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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/ نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 معلومات حمدثة عن أنشطة إصدار الشهادات اإللكرتونية

 من جدول األعمال 14البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة 
 
 يفقت علومات حمّدثة عن بعض النجاحات الرئيســـــــــــــــية اليت حتقّ مبيكمن الغرض من هذه الوثيقة يف تزويد اهليئة  -1

(حل إصــــــــــدار التفاقية الدولية لوقاية النبااتت لاإللكرتونية للصــــــــــحة النباتية التابع  بر�مج حل إصــــــــــدار الشــــــــــهاداتإطار 
 من ذلك اإلشــــارة إىل بعض النتائج ها حتاول بدًال ولكنّ ، مجيع املعلوماتالوثيقة وال تشــــمل هذه . اإللكرتونية)الشــــهادات 

 ألطراف املتعاقدة.فائدة ارهتا األمانة لالرئيسية لألداة الفريدة اليت طوّ 

يف االتفاقية ضمن  أطراف متعاقدة) 104، مت تسجيل مائة وأربعة (2021 كانون األول/ديسمرب 31 اتريخىت حو  -2
ّمت  إلكرتونية) شهادة 1 000 000ليون (املويف وقت سابق من العام، اجتاز احلل عتبة ، اإللكرتونية حل إصدار الشهادات

مائة ألف شـــهادة أكثر من كل شـــهر اإللكرتونية   الشـــهادات يف حل إصـــدار الشـــهاداتمتوســـط تبادل  ومع بلوغ. تبادهلا
على مثال خري اإللكرتونية  حل إصــــدار الشــــهاداتد )، جيســــّ يومًياليكون قادرًا على تبادل هذا الرقم  ؤهمت إنشــــا إذ(بقليل 

تســــــهيل للمال رة لوموفّ الة غري مكلفة وفعّ  أداة إنشــــــاءمن أجل واملنظمات الدولية  والقطاعحلكومات العمل املشــــــرتك بني ا
حل تطوير  عملية ذلك، ميكن اســـــــــــــــتخدام ويف ما عدام بذلك. االتفاقية يرغب يف القيا يفأي طرف متعاقد أمام التجارة 

ملنظمات الدولية األخرى (على ســــــــبيل املثال، ا لفائدة، اكدليل، وحىت كأداة يف حد ذاهتاإللكرتونية   إصــــــــدار الشــــــــهادات
الشــــهادات حيل حمل لحصــــول على نظام لفرصــــة ال اغتنام) اليت ترغب يف املنظمة العاملية لصــــحة احليوان والدســــتور الغذائي

 الشهادات الرقمية.تبادل وينطوي على الورقية 

تلك األطراف ابلنسبة إىل  اجليدة، فإن أداة التعلم ليت أّمتت عملية التسجيلاانضمام العديد من البلدان نتظار ابو  -3
ن خالل هي مإصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكرتونية أفضــــــــل طريقة للتعامل مع بصــــــــدد إجياد املتعاقدة يف االتفاقية اليت ال تزال 

لة عناســـــــتعراض دراســـــــات احلالة  تود . و www.ephytoexchange.org التايل: املوقعيف  لتنفيذ القطري املتاحةا املفصـــــــّ

http://www.ephytoexchange.org/
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جلميع األطراف مت دراســـــــات احلالة اخلاصـــــــة هبا من أجل إاتحتها ه ابلشـــــــكر إىل البلدان العشـــــــرة اليت قدّ تتوجّ األمانة أن 
ســـــامهت كل قد يف تنفيذ حل إصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية. و  البلدان األخرى املتعاقدة اليت ترغب يف التعلم من جتارب

لة عن العمليات اليت قامت هبا من أجل من البلدان النامية واملتقدّ   حلّ عالقاهتا مع  بناءمة على الســــــــــواء مبعلومات مفصــــــــــّ
ن دراســـــات احلالة معلومات االتصـــــال اخلاصـــــة مبمثلي فرادى البلدان اليت قّدمت وتتضـــــمّ  .ةاإللكرتوني إصـــــدار الشـــــهادات

البلدان اليت تبِد املعلومات، وهي مسة أخرى من مسات الطبيعة الفريدة واإلجيابية حلل إصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكرتونية. ومل 
 القيامأي حتفظات يف  ،ان اليت لديها نظم وطنيةوالبلد النظم الوطنية العامة إلصـــــــــدار الشـــــــــهادات اإللكرتونية،تســـــــــتخدم 

. وال تشــجع األمانة ممبســاعدة الوافدين اجلدد إىل حل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية يف إطار عملية االنضــمام اخلاصــة هب
ا هذه الواثئق القّيمة، بل تشـــــجع أي اســـــتعراضاألطراف املتعاقدة على  لدىفحســـــب نظمات الوطنية لوقاية النبااتت امل ضـــــً

 يف إصدار الشهادات اإللكرتونية. تنظراملنظمات البيطرية واملعنية بسالمة األغذية اليت 

