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دقائق3في شهادات الصحة النباتية االلكترونية 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gjDz7aOv-Ys

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gjDz7aOv-Ys


-بشكل موجز –مشروع حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية من االتفاقية 
النباتيةالصحةلشهاداتاإللكترونيالتبادلتسهيلالىيهدفمشروع•

المتناسقةالقواعدمنواحدةمجموعةيستخدمونالمشتركونجميع•

لمنظمةاتيةالنبوالصحةالصحةباتفاقيةالخاصةالثالثةاالخواتبيننوعهمنالوحيدالمشروعهو•

سالمة)"غذيةاألدستور"الكوديكس(النباتات)النباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقية:العالميةالتجارة

(الحيوانات)الحيوانلصحةالعالميةوالمنظمة(غذاء

تيةالتحالبنيةقدرةعنالنظربغضالسواءعلىبالمشاركةوالمتقدمةالناميةللدوليسمح•

والمشاركةالنظامإقامةسهولة•

القياسيةالصناعةحلولباستخدامدوالرمليون1مناقلبميزانيةبناءهتم•

الصحةشهادات:التصديرإعادةوشهاداتالنباتيةالصحةشهاداتلتبادلأخرىطريقةهوببساطة•

اخرديلبتقدمولكنالورقية،الشهاداتاستبدالإلىتهدفوالملزمةغيرااللكترونيةالنباتية
األمنةالتجارةوتسهيللتطوير



؟ePhytoهي شهادات الصحة النباتية االلكترونيةما

•ePhytoلـاختصارهو“electronic phytosanitary certificate"=النباتيةالصحةشهادات

االلكترونية

المعيار)رقيةالوالنباتيةالصحةلشهاداتاإللكترونيالمعادلهيااللكترونيةالنباتيةالصحةشهادات•

12)

شهاداتمنpdfالكترونيةنسخةاوالفاكسمننسخةليستااللكترونيةالنباتيةالصحةشهادات•

الورقيةالنباتيةالصحة

NOT a paper 

certificate

NOT a scan of a 

paper certificate



ة لالمتداد الترميز القابلمخطط على شكل قياسي باستخدام لغة 

ePhytoجزء من –( XMLإلإكس إم ) الشكل الورقي

؟ePhytoهي شهادات الصحة النباتية االلكترونيةما



اعتماداواصدارفيالحقلهممنفقطهمالنباتاتلوقايةالوطنيةبالمنظمةالمسئولين•

االلكترونيةالنباتيةالصحةشهادات

تاتالنبالوقايةالوطنيةالمنظمةمسئولخاللمنوذلكشخصالىموكليكونمهامكل•
المحددةبالمسؤولياتمقيدةتكونالمهامذلكواختصاصات

امالنظالىالوصولحقمنحتالتيالدولمنالتحققيمكنهااالتفاقيةسكرتارية•

بياناتهامنأياتخزينيمكنهوالالشهادةمحتوىرؤيةHUBالرئيسيللمركزيمكنال•

صلةالمتااللكترونيةللشهاداتالعموميةالمحليةاألنظمةفيالبياناتتخزينيمكن•
البياناتتلكلهاتنتمىالتيللدولةحصريامتاحةتكونانهاإالGeNsباالنترنت

هل هي امنة؟؟ePhytoهي شهادات الصحة النباتية االلكترونيةما



نتيجةضةالمرفوبالشحناتمقارنةالمستوردةالشحناترفضمناكبربعددتتسببالمطابقةعدمشهادات

ضارةافاتوجود

-مثال -؟ePhytoهي شهادات الصحة النباتية االلكترونيةما

زهور القطف واالوراق سواء بسبب عدم المطابقة الوثائقية او بسبب وجود افات حجرية شحناتحاالت اإلبالغ برفض 

(EUROPHYT2011-2014: المصدر)



...هذا باإلضافة إلى 

االعمالمنرالكثيارسالمعاليدويالعملعلىتعتمدكثيفةعمالةالىتحتاج–كفءغيرعملياتتطبيق•

المراتمنالعديدالكترونيةأنظمةإلىإدخالهاإلىتحتاجالتيالعالمحولالورقية

كبيربشكليخفضسوفمباشرةالحكوماتبينااللكترونيةالبياناتتبادل–دائمةمشكلةالشهاداتتزوير•

الشهاداتتزويرمخاطر

الحبوبتجارةيفسنوياارسالهايتمالتيااللكترونيةالرسائلعدديقدر–اإللكترونيالبريدرسائلماليين•

