  المنظمة القطریة لوقایة النباتات في من قبل یتم إصدار شھادة صحیة نباتیة للتصدیر عادةً 

دُر أو تص��نّع فیھ. كما تَ  تزرع الخاض��عة للوائحالس��لع  س��ائركانت النباتات، المنتجات النباتیة أو  ص��ْ
بلد إعادة  قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات في ش������ھادة الص������حة النباتیة إلعادة التص������دیر من

إذا لم تكن الش��حنة قد تعرض��ت لخطر ) لتغییر طبیعتھا الس��لعة أو تص��نّعفیھ  تزرعالتص��دیر (بلد لم 
 تستوفي تكون وكانت وعندما ،الوجھة النھائیةالخاضعة للوائح في بلد  اآلفاتصابة أو التلوث باإل

                                                           

 إلعادة النباتیة الص��حة ش��ھادة"و التص��دیر ألغراض" النباتیة الص��حة ش��ھادة" لـ�������� النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تش��یر  1
 س��یتم المعیار، ھذا في اوواض��حً  س��ھالً  المص��طلحات ھذه اس��تخدام على اإلبقاء وبغیة. التص��دیر إعادة ألغراض" التص��دیر
 الصحة شھادات" المصطلح ویستخدم". التصدیر إلعادة النباتیة الصحة شھادة"و" للتصدیر النباتیة الصحة شھادة" استخدام
 .الشھادة نمطي لتغطیة) الجمع بصیغة" (النباتیة

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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، مع وجود شھادة الصحة النباتیة المستورد لبلدھذا المتطلبات/اشتراطات الصحة النباتیة  مستوفیة
 .)"بالنسخة المصدقة"(والمشار إلیھا في ما یلي  منھانسخة مصدقة  أو األصلیة

تقوم المنظمات القطریة لوقایة النباتات باستخدام الصیغة النموذجیة لشھادات الصحة النباتیة الملحقة 
 باالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات.

الُمتاح في ش���ھادة الص���حة النباتیة، وفي حالة إذا ما كانت معلومات الص���حة النباتیة أكبر من الحیّز 
 ھذه المعلومة.ب یمكن إضافة مرفق

یتعیّن أن تكون شھادات الصحة النباتیة مرافقة للشحنة، أو یمكن إرسالھا بالبرید أو بوسائل أخرى، 
أو في حال االتفاق ما بین البلدان، یمكن للمنظمات القطریة لوقایة النباتات استخدام شھادات الصحة 

 ة اإللكترونیة باستخدام لغة موحدة، ھیكلیة للرسالة وبروتوكوالت التبادل.النباتی
لش��ھادات الص��حة النباتیة مدة ص��الحیة محدودة. وقد تعمل المنظمة القطریة لوقایة النباتات، إما في 

 ذات صلة. البلد المصدّر أو البلد المستورد، اشتراطات
ات الص��حة النباتیة، النس��خ المص��دقة عن ش��ھادات یتعیّن إتباع إجراءات محددة في حال تبدیل ش��ھاد

الص���حة النباتیة، وعمل تعدیل على ش���ھادات الص���حة النباتیة. ویتعیّن عدم قبول ش���ھادات الص���حة 
 النباتیة غیر الصالحة أو المزورة.

ندما ال یقتض��ي بلد إعادة خاص��ة عالتص��دیر،  إعادة لحاالت محددة خاص��ةعنایة  تولىینبغي إیالء 
تدابیر محددة  اتخاذ النھائیة ویقتض���ي بلد الوجھةالس���تیراد الس���لع، ش���ھادة ص���حة نباتیة التص���دیر 

للص������ادرات وعندما یكون من الالزم اتخاذ تدابیر محددة للص������حة النباتیة في بلد 2للص������حة النباتیة
 .المنشأ.

 معلومات أساسیة
بمتطلبات/اش��تراطات الص��حة یس��تخدم إص��دار ش��ھادات الص��حة النباتیة لإلش��ھاد بأن الش��حنات تفي 

ق على معظم النباتات، المنتجات النباتیة وبنود أخرى خاض�����عة للوائح یتم النباتیة لالس�����تیراد وتطبّ 
بھا دولیاً. ویُس���ھم إص���دار ش���ھادات الص���حة النباتیة في وقایة النباتات، بما في ذلك النباتات  االتجار

دارة والنب��ت/الفلورا البرّي (بم��ا في ذل��ك النب��ات��ات الم��ائی��ة)،  المزروع��ة وغیر المزروع��ة/غیر الم��ُ
الص���حة  وائل والنظم البیئیة (اإلیكولوجیة) في البلدان المس���توردة. كما ییس���ر إص���دار ش���ھاداتمال

النباتیة التجارة الدولیة في النباتات، المنتجات النباتیة، والبنود األخرى الخاض������عة للوائح بتأمین 
 .اوإجراءات أخرى متفق علیھا دولیً  وثیقة

(أ) من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الكیفیة التي یتعیّن فیھا إص���دار ش���ھادات  2-5تش���ترط المادة 
 الصحة النباتیة:

یقتص��ر القیام بالتفتیش، وما یرتبط بھ من األنش��طة األخرى التي تؤدي إلى إص��دار ش��ھادات 
الصحة النباتیة على المنظمة القطریة لوقایة النباتات. أو تحت إشرافھا. ویتم إصدار الشھادات 

ومخولین (مرخص لھم) من المنظمة القطریة لوقایة ، اس������اطة موظفین عمومیین مؤھلین فنیً بو
ات بالعمل نیابة عنھا وتحت إش������رافھا، على أن تتوافر لدیھم المعارف والمعلومات بما یمّكن النبات

 سلطات األطراف المتعاقدة المستوردة من قبول ھذه الشھادات باطمئنان كوثائق یعتدّ بھا.
  ]2011: 7المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  اانظر أیضً  [

لدى تبنّي النّص المعدّل لالتفاقیة  1997وقد تم توض���یح ذلك في مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة في 
فھم أن الموظفین العمومیین المؤھلین فنیاً والمخولین (المرّخص لھم) من قبل المنظمة :" یُ 1997لعام 

                                                           

المحددة إلص���دار ش���ھادة ص���حة  االش���تراطاتباس���تثناء الحاالت التي ینص فیھا على خالف ذلك، فإن  في ھذا المعیار،  2
للتص���دیر)، وبلد إعادة  یةص���حة النباتالش���ھادة الذي یص���در إال بلد المنش���أ ( تأخذ في الحس���بان النبات إلعادة التص���دیر ال

 .النھائیة الوجھةإلعادة التصدیر) وبلد  یةصحة النباتالشھادة  الذي یصدرالتصدیر (
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 الصفحة 6 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

. " عمومي" في ھذا القطریة لوقایة النباتات یش������مل موظفین من المنظمة القطریة لوقایة النباتات"
المجال تعني موظف من مس���توى حكومي، ولیس من ش���ركة خاص���ة. "تش���مل موظفین من منظمة 

أنھ یجوز أن یكون الموظف من العاملین الُمعینین مباش������رة لدى المنظمة قطریة لوقایة النباتات" 
لُمس����تخدمین مباش����رة القطریة لوقایة النباتات، ومع ذلك فإنھ ال یتعیّن وجوباً أن یكون من العاملین ا

 من المنظمة القطریة لوقایة النباتات.
كما تنّص االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على متطلبات الس���تخدام نموذج ش���ھادات الص���حة النباتیة 

 )3-5(المادة 
یتعّھد كل طرف متعاقد بأالّ یطلب أن تكون ش�����حنات النباتات أو المنتجات النباتیة أو أیة بنود 

خاض���عة للوائح، والمس���توردة على أراض���یھ مص���حوبة بش���ھادات ص���حة نباتیة غیر أخرى 
مطابقة للنماذج الواردة بملحق ھذه االتفاقیة. ویقتص���ر طلب أیة بیانات إض���افیة على ما یكون 

 لھ ما یبرره من الناحیة الفنیة.

 متطلبات إصدار شھادات الصحة النباتیة
 شھادات الصحة النباتیة -1
 شھادات الصحة النباتیةالغرض من  1-1

یتم إص����دار ش����ھادات الص����حة النباتیة كي تش����ھد أن النباتات، المنتجات النباتیة أو أیة بنود أخرى 
لالستیراد للبلدان المستوردة وأنھا مطابقة  النباتیةخاضعة للوائح تلبّي متطلبات/اشتراطات الصحة 

لدعم إصدار شھادات إعادة التصدیر  للبیان المّصدق. كما یمكن أیضاً إصدار شھادات صحة نباتیة
 یتعّین إصدار شھادات الصحة النباتیة لھذه األغراض فقط.وإلى بلدان أخرى. 

 أنماط وأشكال شھادات الصحة النباتیة 1-2
"ش�����ھادة ص�����حة نباتیة" (أنظر  لوقایة النباتات، نمطان للش�����ھادات الدولیةیوجد في ملحق االتفاقیة 

"ش�����ھادة ص�����حة نباتیة إلعادة التص�����دیر" (أنظر و من ھذا المعیار) ألغراض التص�����دیر 1 الملحق
 .3من ھذا المعیار) ألغراض إعادة التصدیر 2الملحق 

یتم عادة إصدار شھادة الصحة النباتیة للتصدیر من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد المنشأ. 
خالل بیان مص��دّق، إقرارات إض��افیة وس��جالت  وتص��ف ش��ھادة ص��حة نباتیة للتص��دیر الش��حنة من

رح أن  النباتیة لالس���تیراد. یمكن  الص���حةفي باش���تراطات الش���حنة تالمعالجات/المعامالت، كما تص���ّ
أیضا إصدار شھادة صحة نباتیة للتصدیر في بعض حاالت إعادة التصدیر لنباتات، منتجات نباتیة 

ن أخرى غیر بلد إعادة التص���دیر إذا كان باإلمكان في بلدا أي بند خاض���ع للوائح الص���حة النباتیةأو 
من قبل بلد إعادة التص��دیر (بوس��اطة  توثیق اس��تیفاء متطلبات الص��حة النباتیة الخاص��ة باالس��تیراد

 التفتیش مثالً).
یمكن إص���دار ش���ھادة الص���حة النباتیة إلعادة التص���دیر من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد 

وفقط في  البلدأو ُمص���نعة في ذلك مزروعة ي حال أن الس���لعة في الش���حنة لم تكن إعادة التص���دیر ف
حالة توافر شھادة صحة نباتیة للتصدیر تكون أصلیة. وتؤمن شھادة الصحة النباتیة إلعادة التصدیر 

مخاطر التص���دیر وتراعي أیة تغییرات في  بلد فيعنش���ھادة الص���حة النباتیة الص���ادرة ب إلىالرابط 
 التي قد تحدث في بلد إعادة التصدیر. وضع الصحة النباتیة المرتبطة بالشحنةاآلفات 

 النباتیة والنظم التي تضمن شرعیتھا متماثلة. الصحةتكون إجراءات إدارة إصدار نمطي شھادات 
من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، یؤمن نموذج ش����ھادات الص����حة  (ب) 2-5وانس����جاماً مع المادة 

إلعداد ش��ھادات الص��حة النباتیة.  اتباعھاالنباتیة لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ص��یغاً موحدة یتعیّن 
                                                           

 ، الخاصة بالمصطلحات.1 انظر النطاق، الحاشیة  3
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النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر(شھادات الصحة   

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 7 من 31

لض��مان تناس��قھا، والتعّرف علیھا بس��ھولة، وأنھ تم  اید ش��ھادات الص��حة النباتیة ض��روریً ویعدّ توح
غ عن المعلومات األس��اس��یة. وتُش��ّجع المنظمات القطریة لوقایة النباتات على اس��تعمال ص��یغة اإلبال

إلعادة التصدیر،  واحدة لشھاداتھا للصحة النباتیة للتصدیر وصیغة واحدة لشھاداتھا للصحة النباتیة
) IPP( عن ص���یغة ش���ھادات الص���حة النباتیة على البوابة الدولیة للص���حة النباتیة اوأن تض���ع نموذجً 

)https://www.ippc.int( .بأسلوب یمنع التزویر 
بش���كل ورقي، أو بش���كل إلكتروني حیثما یتم قبول الش���كل  النباتیةیمكن أن تكون ش���ھادات الص���حة 

 اإللكتروني من المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد.
اتیة اإللكترونیة المكافئ اإللكتروني لصیغة وبیانات شھادات الصحة النباتیة تعدّ شھادات الصحة النب

تنقل بوس�����ائل إلكترونیة مص�����دقة وآمنة من التي بالش�����كل الورقي، بما في ذلك البیان المص�����دّق، و
المنظمة القطریة لوقایة النباتات في البلد الُمص�������دّر إلى المنظمة القطریة لوقایة النباتات في البلد 

شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة معالجة للنص أو تولیداً الكترونیاً المس شكل إصدار  تورد. وال ی
آخر لألش���كال الورقیة، والذي یتم توزیعھ الحقاً بطریقة غیر إلكترونیة. كما أنھ ال یعدّ نقالً للنس���خة 

 اإللكترونیة للشھادة الورقیة (مثل عبر البرید اإللكتروني).
حمایة إزاء تزییف ش��ھادات الص��حة النباتیة  وس��ائلق المنظمة القطریة لوقایة النباتات یتعیّن أن تطبّ 

الورقیة، كاس��تعمال أوراق خاص��ة، العالمات المائیة أو الطباعة الخاص��ة، على س��بیل المثال. وعند 
 استخدام اإلصدار اإللكتروني للشھادات، یتعیّن أیضاً تطبیق وسائل حمایة مناسبة.

