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 املعلومات األساسية والغرض -1
 أفضلحتديد بغية ( 2021)إىل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية خطة مقبولة  قدميت إىلهذه الوثيقة  هتدف [1]

التابع لالتفاقية الدولية لوقاية  "حّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةلل"موارد مستدامة السبل لضمان 
نظام مركزي لتسهيل تبادل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يتمّثل هذا احلّل يف . و )االتفاقية الدولية( النبااتت

 املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت، إضافًة إىل النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، بني
لديها نظم خاصة هبا إبنتاج وإرسال وتلّقي  تنظام قائم على اإلنرتنت يسمح جلميع البلدان اليت ليسهو بدوره  الذي

ا مع املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت األخرى املشاركة شهادات إلكرتونية للصحة النباتية ابلشكل الصحيح يتم تبادهل
ا، يقوم . وحاليً النظامهذا  يفا بلدً  91تسجيل ما جمموعه  وتّ  .للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية إصدار مركزخالل  من

قد التجارية العادية. و املعامالت " كجزء من مباشربشكل "الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ا بتبادل تسعة وأربعون بلدً 
 .2020شهادة إلكرتونية للصحة النباتية يف عام  000 500 ل ما يقرب منت تباد

 النقاش -2
 الدوليةاحلّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية " ، كاناجيدً األطراف املتعاقدة كما تعلم  [2]

اإللكرتونية شهادات الحّل تنفيذ ا يف للمضي ُقدمً ( 2014تدابري الصحة النباتية )الدورة التاسعة هليئة مبادرة اختذهتا عبارة عن 
واملنتجات النباتية. وحظيت املراحل األولية للمشروع بدعم  تنبااتيف الصحة النباتية من أجل تيسري التجارة اآلمنة لل

وكندا واملفوضية  وسويسرا كوراي ومجهورية أسرتاليايرلندا و آ)من البلدان املاحنة  عدد ومناملعايري وتنمية التجارة  وضع مرفق من
الدعم إمجايل (. وبلغ قاية النبااتت يف أمريكا الشمالية/ منظمة و  والياابن األوروبية ونيوزيلندا والوالايت املتحدة األمريكية

 .أمريكي ماليني دوالر 3تلقيه حىت اآلن أكثر من  املايل الذي تّ 
 اثنني نيلتغطية تكاليف موظف  تشمل موارد ا. وهي أمريكيً  ادوالرً  000 685حوايل تكاليف التشغيل السنوية اإلمجالية  تبلغو  [3]

للشهادات اإللكرتونية  ةخمصص موارد كافيةا على االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حاليً ميزانية  حتتويالفئة الفنية. و  من
 واصلأشارت إىل أهّنا ستقد  ةالسابق اجلهات املاحنةبعض أّن مع و . 2022لتغطية النفقات حىت هناية عام للصحة النباتية 

، ال توجد قواعد أو "شهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةحّل اخلاص إبصدار الالعمليات اجلارية "للتوفري املوارد لدعم 
حّل اخلاص إبصدار الشهادات لل"التمويل املستدام يف إطار االتفاقية الدولية لضمان وسريعة صارمة متطلبات أو آليات 

 .اإللكرتونية للصحة النباتية"
حّل اخلاص إبصدار لل"الدعم املايل  توفري على كيفيةالرتكيز مع  ،مناقشات خالل السنوات القليلة املاضية عدة ُعقدتو  [4]

بعضها أكثر صعوبة  تنفيذ يكوناليت قد املعقولة االقرتاحات عدد من ّت تقدمي الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية". وقد 
 :اقرتاح( )مع إجيابيات وسلبيات كلّ  ما يليوتشمل هذه االقرتاحات بعض اآلخر. المن 

من ِقبل الدولية  أمانة االتفاقيةواجبة الدفع إىل  ية،صحة النباتلمن شهادات اكّل شهادة لرسوم اثبتة فرض  (1)
أمريكي لكّل شهادة  دوالر 1.00إىل  ةأمريكي اتدوالر  0.05)من  هوتشغيلالنظام صيانة ل الطرف املتعاقد

 (إلكرتونية للصحة النباتية
 لالستخدام االتكاليف بدقة وفقً توزيع سيتم و  ا.ومستدامً  ااثبتً  دخالً  هذا اخليار سيوفر :اإلجيابيات. 

