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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان التايل 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

آخر المعلومات عن إصدار  –تقرير عن إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 
 اإللكترونية للصحة النباتيةالشهادات 

 من جدول األعمال 6-10البند 

 1الدولية لوياية النباتات تااييةمن إعداد أمانة اال
 

 
( العمل اجلاري الذي تضررررررررملع ب  أمانة 2016-)ابيئة  الدورة احلادية عشرررررررررة بيئة تدابري الارررررررر ة النباتية أيّدت -1

صررردار الشرررهادات تقدم يف التنفيذ على املسرررتول الدويل لعملية إ)االتفاقية الدولية( إلحراز االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 لورةباإللكرتونية للاررر ة النباتية من  مش مشررررو  مرفق وضرررع املعايري وتنمية التفارة )املرفق(. ويعمل هذا املشررررو  على 

ات ية(، وهو يتألف من مركز لتيسرررررررري تبادش الشرررررررهادنظام الشرررررررهادات اإللكرتونية للاررررررر ة النباتية )الشرررررررهادات اإللكرتون
ونظام وطين عام إلصرررردار الشررررهادات اإللكرتونية للارررر ة النباتية )النظام العام(. ( ePhytos)اإللكرتونية للارررر ة النباتية 

مش عام  وسررررررريتيم النظام العام للبلدان الد ال توجد فيها نظم وطنية إلعداداإصررررررردار الشرررررررهادات اإللكرتونية وتلقيها. و 
املعنيررة  ة الرردوليررةالتررابعررة لمتفرراقيرر ، عملررت أمررانررة االتفرراقيررة الرردوليررة على فو وثيق مع املرفق ومع اةموعررة التوجيهيررة2016

 بإصرررررردار الشررررررهادات اإللكرتونية للارررررر ة النباتية )اةموعة التوجيهية( من أجل وضررررررع التفاصرررررريل النهائية لوثيقة املشرررررررو 
ورد وثيقة املشرررررررررررو  . وتُ 2016ديسررررررررررمواكانون األوش  14( يف املنظمةومنظمة األغذية والزراعة ) املرفقوالد أقرها كل من 

 التفاصيل الكاملة لنهج اإلعداد مبا يف ذلك التفاصيل التالية:
 

  الرتتيبات القانونية لنظام إصرردار الشررهادات اإللكرتونية للارر ة النباتية مع جهة توفري اودمات وه  مركز األمم
 املت دة الدويل لل وسبة )املركز الدويل لل وسبة(؛

                                                      
 2017مارساآذار  3( باللغة اإلنكليزية فقط بتاريخ  01revisionمت حترير الوثيقة وإصدار نسخة منق ة )  1
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 عملية إنشاء املركز والنظام العام إلصدار الشهادات؛ 
 وضع برنامج جترييب ال تبار املركز والنظام العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية؛ 
  وتبادش صرررررردار ام العام إلألعماش واألدوات الفنية المزمة لدعم البلدان يف تنفيذ النظالتدريبية ل دواتاألصررررررياغة

 اإللكرتونية؛ الشهادات
 اعداد اقرتاح بشأن منوذج أعماش من شأن  دعم العمل اجلاري لنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية؛ 
  حلوكمة املشرو  ككّل ورفع التقارير عن  واإلشراف علي املواصفات التفايلية. 

 
واليات املت دة األمريكية وكندا لغرض الشررررررررو  يف إعداد مشررررررررو  وتلقت األمانة أيضرررررررا دويمً ودعماً فنياً من ال -2

 خدمت هذه املوارد يف إعداد اتفاق للعمل مع املركز الدويلإصررررررردار الشرررررررهادات اإللكرتونية كسرررررررلفة لتمويل املرفق. واسرررررررتُ 
مث اسرررررتعرضررررت  ة،صررررردار الشرررررهادات اإللكرتونيلل وسررررربة لدف البدء يف وضرررررع املواصرررررفات الفنية للمركز والنظام العام إل

. وأتاحت عملية وضع املواصفات 2016اةموعة التوجيهية املواصفات ووضعت صيغتها النهائية يف أكتوبراتشرين األوش 
 لمضرررررررررر  قدماً لللمركز الدويل لل وسرررررررررربة الشرررررررررررو  يف إعداد التمبيقات الوتية. ومن األمور الد اتسررررررررررمت بأمهية حا ة 

