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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 آخر املعلومات عن إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 من جدول األعمال 6-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 للصحة النباتية ونظام وطين عامإنشاء مركز إلصدار الشهادات اإللكرتونية  -أواًل

 

(  علةى املضةي قةدما يف إن ةاك مرصةا إلاةدار ال ةهادات        2015بعد أن وافقت اهليئةة  يف دورتهةا العاةةرة      -1

تيسري تبادل ال هادات اإللكرتونية  تقدمت األمانة باقرتاح ب أن إن اك مرصةا وبنيةة يتيةة    بهدف  اإللكرتونية للصحة

إىل منظمة التجارة العاملية ومرفق وضع املعايري وتنميةة التجةارة. ووافةق مرفةق     ها وإرساهلا وتلقيال هادات عداد داعمة إل

  علةى متويةل هلةذا    2015أصتوبر/ت ةرين األول   13و 12وضع املعايري وتنمية التجارة متاما  يف اجتماعه املنعقد يومي 

 .هلذا امل روع مليون دوالر أمريكي. صما قدم عدد من البلدان الدعم 1االقرتاح بقيمة 

 

وعملت األمانة مع املرصا الدولي للحوسبة التابع لألمم املتحدة لتقديم خدمات إلن اك واستضافة املرصةا والنظةام    -2

الوطين العام. وسيتوىل املرصا  بدعم من األمانة  استعراض التكنولوجيات القائمة الستخدامها يف النظام. ومن املتوقةع أن  

الةذ  سةيتم    2017وأن تنتهي حبلول مطلةع عةام    2016من املرصا والنظام العام يف ايف عام تبدأ عملية جتريبية لكل 

 فيه االنتهاك من تقييم النظام بالكامل وإجراك أ  تعديالت ضرورية.  
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وسيؤد  امل روع إىل يسني قدرات مجيع البلدان  ال سيما البلدان النامية واألقل منوا  علةى تيسةري التجةارة     -3

لكرتونية للصحة النباتيةة  وإقامةة نظةام    ك مرصا عاملي لتبادل ال هادات اإلواملنتجات النباتية عن طريق إن ا يف النباتات

 تدريب.مناسب لل  وبرنامج وتلقيها عام لإلنتاج الوطين  وإرسال ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 

تقدم احملرز يف إن ةاك املرصةا والنظةام العةام.     وسيتم إن اك جلنة است ارية معنية بامل روع من أجل استعراض ال -4

وستتألف هذه اللجنة من ممثلني عن املنظمات الدولية األخرى  مبا يف ذلك املنظمة العاملية لصةحة احليةوان  والدسةتور    

الغذائي  ومرفق وضع املعايري وتنمية التجارة  بصةةة مراقةب(  وهةو مةا يضةمن النظةر يف تكامةل الةنظم االلكرتونيةة يف          

املستقبل. وباإلضافة إىل ذلةك  سةتتكون جلنةة معنيةة بةإدارة امل ةروع مةن أخصةائيني فنةيني  مبةا يف ذلةك ا موعةة             

 التوجيهية إلادار ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية  ا موعة التوجيهية( واملرصا الدولي للحوسبة.  

 

لكرتونيةة للصةحة النباتيةة  تقةوم ا موعةة      يسةري إاةدار ال ةهادات اإل   سةعيا إىل ت وصما أةري إليةه أعةاله  و   -5

بدعم م روع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة من خالل اإلةةراف    اليت أن أتها اهليئة يف دورتها الثامنة  التوجيهية

 ةروع  والتوجيه والتنسيق وإسداك امل ورة ب أن إن اك مرصا ونظام وطين عام صجاك ال يتجاأ من اللجنة املعنيةة بةإدارة امل  

صما تقدم ا موعةة التوجيهيةة املسةاعدة يف تنةيةذ إاةدار ال ةهادات        ية املعنية بامل روع على السواك.واللجنة االست ار

اإللكرتونية للصحة من خالل اإلةراف على العملية التجريبية وإسداك امل ورة الةنية إىل املرصا الدولي للحوسبة وموااةلة  

الةةةيت ن ةةةرت إىل البوابةةةة الدوليةةةة للصةةةحة النباتيةةةة علةةةى العنةةةوان التةةةالي:  تةةةوفري التةةةدريب واملةةةوارد الةنيةةةة 

/https://www.ippc.int/en/ephyto 

 

 الندوة املتعلقة بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -انيًاث

 

