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 من جدول األعمال 2-12البند  الشهادات اإللكرتونيةإصدار ثة من جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املستدام حلل  معلومات حمد  

 32من  1صفحة ال  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 املستدام حلّل إصدار الشهادات اإللكرتونيةمن جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل  حمّدثةمعلومات 
 هليئة تدابري الصحة النباتيةالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت التابعة ل

 األعمال من جدول 2-12البند 

 املستدام حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونية)من إعداد جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل 
 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية(ل

 

 مقدمة
 ( آللية متويل مستدام حلل  2023)السابعة عشرة هتا دور يف  )اهليئة( النباتيةهيئة تدابري الصحة إىل اعتماد تسعى هذه الوثيقة  [1]

وصي آبلية متويل مستدام ت. و )االتفاقية الدولية(إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 تشرين األول/مت اختبارها مع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبريتم اختيارها من بني جمموعة من اخليارات اليت 

، وإىل أن يتم تنفيذها. آلية متويل مستدام، سيستغرق تنفيذها عامني على األقليئة اهل أن تعتمد. ومن املتوقع أنه بعد 2022
حل  إصدار الشهادات ضرورية لدعم تشغيل حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اجلهات املاحنة يف ستكون مسامهات 

حدوث نقص يف  يف حالة ياحتياطاجلهات املاحنة لتوفري التنفيذ، سيستمر الرتحيب مبسامهات وصيانته. وبعد  اإللكرتونية
 .حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالتمويل ولتوفري تعزيزات وحتسينات غري متوقعة 

ك    [2]  منسقةشهادات إلكرتونية للصحة النباتية  إصدارمن يف االتفاقية الدولية البلدان  رتونيةحل  إصدار الشهادات اإللكن وُيم
مركز إصدار الشهادات اإللكرتونية من خالل  وإرساهلا واستالمها، املشاركة األخرى القطرية لوقاية النبااتتمع املنظمات 

الشهادات إصدار  أصبح حل  وقد الوقت املناسب. وفعالة ويف  التكاليفبطريقة آمنة ومنخفضة للصحة النباتية، وذلك 
التجارة العاملية اآلمنة يف النبااتت واملنتجات جزًءا من البنية التحتية الدولية األساسية اليت تسهل  اإللكرتونية للصحة النباتية

حل  إصدار الشهادات جتربتها بشأن عدة (، شاركت أطراف متعاقدة 2022لهيئة )لالنباتية. وخالل الدورة السادسة عشرة 
شهادات الصحة النباتية الزائفة، ويوفر الوقت، ويسهل إدارة  قت على كيف أنه يقلل  منللصحة النباتية، وعل   اإللكرتونية

لوقاية  القطريةمت اإلقرار أبن بعض املنظمات  . كما19-البياانت واختاذ القرارات، ومدى فائدته خالل جائحة كوفيد
بسبب عدم كفاية البنية  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاجه صعوابت يف تنفيذ النبااتت ُيكن أن تو 

 لديها. التحتية الداخلية

من حيث البلدان املرتبطة ابملركز سواء يف االرتفاع للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةيستمر مستوى تبين و  [3]
يف املرحلة التحضريية( أو من  ابلدً  42يف مرحلة اإلنتاج الكامل و ابلدً  72، كان هناك 2022ديسمرب/كانون األول  يف)

 (.لبياانت االستخدام 1حيث عدد الشهادات اإللكرتونية اليت يتم تبادهلا )راجع الشكل 
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 2022إىل سبتمرب/أيلول  2017من سبتمرب/أيلول  : عدد الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املتبادلة شهريً 1الشكل 
 2022ديسمرب/كانون األول   www.ePhytoexchange.org  6 -التفاقية الدولية لالشهادات اإللكرتونية إصدار : خدمة مركز املصدر

 1مرفق وضع املعايري وتنمية التجارةمن قبل للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةومت دعم املراحل األولية ملشروع  [4]
يعتمد على اجلهات املاحنة  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةال يزال برانمج و وعدد من البلدان املاحنة. 