يتمالحبوبمنشحنة11000بحواليالخاصةالتجاريةالعملياتاجلمنرسالةمليون275حوالىفقط

العالمحولنقلها

االعمالمجالفيهائلةتكلفةيمثلجديدةنباتيةصحةشهاداتإلصدارإعادةأي•

oواموالوقت

oاإلفراجاجلمناالنتظاراثناءالسلعوجودةحالةتدهور

oالمنخفضةالجودةاوالتسليمفيالتأخربسببللعمالءتعويضات

نوياسمنهاالتخلصاووحفظهاوطباعتهاانتاجهايتمالتكلفةمرتفعةمنهاالعديد–األوراقمناكوام•

سيريوبشكللهاالمخططاألوقاتوفىبهموثوقبشكلالغذائيةاإلمداداتإلىالوصول–أهميةاألكثر•

لهااالحتياجيتمعندما



بالتحديد؟ePhytoهي حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية ما

المركز الرئيسي
HUB

نظام لتسهيل 

تبادل الشهادات 

ن االلكترونية بي

المنظمات 

الوطنية لوقاية 
النباتات

األنظمة المحلية 

العمومية للشهادات 

االلكترونية
GeNS

أنظمة مركزية معتمدة 

على شبكة االنترنت 

يس تسمح للبلدان التي ل

لديها أنظمتها الوطنية 

بإصدار الشهادات 

اإللكترونية وارسالها 

واستقبالها من خالل 
المركز الرئيسي

قةالرسائل المتناس
صياغة وهيكل موحد 

ويمكن ارفاق اكواد 

وقوائم عند ( رموز)

اللزوم



االلكترونية المحلية العمومية للشهادات واألنظمة HUBالمراكز الرئيسية 
GeNSالمعتمدة على االنترنت

UNICCبلدان ذات أنظمة محلية GeNSدول تستخدم 

غانا

اسريالنك

ساموا

دةالواليات المتح

كوريا

االرجنتين

Hub GeNS



HUBفوائد المركز الرئيسي 

القواعدمنومتناسقةموحدةمجموعةيستخدمالجميع•

الطويلالمدىعلىويبقيهاالتناسقفوائديحقق•

ولةدبكلخاصةاتفاقاتبوضعالمرتبطةالتكاليفيتجنب•

للتجارةمتجانسةظروفيخلق•

قدراتالعنالنظربغضللمشاركةوالمتقدمةالناميةللدوليسمح•

التحتية

الدولوضعتهاالتيالمحليةاألنظمةإدراجيسهل•

والمشاركةالنظامإقامةإجراءاتمنيبسط•

المركز الرئيسي
HUB

دل نظام لتسهيل تبا

الشهادات 

االلكترونية بين

المنظمات الوطنية 
لوقاية النباتات



UN/CEFACTالقياسيوالمخططالتبادلاليةتحدد•
االلكترونيةالشهاداتواعتمادإصدار•

االلكترونيةالشهاداتإرسال•

ورقىبشكلالمرسلةالشهاداتبياناتطباعة•

االلكترونيةالشهاداتواستالمارسالإيصال•

االستالمبعدااللكترونيةالشهاداتصحةمنالتحققإمكانية•

االلكترونيةالشهاداتمنالبياناتاستخراج•

ورقىبشكلالمستلمةااللكترونيةالشهاداتطباعة•

كمرجعيةااللكترونيةالشهاداتحفظإمكانية•

الشهاداتنقللتسهيلالرئيسيالمركزمعالتواصل•
التقاريرإصدار•

GeNSااللكترونية فوائد األنظمة المحلية العمومية للشهادات 

األنظمة المحلية 

العمومية للشهادات 

االلكترونية
GeNS

أنظمة مركزية معتمدة

ت على شبكة االنترن

تسمح للبلدان التي

ليس لديها أنظمتها 

الوطنية بإصدار 

ة الشهادات اإللكتروني

ا وارسالها واستقباله

من خالل المركز 

الرئيسي



تناسق البيانات

عةمجموتتبعالعموميةالمحليةواألنظمةالرئيسيةالمراكز•

القواعدمنمتناسقة

XMLإلإمإكسالترميزلغةالستخدامالتحققأدواتتوفر•

12للمعيار1المرفقعلىتعتمدوالقوائم(الرموز)االكواد•

كانيةإملهاالتيللدولالنباتيةالصحةشهاداتبإصدارالخاص

االلكترونيةالشهاداتحلولالىالوصول

فيالعملية"ميكنة"اجلمنجدامهمالعملتنسيقاستمرار•

المستقبل

قةالرسائل المتناس
صياغة وهيكل موحد 

اكوادويمكن ارفاق 

وقوائم عند اللزوم



للمعاييرالدوليةالمنظمة2الفااكوادقائمة

للبياناتالنباتاتلوقايةاألوروبيةالمتوسطيةالمنظمةبياناتقاعدة
GeNsخاللمنمتاحةباآلفاتالخاصةالعلمية