 



 3 

 العامة يشمل استخدام األموال هذا قد شهادة. و  رسوم لكلّ الالبلدان كيفية دفع أن حُتّدد  جيب :السلبيات
آلية  احاليً لديها  تليس بعض البلدانو . القطاعمستخدمي من رين أو التكاليف من املصدّ أو اسرتداد 

 اتتشريع، قد تكون هناك حاجة إىل وضع لذلك. شهادات الصحة النباتيةإصدار  السرتداد تكاليف
 احاليً تفرض . وميكن للبلدان اليت يف حال عدم توافر موارد احلكومات سرتداد التكاليفة تسمح ابجديد
دمج وأن تُ القيام بذلك، أن تستمر يف صول على شهادات الصحة النباتية لِقاء احلرين على املصدّ  ارسومً 
. وقد احلالية الصحة النباتيةإصدار شهادات  يف رسومالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  إصدار رسوم

 منخفضةالرسوم  هذه إذا كانتخاصة وغري فعال،  إدارايً  امعقدً  شهادة كلّ  حتصيل الرسوم علىيكون 
اليت متثل عدة قطاعات أنه ليس من املناسب أن تضع املهنية نظمات امل عتربذلك، ت . وابإلضافة إىلللغاية

الورقية أو الصحة النباتية،  ى شهاداتاملنقولة علالبياانت  شاركةا أو معايري ملرسومً االتفاقية الدولية 
طرف اثلث القدرة على  أيّ  وي أن يكون لدى االتفاقية الدولية أه ال ينبغأنّ  هذا القطاع عتقديو . اإللكرتونية

شهادة حلصول على تستوجب االيت قد و ليت تؤثر على التجارة الوصول إىل املعلومات افرض رسوم على 
  صحة النباتية.لل

اإللكرتونية الشهادات اخلاص إبصدار ل "احلاألطراف املتعاقدة اليت تستخدم  : تُفرض علىسوم شهريةر  (2)
السكان، عدد ، والدخل القومي اإلمجايل، و تطّور البلدعدد من العوامل مثل حالة بناًء على  "للصحة النباتية

 .ستخدام، والقدرة اإلمجالية على الدفعاالوحجم 
 على أساس املسامهات السنوية يف امليزانية التشغيلية اإلمجالية لألمم املتحدة هذه الرسوم  حتديد ميكن

الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املرس لة حجم  حبسبالرتجيحية  إدخال تعديالت على املسامهات مع
إلصدار شهادات اإللكرتونية  املقدمة الوالايت املتحدة األمريكيةأّن مسامهات . ومن املثري لالهتمام ستلمةوامل

املائة من  يف 22ا تقريبً تعادل أمريكي والر د 000 150البالغة القليلة املاضية و السنوات للصحة النباتية يف 
مسامهات الوالايت املتحدة  تُعادل أيضاً ابلكاد و ، الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةإصدار ميزانية 

 البلدان. وابإلضافة إىل ذلك، تسهم يف املائة( 22 )والبالغة امليزانية التشغيلية لألمم املتحدةاألمريكية يف 
متبقية البالغ تسهم البلدان الـ يف املائة يف امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة بينما 83.78ن األوىل بنسبة و العشر 

وابلنسبة إىل حّل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ) .يف املائة فقط 16.22بنسبة  بلًدا 173 عددها
جيب أن يكون مجيع . و (السنوات األخريةاحلّل يف  فقط هذا بلدانمثانية دعمت أعاله، كما هو مذكور 
احلّل "لتخصيص موارد الستخدام  املتعاقدة يف االتفاقية الدولية على استعدادالدول يف  ااملستخدمني تقريبً 

 .اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"
 وستكون إدارة النظام ،  للدخلمضموانً ا تدفقً  2اخليار رقم  يوفرس، أعاله 1 رقم يارعلى غرار اخل :اإلجيابيات

لرتجيح استخدام منظومة األمم املتحدة كنقطة انطالق  إنّ و . 1 رقم أبسط بكثري وأقل كلفة من اخليار
من التكاليف اإلمجالية. وميكن حتديد أكرب ا على دفع نسبة يعرتف بقدرة البلدان األكثر تقدمً املسامهات 