ال تكون شھادات الصحة النباتیة صالحة إالّ بعد أن تفي بكافة المتطلبات وأن تكون الشھادة مؤرخة، 
 .امملوءة إلكترونیً موقعة ومختومة أو 

 المرفقات لشھادات الصحة النباتیة 1-3
إذا تجاوزت المعلومات المطلوبة لملء ش���ھادات الص���حة النباتیة الحیّز المحدد على النموذج، یمكن 

فة مرفق. ویتعیّن أن تشمل المعلومات في المرفق ما ھو مطلوب إدراجھ على شھادات الصحة إضا
النباتیة فقط. ویتعیّن أن تحمل كافة ص��فحات المرفقات رقم ش��ھادة الص��حة النباتیة وینبغي أن تكون 

یمتد وإذا كان الُمرفق  النباتیة.مؤرخة، موقعة ومختومة بالطریقة ذاتھا المطلوبة لش�����ھادة الص�����حة 
على أكثر من ص��فحة واحدة، یتوجب ترقیم الص��فحات واإلش��ارة إلى عددھا على ش��ھادات الص��حة 

اتفاقیة التجارة الدولیة في األنواع المھددة باالنقراض ش������ھادات  أخرى مثل لوثائق النباتیة. ویمكن
الص���حة النباتیة، على أنھ  ش���ھاداتأن ترافق الش���حنة مع  )CITES( البریة من الحیوانات والنباتات

 شھادات الصحة النباتیة.لیتعّین عدم اعتبار ھذه الوثائق مرفقات رسمیة 
 شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة 1-4

یمكن إصدار شھادات الصحة النباتیة إذا كانت المنظمة القطریة للبلد المستورد المعني تقبل الصیغة 
 اإللكترونیة.

لص������حة النباتیة اإللكترونیة، یتعیّن أن تطّور المنظمات القطریة لوقایة وعند اس������تخدام ش������ھادات ا
النباتات نظماً إلص�دار الش�ھادات باس�تخدام لغة موحدة، وش�كل موحد لھیكل الرس�الة وبروتوكوالت 

لغة توجیھات عن ال] تحت التطویر عدّل وض���ع المرفق حس���ب المناس���ب[1التبادل. یمدّ المرفق رقم 
 الرسالة وبروتوكوالت التبادل.الموحدة، وھیكل 

 یمكن استخدام شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة شریطة الوفاء باألحكام التالیة:
أن یكون ش���كل اإلص���دار، النقل ومس���توى األمن مقبولین من المنظمة القطریة لوقایة النباتات  -

مش������مولة إذا كانت لھا للبلد المس������تورد وللمنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان األخرى ال
 عالقة.

شھادات الصحة النباتیة االتفاقیة الدولیة لوقایة  - سقة مع نموذج  أن تكون المعلومات المقدمة مت
 النباتات.

https://www.ippc.int/
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 الصفحة 8 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 تحقیق الغرض من إصدار شھادات الصحة النباتیة في ظل االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. -
 الُمْصِدرة على نحو كاف وموثوق.یتم تحدید ھویة المنظمة القطریة لوقایة النباتات  -
 ریقة النقلط 1-5

یتعیّن أن تكون ش��ھادات الص��حة النباتیة مرافقة للش��حنة التي أص��درت لھا. كما یمكن نقل ش��ھادات 
الص��حة النباتیة بش��كل منفص��ل بالبرید أو بوس��ائل أخرى إذا قبلتھا المنظمة القطریة لوقایة النباتات 

ش�����ھادات الص�����حة النباتیة اإللكترونیة، یتعیّن أن تكون متاحة مباش�����رة للبلد المس�����تورد. وفي حالة 
 لمس��ؤولي المنظمة القطریة لوقایة النباتات ذوي العالقة. وفي كل الحاالت، یتعیّن أن تكون ش��ھادات

 الصحة النباتیة متوافرة للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد حین وصول الشحنة.
 یةفترة الصالح 1-6

ما بعد إصدار شھادات الصحة النباتیة وعلیھ، قد تقّرر المنظمة  أمن الصحة النباتیة لشحناتفقد یقد 
لبلد التص���دیر أو إعادة التص���دیر أن تحدّد فترة ص���الحیة ش���ھادات الص���حة  القطریة لوقایة النباتات

 النباتیة بعد إصدارھا وقبل التصدیر.
قد تقّرر المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد التص����دیر أو إعادة التص����دیر أن تقّوم الوض����ع وتحدّد 
فترة صالحیة مناسبة قبل حدوث التصدیر، مراعیةً إمكانیة أن تُضحي الشحنة ُمصابة أو ملوثة قبل 

لقة أو التغلیف الس��ائب) التص��دیر أو إعادة التص��دیر. وقد یتأثر ھذا االحتمال بالتعبئة (الكراتین الُمغْ 
وبیئة التخزین (الھواء الطلق أو المغلق)، نمط الشحنة ووسیلة النقل، الزمن أثناء العام ونمط اآلفات 

بعد ھذه الفترة  انقض���ت فترة ص���الحیتھاالحجریة. ویمكن اس���تخدام ش���ھادة ص���حة نباتیة للتص���دیر 
 االشتراطاتلجمیع الشحنة  تكون اءاستیف أالإلصدار شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر، شریطة 

قد تعرضت لخطر تفشي اآلفات وأن نظل السلعة مستوفیة لمتطلبات الصحة .1-6الواردة في القسم 
 النباتیة للواردات البلد المستورد.

أن تنّص، كجزء من  االنب��ات��ات للبل��دان المس������توردة أیض�������ً كم��ا یمكن للمنظم��ات القطری��ة لوق��ای��ة 
للصحة النباتیة لالستیراد، على الفترة الزمنیة التي تبقى فیھا شھادات الصحة اشتراطاتھا متطلباتھا/

 النباتیة صالحة.
 األعمال المتخذة مع شھادات الصحة النباتیة المصدرة -2
  النسخ المصدقة عن شھادات الصحة النباتیة 2-1

مصدق  التصدیر للتصدیر أو إعادة األصلیة النسخة المصدقة ھي نسخة عن شھادة الصحة النباتیة
ومؤرخة وموثقة) من قِبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات ووقعتھا مش��یرة إلى أنھا  ةعلیھا (مطبوع

نسخة ممثلة حقیقیة لشھادة الصحة النباتیة األصلیة. ویجوز إصدارھا بناء على طلب من المصدّر. 
على أنھا ال تحًل مكان الش���ھادة األص���لیة. ویتم اس���تخدام مثل ھذه النس���خ ألغراض إعادة التص���دیر 

 . يكل رئیسبش
 تبدیل شھادات الصحة النباتیة 2-2

یمكن تبدیل شھادات الصحة النباتیة بناء على طلب من مصدّر لشحنة ما صدرت لھا بالفعل شھادة 
ص��حة نباتیة. ویتعیّن عمل ذلك في مناس��بات اس��تثنائیة فقط (مثل ض��رر لش��ھادات الص��حة النباتیة 

أو نقاط الدخول، معلومات مفقودة أو خاطئة) ویتعیّن  النھائیةالوجھة المص����درة، تغییر العنوان، بلد 
الذي أص����در ش����ھادات الص����حة النباتیة األص����لیة  إنفاذھا من المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد

 الجاري إصدار بدیل لھا.
لب من وفي كل الحاالت، یتعیّن على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد الذي أص��در الش��ھادة الط

أیة نُس��خ مص��دقة عنھا كان قد تم إص��دارھا و الُمص��دّرین إلعادة ش��ھادات الص��حة النباتیة األص��لیة
 بالفعل للشحنة.
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 لتبدیل شھادات الصحة النباتیة ما یلي: األخرىوتشمل المتطلبات 
یتعین على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المص��در االحتفاظ بش��ھادات الص��حة النباتیة  -

المعادة من أجل اس����تبدالھا وإلغاءھا. یتعین أال تحمل ش����ھادات الص����حة النباتیة الجدیدة الرقم 
 نفسھ للشھادة التي تم تبدیلھا. ویتعین عدم إعادة استخدام رقم الشھادة األصلیة.

إذا لم یعد من الممكن إعادة شھادات الصحة النباتیة ولم تعد ھذه الشھادات في رعایة المنظمة  -
(كما في حالة فقدانھا ألنھا فقدت أو  ااتات وتحت س��یطرتھا المص��درة س��ابقً لوقایة النب القطریة

توجد في بلد آخر)، قد تقّرر المنظمة القطریة لوقایة النباتات أنھ من المناس��ب إص��دار ش��ھادة 
بدیلة. یتعیّن أال یكون لش����ھادات الص����حة النباتیة الجدیدة الرقم نفس����ھ كذاك الخاص بش����ھادة 

بإدراج إعالن جدید ینص على أن " ھذه  لنباتیة المس�����تبدلة ولكن یتعیّن العزو إلیھاالص�����حة ا
) الص��ادرة بتاریخ (أدخل التاریخ) أدخل الرقمالش��ھادة تحّل مكان ش��ھادة الص��حة النباتیة رقم (

 وتلغیھا.
 تعدیالت على شھادات الصحة النباتیة 2-3

عدم یقین حول ص���الحیة ش���ھادات الص���حة النباتیة. یتعیّن اجتناب إجراء التعدیالت كونھا قد تخلق 
على أنھ إذا كان من الض����روري عمل تعدیالت، فإنھ یتعیّن القیام بذلك فقط على ش����ھادات الص����حة 
النباتیة األصلیة من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات التي أصدرتھا. ویتعیّن أن تكون التعدیالت 

مؤرخة وموقعة من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات التي بالحدود الدنیا وأن تكون مطبوعة، 
 أصدرتھا.

اعتبارات للبلدان المس�����توردة والمنظمات القطریة لوقایة النباتات التي تص�����در ش�����ھادات  -3
 الصحة النباتیة

قد تطلب المنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان المستوردة شھادات صحة نباتیة للبنود الخاضعة 
وائح فقط. وھذه تكون عادة نباتات أو منتجات نباتیة ولكنھا قد تش��مل بنوداً مثل الحاویات الفارغة، لل

المركبات والكائنات الحیة غیر النباتات عندما یكون لتدابیر الص������حة النباتیة ما یبررھا من الناحیة 
 الفنیة.

س������توردة ش������ھادات ص������حة نباتیة ویتعیّن أالّ تطلب المنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان الم
للمنتجات النباتیة التي تم تص���نیعھا إلى نقطٍة لم تعد تمتلك عندھا المقدرة على إدخال آفات خاض���عة 

من االتفاقیة الدولیة لوقایة  2-6للوائح، أو لبنود أخرى ال تتطلب تدابیر ص������حة نباتیة (انظر المادة 
 ).)لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیھا اتبعً تصنیف السلع ( 32المعیار الدولي رقم والنباتات 

نائي عند وجود اختالفات بین  تات على نحو ث با یة الن یتعیّن أن تتش�������اور المنظمات القطریة لوقا
الفني لطل��ب ش������ھ��ادات ص������ح��ة نب��اتی��ة. ویتعیّن أن تحترم  روجھ��ات نظرھم فیم��ا یخص التبری

متطلبات/اشتراطات شھادات الصحة النباتیة مبادئ الشفافیة، عدم التمییز، الضرورة والتبریر الفني 
مبادئ الص����حة النباتیة لوقایة النباتات وتطبیق تدابیر الص����حة ( 1 رقم(انظر أیض����اً المعیار الدولي 

 ).)ةالنباتیة في التجارة الدولی
 شھادات الصحة النباتیة غیر المقبولة 3-1

یتعیّن أالّ تقبل المنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان المس����توردة ش����ھادات الص����حة النباتیة التي 
تحدّدھا على أنھا غیر ص���الحة أو مزیفة. ویتعیّن إعالم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المعني 

المقبولة أو المرتاب  بإص���دار الش���ھادة بالس���رعة الممكنة فیما یخص ش���ھادات الص���حة النباتیة غیر
خطوط توجیھیة لإلبالغ عن حاالت عدم التقید ( 13رقم بأمرھا كما جاء وص�����فھ في المعیار الدولي 

. وعندما تش���ك المنظمة القطریة لوقایة النباتات بأن )بش���روط الص���حة النباتیة واإلجراءات الطارئة
عاون الفوري من المنظمة القطریة ش���ھادات الص���حة النباتیة قد تكون غیر مقبولة، فإنھا قد تطلب الت

لوقایة النباتات لبلد التصدیر أو إعادة التصدیر في تحدید صالحیة أو عدم صالحیة شھادات الصحة 
النباتیة. ویتعیّن أن تتخذ المنظمة القطریة لبلد التص���دیر أو إعادة التص���دیر عمالً تص���حیحیاً حس���ب 
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نباتیة لضمان أن تكون شھادات الصحة النباتیة الضرورة وأن تعدّل نُُظم إصدار شھادات الصحة ال
 من الثقة. مترافقة مع مستوى عالٍ 

 شھادات الصحة النباتیة غیر الصالحة 3-1-1
 ، على سبیل المثال، عندما تمتلك أو تكون:صالحةتكون شھادات الصحة النباتیة غیر 

 غیر كاملة أو ذات معلومات غیر صحیحة -
 ذات معلومات كاذبة أو مضللة -
 معلومات متضاربة أو غیر متسقة ذات -
 ة النموذجیةییر متسقة مع شھادات الصحة النباتذات صیاغة أو معلومات غ -
 المعلومات مضافة من أشخاص غیر مخولین -
 عدیل أو حذف غیر مرخص بھ (أو غیر مطبوع أو مؤرخ أو موقع على سبیل التصدیق) ت -
 إلعادة التصدیرفترة صالحیة منتھیة إال عند استخدامھا كنسخة مصدقة  -
 غیر مقروءة (مثل مكتوبة بطریقة سیئة، متضررة) -
 نسخاً غیر مصدقة -
منقولة عبر طریقة نقل غیر مرخص������ة من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات (إلص������دار  -

 شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة)
بنود الخاضعة للوائح إصدار شھادات الصحة النباتیة للنباتات، المنتجات النباتیة وغیرھا من ال -

 وغیر المسموح باستیرادھا.
 أسباب لرفض شھادات الصحة النباتیة أو لطلب معلومات إضافیة. اھناك أیضً 

 شھادات الصحة النباتیة المزیفة 3-1-2
 تلك: اات الصحة النباتیة المزیفة نمطیً تشمل شھاد

 الُمْصدََرة على صیغ غیر مرخصة -
المختوم��ة وغیر الموقع��ة من قب��ل المنظم��ة القطری��ة لوق��ای��ة المعلم��ة أو  غیر المؤرخ��ة، غیر -

 النباتات التي أصدرتھا
 صادرة عن أشخاص لیسوا موظفین عمومیین مصّرح لھم. -

تكون ش���ھادات الص���حة النباتیة المزورة غیر ص���الحة. وعلى المنظمة القطریة لوقایة النباتات التي 
ِدْر ش��ھادات الص��حة النباتیة أن تمتلك وس��ائل ح ش��ھادات مایة إزاء التزییف. وفي حالة إص��دار تُص��ْ

ن آلیة إص���دار الش���ھادات ، تكون وس���ائل الحمایة إزاء التزییف عنص���راً ماالص���حة النباتیة إلكترونیً 
. ویتعیّن على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المص���در أن تتخذ عمالً تص���حیحیاً عند اإلكترونیً 

 إعالمھا بعدم االمتثال.
 إلعداد شھادات الصحة النباتیة وإصدارھا المتعلقة بالصحة النباتیةاشتراطات االستیراد  3-2

الواجب  المتعلقة بالص����حة النباتیة االس����تیراد متطلبات/اش����تراطات اتحدّد البلدان المس����توردة كثیرً 
 لحظھا عند إعداد شھادات الصحة النباتیة وإصدارھا، وكمثال عّما قد یطلبھ بلد ما مستورد:

أن یتم ملء ش������ھادات الص������حة النباتیة بلغة محددة أو بأحد اللغات التي تُْدرجھا (ومع ذلك،  -
ل أن  تش���جع البلدان على قبول واحدة من اللغات الرس���میة لمنظمة األغذیة والزراعة، ویفض���ّ

 تكون اإلنكلیزیة)
بین إص����دار الفترة الزمنیة المس����موحة لإلص����دار بعد التفتیش أو المعالجة والفترة الزمنیة ما  -

 شھادات الصحة النباتیة وإرسال الشحنة من البلد المصدّر
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أن یتم ملء ش������ھادات الص������حة النباتیة على نحو مطبوع أو إذا كانت مكتوبة بالید، أن تكون  -
 بأحرف كبیرة مقروءة (حینما تسمح اللغة بذلك)

 عنھا. وحدات القیاس الواجب استخدامھا في وصف الشحنة وغیرھا من الكمیات المّصرح -
 اعتبارات محددة إلعداد شھادات الصحة النباتیة وإصدارھا -4

ال یص��در ش��ھادات الص��حة النباتیة س��وى الموظفین العمومیین المؤھلین فنیاً والمفوض��ین على أكمل 
 وجھ من قِبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات.

 أنّ  ثبتواثقة من  كانتالقطریة لوقایة النباتات ش���ھادات الص���حة النباتیة إال إذا  ةال تص���در المنظم
 الصحة النباتیة لالستیراد مستوفاة.  اشتراطات

یتعیّن أن تحتوي ش��ھادات الص��حة النباتیة فقط على المعلومات المتعلقة بمس��ائل الص��حة النباتیة كي 
 التي ترتبط بھا.تحدّد بوضوح الالزمة للتحدید الواضح للشحنة 

یتعیّن أن تحتوي شھادات الصحة النباتیة على المعلومات المرتبطة بمتطلبات/اشتراطات ذات صلة 
حة النباتیة فقط. ویتعیّن أال تحتوي على تص���ریحات متعلقة بمتطلبات/اش���تراطات ال بمس���ائل الص���

ات، النش�اط اإلش�عاعي، تمّت للص�حة النباتیة مثل مس�ائل ص�حة الحیوان أو اإلنس�ان، متبقیات المبید
 معلومات تجاریة (مثل خطابات االئتمان)، أو النوعیة.

بین شھادات الصحة النباتیة والوثائق غیر المتعلقة بإصدار شھادات  ولتسھیل اإلشارة المرجعیة ما
الص�حة النباتیة (مثل خطابات االئتمان، بوالص الش�حن، ش�ھادات اتفاقیة التجارة الدولیة في األنواع 

ھددة باالنقراض من مجموعات الحیوان والنبات البریة)، یمكن أن ترافق المالحظات ش������ھادات الم
الوثیقة/الوثائق ذات الص�����لة التي  الص�����حة النباتیة التي تربطھا برمز التعریف، الرمز أو رقم/أرقام

رھا ة فقط ویتعیّن عدم اعتباتتطلب إش��ارة مرجعیة. ویتعیّن اس��تخدام ھذه المالحظات عند الض��رور
 من شھادات الصحة النباتیة. اجزءً 

وحیثما ال یتم ملء بند معیّن، یتعیّن إدخال مصطلح  یتعیّن إكمال كافة أقسام شھادات الصحة النباتیة.
 شيء" أو یجب حظر الخط أو رسم خط على القسم لمنع اإلضافات غیر المرخص بھا. "ال

تحتاج المنظمة القطریة لوقایة النباتات في بلد إعادة  قدوبالنس������بة لش������حنات إعادة التص������دیر، 
من أجل ض����مان امتثال الس����لع  ض����روریةمن بلد المنش����أ محددة علومات الم تكونالتص����دیر إلى 

 ، قد ال تكون ھذهلكنو .الوجھة النھائیةالش����تراطات االس����تیراد المتعلقة بالص����حة النباتیة في بلد 
معلومات محددة نقص في  غیابمتاحة على ش������ھادة الص������حة النباتیة للتص������دیر (مثل  المعلومات

 ض�افي على ش�ھادة الص�حة النباتیة للتص�دیر أو أن ش�ھادة الص�حة النباتیة للتص�دیر ذاتھااإلإلقرار ل
من قبل بلد إعادة التص�����دیر). وفي ھذه الحاالت، إذا لم تتم تلبیة  عند االس�����تیرادغیر مطلوبة  كانت

 الوجھة النھائیةبلد في بالص��حة النباتیة  المتعلقة تتعلق لالس��تیراد محددةالش��تراطات االطلبات/متال
یجوز ولكن، یتم إصدار شھادة إلعادة التصدیر.  الینبغي أ في االستیراد داخل بلد إعادة التصدیر، قد
على  إلعادة التص�����دیرالمنش�����أ أن تدعم أي عملیة الحقة  للمنظمة القطریة لوقایة النباتات في بلد

 على أنھ یمكن تطبیق األمور التالیة: :النحو التالي
بناء على طلب تكون شھادات الصحة النباتیة للتصدیر مطلوبة من بلد إعادة التصدیر،  حیثما -

، بناء على طلب المنظمة المنش������أ لبلدلمنظمة القطریة لوقایة النباتات یجوز ل من المص������دّر،
معلومات أن توفر  النباتات في بلد إعادة التص������دیر أو الجھات المص������ّدرة،القطریة لوقایة 
(مثل نتائج تفتیش موس���م النمو) لتلك المطلوبة من بلد  إض���افیة نباتیةالص���حة إض���افیة عن ال

إعادة التصدیر. وقد تكون مثل ھذه المعلومات ضروریة إلصدار شھادات صحة نباتیة إلعادة 
ل ھذه المعلومات في قس���م اإلقرار اإلض���افي، تحت العنوان التص���دیر. ویتعیّن أن توض���ع مث

 ).5نظر القسم ا( الفرعي "معلومات صحة نباتیة رسمیة إضافیة "،
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في الحاالت التي تكون فیھا ش��ھادة الص��حة النباتیة غیر مطلوبة من بلد إعادة التص��دیر یمكن  -
إص����دار ش����ھادة  المص����دّر،بناء على طلب من للمنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد المنش����أ، 

وھذه قد تكون الحالة إذا كانت  .بناء على طلب من الجھات المص���ّدرة ص���حة نباتیة للتص���دیر
الشحنة موجھة إلعادة التصدیر لبلدان أخرى بغیة تأمین معلومات ضروریة إلصدار شھادات 
 ص��حیة نباتیة إلعادة التص��دیر. وتص��در ھذه الش��ھادات المخص��ص��ة إتاحة معلومات الص��حة

 النباتیة اإلضافیة الضروریة.
معالجة االعتبارات المتعلقة وفي كلتا الحالتین الس�������ابقتین أعاله، یتعیّن على بلد إعادة التص�������دیر 

الشحنة  ضمان اإلبقاء على ھویة .على النحو المناسب 6الواردة في القسم  بحاالت إعادة التصدیر
 وكفالة أنھا لم تتعرض لمخاطر تفشي اآلفات.

إصدار شھادات الصحة النباتیة أیضاً بعد قبل إرسال الشحنة كما یجوز إصدارھا بعد إرسال ینبغي 
 الشحنة إذا:

 ؛ كان قد تم ضمان أمن الصحة النباتیة للشحنة -
نات، التفتیش، و - یان/أخذ العی باإلعت لد المص�������دّر  تات للب با یة الن قامت المنظمة القطریة لوقا

بمتطلبات/اش���تراطات الص���حة النباتیة لالس���تیراد قبل إرس���ال الض���روریة للوفاء  والمعالجات
 الشحنة.

 وإذا لم یتم الوفاء بھذه المعاییر، یتعیّن عدم إصدار شھادات صحة نباتیة.
الش��حنة، ینبغي اإلش��ارة إلى  إرس��الوفي الحالة التي یتم فیھا إص��دار ش��ھادات الص��حة النباتیة بعد 

 .تاریخ التفتیش في قسم اإلقرار اإلضافي
 الخطوط التوجیھیة والمتطلبات/االشتراطات إلكمال أقسام شھادة صحة نباتیة للتصدیر -5

 ما یلي:  أقسام شھادة صحة نباتیة للتصدیر مبینة في إلكمالالمعلومات "
 ]1[تشیر العناوین بالخط الغلیظ إلى أقسام الشھادة النموذجیة، انظر النموذج في الملحق 

 ________ .رقم
شحنات، ومراجعات یتعیّن أن  سمح باقتفاء/تتبّع ال شھادة صحة نباتیة رقم تعریف فرید، ی یكون لكل 

 المرافق ویساعد في حفظ السجالت.
 ________  المنظمة القطریة لوقایة النباتات في

 لشھادة صحة نباتیة للتصدیر مع اسم المنظمة القطریة لوقایة النباتات. الُمْصِدریُْدرج ھنا اسم البلد 
 ________ منظمة (منظمات) وقایة النباتات في إلى:

لد  لد المس������تورد  المس������توردیتعیّن إدراج اس������م الب لد العبور والب حاالت التي یكون لب نا. وفي ال ھ
ص�حة نباتیة محددة تش�مل الحاجة لش�ھادة ص�حة نباتیة للتص�دیر، یتعیّن إدراج  متطلبات/اش�تراطات

لد العبور. ویتعیّن مراعاة الدقة لض������مان أن تكون اس������م البلدین كما تتعیّن اإلش�������ارة إلى اس������م ب
الصحة النباتیة لالستیراد أو متطلبات العبور لكل بلد مستوفاة ومبینة على نحو  متطلبات/اشتراطات

تكون فیھا الش��حنة مس��توردة وأُعید تص��دیرھا بعد ذلك إلى بلد آخر،  التيالحاالت  تلكمناس��ب. وفي 
رلمنظمة وقایة النباتات في  یمكن (أي اسم بلد  المستوردینإدخال اسم كل من البلدین  البلد المصّدِ

الصحة النباتیة لالستیراد  شریطة أن تكون اشتراطات ،)الوجھة النھائیةإعادة التصدیر واسم بلد 
 كال البلدین مستوفاة.في 

------------------------------------------ 
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 13 من 31

 وصف الشحنة -الً أوّ 
 ________اسم وعنوان الُمصّدر

تحدّد ھذه المعلومات مص���در الش���حنة لتس���ھیل تتبعھا/اقتفائھا ومراجعة بیاناتھا من المنظمة القطریة 
للبلد المص��دّر. ویتعیّن أن یكون عنوان الُمص��دّر موجوداً في بلد التص��دیر. كما یتعیّن اس��تخدام اس��م 

ش��ركة دولیة ذات عنوان  وعنوان الوكیل المحلي للمص��دّر أو الش��احن عندما تكون الجھة المص��درة
 في الخارج.

