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إصدا شهادات الابة النباتية االلكرتونية ،ومعلومات عن لغات الرتميز املوسعة املوحّدة وآليرات الابرادل
(مشعو املعف  1للمعيا الدولل لادالص الابة النباتية )110-1112( )11:1111

][2

ال يشكل هذا جزءًا رمسياً من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.
تا يخ الوثيقة

5112-11-52

فئة الوثيقة

مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية :املرفق  1للمعيار الدولي لتدابري الصحة
النباتية رقم 5111 :15

املعحلرررة احلاليرررة  :11-5112عرضهه علههل الهدورت التاسههعة هليئههة تهدابري الصههحة النباتيههة ()5112
العتماده
للوثيقة
املعاحل العئيسية

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 12-5112أضههافا الههدورت اهلوئ هليئههة تههدابري الصههحة النباتيههة موضههوع مراجعههة
املعيارين الدوليني لتدابري الصحة النباتية رقم  7و)112-5112( 15
 11-5112وافقهها جلنههة املعههايري علههل املوا ههفة ( 23مراجعههة املعيههارين الههدوليني
رقم  7و)15
 15-5111اعتمدت الدورت السادسة هليئة تهدابري الصهحة النباتيهة تنقيحهات علهل
املعيارين الهدوليني لتهدابري الصهحة النباتيهة رقهم  7و( 15أُنظهر التسلسهل التهار ي
ملطبوع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدت للتفا يل) ،املرفق  1مل يُنجَز
التسلسل التار ي لوضع املرفق 1
 12-5111إنشههاء وموعههة عمههل مفتوضههة العيههوية معنيههة با ههدار الشهه ادات
االلكرتونية
 15-5115وضع املشرف واللجنة التوجي ية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات املعنية
ص املرفق .1
با دار ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية مشروع ن ّ
 12 -5115راجعا جلنة املعايري املشروع ووافقا علل رفعه إئ مشاورت اهلعياء
 12 -5115رُفع املشروع إئ مشاورت اهلعياء
 11 -5115جُمعا تعليقات اهلعياء وقُدِّما إئ املشرف
 11 -5115قام املشرف مبراجعة املشروع استنادًا إئ تعليقات اهلعياء
 12 -5112وافقهها الههدورت السههابعة للجنههة املعههايري علههل إليههاع املشههروع لفههرتت
التعليقات بشأن الشواغل الرئيسية
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 12 -5112رُفعا الوثيقة إئ فرتت إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية
 11 -5112جُمعا التعليقات ،وقُدِّما إئ املشرف وقام املشهرف مبراجعهة املشهروع
استنادًا إئ التعليقات
 11 -5112وافقا جلنة املعايري علل رفع املشروع إئ الدورت التاسهعة هليئهة تهدابري
الصحة النباتية العتماده
معاحل اإلشعاف

 11 -5112جلنة املعايري ،Sakamura, Motoi (JP) :مشرف

مالحظات

ّ 5115-12-12مت حتريره
 10 -5115إضافات من فريق عمل اخلرباء التابع لالتفاقية الدولية لوقايهة النباتهات
يف باريس
 12 -5112استعرض فريق اخلرباء الفين املعين بدليل مصطلحات الصهحة النباتيهة
التعليقات
ّ 5112-12-15مت حتريره
 5112-11-51قامهها اهلمانههة بتحريههر املشههروع همهها عدّلههه املشههرف إثههر الشههواغل
اجلوهرية
ّ 5112-11-52مت حتريره

][3

املقدّمة

][4

ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية هي املكافلء االلكرتونهي لشه ادات الصهحة النباتيهة الورقيهة ،ونكهن أن
تُستخدم إذا قبلت ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد .ضني تقوم املنظمة الوطنية لوقاية النباتهات
يف بلد التصدير أو إعادت التصدير با دار ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية ،جيب أن تكون ههذه الشه ادات
متاضة مباشرت للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.

][5

تنطبق مجيع االشرتاطات واإلجراءات يف هذا املعيار علل ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية.

][6

لدى استخدام ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية ،يتوجّب علل املنظمات الوطنيهة لوقايهة النباتهات أن تيهع
نظاماً إل دار ،ونقل ،وتلقّي ش ادات إلكرتونية للصحة النباتية يستخدم لغهة ترميهز موسّهعة ،وهيكليهة رسهالة
وحمتويات موضّدت ،وبروتوهوالت تبادل موضّدت.