األخرى  البلدان النامية، بينما تُقّدم جماانً نظام الا إمكانية الوصول إىل منوً األقّل لبلدان لبطريقة تتيح م و الرس
، املغربقد يتعنّي على األمم املتحدة، معادلة ا إىل )على سبيل املثال، استنادً  احلّد األدىن من املدفوعات

 مبلغ قدرهدفع النباتية" اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة  احللّ "ا يستخدم بوصفه بلدً 
 هذا احلّل(. استخدامفقط لِقاء  سنوايً  اأمريكيً  ادوالرً  425 3
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 تكاليف ما قد يؤدي إىل  ،تحصيل الرسوماخلاصة بإنشاء وإدارة عمليات إعداد الفواتري  جيب :السلبيات
إلدارة اجلوانب املالية ( لقاء رسم)األمم املتحدة خلدمة املشاريع  مكتب إشراكإضافية. وميكن  عامة إدارية

  ة(.يف هذه الوثيقمّتت مناقشتها هج األخرى اليت هلذا النهج )والنُ 

احلّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية ": تُفرض على األطراف املتعاقدة اليت تستخدم سنويالرسم ال (3)
القومي اإلمجايل، والسكان، ، والدخل البلداستناًدا إىل عدد من العوامل مثل حالة تنمية للصحة النباتية" 

 .وحجم االستخدام، والقدرة اإلمجالية على الدفع
 إلصدار  قياسي من املستصوب وضع نظام سيكون هيفرتض هذا النموذج أنّ  ،على غرار النهج السابق

من شهر  ااثبتة نسبيً حّل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية أن تكون كلفة تشغيل  تملاحمل . ومنالفواتري
بسبب آخر بشكل كبري إىل من شهر تبادهلا  عدد الشهادات اليت يتمّ أن خيتلف  لكن مع إمكانية، آخرإىل 

بناًء  اخلاص ابلرسوماحلجم مكّون  تّم حسابسنوية. وسي إصدار فواتريلذلك ّت اقرتاح ومسية. املعوامل ال
  ي.ام املستقبلمن حماولة التنبؤ ابالستخد السابق بدالً العام استخدام على 

 :تكاليف العامة أقل من هأبسط وتكاليف تهإدار وتُعّد  للدخل. ا مضموانً اخليار تدفقً هذا سُيوفّر  اإلجيابيات 
ه هذا اخليار التقلبات املومسية يف التكاليف. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن تطبيقيزيل . و 2و 1 ين رقماخليار 
استخدام  ل: املنظمة العاملية لصحة احليوان( إذا أرادتاملثااملنظمات الدولية األخرى )على سبيل  على

 ى.تبادل شهادات أخر لاخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"  احللّ "
 :فاتورة من  بدالً  اوأكثر تواترً  قل كلفةأ شهرية فاتورةاستالم ل بعض األطراف املتعاقدة قد تفضّ  السلبيات

عمليات إدارية معقدة لتحديد الرسوم  سيتطلب ذلك اتباع، 2و 1 رقم ياريناخل وعلى غرار. ةواحد ةسنوي
  ت.وإدارة الفواتري واستالم املدفوعا

 :3و 2و 1 رقم خلياراتإىل اوابلنسبة 
احلّل اخلاص "اليت تستخدم ا أو البلدان منوً األقل إعفاء البلدان كان ميكن اختاذ قرار بشأن ما إذا   سيتعني (أ)

وميكن أن يؤدي الرسوم.  دفع منا قلياًل للغاية استخدامً إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" 
النامية بلدان وإىل السماح للكبري شكل  إعفاء البلدان ذات االستخدام املنخفض إىل تبسيط اإلدارة ب

. العالية االستخدام مستوايت ذاتتكاليف إضافية كبرية على البلدان  دون فرضمن ا ابستيعاب احلّل سريعً 
من سيكون مسؤواًل عن و ه األحجام هذإنشاء عملية  سببقد تُ و  األحجام املناسبة. اتحتديد عتب بوجي

 .اكلمشحتديدها 
املعامالت من خالل مجيع على  يعتمد التسعريأن جيب ا اختاذ قرار بشأن ما إذا كان أيضً  سيتعنيو  (ب)

املعامالت ( و االسترياد) الواردةاملعامالت ) اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" احللّ "
مسؤولية الدولة املصّدرة أو ا، تتحمل وحاليً . فقط )التصدير( اخلارجةعامالت املأو  ((،التصدير) اخلارجة

