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 المطبوع تاريخ
ل هذا جزءًا رسمياً من المعيار  .ال يُشّكِّ

تاريخ هذا المطبوع متصوووول بالنسووووخة الصووووادرة باللغة العربية فق ، 
لمحة تاريخية شووواملة، يرجى اإلطالع على النسوووخة وللحصوووول على 

 الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.
 

أضووووواف االجتماع الثالث للجنة الخبراء المعنيّة بتدابير الصوووووحة  05-1996
-1996) شهادات الصحة النباتيةالنباتيّة )لجنة الخبراء( موضوع 

003) 

 وضعت مجموعة عمل الخبراء مشروع النص  1996 -08

 قيام االجتماع الرابع للجنة الخبراء بإرجاء المناقشة 1997 -10

عقد االجتماع الخامس للجنة الخبراء مناقشوووووة بشوووووأن مشوووووروع  05-1998
 النص

قيام االجتماع السووووووواد  للجنة الخبراء بتنقيح مشوووووووروع النص  05-1999
 والموافقة على إجراء مشاورة بشأنه

 المشاورة   06-1996

ة لوضع المعايير بتنقيح مشروع المعيار بهدف قيام اللجنة المؤقت 11-2000
 اعتماده

 اعتماد الهيلة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية للمعيار. 04-2001

الخطوووووط . 2001 .12المعيااااار الاااادولي لتاااادانير الصااااحة النباتيااااة رقاااام 
. روموووا. االتفاقيوووة التوجيهيوووة إلصووودار شوووهادات الصوووحة النباتيوووة

 ة األغذية والزراعة.الدولية لوقاية النباتات. منظم

أضوافت هيلة تدابير الصوحة النباتية في دورتها األولى موضووع  04-2006
-2006) 12تنقيح المعيار الدولي لتدابير الصوووووووحة النباتية رقم 

035) 

مراجعة المعيارين ) 38وافقت لجنة المعايير على المواصوووووووفة  11-2006
 (12و 7الدوليين 

 الخبراء المشروع نقحت مجموعة عمل  02-2008

 نقحت لجنة المعايير المشروع ووافقت على عقد مشاورة  05-2009

 المشاورة 06-2009

 نقّح المشرف المشروع بناًء على تعليقات األعضاء 02-2010

عة للجنة المعايير )لجنة المعايير 05-2010 تاب حت جماعة العمل ال ( 7-نقّ
 المشروع

وافقت هيلة تدابير الصووحة النباتية على المشووروع العتماده، من  11-2011
  1غير االنتهاء من تنقيح المرفك 

اعتمدت هيلة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة المعيار  03-2011
 .12الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

إصووووودار . 2011. 12المعياااااار الااااادولي لتااااادانير الصاااااحة النباتياااااة رقااااام 
. رومووووا. االتفاقيووووة الدوليووووة لوقايووووة النباتووووات. الشووووهادات النباتيووووة

 منظمة األغذية والزراعة.

إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية معنية بإصدار الشهادات  06-2011
 اإللكترونية

ية لوقاية  02-2012 لدول ية ا فاق وضوووووووع المشووووووورف واللجنة التوجيهية لالت
النباتية اإللكترونية  النباتات المعنية بإصووووودار شوووووهادات الصوووووحة

 مشروع النّص.

 نقّحت لجنة المعايير المشروع ووافقت على عقد مشاورة بشأنه 04-2012

 المشاورة. 06-2012

نقّح المشووووووورف المشوووووووروع بنووواًء على التعليقوووات المنبثقوووة عن  11-2012
 المشاورة.

 المشروع. 7-نقّحت لجنة المعايير 05-2013

 شأن الشواغل الرئيسية.فترة إبداء التعليقات ب 06-2013

نقّح المشووووووورف المشوووووووروع بناًء على التعليقات الواردة بشوووووووأن  10-2013
 الشواغل الرئيسية.

 موافقة لجنة المعايير على إحالة المشروع العتماده 11-2013

 1اعتمدت الهيلة في دورتها التاسعة النسخة المنقحة من المرفك  04-2014
 .12لتدابير الصحة النباتية رقم بالمعيار الدولي 

لدولية بتصوووووووحيح عنوان المرفك  09-2014 فاقية ا مانة االت باللغة  1قيام أ
اإلنكليزيوة الوذي تم تغييره بشوووووووكوول خواط  من غير قصوووووووود بعوود 
االعتماد، ليصووبح "إصوودار الشووهادات اإللكترونية، معلومات عن 

ان (". ويبيّن العنو2014الموحودة ولليوات التبوادل ) XMLخط  
 على النحو الذي اعتمدته الهيلة. 1اآلن مضمون المرفك 

. إصوودار 2014. 1المرفك  .12المعيار الدولي لتدانير الصااحة النباتية رقم 
الموحوودة  XMLالشوووووووهووادات اإللكترونيووة، معلومووات عن خط  

(. روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2014ولليات التبادل )
 ة.منظمة األغذية والزراع

الحظوت هيلوة تودابير الصوووووووحوة النبواتيوة في دورتهوا العواشووووووورة  03-2015
 التعديالت الحبرية المتصلة "بحالة الصحة النباتية".

لدولية لوقاية النباتات بإدراج التعديالت  04-2015 فاقية ا قامت أمانة االت
الحبرية وأعادت تشوووووووكيل المعيار طبقاً إلجراءات إلغاء المعايير 

ة تدابير الصوووووووحة النباتية في دورتها العاشووووووورة المعتمدة من هيل
باللغة اإلنكليزية  1(. كما صووححت األمانة عنوان المرفك 2015)

 ".schema " إلى "schemes من "

 أدخلت أمانة االتفاقية الدولية عددًا من التعديالت التحريرية. 09-2015

وافك مكتب الهيلة على التعديالت الحبرية، بصووووووفة اسووووووتثنائية،  10-2017
لمواءمة المعيار مع البرنامج الرائد إلصدار الشهادات اإللكترونية 
 للصحة النباتية، وطلب من أمانة االتفاقية الدولية تطبيقها فوًرا.   

التنقيح المرّكز إدراج هيلة تدابير الصووووووحة النباتية لموضوووووووع " 04-2016
في ما خص )شوووووهادات الصوووووحة النباتية(  12ار الدولي رقم للمعي

 ( " 011-2015) إعادة التصدير

  67موافقة لجنة المعايير على المواصفة  02-2018

 صياغة مجموعة عمل الخبراء لمشروع المعيار. 12-2019

قيام لجنة المعايير بتنقيح المشوووووووروع بواسوووووووطة نظام التعليقات  04-2020
ا عن االجتماع الملغى للجنة المعايير في  -05اإللكتروني )عوضوووً

( وموافقتهووا على عقوود مشووووووووواورة أولى عن طريك قرار 2020
(، وموافقتهوووا على إدخوووال eSC_May_18_2020إلكتروني )

قيح المرّكز بعض التعووديالت التحريريووة الخووارجووة عن نطوواق التن
في ما خص إعادة التصووووووودير، من أجل  12للمعيار الدولي رقم 

 تصحيح المصطلحات وتحسين اتساق المعيار.

 المشاورة األولى. 07-2020

بتنقيح المشوووووووروع والموافقووة على عقوود  7-قيووام لجنووة المعووايير  05-2021
 مشاورة ثانية.

 المشاورة الثانية 07-2021

قيام لجنة المعايير بتنقيح المشوووووووروع بواسوووووووطة نظام التعليقات  10-2021
 اإللكتروني.

قيام لجنة المعايير بتنقيح المشروع ورفع توصية إلى هيلة تدابير  11-2021
 الصحة النباتية بالموافقة على اعتماده.

 اعتمدت الهيلة هذا المعيار في دورتها السادسة عشرة. 04-2022

شهادات الصحة . 2022 .12الدولي لتدانير الصحة النباتية رقم  المعيار
 األغذية منظمة. النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة. روما. النباتية

 .والزراعة

  04-2022لخر تحديث لتاريخ المطبوع:
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  4 - 12المعيار الدولي لتدانير الصحة النباتية رقم 

 المحتوياتجدول 

 6 ............................................................................................................. االعتماد
 6 .............................................................................................................. المقدمة
 6 ............................................................................................................... النطاق
 6 ............................................................................................................. المراجع
 6 ........................................................................................................... التعريفات

 6 ........................................................................................... اإلطار العام للمتطلبات
 7 ................................................................................................... معلومات أساسية

 8 ...................................................................... ات الصحة النباتيةمتطلبات إصدار شهاد
 8 ................................................................................... شهادات الصحة النباتية -1

 8 ............................................................ الغرض من شهادات الصحة النباتية 1-1
 8 ......................................................... أنماط وأشكال شهادات الصحة النباتية 1-2
 9 .............................................................. المرفقات لشهادات الصحة النباتية 1-3
 9 ............................................................. شهادات الصحة النباتية اإللكترونية 1-4
 10 ....................................................................................... ريقة النقلط 1-5
 10 .................................................................................... فترة الصالحية 1-6

 10 ............................................ األعمال المتخذة مع شهادات الصحة النباتية المصدرة -2
 10 ................................................. النسخ المصدقة عن شهادات الصحة النباتية 2-1
 10 .................................................................. تبديل شهادات الصحة النباتية 2-2
 11 ........................................................ تعديالت على شهادات الصحة النباتية 2-3

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

 11 ....................................................... شهادات الصحة النباتية غير المقبولة 3-1
 12 ...................................................... شهادات الصحة النباتية غير الصالحة 3-1-1
 12 .............................................................. شهادات الصحة النباتية المزيفة 3-1-2
إلعداد شهادات الصحة النباتية  نالصحة النباتيةاشتراطات االستيراد المتعلقة  3-2

 12 ....................................................................................... وإصدارها
 13 ..................................... اعتبارات محددة إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها -4
 14 .... الخطوط التوجيهية والمتطلبات/االشتراطات إلكمال أقسام شهادة صحة نباتية للتصدير -5

 20 ..................................................................... اعتبارات لحاالت إعادة التصدير -6
 20 .................................. اعتبارات إلصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير 6-1
 20 ............ البحث في اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد في نلد الوجهة النهائية 6-1-1
 21 ................. إعادة تعبئة الشحنات وإعادة تحميلها وتخزينها وتجزئتها وجمعها 6-1-2
 21 ................................................................................. اعتبارات عامة 6-1-3
اعتبارات إلصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير في نعض حاالت إعادة  6-2

 21 .......................................................................................... التصدير
 22 ........................................... اعتبارات أخرى خاصة نحاالت إعادة التصدير 6-3
 22 ................................................................................... اعتبارات للعبور -7

 23 ....................................................... لتصديرل : نموذج شهادة صحة نباتية1 الملحك

 25 ............................... نموذج لشهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير :2الملحك 

الموحدة ولليات التبادل  XML: إصدار الشهادات إلكترونيًا، معلومات عن خط  1 المرفك
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 29 ........................................................................ اسم المسؤول المفَوض 2-6
 29 ...................................................................... لليات التبادل اآلمن للبيانات -3

 29 ........................................... شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير -4

شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية  4-1
 29 ..................................................................... بنسخة إلكترونيةللتصدير

 شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية 4-2
 30 .................................................................................... بنسخة ورقية

شهادة الصحة النباتية الورقية إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية  4-3
 30 ................................................................................ بنسخة إلكترونية

إدارة شهادات الصحة النباتية اإللكترونية الصادرة عن المنظمات الوطنية لوقاية النباتات -5
  ........................................................................................... 30 

 30 ................................................................. المسائل المتعلقة باالسترجاع 5-1
 30 ............................................................................. التعديل واالستبدال 5-2
 30 ................................................................................... إلغاء اإلرسال 5-3
 30 ..................................................................................... نسخة موثّقة 5-4
 30 ...................................................... اسم المرَسل إليه وعنوانه حسب البيانات -6

 32 ............................................. : الصياغة الموصى بها لإلقرارات اإلضافية2المرفك 



 شهادات الصحة النباتية 12المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  6 - 12المعيار الدولي لتدانير الصحة النباتية رقم 

 االعتماد

قامت الدورة الثالثة للهيلة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية باعتماد هذا المعيار للمرة األولى في 
. وأقرت الدورة السووادسووة الخطوط التوجيهية لشووهادات الصووحة النباتيةباعتباره  2001أبريل/نيسووان 

. واعتمدت هيلة تدابير 2011لهيلة تدابير الصحة النباتية التعديل األول على المعيار في مار /لذار 
 .2014المراجع في أبريل/نيسان  1الصحة النباتية في دورتها السادسة المرفك 

خالل دورتها في ما يتعلك بإعادة التصووووودير  12 رقمالتنقيح المرّكز للمعيار الدولي واعتمدت الهيلة 
 ، باعتباره المعيار الدولي الحالي.2022السادسة عشرة في أبريل/ نيسان 

 مقدمةال

 النطاق

يؤّمن هذا المعيار المتطلبات/االشوووووتراطات والخطوط التوجيهية إلعداد شوووووهادات الصوووووحة النباتية 
 .1 )شهادات الصحة النباتية للتصدير وشهادات الصحة النباتية إلعادة التصدير( وإصدارها.

لدولي رقم يُتيح  يار ا ظام ) 7المع يةإن بات حة الن هادات الصوووووو هات ( صووووووودار شوووووو محددة عن توجي
متطلبات/اشتراطات ومكونات نظام إصدار شهادات الصحة النباتية التي يجب أن تنشلها المنظمات 

 (.NPPOs) اإلقليمية لوقاية النباتات

 .المراجع

يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير شير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، ي
-www.ippc.int/en/coreيوووة على الووودوليوووة للصووووووحوووة النبوووات البوابوووةالصووووووحوووة النبووواتيوووة على 

activities/standards-setting/ispms/. 