البنك الدويل ابإلضافة إىل ذلك، توفر اجلهات املاحنة، مبا يف ذلك و وحتسني املكوانت األساسية للنظام. ته وصيان هلتشغيل
ل  إصدار الشهادات حالبلدان لنظام  تبينلدعم  من تنمية القدرات اكبريً مستوى  التجارة، هيل والتحالف العاملي لس

 للصحة النباتية. اإللكرتونية
ر حل  إصداعلى املدى الطويل أن تعتمد البلدان على نظام لتوفري الضماانت الرمسية املتعلقة ابلتجارة ) املعقولومن غري  [5]

التجارة الدولية ض ذلك ويعر   ( الذي يتم متويله فقط من خالل التربعات الطوعية. للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية
 اجلهات املاحنةطويل األجل صعًبا ويؤدي إىل تركيز اجلهود بشكل أساسي على أتمني متويل الللخطر، وجيعل التخطيط 

 اجلهات املاحنةالتمويل احلايل من وإن . اوتنفيذه اوتطويره ية للصحة النباتيةالشهادات اإللكرتونمن احلفاظ على  بداًل 
 .عزز الثقة يف النظامسيو  اقاعدة آمنة ماليً سيوفر آلية متويل قوية ومستدامة  إن اعتمادو . 2024مضمون حىت منتصف عام 

يئة، على مدى عدة سنوات، اهل، انقشت الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدوليةحل  إصدار  جدوىولضمان استمرار  [6]
خالل  ،توافق على آلية متويل مستدام. وقدمت األمانةولكنها مل ل األعباء املالية املرتتبة عنه، لتحم   2من املقرتحات اعددً 

للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةت سبعة خيارات لدعم طرح(، وثيقة 2021هيئة )لالدورة اخلامسة عشرة ل
السادسة هتا دور اهليئة يف . ومتت مناقشة اخليارات ولكن مل تتم املوافقة على أي من اخليارات أو استبعادها. ووافقت اماليً 

طويل األجل للنظر فيها خالل الدورة الستدام و املتمويل لل( على إنشاء جمموعة تركيز إلعداد مقرتح آللية 2022) عشرة
 واجتمعت مثاين مرات. 2022لت جمموعة الرتكيز يف أبريل/نيسان (. وتشك  2023ئة )هيلالسابعة عشرة ل

                                                      
 مليون دوالر أمريكي لبناء حل  الشهادات اإللكرتونية يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  1.2مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة مببلغ ساهم  1
وخيضع هذا املشروع لتقييم األثر اخلارجي؛ ومن املقرر أن يصدر التقرير يف الربع  . https://standardsfacility.org/PG-504جع: (، را2016-2020)

 .2023الثاين من عام 
2/ps://www.ippc.int/en/publications/89434htt  
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 وضع آلية للتمويل املستدام
 أثناء وضعها آللية التمويل املقرتحة: تيةحبثت جمموعة الرتكيز املسائل اآل [7]

 للصحة النباتية واستخدامه؛ حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتبين  -
 ها يف آلية التمويل؛اليت جيب تضمين ونطاق التكاليف واألنشطة -
 تطبيقها على خيارات آلية التمويل؛واملبادئ اليت جيب  -
 تكاليف بطريقة تتماشى مع املبادئ؛وكيفية ختصيص ال -
 وكيفية احلصول على املسامهات املتوقعة من األطراف املتعاقدة أو اجلهات املاحنة. -

 نطاق آلية التمويل املستدام
هناك وضوح بشأن التكاليف اليت تقع ضمن نطاق آلية التمويل املستدام وتلك اليت تقع خارج نطاقها. من املهم أن يكون  [8]

 على مكونني أساسيني:الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار توي وحي
 لوقاية النبااتت املشاركة. القطريةيسهل التبادل العاملي للشهادات اإللكرتونية بني املنظمات املركز:  -
اليت ليس  ،ونظام وطين عام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية: يسمح للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت -

 لديها البنية التحتية الالزمة، إبصدار الشهادات اإللكرتونية وإرساهلا واستالمها.
 أدانه. 1املستدام يف اجلدول ويرد نطاق آلية التمويل  [9]

 ويل املستدامنطاق آلية التم: 1اجلدول 
 ضمن نطاق آلية التمويل: خارج نطاق آلية التمويل:

)إذا  صناعةالبلدان للحصول على مدفوعات من ال ىسعتكيفية 
فعلت ذلك( لتغطية تكاليف إجراءات الصحة النباتية قبل 

 .الصحة النباتية اتإصدار شهاد

حل  إصدار الشهادات ضرورية لتشغيل  اآلتيةإن التكاليف 
للصحة النباتية على املستوى العاملي )املركز والنظام  اإللكرتونية

 الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية(: 
 االستضافة 
 العمليات 
 إدارة التطبيق ودعمه 
  ناالتطوير والتحسني املستمر 
 إدارة الربانمج ودعمه 

