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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 2005نيسان /بريلأ 8-4، روما، ايطاليا

 إصدار الشهادات اإللكترونية

  من جدول األعمال المؤقت1�4-7البند 

 
  السياق-أوًال 

 
ة ُيتيح إصدار شهادات الصحة النباتية إلكترونيًا فرصًا وفوائد آبيرة تتمثل في تبسيط اإلدار -1

وتبين . المرتبطة بالتجارة العالمية، مع الحفاظ على مستويات الوقاية الضرورية للصحة النباتية
األرقام أن تكاليف إدارة الُنظم الوطنية إلصدار الشهادات الورقية يمكن أن تتكلف ماليين 

 باالنتقال الدوالرات سنويًا؛ وفي مقابل االستثمار في التقانة، يمكن توفير نسبة من هذه التكاليف
ومن المتوقع أن تتضمن الفوائد اإلضافية اإلقالل من حاالت . نحو اإلرسال اإللكتروني للشهادات

الغش، وتحسين إمكانية تتبع الشحنات وخفض حاالت التأخير عند التعامل مع المواد المستوردة 
 .عند موانئ الدخول

 
ئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ، الحظت الهي2004نيسان /وفي دورتها السادسة في أبريل -2
 :أنه
 

آان هناك فريق تابع لألمم ... فيما يتعلق بالمعيار المقترح إلصدار الشهادات اإللكترونية،"
وُطلب من األمانة أن تدعو . المتحدة يفحص جوانب معينة إلصدار الشهادات اإللكترونية

ة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، ممثًال من هذا الفريق لتقديم تقرير إلى الدورة السابع
تقرير الدورة ." (وبناء على ذلك التقرير تبحث القيام بمزيد من العمل بشأن هذا الموضوع

 )السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
ة لتيسير وُيعد فريق األمم المتحدة المشار إليه أحد األفرقـــة العاملة التابعة لمرآز األمم المتحد

وفي إطار هذه . 1اإلجراءات والممارسات في مجـــال اإلدارة والتجـــارة اإللكترونيـــة

                                                      
دعم األنشطة "   مهمة مرآز األمم المتحدة لتيسير اإلجراءات والممارسات في مجال اإلدارة والتجارة اإللكترونية هي 1

نامية وبلدان تمر اقتصادياتها الموجهة لتحسين قدرة هيئات األعمال والهيئات التجارية واإلدارية، من بلدان متقدمة و
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 وهو جزء من فريق العملية التجـــارية التابع لمرآز �المبـــادرة الشاملة، آان هناك فريق 
 يعمل �األمم المتحدة لتيسير اإلجراءات والممارسات في مجال اإلدارة والتجارة اإللكترونية 

على إعداد معيار دولي للبيانات المراد تبادلها إلكترونيًا بشأن الشهادات الخاصة بتدابير 
ويتناول هذا الفريق . 2"الشهادة اإللكترونية" والتي ُتعرف باسم �الصحة والصحة النباتية 

 .العامل تبادل البيانات بشأن الصحة الحيوانية والنباتية وسالمة األغذية
 
د األهداف الرئيسية لهذا العمل يتمثل في أتمتة نظام إصدار الشهادات للمنتجات وآان أح -3

في إطار الخطوط التوجيهية التي ُوضعت بالفعل من جانب هيئات الزراعية المتداولة في التجارة 
 .وضع المعايير الدولية واالتفاقات الثنائية بين الشرآاء التجاريين

 
تصدى لها الفريق العامل هو وضع معيار يمثل الحد األدنى وآانت المهمة المباشرة التي  -4

لتبادل المعلومات، وهذا المعيار يمثل أدنى آمية معلومات مطلوبة في الوثائق اإللكترونية التي 
 .3تحتاجها الحكومات لتيسير تصدير واستيراد المنتجات الزراعية

 
ل تجريبي في االتفاقات التجارية ويجري استخدام مجموعة بيانات الشهادة اإللكترونية بشك -5
 في أستراليا وآندا واألردن وماليزيا ونيوزيلندا � بما في ذلك وضع أول نماذج للنظام �

 أن يجرى مزيد من 2005ومن المتوقع خالل عام . وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية
مع (والمملكة المتحدة ) يلنداخاصة مع نيوز(التجارب، لتشمل إندونيسيا وآوريا والمكسيك وهولندا 

 ).أستراليا
 

                                                                                                                                                        
ويتجه اهتمامه الرئيسي إلى تيسير المعامالت . بمرحلة تحول على تبادل المنتجات والخدمات ذات الصلة بصورة فعالة

 .الوطنية والدولية، عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات واإلجراءات وتدفق المعلومات، وبذلك يسهم في نمو التجارة العالمية
وقد ُدعي عضو من فرقة رئيسية تابعة لمرآز األمم .  األطراف المهتمةجميعفريق العامل مفتوح أمام مشارآة    هذا ال2

المتحدة لتيسير اإلجراءات والممارسات في مجال اإلدارة والتجارة اإللكترونية آان يعمل في إصدار الشهادات الخاصة 
اع فرعي أثناء الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بتدابير الصحة والصحة النباتية إللقاء آلمة أمام اجتم

 .عن تفاصيل العمل الذي ُأنجز
ويتكون المعيار من عناصر البيانات ). أو حق الملكية(   ال يعني تعريف مجموعة عناصر البيانات استخدام تقانة معينة 3