لوجه، متّكنت األمانة من إجراء ســــــــــلســــــــــلة من حلقات العمل  اة حالت دون فرص االلتقاء وجهً أن اجلائح عمو  -4
وُعقدت  الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية. اجملموعة القطاعية االســـــتشـــــارية إلصـــــداروالندوات اإللكرتونية مع ممثلي 

ابلتعاون مع  ،جنوب إفريقيانطقة مو  ،والشـــــــــرق األدىن ومشال إفريقيا، ندوات إلكرتونية ألورواب الشـــــــــرقية وآســـــــــيا الوســـــــــطى
رية وطنية فردية مع مجهورية كور�، ومجهو  فعالياتيمت قاملكاتب اإلقليمية للمنظمة يف بودابســـــــــــــــت والقاهرة وهراري. وأُ 

فرصــــــة لفعاليات الاأاتحت هذه و ، وكوت ديفوار، وجزر الباهاما، وكوســــــتاريكا. يةمهورية الدومينيكاجلالصــــــني الشــــــعبية، و 
من  أيه، جوانبخمتلف من ل إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإللكرتونية واحلكومة، للتعرف على ح لقطاعاجلميع املشــــــــــاركني، من 

عام يف إضـــــــــــــــافية إلكرتونية وندوات ن املخطط إجراء حلقات عمل وم. لقطاعاجانب ، و الفينجانب االتفاقية، واجلانب 
 .إلجرائها، أو جيري التخطيط 2022

د الشــراكة مع اجملموعة القطاعية االســتشــارية الطبيعة الفريدة حلل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية من حيث  -5 وجتســّ
مصـــــــــــلحة راســـــــــــخة يف جناح الرب�مج بســـــــــــبب الفوائد اليت يقّدمها احلل إىل اجلهتني.  لديهما القطاعو من احلكومة  أن كًال 

ا يف غرامات التأخري، لقطاعاابلنســـبة إىل و  ، فإّن احلل يقّلل من كلفة ممارســـة التجارة. وقد أظهرت دراســـات احلالة اخنفاضـــً
النهاية حتســــني الكفاءة والســــرعة يف  واخنفاض اســــتخدام شــــركات الشــــحن الســــريع من أجل إرســــال الشــــهادة الورقية، ويف

دوالرًا أمريكًيا لكل حاوية نتيجة  55ن املغرب يوّفر ما يصــل إىل أب. ويفيد التحالف العاملي لتســهيل التجارة التجارةعملية 
افيزيد ابلنســبة إىل احلكومات، أما اســتخدام حل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية.   حل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية أيضــً

إصـــــــدار الشـــــــهادات  حاالت من خماطر اآلفات الضـــــــارة من خالل احلد منيف الوقت ذاته الكفاءة يف املوانئ، ويقّلل من 
 الورقية املزّورة.

به األمانة مع  تضـــــطلعويرجع جناح حل إصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية حىت اآلن إىل حد كبري إىل العمل الذي  -6
إصـدار التحالف شـريًكا رئيسـًيا لألمانة يف تنفيذ حل ويعترب املي لتيسـري التجارة. خمتلف الشـركاء، وخاصـًة مع التحالف الع

تعزيز هذه بخطاب النوا� بني األمانة والتحالف  وســــــــــــــيقوما. األقل منوً والبلدان يف البلدان النامية الشــــــــــــــهادات اإللكرتونية 
ا العالقة اليت ســـهّ  تقييم قدرات الصـــحة النباتية من أجل الدويل  للتعاونالوكالة األملانية التمويل من  احلصـــول علىلت أيضـــً
يف بلدان متنوعة مثل املغرب  ،قريًبا تنفيذهاأو ســــــــــيتم  ،تنفيذهاجيري أو  ،التحالفمشــــــــــاريع تنفيذ وقد مت يف الســــــــــنغال. 

احلكومة  منيؤســس ائتالفًا مكوً� من حيث أنه فريد بطابع التحالف يتســم و ونيجري� ومدغشــقر واألردن وفيجي وغريها. 
امتداًدا من أجل عرض حل إصـــــــدار الشـــــــهادات اإللكرتونية وتنفيذه والتدريب على اســـــــتخدامه ليصـــــــبح والقطاع اخلاص 

 التابعإصـــــــدار الشـــــــهادات وفريق  ،أدى اجلمع بني التحالفوقد . ومركز األمم املتحدة الدويل للحوســـــــبةافرتاضـــــــًيا لألمانة 
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يف ، إىل مزيج فريد مركز األمم املتحدة الدويل للحوســـــــــــــــبةيا املعلومات لدينا، و تكنولوجخدمات ومزودي  ،ألمانة االتفاقية
توفري بيئة جتارية من أجل بسالسة ، اليت تعمل سويًة احلكومات والقطاع اخلاصفرادى من املنظمات الدولية و مكّون لعامل ا

