حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية من
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
سكرتارية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 دقائق3 شهادات الصحة النباتية االلكترونية في

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

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

•
•
•
•

مشروع يهدف الى تسهيل التبادل اإللكتروني لشهادات الصحة النباتية
جميع المشتركون يستخدمون مجموعة واحدة من القواعد المتناسقة
هو المشروع الوحيد من نوعه بين االخوات الثالثة الخاصة باتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة
التجارة العالمية :االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (النباتات) الكوديكس "دستور األغذية" (سالمة
غذاء) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (الحيوانات)
يسمح للدول النامية والمتقدمة بالمشاركة على السواء بغض النظر عن قدرة البنية التحتية
سهولة إقامة النظام والمشاركة
تم بناءه بميزانية اقل من  1مليون دوالر باستخدام حلول الصناعة القياسية
ببساطة هو طريقة أخرى لتبادل شهادات الصحة النباتية وشهادات إعادة التصدير :شهادات الصحة
النباتية االلكترونية غير ملزمة وال تهدف إلى استبدال الشهادات الورقية ،ولكن تقدم بديل اخر
لتطوير وتسهيل التجارة األمنة

ما هي شهادات الصحة النباتية االلكترونية  ePhyto؟
•  ePhytoهو اختصار لـ “ = "electronic phytosanitary certificateشهادات الصحة النباتية
االلكترونية
• شهادات الصحة النباتية االلكترونية هي المعادل اإللكتروني لشهادات الصحة النباتية الورقية (المعيار
)12
• شهادات الصحة النباتية االلكترونية ليست نسخة من الفاكس او نسخة الكترونية  pdfمن شهادات
الصحة النباتية الورقية

NOT a scan of a
paper certificate

NOT a paper
certificate

ما هي شهادات الصحة النباتية االلكترونية  ePhyto؟
الشكل الورقي

مخطط على شكل قياسي باستخدام لغة الترميز القابلة لالمتداد
(إكس إم إل – )XMLجزء من ePhyto

ما هي شهادات الصحة النباتية االلكترونية  ePhyto؟ هل هي امنة؟
•
•
•
•
•

المسئولين بالمنظمة الوطنية لوقاية النباتات هم فقط من لهم الحق في اصدار او اعتماد
شهادات الصحة النباتية االلكترونية
كل مهام يكون موكل الى شخص وذلك من خالل مسئول المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
واختصاصات ذلك المهام تكون مقيدة بالمسؤوليات المحددة
سكرتارية االتفاقية يمكنها التحقق من الدول التي منحت حق الوصول الى النظام
ال يمكن للمركز الرئيسي  HUBرؤية محتوى الشهادة وال يمكنه تخزين أيا من بياناتها
يمكن تخزين البيانات في األنظمة المحلية العمومية للشهادات االلكترونية المتصلة
باالنترنت  GeNsإال انها تكون متاحة حصريا للدولة التي تنتمى لها تلك البيانات

ما هي شهادات الصحة النباتية االلكترونية  ePhyto؟  -مثال -
شهادات عدم المطابقة تتسبب بعدد اكبر من رفض الشحنات المستوردة مقارنة بالشحنات المرفوضة نتيجة
وجود افات ضارة
حاالت اإلبالغ برفض شحنات زهور القطف واالوراق سواء بسبب عدم المطابقة الوثائقية او بسبب وجود افات حجرية
(المصدر)2014-2011 EUROPHYT :

هذا باإلضافة إلى ...
•
•
•

•

تطبيق عمليات غير كفء – تحتاج الى عمالة كثيفة تعتمد على العمل اليدوي مع ارسال الكثير من االعمال
الورقية حول العالم التي تحتاج إلى إدخالها إلى أنظمة الكترونية العديد من المرات
تزوير الشهادات مشكلة دائمة – تبادل البيانات االلكترونية بين الحكومات مباشرة سوف يخفض بشكل كبير
مخاطر تزوير الشهادات
ماليين رسائل البريد اإللكتروني – يقدر عدد الرسائل االلكترونية التي يتم ارسالها سنويا في تجارة الحبوب
فقط حوالى  275مليون رسالة من اجل العمليات التجارية الخاصة بحوالي  11000شحنة من الحبوب يتم
نقلها حول العالم
أي إعادة إلصدار شهادات صحة نباتية جديدة يمثل تكلفة هائلة في مجال االعمال
 oوقت واموال
 oتدهور حالة وجودة السلع اثناء االنتظار من اجل اإلفراج