 .التي تلتزم بهذا المعيار بواسطة مجموعة من الُنظم المختلفةويمكن إصدار الشهادات . وهيكل الرسالة المراد إرسالها
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  الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وإصدار الشهادات اإللكترونية-ثانيًا
 
حكمًا ) 2 �المادة الخامسة (يتضمن النص المنقح الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -6

لحالي بشأن إصدار شهادة الصحة النباتية ويتضمن المعيار ا. يتعلق بإصدار الشهادات اإللكترونية
الحكم التالي بشأن استخدام الشهادات )  من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية12المعيار رقم (

 :اإللكترونية
 

 :وآبديل لذلك، يمكن استخدام الشهادة اإللكترونية بالشروط التالية" 
 البلدان المستوردةأن تكون طريقة اإلصدار والتأمين مقبولة لدى  -
 أن تكون المعلومات المقدمة متسقة مع النموذج المالئم -
 أن يتحقق القصد من الشهادة بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -
 ."أن يتسنى إثبات هوية سلطة اإلصدار بصورة مالئمة -
 

ون من المالئم ور إصدار الشهادات اإللكترونية عن طريق التعاون الدولي، قد يكـومع تط
 فمثًال، ال يزال العمل جاريًا �وال تزال هناك بعض القضايا المفتوحة . تحديث هذا المعيار

عن طريق عملية مرآز األمم المتحدة لتيسير اإلجراءات والممارسات في مجال اإلدارة 
  بشأن12والتجارة اإللكترونية لتسوية الشرط النهائي الوارد في القسم الخاص بالمعيار 

 .إثبات هوية سلطة اإلصدار بصورة مالئمة
 
وقد ُأدرج إصدار الشهادات اإللكترونية في برنامج عمل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة  -7

 .غير أنه لم يعط أولوية عالية. النباتية أثناء الدورة السادسة لهذه الهيئة، آموضوع لتطوير المعايير
 
لشهادات اإللكترونية فرصة عالمية آبيرة لتيسير التجارة وفي الوقت نفسه، ويمثل إصدار ا -8

تثير الشهادة اإللكترونية لتدابير الصحة النباتية قضايا تتعلق بالسياسات التجارية والقدرة على 
 .إدارة المعلومات

 
 في البلدان التي اعتمدت إصدار الشهادات اإللكترونية، ال تحتاج �السياسات  �

 بأن تكون لديهم ُنظم معقدة المستوردينان المصدرة بالضرورة إلى مطالبة البلد
وعلى سبيل المثال، هناك خيار وسط للتبادل اإللكتروني للبيانات . لتلقي الشهادات

يتمثل في إمكانية رؤية شهادات الصحة النباتية من خالل موقع مأمون للبلد 
لتجارة مع بلد استثمر في إصدار غير أنه بالنسبة ل. المصدر على شبكة اإلنترنت

الشهادات اإللكترونية، من المحتمل بمرور الوقت أن تكون هناك ضغوط على 
وتقوم الهيئة المؤقتة . شرآائه التجاريين لكي يتحول بعيدًا عن الشهادات الورقية

لتدابير الصحة النباتية بدور في المساعدة على ضمان أال يصبح إصدار الشهادات 
 .ة أو عدم القدرة على استخدام الشهادة اإللكترونية عائقًا أمام التجارةاإللكتروني

بالنسبة لبعض البلدان النامية، ُيحتمل أن يتطلب االنتقال إلى إصدار  �درة ـالق �
وقد يبدو هذا بشكل أوضح . الشهادات اإللكترونية بعض الدعم الخارجي اإلضافي

ت التي يحتاج فيها بلد ما إلى تطوير وفي الحاال. في مجالي تطبيق وصيانة الُنظم
قدرته الذاتية على إدارة تدابير الصحة النباتية، ربما ال يكون تطبيق إصدار 

 .الشهادات اإللكترونية مالئمًا بصورة فورية
 
وعلى ضوء العمل الذي اضطلعت به األمم المتحدة بالفعل، فإن الهيئة المؤقتة لتدابير  -9

 :ى القيام بما يليالصحة النباتية مدعوة إل
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 األعضاء على المشارآة في العملية المستمرة لمرآز األمم المتحدة لتيسير تشجيع -1

اإلجراءات والممارسات في مجال اإلدارة والتجارة اإللكترونية من أجل وضع 
وهذا يمكن أن . معيار لتبادل المعلومات الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية

، 2005المعيار عندما يتم اإلعالن عنه لتلقي التعليقات خالل عام يشمل التعليق على 
 .أو القيام بدور نشط في جماعة العمل المعنية بالشهادة اإللكترونية/و

 على إعطاء العمل بشأن إصدار الشهادات اإللكترونية أولوية عالية الموافقة -2
اسات فيما يتعلق  بعقد مشاورة خبراء إلعداد التوصيات الخاصة بالسيوالمطالبة

بإصدار الشهادات اإللكترونية، وإعداد توصية بشأن تصديق الهيئة المؤقتة لتدابير 
 .الصحة النباتية على إصدار الشهادات اإللكترونية

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتماس التعاون مع الهيئات ذات مطالبة -3
 الحيوانية والدستور الغذائي بشأن موضوع الصلة التابعة للمنظمة العالمية للصحة

 .إصدار الشهادات اإللكترونية


