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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 آخر المعلومات عن الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 

 جدول األعمالمن  1-1-8 بندال

 لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 

 

1-  ُُ الشهادات )حِرز تقدم ملحوظ في إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية أُ
منذ الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة ( باتاتاإللكترونية الصادرة عن االتفاقية الدولية لوقاية الن

 .النباتية
 
التابعتين لمجموعات العمل المعنية بالشهادات  3و 1وأُجري اجتماع للجنتين الفرعيتين  -2

حوظاً في لم يكن هذا الحدث مل. 2112أيلول /اإللكترونية للصحة النباتية في باريس في سبتمبر
وجاهي التوصل إلى توافق لآلراء بشأن بالنسبة إلى اجتماع  الضروري من األساس إنما كان

آلية االتصاالت للشهادات اإللكترونية للصحة و XML نظاموتّم إنجاز . ئل الفنية العالقةاالمس
 . للدقة الفنية 1النباتية، كما تّم التحقق من المرفق 

 
ودخلت اآلن جميع مراحل الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية في فترة من االختبار  -3

 .2113آذار /الميداني، ومن شأنها أن توفّر معلومات راجعة وفيرة قبل نهاية شهر مارس
 
 :والمسائل التي نشأت خالل األشهر الستة الماضية هي -4
 

  مثل االستخدام )ما من التزامات جديدة ممكنة للشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
نشئت في المعيار الدولي سيما أن جميع االلتزامات قد أُ ( ةاإللزامي لألنظمة الجمركي
 ؛2111لعام  12 لتدابير الصحة النباتية رقم

 لكترونية على الرغم من أنها توفر فرصاً جديدة جه كثيرون صعوبة في فهم النُظم اإلويوا
غير تلك التي توفّرها نسخة ورقية، إذ هي أقل مرونة من النظام الورقي، مثل مجاالت 

  النصوص الحرة؛
 أي أنها ال تتضمن التوقيعات المادية كما في ) اليوم وقد باتت التوقيعات إلكترونية

على شهادات تدابير الصحة النباتية بمقتضى  المفتش لن يظهر اسمكما أن  ،(الماضي
يتعين على المنظمات اإلقليمية لوقاية  -2111لعام  12المعيار الدولي لوقاية النباتات رقم 

 ؛2111تدرك أنه تّم االتفاق على هذا األمر عام  نالنباتات أ
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 رونية لوقاية النباتات تكاليف ضئيلة ومن المحتمل أن يتأتى عن استخدام الشهادات اإللكت
لضمان صيانة بعض هذه النُظم، مثل مكنز وقاية النباتات الخاص بمنظمة وقاية النباتات 

منخفضة ويمكن أن يستوعبها بسهولة  هذه التكاليف. بحر األبيض المتوسطفي أوروبا وال
  .بالشركاء التجاريون، في حال تّم التوصل إلى االتفاق الثنائي المطلو

 
وقد ُحّددت فترة إبداء التعليقات القطرية لمشروع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  -5
، وورد أكثر من (2111لعام  12في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  1بما فيها المرفق )

سوف تؤخذ هذه التعليقات في االعتبار، ويُرفَع النص المنقح إلى لجنة المعايير في . تعليق 511
مع وسوف تعمل اللجنة التوجيهية للشهادات اإللكترونية للصحة النباتية . للنظر فيها 2113أيار /مايو

 .المشرف على لجنة المعايير لضمان الدقة الفنية
 
لموقع اإللكتروني الخاص بالشهادات اإللكترونية وا 1وسوف يحتاج كّل من المرفق  -6

إعادة هيكلة جوهرية ألخذ جميع التعليقات /إلى مراجعة( http://ephyto.ippc.int)للصحة النباتية 
 .القطرية في االعتبار

 
الحاجة إلى إنشاء عملية رسمية وشفافة لتحديث النظام، والتحقق منه، وتنقيحه، أي  وتبرز -7

لعام  12من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  1جميع المواد الُمشار إليها في المرفق 
 .2113وسوف يُرفع مقترح خطي إلى االجتماع التالي للجنة المعايير عام . 2111

 
ة على موافقة مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية إلجراء دراسة جدوى عن وحصلت األمان -8