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

 التعريفات

يمكن االطالع على تعاريف مصوطلحات الصوحة النباتية الواردة في هذا المعيار في المعيار الدولي 
 (.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5 رقم

 لمتطلباتالعام ل اإلطار

الصووحة النباتية  باشووتراطاتيسووتخدم إصوودار شووهادات الصووحة النباتية لإلشووهاد أن الشووحنات تفي 
لالسووووووتيراد وتقوم بإنفاذه المنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويمكن إصوووووودار شووووووهادة صووووووحة نباتية 

من قبل المنظمة  ومخّوال اة موظف عمومي فق  يكون مؤهل فنيً للتصدير أو إعادة التصدير بوساط
 القطرية لوقاية النبات.

البلد  المنظمة القطرية لوقاية النباتات في من قبل يتم إصووودار شوووهادة صوووحية نباتية للتصووودير عادةً 
أو تصووونّع فيه. كما  تزرع الخاضوووعة للوائحالسووولع  سوووائرالذي كانت النباتات، المنتجات النباتية أو 

بلد إعادة  قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات في التصدير منْصدُر شهادة الصحة النباتية إلعادة تَ 
إذا لم تكن الشووحنة قد تعرضووت لخطر ( لتغيير طبيعتها تصوونّعفيه السوولعة أو  تزرعالتصوودير )بلد لم 

                                                           

 إلعادة النباتية الصووحة شووهادة"و التصوودير ألغراض" النباتية الصووحة شووهادة" لـوووووووو النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تشووير  1
 سوويتم المعيار، هذا في اوواضووحً  سووهالً  المصووطلحات هذه اسووتخدام على اإلبقاء وبغية. التصوودير إعادة ألغراض" التصوودير
 الصحة شهادات" المصطلح ويستخدم". التصدير إلعادة النباتية الصحة شهادة"و" للتصدير النباتية الصحة شهادة" استخدام
 .الشهادة نمطي لتغطية( الجمع بصيغة" )النباتية

http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
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 تسووووووتوفي وكووانووت ،النهووائيووة الوجهووةالخوواضووووووعووة للوائح في بلوود  اآلفوواتبوو التلوث أو اإلصووووووووابووة
 نسووخة أو ، مع وجود شووهادة الصووحة النباتية األصووليةلبلدا هذالمتطلبات/اشووتراطات الصووحة النباتية 

 .("المصدقة بالنسخة")والمشار إليها في ما يلي  منها مصدقة

تقوم المنظمات القطرية لوقاية النباتات باسوووووتخدام الصووووويغة النموذجية لشوووووهادات الصوووووحة النباتية 
 الدولية لوقاية النباتات.الملحقة باالتفاقية 

وفي حالة إذا ما كانت معلومات الصوووحة النباتية أكبر من الحيّز الُمتاح في شوووهادة الصوووحة النباتية، 
 هذه المعلومة.ب يمكن إضافة مرفك

يتعيّن أن تكون شهادات الصحة النباتية مرافقة للشحنة، أو يمكن إرسالها بالبريد أو بوسائل أخرى، 
ق ما بين البلدان، يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات استخدام شهادات الصحة أو في حال االتفا

 النباتية اإللكترونية باستخدام لغة موحدة، هيكلية للرسالة وبروتوكوالت التبادل.

لشووهادات الصووحة النباتية مدة صووالحية محدودة. وقد تعمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات، إما في 
 ذات صلة. ر أو البلد المستورد، اشتراطاتالبلد المصدّ 

يتعيّن إتباع إجراءات محددة في حال تبديل شووهادات الصووحة النباتية، النسووخ المصوودقة عن شووهادات 
الصوووحة النباتية، وعمل تعديل على شوووهادات الصوووحة النباتية. ويتعيّن عدم قبول شوووهادات الصوووحة 

 النباتية غير الصالحة أو المزورة.

شهادة ندما ال يقتضي بلد إعادة التصدير خاصة عالتصدير،  إعادة لحاالت محددةينبغي إيالء عناية 
  .2تدابير محددة للصحة النباتية اتخاذ النهائية ويقتضي بلد الوجهةالستيراد السلع، صحة نباتية 

 معلومات أساسية

بمتطلبات/اشووتراطات الصووحة يسووتخدم إصوودار شووهادات الصووحة النباتية لإلشووهاد بأن الشووحنات تفي 
ك على معظم النباتات، المنتجات النباتية وبنود أخرى خاضوووووعة للوائح يتم النباتية لالسوووووتيراد وتطبّ 

بها دولياً. ويُسووهم إصوودار شووهادات الصووحة النباتية في وقاية النباتات، بما في ذلك النباتات  االتجار
دارة والنبووت/الفل ورا البرّي )بمووا في ذلووك النبوواتووات المووائيووة(، المزروعووة وغير المزروعووة/غير المووُ

وائل والنظم البيلية )اإليكولوجية( في البلدان المسوووتوردة. كما ييسووور إصووودار شوووهادات الصوووحة مال
النباتية التجارة الدولية في النباتات، المنتجات النباتية، والبنود األخرى الخاضووووووعة للوائح بتأمين 

 .اليً وإجراءات أخرى متفك عليها دو وثيقة

)أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الكيفية التي يتعيّن فيها إصووودار شوووهادات  2-5تشوووترط المادة 
 الصحة النباتية:

يقتصوور القيام بالتفتي ، وما يرتب  به من األنشووطة األخرى التي تؤدي إلى إصوودار شووهادات 
تحت إشوووووورافها. ويتم إصووووووودار الصووووووحة النباتية على المنظمة القطرية لوقاية النباتات. أو 

ومخولين )مرخص لهم( من المنظمة ، اسووووووواطة موظفين عموميين مؤهلين فنيً الشووووووهادات بو
لديهم المعارف  يابة عنها وتحت إشوووووورافها، على أن تتوافر  بالعمل ن باتات  ية الن القطرية لوقا

ات باطملنان والمعلومات بما يمّكن سووولطات األطراف المتعاقدة المسوووتوردة من قبول هذه الشوووهاد
 كوثائك يعتدّ بها.

  ]2011: 7المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اانظر أيضً  [

لدى تبنّي النّص المعدّل لالتفاقية  1997وقد تم توضويح ذلك في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في 
ً والمخولين )المرّخص :" يُ 1997لعوووام  لهم( من قبووول فهم أن الموظفين العموميين المؤهلين فنيوووا

                                                           

في هذا المعيار، باستثناء الحاالت التي ينص فيها على خالف ذلك، فإن االشتراطات المحددة إلصدار شهادة صحة النبات   2
تأخذ في الحسبان إال بلد المنشأ )الذي يصدر شهادة الصحة النباتية للتصدير(، وبلد إعادة التصدير )الذي  التصدير ال إلعادة

 يصدر شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير( وبلد الوجهة النهائية.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  8 -12المعيار الدولي لتدانير الصحة النباتية رقم 

المنظمة القطرية لوقاية النباتات يشووووومل موظفين من المنظمة القطرية لوقاية النباتات". " عمومي" 
في هذا المجال تعني موظف من مسوووتوى حكومي، وليس من شوووركة خاصوووة. "تشووومل موظفين من 

باتات"  ية الن نه يجوز أن يكون الموظف من العاملين الُمعينين مباشوووووومنظمة قطرية لوقا رة لدى أ
المنظمة القطرية لوقاية النباتات، ومع ذلك فإنه ال يتعيّن وجوباً أن يكون من العاملين الُمسوووووتخدمين 

 مباشرة من المنظمة القطرية لوقاية النباتات.

كما تنّص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على متطلبات السوووتخدام نموذج شوووهادات الصوووحة النباتية 
 (3-5)المادة 

كل طرف متعاقد بأالّ يطلب أن تكون شووووحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود  يتعّهد
أخرى خاضوووعة للوائح، والمسوووتوردة على أراضووويه مصوووحوبة بشوووهادات صوووحة نباتية غير 
مطابقة للنماذج الواردة بملحك هذه االتفاقية. ويقتصوور طلب أية بيانات إضووافية على ما يكون 

 احية الفنية.له ما يبرره من الن

 متطلبات إصدار شهادات الصحة النباتية

 شهادات الصحة النباتية -1

 الغرض من شهادات الصحة النباتية 1-1

يتم إصوووودار شووووهادات الصووووحة النباتية كي تشووووهد أن النباتات، المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى 
لالستيراد للبلدان المستوردة وأنها مطابقة  النباتيةخاضعة للوائح تلبّي متطلبات/اشتراطات الصحة 

للبيان المّصدق. كما يمكن أيضاً إصدار شهادات صحة نباتية لدعم إصدار شهادات إعادة التصدير 
 يتعّين إصدار شهادات الصحة النباتية لهذه األغراض فق .وإلى بلدان أخرى. 

 أنماط وأشكال شهادات الصحة النباتية 1-2

"شوووووهادة صوووووحة نباتية" )أنظر  لوقاية النباتات، نمطان للشوووووهادات الدوليةاقية يوجد في ملحك االتف
"شووووهادة صووووحة نباتية إلعادة التصوووودير" )أنظر و من هذا المعيار( ألغراض التصوووودير 1 الملحك
 .3من هذا المعيار( ألغراض إعادة التصدير 2الملحك 

يتم عادة إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد المنشأ. 
وتصووف شووهادة صووحة نباتية للتصوودير الشووحنة من خالل بيان مصوودّق، إقرارات إضووافية وسووجالت 

رح أن  يمكن النباتية لالسوووتيراد.  الصوووحةفي باشوووتراطات الشوووحنة تالمعالجات/المعامالت، كما تصوووّ
أيضا إصدار شهادة صحة نباتية للتصدير في بعض حاالت إعادة التصدير لنباتات، منتجات نباتية 

في بلدان أخرى غير بلد إعادة التصووودير إذا كان باإلمكان  أي بند خاضوووع للوائح الصوووحة النباتيةأو 
صوودير )بوسوواطة من قبل بلد إعادة الت توثيك اسووتيفاء متطلبات الصووحة النباتية الخاصووة باالسووتيراد

 التفتي  مثالً(.

يمكن إصوودار شووهادة الصووحة النباتية إلعادة التصوودير من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد 
وفق  في  البلدأو ُمصووونعة في ذلك مزروعة إعادة التصووودير في حال أن السووولعة في الشوووحنة لم تكن 
ؤمن شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير حالة توافر شهادة صحة نباتية للتصدير تكون أصلية. وت

مخاطر التصوووودير وتراعي أية تغييرات في  بلد عنشووووهادة الصووووحة النباتية الصووووادرة ب إلىالراب  
 التي قد تحدث في بلد إعادة التصدير. اآلفات المرتبطة بالشحنة

 النباتية والنظم التي تضمن شرعيتها متماثلة. الصحةتكون إجراءات إدارة إصدار نمطي شهادات 

من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يؤمن نموذج شووووهادات الصووووحة  )ب( 2-5وانسووووجاماً مع المادة 
إلعداد شوهادات الصوحة النباتية.  اتباعهاالنباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات صويغاً موحدة يتعيّن 

                                                           

 ، الخاصة بالمصطلحات.1 انظر النطاق، الحاشية  3



12المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم   شهادات الصحة النباتية 

 9 - 12المعيار الدولي لتدانير الصحة النباتية رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لضوومان تناسووقها، والتعّرف عليها بسووهولة، وأنه تم  احة النباتية ضووروريً يد شووهادات الصووويعدّ توح
اإلبالغ عن المعلومات األسوواسووية. وتُشووّجع المنظمات القطرية لوقاية النباتات على اسووتعمال صوويغة 

إلعادة التصدير،  واحدة لشهاداتها للصحة النباتية للتصدير وصيغة واحدة لشهاداتها للصحة النباتية
( IPPعن صوويغة شووهادات الصووحة النباتية على البوابة الدولية للصووحة النباتية ) اموذجً وأن تضووع ن

(www.ippc.int) .بأسلوب يمنع التزوير 

بشوووكل ورقي، أو بشوووكل إلكتروني حيثما يتم قبول الشوووكل  النباتيةيمكن أن تكون شوووهادات الصوووحة 
 اإللكتروني من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد.

تعدّ شووووهادات الصووووحة النباتية اإللكترونية المكاف  اإللكتروني لصوووويغة وبيانات شووووهادات الصووووحة 
قل بوسووائل إلكترونية مصوودقة ولمنة تنالتي النباتية بالشووكل الورقي، بما في ذلك البيان المصوودّق، و

من المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الُمصووودّر إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد 
لكترونياً إكترونية معالجة للنص أو توليداً المستورد. وال يشكل إصدار شهادات الصحة النباتية اإلل

زيعه الحقاً بطريقة غير إلكترونية. كما أنه ال يعدّ نقالً للنسوووخة لخر لألشوووكال الورقية، والذي يتم تو
 اإللكترونية للشهادة الورقية )مثل عبر البريد اإللكتروني(.

شهادات الصحة النباتية  وسائليتعيّن أن تطبّك المنظمة القطرية لوقاية النباتات  حماية إزاء تزييف 
ئية أو الطباعة الخاصووة، على سووبيل المثال. وعند الورقية، كاسووتعمال أوراق خاصووة، العالمات الما

 استخدام اإلصدار اإللكتروني للشهادات، يتعيّن أيضاً تطبيك وسائل حماية مناسبة.