 .إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املصّدر تكاليف
لبلدان اليت حتتاج إىل إنشاء إىل اابلنسبة قد تكون هناك حاجة إىل فرتة انتقالية ترتاوح بني سنة وسنتني و  (ج)

 .فنظام متويل أو نظام السرتداد التكالي
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البلدان  ختّلفتسحب الوصول إىل النظام( إذا  على سبيل املثال:اختاذ قرار بشأن العواقب احملتملة ) سيتعنيو  (د)
وال يزال . إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" احلّل اخلاص" استخدامهاالرسوم مقابل عن دفع 
ا مثريً األمر صحة النباتية. وقد يكون هذا الورقية لل شهاداتإصدار ال اليت ُتواجه هذه احلالة البلدانإبمكان 

احلّل اخلاص إبصدار "حياد  ايهدد أيضً مما غري متناسب على البلدان/الصناعات، بشكل فيؤثر للجدل للغاية 
وجيعل التدريب اإللكرتوين أبكمله موضع الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية 

خلطر فرض جتعلها معرضة عملية "إلكرتونية" االنضمام إىل البلدان على ُيشّجع  الذي قد ماف نقاش:
 عقوابت.وجينّبها أّي أوضح بكثري ا التزامً  يوفر اخليار الورقييف حني أّن ، تابو عق

احلكومات الوطنية واملنظمات اليت تُقدمها  سنواتاملمتدة على عدة ملسامهات الطوعية اخلاصة ابتفاقات اال (4)
 (الشركات الفرديةغري الصناعية )املاحنة واملنظمات 

 :األطراف املتعاقدة واملنظمات املاحنة تربعات.  ا ابلوضع احلايل، حيث تُقّدميُعّد هذا اخليار شبيهً  اإلجيابيات
مصادر التمويل احملتملة. مسامهات إىل زايدة على تقدمي منظمات الصناعة إضافة قدرة  وسُتؤدي

وميكن أن يُؤدي صيانة. الرصد و التنفيذ و الوهو سهل . هتاوإدار  لتلقي األموال إدارايً  أبسطاخليار  هذا ويُعدّ 
ا مواءمة هذا النظام مع البلدان واجلهات املاحنة. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضً لة ءإىل مساااللتزام اخلطي 

 .ةا مبوجب قواعد منظمة األغذية والزراعيً ا صاحل قانونأيضً وهو  .2االقرتاح رقم من نوع نظام 

 :أبن التمويل  ةضمان وجدتال و . ة األجلالعمليات الطويللدعم ا حاليً غري كاٍف  تمويليُعّد ال السلبيات
 واجلهات املاحنة اجلديدةاألخرى األطراف املتعاقدة وستحتاج . الكايف سيكون متاًحا على املدى الطويل

على حنو مستمر تخطيط ابلعمليات و جراء الإب هذا اخليار ال يسمحو زايدة املوارد املستدامة وااللتزام هبا.  إىل
ما يتعلق  من جانب األطراف املتعاقدة أو منظمات القطاع اخلاص يف ةقانوني اتعدم وجود التزامبسبب 

وتقودان املوارد، توفري ليست خمولة البلدان  أنّ إىل  اتلالتفاق ةالطوعيبيعة الطُتشري ابملسامهات املستدامة. و 
عدم االلتزام بتوفري املوارد وقد يُؤدي . اتهلتزاماببلد ما  عدم وفاء يف حالجيب القيام به ما  عماإىل التساؤل 

 .التمويل نقص حمتمل يف إىل

  منظمة.يف سياق األعمال املعتادة للالتكاليف التشغيلية مجيع بتغطية منظمة األغذية والزراعة  تقوم (5)
 :بتقدمي املوارد الالزمة يُلغي هذا االقرتاح احلاجة إىل قيام األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية  اإلجيابيات

 مباشرة إىل أمانة االتفاقية الدولية. وهو ُُيافظ على احليادية والوصول غري املتحيز وغري التفضيلي
السلطات  املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت/ معلومات الصحة النباتية جلميع األطراف املعنية. وحتتفظ إىل

