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

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 تقرير عن إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية

 من جدول األعمال 4-11البند 

 الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 
 

 الهدف والمعلومات األساسية -أّوًال 
 
على الوضــــــــــــع احلايل ملشــــــــــــروع احلّل اخلاص (اهليئة) هتدف هذه الوثيقة إىل إطالع هيئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية  -1

وحتديد الفرص للصــــــــــحة النباتية، بغية اإلشــــــــــارة إىل جماالت االحتياجات املســــــــــتقبلية  بإصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإللكرتونية
 واالعتبارات االسرتاتيجية.

 
واملركز العاملي، الذي هو نظام مركزي لتســــهيل تبادل الشــــهادات اإللكرتونية للصــــحة النباتية بني املنظمات الوطنية  -2

ظام قائم بدوره ن لوقاية النباتات، إضـــــافًة إىل النظام الوطين العام إلصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية، الذي هو
على اإلنرتنت يسمح جلميع البلدان اليت ليس لديها نظم خاصة هبا بإنتاج وإرسال وتلّقي شهادات إلكرتونية للصحة النباتية 
بالشــــــكل الصــــــحيح يتم تبادهلا عرب املركز، يشــــــّكالن "احلّل اخلاص بإصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية" التابع 

 .(االتفاقية الدولية) النباتات الدولية لوقاية لالتفاقية
 
ويف ظـل تزايـد االتصــــــــــــــاالت الرقميـة واإللكرتونيـة يف العمـل اليومي، دعـا عـدد من األطراف املتعـاقـدة يف االتفـاقيـة  -3

الدولية إىل اعتماد شــــــهادات إلكرتونية للصــــــحة النباتية (مســــــّماة الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية) من أجل تيســــــري 
معلومات عن خطط ، إصـــدار الشـــهادات إلكرتونيا -1املرفق  - 12وبالتايل، ّمتت املصـــادقة على املعيار الدويل رقم التجارة. 
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XML دعماً الســـــــتخدام وســـــــائل إلكرتونية/رقمية لتبادل الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة 2014( املوّحدة وآليات التبادل (
النباتية. ويف الوقت ذاته، حصــلت أمانة االتفاقية الدولية على املوافقة من شــراكة مرفق وضــع املعايري وتنمية التجارة يف منظمة 

 لكرتونية للصــــــــــحة النباتية والنظام العام لتســــــــــهيل تبادل التجارة العاملية على اقرتاح لدعم عملية إقامة "مركز" للشــــــــــهادات اإل
 هذه الشهادات.

 
ويســـــــّهل مركز إصـــــــدار الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة النباتية التبادل املّتســـــــق هلذه الشـــــــهادات بني األطراف  -4

متاماً كما يفعله مكتب املوّحدة إلرســـــــال وتلّقي الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة النباتية  القواعد املركز املتعاقدة. ويصـــــــف
الربيد بالرســـــــــــــائل. وباالســـــــــــــتناد إىل املعلومات الواردة إىل املركز من منظمة وطنية لوقاية النباتات مصـــــــــــــدرة للشـــــــــــــهادات 

مكتب الربيد)، يقوم املركز بإرســـــــــال الشـــــــــهادة إىل املنظمة الوطنية لوقاية  املتلّقي على رســـــــــالة يفاإللكرتونية، (مثل عنوان 
 التي تكون الشــــــهادة اإللكترونية للصــــــحة النباتية،  امينوال يتم أبداً االّطالع على مضــــــلقية للشــــــــهادة. النباتات املت

 صــــــــدرة والمتلقية لها، بشــــــــكل رقمي متســــــــق، من جانب أي طرف ســــــــوى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات المُ 
وجيري وضــــــــــــع النظام الوطين العام خصــــــــــــيصــــــــــــاً للبلدان اليت ال يوجد فيها نظام وطين  .حماية رقمية قويةهي تحظى بو 

إلصــدار وتلّقي شــهادات إلكرتونية، وســوف يُتاح جماناً للبلدان الراغبة يف املشــاركة يف نظام إصــدار الشــهادات اإللكرتونية 
 .2018ع حصوله يف �اية عام للصحة النباتية بعد إجناز مرحليت التطوير واالختبار، وهو أمر من املتوقّ 