][7

ويعطي هذا املرفق توجي ات علل هذه العنا ر ،ويشهري إئ هفحة علهل املوقهع االلكرتونهي لالتفاقيهة الدوليهة
لوقاية النباتات ( )http://ePhyto.ippc.intتوفّر روابط مبزيد من التفا يل -لالتفاقية الدوليهة لوقايهة النباتهات
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ص
ومواقع االنرتنا اخلارجية والوثائق -بشأن املعلومات الواردت يف هذا املرفهق .ويُشهار إئ ههذه الهروابط يف الهن ّ
علل أن ا "الرابط  ،"1و"الرابط  ،"5وما إليه.
][8

وجيب أن يتيمن النظام املكوّنات املتسقة التالية إل دار ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية.
سالة لغة الرتميز املوحّدة XML

][9

 -1هيكلية

][10

جيب أن تستخدم املنظمات الوطنية لوقايهة النباتهات رابطهة الشهبكة العامليهة (الهرابط  )1لتبهادل بيانهات عهن
ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية.

][11

تستند هيكلية رسالة نظام  XMLعلل خمطط  XMLلتدابري الصحة والصهحة النباتيهة يف مرههز اهلمهم املتحهدت
املعين بتيسري التجارت واهلعمال التجارية االلكرتونية (الرابط  ،)5وعلل لرائط بيانات نظام  XMLاله تشهري
إئ ضيث جيب وضع البيانات عن إ دار ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية يف خمطط .XML

][12

يسمح وضع لرائط بيانات الصحة النباتية يف نظام  XMLبا دار ش ادت إلكرتونية للصهحة النباتيهة مهن أجهل
التصدير (الرابط  )2وش ادت إلكرتونية للصحة النباتية من أجل إعادت التصدير (الرابط .)2

] -1 [13حماويات خمطط نظام XML

][14

من أجل تيسري التوا ل االلكرتوني التلقائي ومعاجلة البيانات اخلا ة با دار الش ادات االلكرتونيهة ،تُشهجع
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات علل استخدام مصطلحات موضّدت (متّسقة) ،ورموز ونصوص لعنا هر البيانهات
املتصلة برسالة نظام  XMLيف وال ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية.

][15

وجيب أن يكون استخدام نصّ ض ّر (أي غري موضّد) حمدوداً ضني تتوفّر رموز مالئمة

][16

وبالنسبة إئ التواريخ وأمساء البلدان ،تتوفّر نصوص متّسقة وال تُلحظ مسبق ًا ضرورت استخدام نصّ ضرّ.

][17

وبالنسبة إئ اهلمساء العلمية للنباتات واآلفات ،وو ف الشحنة ،والعالجات ،وإقرارات إضافية ونقاط دلهول،
ص
توضع قوائم مفصّلة للمصطلحات املتسقة ،والرموز والنصوص ،وستكون هذه القوائم متاضة .ونكن إدلهال نه ّ
ض ّر إذا مل يرد املصطلح املالئم ،أو النص ،أو إذا مل تظ ر القيمة يف القوائم

][18

وتوضع أيياً عملية للحفاظ علل قوائم املصطلحات املتسقة وحتديث ا ،وسهريد و هف ا علهل املوقهع االلكرتونهي
اخلاص باالتفاقية الدوليهة لوقايهة النباتهات ( .)http://ePhyto.ippc.intوسهوف يُطلبهب إئ املنظمهات الوطنيهة
لوقاية النباتات تقديم مقرتضات لوضع مصطلحات متسقة جديدت من لالل استخدام هذه العملية.

][19

وأمّا بالنسبة إئ عنا ر البيانات غري تلك املذهورت أعاله ،فال ضاجة إئ مصطلحات ونصوص متسهقة وبالتهالي،
نكن إدراج نصّ ضرّ.
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][20

ومزيد من التفا يل عن املعلومات الواجب إدلاهلا بشأن عنا ر البيانات يف رسالة نظام  XMLيرد يف اهلجهزاء
الفرعية

][21

 1-1أمساء البلدان

][22

بالنسبة إئ أمساء البلدان ( أي بلهد املنشهأ ،والتصهدير ،وإعهادت التصهدير ،والعبهور ،والوج هة) ،يُشهجع علهل
استخدام رموز البلدان املؤلّفة من ضرفني ال تعتمدها املنظمة الدولية لتوضيد املقاييس (الرابط .)2

