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تحدیثات للموقف الخاص بحلول 
شھادات الصحة النباتیة 

اإللكترونیة

امانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
حمایة النبات202ورشة العمل اإلقلیمیة 

حمایة للحیاة
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دقائق3شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة في 

www.ephytoexchange.org

جارةیوضح ھذا الفیدیو دینامیكیة حلول شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة ومنافعھا للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات وللصناعة والت

http://www.ephytoexchange.org/
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لماذا شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة؟
كثر من ترفض الشحنات بسبب االعمال الورقیة ا= تقلل من الشھادات الغیر مطابقة •

كونھا ترفض بسبب اآلفات
كثیفة العمالة= تنھى عملیات استخدام األوراق القلیلة الكفاءة •
للوقت تكلفة ھائلة وفقدان= تقلل من عملیات إعادة اصدار شھادات الصحة النباتیة •

بسبب االعمال الورقیة
تلف الشحنة اثناء االنتظار لألفراج•
یقلل من تعویضات التأخر في التسلیم والجودة المنخفضة•
تزید من امن الشھادة•
:شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة تحمى التجارة القانونیة من•

الشھادات المزورة•
اآلفات•

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014

عدم مطابقة شحنات زھور القطف

Harmful Organisms Non-compliant documents

رداتالوارفضأسبابعنسنواتثالثمدارعلىاجراءهتممسحنتائج
رفضنماكبربعددیتسبباألوراقمطابقةعدمنتیجةالرفضانوبین

)ارةالضاآلفات(الحقیقیةالنباتیةالصحةبمشاكلمقارنةالشحنات

افات ضارة     عدم مطابقة الوثائق  

Presenter
Sticky Note
ePhyto Project:Only project of its kind among the three SPS “sisters” (IPPC, Codex, OIE)Allows developing and developed countries to participateInitial funding from the WTO STDF, augmented with resources from contracting parties and the World BankOther benefits:National efficienciesSimplification of information flow between traders and governmentOptions for data transfer and sharingBetter evaluation of risksAbility to address certification problems in advance of commodity arrivalResource planning prior to commodity arrival
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The ePhyto solution

(via national 
systems or the 

GeNS)

المركزىالخادم 
HUB

نظام لتسھیل 
تبادل الشھادات 

ن االلكترونیة بی
ة المنظمات الوطنی

النباتات لوقایة
من خالل نظام محلى او (

(GeNS

نظام الشھادات 
اإللكترونیة الوطني 

العام
GeNS

أنظمة مركزیة معتمدة 
على شبكة االنترنت 

یس تسمح للبلدان التي ل
لدیھا أنظمتھا الوطنیة 
بإصدار الشھادات 

اإللكترونیة وارسالھا 
واستقبالھا من خالل 

الخادم المركزي

ةالرسائل المتوافق
صیاغة وھیكل موحد 

اكوادویمكن ارفاق 
وقوائم عند اللزوم

Presenter
Sticky Note
ePhyto is short for “electronic phytosanitary certificate”. ePhyto is the electronic equivalent of a paper phytosanitary certificate (ISPM 12)ePhyto is produced, transmitted and received in XML format (harmonized message)The HUB is a centralized system to facilitate exchange of ePhytos between NPPOs.A National system(s) or the Generic National System (GeNS) communicates with the hub Pushes certificates to the hub Receives certificates from the hub by push or pullHarmonization: To facilitate the exchange of ePhytos between various NPPOs, a harmonized schema, codes and lists are needed to ensure that the receiving NPPO can read the sending NPPO message.NPPOs are encouraged to use standardized (harmonized) terms, codes and text for the data elements associated with the XML message for ePhytos
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حلول شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة

UNICCبلدان ذات أنظمة وطنیة دول تستخدم األنظمة 
GeNSالوطنیة العامة 

غانا

اسریالنك

ساموا

دةالوالیات المتح

انیوزیالند

االرجنتین

الخادم 
المركزي األنظمة 

الوطنیة

Presenter
Sticky Note
Demonstrating the exchange. Countries can exchange PCs via the Hub using their own national systems (left) or through the GeNS (right). The GeNS has the established connection with the Hub.
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ما ھي شھادة الصحة النباتیة االلكترونیة

NOT a 
paper 
certificate

NOT a 
scanned 
certificate

ة شھادلیست
ورقیة

صورة من لیست
المسح الضوئي 

للشھادة ورقیة

Presenter
Sticky Note
This is what an ePhyto looks like. It is the electronic equivalent to a paper phytosanitary certificate. It is not a scanned or paper copy. 
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التمثیل الورقي

ةالى سھولة اكبر في مراجعة الوثیقيتوحید التنسیق یؤد

في الوالیات المتحدة) من خالل نظامھا الوطني(شھادة االرجنتین نفس الشھادة التي تم استقبالھا من االرجنتین من خالل الشھادة االلكترونیة