 ________ :اسم المرسل إلیھ وعنوانھ حسب البیانات
یتعیّن أن یكون االس�����م والعنوان الُمْدَخل في ھذه الخانة بتفاص�����یل كافیة للس�����ماح للمنظمة القطریة 

درة على تكون قا أنلوقایة النباتات للبلد المستورد التأّكد من ھویّة المرسل إلیھ، وحسب الضرورة، 
ردات غیر الممتثلة. وعندما یكون المرسل إلیھ غیر معروف، یمكن استخدام عبارة االقیام بتعقّب الو

"إلى الطالب" إذا كانت المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المس������تورد تس������مح باس������تخدام ھذا 
مكاناً/موقعاً في  المص������طلح وتقبل أي مخاطر مرافقة. وقد یطلب البلد المس������تورد أن یكون العنوان

 البلد المستورد.
 ________ :عدد الطرود ووصفھا

یتعیّن تض��مین عدد الطرود، ووص��فھا. كما یتعیّن تض��مین ھذا القس��م تفاص��یل كافیة لتمكین المنظمة 
القطریة لوقایة النباتات في البلد المس����تورد من ربط ش����ھادة الص����حة النباتیة للتص����دیر مع الش����حنة 

الحاالت (مثل الحبوب وكتل األخش��اب)، تعتبر حاویات الش��حن، و/أو عربات المرافقة. وفي بعض 
حاویات). وفي حالة الش������حنات الض������خمة یمكن  10طروداً ویمكن تض������مین عددھا؛ (مثل  القطار

 استخدام مصطلح " سائبة".
 ________ العالمات الممیزة:

ة (الرسالة/اللط)، الرقم المتسلسل أرقام اإلرسالی مثلیتعیّن تضمین العالمات الممیزة على الطرود (
أو األسماء األصلیة) واألرقام أو األسماء المتعلقة بالنقل (مثل اسم السفینة، وأرقام تعریف الحاویات 

 .تحدید ھویة الشحنةوعربات السكك الحدیدیة في حالة البضائع السائبة) إذا كانت الزمة ل
 ________ :مكان المنشأ

یمكن أن تكون قد  كانوحیث  ،األماكن التي كانت السلعة تزرع أو تنتج فیھایشیر مكان المنشأ إلى 
. وفي الوجھة النھائیةفي بلد  لإلص��ابة أو التلّوث بآفات خاض��عة للوائحمحتمالً تعّرض��ھا  تعّرض��ت

وفي األحوال العادیة، تكتسب شحنة ما جمیع الحاالت، یجب التصریح عن اسم بلد أو بلدان المنشأ. 
اوقد تش���ترط بلدان معینة  حة النباتیة من مكان المنش���أ.وض���عھا للص��� أن یكون اس���م أو رمز  أیض���ً

تاج الخالي من اآلفات  تاج الخالي من اآلفات أو موقع اإلن یة من اآلفات أو مكان اإلن المنطقة الخال
محدداً. ویمكن الحص��ول على تفاص��یل إض��افیة عن منطقة اإلنتاج الخالیة من اآلفات، مكان اإلنتاج 

 الخالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات في قسم اإلقرار اإلضافي.
تھا أو تخزینھا، وحیث إعادة تعبئ نقل الس������لعة من مكان المنش������أ إلى مكان جدید حیث تمت إذا تم

ش��حنة، خزنھا  ،الوجھة النھائیةتعّرض��ت بالتالي لإلص��ابة أو التلوث بآفات خاض��عة للوائح في بلد 
ھا، فإن وض���عھا للص���حة النباتیة قد یتغیر خالل فترة زمنیة نتیجة مكانھا الجدید من خالل أو تحریك

، فینبغي اإلبالغ عن ھذا المكان أیًضا ضمن القسم احتمال إصابتھا أو تلوثھا بآفات خاضعة للوائح
قل وبالمثل، إذا تم ن كما یمكن أن یتغیر وض���ع الص���حة النباتیة بالتص���نیع،. الخاص بمكان المنش���أ

 الس���لعة من مكان المنش���أ إلى مكان جدید خض���عت فیھ للتجھیز أو المعالجة، بما یؤدي بالتالي إلى
ا التص���ریح إزالة اإلص���ابة أو التلّوث المحتملإزالة التلّوث أو بمعالجٍة للش���حنة تؤدي  ، فینبغي أیض���ً

وض��عھا  وعلیھ، یمكن لس��لعة أن تحص��ل على عن ھذا المكان ض��من القس��م الخاص بمكان المنش��أ.
وفي مثل ھذه الحاالت، یتعیّن التصریح عن كل بلد ومكان،  للصحة النباتیة من أكثر من مكان واحد.
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شأ األصلي بین قوسین، مثًال  سم أن یعلن "حسب الضرورة، ووضع مكان المن  أو Xبلد التصدیر ا
 .")Yبلد المنشأ  اسم(

قد نمت لفترة زمنیة محددة (تبعًا للس��لعة  بالتاليوكانت  ما إذا ما تم اس��تیراد النباتات أو نقلھا إلى بلد
ھذه النباتات قد  بلد أو مكان منش����أ لموس����م نمو واحد أو أكثر)، یمكن اعتبار أن المعنیّة، ولكن عادةً 

بھذا  وض����عھا للص����حة النباتیة قد ُحدّد من قبلش����ریطة أال یتأثر خطر اآلفات المرتبط بھا إال ، غیرت
 .ضافياإل لنموّ امكان بالبلد أو 

، وعندما تنشأ إرسالیات (لوطات) مختلفة ضمن شحنة ما في أماكن أو بلدان مختلفة، یتعیّن اإلشارة
. وللمس��اعدة في التعقّب في مثل ھذه الض��رورة حس��بإلى كافة األماكن والبلدان  ،الض��رورة حس��ب

الش���ركة المص���درة الحاالت، یمكن تحدید أكثر من مكان ذا عالقة للقیام بالتعقّب، على س���بیل المثال 
 حیث تكون السجالت محفوظة.

 ________ :وسیلة النقل حسب البیانات
. المص���در للش���ھادةبلد لأثناء مغادرتھا ل الش���حنة الس���لعةیعزو ھذا القس���م إلى الكیفیة التي تم بھا نقل 

ویمكن اس����تخدام مص����طلحات مثل "س����فینة محیطات"، "قارب"، "طائرة"، "طریق"، "ش����احنة"، 
"س���كة حدید"، "برید" و"محمول یدویاً". ویمكن تض���مین اس���م الس���فینة ورقم الرحلة أو رقم رحلة 
الطائرة إذا كان ذلك معروفاً. وتكون وس�����یلة النقل عادة تلك التي یص�����ّرح بھا الُمص�����دّر. وغالباً ما 

شرة بعد سی شھادات الصحة النباتیة للتصدیر.  إصداركون ذلك وسیلة النقل األولى المستخدمة مبا
وكثیراً ما تتحرك الش���حنات بطریقة یمكن فیھا أن تتغیّر فیھا وس���یلة النقل، كحالة حاویات نُقلت من 

یكون من  س���فینة إلى ش���احنة على س���بیل المثال. وإذا كانت العالمات الممیزة تحدّد الش���حنة، عندھا
الكافي التص�����ریح بالوس�����یلة األولى للنقل فقط. وال تص�����بح ھذه بعد ذلك بالض�����رورة وس�����یلة النقل 

 المستخدمة عند الوصول إلى بلد االستیراد.
 ________: نقطة الدخول حسب البیانات

. اعروفً ، أو اس���م البلد، إذا كان میتعیّن أن تكون ھذه النقطة األولى للوص���ول إلى بلد الوجھة النھائیة
 العبوروحیثما یتم عبور الش���حنة خالل بلد آخر، فقد یتطلب ذلك تس���جیل اس���م ھذا البلد إذا كان لبلد 

شحنات. ویتعیّن اإلشارة إلى نقطة دخول بلد العبور أو لم یكن معروفا  شروط صحة نباتیة لعبور ال
 فاسم بلد الوجھة ضمن قوسین.

ش����ھادة الص����حة النباتیة للتص����دیر. وقد تتغیر نقطة  یُْعلن المص����دّر عن نقطة الدخول أثناء إص����دار
الدخول ألس���باب عدیدة، ویتعیّن عادة أالّ یعتبر الدخول إلى البلد من مكان غیر نقطة الدخول المعلنة 
كع��دم امتث��ال. على أن��ھ حینم��ا تح��دّد المنظم��ة القطری��ة لوق��ای��ة النب��ات��ات للبل��د المس������تورد، في 

النباتیة لالس��تیراد، نقاط دخول محددة، فإنھ یتعیّن عندھا اإلعالن عن اش��تراطاتھا للص��حة /متطلباتھا
 واحدة من نقاط الدخول المحددة ویتوّجب أن تدخل الشحنة من تلك النقطة.

 ________: اسم المنتج وكمیتھ حسب البیانات
نباتي أو وأن یش��مل معلومات عن النبات، المنتج ال على نحو كافٍ  اوص��فیً یتعیّن أن یكون ھذا القس��م 

الوحدة أو الكمیة بالدقة الممكنة لتمكین المنظمة القطریة لوقایة النباتات  أي بند آخر خاض����ع للوائح،
للبلد المس����تورد من تدقیق محتویات الش����حنة. ویمكن إض����افة الرموز الدولیة لتس����ھیل تحدید الھویة 

تري). ونظراً إلمكانیة تطبیق (مثل الرموز الجمركیة) والوحدات المعترف بھا دولیاً (مثل النظام الم
الص�حة النباتیة مختلفة لالس�تخدامات المقص�ودة المختلفة، االس�تیراد في مجال متطلبات/اش�تراطات 

(مثل االس������تھالك مقارنة مع اإلكثار) أو درجة التص������نیع (طازجة إزاء مجففة) فانھ یتعیّن تحدید 
الُمدخالت إلى األس��ماء التجاریة، األحجام االس��تخدام المقص��ود أو درجة التص��نیع. ویتعیّن أالّ تش��یر 

 أو مصطلحات تجاریة أخرى.
 ________ :األسماء العلمیة للنباتات



110-2015               12 مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة: التنقیح المرّكز للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم  
النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر(شھادات الصحة   

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 15 من 31

المدرجة ھنا ھویة النباتات والمنتجات النباتیة باس���تخدام األس���ماء العلمیة  المعلوماتیتعیّن أن تحدد 
 المقبولة على مستوى الجنس على األقل، وإن كان من المفّضل أن تكون على مستوى النوع.

د  وق��د ال یكون من الممكن ت��امین األس������م��اء العلمی��ة لبعض البنود والمنتج��ات ذات التركی��ب المعق��ّ
األعالف الحیوانیة. وفي ھذه الحاالت، قد تتفق المنظمات القطریة لوقایة الخاض������عة للوائح مثل 

شائع مناسب ُموّصف، أو یتعیّن إدخال كلمات "ال  سم  النباتات للبلدان المستوردة والمصدرة على ا
 ینطبق" في ھذا القسم.

 البیان المصّدق
ة للوائح المنتجات النباتیة وغیرھا من البنود الخاض������ع أو ،نش������ھد بأن النباتات

الرس��میة المناس��بة  لإلجراءاتالموص��وفة ض��مناً قد تم تفتیش��ھا/أو اختبارھا طبقاً 
ح��ددھ��ا الطرف المتع��اق��د  التيات الحجری��ة ، واعتبرت خ��الی��ة من اآلف��الُمالئم��ة

قد  المس������تورد، لدى الطرف المتع�ا یة الح�الی�ة  ووفق�اً لمتطلب�ات الص������ح�ة النب�ات
الخاص���ة باآلفات غیر الحجریة الخاض���عة المس���تورد، بما في ذلك االش���تراطات 

 للوائح.
 ]بند اختیاري* [ *األخرى اآلفاتواعتبرت خالیة أساساً من 

نوعیة لالستیراد أو تحدید آفات خاضعة  نباتیةصحة  وفي معظم الحاالت توجد متطلبات/اشتراطات
اللتزام للوائح، ویس������تخدم البیان المص������دّق على ش������ھادة الص������حة النباتیة للتص������دیر لتص������دیق ا

 الصحة النباتیة لالستیراد. بمتطلبات/اشتراطات
الص�����حة النباتیة لالس�����تیراد غیر محددة، یمكن  وفي الحاالت التي تكون فیھا متطلبات/اش�����تراطات

للش���حنة ألي آفات خاض���عة  العامة بالحالةللمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المص���دّر أن تش���ھد 
 للوائح یُعتقد بأنھا تشكل مصدر قلق للصحة النباتیة.

وقد ترغب المنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان المص����درة بض����م بند اختیاري على ش����ھادات 
ب الص��حة النباتیة للتص��دیر. وال یمكن للمنظمات القطریة لوقایة النباتات للبلدان المس��توردة أن تطل

 .ان البند االختیاري مضافً أن یكو
اإلجراءات الرس���میة المناس���بة" إلى اإلجراءات التي تنفذھا المنظمات القطریة لوقایة تش���یر عبارة "

النباتات أو األشخاص المخولین (المصّرح لھم) من قبل المنظمة ألغراض إصدار شھادات الصحة 
دولیة لتدابیر الص������حة النباتیة، حس�������ب النباتیة. ویتعیّن أن تكون اإلجراءات متفقة مع المعاییر ال

المناس����ب. ویمكن أن تحدّد المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المس����تورد ھذه اإلجراءات مراعیةً 
 المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة ذات الصلة.

ات یمكن تش������یر عبارة "اعتبرت خالیة من اآلفات الحجریة" إلى الخلو من اآلفات بأعداد أو بكمی
أنھ الخلو المطلق من  علىكش����فھا بتطبیق إجراءات الص����حة النباتیة. وال یجدر تفس����یر ھذه العبارة 

اآلفات في كل الحاالت، بل أنھ یعتقد أن اآلفات الحجریة غیر موجودة باالس������تناد إلى اإلجراءات 
تنطوي بطبیعتھا على المستخدمة في كشفھا أو إزالتھا. ویجدر التسلیم بأن إجراءات الصحة النباتیة 

قدٍر من عدم الیقین والتباین، وتش������مل احتمال أالّ یتم كش������ف اآلفات أو إزالتھا. ویتعیّن مراعاة ھذه 
 الحاالت من عدم الیقین واالحتمال في مواصفة اإلجراءات المناسبة.