ضمن النطاق  اآلتيةوقد ختضع وظائف وتكاليف دعم التنفيذ 
 يئة )راجع القسم الثامن أدانه(:اهلوافقة رهًنا مب

 البلدان النامية إىل النظام الوطين العام مام ضان
 إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

  حل  إصدار الشهادات مؤمتر بشأن عقد
 كل عامني(  للصحة النباتية )مرة اإللكرتونية

  عمل عرب اإلنرتنت،  حلقاتو ندوات تنظيم
وأنشطة أخرى لتعزيز االستخدام وتدريب 

 .وما إىل ذلكاملستخدمني، 

حل  إصدار الشهادات كيفية قيام البلدان اليت تستخدم 
للصحة النباتية بتمويل البنية التحتية )خبالف النظام  اإللكرتونية

الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية( 
 إلرسال الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وتلقيها.
 قطاعاهتاكيفية حصول البلدان على التمويل من حكوماهتا أو 

ة آللية التمويل أو أي مصادر أخرى، لدفع أي مسامهة متوقع
 للصحة النباتية. املستدام حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونية

بناء القدرات ممولة من اجلهات املاحنة على لمشاريع تنظيم 
مستوى األطراف املتعاقدة ملساعدة البلدان على القيام أبي 

 نظمتعزيز ، من األنشطة املذكورة أعاله، على سبيل املثال
للمنظمات القطرية لوقاية إصدار الشهادات، وإنشاء بنية حتتية 

 .، وما إىل ذلكالنبااتت



ثة معلومات  الشهادات اإللكرتونيةإصدار من جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املستدام حلل  حمد    CPM 2023/14 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  4صفحة ال

االتفاقية الدولية توىل بينما تو مسؤولية األطراف املتعاقدة.  ضمن ،خارج النطاق ،ناألُيواألنشطة يف العمود تقع التكاليف  [10]
املرتبطة بتوفري  البلداناألطراف املتعاقدة النظر يف كيفية إدارة ومتويل األنشطة داخل تعني على تنفيذ آلية متويل مستدام، ي

قد تكون أمانة االتفاقية الدولية قادرة على تقدمي و لصحة النباتية للشركاء التجاريني. الشهادات اإللكرتونية لضماانت 
 .تعاقدبشأن هذه األمور، ولكن املسؤولية تقع على عاتق الطرف امل اتتوجيه

 تقدير التكاليف اإلمجالية آللية التمويل املستدام
 ،2026حبلول عام و استمراره. ضمان متوياًل متواضًعا نسبًيا لالشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار يتطلب  [11]

التضخم( لدعم العناصر األساسية  ة حسبدوالر أمريكي )معدل 1 263 000ف السنوية املقدرة إىل يلاستصل التك
والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة ، الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدوليةمركز وصيانتها وتعزيزها )

لوقاية النبااتت تبين املنظمات القطرية تنفيذ األنشطة اليت تدعم ، ولوإدارة الربانمج والدعم من أمانة االتفاقية الدولية(، النباتية
 .الكاملةف يلاالتك تقديرات واعتبارات 1ق رفيقدم املو (. 2اجلدول  راجع)

، وأمانة االتفاقية الدولية، ومستشار مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبةالتقديرات من خالل مناقشات مع  توقد وضع [12]
تقديرات معقولة الستخدامها عند النظر يف املوافقة على  الوثيقةتعترب جمموعة الرتكيز التكاليف الواردة يف هذه و خارجي. 

وضع تسو ( املوافقة على التقديرات كميزانية. 2023) ة عشرةالسابعهتا دور اهليئة يف مل يمطلب من و ستدام. املتمويل للآلية 
تقدُيها كجزء من سيتم ية ختطيط عمل أمانة االتفاقية الدولية ووضع امليزانية، و كل عام، كجزء من عمللالتكاليف املتوقعة 

 .يئةكي توافق عليها اهلاخلطة السنوية ل
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 الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار تكاليف تشغيل : 2اجلدول 
 *التكاليف نوع 2023 2024 2025 2026

        

 ذلك يف مبا – للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات
 ت اإللكرتونية لالتفاقية الدوليةالشهادامركز ) والدعم اإلدارة

والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة 
 النباتية(

181,800 181,800 180,000 177,400 
 ومركز للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات -1