ال تكون شهادات الصحة النباتية صالحة إالّ بعد أن تفي بكافة المتطلبات وأن تكون الشهادة مؤرخة، 
 .امملوءة إلكترونيً موقعة ومختومة أو 

 المرفقات لشهادات الصحة النباتية 1-3

إذا تجاوزت المعلومات المطلوبة لملء شووهادات الصووحة النباتية الحيّز المحدد على النموذج، يمكن 
إضافة مرفك. ويتعيّن أن تشمل المعلومات في المرفك ما هو مطلوب إدراجه على شهادات الصحة 

قم شووهادة الصووحة النباتية وينبغي أن تكون النباتية فق . ويتعيّن أن تحمل كافة صووفحات المرفقات ر
وإذا كان الُمرفك يمتد  النباتية.مؤرخة، موقعة ومختومة بالطريقة ذاتها المطلوبة لشوووووهادة الصوووووحة 

على أكثر من صووفحة واحدة، يتوجب ترقيم الصووفحات واإلشووارة إلى عددها على شووهادات الصووحة 
التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض اتفاقية شووووووهادات  أخرى مثل لوثائك النباتية. ويمكن

الصوووحة النباتية، على أنه  شوووهاداتأن ترافك الشوووحنة مع  (CITES) البرية من الحيوانات والنباتات
 شهادات الصحة النباتية.ليتعّين عدم اعتبار هذه الوثائك مرفقات رسمية 

 شهادات الصحة النباتية اإللكترونية 1-4

الصحة النباتية إذا كانت المنظمة القطرية للبلد المستورد المعني تقبل الصيغة يمكن إصدار شهادات 
 اإللكترونية.

وعند اسوووووتخدام شوووووهادات الصوووووحة النباتية اإللكترونية، يتعيّن أن تطّور المنظمات القطرية لوقاية 
كوالت النباتات نظماً إلصدار الشهادات باستخدام لغة موحدة، وشكل موحد لهيكل الرسالة وبروتو

 لغة الموحدة، وهيكل الرسالة وبروتوكوالت التبادل.توجيهات عن ال 1التبادل. يمدّ المرفك رقم 

 يمكن استخدام شهادات الصحة النباتية اإللكترونية شريطة الوفاء باألحكام التالية:

أن يكون شووكل اإلصوودار، النقل ومسووتوى األمن مقبولين من المنظمة القطرية لوقاية النباتات  -
للبلد المسووووووتورد وللمنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان األخرى المشوووووومولة إذا كانت لها 

 عالقة.

أن تكون المعلومات المقدمة متسقة مع نموذج شهادات الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية  -
 النباتات.

http://www.ippc.int/
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 ة لوقاية النباتات.تحقيك الغرض من إصدار شهادات الصحة النباتية في ظل االتفاقية الدولي -

رة على نحو كاف وموثوق. -  يتم تحديد هوية المنظمة القطرية لوقاية النباتات الُمْصدِّ

 ريقة النقلط 1-5

يتعيّن أن تكون شووهادات الصووحة النباتية مرافقة للشووحنة التي أصوودرت لها. كما يمكن نقل شووهادات 
قبلتها المنظمة القطرية لوقاية النباتات الصووحة النباتية بشووكل منفصوول بالبريد أو بوسووائل أخرى إذا 

للبلد المسووووتورد. وفي حالة شووووهادات الصووووحة النباتية اإللكترونية، يتعيّن أن تكون متاحة مباشوووورة 
 لمسؤولي المنظمة القطرية لوقاية النباتات ذوي العالقة. وفي كل الحاالت، يتعيّن أن تكون شهادات

 لوقاية النباتات للبلد المستورد حين وصول الشحنة. الصحة النباتية متوافرة للمنظمة القطرية

 فترة الصالحية 1-6

ما بعد إصدار شهادات الصحة النباتية وعليه، قد تقّرر المنظمة  أمن الصحة النباتية لشحناتفقد يقد 
لبلد التصووودير أو إعادة التصووودير أن تحدّد فترة صوووالحية شوووهادات الصوووحة  القطرية لوقاية النباتات

 بعد إصدارها وقبل التصدير. النباتية

قد تقّرر المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد التصوووودير أو إعادة التصوووودير أن تقّوم الوضووووع وتحدّد 
فترة صالحية مناسبة قبل حدوث التصدير، مراعيةً إمكانية أن تُضحي الشحنة ُمصابة أو ملوثة قبل 

لقة أو التغليف السووائب( التصوودير أو إعادة التصوودير. وقد يتأثر هذا االحتمال بالتعبلة )الكراتين الُمغْ 
وبيلة التخزين )الهواء الطلك أو المغلك(، نم  الشحنة ووسيلة النقل، الزمن أثناء العام ونم  اآلفات 

إلصوودار شووهادة  انقضووت فترة صووالحيتهاالحجرية. ويمكن اسووتخدام شووهادة صووحة نباتية للتصوودير 
الواردة في  االشوووتراطاتلجميع الشوووحنة  تكون اسوووتيفاء أالصوووحة نباتية إلعادة التصووودير، شوووريطة 

 .1-6القسم 

أن تنّص، كجزء من  االنبواتوات للبلودان المسووووووتوردة أيضوووووووً كموا يمكن للمنظموات القطريوة لوقوايوة 
للصحة النباتية لالستيراد، على الفترة الزمنية التي تبقى فيها شهادات الصحة اشتراطاتها متطلباتها/

 النباتية صالحة.

 شهادات الصحة النباتية المصدرةاألعمال المتخذة مع  -2

  النسخ المصدقة عن شهادات الصحة النباتية 2-1

مصدق  للتصدير أو إعادة التصدير األصلية النسخة المصدقة هي نسخة عن شهادة الصحة النباتية
ومؤرخة وموثقة( من قِّبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ووقعتها مشيرة إلى أنها  ةعليها )مطبوع

نسخة ممثلة حقيقية لشهادة الصحة النباتية األصلية. ويجوز إصدارها بناء على طلب من المصدّر. 
على أنها ال تحًل مكان الشوووهادة األصووولية. ويتم اسوووتخدام مثل هذه النسوووخ ألغراض إعادة التصووودير 

 . يكل رئيسبش

 تبديل شهادات الصحة النباتية 2-2

يمكن تبديل شهادات الصحة النباتية بناء على طلب من مصدّر لشحنة ما صدرت لها بالفعل شهادة 
صووحة نباتية. ويتعيّن عمل ذلك في مناسووبات اسووتثنائية فق  )مثل ضوورر لشووهادات الصووحة النباتية 

أو نقاط الدخول، معلومات مفقودة أو خاطلة( ويتعيّن  ةالوجهة النهائيالمصووودرة، تغيير العنوان، بلد 
الذي أصوووودر شووووهادات الصووووحة النباتية األصوووولية  إنفاذها من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد

 الجاري إصدار بديل لها.

وفي كل الحاالت، يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد الذي أصوودر الشووهادة الطلب من 
أية نُسووخ مصوودقة عنها كان قد تم إصوودارها و الُمصوودّرين إلعادة شووهادات الصووحة النباتية األصوولية

 بالفعل للشحنة.
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 لتبديل شهادات الصحة النباتية ما يلي: األخرىوتشمل المتطلبات 

يتعين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصوودر االحتفاظ بشووهادات الصووحة النباتية  -
من أجل اسووووتبدالها وإلغاءها. يتعين أال تحمل شووووهادات الصووووحة النباتية الجديدة الرقم  المعادة

 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  -
)كما في حالة فقدانها ألنها فقدت أو  ااتات وتحت سوويطرتها المصوودرة سووابقً النب القطرية لوقاية

توجد في بلد لخر(، قد تقّرر المنظمة القطرية لوقاية النباتات أنه من المناسووب إصوودار شووهادة 
بديلة. يتعيّن أال يكون لشووووهادات الصووووحة النباتية الجديدة الرقم نفسووووه كذاك الخاص بشووووهادة 

بإدراج إعالن جديد ينص على أن " هذه  المسوووووتبدلة ولكن يتعيّن العزو إليها الصوووووحة النباتية
شهادة الصحة النباتية رقم ) شهادة تحّل مكان  ( الصادرة بتاريخ )أدخل التاريخ( أدخل الرقمال

 وتلغيها.

 تعديالت على شهادات الصحة النباتية 2-3

حول صوووالحية شوووهادات الصوووحة النباتية. يتعيّن اجتناب إجراء التعديالت كونها قد تخلك عدم يقين 
على أنه إذا كان من الضوووروري عمل تعديالت، فإنه يتعيّن القيام بذلك فق  على شوووهادات الصوووحة 
النباتية األصلية من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي أصدرتها. ويتعيّن أن تكون التعديالت 

قعة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي بالحدود الدنيا وأن تكون مطبوعة، مؤرخة ومو
 أصدرتها.

اعتبارات للبلدان المسااااتوردة والمن مات القطرية لوقاية النباتات التي تصاااادر شااااهادات  -3
 الصحة النباتية

قد تطلب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المستوردة شهادات صحة نباتية للبنود الخاضعة 
وهذه تكون عادة نباتات أو منتجات نباتية ولكنها قد تشمل بنوداً مثل الحاويات الفارغة،  للوائح فق .

المركبات والكائنات الحية غير النباتات عندما يكون لتدابير الصووووووحة النباتية ما يبررها من الناحية 
 الفنية.

ادات صووووووحة نباتية ويتعيّن أالّ تطلب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المسووووووتوردة شووووووه
للمنتجات النباتية التي تم تصووونيعها إلى نقطةم لم تعد تمتلك عندها المقدرة على إدخال لفات خاضوووعة 

من االتفاقية الدولية لوقاية  2-6للوائح، أو لبنود أخرى ال تتطلب تدابير صووووووحة نباتية )انظر المادة 
 (.(لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها اتصنيف السلع تبعً ) 32المعيار الدولي رقم والنباتات 

نائي عند وجود اختالفات بين  تات على نحو ث با ية الن يتعيّن أن تتشووووووواور المنظمات القطرية لوقا
الفني لطلووب شووووووهووادات صووووووحووة نبوواتيووة. ويتعيّن أن تحترم  روجهووات نظرهم فيمووا يخص التبري

التمييز، الضووورورة والتبرير متطلبات/اشوووتراطات شوووهادات الصوووحة النباتية مبادة الشوووفافية، عدم 
مبادة الصووووووحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيك تدابير ) 1 رقمالفني )انظر أيضوووووواً المعيار الدولي 
 (.(الصحة النباتية في التجارة الدولية

 شهادات الصحة النباتية غير المقبولة 3-1

يتعيّن أالّ تقبل المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المسوووتوردة شوووهادات الصوووحة النباتية التي 
تحدّدها على أنها غير صوالحة أو مزيفة. ويتعيّن إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المعني 

المقبولة أو المرتاب  بإصووودار الشوووهادة بالسووورعة الممكنة فيما يخص شوووهادات الصوووحة النباتية غير
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد ) 13رقم بأمرها كما جاء وصووووفه في المعيار الدولي 

. وعندما تشوووك المنظمة القطرية لوقاية النباتات بأن (بشوووروط الصوووحة النباتية واإلجراءات الطارئة
شووهادات الصووحة 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 
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منظمة القطرية لبلد التصووودير أو إعادة التصووودير عمالً تصوووحيحياً حسوووب النباتية. ويتعيّن أن تتخذ ال
الضرورة وأن تعدّل نُُظم إصدار شهادات الصحة النباتية لضمان أن تكون شهادات الصحة النباتية 

 من الثقة. مترافقة مع مستوى عالم 

 شهادات الصحة النباتية غير الصالحة 3-1-1

 ، على سبيل المثال، عندما تمتلك أو تكون:لحةصاتكون شهادات الصحة النباتية غير 

 غير كاملة أو ذات معلومات غير صحيحة -

 ذات معلومات كاذبة أو مضللة -

 ذات معلومات متضاربة أو غير متسقة -

 ة النموذجيةيير متسقة مع شهادات الصحة النباتذات صياغة أو معلومات غ -

 المعلومات مضافة من أشخاص غير مخولين -

 عديل أو حذف غير مرخص به )أو غير مطبوع أو مؤرخ أو موقع على سبيل التصديك( ت -

 فترة صالحية منتهية إال عند استخدامها كنسخة مصدقة إلعادة التصدير -

 غير مقروءة )مثل مكتوبة بطريقة سيلة، متضررة( -

 نسخاً غير مصدقة -

ة النباتات )إلصوووووودار منقولة عبر طريقة نقل غير مرخصووووووة من قبل المنظمة القطرية لوقاي -
 شهادات الصحة النباتية اإللكترونية(

إصوووودار شووووهادات الصووووحة النباتية للنباتات، المنتجات النباتية وغيرها من البنود الخاضووووعة  -
 للوائح وغير المسموح باستيرادها.

 أسباب لرفض شهادات الصحة النباتية أو لطلب معلومات إضافية. اهناك أيضً 

 النباتية المزيفةشهادات الصحة  3-1-2

 تلك: اات الصحة النباتية المزيفة نمطيً تشمل شهاد

 الُمْصدََرة على صيغ غير مرخصة -

المعلمووة أو المختوموة وغير الموقعووة من قبوول المنظمووة القطريوة لوقوايوة  غير المؤرخوة، غير -
 النباتات التي أصدرتها

 صادرة عن أشخاص ليسوا موظفين عموميين مصّرح لهم. -

لصوووحة النباتية المزورة غير صوووالحة. وعلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي تكون شوووهادات ا
ْر شووهادات الصووحة النباتية أن تمتلك وسووائل حماية إزاء التزييف. وفي حالة إصوودار  دِّ شووهادات تُصووْ

ن للية إصوودار الشووهادات ، تكون وسووائل الحماية إزاء التزييف عنصووراً ماالصووحة النباتية إلكترونيً 
. ويتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصوودر أن تتخذ عمالً تصووحيحياً عند اإلكترونيً 

 إعالمها بعدم االمتثال.

 إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها المتعلقة نالصحة النباتيةاشتراطات االستيراد  3-2

الواجب  المتعلقة بالصووووحة النباتية االسووووتيراد متطلبات/اشووووتراطات اتحدّد البلدان المسووووتوردة كثيرً 
 لحظها عند إعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها، وكمثال عّما قد يطلبه بلد ما مستورد:

أن يتم ملء شووووووهادات الصووووووحة النباتية بلغة محددة أو بأحد اللغات التي تُْدرجها )ومع ذلك،  -
ل أن تشوووجع البلدان على قبول واحدة من اللغات الرسووومية ل منظمة األغذية والزراعة، ويفضوووّ

 تكون اإلنكليزية(

الفترة الزمنية المسووووموحة لإلصوووودار بعد التفتي  أو المعالجة والفترة الزمنية ما بين إصوووودار  -
 شهادات الصحة النباتية وإرسال الشحنة من البلد المصدّر
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اليد، أن تكون أن يتم ملء شووووووهادات الصووووووحة النباتية على نحو مطبوع أو إذا كانت مكتوبة ب -
 بأحرف كبيرة مقروءة )حينما تسمح اللغة بذلك(

 وحدات القيا  الواجب استخدامها في وصف الشحنة وغيرها من الكميات المّصرح عنها. -

 اعتبارات محددة إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها -4

 ً والمفوضين على أكمل  ال يصدر شهادات الصحة النباتية سوى الموظفين العموميين المؤهلين فنيا
 وجه من قِّبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات.

 أنّ  واثقة من كانتالقطرية لوقاية النباتات شووووووهادات الصووووووحة النباتية إال إذا  ةال تصوووووودر المنظم
 الصحة النباتية لالستيراد مستوفاة.  اشتراطات

تعلقة بمسووائل الصووحة النباتية كي يتعيّن أن تحتوي شووهادات الصووحة النباتية فق  على المعلومات الم
 تحدّد بوضوح الالزمة للتحديد الواضح للشحنة التي ترتب  بها.

يتعيّن أن تحتوي شهادات الصحة النباتية على المعلومات المرتبطة بمتطلبات/اشتراطات ذات صلة 
ت ال حة النباتية فق . ويتعيّن أال تحتوي على تصوووريحات متعلقة بمتطلبات/اشوووتراطابمسوووائل الصووو

سان، متبقيات المبيدات، النشاط اإلشعاعي،  تمّت للصحة النباتية مثل مسائل صحة الحيوان أو اإلن
 معلومات تجارية )مثل خطابات االئتمان(، أو النوعية.

بين شهادات الصحة النباتية والوثائك غير المتعلقة بإصدار شهادات  ولتسهيل اإلشارة المرجعية ما
خطابات االئتمان، بوالص الشحن، شهادات اتفاقية التجارة الدولية في األنواع الصحة النباتية )مثل 

المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية(، يمكن أن ترافك المالحظات شووووووهادات 
الوثيقة/الوثائك ذات الصوووولة التي  الصووووحة النباتية التي تربطها برمز التعريف، الرمز أو رقم/أرقام

ة فق  ويتعيّن عدم اعتبارها ارة مرجعية. ويتعيّن اسووتخدام هذه المالحظات عند الضوورورتتطلب إشوو
 من شهادات الصحة النباتية. اجزءً 

وحيثما ال يتم ملء بند معيّن، يتعيّن إدخال  يتعيّن إكمال كافة أقسووووووام شووووووهادات الصووووووحة النباتية.
اإلضووافات غير المرخص شوويء" أو يجب حظر الخ  أو رسووم خ  على القسووم لمنع  مصووطلح "ال

 بها.

تحتاج المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد إعادة التصدير  قدوبالنسبة لشحنات إعادة التصدير، 
من أجل ضووومان امتثال السووولع الشوووتراطات االسوووتيراد المتعلقة من بلد المنشوووأ محددة علومات مإلى 

متاحة على شووووووهادة  المعلومات تكون هذه، قد ال لكنو .الوجهة النهائيةبالصووووووحة النباتية في بلد 
معلومات محددة إلقرار إضووافي على شووهادة الصووحة النباتية  غيابالصووحة النباتية للتصوودير )مثل 

من قبل بلد  عند االسووتيرادغير مطلوبة  كانت للتصوودير أو أن شووهادة الصووحة النباتية للتصوودير ذاتها
 لالسوووووتيراد محددةالشوووووتراطات االمتطلبات/البية إعادة التصووووودير(. وفي هذه الحاالت، إذا لم تتم تل

يتم إصووووودار  الينبغي أ، داخل بلد إعادة التصووووودير الوجهة النهائيةبلد في بالصوووووحة النباتية  المتعلقة
يجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد المنشووووأ أن تدعم أي ولكن، شووووهادة إلعادة التصوووودير. 

  :النحو التاليعملية الحقة إلعادة التصدير على 

لمنظمة يجوز لتكون شهادات الصحة النباتية للتصدير مطلوبة من بلد إعادة التصدير،  حيثما -
، بناء على طلب المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد المنشووووووأ لبلدالقطرية لوقاية النباتات 

)مثل  نباتيةالصوووحة إضوووافية عن المعلومات أن توفر  إعادة التصووودير أو الجهات المصووودّرة،
نتائج تفتي  موسم النمو( لتلك المطلوبة من بلد إعادة التصدير. وقد تكون مثل هذه المعلومات 
ضوووورورية إلصوووودار شووووهادات صووووحة نباتية إلعادة التصوووودير. ويتعيّن أن توضووووع مثل هذه 
المعلومات في قسووم اإلقرار اإلضووافي، تحت العنوان الفرعي "معلومات صووحة نباتية رسوومية 

 (.5نظر القسم ا) "، إضافية
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في الحاالت التي تكون فيها شووهادة الصووحة النباتية غير مطلوبة من بلد إعادة التصوودير يمكن  -
بناء على  للتصووديرللمنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد المنشووأ، إصوودار شووهادة صووحة نباتية 

وهذه قد تكون الحالة إذا كانت الشووحنة موجهة إلعادة التصوودير  .طلب من الجهات المصوودّرة
لبلدان أخرى بغية تأمين معلومات ضرورية إلصدار شهادات صحية نباتية إلعادة التصدير. 

 وتصدر هذه الشهادات المخصصة إتاحة معلومات الصحة النباتية اإلضافية الضرورية.

معالجة االعتبارات المتعلقة لى بلد إعادة التصووووووودير وفي كلتا الحالتين السوووووووابقتين أعاله، يتعيّن ع
 على النحو المناسب. 6بحاالت إعادة التصدير الواردة في القسم 

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 -

نات، التفتي ، قامت و - يان/أخذ العي باإلعت لد المصووووووودّر  تات للب با ية الن المنظمة القطرية لوقا
الضوورورية للوفاء بمتطلبات/اشووتراطات الصووحة النباتية لالسووتيراد قبل إرسووال  والمعالجات

 الشحنة.

 وإذا لم يتم الوفاء بهذه المعايير، يتعيّن عدم إصدار شهادات صحة نباتية.

الشووحنة، ينبغي اإلشووارة إلى  إرسووالفيها إصوودار شووهادات الصووحة النباتية بعد وفي الحالة التي يتم 
 تاريخ التفتي  في قسم اإلقرار اإلضافي.

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

 ما يلي:  أقسام شهادة صحة نباتية للتصدير مبينة في إلكمالالمعلومات "

 [1]تشير العناوين بالخ  الغليظ إلى أقسام الشهادة النموذجية، انظر النموذج في الملحك 

 ________ .رقم

يتعيّن أن يكون لكل شهادة صحة نباتية رقم تعريف فريد، يسمح باقتفاء/تتبّع الشحنات، ومراجعات 
 المرافك ويساعد في حفظ السجالت.

 ________  المن مة القطرية لوقاية النباتات في

ريُْدرج هنا اسم البلد   لشهادة صحة نباتية للتصدير مع اسم المنظمة القطرية لوقاية النباتات. الُمْصدِّ

 ________ إلى: من مة )من مات( وقاية النباتات في

لد  لد المسووووووتورد  المسووووووتورديتعيّن إدراج اسووووووم الب لد العبور والب هنا. وفي الحاالت التي يكون لب
شتراطا شهادة صحة نباتية للتصدير، يتعيّن إدراج  تمتطلبات/ا صحة نباتية محددة تشمل الحاجة ل

اسووووووم البلدين كما تتعيّن اإلشوووووووارة إلى اسووووووم بلد العبور. ويتعيّن مراعاة الدقة لضوووووومان أن تكون 
الصحة النباتية لالستيراد أو متطلبات العبور لكل بلد مستوفاة ومبينة على نحو  متطلبات/اشتراطات

تكون فيها الشحنة مستوردة وأُعيد تصديرها بعد ذلك إلى بلد لخر،  التيالحاالت  تلكفي مناسب. و
ر يمكن )أي اسم بلد إعادة التصدير إدخال اسم كل من البلدين  لمنظمة وقاية النباتات في البلد المصدِّّ

كال البلدين في الصووحة النباتية لالسووتيراد شووريطة أن تكون اشووتراطات  ،(الوجهة النهائيةواسووم بلد 
 مستوفاة.

------------------------------------------ 
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 وصف الشحنة -الً أو  

 ________اسم وعنوان الُمصد ر

تحدّد هذه المعلومات مصوودر الشووحنة لتسووهيل تتبعها/اقتفائها ومراجعة بياناتها من المنظمة القطرية 
في بلد التصوودير. كما يتعيّن اسووتخدام اسووم للبلد المصوودّر. ويتعيّن أن يكون عنوان الُمصوودّر موجوداً 

وعنوان الوكيل المحلي للمصوودّر أو الشوواحن عندما تكون الجهة المصوودرة شووركة دولية ذات عنوان 
 في الخارج.

 ________ :اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات

للمنظمة القطرية  يتعيّن أن يكون االسوووووم والعنوان الُمْدَخل في هذه الخانة بتفاصووووويل كافية للسوووووماح
تكون قادرة على  أنلوقاية النباتات للبلد المستورد التأّكد من هويّة المرسل إليه، وحسب الضرورة، 

ردات غير الممتثلة. وعندما يكون المرسل إليه غير معروف، يمكن استخدام عبارة االقيام بتعقّب الو
للبلد المسووووووتورد تسوووووومح باسووووووتخدام هذا "إلى الطالب" إذا كانت المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

المصوووووطلح وتقبل أي مخاطر مرافقة. وقد يطلب البلد المسوووووتورد أن يكون العنوان مكاناً/موقعاً في 
 البلد المستورد.

 ________ :عدد الطرود ووصفها

صيل كافية لتمكين المنظمة  سم تفا يتعيّن تضمين عدد الطرود، ووصفها. كما يتعيّن تضمين هذا الق
طرية لوقاية النباتات في البلد المسوووتورد من رب  شوووهادة الصوووحة النباتية للتصووودير مع الشوووحنة الق

المرافقة. وفي بعض الحاالت )مثل الحبوب وكتل األخشوواب(، تعتبر حاويات الشووحن، و/أو عربات 
حاويات(. وفي حالة الشووووووحنات الضووووووخمة يمكن  10طروداً ويمكن تضوووووومين عددها؛ )مثل  القطار

 مصطلح " سائبة".استخدام 

 ________ العالمات المميزة:

أرقام اإلرسالية )الرسالة/الل (، الرقم المتسلسل  مثليتعيّن تضمين العالمات المميزة على الطرود )
أو األسوووووماء األصووووولية( واألرقام أو األسوووووماء المتعلقة بالنقل )مثل اسوووووم السوووووفينة، وأرقام تعريف 

 .تحديد هوية الشحنةحالة البضائع السائبة( إذا كانت الزمة ل الحاويات وعربات السكك الحديدية في

 ________ :مكان المنشأ

يمكن أن تكون قد وحيث  ،يشوووووير مكان المنشوووووأ إلى األماكن التي كانت السووووولعة تزرع أو تنتج فيها
وفي جميع الحاالت،  .الوجهة النهائيةفي بلد  لإلصووووابة أو التلّوث ب فات خاضووووعة للوائح تعّرضووووت

ايجب التصووريح عن اسووم بلد أو بلدان المنشووأ. وقد تشووترط بلدان معينة  أن يكون اسووم أو رمز  أيضووً
المنطقة الخالية من اآلفات أو مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات 

خالية من اآلفات، مكان اإلنتاج محدداً. ويمكن الحصووول على تفاصوويل إضووافية عن منطقة اإلنتاج ال
 الخالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات في قسم اإلقرار اإلضافي.

تها أو تخزينها، وحيث إعادة تعبل نقل السوووووولعة من مكان المنشووووووأ إلى مكان جديد حيث تمت إذا تم
، فينبغي اإلبالغ النهائيةالوجهة تعّرضوووت بالتالي لإلصوووابة أو التلوث ب فات خاضوووعة للوائح في بلد 

وبالمثل، إذا تم نقل السلعة من مكان المنشأ . عن هذا المكان أيًضا ضمن القسم الخاص بمكان المنشأ
إزالة اإلصوووووابة أو التلّوث  إلى مكان جديد خضوووووعت فيه للتجهيز أو المعالجة، بما يؤدي بالتالي إلى

ًضا التصريح عن هذا المكان ضمن االمحتمل شأ.، فينبغي أي سم الخاص بمكان المن وفي مثل هذه  لق
شأ األصلي بين  الحاالت، يتعيّن التصريح عن كل بلد ومكان، حسب الضرورة، ووضع مكان المن

 ."بلد المنشأ( اسم) أو بلد التصدير اسم أن يعلن "قوسين، مثاًل 
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قد نمت لفترة زمنية محددة )تبعًا للسولعة  بالتاليوكانت  ما إذا ما تم اسوتيراد النباتات أو نقلها إلى بلد
هذه النباتات قد  بلد أو مكان منشووووأ لموسووووم نمو واحد أو أكثر(، يمكن اعتبار أن المعنيّة، ولكن عادةً 

 .ضافياإل لنموّ امكان بشريطة أال يتأثر خطر اآلفات المرتب  بها إال بهذا البلد أو ، غيرت

، ضمن شحنة ما في أماكن أو بلدان مختلفة، يتعيّن اإلشارةوعندما تنشأ إرساليات )لوطات( مختلفة 
إلى كافة األماكن والبلدان. وللمسوووواعدة في التعقّب في مثل هذه الحاالت، يمكن  ،الضوووورورة حسووووب

تحديد أكثر من مكان ذا عالقة للقيام بالتعقّب، على سووووووبيل المثال الشووووووركة المصوووووودرة حيث تكون 
 السجالت محفوظة.

