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 -1املعلومات األساسية والغرض
[ ]1هتدف هذه الوثيقة إىل تقدمي خطة مقبولة إىل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( )2021بغية حتديد أفضل
حل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية لوقاية
السبل لضمان موارد مستدامة "لل ّ
احلل يف نظام مركزي لتسهيل تبادل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية
النبااتت (االتفاقية الدولية) .ويتمثّل هذا ّ
بني املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت ،إضافةً إىل النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية،
الذي هو بدوره نظام قائم على اإلنرتنت يسمح جلميع البلدان اليت ليست لديها نظم خاصة هبا إبنتاج وإرسال وتل ّقي
شهادات إلكرتونية للصحة النباتية ابلشكل الصحيح يتم تبادهلا مع املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت األخرى املشاركة
بلدا يف هذا النظام .وحاليًا ،يقوم
من خالل مركز إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية .وتّ تسجيل ما جمموعه ً 91
بلدا بتبادل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية "بشكل مباشر" كجزء من املعامالت التجارية العادية .وقد
تسعة وأربعون ً
ت تبادل ما يقرب من  500 000شهادة إلكرتونية للصحة النباتية يف عام .2020

 -2النقاش
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية
[ ]2كما تعلم األطراف املتعاقدة ً
جيدا ،كان " ّ
حل الشهادات اإللكرتونية
عبارة عن مبادرة اختذهتا الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية ( )2014للمضي قُ ً
دما يف تنفيذ ّ
للصحة النباتية من أجل تيسري التجارة اآلمنة يف النبااتت واملنتجات النباتية .وحظيت املراحل األولية للمشروع بدعم
من مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة ومن عدد من البلدان املاحنة (آيرلندا وأسرتاليا ومجهورية كوراي وسويسرا وكندا واملفوضية
األوروبية ونيوزيلندا والوالايت املتحدة األمريكية والياابن  /منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالية) .وبلغ إمجايل الدعم
املايل الذي تّ تلقيه حىت اآلن أكثر من  3ماليني دوالر أمريكي.
دوالرا أمريكيًا .وهي تشمل موارد لتغطية تكاليف موظفني اثنني
[ ]3وتبلغ تكاليف التشغيل السنوية اإلمجالية حوايل ً 685 000
من الفئة الفنية .وحتتوي ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حاليًا على موارد كافية خمصصة للشهادات اإللكرتونية
للصحة النباتية لتغطية النفقات حىت هناية عام  .2022ومع أ ّن بعض اجلهات املاحنة السابقة قد أشارت إىل أ ّهنا ستواصل
حل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" ،ال توجد قواعد أو
توفري املوارد لدعم العمليات اجلارية "لل ّ
حل اخلاص إبصدار الشهادات
متطلبات أو آليات صارمة وسريعة يف إطار االتفاقية الدولية لضمان التمويل املستدام "لل ّ
اإللكرتونية للصحة النباتية".
حل اخلاص إبصدار
[ ]4و ُعقدت عدة مناقشات خالل السنوات القليلة املاضية ،مع الرتكيز على كيفية توفري الدعم املايل "لل ّ
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" .وقد تّ تقدمي عدد من االقرتاحات املعقولة اليت قد يكون تنفيذ بعضها أكثر صعوبة
كل اقرتاح):
من البعض اآلخر .وتشمل هذه االقرتاحات ما يلي (مع إجيابيات وسلبيات ّ
()1

كل شهادة من شهادات الصحة النباتية ،واجبة الدفع إىل أمانة االتفاقية الدولية من قِبل
فرض رسوم اثبتة ل ّ
لكل شهادة
الطرف املتعاقد لصيانة النظام وتشغيله (من  0.05دوالرات أمريكية إىل  1.00دوالر أمريكي ّ
إلكرتونية للصحة النباتية)