][23

 1-1األمساء العلمية للنباتات واآلفات

][24

بالنسبة إئ اهلمساء العلمية للنباتات يف الشحنات ،والنباتهات اله تتهأتل من ها املشهتقات النباتيهة ،واآلفهات
اخلاضعة للوائح ،يُشجع علل استخدام قاعدت البيانات اخلا ة باهلمساء العلمية واملتاضة علل املوقع االلكرتوني
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (( )http://ePhyto.ippc.intالرابط .)7

][25

 0-1وصف الشبنة

][26

جيب أن يشمل و ف الشحنة نهوع السهلعة ونهوع التعليهب .ويًشهجع علهل أن يهتم و هف السهلعة باسهتخدام
مصطلحات السلع املعتمدت يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (الرابط  .)3ويُشجع أييهاً علهل أن يو هف نهوع
التعليب باستخدام التو ية  51الصادرت عن جلنة اهلمم املتحدت االقتصادية هلوروبا (الرابط .)0

][27

وإن عنا ر ألرى من و ف الشحنة قد تشمل ،عند اإلمكان:

][28

 الوزن ،واحلجم ،واالرتفاع (ويُشجّع علل و ف ا باستخدام التو هية  51الصهادرت عهن جلنهة اهلمهم املتحهدتاالقتصادية هلوروبا) (الرابط .)11

][29

 وسيلة النقل ضسب البيانات (ويُشجّع علل و ف ا باستخدام التو ية  10الصادرت عهن جلنهة اهلمهم املتحهدتاالقتصادية هلوروبا) (الرابط .)12

][30

 نقطة الدلول ضسب البيانات (ويُشجّع علل و ف ا باستخدام مدوّنة اهلمم املتحهدت ملواقهع التجهارت والنقهل(الرابط  )12أو اسم البلد.

][31

 4-1العالجات

][32

يًشجَع علل حتديد أنواع العالج باستخدام املصطلحات املتسقة ال تعتمدها االتفاقية الدوليهة لوقايهة النباتهات
هلنواع العالجات (الرابط  .)11هذلك ،يُشجع علل حتديد املكوّنات الناشطة باستخدام مؤشهر مبيهدات اآلفهات
الذي يعتمهده الدسهتور الغهذائي (الهرابط  .)15ويًشهجع علهل و هف معهامل ألهرى (مثهل الرتهّهز ،واجلرعهة،
واحلرارت ،ومدت التعرّض) باستخدام التو ية رقهم  51الصهادرت عهن جلنهة اهلمهم املتحهدت االقتصهادية هلوروبها)
(الرابط .)12
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][33

 5-1إقعا ات إضافية

][34

ترد الصياغة املوّضدت املو ل ب ا لإلقرارات اإلضافية يف املرفق  ،5ويُشجع علل و ف ا باستخدام رموز االتفاقية
الدولية لوقايهة النباتهات لإلقهرارات اإلضهافية (الهرابط  .)12ونكهن اسهتخدام الهنص احله ّر لتكملهة اإلقهرارات
اإلضافية املُشار إلي ا علل املوقع الشبكي لالتفاقية أو و ف التصرحيات اإلضافية ال مل يت ّم توضيدها.

][35

 2-1إسم املسؤول املفوَض

][36

جيب أن يُدرج إسم املسؤول املفوض إ دار ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية يف هلّ نوع من أنهواع شه ادات
الصحة النباتية االلكرتونية.

][37

 -0آليات الابادل األمن للبيانات

][38

املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسهؤولة عهن أمهن نظام ها الهوطين لتكنولوجيها املعلومهات املسهتخدم إل هدار
ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية.

][39

وجيب أن تُشفَّر البيانات لالل نقل ا ليمان أن يكون التبادل االلكرتوني للبيانات اخلا هة بشه ادات الصهحة
النباتية االلكرتونية بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات آمناً ومصدّقاً .ويتعيّن علهل املنظمهات الوطنيهة لوقايهة
النباتات أن تستخدم بروتوهوالً آمناً ذات تشفري أدنل يبلغ  153بيا .وقبل النقل ،جيوز أن ختيع البيانهات
اخلا ة بش ادات الصحة النباتية االلكرتونية إئ تشفري إضايف (الرابط  )17يبقل غري ملموس بعد النقل.