 ________ :البيانات وسيلة النقل حسب

. ويمكن المصووودر للشوووهادةبلد لأثناء مغادرتها ل الشوووحنةيعزو هذا القسوووم إلى الكيفية التي تم بها نقل 
اسوووتخدام مصوووطلحات مثل "سوووفينة محيطات"، "قارب"، "طائرة"، "طريك"، "شووواحنة"، "سوووكة 

و رقم رحلة الطائرة حديد"، "بريد" و"محمول يدوياً". ويمكن تضووومين اسوووم السوووفينة ورقم الرحلة أ
إذا كان ذلك معروفاً. وتكون وسيلة النقل عادة تلك التي يصّرح بها الُمصدّر. وغالباً ما سيكون ذلك 

شووهادات الصووحة النباتية للتصوودير. وكثيراً ما  إصووداروسوويلة النقل األولى المسووتخدمة مباشوورة بعد 
قل، كحالة حاويات نُقلت من سووفينة إلى تتحرك الشووحنات بطريقة يمكن فيها أن تتغيّر فيها وسوويلة الن

شوووووواحنة على سووووووبيل المثال. وإذا كانت العالمات المميزة تحدّد الشووووووحنة، عندها يكون من الكافي 
التصووريح بالوسوويلة األولى للنقل فق . وال تصووبح هذه بعد ذلك بالضوورورة وسوويلة النقل المسووتخدمة 

 عند الوصول إلى بلد االستيراد.

 ________: البياناتنقطة الدخول حسب 

. ا، أو اسوووم البلد، إذا كان معروفً يتعيّن أن تكون هذه النقطة األولى للوصوووول إلى بلد الوجهة النهائية
 العبوروحيثما يتم عبور الشوووحنة خالل بلد لخر، فقد يتطلب ذلك تسوووجيل اسوووم هذا البلد إذا كان لبلد 

شروط صحة نباتية لعبور الشحنات. ويتعيّن اإلشارة إلى نقطة دخول بلد العبور أو لم يكن معروفا 
 فاسم بلد الوجهة ضمن قوسين.

يُْعلن المصوووودّر عن نقطة الدخول أثناء إصوووودار شووووهادة الصووووحة النباتية للتصوووودير. وقد تتغير نقطة 
إلى البلد من مكان غير نقطة الدخول المعلنة الدخول ألسوباب عديدة، ويتعيّن عادة أالّ يعتبر الدخول 

كعوودم امتثووال. على أنووه حينمووا تحوودّد المنظمووة القطريووة لوقووايووة النبوواتووات للبلوود المسووووووتورد، في 
اشتراطاتها للصحة النباتية لالستيراد، نقاط دخول محددة، فإنه يتعيّن عندها اإلعالن عن /متطلباتها

 أن تدخل الشحنة من تلك النقطة.واحدة من نقاط الدخول المحددة ويتوّجب 

 ________: اسم المنتج وكميته حسب البيانات

سم  شمل معلومات عن النبات، المنتج النباتي أو  على نحو كافم  اوصفيً يتعيّن أن يكون هذا الق وأن ي
الوحدة أو الكمية بالدقة الممكنة لتمكين المنظمة القطرية لوقاية النباتات  أي بند لخر خاضوووع للوائح،

للبلد المسوووتورد من تدقيك محتويات الشوووحنة. ويمكن إضوووافة الرموز الدولية لتسوووهيل تحديد الهوية 
)مثوول الرموز الجمركيووة( والوحوودات المعترف بهووا دوليوواً )مثوول النظووام المتري(. ونظراً إلمكووانيووة 

الصوووحة النباتية مختلفة لالسوووتخدامات المقصوووودة  االسوووتيراد في مجالات/اشوووتراطات تطبيك متطلب
المختلفة، )مثل االسوووتهالك مقارنة مع اإلكثار( أو درجة التصووونيع )طازجة إزاء مجففة( فانه يتعيّن 
تحديد االسووتخدام المقصووود أو درجة التصوونيع. ويتعيّن أالّ تشووير الُمدخالت إلى األسووماء التجارية، 

 ألحجام أو مصطلحات تجارية أخرى.ا

 ________ :األسماء العلمية للنباتات

المدرجة هنا هوية النباتات والمنتجات النباتية باسوووتخدام األسوووماء العلمية  المعلوماتيتعيّن أن تحدد 
 المقبولة على مستوى الجنس على األقل، وإن كان من المفّضل أن تكون على مستوى النوع.
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د وقود ال يكون من  الممكن توامين األسووووووموواء العلميووة لبعض البنود والمنتجووات ذات التركيووب المعقووّ
الخاضووووووعة للوائح مثل األعالف الحيوانية. وفي هذه الحاالت، قد تتفك المنظمات القطرية لوقاية 
النباتات للبلدان المستوردة والمصدرة على اسم شائع مناسب ُموّصف، أو يتعيّن إدخال كلمات "ال 

 هذا القسم. ينطبك" في

 البيان المصد ق

المنتجات النباتية وغيرها من البنود الخاضووووووعة للوائح  أو ،نشووووووهد بأن النباتات
الرسوومية المناسووبة  لإلجراءاتالموصوووفة ضوومناً قد تم تفتيشووها/أو اختبارها طبقاً 

حووددهووا الطرف المتعوواقوود  التيات الحجريووة ، واعتبرت خوواليووة من اآلفووالُمالئمووة
قد  المسووووووتورد، عا لدى الطرف المت ية  حال ية ال بات حة الن بات الصوووووو قاً لمتطل ووف

المسوووتورد، بما في ذلك االشوووتراطات الخاصوووة باآلفات غير الحجرية الخاضوووعة 
 للوائح.

 ]بند اختياري[* *األخرى اآلفاتواعتبرت خالية أساساً من 

نوعية لالستيراد أو تحديد لفات خاضعة  نباتيةصحة  وفي معظم الحاالت توجد متطلبات/اشتراطات
للوائح، ويسووووووتخدم البيان المصوووووودّق على شووووووهادة الصووووووحة النباتية للتصوووووودير لتصووووووديك االلتزام 

 الصحة النباتية لالستيراد. بمتطلبات/اشتراطات

الصووووحة النباتية لالسووووتيراد غير محددة، يمكن  وفي الحاالت التي تكون فيها متطلبات/اشووووتراطات
للشوووحنة ألي لفات خاضوووعة  العامة بالحالةقطرية لوقاية النباتات للبلد المصووودّر أن تشوووهد للمنظمة ال

 للوائح يُعتقد بأنها تشكل مصدر قلك للصحة النباتية.

وقد ترغب المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان المصوووودرة بضووووم بند اختياري على شووووهادات 
ب ت القطرية لوقاية النباتات للبلدان المسووتوردة أن تطلالصووحة النباتية للتصوودير. وال يمكن للمنظما

 .اأن يكون البند االختياري مضافً 

اإلجراءات الرسوومية المناسووبة" إلى اإلجراءات التي تنفذها المنظمات القطرية لوقاية تشووير عبارة "
الصحة النباتات أو األشخاص المخولين )المصّرح لهم( من قبل المنظمة ألغراض إصدار شهادات 

النباتية. ويتعيّن أن تكون اإلجراءات متفقة مع المعايير الدولية لتدابير الصووووووحة النباتية، حسوووووووب 
المناسوووب. ويمكن أن تحدّد المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المسوووتورد هذه اإلجراءات مراعيةً 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ذات الصلة.

رت خالية من اآلفات الحجرية" إلى الخلو من اآلفات بأعداد أو بكميات يمكن تشووووووير عبارة "اعتب
أنه الخلو المطلك من  علىكشوووفها بتطبيك إجراءات الصوووحة النباتية. وال يجدر تفسوووير هذه العبارة 

اآلفات في كل الحاالت، بل أنه يعتقد أن اآلفات الحجرية غير موجودة باالسووووووتناد إلى اإلجراءات 
في كشفها أو إزالتها. ويجدر التسليم بأن إجراءات الصحة النباتية تنطوي بطبيعتها على المستخدمة 

قدرم من عدم اليقين والتباين، وتشووووومل احتمال أالّ يتم كشوووووف اآلفات أو إزالتها. ويتعيّن مراعاة هذه 
 الحاالت من عدم اليقين واالحتمال في مواصفة اإلجراءات المناسبة.

تم فيها تطبيك معامالت التشووعيع، قد تكون األطوار الحية لةفة المسووتهدفة  وفي بعض الحاالت التي
 18 رقمالمعيار الدولي  معموجودة في الشوووحنة. ومع اشوووتراط أن تكون المعالجة قد تمت انسوووجاماً 

وأن المعالجة المناسبة قد طبقت للوصول  (خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتية)
ة المطلوبة، فإن صوووالحية هذا الجزء من البيان المصووودّق تكون غير ممسووووسوووة ألن إلى االسوووتجاب

 كشف مراحل حياة لفة مستهدفة ال يعتبر عدم امتثال.

الصووووووحووة النبوواتيووة"، المقوودمووة من البلوود المسووووووتورد، إلى  تشووووووير عبووارة "متطلبووات/اشووووووتراطووات
نع دخول اآلفات و/أو انتشارها. الرسمية الموصوفة التي يجب الوفاء بها لم المتطلبات/االشتراطات

المنظمة  قبلالصووحة النباتية لالسووتيراد بشووكل مسووبك من  ويتعيّن أن يتم تحديد متطلبات/اشووتراطات
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القطرية لوقاية النباتات للبلد المسووتورد في التشووريع، اللوائح، أو أماكن أخرى )مثل أذون االسووتيراد 
 واالتفاقيات الثنائية وغيرها من الترتيبات(.

الحكومات التي انضوومت إلى االتفاقية الدولية لوقاية  إلىتشووير عبارة "الطرف المتعاقد المسووتورد" 
 النباتات.

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

 اإلقرار اإلضافي -اثانيً 

 للوائح اآلفات الخاضعةتؤمن اإلقرارات اإلضافية معلومات إضافية محددة عن الشحنة فيما يخص 
ويتعيّن اإلبقاء على اإلقرارات اإلضوووووافية في الحدود الدنيا وأن تكون  .والسووووولع الخاضوووووعة للوائح

إلقرارات لموجزة. ويتعيّن أن تُبقي المنظمات القطرية للبلدان المسووووووتوردة قيد المراجعة الحاجة 
المصووودّق  اإلضوووافية. وأالّ تطلب إقرارات إضوووافية بصوووياغة محددة مماثلة لتلك الموجودة في البيان

على شهادة الصحة النباتية للتصدير. ويمكن تحديد نص اإلقرار اإلضافي في لوائح الصحة النباتية، 
أذون االسووتيراد أو االتفاقيات الثنائية. ويتعيّن عدم اإلشووارة إلى المعالجات/المعامالت في هذا القسووم 

 من شهادة الصحة النباتية للتصدير. بل يتم ذلك في القسم الثالث

تعيّن أن تحتوي اإلقرارات اإلضووووافية معلومات صووووحة نباتية محددة فق  تطلبها المنظمة القطرية ي
لوقاية النباتات للبلد المسووتورد أو مطلوبة من المصوودّر ألغراض صووحة نباتية في المسووتقبل ويتعيّن 

لحاالت عدم تكرار المعلومات الملحوظة في البيان المصووووودق أو في قسوووووم المعالجة/المعاملة. وفي ا
الصووووحة النباتية لالسووووتيراد بتدابير بديلة عديدة، يتعيّن على  التي تسوووومح فيها متطلبات/اشووووتراطات

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر أن تحدّد في إقرارها اإلضافي الخيار الذي طبقته.

تي تطلبها المنظمات أمثلة عن النّص ألنماط مختلفة من اإلقرارات اإلضووووووافية ال 2يعرض المرفك 
القطرية لوقاية النباتات في البلدان المسوووووتوردة. وحيثما تعتبر المنظمات القطرية لوقاية النباتات أنه 
من الضروري طلب إقرار إضافي أو تقديمه على استخدام الصياغة الموحدة الموجودة في المرفك 

2. 

لد المسوووتورد، يمكن أن يشوووار إلى رقم إذن من الب ايكون فيها إذن االسوووتيراد مطلوبً  وفي الحالة التي
 االستيراد هنا للمساعدة في اإلشارة المرجعية.

وإذا كان البلد  ،بعد إرسووال الشووحنةوفي الحالة التي يتم فيها إصوودار شووهادة صووحة نباتية للتصوودير 
الشووووروط القابلة  ا)انظر أيضووووً القسووووم  ذاهفي يتعيّن إضووووافة تاريخ التفتي   ،المسووووتورد يطلب ذلك

 .(4القسم  فيللتطبيك 

وحيثما يتم ضم معلومات صحة نباتية إضافية من قبل المستورد ألغراض مستقبلية إلصدار شهادة 
في هذا (. يتعيّن عرض هذه المعلومات 4الصحة النباتية، كما في حالة إعادة التصدير )انظر القسم 

سم شكل واضح عن اإلقرار اإلضافي المطلوب من . ويتعيّن أن تكون هذه المعلومات مفصولة الق ب
 البلد المستورد وأن تتبع العنوان الفرعي المضاف "معلومات صحة نباتية إضافية".