مس��تھدفة وفي بعض الحاالت التي تم فیھا تطبیق معامالت التش��عیع، قد تكون األطوار الحیة لآلفة ال
 18 رقمالمعیار الدولي  معموجودة في الش����حنة. ومع اش����تراط أن تكون المعالجة قد تمت انس����جاماً 

سبة قد طبقت للوصول  )خطوط توجیھیة الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتیة( وأن المعالجة المنا
إلى االستجابة المطلوبة، فإن صالحیة ھذا الجزء من البیان المصدّق تكون غیر ممسوسة ألن كشف 

 مراحل حیاة آفة مستھدفة ال یعتبر عدم امتثال.
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 الصفحة 16 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

الص������ح��ة النب��اتی��ة"، المق��دم��ة من البل��د المس������تورد، إلى  تش������یر عب��ارة "متطلب��ات/اش������تراط��ات
الرسمیة الموصوفة التي یجب الوفاء بھا لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارھا.  االشتراطاتالمتطلبات/

المنظمة  قبلالص��حة النباتیة لالس��تیراد بش��كل مس��بق من  ویتعیّن أن یتم تحدید متطلبات/اش��تراطات
تیراد القطریة لوقایة النباتات للبلد المس��تورد في التش��ریع، اللوائح، أو أماكن أخرى (مثل أذون االس��

 واالتفاقیات الثنائیة وغیرھا من الترتیبات).
الحكومات التي انض���مت إلى االتفاقیة الدولیة لوقایة  إلىتش���یر عبارة "الطرف المتعاقد المس���تورد" 

 النباتات.
------------------------------------------ 

 اإلقرار اإلضافي -اثانیً 
 للوائح اآلفات الخاضعةتؤمن اإلقرارات اإلضافیة معلومات إضافیة محددة عن الشحنة فیما یخص 

ویتعیّن اإلبقاء على اإلقرارات اإلض�����افیة في الحدود الدنیا وأن تكون . والس�����لع الخاض�����عة للوائح
ید المراجعة الحاجة  لدان المس������توردة ق قرارات إللموجزة. ویتعیّن أن تُبقي المنظمات القطریة للب

اإلض���افیة. وأالّ تطلب إقرارات إض���افیة بص���یاغة محددة مماثلة لتلك الموجودة في البیان المص���دّق 
على شھادة الصحة النباتیة للتصدیر. ویمكن تحدید نص اإلقرار اإلضافي في لوائح الصحة النباتیة، 

ت/المعامالت في ھذا القس��م أذون االس��تیراد أو االتفاقیات الثنائیة. ویتعیّن عدم اإلش��ارة إلى المعالجا
 من شھادة الصحة النباتیة للتصدیر. بل یتم ذلك في القسم الثالث

یتعیّن أن تحتوي اإلقرارات اإلض�����افیة معلومات ص�����حة نباتیة محددة فقط تطلبھا المنظمة القطریة 
تعیّن لوقایة النباتات للبلد المس��تورد أو مطلوبة من المص��دّر ألغراض ص��حة نباتیة في المس��تقبل وی

عدم تكرار المعلومات الملحوظة في البیان المص�����دق أو في قس�����م المعالجة/المعاملة. وفي الحاالت 
الص����حة النباتیة لالس����تیراد بتدابیر بدیلة عدیدة، یتعیّن على  التي تس����مح فیھا متطلبات/اش����تراطات

 الخیار الذي طبقتھ.المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدّر أن تحدّد في إقرارھا اإلضافي 
أمثلة عن النّص ألنماط مختلفة من اإلقرارات اإلض�������افیة التي تطلبھا المنظمات  2یعرض المرفق 

القطریة لوقایة النباتات في البلدان المس������توردة. وحیثما تعتبر المنظمات القطریة لوقایة النباتات أنھ 
ة الموحدة الموجودة في المرفق من الضروري طلب إقرار إضافي أو تقدیمھ على استخدام الصیاغ

2. 
من البلد المس���تورد، یمكن أن یش���ار إلى رقم إذن  ایكون فیھا إذن االس���تیراد مطلوبً  وفي الحالة التي

 االستیراد ھنا للمساعدة في اإلشارة المرجعیة.
 وإذا كان البلد ،بعد إرس��ال الش��حنةوفي الحالة التي یتم فیھا إص��دار ش��ھادة ص��حة نباتیة للتص��دیر 

 من شھادة الصحة النباتیة للتصدیرالقسم  ذاھفي یتعیّن إضافة تاریخ التفتیش  ،المستورد یطلب ذلك
 ف��������يالش�������������روط ال��������ق��������اب��������ل��������ة ل��������ل��������ت��������ط��������ب�������ی�������ق  ا(ان��������ظ��������ر أیض�������������ً 

 .)4القسم 
وحیثما یتم ضم معلومات صحة نباتیة إضافیة من قبل المستورد ألغراض مستقبلیة إلصدار شھادة 

في  ھنا). یتعیّن عرض ھذه المعلومات 4الص��حة النباتیة، كما في حالة إعادة التص��دیر (انظر القس��م 
لوب . ویتعیّن أن تكون ھذه المعلومات مفصولة بشكل واضح عن اإلقرار اإلضافي المطھذا القسم

 من البلد المستورد وأن تتبع العنوان الفرعي المضاف "معلومات صحة نباتیة إضافیة".
------------------------------------------ 
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 17 من 31

 المعالجة للتطھیر من التلوث و/أو اإلصابة -اثالثً 
 یتعیّن أن تكون المدخالت كالتالي: 

 التاریخ
على الشحنة. ویتعیّن كتابة الشھور بحیث ال یحدث التباس التاریخ الذي ُطبقت فیھ المعالجة/المعاملة 

 بین الشھر، الیوم والسنة.
 المعالجة/المعاملة

 نمط المعالجة/المعاملة المطبقة على الشحنة (مثل معالجة بالحرارة، التشعیع). 
 الكیماویات (المادة الفعالة)

 المادة الفعالة للمادة الكیمیائیة المطبقة في المعالجة.
 التعریض ودرجة الحرارةمدة 

 مدة المعالجة/المعاملة ودرجة الحرارة في المعالجة/المعاملة.
 التركیز

 تركیز وجرعة المعاملة/المعالجة المطبقة.
 معلومات أخرى

 أیة معلومات إضافیة ذات صلة.
یتعیّن أن تكون المعالجات/المعامالت المش�������ار إلیھا تلك المعالجات/المعامالت المقبولة من البلد 

) في البلد المصدّر تحت إشراف أو سلطة العبورالمستورد فقط وأن یتم إنجازھا أو بدأھا (في حالة 
الص��حة  تراطاتالمنظمة القطریة لوقایة النباتات أو س��لطتھا في البلد المص��در للوفاء بمتطلبات/اش��

 النباتیة للبلد المستورد 
 .2003: 18مراعاة أحكام المعیار الدولي  یتوجبوفي حالة المعالجات بالتشعیع، 

-------------------------------- 
 ختم المنظمة

ِدرة على  یجب تض���مین الترخیص، الختم أو العالمة الممیزة للمنظمة القطریة لوقایة النباتات الُمص���ْ
نباتیة للتصدیر. ویتعیّن أن تستخدم المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد التصدیر عادة  شھادة صحة

المخّول  ختماً، ترص�یص�اً أو عالمة موحدة ض�من البلد. وأن تتم إض�افتھا من قبل الموظف العمومي
ة بعد االنتھاء من ملء االس����تمارة أو أن تكون مطبوعة على ش����ھادة الص����حة النباتی (المص����ّرح لھ)

للتصدیر. ویجب توّخي الحرص لضمان أال یخفى الختم، الترصیص أو العالمة الممیزة المعلومات 
 األساسیة.

 اسم الموظف المخّول (المصّرح لھ)، التاریخ والتوقیع
 اا أو مكتوبً ا، مختومً مطبوعً  المخّول (المص�����ّرح لھ)اس�����م الموظف العمومي  ینبغي أن یكون یكون

أیض���اً طباعة التاریخ، ختمھ أو كتابتھ  وینبغي كما تتمبالید بحروف كبیرة (إذا س���محت اللغة بذلك). 
مقروءة (إذا سمحت اللغة بذلك). یتعیّن كتابة اسم الشھر بشكل كامل بحیث كبیرة بخط الید بحروف 

 ال یحدث إلتباس بین الشھر والیوم والسنة.
ة النباتیة للتص��دیر بش��كل مس��بق، یتعیّن أن یكون التاریخ ورغم أنھ یمكن ملء أقس��ام ش��ھادة الص��ح

الُمْعلن ھو تاریخ اإلص�����دار. وبناء على طلب من المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المس�����تورد، 
شھادة، التحقّق من  ْصِدر لل  مصداقیةیتعیّن أن یكون بإمكان المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد الُم
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 الصفحة 18 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

الموظفین العمومیین المخولین ویتم توقیع ش����ھادة الص����حة النباتیة للتص����دیر فقط بعد إكمالھا تواقیع 
 حسب األصول.

، یتعیّن على المنظمة القطریة لوقایة النباتات اإللكترونیةوعند إص�����دار ش�����ھادات الص�����حة النباتیة 
ِدرة تص���دیق تاریخ إص���دار الش���ھادة. وتكافئ عملیة التص���دیق ھذه توقیع ال موظف العمومي الُمص���ْ

وختمھ، الترص����یص أو العالمة الممیزة. وتكافئ بیانات إص����دار الش����ھادات اإللكترونیة المص����دقة 
 الوثیقة الورقیة الُمْكملة من شھادة الصحة النباتیة للتصدیر.

 تصریح المسؤولیة المالیة
لص��حة النباتیة لوقایة النباتات على ش��ھادة ا القطریةإن تض��مین نص عن المس��ؤولیة المالیة للمنظمة 

 للتصدیر ھو أمر اختیاري یُترك تقدیره للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدّر.
 والعبوراعتبارات لحاالت إعادة التصدیر  -6
 اعتبارات إلصدار شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر 6-1

مماثلة لشھادة الصحة النباتیة  )2(انظر المثال بالملحق تكون شھادة الصحة النباتیة إلعادة التصدیر 
باستثناء النص الذي یغطي البیان المصدّق. وفي البیان المصدق ) 1(انظر المثال بالملحق للتصدیر 

على شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر، تشیر المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التصدیر، 
مرفقة فیما إذا كانت ش��ھادة الص��حة النباتیة إلعادة التص��دیر ، المناس��بةبإدخال إش��ارات في الخانات 

نس��خة مص��دقة عنھا، وفیما إذا قد حص��ل إعادة ب أنھابش��ھادة الص��حة النباتیة األص��لیة للتص��دیر أو 
تعبئة للش������حنة أم ال؛ وفیما إذا كانت الحاویات أص������لیة أو جدیدة، وفیما إذا كان قد تم إجراء تفتیش 

 .إضافي
محافظة على ھویة الشحنة أو إذا تعرضت لخطر اآلفات أو اإلصابة أو إذا ما تم تصنیع وإذا لم تتم ال

 السلعة لتغییر طبیعتھا، فإنھ یتوجب عدم إصدار شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر.
 اعتبارات إلصدار شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر 6.1

تص�����دیرھا إلى بلد آخر، یمكن للمنظمة القطریة  إعادةعندما یتم اس�����تیراد ش�����حنة من بلد، ومن ثم 
على طلب من المص��درین، إص��دار ش��ھادة ص��حة نباتیة  لوقایة النباتات في بلد إعادة التص��دیر، بناءً 

 التالیة: االشتراطات تم استیفاءإن فقط  إلعادة التصدیر
اس����تیراد جمیع النباتات أو المنتجات النباتیة أو غیرھا من الس����لع الخاض����عة للوائح في تم  -

 تصدیر.الإلعادة المخصصة الشحنة 
 الش��حنةفي جمیع النباتات أو المنتجات النباتیة أو غیرھا من الس��لع الخاض��عة للوائح كانت  -

مشمولة بشھادة صحة نباتیة أصلیة (أو شھادات صحة نباتیة)  التصدیرإلعادة  المخصصة
 للتصدیر أو بنسخة مصدقة (أو نسخ مصدقة).

ولم یتم زرع النباتات، أو المنتجات النباتیة أو غیرھا من السلع الخاضعة للوائح في الشحنة  -
 في بلد إعادة التصدیر. 4المخصصة إلعادة التصدیر، أو تجھیزھا لتغییر طبیعتھا

 .النھائیة ث بأي من اآلفات الخاضعة للوائح في بلد الوجھةلوّ صاب الشحنة أو تُ تُ لم  -
یتعیّن أن تص����در المنظمة القطریة  أعاله، االش����تراطاتباإلض����افة إلى و ).2(انظر المثال بالملحق 
نباتیة إلعادة التصدیر فقط إذا كانت واثقة أن اشتراطات الصحة النباتیة  صحةلوقایة النباتات شھادة 

 مستوفاة. النھائیة بلد الوجھةفي لالستیراد 

                                                           

المعیار الحاسم للحكم على ما إذا تم تجھیز أي من النباتات أو المنتجات النباتیة أو من السلع لتغییر طبیعتھا في یتمثل   4
االستیراد المتعلقة بالصحة النباتیة  اشتراطاتالتصنیف المستخدم في متطلبات االستیراد النباتیة لبلد الوجھة. وإذا كانت 

 لمصنعة ھي نفسھا، یجوز عندئذ إصدار شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر.للسلع األساسیة غیر المجھزة والسلع ا
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 النھائیة بلد الوجھةالصحة النباتیة لالستیراد في  اشتراطات البحث في 6-1-1
ویمكن إصدار شھادات الصحة النباتیة إلعادة التصدیر، إذا تم تخزین الشحنة، تجزئتھا، جمعھا مع 
ش���حنات أخرى أو إعادة تعبئتھا، ش���ریطة أنھا لم تتعرض إلى إص���ابة أو تلوث باآلفات. وعندما یتم 

ة وأن ذات الص��لة المض��افة لھذه الش��حنات متاح األجزاءجمع الش��حنات، ینبغي أن تكون كل اآلفات 
 تفي باشتراطات الصحة النباتیة لالستیراد ذاتھا.