][40

وجيب أن يتمّ نقل البيانات عرب االنرتنا من املنظمة الوطنيهة لوقايهة النباتهات يف البلهد املصهدّر إئ مثيلت ها يف
البلد املستورد باستخدام اآلليات اآلمنة لتكنولوجيا املعلومات (مثل بروتوهول املعلوماتيهة العامليهة لبلهوأل اهلشهياء
البسيطة ( ،)SOAPوالنظام املتعدد الغايات/اآلمن المتدادات الربيهد عهرب االنرتنها ( ،)S/MIMEوبروتوههول
نقل امللفات ( ،)FTPونقل الدولة املمثلة ( )RESTباستخدام نظم مكمّلة لبعي ا.

][41

وجيههب أن تتههيح املنظمههة الوطنيههة لوقايههة النباتههات يف البلههد املصهدّر إئ املصهدّر رقههم شه ادت الصههحة النباتيههة
االلكرتونية احلالية للشحنة.

][42

وجيب أن يتبع التوا ل بشأن ضالة تبادل الرسائل بني املنظمهات الوطنيهة لوقايهة النباتهات الرسهائل املوضّهدت
املو ل ب ا واملعتمدت يف اهلمم املتحدت/جلنة اهلمم املتحدت االقتصادية هلوروبا (الرابط .)13

][43

واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن وضهع نظم ها اخلا هة بتبهادل البيانهات عهن شه ادات الصهحة
النباتية االلكرتونية واحلفاظ علل هذه النظم .وضني تُعلَّهق آليهة التبهادل بسهبب الصهيانة أو تعطّهل غهري متوقّهع
للنظام ،يتعيّن علل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تبلّغ املنظمات الوطنية اهللرى لوقاية النباتات بهذلك يف
أسرع وقا ممكن.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الافبة  5من

7

 :000-6002مشرررعو املعفر ر  1للمعيرررا الررردولل لاررردالص الاررربة النباتيرررة
قم  :6011 :16إصدا شهادات الاربة النباتيرة اإللكرتونيرة ،ومعلومرات عرن
لغات الرتميز املوسعة املوحّدة وآليات الابادل

CPM 2014/03_01

][44

 -4شهادة الابة النباتية االلكرتونية إلعادة الااديع

][45

يف النظم الورقية ضصرياً ،جيب أن تتوفر ش ادت الصحة النباتية اهل لية للتصدير أو نسخة موثقة عن ا همستند
ملحق بش ادت الصحة النباتيهة إلعهادت التصهدير .ويف ضهال اسهتُخدما شه ادتي الصهحة النباتيهة االلكرتونيهة
والورقية علل السواء ،ينبغي االستجابة إئ االشرتاطات التالية.

]1-4 [46

شهادة الابة النباتية االلكرتونيرة إلعرادة الاارديع مرا شرهادة الاربة النباتيرة األصرلية للاارديع

لنسخة إلكرتونية
][47

ضني تكون ش ادت الصحة النباتية للتصدير وش ادت الصحة النباتية إلعادت التصدير بنسهخة إلكرتونيهة ،ينبغهي
إرفاق ش ادت الصحة النباتية االلكرتونية للتصدير إلكرتونياً بش ادت الصحة النباتية االلكرتونية إلعادت التصدير

][48

 1-4شهادة الابة النباتية االلكرتونية إلعادة الااديع ما شهادة الابة النباتية األصلية لنسخة و قية

][49

ضني تكون ش ادت الصحة النباتية اهل لية للتصدير بنسخة ورقية وتكون ش ادت الصحة النباتية إلعادت التصهدير
بنسخة إلكرتونية ،ينبغي إرفاق ورت مسح لش ادت الصحة النباتيهة اهل هلية للتصهدير (بشهكل  PDFأو شهكل
آلر غري قابل للتعديل) بش ادت الصحة النباتية االلكرتونية إلعادت التصدير.

][50

 0-4شهادة الابة النباتية الو قية إلعادة الااديع ما شهادة الابة النباتية األصلية لنسخة إلكرتونية

][51

ضني تكون ش ادت الصحة النباتية اهل لية للتصدير بنسخة إلكرتونيهة وتكهون شه ادت الصهحة النباتيهة إلعهادت
التصدير بنسخة ورقية ،ينبغي طبع ش ادت الصحة النباتيهة اإللكرتونيهة واملصهادقة علي ها مهن جانهب املنظمهة
الوطنية لوقاية النباتات يف بلد إعادت التصدير خبتم ا ،وتأر ا ،وتوقيع ا .وبالتالي ،تصبح النسخة املطبوعة
من ش ادت الصحة النباتية االلكرتونية للتصدير نسخة موثّقة ثم تُرفبق ،بنسخة ورقية ،بش ادت الصهحة النباتيهة
إلعادت التصدير.