ومستداما .وسيتم توزيع التكاليف بدقة وف ًقا لالستخدام.
اإلجيابيات :سيوفر هذا اخليار دخالً اثبتًا
ً
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لكل شهادة .وهذا قد يشمل استخدام األموال العامة
السلبيات :جيب أن ُحت ّدد البلدان كيفية دفع الرسوم ّ
أو اسرتداد التكاليف من املص ّدرين أو من مستخدمي القطاع .وبعض البلدان ليست لديها حاليًا آلية
السرتداد تكاليف إصدار شهادات الصحة النباتية .لذلك ،قد تكون هناك حاجة إىل وضع تشريعات
جديدة تسمح ابسرتداد التكاليف يف حال عدم توافر موارد احلكومات .وميكن للبلدان اليت تفرض حاليًا
رسوما على املص ّدرين لِقاء احلصول على شهادات الصحة النباتية أن تستمر يف القيام بذلك ،وأن تُدمج
ً
رسوم إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف رسوم إصدار شهادات الصحة النباتية احلالية .وقد
معقدا إدارًاي وغري فعال ،خاصة إذا كانت هذه الرسوم منخفضة
كل شهادة ً
يكون حتصيل الرسوم على ّ
للغاية .وابإلضافة إىل ذلك ،تعترب املنظمات املهنية اليت متثل عدة قطاعات أنه ليس من املناسب أن تضع
رسوما أو معايري ملشاركة البياانت املنقولة على شهادات الصحة النباتية ،الورقية أو
االتفاقية الدولية ً
أي طرف اثلث القدرة على
اإللكرتونية .ويعتقد هذا القطاع أنّه ال ينبغي أن يكون لدى االتفاقية الدولية أو ّ
فرض رسوم على الوصول إىل املعلومات اليت تؤثر على التجارة واليت قد تستوجب احلصول على شهادة
للصحة النباتية.

رسوم شهرية :تُفرض على األطراف املتعاقدة اليت تستخدم "احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية
تطور البلد ،والدخل القومي اإلمجايل ،وعدد السكان،
للصحة النباتية" بناءً على عدد من العوامل مثل حالة ّ
وحجم االستخدام ،والقدرة اإلمجالية على الدفع.


ميكن حتديد هذه الرسوم على أساس املسامهات السنوية يف امليزانية التشغيلية اإلمجالية لألمم املتحدة
مع إدخال تعديالت على املسامهات الرتجيحية حبسب حجم الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املرسلة
واملستلمة .ومن املثري لالهتمام أ ّن مسامهات الوالايت املتحدة األمريكية املقدمة إلصدار شهادات اإللكرتونية
للصحة النباتية يف السنوات القليلة املاضية والبالغة  150 000دوالر أمريكي تعادل تقريبًا  22يف املائة من
ميزانية إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ،وابلكاد تُعادل أيضاً مسامهات الوالايت املتحدة
األمريكية يف امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة (والبالغة  22يف املائة) .وابإلضافة إىل ذلك ،تسهم البلدان
العشرون األوىل بنسبة  83.78يف املائة يف امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة بينما تسهم البلدان الـمتبقية البالغ
حل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية
عددها ً 173
بلدا بنسبة  16.22يف املائة فقط( .وابلنسبة إىل ّ
احلل يف السنوات األخرية) .وجيب أن يكون مجيع
كما هو مذكور أعاله ،دعمت مثانية بلدان فقط هذا ّ
احلل
املستخدمني تقريبًا يف الدول املتعاقدة يف االتفاقية الدولية على استعداد لتخصيص موارد الستخدام " ّ
اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية".