التكاليف ابإلضافة  على كاملةالنباتية ابلسيطرة الاإللكرتونية للصحة  الشهادات املختصة اليت تصدر وتتلقى
ا االستدامة على املدى الطويل )ابفرتاض أنّه يضمن أيضً  عملية إصدار هذه الشهادات. وهوإىل إدارة 

 امليزانية التشغيلية للمنظمة(.ا يف ا اثبتً سيصبح بندً 
 :األطراف املتعاقدة ِقبل من  فاعالً  اضغطً ويتطلب نظمة. املموافقة جملس  هذا االقرتاح تطلبي السلبيات

مع األهداف التوافق لضمان  منفردةالبلدان الضغط يف وكذلك ممارسة نظمة، امل لدىممثلها خالل  من
أبهنا مستعدة  املاضيةالسنوات  خاللاألطراف املتعاقدة االنطباع تُعط نظمة. ومل املعمليات لوالغاايت الوطنية 

ا ا متويليً اخليار خيارً وسيكون هذا هج يف املاضي. ن النُ هلذا النوع مدعٍم للحصول على  يةكافمؤثرة بدرجة  أو 
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كّل نظمة  امل خالل عمليات ميزانيةمن ا ومُيكن تغيريه حمدودً التمويل املتاح حجم حيث سيكون مرونة  أقلّ 
 عام.

إصدار  ة"قنا"لى خدمات الصناعات اخلاصة ع و/ أوالكتل شركات سلسلة صول على حرسوم  فرض (6)
 .الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 :أو من خمصصات مباشرة يف ميزانية  األطراف املتعاقدةأي من موارد من ِقبل توفري ال حاجة إىل  اإلجيابيات
 .من خالل هنج "الشراكة"ّت تنفيذه ا موارد تقنية إضافية إذا املنظمة. وميكن أن يوفر هذا اخليار أيضً 

 :ية/ املكتوبة، وممارسة الضغط هأّي ميل لتقدمي أّي إضافات خبالف املشورة الشف القطاعظهر يمل  السلبيات
احلّل اخلاص إبصدار الشهادات " املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت إىل ضمّ املستوى الوطين حىّت تن على

نظام الفواتري للقطاع اخلاص  احلفاظ على. وقد ال يكون إنشاء نظام إلعداد واإللكرتونية للصحة النباتية"
ا وحماسبيً  اا ماليً ، وإذا أمكن، سيتطلب هنجً ا مبوجب قواعد األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعةقانونيً 
ما بينها لضمان األداء  درجة عالية من الثقة يف والقطاعا. وجيب أن تبين األطراف املتعاقدة ا متامً خمتلفً 

 قدرةبكانت تلك الصناعات اليت تتمتع إذا   هو مامصدر قلق آخر  مثّة. و النظامهذا السلس والفعال ملثل 
أكرب حتصل على وصول أفضل أو متكنت من فرض شروط خاصة ابالستخدام وابجلوانب التشغيلية  ةمالي

للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ألهنا تقدم مسامهات مالية لتحسني النظام؟ وابإلضافة إىل ذلك، هل 
أو ونية للصحة النباتية" احلّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرت "ا إىل إمكانية أتجري ُيشري هذا اخليار ضمنً 

احلّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" "بعض جوانبه؟ ولعل األهم من ذلك هو أّن 
يدعم تقدمي ضماانت حكومية رمسية للحكومة بطريقة تقلل بشكل كبري من قدرة اجلهات الفاعلة يف القطاع 

كن اعتبار املشاركة املباشرة للقطاع اخلاص يف متويل النظام أو إنتاج شهادات مزورة. وميُ التحايل اخلاص على 
 .أو تصميمه أو تشغيله مبثابة هتديد، وابلتايل قد يُنظر إليها على أهّنا غري مناسبة

إنشاء احتاد بني احلكومة / القطاع اخلاص )مبا يف ذلك املنظمات الدولية األخرى املهتمة و / أو املشاركة يف  (7)
 ها.وتطوير واحدة يتوىل إدارة آلية متويل  ا(لتبادل شهاداهت الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية إصدار مركز
 :ا لنظام النقل الربي الدويل، ولكنه سيثبت ورمّبا يكون مشاهبً  اا جديدً سيكون هذا املفهوم مفهومً  اإلجيابيات