 oتعويضات للعمالء بسبب التأخر في التسليم او الجودة المنخفضة

• اكوام من األوراق – العديد منها مرتفعة التكلفة يتم انتاجها وطباعتها وحفظها او التخلص منها سنويا
• األكثر أهمية – الوصول إلى اإلمدادات الغذائية بشكل موثوق به وفى األوقات المخطط لها وبشكل يسير
عندما يتم االحتياج لها

ما هي حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية  ePhytoبالتحديد؟

الرسائل المتناسقة
صياغة وهيكل موحد
ويمكن ارفاق اكواد
(رموز) وقوائم عند
اللزوم

األنظمة المحلية
العمومية للشهادات
االلكترونية
GeNS
أنظمة مركزية معتمدة
على شبكة االنترنت
تسمح للبلدان التي ليس
لديها أنظمتها الوطنية
بإصدار الشهادات
اإللكترونية وارسالها
واستقبالها من خالل
المركز الرئيسي

المركز الرئيسي
HUB
نظام لتسهيل
تبادل الشهادات
االلكترونية بين
المنظمات
الوطنية لوقاية
النباتات

المراكز الرئيسية  HUBواألنظمة المحلية العمومية للشهادات االلكترونية
المعتمدة على االنترنت GeNS
دول تستخدم GeNS

بلدان ذات أنظمة محلية

UNICC

كوريا

غانا

سريالنكا

ساموا

GeNS

Hub

الواليات المتحدة

االرجنتين

فوائد المركز الرئيسي HUB

المركز الرئيسي
HUB
نظام لتسهيل تبادل
الشهادات
االلكترونية بين
المنظمات الوطنية
لوقاية النباتات

•
•
•
•
•
•
•

الجميع يستخدم مجموعة موحدة ومتناسقة من القواعد
يحقق فوائد التناسق ويبقيها على المدى الطويل
يتجنب التكاليف المرتبطة بوضع اتفاقات خاصة بكل دولة
يخلق ظروف متجانسة للتجارة
يسمح للدول النامية والمتقدمة للمشاركة بغض النظر عن القدرات
التحتية
يسهل إدراج األنظمة المحلية التي وضعتها الدول
يبسط من إجراءات إقامة النظام والمشاركة

فوائد األنظمة المحلية العمومية للشهادات االلكترونية GeNS
األنظمة المحلية
العمومية للشهادات
االلكترونية
GeNS
أنظمة مركزية معتمدة
على شبكة االنترنت
تسمح للبلدان التي
ليس لديها أنظمتها
الوطنية بإصدار
الشهادات اإللكترونية
وارسالها واستقبالها
من خالل المركز
الرئيسي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحدد الية التبادل والمخطط القياسي UN/CEFACT
إصدار واعتماد الشهادات االلكترونية
إرسال الشهادات االلكترونية
طباعة بيانات الشهادات المرسلة بشكل ورقى
إيصال ارسال واستالم الشهادات االلكترونية
إمكانية التحقق من صحة الشهادات االلكترونية بعد االستالم
استخراج البيانات من الشهادات االلكترونية
طباعة الشهادات االلكترونية المستلمة بشكل ورقى
إمكانية حفظ الشهادات االلكترونية كمرجعية
التواصل مع المركز الرئيسي لتسهيل نقل الشهادات
إصدار التقارير