 
ويوفّر مشـــــــــروع مرفق وضـــــــــع املعايري وتنمية التجارة التمويل لوضـــــــــع واختبار املركز والنظام الوطين العام. وهبدف  -5

احلل الكامل اخلاص بالشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية، ينبغي حتديد املوارد الالزمة  ااالنتقال إىل تشـــغيلهما باعتبارمه
 دوالر أمريكي يف الســـــــــنة) وللتدريب وتنفيذ النظام (وهي مقّدرة 200 000ــــــــــــــــــــــــ ار عمليات املركز (وهي مقدرة بمر الســـــــــت

 دوالر أمريكي يف السنة)، واحلصول على هذه املوارد. 250 000 بـ
 

 وإدارتهمشروع مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة  -اثانيً 
 
، املوارد لالتفاقية الدولية من أجل مشروع 2016وفّر مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة، يف ديسمرب/كانون األول  -6

لبلدان النامية بنظام عام اخلاص بإصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية. ويرمي هذا املشــــــــروع إىل تزويد ا احللّ 
وإرســال وتلّقي شــهادات إلكرتونية للصــحة النباتية، وإقامة أداة تبادل متســقة من أجل تســهيل تبادل الشــهادات  إلصــدار

ن أمن  اإللكرتونية باعتبارها بديًال للممارســـة احلالية اليت تقضـــي بتبادل شـــهادات ورقية. ومن شـــأن هذه األدوات أن حتســـّ
واملنتجات النباتية واملواد اخلاضـــــعة  صـــــول النباتاترية من خالل تيســـــري و بني البلدان، والتدفقات التجا الرمسيةاملراســـــالت 

؛ والقضــــــــاء على الكلفة والتعقيدات بالنســــــــبة إىل البلدان اليت تطّور نظماً فردية لتبادل للوائح إىل احلدود بشــــــــكل أفضــــــــل
 ضــــــــــرورية على أســــــــــاس كل بلد الشــــــــــهادات اإللكرتونية، وإزالة حاجة البلدان إىل التفاوض بشــــــــــأن بروتوكوالت التبادل ال

التابع لألمم املتحدة باعتباره اخليار العملي األفضـــــل إلقامة واســـــتضـــــافة  املركز الدويل للحوســـــبةعلى حدة. وقد ّمت اختيار 
 املركز والنظام الوطين العام.

 
 ي وتطّلب املشـــــــروع تشـــــــكيل جمموعتني خاصـــــــتني للحوكمة؛ اللجنة الفنية للمشـــــــروع (املتألفة بشـــــــكل أســـــــاســـــــ -7

التابع لألمم  صحة النباتية ومدراء املشاريع يف املركز الدويل للحوسبةمن اجملموعة التوجيهية املعنية بالشهادات اإللكرتونية لل
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 املتحدة) لتوّيل إدارة املكّونات الفنية للمشــــــــروع، واللجنة االســــــــتشــــــــارية للمشــــــــروع هبدف إشــــــــراك منظمات دولية أخرى 
ة واالســــتعراض ال ســــيما يف ما يتعلق بالتشــــغيل املتبادل مع مبادرات أخرى للشــــهادات من أجل تســــهيل املعلومات الراجع

 .2019التجارية اإللكرتونية. ومن املتوقع أن ُيستنفد متويل مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة يف بداية عام 
 

 األنشطة األخيرة للجنة الفنية للمشروع/ المجموعة التوجيهية  -اثالثً 
 لشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةالمعنية با

 
واجملموعة التوجيهية لالرتقاء  تواصــــــل ألمانة االتفاقية الدولية) العمل امل2017يئة يف دورهتا الثانية عشــــــرة (اهلدعمت  -8

 الشـــــــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــــــحة النباتية. وقد اجتمعت اللجنة الفنية للمشـــــــــــــروع/ اجملموعة التوجيهية مرّتني  إعدادبعملية 
. ووضعت اجملموعة التوجيهية اللمسات األخرية على مواصفات املركز وتفاصيل لغة وصف اخلدمات الشبكية 2017يف عام 