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

 المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصانة -اثالثً 

 يتعيّن أن تكون المدخالت كالتالي: 

 التاريخ

الذي ُطبقت فيه المعالجة/المعاملة على الشووووووحنة. ويتعيّن كتابة الشووووووهور بحيث ال يحدث التاريخ 
 التبا  بين الشهر، اليوم والسنة.

 المعالجة/المعاملة
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 نم  المعالجة/المعاملة المطبقة على الشحنة )مثل معالجة بالحرارة، التشعيع(. 

 الكيماويات )المادة الفعالة(

 يميائية المطبقة في المعالجة.المادة الفعالة للمادة الك

 مدة التعريض ودرجة الحرارة

 مدة المعالجة/المعاملة ودرجة الحرارة في المعالجة/المعاملة.

 التركيز

 تركيز وجرعة المعاملة/المعالجة المطبقة.

 معلومات أخرى

 أية معلومات إضافية ذات صلة.

يتعيّن أن تكون المعالجات/المعامالت المشوووووووار إليها تلك المعالجات/المعامالت المقبولة من البلد 
( في البلد المصدّر تحت إشراف أو سلطة العبورالمستورد فق  وأن يتم إنجازها أو بدأها )في حالة 

الصووحة  تراطاتالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو سوولطتها في البلد المصوودر للوفاء بمتطلبات/اشوو
 النباتية للبلد المستورد 

 .2003: 18مراعاة أحكام المعيار الدولي  يتوجبوفي حالة المعالجات بالتشعيع، 

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

 ختم المن مة

رة على  دِّ يجب تضوومين الترخيص، الختم أو العالمة المميزة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات الُمصووْ
شهادة صحة نباتية للتصدير. ويتعيّن أن تستخدم المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد التصدير عادة 

المخّول  العموميختماً، ترصيصاً أو عالمة موحدة ضمن البلد. وأن تتم إضافتها من قبل الموظف 
بعد االنتهاء من ملء االسوووتمارة أو أن تكون مطبوعة على شوووهادة الصوووحة النباتية  )المصوووّرح له(

للتصدير. ويجب توّخي الحرص لضمان أال يخفى الختم، الترصيص أو العالمة المميزة المعلومات 
 األساسية.

ح له(، التاريخ والتوقيع ل )المصر   اسم الموظف المخو 

باليد  اا أو مكتوبً ا، مختومً مطبوعً  المخّول )المصووووووّرح له(اسووووووم الموظف العمومي  يكونينبغي أن 
أيضوووووواً طباعة التاريخ، ختمه أو كتابته بخ  اليد  وينبغيبحروف كبيرة )إذا سوووووومحت اللغة بذلك(. 

م الشهر بشكل كامل بحيث ال يحدث مقروءة )إذا سمحت اللغة بذلك(. يتعيّن كتابة اسكبيرة بحروف 
 لتبا  بين الشهر واليوم والسنة.ا

ورغم أنه يمكن ملء أقسووام شووهادة الصووحة النباتية للتصوودير بشووكل مسووبك، يتعيّن أن يكون التاريخ 
الُمْعلن هو تاريخ اإلصوووودار. وبناء على طلب من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المسووووتورد، 

ر للشهادة، التحقّك من يتعيّن أن يكون بإمكان المنظمة القطرية لوقاية ا  مصداقيةلنباتات للبلد الُمْصدِّ
تواقيع الموظفين العموميين المخولين ويتم توقيع شوووهادة الصوووحة النباتية للتصووودير فق  بعد إكمالها 

 حسب األصول.

، يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات اإللكترونيةوعند إصووووودار شوووووهادات الصوووووحة النباتية 
رة ت دِّ صوووديك تاريخ إصووودار الشوووهادة. وتكاف  عملية التصوووديك هذه توقيع الموظف العمومي الُمصوووْ

وختمه، الترصوووويص أو العالمة المميزة. وتكاف  بيانات إصوووودار الشووووهادات اإللكترونية المصوووودقة 
 الوثيقة الورقية الُمْكملة من شهادة الصحة النباتية للتصدير.

 تصريح المسؤولية المالية
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شهادة الصحة النباتية  القطريةمسؤولية المالية للمنظمة إن تضمين نص عن ال لوقاية النباتات على 
 للتصدير هو أمر اختياري يُترك تقديره للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

 اعتبارات لحاالت إعادة التصدير  -6

 اعتبارات إلصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير 6-1

مماثلة لشهادة الصحة النباتية  (2)انظر المثال بالملحك التصدير تكون شهادة الصحة النباتية إلعادة 
. وفي البيان المصدق باستثناء النص الذي يغطي البيان المصدّق( 1)انظر المثال بالملحك للتصدير 

على شووووووهادة صووووووحة نباتية إلعادة التصوووووودير، تشووووووير المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة 
فيما إذا كانت شووووهادة الصووووحة النباتية إلعادة ، المناسووووبةبإدخال إشووووارات في الخانات التصوووودير، 
وفيما إذا قد  ة عنها،نسوووخة مصووودقببشوووهادة الصوووحة النباتية األصووولية للتصووودير أو مرفقة التصووودير 

حصوووول إعادة تعبلة للشووووحنة أم ال؛ وفيما إذا كانت الحاويات أصوووولية أو جديدة، وفيما إذا كان قد تم 
 .إجراء تفتي  إضافي

تصوووووديرها إلى بلد لخر، يمكن للمنظمة القطرية  إعادةعندما يتم اسوووووتيراد شوووووحنة من بلد، ومن ثم 
على طلب من المصوودرين، إصوودار شووهادة صووحة نباتية  اءً لوقاية النباتات في بلد إعادة التصوودير، بن

 التالية: االشتراطاتتم استيفاء إن فق   التصديرإلعادة 

اسووووووتيراد جميع النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من السوووووولع الخاضووووووعة للوائح في تم  -
 تصدير.الإلعادة المخصصة الشحنة 

 الشووووحنةفي جميع النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من السوووولع الخاضووووعة للوائح كانت  -
مشمولة بشهادة صحة نباتية أصلية )أو شهادات صحة نباتية(  التصديرإلعادة  المخصصة

 للتصدير أو بنسخة مصدقة )أو نسخ مصدقة(.

الخاضووعة للوائح في الشووحنة ولم يتم زرع النباتات، أو المنتجات النباتية أو غيرها من السوولع  -
 في بلد إعادة التصدير. 4المخصصة إلعادة التصدير، أو تجهيزها لتغيير طبيعتها

 .النهائية ث بأي من اآلفات الخاضعة للوائح في بلد الوجهةلوّ صاب الشحنة أو تُ لم تُ  -

شهادة  أعاله، االشتراطاتباإلضافة إلى و  صحةيتعيّن أن تصدر المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
 بلد الوجهةفي نباتية إلعادة التصوودير فق  إذا كانت واثقة أن اشووتراطات الصووحة النباتية لالسووتيراد 

 مستوفاة. النهائية

 النهائية نلد الوجهةالصحة النباتية لالستيراد في  اشتراطات البحث في 6-1-1

المنظمة القطرية لوقاية النباتات، قبل إصووودار شوووهادة صوووحة نباتية إلعادة التصووودير أن يتعيّن على 
  وتحديد ما إذا كان يمكن استيفاؤها. بلد الوجهةالصحة النباتية لالستيراد في  اشتراطات تفحص أواًل 

نباتية لالسووووتيراد )مثل الصووووحة ال اشووووتراطات إعادة التصوووودير عن اسووووتيفاء بعض منبلد يعجز قد 
، قد يكون مازال بمقدرة بلد إعادة ولكن لبلد الوجهة النهائية.التفتي  في فصل النمو، اختبار التربة( 

 التصدير إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير إذا:

على شووهادة الصووحة النباتية  لهذه االشووتراطاتاالمتثال بالمعلومات الخاصووة  اإلعالن عن مت -
 بلد المنشأ. ير من قبلللتصد

                                                           

إذا تم تجهيز أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو من السلع لتغيير طبيعتها في  المعيار الحاسم للحكم على مايتمثل   4
التصنيف المستخدم في متطلبات االستيراد النباتية لبلد الوجهة. وإذا كانت اشتراطات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية للسلع 

 إصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير. األساسية غير المجهزة والسلع المصنعة هي نفسها، يجوز عندئذ
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 تفتي  إضووافيةعملية  )مثل ةنباتيالصووحة لل القيام بإجراء مناوب لبلد إعادة التصوودير أو يمكن -
التي يتم اعتبووارهووا مكووافلووة وبووانسووووووجووام مع  (أو اختبووار أو معووالجووة/معوواملووة إضووووووووافيووة

 بلد الوجهة النهائية.ل فيمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد 

  ها وتجزئتها وجمعهاتحميلها وتخزين وإعادة الشحنات تعبئةإعادة  6-1-2

 إعادة تحميلها، وأت إعادة تعبلة الشحنة تمإذا الصحة النباتية إلعادة التصدير، يمكن إصدار شهادة 
، شوووريطة أنها لم تتعرض إلى إصوووابة أو تلوث مسوووتوردةجمعها مع شوووحنات أخرى  أو تجزئتها وأ

وإذا تم تحديد خطر اإلصووابة أو التلوث، ينبغي إجراء . للوائح بلد الوجهة النهائيةالخاضووعة  باآلفات
تلّوث ب فات خاضووووعة للوائح في بلد  وفحص إضووووافي أو اختبار للتأكد من أن الشووووحنة لم تصوووواب أ

 الوجهة النهائية.

بلد لخر أو  إلىوإذا ما تمت تجزئة الشوووحنة وتّمت إعادة تصووودير الشوووحنات الناتجة على نحو منفرد 
، يكون من المطلوب عندها أن تكون شووهادات الصووحة النباتية إلعادة التصوودير مرفقة بلدان متعددة

 لكافة هذه الشحنات. للتصدير األصلية بنسخم مصدقة عن شهادة الصحة النباتية

أو شهادات الصحة النباتية للتصدير األصلية ، ينبغي أن تكون المستوردة وعندما يتم جمع الشحنات
هذه الشووووحنات  ا مننسووووخ مصوووودقة عنها متاحة لجميع السوووولع الخاضووووعة للوائح التي تشووووكل جزءً 

أن تفي باشووووتراطات الصووووحة النباتية  ينبغي لجميع هذه السوووولعو المخصووووصووووة إلعادة التصوووودير،
 لالستيراد.

 اعتبارات عامة 6-1-3

لوقاية النباتات لبلد إعادة  عند إصوودار شووهادة صووحة نباتية إلعادة التصوودير، تؤّمن المنظمة القطرية
التعبلة،  إعادةا لبلد الوجهة النهائية في ما يتعلك بالمناولة )مثل التجزئة، الجمع، التصوووووودير ضوووووومانً 

 ( للشحنة في بلد إعادة التصدير.، التخزينإعادة التحميل

 حسووووب، التصوووودير النباتية إلعادةيتعيّن أن ترتكز اإلقرارات اإلضووووافية على شووووهادات الصووووحة و
على أنشووووووطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصوووووودير. ويتعين عدم نقل  االقتضوووووواء،

اإلقرارات اإلضووافية من شووهادات الصووحة النباتية األصوولية أو نسووخها المصوودق عليها إلى شووهادات 
 الصحة النباتية إلعادة التصدير.

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

أو نسخة مصدقة عنها، باإلضافة  للتصدير يتعيّن أن ترفك الشحنة بشهادة الصحة النباتية األصلية
 إلى شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير.

الشحنة بجميع شهادات الصحة ينبغي إرفاق  إعادة تصدير الشحنات مرات متعددة، وفي حال تمت
اتية األصلية إلعادة التصدير أو بنسخ مصدقة عنها. وينبغي أن يكون رقم شهادة الصحة النباتية النب

عادة التصوودير هو رقم شووهادة الصووحة النباتية لشووهادة الصووحة النباتية إلق البيان المصوودّ الوارد في 
 .لخر بلد إلعادة التصديرالصادرة عن المنظمة القطرية لوقاية النباتات في 

 اعتبارات إلصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير في نعض حاالت إعادة التصدير 6-2

أو أكثر من  1-6في هذه الحاالت التي ال يمكن فيها اسوووتيفاء إحدى االشوووتراطات الواردة في القسوووم 
أجل إصوودار شووهادة الصووحة النباتية إلعادة التصوودير، ينبغي أال يتم إصوودار شووهادة الصووحة النباتية 

 .التصديرإلعادة 

ا عن ذلك، قد تنفّذ المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد إعادة التصوووودير، بناء على طلب من  عوضووووً
الصووووووحة  إجراءاتمن معامالت أو غيرها عمليات تفتي  أو اختبارات أو معالجات/ المصوووووودرين،

الصووووحة النباتية  اشووووتراطاتالنباتية المناسووووبة وإذا كانت المنظمة القطرية لوقاية النباتات واثقة أن 
أن تُصدر شهادة صحة نباتية للتصدير. ويتعيّن  يجوز لهامستوفاة،  بلد الوجهة النهائيةفي لالستيراد 
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شوووهادة الصوووحة النباتية  على في القسوووم الخاص بمكان المنشوووأالمنشوووأ بين قوسوووين  بلداإلشوووارة إلى 
 للتصدير.