مضموان للدخل ،وستكون إدارة النظام
اإلجيابيات :على غرار اخليار رقم  1أعاله ،سيوفر اخليار رقم  2تدف ًقا
ً
أبسط بكثري وأقل كلفة من اخليار رقم  .1وإ ّن استخدام منظومة األمم املتحدة كنقطة انطالق لرتجيح
تقدما على دفع نسبة أكرب من التكاليف اإلمجالية .وميكن حتديد
املسامهات يعرتف بقدرة البلدان األكثر ً
جماان ،بينما تُق ّدم البلدان النامية األخرى
منوا إمكانية الوصول إىل النظام ً
األقل ً
الرسوم بطريقة تتيح للبلدان ّ
يتعني على املغرب،
احل ّد األدىن من املدفوعات (على سبيل املثال،
ً
استنادا إىل معادلة األمم املتحدة ،قد ّ
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" دفع مبلغ قدره
بوصفه ً
بلدا يستخدم " ّ
ِ
احلل).
دوالرا أمريكيًا ً
ً 3 425
سنواي فقط لقاء استخدام هذا ّ
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السلبيات :جيب إنشاء وإدارة عمليات إعداد الفواتري اخلاصة بتحصيل الرسوم ،ما قد يؤدي إىل تكاليف
عامة إدارية إضافية .وميكن إشراك مكتب األمم املتحدة خلدمة املشاريع (لقاء رسم) إلدارة اجلوانب املالية
هلذا النهج (والنُهج األخرى اليت متّت مناقشتها يف هذه الوثيقة).

احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية
الرسم السنوي :تُفرض على األطراف املتعاقدة اليت تستخدم " ّ
استنادا إىل عدد من العوامل مثل حالة تنمية البلد ،والدخل القومي اإلمجايل ،والسكان،
للصحة النباتية"
ً
وحجم االستخدام ،والقدرة اإلمجالية على الدفع.


على غرار النهج السابق ،يفرتض هذا النموذج أنّه سيكون من املستصوب وضع نظام قياسي إلصدار
حل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية اثبتة نسبيًا من شهر
الفواتري .ومن احملتمل أن تكون كلفة تشغيل ّ
يتم تبادهلا من شهر إىل آخر بشكل كبري بسبب
إىل آخر ،لكن مع إمكانية أن خيتلف عدد الشهادات اليت ّ
العوامل املومسية .لذلك تّ اقرتاح إصدار فواتري سنوية .وسي ّتم حساب ّ
مكون احلجم اخلاص ابلرسوم بناءً
على استخدام العام السابق بدالً من حماولة التنبؤ ابالستخدام املستقبلي.



مضموان للدخل .وتُع ّد إدارته أبسط وتكاليفه العامة أقل من تكاليف
اإلجيابيات :سيُوفّر هذا اخليار تدف ًقا
ً
اخليارين رقم  1و .2ويزيل هذا اخليار التقلبات املومسية يف التكاليف .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن تطبيقه
على املنظمات الدولية األخرى (على سبيل املثال :املنظمة العاملية لصحة احليوان) إذا أرادت استخدام
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" لتبادل شهادات أخرى.
" ّ



اترا بدالً من فاتورة
السلبيات :قد ّ
تفضل بعض األطراف املتعاقدة استالم فاتورة شهرية أقل كلفة وأكثر تو ً
سنوية واحدة .وعلى غرار اخليارين رقم  1و ،2سيتطلب ذلك اتباع عمليات إدارية معقدة لتحديد الرسوم
وإدارة الفواتري واستالم املدفوعات.

وابلنسبة إىل اخليارات رقم  1و 2و:3
(أ)

احلل اخلاص
سيتعني اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن إعفاء البلدان األقل ً
منوا أو البلدان اليت تستخدم " ّ
استخداما قليالً للغاية من دفع الرسوم .وميكن أن يؤدي
إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"
ً
إعفاء البلدان ذات االستخدام املنخفض إىل تبسيط اإلدارة بشكل كبري وإىل السماح للبلدان النامية
احلل سر ًيعا من دون فرض تكاليف إضافية كبرية على البلدان ذات مستوايت االستخدام العالية.
ابستيعاب ّ
وجيب حتديد عتبات األحجام املناسبة .وقد تُسبب عملية إنشاء هذه األحجام ومن سيكون مسؤوالً عن
حتديدها مشاكل.