 شراف على إعداده.توىل اإليللمشرو   من  مش مديرالفين الذي ُقدم الدعم  2016يف املشرو   مش عام 

 
لتفربة نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية. وستستخدم غالبية  بلداً  15و 10عدد من البلدان يرتاوح بني   تريواُ  -3

 بلدان النظام العام. 5إىل  3تلك البلدان النظم الوطنية الكائنة ال تبار كفاءة املركز وفعاليت ، يف حني سررررررررررررررتسررررررررررررررتخدم 
ومت احلاررررررررررروش على التزامات بتنفيذ الونامج التفرييب من  يع البلدان املقرتحة للمشررررررررررراركة في . وقد بدأت أمانة االتفاقية 
وأعضررررررررراء اةموعة التوجيهية يف العمل مع بعني املسرررررررررتخدمني املقرتحني لتفربة النظام العام يف الت ضرررررررررري لتنفيذ النظام. 

تفاصررررررررررررريل عمليات التمبيق املقرتحة  تناولتكوادور وغانا وسررررررررررررراموا وسرررررررررررررري النكا، إعمل يف كل من  وُعقدت حلقات
اصرررل األمانة و المزمة لتنفيذ إصررردار الشرررهادات اإللكرتونية. وتُ  التشرررغيليةوالتغيريات  األعماشاالضرررمم  ب كيفيةوناقشرررت  

 ت الت ضررررررررريايفبغرض إجراء الت ديثات واملسرررررررراعدة وأعضرررررررراء اةموعة التوجيهية العمل على فو وثيق مع تلك البلدان 
 .القمريعلى املستول  لتنفيذمن أجل ا

 
لتدابري الاررررررررر ة النباتية، أي شرررررررررهادات الاررررررررر ة النباتية، عكفت  12للمعيار الدويل رقم  1ومنذ اعتماد املرفق  -4

لى الرغم من الرموز . وعاإللكرتونية اةموعة التوجيهية على حتديد وتنسررررررررريق البيانات المزمة لشرررررررررهادات الاررررررررر ة النباتية
 ونيةداما إلصرررررررررررررردار الشررررررررررررررهادات اإللكرت  ة يعها مفيد تدراجها يف املرفق، ليسررررررررررررررإالد مت وضررررررررررررررعها و  املختلفة والقوائم

 حيرررت تتضررررررررررررررمن الرموز أو القوائم أحيرررانرررا معلومرررات فرررائضررررررررررررررررة عن احتيررراجرررات املنظمرررات الوطنيرررة لوقرررايرررة النبررراترررات،
املعلومات  مغإبتوفري معلومات إضرررررررافية ال تتضرررررررمنها القوائم لضرررررررمان قدرة تلك املنظمات على ويف أحيان أ رل، يلزم 

بشأن الا ة النباتية بشكل فّعاش. وستكمل اةموعة التوجيهية تنسيق العمل السابق إلعداد النظام الوطين العام إلصدار 
صرررررردار ييب إلالتفر نظام ال ال تبارعناررررررراً أسرررررراسررررررياً الشررررررهادات اإللكرتونية. وسرررررريشرررررركل ا تبار القوائم النهائية املنسررررررقة 

 الشهادات اإللكرتونية. 
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حمليط وا سرررياآل أمانة االتفاقية الدولية إجراء مناقشرررات مع  واء من اللفنة االقتارررادية واالجتماعية باشررررتوقد  -5
ابادئ التابعة لألمم املت دة، ومع املرفق وبرنامج األمم املت دة للبيئة، بشررررررررررررأن إعداد أدوات تنمية القدرات دعماً إلجراء 
حتليمت لألعماش القمرية، وحتليمت لفوائد التكلفة، وتغيري األنشررررمة اإلدارية، وإعداد السررررياسررررات، ومشرررراركة أصرررر ا  

البلدان االضررررررررررررررمم  لا قبل الت وش من العمليات الورقية إىل األعماش  يتعنّي علىاملاررررررررررررررل ة واألنشررررررررررررررمة األ رل الد 
 نية.إصرررررررررررررردار الشررررررررررررررهادات اإللكرتو يف تاش قدرات التقييم أويل ألدوات تنمية من إجراء األمانة  انتهتاإللكرتونية. وقد 