 الصالحيات أساساً وقد ُوضعت . إمكانية إنشاء مركز عالمي للشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
بالشهادات اإللكترونية للصحة النباتية،  من جانب مجموعة عمل خبراء معنية( 1أُنظر المرفق )
وسوف . 2112تشرين األول /ستكملت خالل اجتماع مجموعة التخطيط االستراتيجي في أكتوبراو

 .2113حزيران /، ومن المتوقع أن يُنجز في يونيو2112يُطلق هذا المشروع قبل نهاية عام 
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 2 المرفق
 

 للصحة النباتيةدراسة جدوى حول إنشاء مركز عالمي للشهادات اإللكترونية 
 

 الصالحيات
 

المعني بإصدار  2111لعام  12مع إدخال المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم - 1
اإللكترونية للصحة النباتية، بات العديد من البلدان الشهادات اإللكترونية المعروفة بالشهادات 

يبات والمسألة الرئيسية في الترت. سعى إلى تنفيذ نظم وطنية للشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةي
الحالية لتنفيذ نُظُم الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية هي الحاجة إلى عقد اتفاقات ثنائية بين 

. وهذا قد يعني أن الحاجة ستبرز إلى العديد من االتفاقات الثنائية. البلدان المرسلة والبلدان المتلقية
ممكنة في نظام عالمي موّحد للشهادات ونتيجةً لهذه االعتبارات، أشار عدد من البلدان إلى المزايا ال

  :اإللكترونية للصحة النباتية، إذ أن هذا النظام
  

بروتوكوالت االتصاالت الخاصة بالشهادات  بين على نحو أكبر يوفّقسوف  (1)
 اإللكترونية للصحة النباتية، بما يفضي إلى مكاسب ملحوظة في الكفاءة والوفورات؛

ات التنمية، ويقلّص تكاليف إطالق النظم الوطنية للشهاديبّسط إلى حد كبير  (2)
 اإللكترونية للصحة النباتية؛

شخصية )يتيح ألقل البلدان نمواً المشاركة في النظام العالمي بكلفة تنموية دنيا  (3)
 (.ومالية

 
لهذه الغاية، طلب كّل من مجموعة عمل الخبراء المعنية بالشهادات اإللكترونية للصحة - 2

اتية ولجنة المعايير التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من األمانة، إطالق دراسة جدوى عن النب
 .إنشاء مركز عالمي للشهادات اإللكترونية للصحة النباتية

 
قاية النباتات، سوف تُجرى دراسة من شأنها أن اف أمانة االتفاقية الدولية لوشروتحت إ- 3

 :تتضمن الجوانب التالية
 

لشهادات اإللكترونية لاألنواع اإلجمالية الممكنة للمركز العالمي وجوب النظر في  (1)
 ، بما في ذلك جدوى إنشاء مراكز إقليمية ضمن اآللية العالمية،للصحة النباتية

 
 وقاية النباتات على نظام مركزي،اإلشراف من جانب أمانة االتفاقية الدولية ل (أ)
فاقية الدولية لتنسيق عام وإدارة من جانب أمانة االتمركزي يخضع  نظام الأو  (ب)

 لوقاية النباتات؛
 .النظر في خيارات للمركز، بما في ذلك الترتيبات المتصلة باإلشراف واإلدارة (ج)

 
كيفية وصول البلدان إلى المركز، وبخاصة تفصيل الطريقة التي يمكن من خاللها  (2)

دونها، المشاركة في النظام، وما إذا وجب أن للبلدان، ذات قدرة محدودة أو من 
مه بعد أن تكون يكون استخدام المركز إلزامياً أو أن تُشّجع البلدان على استخدا

 . لشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةقررت تنفيذ نظام ا
ان لبلدلثغرات فيه، وتوقعاته التشغيلية بالنسبة إلى امنافع المركز، واتفاصيل  (3)

 .ة والنامية على السواءالمتقدم
والضمانات الضرورية للمجتمع العالمي تفاصيل ميزات أمن معلومات االتصاالت  (4)

 .للصحة النباتية
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المتصلة بالشهادات اإللكترونية  والبرتوكوالتتفاصيل عن عمليات االتصاالت  (5)
 .للصحة النباتية والضرورية بحيث يعمل النظام بفعالية، وأمان، وموثوقية