یتعیّن على المنظمة القطریة لوقایة النباتات، قبل إص���دار ش���ھادة ص���حة نباتیة إلعادة التص���دیر أن 
وتحدید ما إذا كان یمكن  بلد الوجھةالص������حة النباتیة لالس������تیراد في  اش������تراطات تفحص أوًال 
ستیفاؤھا. شأ شھادة الصحة النباتیة ل ا سخة مصدقة عنھا التي ترافق  األصلیةلتصدیر لبلد المن أو ن

الش��حنة عند اس��تیرادھا أو نس��خة منھا مص��دق علیھا وتحدید فیما إذا كانت المتطلبات/االش��تراطات 
للبلدان التالیة للوجھة النھائیة أكثر صرامة، مشابھة أو أقل صرامة من تلك المصدقة بوساطة شھادة 

  سخھا الُمصدقةالصحة النباتیة أو نُ 
إعادة تعبئة الش��حنة أو إعادة تحمیلھا، بحیث تتأثر ھویتھا، أو تم تحدید خطر إص��ابة أو  توإذا ما تم

تلوث، یتعیّن القیام بتفتیش إض������افي. أما إذا لم تتم إعادة تعبئة الش������حنة وتمت المحافظة على أمن 
فتیش الص����حة النباتیة للش����حنة، فإن أمام المنظمة القطریة لبلد إعادة التص����دیر خیارین فیما یخص ت

 الشحنة إلعادة التصدیر:
في مجال الص�����حة النباتیة ھي نفس�����ھا أو أقل  لالس�����تیرادإذا كانت المتطلبات/االش�����تراطات  -

ص������رامة، قد ال تحتاج المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التص�������دیر القیام بتفتیش 
 إضافي.

اتیة مختلفة أو أكثر صرامة، في مجال الصحة النب لالستیرادإذا كانت المتطلبات/االشتراطات  -
یمكن للمنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التص���دیر إجراء تفتیٍش إض���افي لض���مان أن 
تكون الشحنة ممتثلة لمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتیة لبلد االستیراد حیث یمكن تلبیة ھذه 

 المتطلبات/االشتراطات من خالل التفتیش.
ص�����حة ال اش�����تراطات الوجھة النھائیة دة التص�����دیر عن اس�����تیفاء بعض منإعابلد لیعجز  یكونقد 
یمكن  لبلد الوجھة النھائیة.ال نباتیة لالس������تیراد (مثل التفتیش في فص�������ل النمو، اختبار التربة) ال

، قد یكون مازال بمقدرة بلد إعادة التص��دیر ولكن وفي ھذه الحاالت في بلد إعادة التص��دیر. إنجازھا
 شھادة صحة نباتیة إلعادة التصدیر إذا: صحة نباتیة للتصدیر أوشھادة إصدار 

على شھادة  أو إعالنھا لھذه االشتراطات االمتثالبالمعلومات الخاصة  اإلعالن عن تضمین مت -
 بلد المنشأ. الصحة النباتیة للتصدیر من قبل

 (مثل مناوب ةنباتیالص���حة لل تدبیر القیام بإجراء مناوب تطبیق لبلد إعادة التص���دیر أو یمكن -
المخبریة على  االختبارات اختبار أو معالجة/معاملة إض�������افیة أو تفتیش إض�������افیةعملیة 
) التي یتم اعتبارھا مكافئة وبانسجام مع متطلبات/اشتراطات أو المعالجات/المعامالت العینات

 بلد الوجھة النھائیة.ل فيالصحة النباتیة لالستیراد 
  ھا وتجزئتھا وجمعھاتحمیلھا وتخزین وإعادة الشحنات تعبئةإعادة  6-1-2

إعادة  وأت إعادة تعبئة الش�����حنة تمالص�����حة النباتیة إلعادة التص�����دیر، إذا یمكن إص�����دار ش�����ھادة 
، شریطة إعادة تعبئتھا مستوردةجمعھا مع شحنات أخرى  أو تجزئتھا وأتخزین الشحنة،  تحمیلھا،

وإذا تم تحدید . الخاض����عة للوائح بلد الوجھة النھائیة أنھا لم تتعرض إلى إص����ابة أو تلوث باآلفات
 وخطر اإلصابة أو التلوث، ینبغي إجراء فحص إضافي أو اختبار للتأكد من أن الشحنة لم تصاب أ

 تلّوث بآفات خاضعة للوائح في بلد الوجھة النھائیة.
بلد آخر أو  إلىوإذا ما تمت تجزئة الش���حنة وتّمت إعادة تص���دیر الش���حنات الناتجة على نحو منفرد 

، یكون من المطلوب عندھا أن تكون ش��ھادات الص��حة النباتیة إلعادة التص��دیر مرفقة بلدان متعددة
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 الصفحة 20 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

لكافة ھذه  الص��ادرة عن بلد التص��دیر للتص��دیر األص��لیة بنس��خٍ مص��دقة عن ش��ھادة الص��حة النباتیة
 الشحنات.

شحنات شھادات الصحة النباتیة للتصدیر األصلیة ، ینبغي أن تكون المستوردة وعندما یتم جمع ال
ھذه الش��حنات  ا منأو نس��خ مص��دقة عنھا متاحة لجمیع الس��لع الخاض��عة للوائح التي تش��كل جزءً 

أن تفي باش��تراطات الص��حة النباتیة  ینبغي لجمیع ھذه الس��لعو متاحة المخص��ص��ة إلعادة التص��دیر،
 .ذاتھالالستیراد 

 اعتبارات عامة 6-1-3
عند إص��دار ش��ھادة ص��حة نباتیة إلعادة التص��دیر، تؤّمن المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة 

التعبئة،  إعادةا لبلد الوجھة النھائیة في ما یتعلق بالمناولة (مثل التجزئة، الجمع، التص������دیر ض������مانً 
 ، التخزین) للشحنة في بلد إعادة التصدیر.إعادة التحمیل

حس����ب ، التص����دیر النباتیة إلعادةیتعیّن أن ترتكز اإلقرارات اإلض����افیة على ش����ھادات الص����حة و
على أنش������طة المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التص������دیر. ویتعین عدم نقل  االقتض������اء،

النباتیة األص��لیة أو نس��خھا المص��دق علیھا إلى ش��ھادات  اإلقرارات اإلض��افیة من ش��ھادات الص��حة
 الصحة النباتیة إلعادة التصدیر.

 للتصدیر إال بعد استیفائھا حسب األصول. النباتیةال توقع شھادة تدابیر الصحة 
أو نسخة مصدقة عنھا، باإلضافة  للتصدیریتعیّن أن ترفق الشحنة بشھادة الصحة النباتیة األصلیة 

 إلى شھادة الصحة النباتیة إلعادة التصدیر.
الشحنة بجمیع شھادات الصحة ینبغي إرفاق  إعادة تصدیر الشحنات مرات متعددة، وفي حال تمت

النباتیة األص���لیة إلعادة التص���دیر أو بنس���خ مص���دقة عنھا. وینبغي أن یكون رقم ش���ھادة الص���حة 
عادة التصدیر ھو رقم شھادة الصحة لشھادة الصحة النباتیة إلق البیان المصدّ النباتیة الوارد في 

 .آخر بلد إلعادة التصدیرالصادرة عن المنظمة القطریة لوقایة النباتات في النباتیة 
 اعتبارات إلصدار شھادة الصحة النباتیة للتصدیر في بعض حاالت إعادة التصدیر 6-2

أو أكثر من  1-6الحاالت التي ال یمكن فیھا اس��تیفاء إحدى االش��تراطات الواردة في القس��م  ھذه في
 یةص��حة النباتالإص��دار ش��ھادة  أال یتم ینبغيیة إلعادة التص��دیر، ص��حة النباتالجل إص��دار ش��ھادة أ

 .إلعادة التصدیر
ا عن ذلك، قد تنفّذ المنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التص�����دیر، بناء على طلب من  عوض�����ً

الص������حة  إجراءاتمن معامالت أو غیرھا عملیات تفتیش أو اختبارات أو معالجات/ المص������درین،
الص�����حة النباتیة  اش�����تراطاتالنباتیة المناس�����بة وإذا كانت المنظمة القطریة لوقایة النباتات واثقة أن 

أن تُصدر شھادة صحة نباتیة للتصدیر.  یجوز لھا یتعیّنمستوفاة،  بلد الوجھة النھائیةفي یراد لالست
على شھادة الصحة  في القسم الخاص بمكان المنشأالمنشأ بین قوسین  بلد مكانویتعیّن اإلشارة إلى 

 النباتیة للتصدیر.
إذا لم تطلب المنظمة القطریة لوقایة النباتات في بلد إعادة التص���دیر ش���ھادة ص���حة نباتیة الس���تیراد 

یتطلب ذلك، وأنھ یمكن  النھائیةس������لعة ولكن كانت المنظمة القطریة لوقایة النباتات في بلد الوجھة 
بلد إعادة التصدیر إنجاز متطلبات االستیراد بالتفتیش البصري أو باالختبار المخبري للعینات، فان 

شأ بین قوسین في مكان قسم المنشأ  ْصِدر شھادة صحة نباتیة للتصدیر مع اإلشارة إلى بلد المن قد یُ
 لشھادة الصحة النباتیة للتصدیر.

ویجوز للمنظمة القطریة لوقایة النباتات لبلد إعادة التص�����دیر أن ترفق ش�����ھادة الص�����حة النباتیة 
ذا تض���منت معلومات اس���تخدمت الس���تكمال ش���ھادة الص���حة األص���لیة، أو نس���خة مص���دقة عنھا، إ

النباتیة للتص��دیر. وفي ھذه الحالة، یمكن اإلش��ارة إلى رقم الش��ھادة في قس��م اإلقرار اإلض��افي من 



110-2015               12 مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة: التنقیح المرّكز للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم  
النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر(شھادات الصحة   

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 21 من 31

لالس��تیراد في  النباتیةالش��تراطات الص��حة ش��ھادة الص��حة النباتیة للتص��دیر، وذلك إلثبات االمتثال 
لبلد ال یمكن التي لتربة) اختبار او، النموموس���م  أثناءالتفتیش  عملیات(مثل  بلد الوجھة النھائیة،

 .استیفائھا إعادة التصدیر
 اعتبارات أخرى خاصة بحاالت إعادة التصدیر 6-3

للمنظمات القطریة لوقایة النباتات  عند حدوث إعادة التص����دیر على نحو روتیني، أو البدء بھ، یمكن
الص��حة النباتیة اش��تراطات ب االتفاق على إجراءات مناس��بة للوفاءفي بلدان المنش��أ وإعادة التص��دیر 

المتطلبات ما بین المنظمات القطریة لوقایة  إعادة التص��دیر وبلد الوجھة النھائیة لالس��تیراد في بلد
وقد یشمل ذلك تبادالً للمراسالت المكتوبة بین المنظمات النباتات في بلدان المنشأ وإعادة التصدیر. 

المنش�����أ (مثل التفتیش  بلدفي  المنفذة المطبقةالص�����حة النباتیة  إجراءات تدابیرالقطریة المعنیّة عن 
أثناء موس�����م النمو، اختبار التربة) والتي تؤمن الض�����مان المطلوب لبلد إعادة التص�����دیر لتص�����دیق 

 الوجھة النھائیة. لبلدیطلبھ بلد  ات الصحة النباتیةوفقًا الشتراط كما اتالشحن
 لعبوراعتبارات ل 72.6

ن المنظمة القطریة لوقایة النباتات في بلد العبور غیر إعندما تكون ش������حنة في العبور خالل بلد، ف
 ).)الشحنات العابرة( 25رقم المعیار الدولي ( مسؤولة إال إذا تم تحدید مخاطر لبلد العبور

یجوز أن یكون للبلدان المس����توردة متطلبات ص����حة نباتیة محددة بالنس����بة للواردات (مثل اقتض����اء 
التي تنقل، على  الوارداتاألختام، أو تغلیف معین) موجھة إلى البلدان المصدرة بخصوص شحنات 

  سبیل العبور، عن طریق بلدان أخرى إذا تم تحدید مخاطر معینة.
اتیة للش����حنة قد تعرض����ت للخطر خالل العبور وتس����لمت المنظمة وإذا كانت س����المة الص����حة النب

القطریة لوقایة النباتات في بلد العبور طلباً كي تص������بح ذات عالقة، یمكن للمنظمة القطریة لوقایة 
 النباتات إصدار شھادات صحة نباتیة انسجاماً مع األحكام الموصوفة في ھذا المعیار.