يا باستضافة الندوة الثانية املتعلقة بإادار ال هادات لقد تكرمت وصالة تةتيش احلجر الصحي يف مجهورية صور -6

نوفمرب/ت ةرين الثةاني    13 إىل 9 املمتةدة مةن   اإللكرتونية للصحة النباتية يف إنت ةون  مجهوريةة صوريةا  خةالل الةةرتة     

من خمتلف أحناك العةا؛  مةن املنظمةات اإلقليميةة لوقايةة النباتةات        ممثاًل (70سبعني  وحضر الندوة أصثر من . 2015

قطاعات البةذور   هانظمات الدولية األخرى واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات املمثلة لقطاع النباتات  مبا فيوامل

املستندات التجارية إلكرتونيا. وقدم امل ارصون آخةر املعلومةات   تتوىل إدارة  واخل ب واألزهار( وال رصات اليت واحلبوب

اكات إادار ةهادات الصةحة النباتيةة ول ةهادات الصةحة النباتيةة اإللكرتونيةة        عن استخدامهم للنسخ الورقية يف إجر

هذه النةدوة  توىل إدارة وتبادلوا خرباتهم  اإلجيابية والسلبية منها  ب أن إعداد ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية. و

 ة لالتةاقيةةة الدوليةةةالتابعةةتيةةة النبانيةةة للصةةحة وا موعةةة التوجيهيةةة املعنيةةة بإاةةدار ال ةةهادات اإللكرت صةةل مةةن 

االتةاقيةة الدوليةة لتيسةري التبةادل الةدولي      الةيت تبةذهلا   هود اجللتوفري اإلةراف والتوجيه وامل ورة ب أن   اليت أن ئت

لل هادات اإللكرتونية للصحة النباتية(  وأمانة االتةاقية الدولية  بينما تولةت وصالةة تةتةيش احلجةر الصةحي معاجلةة       

 .www.ippc.int/ephyto اايل اإلدارية.  وميكن االطالع على التقرير الكامل على املوقع التالي:إمجالي التة

 

https://www.ippc.int/en/ephyto/
http://www.ippc.int/ephyto
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   مبا يلي:2015وقامت ا موعة التوجيهية أيضا  خالل عام  -7
 

  الوطين العام ومواالة إعداد املعلومات اخلااة االنتهاك من إعداد قواعد وةروط األعمال املتعلقة باملرصا والنظام

 ورسم اخلرائط بالنسبة إىل النظام الوطين العام  بالرتميا

 االنتهاك من دراسة استقصائية للبلدان لتحديد البلدان اجلاهاة للم ارصة يف عملية جتريبية للمرصا والنظام العام 

  إىل مكتب اهليئةبذلك ورفع تواية 

 الوعي يف ما بني األطراف املتعاقدة ب أن إادار ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية  االرتقاك مبستوى

ضطلع به مرصا وخبصوص الطريقة اليت ميكن من خالهلا للبلدان يافعها وب أن الدور الذ  ميكن أن ومن

 النامية امل ارصة عن طريق إن اك نظام وطين عام.

 التوصية -الثًاث

 اتية مدعوة إىل:إّن هيئة تدابري الصحة النب -8

 
ال هادات اإللكرتونية للصحة بالعمل الذ  تقوم به ا موعة التوجيهية املعنية بإادار  األخذ علمًا (1 

 النباتية وأمانة االتةاقية الدولية للنهوض بإعداد ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

يهية املعنية بإادار ال هادات اإللكرتونية العمل املتواال الذ  تضطلع به األمانة وا موعة التوجدعم و (2 

 للصحة النباتية يت إةراف مكتب اهليئة  

ستضافتها الندوة املتعلقة بإادار ال هادات اإللكرتونية البالدعم املقدم من مجهورية صوريا  اإلةادةو (3 

 للصحة النباتية 

لمرصا والنظام الوطين العام لريبية تنةيذ م روع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة إلجراك عملية جت دعمو (4 

من أجل الرتويج الستخدام ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية من قبل األطراف املتعاقدة يف خمتلف 

 أحناك العا؛  مبا يف ذلك يف البلدان النامية 

تنةيذ م روع  عن التقدم احملرز يف  يف دورتها الثانية ع رة  من األمانة رفع تقرير إىل اهليئة الطلبو (5 

 إادار ال هادات اإللكرتونية للصحة النباتية. 