سماءاألخاللمناو(مختلفةبلغات)الشائعةباألسماءالبحثيمكن

العلمية

ل،النقطريقةالتعبئة،اكواداالستخدام،،انواعهالمنتج،وصف
الحاالتواكوادالقياسوحداتوالتجارة،النقلأماكن

-مثال -تناسق البيانات



التطلع إلى المستقبل

يوليو15بحلولGeNSالكاملاإلصدار

األخرىاألنظمةمعوالتبادلاالستخدامواجهاتوضعيجرى

للجماركالواحدةالنافذةأنظمةمعالتكاملإلىالسعي•

أوروبافيالتتبعأنظمة•

الهاتف غير متصل باالنترنت، تطبيقات)تحديث التطبيقات •

..(الذكي 

طرق دائمة من اجل تسهيل استخدام النظام•



نظام المركز الرئيسي

Hub
التجهيز: الخطوة األولى

• من الضروري وجود القدرات الالزمة إلصدار الشهادات 

االلكترونية

البد من وجود نظام قادر على اصدار الشهادات االلكترونية•

(المعلومات الفنية)قراءة جميع الوثائق ذات الصلة •

ون في جميع ممثلي المنظمات الوطنية لوقاية النبات الذين يرغب•

يجب ان يتواصلوا من HUBالتسجيل على المراكز الرئيسية 

نقاط االتصال الرسمية الخاصة بهم

التسجيل: الثانيةالخطوة •
الل يمكن لممثل المنظمة الوطنية لوقاية النبات التسجيل من خ•

الرابط
•https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole

’Register NPPO‘تسجيل المنظمة الوطنية "ويضغط /
يلسوف تقوم نقطة االتصال الرئيسية بالتحقق من التسج•

التهيئة: الخطوة الثالثة
لضرورية ممثل المنظمة الوطنية سوف يستقبل جميع ملفات التهيئة ا

HUBمن اجل استخدام نظام المركز الرئيسي  

األنظمة المحلية العمومية 
االلكترونيةللشهادات 

GeNs
التجهيز: الخطوة األولى

يجب مراعاة العوامل التالية ألنها سوف تشكل استخدام نظام •

غيلية، ، النماذج القانونية والتشالحوكمةالمهام، : الشهادات االلكترونية

التشاور مع األطراف ذات الصلة، وأخيرا إدارة التغيير

التسجيل: الخطوة الثانية•
تفاقية يجب عل ممثل المنظمة الوطنية ارسال رسالة الى سكرتارية اال•

ippc@fao.orgعلى البريد اإللكتروني
مة لعملية سوف تقوم سكرتارية االتفاقية بتوفير كل الوثائق الالز•

ية من التأسيس والتي يجب االنتهاء منها من اجل انشاء النسخ المحل

GeNSالنظام 

التهيئة: الخطوة الثالثة
صلة ريثما يقوم ممثل المنظمة الوطنية بمليء جميع الوثائق ذات ال•

بعملية التهيئة والضرورية من اجل االستخدام، سوف تقوم 

UNICCبإجراء اختبار للدولة ومن ثم بدأ االختبارات

الخطوات ذات الصلة

https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole/
mailto:ippc@fao.org


للمزيد عن شهادات الصحة النباتية اإللكترونية

لالطالع على المزيد عن الشهادات االلكترونية وكيفية التسجيل على النظام، برجاء مراجعة الروابط التالية

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

https://www.ephytoexchange.org/landing/

لتصلك اخر االخبار على كل ما يخص الشهادات االلكترونيةوتويترلينكيدإنتأكد من متابعتنا على 

https://www.ippc.int/en/ephyto/
https://www.ephytoexchange.org/landing/
https://www.linkedin.com/company/the-ephyto-solution/?viewAsMember=true
https://twitter.com/ephytonews




سكرتارية االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات

(الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

لالتصال

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