ا بنجاح. وتقع مسؤولية تطوير نظام اإلدارة ا، يف حال جناحه، قدرة احلكومة والصناعة على العمل معً أيضً 
اإللكرتونية للصحة النباتية، على عاتق االحتاد وليس أمانة االتفاقية الدولية أو املنظمة.  للشهاداتاملالية 

وقد يضمن اجلمع بني احلكومة والصناعة احلصول على موارد مستدامة على املدى الطويل وانضمام مجيع 
 صلة العمليات.القطاعات املهتمة مبوا

 :قد ُيتاج تنفيذ هذا اخليار إىل وقت أطول بكثري. ويتطلب إنشاء اإلطار القانوين، وحتديد هيكل  السلبيات
االحتاد إجراء مداوالت مفصلة. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتغلب األطراف املتعاقدة  ومسؤوليات

األداء السلس والفعال ملثل هذا النظام. وكما هو  والشركات التجارية على انعدام الثقة السائد بينها لضمان
احلّل اخلاص إبصدار الشهادات "مذكور أعاله، قد تعين الطبيعة احلكومية للضماانت املقدمة من خالل 

وظيفيت  أنّه من غري املناسب أن يشارك القطاع اخلاص بشكل مباشر، ال سيما يفاإللكرتونية للصحة النباتية" 
ا قناعة راسخة أبّن الكيان الذي يقوم ة. وابإلضافة إىل ذلك، لدى ممثلي الصناعة أيضً احلوكمة أو اإلدار 
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، سواء كان مركز األمم املتحدة للتجارة احلّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية""بتشغيل 
ِقبل اجلهات التجارية / املشغلني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ال ينبغي أن مُيّول مباشرة من  الدولية أو

احلّل اخلاص "من  التجاريني الذين قد ُيتاجون إىل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، والذين يستفيدون
 إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية.

حّل اخلاص لل" االستدامة الطويلة األجلحتقيق من أجل للتطبيق ا للنُـُهج األكثر قابلية ا موجزً تقدم املناقشة السابقة وصفً و  [5]
ا مزيدً ذه اخليارات الدراسة املعمقة هلتطلب ت. و إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية

. بشأهنا تفضيل النهائيتدابري الصحة النباتية إجراء ال من هيئةطلب قبل أن يُ  القبول هباعملي و طابعها ال يفالتحقيق  من
الذي ينّص  6 رقم ا اخليار. أمّ ا طويالً تستغرق وقتً قد غري عملية أو معقدة للغاية و ببساطة وقد تكون بعض االقرتاحات 

ا ألنه إشكاليً فسيكون للحصول على نسخ من شهادات الصحة النباتية سلسلة الكتل فرض رسوم على شركات على 
ّل اخلاص إبصدار الشهادات "احل صاحبة ، بوصفهاالنبااتتلوقاية يتطلب تغيري طريقة تعامل أمانة االتفاقية الدولية س

األمور ستتغري . وابإلضافة إىل ذلك، أصالً  اقانونيً  ذلك األمر كان  إن ،املالية مع الشؤوناإللكرتونية للصحة النباتية"، 
احلّل اخلاص "، استخدام الدستور الغذائيمنظمات أخرى، مثل املنظمة العاملية لصحة احليوان أو أرادت ابلضرورة إذا 

 .تدابري الصحة والصحة النباتية لتحويله إىل حل إلكرتوين إلصدار شهاداتإبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" 
 .على القطاع اخلاصماد بشكل كبري على استعداد لالعت هيئة تدابري الصحة النباتية وقد ال تكون

حّل اخلاص إبصدار الشهادات لل" املستدام تمويلالعدد خيارات من هيئة تدابري الصحة النباتية تقليل ، يُطلب ولذلك [6]
جمموعة من ِقبل معّمق بشكل استكشافها ميكن بعد ذلك  كحّد أقصى، واليت  ثالثة خياراتإىل اإللكرتونية للصحة النباتية" 

وترفع ) ابلقطاع واليت ستوجه إليها الدعوة للمشاركةللمجموعة االستشارية اخلاصة  نياملشارك نيالرئيستضّم كال  مصّغرةعمل 
عداد وتقدمي وتوكل إليها مهمة حمددة تقضي إبإىل اجملموعة التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية(  هاتقارير 

وتّ اقرتاح اخلطوات التالية لتمكني الدورة السادسة  (.2022)ادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية إىل الدورة الس وثيقة قرار
إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على حنو تمويل املناسب ليار اخلاختاذ قرار بشأن من ( 2022)عشرة للهيئة 