. كذلك، أُجنزت تفاصـــــــيل الســـــــطح البيين 2017ذار/مارس املســـــــتخدمة يف ضـــــــمان اتســـــــاق التبادالت من خالل املركز يف آ
، األمر الذي مسح باملباشـــــــرة باالختبار التجرييب ملركز 2017ملســـــــتخدمي املركز وإجراءات التواصـــــــل يف أكتوبر/تشـــــــرين األول 

 إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. وقامت اجملموعة التوجيهية أيضاً مبا يلي:
 

 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لالختبار التجرييب؛ أعّدت خريطة •
 وضعت قوائم الرموز الرئيسية الستخدامها يف الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛ •
 أجنزت املواصفة اليت تسمح بتطوير النظام الوطين العام؛و  •
 والنظام الوطين العام؛نّقحت السياسة املعنية باالستخدام املأمون واملوّحد للمركز و  •
 حّددت العملية املتتالية لتنفيذ االتصال باملركز؛و  •
 بدأت حتّدد معايري التقييم لالختبار التجرييب؛و  •
 حّددت املعايري لتقييم التكنولوجيا املنوي استخدامها يف عملية إقامة النظام الوطين العام؛و  •
ن أجل إقامة منوذج لتمويل األعمال هبدف تشــــــــغيل متعاقد لوضــــــــع خيارات مطرف مع  وعملت بشــــــــكل وثيق •

 على املدى الطويل. بالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية (املركز والنظام الوطين العام) اخلاصاحلّل 
 

 االستشارية لمشروع إصدار للجنة  األخيرةاألنشطة  -ارابعً 
 الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية

 
 2017اجتمعت اللجنة االســـــتشـــــارية املعنية باملشـــــروع مرًة ثانية يف جنيف، ســـــويســـــرا يف ديســـــمرب/كانون األول  -9

ومجعت بني خرباء دوليني يف جمال إصــــــــــــدار الشــــــــــــهادات اإللكرتونية من البنك الدويل، ومنظمة اجلمارك العاملية، واتفاقية 
ملهّددة باالنقراض، واملنظمة العاملية لصــــــــــــــحة احليوان، وهيئة الدســــــــــــــتور التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ا

الغذائي وغريها الســتعراض التطورات احملرزة يف املشــروع وتوفري آخر املعلومات عن عمليات إصــدار الشــهادات اإللكرتونية 
اإللكرتونية للصـــحة النباتية  اليت تقوم هبا هذه املنظمات. وكان هدف االجتماع مواءمة العمل يف جمال إصـــدار الشـــهادات

بشـــكل أفضـــل مع مبادرات أخرى إلصـــدار هذه الشـــهادات. ويبدأ كل من هيئة الدســـتور الغذائي واملنظمة العاملية لصـــحة 



4  CPM 2018/33 

 

 املنظمات  هذه يف عملية إصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية، كما تســــــتمر أمانة االتفاقية الدولية التواصــــــل مع النظرباحليوان 
بإصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة  اخلاص تســاق بني األطراف الثالثة. وما زالت عملية وضــع احللّ من أجل زيادة اال

 النباتية التابعة لالتفاقية الدولية تسّجل تقدماً أكثر من عمل املنظمتني الشقيقتني.
 

 تنفيذ المركز -اخامسً 
 

من خالل ربط نظمها  2017أكتوبر/تشــــرين األول انضــــّمت تســــعة بلدان إىل االختبار التجرييب للمركز يف بداية  -10
عند مراحل خمتلفة من اختبار التبادالت يف الشــــــــــــــهادات. وقد بدأ  البلدان التجريبيةالوطنية القائمة باملركز. وتتواجد هذه 

. 2018بعض هذه البلدان تبادل الشــــــهادات املتعلقة بالشــــــحنات ضــــــمن بيئة اإلنتاج الكامل يف أوائل يناير/كانون الثاين 
 وكان القســــــــــــــم األكرب منها قد جرى تبادله  .2018تبادل حبلول بداية مارس/آذار  10 000وكان قد حصــــــــــــــل ما يقارب 