أيضا اختاذ قرار بشأن ما إذا كان جيب أن يعتمد التسعري على مجيع املعامالت من خالل
(ب) وسيتعني ً
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" (املعامالت الواردة (االسترياد) واملعامالت
" ّ
اخلارجة (التصدير)) ،أو املعامالت اخلارجة (التصدير) فقط .وحاليًا ،تتحمل مسؤولية الدولة املص ّدرة أو
املص ّدر تكاليف إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
(ج) وقد تكون هناك حاجة إىل فرتة انتقالية ترتاوح بني سنة وسنتني ابلنسبة إىل البلدان اليت حتتاج إىل إنشاء
نظام متويل أو نظام السرتداد التكاليف.
4
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االتفاقات اخلاصة ابملسامهات الطوعية املمتدة على عدة سنوات اليت تُقدمها احلكومات الوطنية واملنظمات
املاحنة واملنظمات الصناعية (غري الشركات الفردية)
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وسيتعني اختاذ قرار بشأن العواقب احملتملة (على سبيل املثال :سحب الوصول إىل النظام) إذا ختلّفت البلدان
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" .وال يزال
عن دفع الرسوم مقابل استخدامها " ّ
مثريا
إبمكان البلدان اليت تُواجه هذه احلالة إصدار الشهادات الورقية للصحة النباتية .وقد يكون هذا األمر ً
احلل اخلاص إبصدار
للجدل للغاية فيؤثر بشكل غري متناسب على البلدان/الصناعات ،مما يهدد ً
أيضا حياد " ّ
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية وجيعل التدريب اإللكرتوين أبكمله موضع
شجع البلدان على االنضمام إىل عملية "إلكرتونية" جتعلها معرضة خلطر فرض
نقاش :فما الذي قد يُ ّ
أي عقوابت.
عقوابت ،يف حني أ ّن اخليار الورقي يوفر التز ًاما أوضح بكثري وجينّبها ّ

شبيها ابلوضع احلايل ،حيث تُق ّدم األطراف املتعاقدة واملنظمات املاحنة تربعات.
اإلجيابيات :يُع ّد هذا اخليار ً
وستُؤدي إضافة قدرة منظمات الصناعة على تقدمي مسامهات إىل زايدة مصادر التمويل احملتملة.
ويُع ّد هذا اخليار أبسط إدارًاي لتلقي األموال وإدارهتا .وهو سهل التنفيذ والرصد والصيانة .وميكن أن يُؤدي
أيضا مواءمة هذا النظام مع
االلتزام اخلطي إىل مساءلة البلدان واجلهات املاحنة .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن ً
أيضا صاحل قانونيًا مبوجب قواعد منظمة األغذية والزراعة.
نظام من نوع االقرتاح رقم  .2وهو ً
السلبيات :يع ّد التمويل غري ٍ
كاف حاليًا لدعم العمليات الطويلة األجل .وال توجد ضمانة أبن التمويل
ُ
متاحا على املدى الطويل .وستحتاج األطراف املتعاقدة األخرى واجلهات املاحنة اجلديدة
الكايف سيكون ً
إىل زايدة املوارد املستدامة وااللتزام هبا .وال يسمح هذا اخليار إبجراء العمليات وابلتخطيط على حنو مستمر
بسبب عدم وجود التزامات قانونية من جانب األطراف املتعاقدة أو منظمات القطاع اخلاص يف ما يتعلق
ابملسامهات املستدامة .وتُشري الطبيعة الطوعية لالتفاقات إىل أ ّن البلدان ليست خمولة توفري املوارد ،وتقودان
إىل التساؤل عما ما جيب القيام به يف حال عدم وفاء بلد ما ابلتزاماته .وقد يُؤدي عدم االلتزام بتوفري املوارد
إىل نقص حمتمل يف التمويل.

تقوم منظمة األغذية والزراعة بتغطية مجيع التكاليف التشغيلية يف سياق األعمال املعتادة للمنظمة.