  الدولية لالتفاقية اإللكرتونية الشهادات

332,500 332,500 329,300 267,300 
 والنظام للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات -2

 للصحة اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين
 النباتية

  اإلضافية والتطوير التحسني عمليات -3  96,300  97,700  98,700  98,700
 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 541,000 607,000 613,000 613,000
          

        
 النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج ودعم إدارة

 الدولية( )االتفاقية
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةمدير برانمج  -4 100,000 100,000 200,000 200,000
 مساعد برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -5 50,000 50,000 50,000 50,000
 السفر تكاليف -6 50,000 60,000 70,000 70,000
 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 200,000 210,000 320,000 320,000
          

  الدولية لالتفاقية اإللكرتونية الشهادات إصدار حلّ  تبين    

200,000 200,000 200,000 200,000 
 إلصدار العام الوطين ابلنظام النامية البلدان انضمام -7

 كل  بلدان 10) النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات
 سنة(

100,000  100,000  
 اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   بشأن مؤمتر عقد -8

 سنتني( كل  )مرة الدولية لالتفاقية

30,000 30,000 30,000 30,000 
 وأنشطة اإلنرتنت عرب عمل وحلقات ندوات تنظيم -9

 إىل وما املستخدمني، وتدريب االستخدام لتعزيز أخرى
 .ذلك

 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 230,000 330,000 230,000 330,000
     

 األمريكي ابلدوالر التشغيلية التكاليف إمجايل 971,000 1,147,000 1,163,000 1,263,000
 املصدر: أمانة االتفاقية الدولية 

 يرلندا، والواليت املتحدة األمريكية.وآ طوعية من كندا، ومجهورية كوري، من مسامهات 2022 : أييت متويل عام1 املالحظة
ألف دوالر أمريكي  100) 2025 عام إىل 2024 عام التكاليف السنوية ملدير برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية من الزيدة يفزى : تع2املالحظة 

هو اقرتاح  نصب. وهذا املينياستشار احلايل القائم على توظيف رتتيب لألف دوالر أمريكي( إىل االنتقال إىل وظيفة رمسية هلذا املنصب مقارنة اب 200إىل 
 . اومل توافق عليه منظمة األغذية والزراعة رمسيً 

 : ترد توصيفات وظائف كل من مدير برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ومساعد برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف3املالحظة 
  للحصول على التفاصيل. 1-2. راجع القسم 1امللحق 

 .يف املائة سنويً  10يقدر التضخم بنسبة  *
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 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [13]
للصحة النباتية  حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالسنوية املتوقعة على املدى الطويل ف يلاالتكأبن  ااإلحاطة علمً  (1)

نطاق التكاليف ب رهًنادوالر أمريكي  933 000دوالر أمريكي، ولكنها قد تصل إىل  1 263 000تبلغ حوايل 
 املتفق عليه.
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 توجيه عملية وضع آلية متويل مستداملمبادئ 
آلية متويل وضع إىل بعض اخلصائص األساسية اليت جيب مراعاهتا عند  ،(2021اخلامسة عشرة )هتا دور يف  ،اهليئةأشارت  [14]

مبا يف ذلك إعفاءات الرسوم للبلدان ذات االستخدام املنخفض،  للصحة النباتية، الشهادات اإللكرتونيةحلل  إصدار مستدام 
 عم أنشطة االتفاقية الدوليةلداستخدام أي آلية متويل عدم أنه ينبغي إىل االستخدام، و  إىل ااستنادً املدفوعات حتديد و 
الرتكيز أربعة مبادئ لتوجيه عملها عندما حددت وقي مت جمموعة وضعت وقد هذه االعتبارات معرتف هبا. و ألخرى. ا

 .خيارات آلية التمويل

 إمكانية الوصولاملبدأ األول: 
حل  اليت ترغب يف الوصول إىل  ،مجيع املنظمات القطرية لوقاية النبااتتتكون أن التمويل املستدام جيب أن تضمن آلية  [15]

اآللية أو تنشئ حواجز غري معقولة ثل مت جيب أال  و  قادرة على القيام بذلك. ،للصحة النباتية إصدار الشهادات اإللكرتونية
 شاركة للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت.ستوى ممكن من املن تسمح أبقصى مأنبغي وي ،للدخول

 : الشفافيةالثايناملبدأ 
 القطرية لوقاية النبااتتومعلومات االستخدام امللخصة متاحة جلميع املنظمات  امجيع التكاليف ومكوانهتوجيب أن تكون  [16]

جيب أن تكون أي حساابت تستخدم لتحديد املسامهات و املشاركة وأن يتم اإلبالغ عنها ابنتظام )على األقل سنوًي(. 
 مراجعة.لل تنيبيقها قابلتكون اآللية وكيفية تطجيب أن و شفافة للحفاظ على الثقة يف آلية التمويل املستدام. 