 اأو أكثر في واسطة نقل واحدة سببً قل أثناء العبور أو نقل شحنتین وال یتعیّن اعتبار تغییر وسائل الن
 إلصدار شھادات صحة نباتیة إال إذا تعرض أمن الصحة النباتیة للخطر.
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 الصفحة 22 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 .ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من ھذا المعیار

  للتصدیر : نموذج شھادة صحة نباتیة1الملحق
  ] الملحق باالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتاألصل  [

 __________ رقم:

  ________________________________________________________ المنظمة القطریة لوقایة النباتات في:

  ___________________________________________________ إلى منظمة (منظمات) وقایة النباتات في:

 وصف الشحنة -أّوالً 

  ____________________________________________________________________ :اسم الُمصدّر وعنوانھ

  ___________________________________________________ اسم المرسل إلیھ وعنوانھ حسب البیانات:

  ____________________________________________________________________ عدد الطرود ووصفھا:

  ________________________________________________________________________ العالمات الممیزة:

  _____________________________________________________________________________ مكان المنشأ:

  ________________________________________________________________ وسیلة النقل حسب البیانات:

  ______________________________________________________________ نقطة الدخول حسب البیانات:

  __________________________________________________________ اسم الُمنتَج وكمیتھ حسب البیانات:

  __________________________________________________________________ األسماء العلمیة للنباتات:

نشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتیة أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة الموصوفة 
 ً فُتش����ت و/أو اختبرت طبقاً لإلجراءات المعتمدة المالئمة، ووِجدت خالیة من آفات الحجر قد  ض����منا

الص����حة النباتیة لدى الطرف  الش����تراطاتالزراعي التي حددھا الطرف المتعاقد المس����تورد ووفقا 
 المتعاقد المستورد، بما في ذلك االشتراطات الخاصة باآلفات غیر الَحْجریة الخاضعة للوائح.

 .*من اآلفات األخرى ت خالیة أساًساواعتبر
 إقرار إضافي –اثانیً 

 [أدخل النص ھنا]

 المعالجة للتطھیر من التلوث و/أو اإلصابة –اثالثً 

  ______________________________ الكیماویات (المادة الفعالة) ___________المعالجة ________ التاریخ

  _____________________________________________________________  مدة التعریض ودرجة الحرارة

  __________________________________________________________________________________ التركیز

  _________________________________________________________________________ معلومات إضافیة

 _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________  مكان اإلصدار

  ________________________________________ اسم المسؤول المفوض (ختم المنظمة)

  ________________________________________________  التاریخ

 )التوقیع(
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 (شھادات الصحة النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 23 من 31

 _________________________________________________________________________________________  

.(اس������م المنظمة القطریة لوقایة النباتات) أو أي من موظفیھا أو ممثلیھا أي  ____________ ال تتحمل
 *مسؤولیة مالیة قد تنجم عن ھذه الشھادة

 بند اختیاري. *
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 الصفحة 24 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من ھذا المعیار

 :نموذج لشھادة الصحة النباتیة ألغراض إعادة التصدیر2الملحق 
  ] األصل الملحق باالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات [

 __________ رقم:

 القائم بإعادة التصدیر)(الطرف المتعاقد  _____________________ المنظمة القطریة لوقایة النباتات في

(الطرف المتع���اق���د (األطراف المتع���اق���دة) المس������تورد إلى: منظمة (منظمات) وقایة النباتات في
 (المستوردة)

 وصف الشحنة –الً أوّ 

  ____________________________________________________________________ : اسم الُمصدّر وعنوانھ

  ___________________________________________________  سم المرسل إلیھ وعنوانھ حسب البیانات:ا

  ___________________________________________________________________  عدد الطرود ووصفھا:

  _______________________________________________________________________  العالمات الممیزة:

  ____________________________________________________________________________  مكان المنشأ:

  _______________________________________________________________  وسیلة النقل حسب البیانات:

  ______________________________________________________________ نقطة الدخول حسب البیانات:

  _________________________________________________________  اسم الُمنتَج وكمیتھ حسب البیانات:

  __________________________________________________________________ األسماء العلمیة للنباتات: 

ئح الصحة النباتیة الموصوفة نشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتیة أو البنود األخرى الخاضعة للوا
________ (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التص�������دیر) من ________ قد وردت إلى  اض������منً 

، المرفق نس��خة ________(الطرف المتعاقد بجھة المنش��أ) مش��مولة بش��ھادة الص��حة النباتیة رقم 
 أعیدت تعبئتھا  مع ھذه الشھادة؛ وأنھا معبأة عنھا  صورة موثقة طبق األصل   *أصلیـ����ـ����ة

 إلى ش���ھادة الص���حة النباتیة األص���لیة  اوأنھ، اس���تنادً  ، *عبوات جدیدة في عبواتھا األص���لیة 
الص�����حة النباتیة المعمول بھا لدى الطر ف الش�����تراطات ، اعتبرت مطابقة والتفتیش اإلض�����افي 

(الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدیر)، لم تتعرض ________ المتعاقد، وأنھ أثناء تخزینھا لدى 
 لمخاطر التلوث أو اإلصابة.

 في الخانة المناسبة. توضع عالمة  *

 إقرار إضافي –ثانیًا

 [أدخل النص ھنا]

 المعالجة للتطھیر من التلوث و/أو اإلصابة –ثالثًا

  ______________________________ الكیماویات (المادة الفعالة) ___________ المعالجة ________ التاریخ

  _____________________________________________________________ مدة التعریض ودرجة الحرارة

  __________________________________________________________________________________ التركیز

  _________________________________________________________________________ معلومات إضافیة

 _________________________________________________________________________________________  
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 25 من 31

  _________________________________________  مكان اإلصدار

  ________________________________________ اسم المسؤول المفوض (ختم المنظمة)

  ____________________________________ ____________ التاریخ

 )التوقیع(
 _________________________________________________________________________________________  

(اس������م المنظمة القطریة لوقایة النباتات) أو أي من موظفیھا أو ممثلیھا أي ________ ال تتحمل 
 **مسؤولیة مالیة قد تنجم عن ھذه الشھادة.

 اختیاري بند **
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 الصفحة 26 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 واجب االتباع من المعیار األغراض مرجعیة فقط وھو لیس جزءً  أدرج ھذا المرفق

 )2014الموحدة وآلیات التبادل ( XMLا، معلومات عن خطط : إصدار الشھادات إلكترونیً 1المرفق
 مقّدمة

لش����ھادات الص����حة النباتیة الورقیة،  اإللكترونيھي المكافئ  اإللكترونیةش����ھادات الص����حة النباتیة 
تقوم المنظمة  حینویمكن أن تُس���تخدم إذا قبلتھا المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المس���تورد. 

الوطنیة لوقایة النباتات في بلد التص�����دیر أو إعادة التص�����دیر بإص�����دار ش�����ھادات الص�����حة النباتیة 
ة مباش����رة للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد ، یجب أن تكون ھذه الش����ھادات متاحاإللكترونیة
 المستورد. 

 تنطبق جمیع االشتراطات واإلجراءات في ھذا المعیار على شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة.
، یتوّجب على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات اإللكترونیةلدى اس���تخدام ش���ھادات الص���حة النباتیة 

للص����حة النباتیة یس����تخدم لغة ترمیز  إلكترونیةدار، ونقل، وتلقّي ش����ھادات أن تض����ع نظاماً إلص����
 موّسعة، وھیكلیة رسالة ومحتویات موّحدة وبروتوكوالت التبادل الموّحدة.

ویعطي ھذا المرفق توجیھات على ھذه العناص������ر، ویش������یر إلى ص������فحة على الموقع اإللكتروني 
الدولیة لوقایة النباتات  لالتفاقیة -وابط بمزید من التفاص������یلتوفّر ر5لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

بش������أن المعلومات الواردة في ھذا المرفق. ویُش������ار إلى ھذه  -ومواقع اإلنترنت الخارجیة والوثائق
 "، وما إلیھ.2الرابط "، و"1الرابط الروابط في النّص على أنھا "

 شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة. إلصدارویجب أن یتضمن النظام المكّونات المتسقة التالیة 
 XMLھیكلیة رسالة لغة الترمیز الموّحدة  -1

) لتبادل بیانات 1الرابط رابطة الش��بكة العالمیة ( النباتاتیجب أن تس��تخدم المنظمات الوطنیة لوقایة 
 عن شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة.

لتدابیر الصحة والصحة النباتیة في مركز األمم  XMLعلى مخطط  XMLتستند ھیكلیة رسالة نظام 
)، وعلى خرائط بیانات 2الرابط المتحدة المعني بتیس������یر التجارة واألعمال التجاریة اإللكترونیة (

النباتیة  الص������حةالتي تش������یر إلى حیث یجب وض������ع البیانات عن إص������دار ش������ھادات  XMLنظام 
 .XMLاإللكترونیة في مخطط 

بإصدار شھادة إلكترونیة للصحة النباتیة  XMLالصحة النباتیة في نظام  یسمح وضع خرائط بیانات
 ).4الرابط من أجل إعادة التصدیر ( النباتیة) وشھادة إلكترونیة للصحة 3الرابط من أجل التصدیر (

 XMLمحتویات مخطط نظام  -2
من أجل تیس�����یر التواص�����ل اإللكتروني التلقائي ومعالجة البیانات الخاص�����ة بإص�����دار الش�����ھادات 

ع المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات على اس��تخدام  موّحدة (متّس��قة)،  مص��طلحاتاإللكترونیة، تُش��جَّ
في مجال شھادات الصحة النباتیة  XMLورموز ونصوص لعناصر البیانات المتصلة برسالة نظام 

 لكترونیة.اإل
 .حین تتوفّر رموز مالئمة ام نّص حّر (أي غیر موّحد) محدودً ویجب أن یكون استخدا

ض��رورة اس��تخدام  افّر نص��وص متّس��قة وال تُلحظ مس��بقً وبالنس��بة إلى التواریخ وأس��ماء البلدان، تتو
 نّص حّر.

                                                           

5  /information-technical-http://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto 

http://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-technical-information/
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 27 من 31

وإقرارات إض��افیة وبالنس��بة إلى األس��ماء العلمیة للنباتات واآلفات، ووص��ف الش��حنة، والعالجات، 
لة للمص���طلحات المتس���قة، والرموز والنص���وص، وس���تكون ھذه  ونقاط دخول، توض���ع قوائم مفص���ّ
القوائم متاحة. ویمكن إدخال نّص حّر إذا لم یرد المص��طلح المالئم، أو النص، أو إذا لم تظھر القیمة 

 .في القوائم
یثھا، وسیرد وصفھا على الموقع وتوضع أیضاً عملیة للحفاظ على قوائم المصطلحات المتسقة وتحد

. وس�����وف یُطلَب إلى المنظمات الوطنیة لوقایة 5النباتات لوقایةاإللكتروني الخاص باالتفاقیة الدولیة 
 وضع مصطلحات متسقة جدیدة من خالل استخدام ھذه العملیة.النباتات تقدیم مقترحات ل

غیر تلك المذكورة أعاله، فال حاجة إلى مص��طلحات ونص��وص  البیاناتوأّما بالنس��بة إلى عناص��ر 
 متسقة وبالتالي، یمكن إدراج نّص حّر.

 XMLومزید من التفاص��یل عن المعلومات الواجب إدخالھا بش��أن عناص��ر البیانات في رس��الة نظام 
 یرد في األجزاء الفرعیة 

 أسماء البلدان 2-1
ع  بالنسبة إلى أسماء البلدان (أي بلد المنشأ، والتصدیر، وإعادة التصدیر، والعبور، والوجھة)، یُشجَّ
قاییس  یة لتوحید الم لدول مدھا المنظمة ا فة من حرفین التي تعت لدان المؤلّ خدام رموز الب على اس������ت

 ).6الرابط (

 ة للنباتات واآلفاتاألسماء العلمی 2-2
بالنس����بة إلى األس����ماء العلمیة للنباتات في الش����حنات، والنباتات التي تتأتى منھا المش����تقات النباتیة، 

ع على استخدام قاعدة البیانات الخاصة باألسماء العلمیة (  ).7الرابط واآلفات الخاضعة للوائح، یُشجَّ

 وصف الشحنة 2-3
ع على أن یتم وص���ف الس���لعة  یجب أن یش���مل وص���ف الش���حنة نوع الس���لعة ونوع التعلیب. ویًش���جَّ

ع أیضاً 8الرابط في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ( المعتمدةباستخدام مصطلحات السلع  ). ویُشجَّ
دیة الص��ادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتص��ا 21على أن یوص��ف نوع التعلیب باس��تخدام التوص��یة 

 ).9الرابط ألوروبا (

 وإن عناصر أخرى من وصف الشحنة قد تشمل، عند اإلمكان:
الص��ادرة عن لجنة  20الوزن، والحجم، واالرتفاع (ویُش��ّجع على وص��فھا باس��تخدام التوص��یة  -

 ).10الرابط األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا) (
الص��ادرة عن لجنة  19وس��یلة النقل حس��ب البیانات (ویُش��ّجع على وص��فھا باس��تخدام التوص��یة  -

 ).15الرابط األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا) (
نقطة الدخول المص��رح بھا واس��م البلد (ویُش��ّجع على وص��فھا باس��تخدام مدّونة األمم المتحدة  -

 ).14الرابط لمواقع التجارة والنقل (
 تالعالجا 2-4

شَجع على تحدید أنواع العالج باستخدام المصطلحات المتسقة التي تعتمدھا االتفاقیة الدولیة لوقایة  یً
ع على تحدید المكّونات الناشطة باستخدام مؤشر 11الرابط النباتات ألنواع العالجات ( ). كذلك، یُشجَّ

ع ع12الرابط مبیدات اآلفات الذي یعتمده الدس���تور الغذائي ( أخرى (مثل  لملى وص���ف معا). ویًش���جَّ
الص��ادرة عن لجنة األمم  20الترّكز، والجرعة، والحرارة، ومدة التعّرض) باس��تخدام التوص��یة رقم 

 ).10الرابط المتحدة االقتصادیة ألوروبا) (

 إقرارات إضافیة 2-5



12للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة: التنقیح المرّكز    
(شھادات الصحة النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر                                                                                   2015-011  

 الصفحة 28 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

ع على وص����فھا 2ترد الص����یاغة المّوحدة الموص����ى بھا لإلقرارات اإلض����افیة في المرفق  ، ویُش����جَّ
 اس��تخدام). ویمكن 13الرابط باس��تخدام رموز االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات لإلقرارات اإلض��افیة (

النص الحّر لتكملة اإلقرارات اإلض�����افیة الُمش�����ار إلیھا على الموقع الش�����بكي لالتفاقیة أو وص�����ف 
 التصریحات اإلضافیة التي لم یتّم توحیدھا.