خيص  يف ماطليعة اليف موجود التحالف  وما فتئ لكل من املنتجني واملستهلكني للنبااتت واملنتجات النباتية.معّززة وحمّسنة 
 بواســـطة(إىل اللغة العربية إصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية مثل التوقيع اإللكرتوين وترمجة حل وتســـهيلها، اقرتاح التحســـينات 

االتفاقية الشراكة مع يف املبادرة  أخذ زمامتعويض نقص املوارد املتاحة لالتفاقية من خالل و ) للتعاون الدويل األملانية الوكالة
 ة حول العامل.يف العديد من البلدان املهمّ إصدار الشهادات اإللكرتونية حل اعتماد تعزيز من أجل 

إلصــــــــــدار الشــــــــــهادات  على اإلنرتنت ، مت اختاذ خطوة كبرية إىل األمام برتمجة النظام الوطين العام2021ويف عام  -7
لبلدان الناطقة لرنســــية. وســــيكون هذا مفيًدا بشــــكل خاص يف تســــهيل االنضــــمام اإللكرتونية للصــــحة النباتية إىل اللغة الف

فريقيا. وقد ســــــــبق لعدد من البلدان يف أفريقيا أن طلبت اللغة الفرنســــــــية، وهذا مثال آخر على فائدة أابللغة الفرنســــــــية يف 
نســية مدرّبني على حل إصــدار الشــهادات نظرًا إىل أنه يوجد لديه متحدثني ابللغة الفر ، شــراكة األمانة مع التحالف العاملي

اإللكرتونية ويعملون على مشــــــاريع إصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية اخلاصــــــة هبم يف أفريقيا الناطقة ابلفرنســــــية. ومع ذلك، 
وبعيًدا عن اللغة الفرنســـــــــية، قام التحالف بتســـــــــهيل التمويل من الوكالة األملانية للتعاون الدويل من أجل تســـــــــديد تكاليف 

ا أن يكون ترمج ة النظام الوطين العام إلصــــدار الشــــهادات اإللكرتونية إىل اللغة العربية. وســــيتطّلب هذا اجلهد اخلاص أيضــــً
تطبيق النظام الوطين العام إلصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية قادرًا على العمل من اليمني إىل اليســار بدًال من 

ني. ومن املتوقع أن يكتمل العمل على النســــخة العربية من النظام الوطين العام إلصــــدار العمل العادي من اليســــار إىل اليم
أن الرتمجة إىل اللغة اإلســبانية مل تبدأ بعد، فإن الغالبية ع م. و 2022الشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية حبلول �اية عام 

ل إىل النظام، أو دخلت يف مرحلة االختبار. ومع ذلك، ترى األمانة العظمى من بلدان أمريكا الالتينية قد انضـــــمت ابلفع
 ملنظمة.يف اأن اهلدف العام يتمثل يف ترمجة حل إصدار الشهادات اإللكرتونية إىل مجيع اللغات الرمسية 

املســـــتمر على جيري اختاذ اخلطوات األوىل يف اجلهود املبذولة إلجياد حل متويل مســـــتدام خبالف االعتماد ا، وأخريً  -8
أي ترشــــيحات من أفريقيا والشــــرق األدىن عدم ورود ل مســــامهات األطراف املتعاقدة. وبينما تشــــعر األمانة خبيبة أمل عميقة

، فقد أوصــــــــــى بشــــــــــأن جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املســــــــــتدام رغم إطالق دعوتني لتقدمي الرتشــــــــــيحات وأمريكا الالتينية
نظرًا إىل أن احلاجة إىل إنشـــــاء آلية للتمويل املســـــتدام يف املســـــتقبل  القائمنيا مع املرشـــــحني ابملضـــــي قدمً  مع ذلك املكتب

أصــــــبح حل إصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية مكّوً� ابلغ األمهية ابلنســــــبة إىل العديد من إذ قد للغاية  ضــــــرور�ً  اأمرً تشــــــّكل 
 املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت لدى األطراف املتعاقدة.

 :القيام مبا يلي هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل نّ وإ -9

 ؛2021بنتائج بر�مج عمل حل إصدار الشهادات اإللكرتونية لعام  اإلحاطة علًما )1(
واالنضــــمام إليه،  حل إصــــدار الشــــهادات اإللكرتونيةيف التســــجيل  عتزمتاليت ، مجيع األطراف املتعاقدة تشــــجيعو )2(

 ؛على القيام بذلك
على مواصــــــــــــلة تقدمي الدعم حلل إصــــــــــــدار الشــــــــــــهادات  ،ذلك حالًياب تقوماليت  ،مجيع األطراف املتعاقدة حثو )3(

 ؛حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اإللكرتونية من خالل
على دعم اجلهود اليت تبذهلا جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املســـــــــــــــتدام حلل األطراف املتعاقدة مجيع  تشـــــــــــــــجيعو )4(

 إصدار الشهادات اإللكرتونية.