شــــــــــــــهادة متصــــــــــــــلة بالتجارة احلالية للنباتات  2 000غري أن ثالثة بلدان على األقل تبادلت حوايل  يف ظّل بيئة اختبارية.
 النظام.واملنتجات النباتية، األمر الذي يثبت فعالية 

 
التابع لألمم املتحدة واجملموعة التوجيهية املعنية بالشهادات اإللكرتونية  املركز الدويل للحوسبةوعملت األمانة مع  -11

 للصـــــحة النباتية لوضـــــع وثائق توجيهية وتدريبية وغريها من األدوات الفنية الضـــــرورية لتنفيذ االختبار التجرييب. ومن املتوقع 
 . وبعــد االنتهــاء 2018التجرييب للمركز، الــذي رّكز على اختبــار العمليــة الفنيــة للمركز، يف مــارس/آذار  أن يُنَجز االختبــار

 من هذا االختبار التجرييب للمركز، وتقييمه وتنفيذ أي تغيريات مطلوبة، ســــــــــــــوف توضــــــــــــــع عملية تنفيذ موّثقة وتُنشـــــــــــــر 
 ياتتماشـــــ XMLحنو نظم وطنية قادرة على إنتاج رســـــائل على البوابة الدولية للصـــــحة النباتية من أجل توجيه بلدان أخرى 

 مع املخطط املتسق لتنفيذ املركز.
 

 وضع النظام الوطني العام -اسً ساد
 

التابع لألمم املتحدة من إبرام العقود لوضـــع النظام الوطين  املركز الدويل للحوســـبةالدولية و  االتفاقيةانتهى كل من  -12
 . ومن املتوقع أن تســــــــــتغرق عملية وضــــــــــع النظام أربعة إىل ســــــــــتة أشــــــــــهر، حيث 2018العام يف أواخر يناير/كانون الثاين 

ا، وســـاموا وســـري وهي غان البلدان التجريبية. وســـوف تبدأ 2018من املقرر أن جيري االختبار التجريب األول يف يوليو/متوز 
التابع لألمم املتحدة  لمركز الدويل للحوســـبة، ممّا ســـوف يســـمح لالتطويرالنكا باملصـــادقة على تصـــميم النظام خالل فرتة 

. وهذا يســــمح باحلصــــول على معلومات راجعة من املســــتخدمني الفعليني خالل تطوير من النوع املتكرراســــتخدام عملية 
 نهائية للنظام.لتوجيه البنية ال التطويرمرحلة 

 
 ويعتمد احلّد الزمين املقرتح للتشغيل الكامل لكّل من املركز والنظام الوطين العام على عدد من العوامل، مبا يف ذلك: -13
 

 ارات جتريبية كافية للمصادقة على عمل املركز والنظام الوطين العام؛باخت •
 تشكيل النظم؛نتيجة االختبارات التجريبية وأي متطلبات إلعادة و  •
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 استعداد البلدان اليت لديها نظم وطنية لتشكيل هذه النظم حبيث تعمل مبا يستجيب ملتطلبات املركز؛و  •
 توفّر القدرة على التدريب ملساعدة البلدان يف االنضمام إىل النظام الوطين العام.و  •

 
ليكون اســتخدامه فعاًال. وواصــل كل من أمانة  من األمهية مبكان دمج النظام الوطين العام يف العمليات التنظيمية -14

 للنظام الوطين العام من أجل املســــــــــــــاعدة  مع البلدان التجريبيةاالتفاقية الدولية واألعضــــــــــــــاء يف اجملموعة التوجيهية العمل 
قدت النظام الوطين العام. وعُ  تنفيذ لتكون قادرة علىإعداد البلدان يف تقييم عملية األعمال وإعادة هندســــــــــــــتها هبدف 

اجتماعات مع الســـلطات املعنية بتدابري الصـــحة النباتية يف ســـاموا وســـري النكا لتوثيق اإلجراءات احلالية اخلاصـــة بإصـــدار 
الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية، وتقييم التغيريات يف األعمال واملشـــــاورات املطلوبة مع أصـــــحاب املصـــــلحة لتنفيذ 

خرى مثل جباية الرســــــوم، والتفتيش األعمال األ، مبا يف ذلك التبعات على أنشــــــطة عملية إصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية
 إمكانية التعاون بني الوكاالت احلدودية أيضــــــــــــــاً النظر عن كثب يف. ومشل العمل وغري ذلكواالختبار، وتقدمي التقارير، 

 لتسهيل التجارة واإلجراءات على احلدود.
 