اون على إعداد األدوات، الذي ميكن كما أعدت منظمات دولية خمتلفة عدداً من األدوات األ رل وترل األمانة أن التع
االسرررتفادة من  يف إصررردار الشرررهادات اإللكرتونية لتدابري الاررر ة والاررر ة النباتية، سررريسررراعد  يع املنظمات على  فني 

ن تنسررررريق النهج املتبعة سرررررالتكاليف، و  يذ نظام إصررررردار للبلدان هنفاً متماسررررركاً لتنف سررررريتيمالتفارية و  يف األوسرررررا ي سرررررّ
 كرتونية.الشهادات اإلل

 
املشرررو  ملناقشررة املشرررو  واحلارروش حوكمة عدة اجتماعات عقدهتا جلان  2016واسررتضررافت األمانة  مش عام  -6

 على التعقيبات بشررررررأن . وكلت تلك االجتماعات اجتماعا للفنة االسررررررتشررررررارية ملشرررررررو  إصرررررردار الشررررررهادات اإللكرتونية
أساسية بشأن اعتبارات أساسية بالغة الشأن نشأت عن مبادرات  الد تضم ممثلني من منظمات دولية أ رل قدموا مشورة

، وما إىل ذلك، واجتماعني e-CITESأ رل إلصرررررررررررررردار الشررررررررررررررهادات اإللكرتونية مثل النافذة املوحدة للفمار ، ومبادرة 
ات التفارية ر للمفموعة االستشارية إلصدار الشهادات اإللكرتونية للاناعات الد أسدت املشورة بشأن الروابط مع املباد

 يف عمليات إصدار الشهادات اإللكرتونية.

 
 ، اضملعت اةموعة التوجيهية أيضا مبا يل :2016و مش عام  -7
 

  الفنية دعما إلعداد مكونات املشرو ؛ املواصفاتعقدت اجتماعني لوضع 
  دار الشررهادات إلصرر لتعكس عملها يف دعم إنشرراء املركز والنظام الوطين العاموحّدثتها اسررتعرضررت ا تارراصرراهتا

 اإللكرتونية. واستعرض مكتب هيئة تدابري الا ة النباتية تلك اال تااصات.
  أعدت عدداً من ص ف الوقائع الد توفر معلومات عن تشغيل نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية وه  متاحة

 على البوابة الدولية للا ة النباتية.
 

 التوصية -الا أو  

 
 أّن تموير املشرررررررررررررررو  وا تبرراره التفرييب سرررررررررررررريتم وفق جرردوش زمين طموح.افرتضرررررررررررررررت أمررانررة االتفرراقيررة الرردوليررة  -8

نتيفة مسرررررائل فنية وإدارية. وكلت تلك املسرررررائل وضرررررع اللمسرررررات األ رية  2016غري أّن عملية التموير تباطأت يف عام 
 اد حّل لرسم اورائط ووضع الرموز لمنتقاش من النسخ الورقية إىل النسخعلى هياكل احلوكمة لإلشراف على املشاريع وإجي

اإللكرتونية للشررررهادات ووضررررع الارررريغة النهائية لعناصررررر تنمية القدرات ووضررررع مناذج األعماش التفارية يف  مة املشرررررو . 
دما بات دويل لكرتونية. وبعوسرررريكفل هيكل املشرررررو  الناجم عن ذلك التنفيذ الناجم لل ّل املتمثل بنظام الشررررهادات اإل

 وضررررررررررررع املعايري وتنمية التفارة متاحاً بدعم مايل من البلدان املافة وبعدما مّت اسررررررررررررتكماش مواصررررررررررررفات التاررررررررررررميم،مرفق 

 لنظام الوطين العام إلصرررررررررردار الشررررررررررهادات اإللكرتونيةهز اوأّن جيُ  2017من املتوقع أّن ُيسررررررررررتكمل املركز يف منتاررررررررررف عام 
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 . وعليررر ، ينبغ  أن تبررردأ املرحلرررة التفريبيرررة2017برررار يف منتاررررررررررررررف الفاررررررررررررررررل الثرررالرررت من عرررام ويارررررررررررررربم جررراهزًا لم ت

