
 

 CPM 2023/22 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 4-14البند  معلومات حمدثة عن األنشطة اخلاصة ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 

 3من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع ل  ثة عن األنشطة اخلاصة حبمعلومات حمد  
 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 4-14البند 

 (أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إعداد)

 
 ية الرائدةعاملاملنصددددددة الالتابع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حّل إصددددددداا الشددددددهادات اإللكرتونية للصددددددحة النباتية ال يزال  [1]

التبادل الرقمي الوحيدة اليت تعمل بكامل طاقتها  وآليةتدابري الصددحة والصددحة النباتية  رقمنة الواثئق التجااية اخلاصددة بددددددددددددددددل
االتفاقية الدولية  يفجيوز ألي طرف متعاقد و . تدابري الصددحة والصددحة النباتية واملتاحة عاملًيا لتبادل أي نوع من شددهادات

لشدددددددددهادات ركز إصدددددددددداا امبا عن طريق االتصدددددددددال النظام إمّ هذا االسدددددددددتفادة من   يرغب يف القيام بذلك  لوقاية النبااتت
املستند إىل الويب لتلك البلدان اليت ليس لديها نظام وطين خاص  GeNSمباشرًة أو عرب نظام  اإللكرتونية للصحة النباتية

إلكرتونية  ةأكثر من ثالثة ماليني شددهاد من البلدان املسددتمدمة النشددطة 74قاسدد  ت  2022كانون األول /ديسددمرب ويفهبا. 
(. 2021يف هناية عام  انشدددددددطً  امسدددددددتمدمً  ابلدً  62 مقاانة مبا عددهااتفاًعا ما يشدددددددكل ) املركزعرب للصدددددددحة النباتية بنجا  

آخر كانت سدددرياليون و   ابلدً  116إىل  2021يف هناية عام  بلدانمن  103من  يف النظام عدد البلدان املسدددّجلةاآلن ااتفع و 
 .2022عام  يفالنظام هذا إىل انض   بلد

حددّل قيمددة مددد  تؤكددد  2021عددام  احملققددة خاللولكن بعض النتددائ    2022لعددام قيددد التجميع ال تزال اإلحصدددددددددددددددا ات و  [2]
منظمة األغذية  يفشدددعبة األسدددواج والتجااة الشدددراكة مع ويف إطاا . وجناحه إصدددداا الشدددهادات اإللكرتونية للصدددحة النباتية

إصددددداا أن قيمة الصدددداداات النباتية من املشددددااكني يف  تبنّي ل من البنك األواويب لإلنشددددا  والتعمري  والزااعة يف مشددددروع  وّ  
زايدة القيمة بنسدددبة وذلك ب  19-كوفيدجائحة  تفشدددي يف بداية  كبريزادت بشدددكل   الشدددهادات اإللكرتونية للصدددحة النباتية

ملياا دوالا أمريكي  3.2)من ملياا دوالا أمريكي يف يناير إىل  2020يناير/كانون الثاين وفرباير/شددددبا  بني  يف املائة 225
  منت 2021و 2020عامي يف  الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةاستمدام وترية مع تسااع و (. 2020رباير/شبا  فيف 

املائة من ملياا يف  682بنسبة  إصداا الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةنظام قيمة الصاداات النباتية من املشااكني يف 
قيمة وزادت . 2021كانون األول /ديسمربدوالا أمريكي يف  اتملياا  7.8إىل  2020 كانون الثاين/ينايردوالا أمريكي يف 

مت تسجيل أكثر من  إذبشكل كبري   إلكرتونية للصحة النباتيةصاداات املنتجات النباتية من البلدان اليت تصدا شهادات 
. ويف هندددايدددة عدددام 2021مليددداا دوالا أمريكي للول هندددايدددة عدددام  79إىل أكثر من  2018دوالا أمريكي يف  اتمليددداا  4.8

املائة فقط من قيمة صدددددداداات النبااتت اليت يف  10.6 إصددددددداا الشددددددهادات اإللكرتونية للصددددددحة النباتيةغطى حّل   2021
من   2022مثل اهلند والياابن وابكسدددددتان واتيلند يف عام   أخر  بلدانمع انضدددددمام و  تتطلب شدددددهادات الصدددددحة النباتية.

 .ملحوظةالنتائ  اإلحصائية ظل أن تاملفرتض 



CPM 2023/22 معلومات حمدثة عن األنشطة اخلاصة ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 3من  2الصفحة 

التابع ألمانة اإللكرتونية إصدددددددددددددداا الشدددددددددددددهادات  فريقإىل اجلهود التعاونية بني ق احملقّ يُعز  جز  كبري من النجا   أن ميكنو  [3]
يشدددددمل و . ااألوسدددددع نطاقً   اإللكرتونية صدددددداا الشدددددهاداتإلعاملي ال الفريقوالعديد من الشدددددركا  الذين يشدددددكلون  االتفاقية 

مركز األم  املتحدة الدويل للحوسبة اإللكرتونية و  اجملموعة التوجيهية إلصداا الشهاداتهؤال  الشركا  أوالً وقبل كل شي  
(UNICCال )عملية يف قيادة  اواسددتمر اإللكرتونية  إصددداا الشددهادات خلاصددة للّ االتقنية والتحسددينات اجلوانب  اذين طوا ل
ليحدث بدون مسامهات التحالف العاملي اإللكرتونية  إصداا الشهادات حللّ  النطاج التنفيذ الواسعومل يكن . هذه طويرالت
سدددددداعد التحالف العاملي و ( والبنك الدويل. IAGلصددددددناعة )املتعلقة اب( واجملموعة االسددددددتشددددددااية GATFالتجااة )سددددددهيل لت
 مدغشقر )أول من استمدم النسمة الفرنسية من اإللكرتونية يفإدخال نظام إصداا الشهادات يسري التجااة يف تسهيل لت