Presenter
Sticky Note
A more familiar view. We are encouraging the use of standardized format to lead to easier document review. This is especially important when dealing with other languages.On the left – this is Argentina’s paper phytosanitary certificateOn the right – this is the ePHYTO’s standardized format – all of the same information in the paper version is here in the ePhyto.ALL countries’ ePhyto will look like this one.
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مشاركة الدول
دولة41–دول تتبادل شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة 

االرجنتین

البرازیل

شیلي

كوستاریكا

الدومینیكان

االتحاد األوربي+

فیجي

غانا

جامایكا

المكسیك

المغرب

نیوزیالندا

جمھوریة كوریا

ساموا

سریالنكا

الوالیات المتحدة

GeNSاسم الدولة الذى تحتھ خط تستخدم األنظمة العامة 
شھادة الكترونیة یتم إصدارھا شھریا25000ھناك اكثر من 

باتیة حالیا، یمكن لالتحاد األوروبي استقبال شھادات الصحة الن+
ت االلكترونیة، بینما یمكن لھوالند ارسال واستقبال الشھادا

اإللكترونیة

Presenter
Sticky Note
These countries are actively using ePhyto to exchange their phytosanitary certificate via the Hub AND the GeNS. Chile and Argentina are now exchanging PCs completely paperless. The rest continue to send both paper and ePhyto for the time being. The ePhyto is sometimes used as a verification of paper PCs.
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HUBنظام الخادم المركزي –مشاركة الدول 

دولة14–دول تختبر النظام حالیا 

استرالیا

كمبودیا

كندا

الصین

كولومبیا

االكوادور

ھونج كونج

كینیا

اندونیسیا

النرویج

باراجواي

بیرو

جنوب افریقیا

المملكة المتحدة

دولة أخرى أظھرت اھتمامھا باختبار النظام20ھناك •

Presenter
Sticky Note
All of these countries have their own national systems and are actively TESTING to connect to ePhyto. Kenya is almost ready to begin exchanging live and South Africa are exchanging some certificates outside the test environment. 
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GeNSالنظام الوطني العام –مشاركة الدول 
دولة20–حالیا دول تختبر النظام

أنتیغوا وباربودا
بوركینا فاسو
 كایمانجزر
جزر كوك
غرینادا
جواتیماال
ساحل العاج
مالي
جزر مارشال
جمھوریة الدومینیكان

ماینمار
نیجر
 نیوغینیابابوا
اتحاد القدیس كریستوفر ونیفیس
سانت لوسیا
 والغرینادینسانت فینسنت
 ساو تومي وبرینسیب
السنیغال
غامبیا
اوغندا
اقالیم افریقیا، الكاریبي، وجزر المحیط الھادي: دولة أخرى50حوالى •
/https://training.ephytoexchange.org:  برنامج تدریبي على شھادات الصحة النباتیة اإللكترونیة•

https://training.ephytoexchange.org/
Presenter
Sticky Note
These are GeNS countries who have received UAT (test) instances and are actively testing the system. Many other countries are filling in the onboarding documentation and will receive their testing instance soon.
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www.ephytoexchange.org

Presenter
Sticky Note
GeNS training is now live. This is available for everyone so please encourage all participants to try it.
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دراسات لحاالت تطبیق شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة
تسع حاالت للدراسة تم استكمالھا العام الماضي

الحبوب
البذور
الفاكھة

حاالت توفیر النفقات كنتیجة لتطبیق الشھادات االلكترونیة
توفیر من یوم الى اثنین

)، البرید العاديDHL، فیدیكس(دوالر لكل شحنة كنفقات للبرید 25توفیر 
امثلة لشحنتین موقوفتین تم حل مشكلتھما باستخدام الشھادات االلكترونیة

شحنة حبوب○ 
الف دوالر36توفیر -
تم اصدار اإلفراج عن الشحنة خالل ساعات بدال من أیام-

شحنة رمان○
شحنة سریعة التلف-
تم الحفاظ على مدة صالحیة الشحنة-

Presenter
Sticky Note
GeNS training is now live. This is available for everyone so please encourage all participants to try it.
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ما ھو القادم مع شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة
والنظام الوطني العام HUBالخادم المركزي –حلول شھادات الصحة النباتیة االلكترونیة 

GeNS
تبادل اخطارات عدم االمتثال•
نتائج عملیات الفحص•
الشباك الواحد، الجمارك، النظام األلى لإلجراءات الجمركیة (التكامل مع أنظمة حكومیة أخرى •

ASYCUDA(
نظم التجارة والصناعة•
ة الدولیة لصحة ، المنظم" كودیكس"دستور األغذیة (تنسیق اكبر مع ھیئات اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة •

)الحیوان
البري المھدد معاھدة التجارة العالمیة ألصناف الحیوان والنبات(تنسیق اكبر مع ھیئات غیر الصحة النباتیة •

)باالنقراض، التحالف العالمي لتسھیل التجارة
التطویر والصیانة الدوریة•
)GeNSالنظام الوطني العام (الترجمة للغات أخرى •
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أسئلة واستفسارات؟
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ة سكرتاریة االتفاقیة الدولی
لوقایة النباتات

)الفاو(منظمة األغذیة 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
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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