على أّن تكون معظم البلدان املشراركة يف التفربة قد باشررت تبادش الشرهادات اإللكرتونية يف مملع ، 2017يف أوا ر سرنة 
شرررارة ة في  على نماق أوسرررع. لكن جتدر اإل. وفور انتهاء املرحلة التفريبية، سرررُيعمم اسرررتخدام النظام للمشرررارك2018سرررنة 

 العوامل من بينها:  من إىل أّن اإلطار الزمين املقرتح يعتمد على عدد
 

 ؛لنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيةحتديد وإبرام اتفاقات للمستخدمني  اصة بواتيات ا 

  ًمن املركز م لتكون مؤهلة للعمل ضررررررررلتهيئة هذه النظمدل اسررررررررتعداد البلدان يف مّل النظم الوطنية القائمة حاليا
 التفرييب؛

 تنفيذ املرحلة التفريبية مبا في  الكفاية للماادقة على تشغيل النظام؛ 

  .وضع منوذج السرتداد التكاليف مساند للعمليات اجلارية 

 
ع قاره. ومن املتو اإللكرتونية وا تبوتلقت االتفاقية الدولية التمويل الكايف لبناء النظام اواص بشررررهادات الارررر ة  -9

أن يوفر دويل مرفق وضرررررع املعايري وتنمية التفارة والتمويل املقدم من اجلهات املافة القدر الكايف من التمويل السرررررتكماش 
 ام من مكونات املشررررررررررررو  يف وضرررررررررررع منوذج متني وعادش لألعماش التفارية ملؤازرة عملاملرحلة التفريبية. ويتمثل مكّون ه

 من  مش تعيني اسرررتشررراري إلجراء مسرررم أويل على الفور النموذجيبدأ تموير هذا ا النظام يف األجل المويل. وسررروف هذ
ضرر  منوذج  مش املرحلة التفريبية لو للنماذج املسررتخدمة من قبل مبادرات دولية أ رل وإجراء القياسررات الرئيسررية المزمة 

وعقد مشرراورة للخواء عن وضررع مناذج األعماش التفارية للمسرراعدة يف صررياغة توصررية هنائية قد تُعرض  اسرررتداد التكاليف
على ابيئة. لكن ولألسف، من املتوقع أن جيهز النموذج النهائ  ملؤازرة العمليات بعد انتهاء التمويل املخاص للمشرو ، 

 خيّلف ثغرة يف تشغيل النظام. مما 
 

 هيئة تدابري الا ة النباتية مدعوة إىل:وإّن هيئة تدابري  -10
 

بأعماش أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وابيئة التوجيهية من أجل حتقيق التقدم يف إعداد  اإلحاطة علما (1)
 الشهادات اإللكرتونية للا ة النباتية؛

 جلارية الد تقوم لا أمانة االتفاقية الدولية واللفنة التوجيهية بإشراف مكتب ابيئة؛األعماش ا دعمو  (2)
سرررررررررررررررتاليا أ) اللفنة التوجيهيةبالدعم املقدم من الواليات املت دة وكندا والبلدان األ رل األعضرررررررررررررراء يف  اإلقرارو  (3)

 دعمإسرررررررررهامات كول من  مش التمويل والوهولندا واألرجنتني و هورية الارررررررررني الشرررررررررعبية وكينيا( الد قدمت 
 الفين من أجل النهوض بنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية؛

 اتحت للمشرررراركة يف الونامج التفرييب حيت يسررررتلزم ذلك مسررررامهبإسررررهامات البلدان الريادية الد اقرتُ  اإلقرارو  (4)
 يف املوارد دعما إلعداد الونامج التفرييب وتشغيل  وتقييم ؛

ّت البلدان والقيام على فو  اص حب مواصلة حتقيق التقدم يف تنفيذ مشرو  إصدار الشهادات اإللكرتونية دعمو  (5)
 ؛على تقدمي الدعم املايل للمشرو  من  مش اببات لتشغيل املركز والنظام العام يف أعقا  املرحلة التفريبية

لشهادات عشرة للهيئة عن التقدم احملرز يف تنفيذ مشرو  إصدار الدورة الثالثة إىل ا تقرير رفعإىل األمانة  الملبو  (6)
 اإللكرتونية.