إىل اللنية  GeNS نظام ( ابإلضدددددددددافة إىل توفري املوااد املالية لرت ةبلدان أخر ( واألادن والسدددددددددننيال )من بني GeNS نظام
 .الدفع اإللكرتوين/الفواتري اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتويناتحة العربية إل

لصدددناعة زمام املباداة يف إنشدددا  سدددلسدددلة من سدددبع ندوات مشدددرتكة عرب اإلنرتنت مع املتعلقة ابالسدددتشدددااية اجملموعة ا تتولو  [4]
إصدددداا  . وقد أاتحت هذه الندوات عرب اإلنرتنت الفرصدددة ألكثر من ألف مشددداار للتعرف على حلّ 2022األمانة يف عام 

أطلقت جمموعة و يف أسدددددددرتاليا/نيوزيلندا وكولومبيا والفلبني وغواتيماال وابكسدددددددتان وشددددددديلي واتيلند. اإللكرتونية  الشدددددددهادات
 مبوازاة ونيبال كوت ديفواا و يف زامبيا حّل إصداا الشهادات اإللكرتونية  إدخالعلى لمساعدة لالبنك الدويل أيًضا مشاايع 

حّل إصددداا إىل    ووصددواًل Asycuda Worldلكرتونية الواحدة املنافذ اإلأجزا  نظام العمل على تسددهيل االتصدداالت بني 
 .يف فيجياإللكرتونية  الشهادات

 يف يب( قيد التجر ePayment) اإللكرتوين نظام الدفع اخلااجي ألغراض توصدددددددددددددديل (API) اجهة برجمة التطبيقاتو  إنّ و  [5]
يف الكتابة من  دع  املتمثلال ونُفذت ميزةالتشنييل املعتاد. وضع اة وجاهزة لالنتقال إىل تعترب امليزة مطوّ و السننيال واألادن. 

 العربية النسدددددددمة  تشدددددددر نُ و لالسدددددددتمدام.  ةجاهز  يوه GeNSمن نظام لنسدددددددمة العربية االيمني إىل اليسددددددداا ابلنسدددددددبة إىل 
 .ألادنابلنسبة إىل اتحقق مع بعض املراجعات اليت مت تنفيذها ال وُأجريت عملية

خااجة  مبسدددددددددائلعوامل مرتبطة حتداًي بسدددددددددبب   Asycuda Worldاملنافذ اإللكرتونية الواحدة نظام ال يزال التكامل مع و  [6]
ابلنسددددددبة إىل  ةالرائد املنظمةاألونكتاد يعد البنك الدويل املشددددددروع  فبينما ميّول جهود االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )عن 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومركز األم  املتحدة إن و  –مضددددددددددددددي قدًما سددددددددددددددبيل للبعد على ا ومل يتفق Asycuda نظام

فنحن نعتمد كلًيا  -اخلطوات التالية ليسدددت يف حدود قداتنا على الت ثري لكن مسدددتعدان للمضدددي قدًما و الدويل للحوسدددبة 
االتفاقية الدولية لوقاية  املبذولة منهود اجل اقرتنتفقد  ذلك على البنك الدويل واألونكتاد الختاذ اخلطوات التالية(. ومع 

يف  مبا  الواحدةمنافذ اإللكرتونية النظ  األخر  للمن عدد ببداًل من ذلك الدويل للحوسددددددددددددددبة النبااتت/مركز األم  املتحدة 
وقد أكد  أخر   بلدان  من بني واهلند املنيربو كينيا ومدغشدددقر و وابكسدددتان واتيلند والفلبني  أوزبكسدددتان وأوغنداذلك يف 

تشري التوقعات إىل أن و نسبًيا.  ا سهالً كون أمرً يسالعاملي  Asycuda توصيل نظامأن الدويل للحوسبة مركز األم  املتحدة 
 .2023سيحدث يف وقت ما خالل عام  التوصيلهذا 

مع  لتسدددددتعرضدددددها اهلي ةثيقة و اإللكرتونية  إلصدددددداا الشدددددهاداتأكملت جمموعة الرتكيز اخلاصدددددة ابلتمويل املسدددددتدام  أخريًا و  [7]
 أد  حلّ  ابختصدداا و جدول أعمال.  بنود أخر  منإطاا سدديت  النظر فيها يف   توصدديات لطريقة مسددتدامة للمضددي قدًما

 ا   نبااتت واملنتجات النباتيةلللالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل حتسدددددني التجااة اآلمنة اإللكرتونية  إصدددددداا الشدددددهادات
 وإدخال  أخر  بلدانمن املمكن حتقيق النمو والنجا  يف املسددددتقبل مع انضددددمام و ثر كفا ة وأقل تكلفة. جيعل التجااة أك

 .ابلفعل إقامتهاحتسينات جديدة واحلفاظ على الشراكات القوية اليت مت 



 CPM 2023/22 األنشطة اخلاصة ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةمعلومات حمدثة عن 

 3من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
  إّن هي ة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [8]

 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حىت اآلن؛التابع اإللكرتونية  إصداا الشهادات لتنفيذ الناجح حللّ اب ااإلحاطة علمً  (1)
 .القيام بذلك من أجلاألطراف املتعاقدة اليت مل تسجل بعد يف النظام تشجيع ودع  و  (2)