 :وصف ممارسات األعمال الوطنية الالزمة للمشاركة، بما في ذلك (6)
 

 إطار قانوني للمشاركة؛ (أ)
 ملكية البيانات واستخدامها؛ (ب)
 .األمن/السرية (ج)

 
 :ما يلي دراسة جدوى مالية تأخذ في االعتبار (7)

 
 فائدة التكلفة؛ (أ)
 مقبوالً في حاالت مختلفة؛ التوصيات لنموذج تشغيلي لألعمال يكون (ب)
 العامة؛/النفقات المتغيرة (ج)
تكاليف إنشاء النظام وتشغيله، بما في ذلك التوصيات حول كيفية استرداد  (د)

 التكاليف؛
 النامي وعدد الشهادات؛/نموذج الكلفة حسب البلد المتقدم (هـ)
 ؛أي خدمات إضافية ممكنة ذات قيمة مضافةتقديم توصية ل: اختياري (و)
 .تحليل المخاطر (ز)

 
 .المواءمة مع النظم الجمركية، ومع نُظم أخرى تُستخدم في التجارة، عند االقتضاء (8)
إمكانية تكييف التكنولوجيات القائمة والمستخدمة لتوفير تغطية عالمية، ولتشغيل  (9)

لضمان والترتيبات الطارئة الممكنة والمطلوبة (. 24/7) يوم النظم طوال اليوم وكلّ 
 .هذه التغطية

التعديالت المقترحة، عند االقتضاء، على البروتوكوالت المتفق عليها والخاصة  (11)
 . بالشهادات اإللكترونية للصحة النباتية

اقتراح السبيل قدماً مع إيجاد توازن بين اعتبارات الصحة النباتية، واالعتبارات  (11)
متعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية المالية والتكنولوجية لدى جميع األطراف ال

 . النباتات
 
فاو، وأن تضم أقاليم على األقل من منظمة ال 3شرك ممثلين عن من شأن الدراسة أن تُ - 4

ويجب أن تضم المجموعة خبراء كفؤ في مجال الصحة . قل من كل بلد نام  عضواً واحداً على األ
. ، وفي المجال الماليتكنولوجيا المعلوماتوالنباتية، والشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 

وسوف تقوم األمانة بتعيين قائد الفريق من بلد يتمتع بخبرة في مجال إصدار الشهادات اإللكترونية 
 .للصحة النباتية

 
شهر على األقل نظراً لتضافر الجوانب أ 6أن يستغرق إنجاز هذه الدراسة  المتوقع ومن- 5

 .اإلدارية والمالية والفنية
 
ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء فريق الصياغة بشكل افتراضي، وبصورة شخصية في - 6

 .الظروف االستثنائية فقط، وإذا كانت الموارد متاحة لهذا الغرض
 
 .خيارات التمويل من أجل إجراء دراسة الجدوى/صادرينبغي النظر في م- 7
 
سوف تشمل عملية االختيار استشارة المكتب بشأن المرشحين بعد توجيه نداء للخبراء إلى - 8

 .جميع األطراف المتعاقدين
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ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن هذه الدراسة سوف تستثني وضع أي نظام وطني كامل - 9

 .نُظُم لدعم نظام وطني للشهادات اإللكترونية للصحة النباتية/مكونات هكذا نظام للصحة النباتية، أو
 

مطابق ) Microsoft Wordالتقرير النهائي الخطي الواجب تقديمه بصورة إلكترونية بشكل - 11
، مرفقاً بنسخ إلكترونية عن جميع الوثائق والمواد الداعمة، إلى أمانة االتفاقية (2117لنسخة عام 

 .لية لوقاية النباتات لدى إتمام المهمةالدو
 

 :المدة الزمنية
 

الوثيقة من جانب لجنة التخطيط االستراتيجي، والموافقة عليها،  دراسة (1)
 2112تشرين األول /أكتوبر

 2113شباط /فبراير 28األول بحلول  المشروع (2)
 2113حزيران /يونيو 31بحلول  تُنَجز (3)
تشرين األول /الوثيقة من جانب لجنة التخطيط االستراتيجي في أكتوبر دراسة (4)

 9-، ورفع توصيات إلى هيئة التدابير الصحية2113
 (.2114) 9-الوثيقة إلى هيئة التدابير الصحية رفع (5)