إعادة التصووووووودير أن ترفك شووووووهادة الصووووووحة النباتية ويجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلد 
األصلية، أو نسخة مصدقة عنها، إذا تضمنت معلومات استخدمت الستكمال شهادة الصحة النباتية 
للتصووودير. وفي هذه الحالة، يمكن اإلشوووارة إلى رقم الشوووهادة في قسوووم اإلقرار اإلضوووافي من شوووهادة 

بلد لالسووووتيراد في  النباتيةالشووووتراطات الصووووحة ال الصووووحة النباتية للتصوووودير، وذلك إلثبات االمتث
إعادة لبلد ال يمكن التي لتربة( اختبار او، النموموسووووووم  أثناءالتفتي  عمليات )مثل  الوجهة النهائية،

 .استيفائها التصدير

 اعتبارات أخرى خاصة نحاالت إعادة التصدير 6-3

للمنظمات القطرية لوقاية النباتات  يمكنعند حدوث إعادة التصووودير على نحو روتيني، أو البدء به، 
الصووحة النباتية باشووتراطات  للوفاءاالتفاق على إجراءات مناسووبة في بلدان المنشووأ وإعادة التصوودير 

وقد يشووومل ذلك تبادالً للمراسوووالت المكتوبة  .إعادة التصووودير وبلد الوجهة النهائية لالسوووتيراد في بلد
المنشووووووأ )مثل التفتي   بلدفي  المنفذةالصووووووحة النباتية  راءاتإجبين المنظمات القطرية المعنيّة عن 

أثناء موسوووووم النمو، اختبار التربة( والتي تؤمن الضووووومان المطلوب لبلد إعادة التصووووودير لتصوووووديك 
 الوجهة النهائية. لبلد وفقًا الشتراطات الصحة النباتية اتالشحن

 لعبوراعتبارات ل -7

ن المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد العبور غير إف عندما تكون شووووووحنة في العبور خالل بلد،
 (.(الشحنات العابرة) 25رقم المعيار الدولي ) مسؤولة إال إذا تم تحديد مخاطر لبلد العبور

يجوز أن يكون للبلدان المسووووتوردة متطلبات صووووحة نباتية محددة بالنسووووبة للواردات )مثل اقتضوووواء 
التي تنقل،  الوارداتاألختام، أو تغليف معين( موجهة إلى البلدان المصوووودرة بخصوووووص شووووحنات 

  على سبيل العبور، عن طريك بلدان أخرى إذا تم تحديد مخاطر معينة.

اتية للشووووحنة قد تعرضووووت للخطر خالل العبور وتسوووولمت المنظمة وإذا كانت سووووالمة الصووووحة النب
القطرية لوقاية النباتات في بلد العبور طلباً كي تصووووووبح ذات عالقة، يمكن للمنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات إصدار شهادات صحة نباتية انسجاماً مع األحكام الموصوفة في هذا المعيار.

 اأو أكثر في واسطة نقل واحدة سببً قل أثناء العبور أو نقل شحنتين وال يتعيّن اعتبار تغيير وسائل الن
 إلصدار شهادات صحة نباتية إال إذا تعرض أمن الصحة النباتية للخطر.
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 .هذا المعيارهذا الملحك هو جزء واجب االتباع من 

  للتصدير : نموذج شهادة صحة نباتية1 الملحق

  ]األصل الملحك باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات [

 __________ رقم:

  ________________________________________________________ المنظمة القطرية لوقاية النباتات في:

  ___________________________________________________ إلى منظمة )منظمات( وقاية النباتات في:

الً   وصف الشحنة -أو 

  ____________________________________________________________________ :اسم الُمصدّر وعنوانه

  ___________________________________________________ وعنوانه حسب البيانات: اسم المرسل إليه

  ____________________________________________________________________ عدد الطرود ووصفها:

  ________________________________________________________________________ العالمات المميزة:

  _____________________________________________________________________________ مكان المنشأ:

  ________________________________________________________________ وسيلة النقل حسب البيانات:

  ______________________________________________________________ نقطة الدخول حسب البيانات:

  __________________________________________________________ اسم الُمنتَج وكميته حسب البيانات:

  __________________________________________________________________ األسماء العلمية للنباتات:

للوائح الصحة النباتية الموصوفة  نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة
 ً دت خالية من لفات الحجر قد  ضووومنا فُتشوووت و/أو اختبرت طبقاً لإلجراءات المعتمدة المالئمة، ووجِّ

الصووووحة النباتية لدى الطرف  الشووووتراطاتالزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المسووووتورد ووفقا 
 باآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح.المتعاقد المستورد، بما في ذلك االشتراطات الخاصة 

 .*من اآلفات األخرى واعتبرت خالية أساًسا

 إقرار إضافي –اثانيً 

 ]أدخل النص هنا[

 المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصانة –اثالثً 

  ______________________________ الكيماويات )المادة الفعالة( ___________المعالجة ________ التاريخ

  ____________________________________________________________  مدة التعريض ودرجة الحرارة

  __________________________________________________________________________________ التركيز

  _________________________________________________________________________ معلومات إضافية

 ________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________  مكان اإلصدار

  ________________________________________ اسم المسؤول المفوض )ختم المنظمة(

  ___________________________________ ____________  التاريخ

 (التوقيع)
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 ________________________________________________________________________________________  

.)اسووووووم المنظمة القطرية لوقاية النباتات( أو أي من موظفيها أو ممثليها أي  ____________ ال تتحمل
 *مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة

 بند اختياري. *
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 هذا الملحك هو جزء واجب االتباع من هذا المعيار

 نموذج لشهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير :2الملحق 

  ] األصل الملحك باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات [

 __________ رقم:

 )الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير( _____________________المنظمة القطرية لوقاية النباتات في

المتعووواقووودة( المسووووووتورد )الطرف المتعووواقووود )األطراف إلى: منظمة )منظمات( وقاية النباتات في
 )المستوردة(

 وصف الشحنة –الً أو  

  ____________________________________________________________________ :وعنوانهاسم الُمصدّر 

  __________________________________________________  سم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات:ا

  ___________________________________________________________________  عدد الطرود ووصفها:

  _______________________________________________________________________  العالمات المميزة:

  ____________________________________________________________________________  مكان المنشأ:

  _______________________________________________________________  وسيلة النقل حسب البيانات:

  ______________________________________________________________ نقطة الدخول حسب البيانات:

  _________________________________________________________  البيانات:اسم الُمنتَج وكميته حسب 

  _________________________________________________________________ األسماء العلمية للنباتات: 

ئح الصحة النباتية الموصوفة نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة للوا
________ )الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصووووووودير( من ________ قد وردت إلى  اضوووووومنً 

، المرفك نسووخة ________)الطرف المتعاقد بجهة المنشووأ( مشوومولة بشووهادة الصووحة النباتية رقم 
 أعيدت تعبلتها  مع هذه الشهادة؛ وأنها معبأة عنها  صورة موثقة طبك األصل   *أصليـوووـوووة

 إلى شوووهادة الصوووحة النباتية األصووولية  ا، وأنه، اسوووتنادً  *عبوات جديدة في عبواتها األصووولية 
الصوووووحة النباتية المعمول بها لدى الطر ف الشوووووتراطات ، اعتبرت مطابقة والتفتي  اإلضوووووافي 

)الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير(، لم تتعرض ________ المتعاقد، وأنه أثناء تخزينها لدى 
 لمخاطر التلوث أو اإلصابة.

 في الخانة المناسبة. توضع عالمة  *

 إقرار إضافي –ثانيًا

 ]أدخل النص هنا[

 المعالجة للتطهير من التلوث و/أو اإلصانة –ثالثًا

  ______________________________ الكيماويات )المادة الفعالة( ___________ المعالجة ________ التاريخ

  _____________________________________________________________ مدة التعريض ودرجة الحرارة

  __________________________________________________________________________________ التركيز

  _________________________________________________________________________ معلومات إضافية

 ________________________________________________________________________________________  
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  _________________________________________  مكان اإلصدار

  ________________________________________ اسم المسؤول المفوض )ختم المنظمة(

  ____________________________________ ____________ التاريخ

 (التوقيع)

 ________________________________________________________________________________________  

)اسووووووم المنظمة القطرية لوقاية النباتات( أو أي من موظفيها أو ممثليها أي ________ ال تتحمل 
 **مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة.

 اختياري بند **
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 واجب االتباع من المعيار األغراض مرجعية فق  وهو ليس جزءً  أدرج هذا المرفك

 (2014الموحدة وآليات التبادل ) XMLا، معلومات عن خطط الشهادات إلكترونيً : إصدار 1 المرفق

 مقد مة

لشووووهادات الصووووحة النباتية الورقية،  اإللكترونيهي المكاف   اإللكترونيةشووووهادات الصووووحة النباتية 
تقوم المنظمة  حينويمكن أن تُسووتخدم إذا قبلتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسووتورد. 

الوطنية لوقاية النباتات في بلد التصووووودير أو إعادة التصووووودير بإصووووودار شوووووهادات الصوووووحة النباتية 
، يجب أن تكون هذه الشوووهادات متاحة مباشووورة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد اإللكترونية
 المستورد. 

 لكترونية.ادات الصحة النباتية اإلار على شهتنطبك جميع االشتراطات واإلجراءات في هذا المعي

، يتوّجب على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات اإللكترونيةلدى اسووتخدام شووهادات الصووحة النباتية 
للصووووحة النباتية يسووووتخدم لغة ترميز  إلكترونيةأن تضووووع نظاماً إلصوووودار، ونقل، وتلقّي شووووهادات 

 ت التبادل الموّحدة.موّسعة، وهيكلية رسالة ومحتويات موّحدة وبروتوكوال

ويعطي هذا المرفك توجيهات على هذه العناصوووووور، ويشووووووير إلى صووووووفحة على الموقع اإللكتروني 
الدولية لوقاية النباتات  لالتفاقية -توفّر رواب  بمزيد من التفاصوووووويل5لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

بشووووووأن المعلومات الواردة في هذا المرفك. ويُشووووووار إلى هذه  -ومواقع اإلنترنت الخارجية والوثائك
 "، وما إليه.2الراب  "، و"1الراب  الرواب  في النّص على أنها "

 رونية.شهادات الصحة النباتية اإللكت إلصدارويجب أن يتضمن النظام المكّونات المتسقة التالية 

دة  -1  XMLهيكلية رسالة لغة الترميز الموح 

( لتبادل بيانات 1الراب  رابطة الشووبكة العالمية ) النباتاتيجب أن تسووتخدم المنظمات الوطنية لوقاية 
 عن شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.

لتدابير الصحة والصحة النباتية في مركز األمم  XMLعلى مخط   XMLتستند هيكلية رسالة نظام 
(، وعلى خرائ  بيانات 2الراب  المتحدة المعني بتيسووووووير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية )

النباتية  الصوووووحةالتي تشوووووير إلى حيث يجب وضوووووع البيانات عن إصووووودار شوووووهادات  XMLنظام 
 .XMLاإللكترونية في مخط  

بإصدار شهادة إلكترونية للصحة النباتية  XMLالصحة النباتية في نظام  يسمح وضع خرائ  بيانات
 (.4الراب  من أجل إعادة التصدير ) النباتية( وشهادة إلكترونية للصحة 3الراب  من أجل التصدير )

 XMLمحتويات مخطط ن ام  -2

من أجل تيسوووووير التواصووووول اإللكتروني التلقائي ومعالجة البيانات الخاصوووووة بإصووووودار الشوووووهادات 
ع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على اسووتخدام  موّحدة )متّسووقة(،  مصووطلحاتاإللكترونية، تُشووجَّ

في مجال شهادات الصحة النباتية  XMLورموز ونصوص لعناصر البيانات المتصلة برسالة نظام 
 لكترونية.اإل

 .حين تتوفّر رموز مالئمة ام نّص حّر )أي غير موّحد( محدودً ويجب أن يكون استخدا

ضوورورة اسووتخدام  افّر نصوووص متّسووقة وال تُلحظ مسووبقً وبالنسووبة إلى التواريخ وأسووماء 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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وإقرارات إضووافية وبالنسووبة إلى األسووماء العلمية للنباتات واآلفات، ووصووف الشووحنة، والعالجات، 
لة للمصوووطلحات المتسوووقة، والرموز والنصووووص، وسوووتكون هذه  ونقاط دخول، توضوووع قوائم مفصوووّ
القوائم متاحة. ويمكن إدخال نّص حّر إذا لم يرد المصطلح المالئم، أو النص، أو إذا لم تظهر القيمة 

 .في القوائم

يثها، وسيرد وصفها على الموقع وتوضع أيضاً عملية للحفاظ على قوائم المصطلحات المتسقة وتحد
. وسوووووف يُطلَب إلى المنظمات الوطنية لوقاية 5النباتات لوقايةاإللكتروني الخاص باالتفاقية الدولية 

 وضع مصطلحات متسقة جديدة من خالل استخدام هذه العملية.النباتات تقديم مقترحات ل

غير تلك المذكورة أعاله، فال حاجة إلى مصووطلحات ونصوووص  البياناتوأّما بالنسووبة إلى عناصوور 
 متسقة وبالتالي، يمكن إدراج نّص حّر.