ع البنك الدويل يف ســـلســـلة من املناقشـــات بني الســـلطات املعنية بتدابري الصـــحة وعملت أمانة االتفاقية الدولية م -15
النباتية وباجلمارك يف ساموا والفلبني حول االستخدام احملتمل للشهادات اإللكرتونية من أجل املساعدة يف تبادل البيانات 

يذ نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة اإللكرتونية بني الوكاالت يف ما يتعلق بتحسني إجراءات التجارة. ويوفّر تنف
النباتية فرصـــًة لتحليل البيانات على حنو أفضـــل واحلصـــول على معلومات متطورة بشـــأن الشـــحنات اليت من شـــأ�ا حتســـني 
اســــــتخدام الُنهج القائمة على املخاطر للواردات. وُقّدمت توصــــــيات إىل الوكالتني، كما ُتســــــتخدم اإلجراءات والتحليالت 

 وتنفيذ دليل تستخدمه البلدان اليت تنوي تنفيذ النظام الوطين العام. صياغة ُوضعت خالل هذه املهام يف اليت
 

 المجموعة القطاعية االستشارية -اسابعً 
 

االســـتشـــارية إلصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية  القطاعية اجتمعت اجملموعة -16
. ووفّرت اجملموعة االســـــــتشـــــــارية الدعم لتنفيذ 2017، الواليات املتحدة األمريكية يف يونيو/حزيران العاصـــــــمةيف واشـــــــنطن 

ن يف جتارة النباتات واملنتجات النباتية النامجة عن اســــتخدام الشــــهادات  جترييب من خالل اقرتاح وضــــع إطار لقياس التحســــّ
رتحة ســـوف تقتصـــر على بضـــع شـــحنات ومعلومات ومالحظات مروية، اإللكرتونية للصـــحة النباتية. ورغم أن التجربة املق

جيب أن توفّر بعض املعلومات املفيدة اليت قد تدعم حتليالً أكثر متانًة للمنافع والتحديات املنبثقة من التنفيذ. وناقشـــــــــــــت 
لشــــهادات اإللكرتونية اجملموعة االســــتشــــارية أيضــــاً العمل الذي جتريه األمانة لوضــــع منوذج أعمال للحّل اخلاص بإصــــدار ا

 يئة بشأن منوذج األعمال.اهلبعض التوصيات إىل  لرفعللصحة النباتية، وقّدمت معلومات راجعة دعماً 
 

 نموذج األعمال والتمويل -اثامنً 
 

استخدمت أمانة االتفاقية الدولية استشارياً إلجراء حتليل لنماذج األعمال احملتملة، مبا يف ذلك خيارات التمويل،  -17
من أجل التشــــــغيل املســــــتدام والطويل األجل للحّل اخلاص بإصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية. واســــــتعرض 
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كاالت دولية أخرى ومنظمات غري حكومية عديدة، وأجرى االســـــــــتشـــــــــاري خيارات اســـــــــرتداد الكلفة اليت تســـــــــتخدمها و 
، التجارية األعمال يف خرباءللجتماعاً اباتات وممثلي القطاع. كذلك، فإن مســوحات منفصــلة للمنظمات الوطنية لوقاية الن

مع ممثلني عن منظمات دولية أخرى وأعضــــــاء من مكتب هيئة تدابري الصــــــحة، اســــــتعرض مشــــــروع التقرير حول خيارات 
يف جنيف، ســـــــويســـــــرا. وكان اجتماع  2017مناذج األعمال ونتائج املســـــــح خالل اجتماع ُعقد يف ديســـــــمرب/كانون األول 