اإلجيابيات :يُلغي هذا االقرتاح احلاجة إىل قيام األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية بتقدمي املوارد الالزمة
مباشرة إىل أمانة االتفاقية الدولية .وهو ُُيافظ على احليادية والوصول غري املتحيز وغري التفضيلي
إىل معلومات الصحة النباتية جلميع األطراف املعنية .وحتتفظ املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت /السلطات
املختصة اليت تصدر وتتلقى الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ابلسيطرة الكاملة على التكاليف ابإلضافة
أيضا االستدامة على املدى الطويل (ابفرتاض أنّه
إىل إدارة عملية إصدار هذه الشهادات .وهو يضمن ً
بندا اثبتًا يف امليزانية التشغيلية للمنظمة).
سيصبح ً
السلبيات :يتطلب هذا االقرتاح موافقة جملس املنظمة .ويتطلب ضغطًا فاعالً من قِبل األطراف املتعاقدة
من خالل ممثلها لدى املنظمة ،وكذلك ممارسة الضغط يف البلدان منفردة لضمان التوافق مع األهداف
والغاايت الوطنية لعمليات املنظمة .ومل تُعط األطراف املتعاقدة االنطباع خالل السنوات املاضية أبهنا مستعدة
خيارا متويليًا
أو مؤثرة بدرجة كافية للحصول على دع ٍم هلذا النوع من النُهج يف املاضي .وسيكون هذا اخليار ً
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كل
أقل مرونة حيث سيكون حجم التمويل املتاح ً
حمدودا وُميكن تغيريه من خالل عمليات ميزانية املنظمة ّ
ّ
عام.
()6

فرض رسوم على حصول شركات سلسلة الكتل و /أو الصناعات اخلاصة على خدمات "قناة" إصدار
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
 اإلجيابيات :ال حاجة إىل توفري موارد من قِبل أي من األطراف املتعاقدة أو من خمصصات مباشرة يف ميزانية
أيضا موارد تقنية إضافية إذا تّ تنفيذه من خالل هنج "الشراكة".
املنظمة .وميكن أن يوفر هذا اخليار ً



()7

أي إضافات خبالف املشورة الشفهية /املكتوبة ،وممارسة الضغط
أي ميل لتقدمي ّ
السلبيات :مل يظهر القطاع ّ
احلل اخلاص إبصدار الشهادات
على املستوى الوطين ّ
حىت تن ّ
ضم املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت إىل " ّ
اإللكرتونية للصحة النباتية" .وقد ال يكون إنشاء نظام إلعداد واحلفاظ على نظام الفواتري للقطاع اخلاص
هنجا ماليًا وحماسبيًا
قانونيًا مبوجب قواعد األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة ،وإذا أمكن ،سيتطلب ً
متاما .وجيب أن تبين األطراف املتعاقدة والقطاع درجة عالية من الثقة يف ما بينها لضمان األداء
خمتل ًفا ً
السلس والفعال ملثل هذا النظام .ومثّة مصدر قلق آخر هو ما إذا كانت تلك الصناعات اليت تتمتع بقدرة
مالية أكرب حتصل على وصول أفضل أو متكنت من فرض شروط خاصة ابالستخدام وابجلوانب التشغيلية
للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ألهنا تقدم مسامهات مالية لتحسني النظام؟ وابإلضافة إىل ذلك ،هل
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" أو
يُشري هذا اخليار ضمنًا إىل إمكانية أتجري " ّ
احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"
بعض جوانبه؟ ولعل األهم من ذلك هو أ ّن " ّ
يدعم تقدمي ضماانت حكومية رمسية للحكومة بطريقة تقلل بشكل كبري من قدرة اجلهات الفاعلة يف القطاع
اخلاص على التحايل أو إنتاج شهادات مزورة .وُميكن اعتبار املشاركة املباشرة للقطاع اخلاص يف متويل النظام
أو تصميمه أو تشغيله مبثابة هتديد ،وابلتايل قد يُنظر إليها على أ ّهنا غري مناسبة.

إنشاء احتاد بني احلكومة  /القطاع اخلاص (مبا يف ذلك املنظمات الدولية األخرى املهتمة و  /أو املشاركة يف
مركز إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لتبادل شهاداهتا) يتوىل إدارة آلية متويل واحدة وتطويرها.