تناسق البيانات
•

الرسائل المتناسقة
صياغة وهيكل موحد
ويمكن ارفاق اكواد
وقوائم عند اللزوم

•
•

•

واألنظمة المحلية العمومية تتبع مجموعة

المراكز الرئيسية
متناسقة من القواعد
توفر أدوات التحقق الستخدام لغة الترميز إكس إم إلXML
االكواد (الرموز) والقوائم تعتمد على المرفق  1للمعيار 12
الخاص بإصدار شهادات الصحة النباتية للدول التي لها إمكانية
الوصول الى حلول الشهادات االلكترونية
استمرار تنسيق العمل مهم جدا من اجل "ميكنة" العملية في
المستقبل

تناسق البيانات  -مثال -
 قائمة اكواد الفا  2المنظمة الدولية للمعايير
 قاعدة بيانات المنظمة المتوسطية األوروبية لوقاية النباتات للبيانات
العلمية الخاصة باآلفات متاحة من خالل GeNs
 يمكن البحث باألسماء الشائعة (بلغات مختلفة) او من خالل األسماء
العلمية
 وصف المنتج ،انواعه  ،االستخدام ،اكواد التعبئة ،طريقة النقل،
أماكن النقل والتجارة ،وحدات القياس واكواد الحاالت

التطلع إلى المستقبل
اإلصدار الكامل  GeNSبحلول  15يوليو
يجرى وضع واجهات االستخدام والتبادل مع األنظمة األخرى
• السعي إلى التكامل مع أنظمة النافذة الواحدة للجمارك
• أنظمة التتبع في أوروبا

• تحديث التطبيقات (غير متصل باالنترنت ،تطبيقات الهاتف
الذكي )..
• طرق دائمة من اجل تسهيل استخدام النظام

الخطوات ذات الصلة

األنظمة المحلية العمومية
للشهادات االلكترونية
GeNs
الخطوة األولى :التجهيز
• يجب مراعاة العوامل التالية ألنها سوف تشكل استخدام نظام
الشهادات االلكترونية :المهام ،الحوكمة ،النماذج القانونية والتشغيلية،
التشاور مع األطراف ذات الصلة ،وأخيرا إدارة التغيير

• الخطوة الثانية :التسجيل
• يجب عل ممثل المنظمة الوطنية ارسال رسالة الى سكرتارية االتفاقية
على البريد اإللكتروني ippc@fao.org
• سوف تقوم سكرتارية االتفاقية بتوفير كل الوثائق الالزمة لعملية
التأسيس والتي يجب االنتهاء منها من اجل انشاء النسخ المحلية من
النظام GeNS

الخطوة الثالثة :التهيئة
• ريثما يقوم ممثل المنظمة الوطنية بمليء جميع الوثائق ذات الصلة
بعملية التهيئة والضرورية من اجل االستخدام ،سوف تقوم
UNICCبإجراء اختبار للدولة ومن ثم بدأ االختبارات

نظام المركز الرئيسي
Hub
الخطوة األولى :التجهيز
من الضروري وجود القدرات الالزمة إلصدار الشهادات •
االلكترونية
• البد من وجود نظام قادر على اصدار الشهادات االلكترونية
• قراءة جميع الوثائق ذات الصلة (المعلومات الفنية)
• جميع ممثلي المنظمات الوطنية لوقاية النبات الذين يرغبون في
التسجيل على المراكز الرئيسية  HUBيجب ان يتواصلوا من
نقاط االتصال الرسمية الخاصة بهم

• الخطوة الثانية :التسجيل
• يمكن لممثل المنظمة الوطنية لوقاية النبات التسجيل من خالل
الرابط
• https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole
/ويضغط "تسجيل المنظمة الوطنية ’‘Register NPPO
• سوف تقوم نقطة االتصال الرئيسية بالتحقق من التسجيل

الخطوة الثالثة :التهيئة
ممثل المنظمة الوطنية سوف يستقبل جميع ملفات التهيئة الضرورية
من اجل استخدام نظام المركز الرئيسي HUB

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/

تأكد من متابعتنا على لينكيدإن وتويتر لتصلك اخر االخبار على كل ما يخص الشهادات االلكترونية

لالتصال
سكرتارية االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
Tel.: +39 06 57054812
Email: ippc@fao.org
Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