 اسم المسؤول المفَوض 2-6
شھادات یجب أن یُدر ض إصدار  سم المسؤول المفوَّ النباتیة اإللكترونیة في كّل نوع من  الصحةج ا

 أنواع شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة.

 آلیات التبادل اآلمن للبیانات -3
المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مسؤولة عن أمن نظامھا الوطني لتكنولوجیا المعلومات المستخدم 

 الصحة النباتیة اإللكترونیة.إلصدار شھادات 

أن یكون التبادل اإللكتروني للبیانات الخاصة بشھادات  لضمانویجب أن تُشفَّر البیانات خالل نقلھا 
. ویتعیّن على اة لوقایة النباتات آمناً ومص�������دّقً الص������حة النباتیة اإللكترونیة بین المنظمات الوطنی

بیت. وقبل  128یبلغ  أدنىذات تش��فیر  ابروتوكوالً آمنً باتات أن تس��تخدم المنظمات الوطنیة لوقایة الن
النقل، یجوز أن تخض��ع البیانات الخاص��ة بش��ھادات الص��حة النباتیة اإللكترونیة إلى تش��فیر إض��افي 

 یبقى غیر ملموس بعد النقل.
لى من المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المص����دّر إ اإلنترنتویجب أن یتّم نقل البیانات عبر 

(مث��ل بروتوكول  المعلوم��اتمثیلتھ��ا في البل��د المس������تورد ب��اس������تخ��دام اآللی��ات اآلمن��ة لتكنولوجی��ا 
، والنظام المتعدد الغایات/اآلمن المتدادات )SOAP(المعلوماتیة العالمیة لبلوغ األش������یاء البس������یطة 

فات )S/MIME(البرید عبر اإلنترنت  لة )FTP(، وبروتوكول نقل المل لدولة الممث  )REST(، ونقل ا
 باستخدام نظم مكّملة لبعضھا. 

ویجب أن تتیح المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المص��دّر إلى المص��دّر رقم ش��ھادة الص��حة 
 النباتیة اإللكترونیة الحالیة للشحنة.

ة النباتات الرس��ائل بین المنظمات الوطنیة لوقای الرس��ائلویجب أن یتبع التواص��ل بش��أن حالة تبادل 
 الموّحدة الموصى بھا والمعتمدة في األمم المتحدة/لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا.

شھادات  صة بتبادل البیانات عن  والمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مسؤولة عن وضع نظمھا الخا
لیة التبادل بسبب الصیانة أو تعّطل الصحة النباتیة اإللكترونیة والحفاظ على ھذه النظم. وحین تُعلَّق آ

غیر متوقّع للنظام، یتعیّن على المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات أن تبلّغ المنظمات الوطنیة األخرى 
 لوقایة النباتات بذلك في أسرع وقت ممكن.

 شھادة الصحة النباتیة اإللكترونیة إلعادة التصدیر -4
الصحة النباتیة األصلیة للتصدیر أو نسخة موثقة  شھادة في النظم الورقیة حصریاً، یجب أن تتوفر

عنھا كمس��تند ملحق بش��ھادة الص��حة النباتیة إلعادة التص��دیر. وفي حال اس��تُخدمت ش��ھادتي الص��حة 
 النباتیة اإللكترونیة والورقیة على السواء، ینبغي االستجابة إلى االشتراطات التالیة.

إلعادة التصدیر مع شھادة الصحة النباتیة األصلیة شھادة الصحة النباتیة اإللكترونیة  4-1
 للتصدیر بنسخة إلكترونیة

التصدیر بنسخة إلكترونیة،  حین تكون شھادة الصحة النباتیة للتصدیر وشھادة الصحة النباتیة إلعادة
إلكترونیاً بش������ھادة الص������حة النباتیة  للتص������دیرینبغي إرفاق ش������ھادة الص������حة النباتیة اإللكترونیة 

 ونیة إلعادة التصدیراإللكتر
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 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 29 من 31

 شھادة الصحة النباتیة اإللكترونیة إلعادة التصدیر مع شھادة الصحة النباتیة األصلیة 4-2
 بنسخة ورقیة

حین تكون ش��ھادة الص��حة النباتیة األص��لیة للتص��دیر بنس��خة ورقیة وتكون ش��ھادة الص��حة النباتیة 
الص���حة النباتیة األص���لیة  ھادةلش���التص���دیر بنس���خة إلكترونیة، ینبغي إرفاق ص���ورة مس���ح  إلعادة

أو ش��كل آخر غیر قابل للتعدیل) بش��ھادة الص��حة النباتیة اإللكترونیة إلعادة  PDFللتص��دیر (بش��كل 
 التصدیر.

ش��ھادة الص��حة النباتیة الورقیة إلعادة التص��دیر مع ش��ھادة الص��حة النباتیة األص��لیة  4-3
 بنسخة إلكترونیة

حین تكون شھادة الصحة النباتیة األصلیة للتصدیر بنسخة إلكترونیة وتكون شھادة الصحة النباتیة 
شھادة الصحة  اإللكترونیة والمصادقة علیھا من  النباتیةإلعادة التصدیر بنسخة ورقیة، ینبغي طبع 

توقیعھا. وبالتالي، جانب المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في بلد إعادة التصدیر بختمھا، وتأریخھا، و
تص���بح النس���خة المطبوعة من ش���ھادة الص���حة النباتیة اإللكترونیة للتص���دیر نس���خة موثّقة ثم تُرفَق، 

 بنسخة ورقیة، بشھادة الصحة النباتیة إلعادة التصدیر.

إدارة ش�����ھادات الص�����حة النباتیة اإللكترونیة الص�����ادرة عن المنظمات الوطنیة لوقایة  -5
 النباتات

 المتعلقة باالسترجاع المسائل 5-1
في البلد المس�����تورد غیر قادرة على اس�����ترجاع ش�����ھادات  النباتاتإذا كانت المنظمة الوطنیة لوقایة 

الص����حة النباتیة اإللكترونیة، یتعیّن على المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المص����در أن تعید 
 على طلب المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات تقدیم ش��ھادات الص��حة النباتیة اإللكترونیة األص��لیة بناءً 

 في البلد المستورد.

 التعدیل واالستبدال 5-2
إذا كانت أٌي من المعلومات في ش��ھادات الص��حة النباتیة اإللكترونیة بحاجة إلى التعدیل بعد ص��دور 

ادات األص��لیة على أن تص��در ش��ھ اإللكترونیةھذه الش��ھادات، ینبغي إلغاء ش��ھادات الص��حة النباتیة 
 ) مع التعدیالت علیھا، كما یرد وصفھ في ھذا المعیار.5الرابط الصحة النباتیة اإللكترونیة البدیلة (

 إلغاء اإلرسال 5-3
في حال علمت المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المص�����دّر بأنھ لم یتّم إرس�����ال الش�����حنة بعد 

على المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات في البلد إص���دار ش���ھادات الص���حة النباتیة اإللكترونیة، یتعین 
 المصدّر أن تلغي شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة المرافقة لھا.

 نسخة موثّقة 5-4
تُعدّ النس��خ الموثقة لش��ھادات الص��حة النباتیة اإللكترونیة نس��خاً مطبوعة للبیانات الخاص��ة بش��ھادات 

(یتّم ختمھا، وتأریخھا، وتوقیعھا) من جانب  علیھاالص�����حة النباتیة اإللكترونیة التي تتّم المص�����ادقة 
 منظمة وطنیة لوقایة النباتات تشھد على صحة البیانات.

ویجب أن تكون النسخ المطبوعة بشكل یتبع الصیاغة الموّحدة التي یوفّرھا نموذج شھادات الصحة 
یتّم اإلقرار بأنھا ش��ھادات ص��حة نباتیة. إنما  وأنالنباتیة المعتمد في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، 

الوطنیة لوقایة إذا قبلتھا المنظمة  XMLبش������كل  XMLیجوز أن تكون النس������خ المطبوعة بیانات 
 النباتات في البلد المستورد.

 اسم المرَسل إلیھ وعنوانھ حسب البیانات -6
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 الصفحة 30 من 31  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

في حال شھادات الصحة النباتیة الورقیة، وبالنسبة إلى "اسم المرَسل إلیھ وعنوانھ حسب البیانات" 
ل إلیھ معروفاً، و منظمة ذا أجازت الإیمكن اس���تخدام المص���طلح "إلى جانب" في حال لم یكن المرس���َ

 الوطنیة لوقایة النباتات في البلد المستورد باستخدام ھذا المصطلح

اإللكترونیة، قد تص��ل المعلومات عن الش��حنة إلى البلد المس��تورد قبل  وفي ش��ھادات الص��حة النباتیة
 وص��������������������������������������������ول الش��������������������������������������������ح��������������������������������������ن��������������������������������������ة،

 الصحة النباتیة اإللكترونیة قبل دخول الشحنة. شھاداتما سوف یتیح التحقق من البیانات عن 
ع المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات على طلب أن  وعوض���اً عن اس���تخدام خیار "إلى جانب"، تُش���جَّ

االتصال بھ في البلد المستورد  یمكنتضم شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة اسم وعنوان شخص 
 المسؤول عن الشحنة.
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 (شھادات الصحة النباتیة) في ما خّص إعادة التصدیر

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 31 من 31

 واجب االتباع من المعیار األغراض مرجعیة فقط وھو لیس جزءً  أدرج ھذا المرفق

 : الصیاغة الموصى بھا لإلقرارات اإلضافیة2المرفق 
الخاصة بالصحة النباتیة  الشتراطاتھااء تطویرھا نالنباتات، أث لوقایةیتعیّن على المنظمات القطریة 

لالس���تیراد اس���تخدام الص���یغ التالیة لإلقرارات اإلض���افیة. وندرج ھنا أمثلة عن الص���یغ ولیس فقط 
 .استخدامھاالتصریحات التي یمكن 

(اسم اآلفة أو التربة أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالیة من  ووجدت *الشحنةتم تفتیش  -1
 ]یتعین التحدید[غیرھـــا 

 خالیة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(اسم اآلفة (اآلفات)). ووجدترسمیاً  *الشحنةتم تفتیش  -2
بارتم  -3 عة  اخت بل الزرا تات ق با ھا الن نت تنمو فی كا یة من  ووجدتأوس�������اط النمو التي  خال

 ــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).
اآلفات التالیة ــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)) غیر موجود في ـــــــــــــــــــــــــ (اسم  -4

 البلد/المنطقة)
 في *الشحنة إنتاجتم  -5

 **(اسم اآلفة(اآلفات))منطقة خالیة من اآلفات ــــــــــــــــــــــــ 
 منطقة تنتشر فیھا اآلفات عند مستوى منخفض ـــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات)).

 .**مكان إنتاج خاٍل من اآلفات ــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات))
 .**ـــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة(اآلفات))موقع إنتاج خاٍل من اآلفات ــــ

خالیـ��ـ��ـ��ـ��ة من أثناء موسم النمو ووجدت  **/موقع اإلنتاج/الحقل **تم تفتیش مكان اإلنتاج -6
 (اسم اآلفة(اآلفات)).ــــــــــــــــ 

ناء موس������م النمو األخیر (مواس������م النمو األخیرة) -7 تات األم أث با تات/الن با بار الن  ***تم اخت
 (اسم اآلفة(اآلفات)).خالیة من ــــــــــــــــــــــــــ ووجدت 

أنتجت النباتات في األوعیة (تحدید تقنیة اإلنتاج باألوعیة) ولم یعثر فیھا على ــــــــــــــــــ  -8
 (اس����������������������������������������������������������������������������م اآلف����������������������������������������������������������������������ة

 أو اآلفات).
خالیة من ووجدت  استُمدت النباتات من نباتات أم كان قد تم اختبارھا (یمكن تحدید الطریقة) -9

 (اسم اآلفة(اآلفات)).ـــــــــــــــــــ 
(اسم البرنامج/المرجع الشتراط ــــــــــــــــــــــــ وتوضیبھا انسجاماً مع  *تم إنتاج الشحنة -10

 صحة نباتي لالستیراد محدد أو اتفاق ثنائي الطرف).
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اسم اآلفة). أنتجت ھذه الشحنة من صنف نباتي مقاوم لـ -11
نباتات الغرس تمتثل لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (حدّد مستوى (مستویات) التحّمل المنشأة  -12

الصحة النباتیة لالستیراد لـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدّد اآلفة (اآلفات) غیر  حسب اشتراطات
 ضعة للوائح).الحجریة الخا

 یمكن التحدید إذا كان ذلك ینطبق على جزء منھا. *
 أضف فیما إذا كان ذلك قابالً للتطبیق "بما في ذلك المنطقة الواقیة المحیطة". **

 یمكن إضافة عدد المرات/مواسم النمو أو فترة محددة حسب المناسب. ***
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