 املبدأ الثالث: الكفاءة
هتدف آلية التمويل املستدام إىل توفري أقصى فائدة بتكلفة إدارية منخفضة ألولئك الذين يديرون ويطبقون اآللية جيب أن  [17]

 أن تسهل، و جيب أن تكون اآللية واضحة وسهلة الفهم واإلدارةو ألطراف املتعاقدة املسامهة أبموال مبوجب اآللية. لو 
 .حتويل/مجع األموال

 املبدأ الرابع: املستخدم يدفع
 جتدر اإلشارة إىل أنهأولئك الذين يستفيدون منه فقط. و  الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدوليةحل  إصدار كلفة تل يتحم   [18]

أو  إمكانية الوصولمبادئ أخرى، على سبيل املثال  لصاحلعلى مجيع املستخدمني  ادائمً هذا املبدأ  قد ال يتم تطبيق
 الكفاءة.

 السمات األساسية ألي آلية متويل مستدام
لخيارات، هناك مسات أساسية جيب ها لاملبادئ اليت ساعدت يف توجيه جمموعة الرتكيز أثناء تقييمها واختيار ابإلضافة إىل  [19]

يف أي آلية متويل  تيةجمموعة الرتكيز إبدراج السمات األربع اآل توصيو أن تكون جزًءا من أي آلية متويل مستدام معتمدة. 
 يئة.اهل قبل معتمدة من
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 يلخص ما يلي: سنويً  ايئة تقريرً اهللضمان الشفافية، جيب أن تتلقى الشفافية:  [20]
 ؛األنشطة اليت نفذت يف السنة املاضية -
 ؛األنشطة املخطط هلا للسنة املقبلةو  -
 ؛ابلتقريرتكاليف السنة املشمولة و  -
 ؛امليزانية املتوقعة للسنة املقبلةو  -
 ؛مبا يف ذلك املعامالت املرسلة واملستلمة ،إمجايل االستخدام حبسب كل بلدو  -
 ؛اإليرادات الواردة من مجيع املصادرو  -
للصحة  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةكانت آلية التمويل تتضمن مسامهة متوقعة من طرف متعاقد يستخدم وإذا   -

حساب األمانة يف  استالمهان يتضمن التقرير مستوى املسامهة املتوقعة وما إذا كانت املسامهة قد مت نبغي أفيالنباتية، 
 .املتعدد اجلهات املاحنة

إذا  مايف ملراجعة نظر اتو مراجعة آلية التمويل ابنتظام، يف البداية كل سنتني مث كل مخس سنوات. جيب املراجعة املنتظمة:  [21]
 حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةكانت اإليرادات املتوقعة من املستخدمني )األطراف املتعاقدة( تتماشى مع تكاليف 

زيدة كون هناك تن توصي جمموعة الرتكيز أبو ما إذا كانت آلية التمويل تعمل على النحو املنشود.  للصحة النباتية، وختترب
من و . للطوارئيف أول دورة أو دوريت استعراض، لتكوين احتياطي صغري  ،تخدمنيطفيفة يف اسرتداد التكاليف من املس

من الصدمات أو التكاليف غري املتوقعة دون احلاجة إىل البحث بشكل عاجل عن متويل أن حيمي احتياطي الطوارئ شأن 
 لوقاية النبااتت. القطريةإضايف من املنظمات 

ترغب بعض األطراف املتعاقدة واملنظمات األخرى قد  :املتعدد اجلهات املاحنةحساب األمانة املسامهات اإلضافية يف  [22]
. للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةلدعم  حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنةيف تقدمي مسامهات طوعية 

 ،اليت ترغب يف ذلك ،ات املاحنة األخرىن تكون األطراف املتعاقدة واجلهنبغي أ، ياملقررةآلية التمويل وبغض النظر عن 
حساب األمانة عرب  للصحة النباتية حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةقادرة على االستمرار يف تقدمي املسامهات الطوعية 

نطاق آلية التمويل،  اليت تقع ضمنُيكن تطبيق هذه املسامهات بشكل مباشر على التكاليف و . املتعدد اجلهات املاحنة
وابلتايل تقليل املبلغ اإلمجايل الذي ستغطيه آلية التمويل، أو ُيكن تطبيقها على تنمية القدرات أو التكاليف األخرى اليت 