 مستدام:
اخليارات املذكورة  (2021)يف دورهتا اخلامسة عشرة هيئة تدابري الصحة النباتية  تدرس :2021آذار يف شهر مارس/  (1)

ملواصلة صناعيني الكوميني و احلشركاء المن مكونة  مصّغرةوُتشّكل جمموعة عمل خيارات،  ثالثة أفضلوختتار أعاله، 
 توفري التمويل املستداممن أجل ا للمضي قدمً  مسارتقدمي اقرتاح هنائي ك دفاخليارات املتبقية هباستكشاف 

يئة هل الدورة السادسة عشرة وعرض هذا االقرتاح علىاخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"  حلّ لل"
 . (2020)تدابري الصحة النباتية

 نيميكو احلشركاء المن املكّونة  املصّغرةجمموعة العمل قوم ت :2021أيلول شهر سبتمرب/  إىليسان أبريل/ ن شهر من (2)
، مبساعدة مكتب األمم املتحدة خلدمات سلبياتوال جيابياتصناعيني بتقييم اخليارات املتبقية من منظور اإلالو 

لعرضها  عملية التقييم تتضمن نتائج وثيقة تقوم إبعدادمنظمة األغذية والزراعة، و إدارة الشؤون القانونية يف املشاريع و 
 .2021جي يف خريف عام التخطيط االسرتاتيجمموعة اجتماع على 

التخطيط االسرتاتيجي جمموعة تستعرض  :2021تشرين الثاين  /نوفمربشهر إىل تشرين األول أكتوبر/  شهر من (3)
، وتقدم التعليقات واملدخالت واملتضمنة إلجيابيات وسلبيات كّل خيار املصّغرةالعمل جمموعة  اليت قدمتها وثيقةال

 .دخيار حمداختيار رمّبا قد تدعو إىل املقبلة لالقرتاح. و والتوجيهات اإلضافية بشأن اخلطوات 
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 بتعديل املصغرة العملجمموعة قوم : ت2022كانون الثاين /   ينايرإىل شهر  2021تشرين الثاين  / نوفمربمن شهر  (4)
حّل اخلاص لل"التمويل املستدام بشأن التوصية النهائية  تقدمي معالصحة النباتية،  لعرضها على هيئة تدابريالوثيقة 

 .إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية
 النباتيةتستعرض الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة  :2022نيسان  / أبريلشهر  إىلآذار مارس/ شهر من  (5)

اجملموعة  يفحص كّل مناتباعه. و جيب النهج الذي ا بشأن تتخذ قرارً و  ةاملستدام لنتائجاملتعلقة اب( الوثيقة 2022)
ومكتب هيئة حة النباتية" التابع لالتفاقية الدولية ّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصابحل" ةاملعني ةالتوجيهي

ية تدابري الصحة النباتية حالة متويل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ودرجة تعقيد اخليار بغية حتديد فرتة انتقال
 مناسبة وخطة عمل لتنفيذ هنج التمويل املستدام.

حّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية لل" تمويل املستدامالآلية إنشاء يتم  :2023الربع األول من عام  يف (6)
قد يتّم على خيار أكثر صعوبة، إذا وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية أو ، لالتفاقية الدولية ةللصحة النباتية" التابع

  ة.فرتة حمددخالل مسامهات إضافية من اجلهات املاحنة تتطلب فرتة انتقالية حتديد 
 إّن الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: [7]

 ،اخليارات املعروضة يف هذه الوثيقة مراجعة (1)
 ابلتفصيل،خيارين أو ثالثة خيارات مفضلة للنظر فيها  حتديدو  (2)
اللجنة تقاريرها إىل ترفع ، ينيوالصناع ينيشركاء احلكومالمن مكونة  مصغرةعلى إنشاء جمموعة عمل  املوافقةو  (3)

 ،التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية
وإعداد وثيقة  ،أعالهخيارات املتبقية ابتباع العملية املوضحة لل شامل تقييمإلجراء  املصغرةجمموعة العمل  توجيهو  (4)

بغية عرضها  حّل اخلاص إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية"لل"نهائية بشأن التمويل املستدام ال القرارات
 (.2022)على الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية 