جديدا ورّمبا يكون مشاهبًا لنظام النقل الربي الدويل ،ولكنه سيثبت
مفهوما ً
اإلجيابيات :سيكون هذا املفهوم ً
معا بنجاح .وتقع مسؤولية تطوير نظام اإلدارة
ً
أيضا ،يف حال جناحه ،قدرة احلكومة والصناعة على العمل ً
املالية للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ،على عاتق االحتاد وليس أمانة االتفاقية الدولية أو املنظمة.
وقد يضمن اجلمع بني احلكومة والصناعة احلصول على موارد مستدامة على املدى الطويل وانضمام مجيع
القطاعات املهتمة مبواصلة العمليات.



السلبيات :قد ُيتاج تنفيذ هذا اخليار إىل وقت أطول بكثري .ويتطلب إنشاء اإلطار القانوين ،وحتديد هيكل
ومسؤوليات االحتاد إجراء مداوالت مفصلة .وابإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تتغلب األطراف املتعاقدة
والشركات التجارية على انعدام الثقة السائد بينها لضمان األداء السلس والفعال ملثل هذا النظام .وكما هو
احلل اخلاص إبصدار الشهادات
مذكور أعاله ،قد تعين الطبيعة احلكومية للضماانت املقدمة من خالل " ّ
اإللكرتونية للصحة النباتية" أنّه من غري املناسب أن يشارك القطاع اخلاص بشكل مباشر ،ال سيما يف وظيفيت
أيضا قناعة راسخة أب ّن الكيان الذي يقوم
احلوكمة أو اإلدارة .وابإلضافة إىل ذلك ،لدى ممثلي الصناعة ً
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احلل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" ،سواء كان مركز األمم املتحدة للتجارة
بتشغيل " ّ
الدولية أو االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،ال ينبغي أن ُمي ّول مباشرة من قِبل اجلهات التجارية  /املشغلني
احلل اخلاص
التجاريني الذين قد ُيتاجون إىل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ،والذين يستفيدون من " ّ
إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية.
حل اخلاص
[ ]5وتقدم املناقشة السابقة وص ًفا ً
موجزا للنُـ ُهج األكثر قابلية للتطبيق من أجل حتقيق االستدامة الطويلة األجل "لل ّ
يدا
إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية .وتتطلب الدراسة املعمقة هلذه اخليارات مز ً
من التحقيق يف طابعها العملي والقبول هبا قبل أن يُطلب من هيئة تدابري الصحة النباتية إجراء التفضيل النهائي بشأهنا.
ينص
وقد تكون بعض االقرتاحات ببساطة غري عملية أو معقدة للغاية وقد تستغرق وقتًا طويالًّ .أما اخليار رقم  6الذي ّ
على فرض رسوم على شركات سلسلة الكتل للحصول على نسخ من شهادات الصحة النباتية فسيكون إشكاليًا ألنه
سيتطلب تغيري طريقة تعامل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،بوصفها صاحبة "احل ّل اخلاص إبصدار الشهادات
اإللكرتونية للصحة النباتية" ،مع الشؤون املالية ،إن كان ذلك األمر قانونيًا أصالً .وابإلضافة إىل ذلك ،ستتغري األمور
احلل اخلاص
ابلضرورة إذا أرادت منظمات أخرى ،مثل املنظمة العاملية لصحة احليوان أو الدستور الغذائي ،استخدام " ّ
إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" لتحويله إىل حل إلكرتوين إلصدار شهادات تدابري الصحة والصحة النباتية.
وقد ال تكون هيئة تدابري الصحة النباتية على استعداد لالعتماد بشكل كبري على القطاع اخلاص.
حل اخلاص إبصدار الشهادات
[ ]6ولذلك ،يُطلب من هيئة تدابري الصحة النباتية تقليل عدد خيارات التمويل املستدام "لل ّ
معمق من قِبل جمموعة
اإللكرتونية للصحة النباتية" إىل ثالثة خيارات كح ّد أقصى ،واليت ميكن بعد ذلك استكشافها بشكل ّ
تضم كال الرئيسني املشاركني للمجموعة االستشارية اخلاصة ابلقطاع واليت ستوجه إليها الدعوة للمشاركة (وترفع
عمل مصغّرة ّ
تقاريرها إىل اجملموعة التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية) وتوكل إليها مهمة حمددة تقضي إبعداد وتقدمي
وثيقة قرار إىل الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( .)2022وتّ اقرتاح اخلطوات التالية لتمكني الدورة السادسة
عشرة للهيئة ( )2022من اختاذ قرار بشأن اخليار املناسب لتمويل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على حنو
مستدام:
()1