 اخلرباء هـــذا مفيـــدًا جـــدًا يف تنقيح منـــاذج األعمـــال احملتملـــة اليت ميكن اســــــــــــــتخـــدامهـــا للحفـــاظ على التشــــــــــــــغيـــل الثـــابـــت 
 التحليالت حالياً إىل أنه ميكن دعم هذا احلّل بالطريقة الفضـــلى  حلّل الشـــهادات اإلكرتونية للصـــحة النباتية ومتويله. وتشـــري

 ســــــــــــــنوات على األقـــل إىل حني ميكن إجراء حتليـــل كـــامـــل لتكـــاليف العمليـــة، وأثر التنفيـــذ  5عرب متويـــل املـــاحنني ملـــدة 
 احلكومات بإصـــــــدار الشـــــــهادات اإلكرتونية للصـــــــحة النباتية بالنســـــــبة إىل اخلاصوحتليل تفصـــــــيلي لتكاليف ومنافع احلّل 

 واألوساط التجارية.
 

 2018وســــــــــــــوف ينظر املكتب ومكتب التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي يف منوذج منّقح لألعمال والتمويل خالل عام  -18
. ويف هذه األثناء، ســــــوف تضــــــمن املســــــامهات املالية والعينية دميومة الربنامج لســــــّد أي فجوة 2019يئة عام اهللتقدميه إىل 

يئة. وُتشـــــّجع اهلمتويلية ناشـــــئة عن �اية برنامج مرفق وضـــــع املعايري وتنمية التجارة حىت اعتماد النموذج األخري من جانب 
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وتنفيذها. األطراف املتعاقدة على املسامهة يف التمويل لدعم عمليات إصدار

 
 الندوة العالمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات حول  -اتاسعً 

 الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
 

المبور، انعقدت الندوة العاملية الثالثة لالتفاقية الدولية حول الشـــــــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــــــحة النباتية يف كواال  -19
الزراعة يف ماليزيا، اســــــــــــــتمع كل من حكومة  وزارة. وبدعم من 2018يناير/كانون الثاين  26إىل  22 الفرتة من ماليزيا يف

بلداً إىل عروض،  36مشــــــاركاً من  85، وأكثر من ، واالتفاقية الدوليةئيط اهلادأســــــرتاليا، وهيئة وقاية النباتات آلســــــيا واحمل
وناقشـــــوا تبعات الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية على تيســـــري التجارة؛ واملعلومات الفنية بشـــــأن تنفيذ املركز والنظام 
 الوطين العام واملعلومات املتصـــــــلة بإعادة هندســـــــة عملية األعمال والدعم الســـــــياســـــــايت للتنفيذ. وألقى املشـــــــاركون الضـــــــوء 

من االتصــاالت والدعوة بشــأن احلّل اخلاص بإصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية، وقّدموا  على احلاجة إىل مزيد
تعزيز مكونات نظام هذا احلّل. كذلك، وفّرت الندوة معارف مفيدة بشـــــــــأن مكّونات النظام وكيفية واصـــــــــلة التوصـــــــــيات مل

 اتصاهلا بنظم أكثر كفاءة إلدارة تدابري الصحة النباتية.
 

 مساهمات المانحين -اعاشرً 
 

دوالر أمريكي تقريباً من الواليات  700 000، تلّقت االتفاقية الدولية مســــــــــــــامهات مالية بلغت 2017خالل عام  -20
املتحدة األمريكية، وأســرتاليا، ومجهورية كوريا وســويســرا. وإضــافًة إىل هذه املســامهات املالية، تلّقت األمانة أيضــاً مســامهات 

يف تنفيذ احلّل اخلاص بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية من كندا، واليابان ومجهورية الصني  عينية لدعم عملها
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الشعبية. وقد ُوّجهت املسامهات املالية لدعم عملية وضع وتشغيل احلّل، وّمت اإلبالغ بصورة منتظمة عن استخدام األموال 
 ملالحظات.إىل اجملموعة التوجيهية لغرض االستعراض وإبداء ا

 
 متوسطة األجلوضع خطة استراتيجية  -عشر حادي

 
ودعم النظام الوطين العام إىل زيادة الثقة بأن احلّل اخلاص  تشـــــــــــــغيليالكبري احملرز باجتاه إقامة مركز  يؤدي التقدم -21