][52

 -5إدا ة شهادات الابة النباتية االلكرتونية الااد ة عن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات

][53

 1-5املسائل املاعلقة لاالسرتجا

][54

إذا هانا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد غري قادرت علل اسهرتجاع شه ادات الصهحة النباتيهة
االلكرتونية ،يتعيّن علل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدر أن تعيد تقديم ش ادات الصحة النباتية
االلكرتونية اهل لية بنا ًء علل طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.

][55

 1-5الاعديل واالسابدال

][56

ي مهن املعلومهات يف شه ادات الصهحة النباتيهة االلكرتونيهة ىلاجهة إئ التعهديل بعهد هدور ههذه
إذا هانا أ ٌ
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الش ادات ،ينبغي إلغاء ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية اهل لية علل أن تصدر شه ادات الصهحة النباتيهة
االلكرتونية البديلة (الرابط  )2مع التعديالت علي ا ،هما يرد و فه يف هذا املعيار.
][57

 0-5إلغاء اإل سال

][58

يف ضال علما املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر بأنه مل يتمّ إرسال الشحنة بعهد إ هدار شه ادات
الصحة النباتية االلكرتونية ،يتعني علل املنظمة الوطنيهة لوقايهة النباتهات يف البلهد املصهدّر أن تلغهي شه ادات
الصحة النباتية االلكرتونية املرافقة هلا.

][59

 4-5نسخة موثّقة

][60

تُع ّد النسخ املوثقة لش ادات الصحة النباتية االلكرتونيهة نسهخ ًا مطبوعهة للبيانهات اخلا هة بشه ادات الصهحة
النباتية االلكرتونية ال تت ّم املصادقة علي ا (يت ّم لتم ا ،وتأر ا ،وتوقيع ا) من جانب منظمة وطنية لوقايهة
النباتات تش د علل حة البيانات.

][61

وجيب أن تكون النسخ املطبوعة بشكل يتبع الصياغة املوضّهدت اله يوفّرهها جهوذج شه ادات الصهحة النباتيهة
املعتمد يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وأن يتمّ اإلقرار بأن ا ش ادات حة نباتيهة .إجها جيهوز أن تكهون
النسخ املطبوعة بيانات  XMLبشكل  XMLإذا قبلت ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.

][62

 -2إسم املعسَل إليه وعنوانه حسب البيانات

][63

يف ضال ش ادات الصحة النباتية الورقية ،وبالنسهبة إئ "إسهم املرسَهل إليهه وعنوانهه ضسهب البيانهات" نكهن
استخدام املصطلح "إئ جانب" يف ضال مل يكن املرسَل إليه معروفاً ،وإذا أجازت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
يف البلد املستورد باستخدام هذا املصطلح

][64

ويف ش ادات الصحة النباتيهة االلكرتونيهة  ،قهد تصهل املعلومهات عهن الشهحنة إئ البلهد املسهتورد قبهل و هول
الشحنة ،ما سوف يتيح التحقق من البيانات عن ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية قبل دلول الشحنة.

][65

وعوضاً عن استخدام ليار "إئ جانب" ،تُشجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات علل طلب أن تيهم شه ادات
الصحة النباتية االلكرتونية إسم وعنوان شخص نكن االتصال به يف البلد املستورد املسؤول عن الشحنة.

][66

احلاشية  :1تشري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إئ "ش ادت الصحة النباتية" لغايات التصهدير وإئ "شه ادت
الصحة النباتية إلعادت التصدير" لغايات إعادت التصدير .ومن أجل أن يبقل اسهتخدام ههذه املصهطلحات بسهيط ًا
وواضحاً يف هذا املرفق ،تُستخدَم تعابري "ش ادت الصحة النباتية االلكرتونية للتصدير" و" ش ادت الصحة النباتيهة
االلكرتونية إلعادت التصدير" .ويُستخدَم مصطلح "ش ادات الصحة النباتية االلكرتونية" (بصيغة اجلمع) ليشهمل
نوعي الش ادات
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