يف شهر مارس /آذار  :2021تدرس هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا اخلامسة عشرة ) (2021اخليارات املذكورة
أعاله ،وختتار أفضل ثالثة خيارات ،وتُش ّكل جمموعة عمل مصغّرة مكونة من الشركاء احلكوميني والصناعيني ملواصلة
قدما من أجل توفري التمويل املستدام
استكشاف اخليارات املتبقية هبدف تقدمي اقرتاح هنائي كمسار للمضي ً
حل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" وعرض هذا االقرتاح على الدورة السادسة عشرة هليئة
"لل ّ
تدابري الصحة النباتية ).(2020

()2

املكونة من الشركاء احلكوميني
من شهر أبريل /نيسان إىل شهر سبتمرب /أيلول  :2021تقوم جمموعة العمل املصغّرة ّ
والصناعيني بتقييم اخليارات املتبقية من منظور اإلجيابيات والسلبيات ،مبساعدة مكتب األمم املتحدة خلدمات
املشاريع وإدارة الشؤون القانونية يف منظمة األغذية والزراعة ،وتقوم إبعداد وثيقة تتضمن نتائج عملية التقييم لعرضها
على اجتماع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف خريف عام .2021

()3

من شهر أكتوبر /تشرين األول إىل شهر نوفمرب /تشرين الثاين  :2021تستعرض جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
كل خيار ،وتقدم التعليقات واملدخالت
الوثيقة اليت قدمتها جمموعة العمل املصغّرة واملتضمنة إلجيابيات وسلبيات ّ
والتوجيهات اإلضافية بشأن اخلطوات املقبلة لالقرتاح .ورّمبا قد تدعو إىل اختيار خيار حمدد.
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()4

من شهر نوفمرب  /تشرين الثاين  2021إىل شهر يناير  /كانون الثاين  :2022تقوم جمموعة العمل املصغرة بتعديل
حل اخلاص
الوثيقة لعرضها على هيئة تدابري الصحة النباتية ،مع تقدمي التوصية النهائية بشأن التمويل املستدام "لل ّ
إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية.

()5

من شهر مارس /آذار إىل شهر أبريل  /نيسان  :2022تستعرض الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية
كل من اجملموعة
( )2022الوثيقة املتعلقة ابلنتائج املستدامة وتتخذ قر ًارا بشأن النهج الذي جيب اتباعه .ويفحص ّ
التوجيهية املعنية "ابحل ّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية ومكتب هيئة
تدابري الصحة النباتية حالة متويل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ودرجة تعقيد اخليار بغية حتديد فرتة انتقالية
مناسبة وخطة عمل لتنفيذ هنج التمويل املستدام.

()6

حل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية
يف الربع األول من عام  :2023يتم إنشاء آلية التمويل املستدام "لل ّ
يتم
للصحة النباتية" التابعة لالتفاقية الدولية ،أو إذا وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية على خيار أكثر صعوبة ،قد ّ
حتديد فرتة انتقالية تتطلب مسامهات إضافية من اجلهات املاحنة خالل فرتة حمددة.

[ ]7إ ّن الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:
()1
()2
()3
()4

مراجعة اخليارات املعروضة يف هذه الوثيقة،

وحتديد خيارين أو ثالثة خيارات مفضلة للنظر فيها ابلتفصيل،

واملوافقة على إنشاء جمموعة عمل مصغرة مكونة من الشركاء احلكوميني والصناعيني ،ترفع تقاريرها إىل اللجنة
التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية،

وتوجيه جمموعة العمل املصغرة إلجراء تقييم شامل للخيارات املتبقية ابتباع العملية املوضحة أعاله ،وإعداد وثيقة
حل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" بغية عرضها
القرارات النهائية بشأن التمويل املستدام "لل ّ
على الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (.)2022
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