بإصـــــــدار الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة النباتية يشـــــــكل اقرتاحاً قابالً لالســـــــتمرار. لكن ما زال ينبغي بذل جهود كثرية 
 مل املركز أن يعالتجارية األعمال  ضــــــــــــروراتلضــــــــــــمان تنفيذه بصــــــــــــورة فعالة والعمل بطريقة ثابتة ومســــــــــــتدامة. وتتطلب 
ذ احلـلّ   نظراً  وقف العمــل بـه، من املرجح أن يتعــّذر على الصــــــــــــــعيــد العــاملي، من دون انقطــاع وبكلفــة معقولـة. وحـاملـا يُنفــّ

إىل أنـه ليس من املتوقع اإلبقـاء على النظم املزدوجـة الورقيـة واإللكرتونيـة يف األجـل الطويـل من جـانـب األطراف املتعـاقـدة 
 لكرتوين للوثائق.اليت تستخدم نظم النقل اإل

 
على أن تعتمده متويل مسـتدام للحّل اخلاص بإصـدار الشـهادات اإللكرتونية للصـحة النباتية،  منوذجوينبغي إقامة  -22
. وقد يكون هذا التمويل منفصـــــالً عن التمويل املوّجه لتنمية القدرات داخل البلد، رغم أنه قد يشـــــمل يئة وجيري تنفيذهاهل

ملرجعية والكتّيبات. كذلك، من الضــــــروري أن يتحّول احلّل اخلاص بإصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية تكاليف وضــــــع املواد ا
 ئالل التجارة. وجيب وضـــــــــــع خطط طوار للصـــــــــــحة النباتية بشـــــــــــكل منّظم وخمطط إىل عملية عاملية من أجل تفادي اخت

 قامة وتطبيق نظم حوكمة. وســــــــــــوف يصــــــــــــبح . كما ينبغي إوالتهّيؤ هلااالنقطاع غري املتوقعة، للصــــــــــــيانة املنتظمة وحاالت 
 هذا األمر أكثر أمهية لدى تنفيذ منوذج التمويل.

 
ولغرض تنفيذ احلّل اخلاص بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية بشكل كامل، جيب وضع خطة تنفيذ.  -23

، وبالتنسيق مع اجملموعة التوجيهية املعنية بإصدار يئةاهلطة حبسب توجيهات مكتب اخلوتقرتح أمانة االتفاقية الدولية وضع 
 الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية لينظر فيها مكتب اهليئة يف اجتماعه املزمع عقده يف يونيو/حزيران. ومن املفرتض 

كز والنظــام الوطين كون االختبــارات التجريبيــة لكــّل من املر تإذ قــد  ،لتنظر فيهــا 2019أن تُقــّدم هــذه اخلطــة إىل اهليئــة عــام 
، وســــيكون قد ُوضــــع منوذج التمويل واألعمال، وســــتكون أموال مرفق وضــــع املعايري وتنمية التجارة وأموال قد ُأجنزت العام

 املاحنني قد شارفت على النفاذ.
 

 جيب أن تشمل مكّونات اخلطة:و  -24
 

 ادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛االسرتاتيجية اإلمجالية لتنفيذ مكّونات احلّل اخلاص بإصدار الشه (أ)

 )؛2023 - 2018مشروع خطة العمل يف األجل املتوسط (و  (ب)

الوضــــــوح بشــــــأن التكاليف التشــــــغيلية واإلدارية املرتبطة باحلّل اخلاص بإصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة و  (ج)
 النباتية،
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اخلاص بإصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية، هيكلية املســـــاءلة بالنســـــبة إىل األموال الداعمة للحّل و  (د)
 وإطار احلوكمة إلدارهتا؛

التكـاليف احملتملـة لعمليـة تنميـة القـدرات بـالنســــــــــــــبـة إىل األطراف املتعـاقـدة من أجـل االنتقـال من اســــــــــــــتخـدام و  )(ه
 الشهادات الورقية إىل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛

يف احلّل اخلاص بإصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية يف األجل  اتلالســـــتثمار خيارات اســـــرتاتيجية و  (و)
 )؛2023 - 2018( القصري