 XMLومزيد من التفاصوويل عن المعلومات الواجب إدخالها بشووأن عناصوور البيانات في رسووالة نظام 
 يرد في األجزاء الفرعية 

 أسماء البلدان 2-1

ع  بالنسبة إلى أسماء البلدان )أي بلد المنشأ، والتصدير، وإعادة التصدير، والعبور، والوجهة(، يُشجَّ
ية لتوحيد المقاييس  لدول فة من حرفين التي تعتمدها المنظمة ا لدان المؤلّ على اسووووووتخدام رموز الب

 (.6الراب  )

 ة للنباتات واآلفاتاألسماء العلمي 2-2

بالنسووووبة إلى األسووووماء العلمية للنباتات في الشووووحنات، والنباتات التي تتأتى منها المشووووتقات النباتية، 
ع على استخدام قاعدة البيانات الخاصة باألسماء العلمية )  (.7الراب  واآلفات الخاضعة للوائح، يُشجَّ

 وصف الشحنة 2-3

ع على أن يتم وصوووف السووولعة  يجب أن يشووومل وصوووف الشوووحنة نوع السووولعة ونوع التعليب. ويًشوووجَّ
ع أيضاً 8الراب  في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) المعتمدةباستخدام مصطلحات السلع  (. ويُشجَّ

دية الصووادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتصووا 21على أن يوصووف نوع التعليب باسووتخدام التوصووية 
 (.9الراب  ألوروبا )

 وإن عناصر أخرى من وصف الشحنة قد تشمل، عند اإلمكان:

الصووادرة عن لجنة  20الوزن، والحجم، واالرتفاع )ويُشووّجع على وصووفها باسووتخدام التوصووية  -
 (.10الراب  األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا( )

ستخدام التوصية  - شّجع على وصفها با صادرة عن لجنة  19وسيلة النقل حسب البيانات )ويُ ال
 (.15الراب  األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا( )

نقطة الدخول المصوورح بها واسووم البلد )ويُشووّجع على وصووفها باسووتخدام مدّونة األمم المتحدة  -
 (.14الراب  لمواقع التجارة والنقل )

 تالعالجا 2-4

يًشَجع على تحديد أنواع العالج باستخدام المصطلحات المتسقة التي تعتمدها االتفاقية الدولية لوقاية 
ع على تحديد المكّونات الناشطة باستخدام مؤشر 11الراب  النباتات ألنواع العالجات ) (. كذلك، يُشجَّ

ع ع12الراب  مبيدات اآلفات الذي يعتمده الدسووتور الغذائي ) أخرى )مثل  لملى وصووف معا(. ويًشووجَّ
الصووادرة عن لجنة األمم  20الترّكز، والجرعة، والحرارة، ومدة التعّرض( باسووتخدام التوصووية رقم 

 (.10الراب  المتحدة االقتصادية ألوروبا( )

 إقرارات إضافية 2-5
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ع على وصووووفها 2ترد الصووووياغة المّوحدة الموصووووى بها لإلقرارات اإلضووووافية في المرفك  ، ويُشووووجَّ
 اسووتخدام(. ويمكن 13الراب  باسووتخدام رموز االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لإلقرارات اإلضووافية )

النص الحّر لتكملة اإلقرارات اإلضوووووافية الُمشوووووار إليها على الموقع الشوووووبكي لالتفاقية أو وصوووووف 
 التصريحات اإلضافية التي لم يتّم توحيدها.

 اسم المسؤول المفَوض 2-6

ض إصدار شهادات يجب أن يُدر النباتية اإللكترونية في كّل نوع من  الصحةج اسم المسؤول المفوَّ
 أنواع شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.

 آليات التبادل اآلمن للبيانات -3

المنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن أمن نظامها الوطني لتكنولوجيا المعلومات المستخدم 
 الصحة النباتية اإللكترونية.إلصدار شهادات 

أن يكون التبادل اإللكتروني للبيانات الخاصة بشهادات  لضمانويجب أن تُشفَّر البيانات خالل نقلها 
. ويتعيّن على اة لوقاية النباتات لمناً ومصووووووودّقً الصووووووحة النباتية اإللكترونية بين المنظمات الوطني

بيت. وقبل  128يبلغ  أدنىذات تشووفير  ابروتوكوالً لمنً باتات أن تسووتخدم المنظمات الوطنية لوقاية الن
النقل، يجوز أن تخضووع البيانات الخاصووة بشووهادات الصووحة النباتية اإللكترونية إلى تشووفير إضووافي 

 يبقى غير ملمو  بعد النقل.

لى من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصووودّر إ اإلنترنتويجب أن يتّم نقل البيانات عبر 
)مثوول بروتوكول  المعلوموواتمثيلتهووا في البلوود المسووووووتورد بوواسووووووتخوودام اآلليووات اآلمنووة لتكنولوجيووا 

، والنظام المتعدد الغايات/اآلمن المتدادات (SOAP)المعلوماتية العالمية لبلوغ األشووووووياء البسوووووويطة 
 (REST)، ونقل الدولة الممثلة (FTP)، وبروتوكول نقل الملفات (S/MIME)البريد عبر اإلنترنت 

 باستخدام نظم مكّملة لبعضها. 

ويجب أن تتيح المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصوودّر إلى المصوودّر رقم شووهادة الصووحة 
 النباتية اإللكترونية الحالية للشحنة.

ة النباتات الرسووائل بين المنظمات الوطنية لوقاي الرسووائلويجب أن يتبع التواصوول بشووأن حالة تبادل 
 الموّحدة الموصى بها والمعتمدة في األمم المتحدة/لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.

والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن وضع نظمها الخاصة بتبادل البيانات عن شهادات 
لية التبادل بسوووووبب الصووووويانة أو الصوووووحة النباتية اإللكترونية والحفاظ على هذه النظم. وحين تُعلَّك ل

باتات أن تبلّغ المنظمات الوطنية  ية الن تعّطل غير متوقّع للنظام، يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقا
 األخرى لوقاية النباتات بذلك في أسرع وقت ممكن.

 شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير -4

الصحة النباتية األصلية للتصدير أو نسخة موثقة  شهادة في النظم الورقية حصرياً، يجب أن تتوفر
عنها كمسوتند ملحك بشوهادة الصوحة النباتية إلعادة التصودير. وفي حال اسوتُخدمت شوهادتي الصوحة 

 النباتية اإللكترونية والورقية على السواء، ينبغي االستجابة إلى االشتراطات التالية.

إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية شهادة الصحة النباتية اإللكترونية  4-1
 للتصدير ننسخة إلكترونية

التصوووودير بنسووووخة  حين تكون شووووهادة الصووووحة النباتية للتصوووودير وشووووهادة الصووووحة النباتية إلعادة
إلكترونياً بشهادة الصحة النباتية  للتصديرإلكترونية، ينبغي إرفاق شهادة الصحة النباتية اإللكترونية 

 اإللكترونية إلعادة التصدير
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 شهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصلية 4-2
 ننسخة ورقية

حين تكون شووهادة الصووحة النباتية األصوولية للتصوودير بنسووخة ورقية وتكون شووهادة الصووحة النباتية 
الصوووحة النباتية األصووولية  لشوووهادةبنسوووخة إلكترونية، ينبغي إرفاق صوووورة مسوووح  التصووودير إلعادة

أو شووكل لخر غير قابل للتعديل( بشووهادة الصووحة النباتية اإللكترونية إلعادة  PDFللتصوودير )بشووكل 
 التصدير.

شااهادة الصااحة النباتية الورقية إلعادة التصاادير مع شااهادة الصااحة النباتية األصاالية  4-3
 رونيةننسخة إلكت

حين تكون شهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير بنسخة إلكترونية وتكون شهادة الصحة النباتية 
اإللكترونية والمصادقة عليها من  النباتيةإلعادة التصدير بنسخة ورقية، ينبغي طبع شهادة الصحة 

عادة التصووووووودير بختمها، وتأريخها، وتوقيعها.  لد إ تات في ب با ية الن ية لوقا نب المنظمة الوطن جا
شهادة الصحة النباتية اإللكترونية للتصدير نسخة موثّقة ثم  سخة المطبوعة من  وبالتالي، تصبح الن

 ة التصدير.تُرفَك، بنسخة ورقية، بشهادة الصحة النباتية إلعاد

إدارة شااااهادات الصااااحة النباتية اإللكترونية الصااااادرة عن المن مات الوطنية لوقاية  -5
 النباتات

 المسائل المتعلقة ناالسترجاع 5-1

في البلد المسووووتورد غير قادرة على اسووووترجاع شووووهادات  النباتاتإذا كانت المنظمة الوطنية لوقاية 
المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصووودر أن تعيد  الصوووحة النباتية اإللكترونية، يتعيّن على

تقديم شووهادات الصووحة النباتية اإللكترونية األصوولية بناًء على طلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات 
 في البلد المستورد.

 التعديل واالستبدال 5-2

شهادات الصحة النباتية اإللكترونية  بحاجة إلى التعديل بعد صدور إذا كانت أٌي من المعلومات في 
األصوولية على أن تصوودر شووهادات  اإللكترونيةهذه الشووهادات، ينبغي إلغاء شووهادات الصووحة النباتية 

 ( مع التعديالت عليها، كما يرد وصفه في هذا المعيار.5الراب  الصحة النباتية اإللكترونية البديلة )

 إلغاء اإلرسال 5-3

وقاية النباتات في البلد المصووووودّر بأنه لم يتّم إرسوووووال الشوووووحنة بعد في حال علمت المنظمة الوطنية ل
إصووودار شوووهادات الصوووحة النباتية اإللكترونية، يتعين على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد 

 المصدّر أن تلغي شهادات الصحة النباتية اإللكترونية المرافقة لها.

 نسخة موث قة 5-4

هادات الصووحة النباتية اإللكترونية نسووخاً مطبوعة للبيانات الخاصووة بشووهادات تُعدّ النسووخ الموثقة لشوو
)يتّم ختمها، وتأريخها، وتوقيعها( من جانب  عليهاالصووووحة النباتية اإللكترونية التي تتّم المصووووادقة 

 منظمة وطنية لوقاية النباتات تشهد على صحة البيانات.

ويجب أن تكون النسخ المطبوعة بشكل يتبع الصياغة الموّحدة التي يوفّرها نموذج شهادات الصحة 
يتّم اإلقرار بأنها شهادات صحة نباتية. إنما  وأنالنباتية المعتمد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

الوطنية لوقاية إذا قبلتها المنظمة  XMLبشووووووكل  XMLيجوز أن تكون النسووووووخ المطبوعة بيانات 
 النباتات في البلد المستورد.

 اسم المرَسل إليه وعنوانه حسب البيانات -6
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في حال شهادات الصحة النباتية الورقية، وبالنسبة إلى "اسم المرَسل إليه وعنوانه حسب البيانات" 
ل إليه معروفاً، و منظمة ذا أجازت الإيمكن اسووتخدام المصووطلح "إلى جانب" في حال لم يكن المرسووَ

 الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد باستخدام هذا المصطلح

اإللكترونية، قد تصوول المعلومات عن الشووحنة إلى البلد المسووتورد قبل  وفي شووهادات الصووحة النباتية
 وصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة،

 الصحة النباتية اإللكترونية قبل دخول الشحنة. شهاداتما سوف يتيح التحقك من البيانات عن 

ع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على طلب أن  وعوضووواً عن اسوووتخدام خيار "إلى جانب"، تُشوووجَّ
االتصال به في البلد المستورد  يمكنتضم شهادات الصحة النباتية اإللكترونية اسم وعنوان شخص 

 المسؤول عن الشحنة.
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 واجب االتباع من المعيار األغراض مرجعية فق  وهو ليس جزءً  أدرج هذا المرفك

 : الصياغة الموصى نها لإلقرارات اإلضافية2المرفق 

الخاصة بالصحة النباتية  الشتراطاتهااء تطويرها نالنباتات، أث لوقايةيتعيّن على المنظمات القطرية 
هنا أمثلة عن الصووويغ وليس فق   لالسوووتيراد اسوووتخدام الصووويغ التالية لإلقرارات اإلضوووافية. وندرج

 .استخدامهاالتصريحات التي يمكن 

)اسم اآلفة أو التربة أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالية من  ووجدت *الشحنةتم تفتي   -1
 ]يتعين التحديد[غيرهـــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)اسم اآلفة )اآلفات((.خالية من  ووجدترسمياً  *الشحنةتم تفتي   -2

بارتم  -3 عة  اخت بل الزرا تات ق با ها الن نت تنمو في كا ية من  ووجدتأوسووووووواط النمو التي  خال
 ــــــــــــــــــــ )اسم اآلفة)اآلفات((.

ـــــــــــــــــــــــــ )اسم اآلفات التالية ــــــــــــــــــ )اسم اآلفة)اآلفات(( غير موجود في  -4
 البلد/المنطقة(

 في *الشحنة إنتاجتم  -5

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

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

 .**ــــــــــــــــــــــــ )اسم اآلفة)اآلفات((مكان إنتاج خالم من اآلفات 

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

خاليـووـووـووـووة من أثناء موسم النمو ووجدت  **/موقع اإلنتاج/الحقل **تم تفتي  مكان اإلنتاج -6
 )اسم اآلفة)اآلفات((.ــــــــــــــــ 

ناء موسووووووم النمو األخير )مواسووووووم النمو األخيرة(تم  -7 تات األم أث با تات/الن با بار الن  ***اخت
 )اسم اآلفة)اآلفات((.خالية من ــــــــــــــــــــــــــ ووجدت 

أنتجت النباتات في األوعية )تحديد تقنية اإلنتاج باألوعية( ولم يعثر فيها على ــــــــــــــــــ  -8
 )اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم اآلفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 فات(.أو اآل

خالية اسووووووتُمدت النباتات من نباتات أم كان قد تم اختبارها )يمكن تحديد الطريقة( ووجدت  -9
 )اسم اآلفة)اآلفات((.من ـــــــــــــــــــ 

)اسم البرنامج/المرجع الشتراط ــــــــــــــــــــــــ وتوضيبها انسجاماً مع  *تم إنتاج الشحنة -10
 أو اتفاق ثنائي الطرف(.صحة نباتي لالستيراد محدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اسم اآلفة(. أنتجت هذه الشحنة من صنف نباتي مقاوم لـ -11

نباتات الغر  تمتثل لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ )حدّد مستوى )مستويات( التحّمل المنشأة  -12
ــــــــــــــــــــــــــــ )حدّد اآلفة )اآلفات( غير الصحة النباتية لالستيراد لـ ــــ حسب اشتراطات

 الحجرية الخاضعة للوائح(.

 يمكن التحديد إذا كان ذلك ينطبك على جزء منها. *
 أضف فيما إذا كان ذلك قابالً للتطبيك "بما في ذلك المنطقة الواقية المحيطة". **

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



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