 .اسرتاتيجية لضمان استقرار التمويل يف األجل الطويلو  (ز)
 

 الخطوات التالية -عشر ثاني
 

 تشمل عناصر احلّل اخلاص بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية: -25
 

 استكمال االختبار التجرييب للمركز؛ )1(

وإجناز أي تعديالت مطلوبة وإطالق عملية تنفيذ ألطراف متعاقدة أخرى  ختبار التجرييب للمركزحتليل نتائج االو  )2(
 )؛2018يف يوليو/متوز  ا(املقدر إمتامه

 ستكمال عملية وضع النظام الوطين العام؛او  )3(

 جتربة النظام الوطين العام؛و  )4(

وإجناز أي تعديالت مطلوبة وإطالق عملية تنفيذ ألطراف متعاقدة أخرى  نتائج جتربة النظام الوطين العامحتليل و  )5(
 )؛2019يف فرباير/شباط  ا(املقدر إمتامه

 )، 2019اســــــــــــــتكمــال مواد املوارد لتوجيــه تنفيــذ املركز والنظــام الوطين العــام (املقــّدر إمتــامــه يف فرباير/شــــــــــــــبــاط و  )6(
 يف ذلك املعلومات لدعم طلبات التمويل املرتبطة بأنشطة االستعداد والتنفيذ من جانب األطراف املتعاقدة.مبا 

 
 وتتضمن عملية وضع اسرتاتيجية لتنفيذ االتفاقية الدولية ما يلي: -26
 

 ؛2019يئة عام اهلسنوات من أجل تقدميها إىل  5وضع خطة تنفيذ ملدة  )1(

يانة املرتبط خبطة التنفيذ من أجل تقدميه إىل  إمتام منوذج التمويلو  )2( ، مبا يف ذلك حتليل 2019يئة عام اهلوالصــــــــــــــ
 للكلفة واملنافع.
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 إن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى القيام بما يلي: -عشر ثالث
 

التوجيهيـة من أجـل حتقيق التقـدم يف إعـداد وتنفيـذ احلـّل  واجملموعـةبعمـل أمـانـة االتفـاقيـة الـدوليـة  اإلحـاطـة علمـاً  )1(
 اخلاص بالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛

 مكتب اهليئة؛ وإدارة اليت تقوم هبا أمانة االتفاقية الدولية واللجنة التوجيهية بإشراف األعمال اجلارية دعم )2(

التوجيهية، وضــــــــــــع اســــــــــــرتاتيجية  اجملموعة، مع اليت تتوىل قيادة العملية إىل مكتب اهليئة، بوصــــــــــــفه اجلهة الطلب )3(
خطة تنفيذ ملدة مخس  تتضـــمنللتشـــغيل املســـتمر للحّل اخلاص بإصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية 

 ؛لهيئةلسنوات ومنوذج أعمال مالئم، للمصادقة عليها يف الدورة الرابعة عشرة 

أســـــرتاليا ومجهورية الصـــــني الشـــــعبية ومجهورية كوريا وســـــويســـــرا وكندا والواليات املتحدة دم من بالدعم املق اإلقرار )4(
كربى من خالل التمويل مســــــــــــــامهات  التوجيهية اليت قدمت  اجملموعةيف  األعضــــــــــــــاءوالبلدان  األمريكية واليابان

 ؛النباتية وتنفيذهإلعطاء دفع لعمل تطوير احلل اخلاص بالشهادات اإللكرتونية للصحة  والدعم الفين

يف الربنامج التجرييب ملركز إصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة  اليت شــاركت التجريبيةالبلدان  مبســامهات اإلقرار )5(
  ؛2018النباتية، والبلدان اليت اتفقت على املشاركة يف االختبار التجرييب للنظام الوطين العام يف عام 

  ومواصــــــــلةمواصــــــــلة حتقيق التقدم يف تنفيذ احلّل اخلاص بإصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية  دعم )6(
 على تقدمي الدعم املايل لتشغيل املركز والنظام العام من خالل متويل املاحنني.بشكل خاص حّث البلدان 