حساب األمانة يضمن استخدام و أثناء إنشاء آلية التمويل واحتياطي كاٍف. للغاية تقع خارج نطاق آلية التمويل. وهذا مهم 
 .املقدمة املسامهات يتعلق ابملنظمات اليت تقدم مسامهات طوعية ومقدار يف ماأيًضا الشفافية  هات املاحنةاملتعدد اجل

هلذا  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاستخدام األموال اليت يتم مجعها من أجل نبغي يأغراض حمددة:  [23]
لن يتم و . للصحة النباتية ل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةحب ستشمل التكاليف فقط التكاليف املتعلقةو الغرض فقط. 
 .لدعم اجلوانب األخرى لربانمج عمل االتفاقية الدولية للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاستخدام متويل 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [24]
ت الشهاداحل  إصدار عن  سنويً  اتقريرً فاقية الدولية، كجزء من آلية التمويل، أن تقدم أمانة االتاملوافقة على  (2)

 حيتوي على ما يلي:  اإللكرتونية لالتفاقية الدولية
 ؛األنشطة اليت نفذت يف السنة املاضية -
 ؛األنشطة املخطط هلا للسنة املقبلةو  -
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 ؛تكاليف السنة املشمولة ابلتقريرو  -
 ؛املقبلةامليزانية املتوقعة للسنة و  -
 ؛إمجايل االستخدام حبسب كل بلد مبا يف ذلك املعامالت املرسلة واملستلمةو  -
 اإليرادات الواردة من مجيع املصادرو  -
للصحة  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةكانت آلية التمويل تتضمن مسامهة متوقعة من طرف متعاقد يستخدم وإذا   -

حساب األمانة يف  استالمهاأن يتضمن التقرير مستوى املسامهة املتوقعة وما إذا كانت املسامهة قد مت نبغي فيالنباتية، 
 .املتعدد اجلهات املاحنة

 مراجعة آلية التمويل بعد عامني من بدء تشغيلها مث كل مخس سنوات.واملوافقة على  (3)
، حىت يتم ساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنةحاستمرار املسامهات من املاحنني إىل ابحلاجة إىل  اواإلحاطة علمً  (4)

 تنفيذ آلية التمويل ابلكامل.
حساب للصحة النباتية يف  حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةإذا مت استالم مسامهات طوعية أنه واملوافقة على  (5)

للمسامهة يف احتياطي الطوارئ بعد تنفيذ آلية التمويل ابلكامل، فسيتم استخدامها  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة
لتقليل التكاليف اإلمجالية اليت  للصحة النباتية، أو أنه سيتم استخدامها ل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةحب اخلاص

 املسامهات املتوقعة من األطراف املتعاقدة املشاركة.جيب تغطيتها من 
حل  إصدار الشهادات تفاقية الدولية خارج نطاق عدم استخدام آلية التمويل لدعم أي تكاليف لالواملوافقة على  (6)

 للصحة النباتية. اإللكرتونية

 الربانمج العادي ملنظمة األغذية والزراعةمن تمويل ال
ربانمج من ال املخصص لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تمويلالالسعي إىل زيدة  إمكانيةجمموعة الرتكيز دراسة طملب من  [25]

يف اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي الذي عقد اجتماع يف  ل حول هذا املوضوعنقاش مطو  دار و لمنظمة. لالعادي 
لمنظمة. لإجيابية منافع حيقق  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونية نإُيكن القول . و 2022 تشرين األول/أكتوبر

لمنظمة. لمن املسلم به أن تيسري التجارة اآلمنة وتقليل انتشار اآلفات أمر مهم لتحقيق العديد من األهداف اإلمنائية ف
جناحه وأن تكون على استعداد لتقدمي أموال إضافية لالتفاقية الدولية لدعم مصلحة يف منظمة تكون لللذلك، ينبغي أن و 

 هذا الربانمج الناجح.
قتضي ي، حتم ل كلفتهمث يوافق على من للصحة النباتية و  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةمنافع نظمة املجملس درك ولكي ي [26]

البلدان لضمان التوافق مع فرادى نظمة وكذلك يف لدى املها يمن قبل األطراف املتعاقدة من خالل ممثل انشطً األمر ضغطًا 
 األهداف والغايت الوطنية املتعلقة بعمليات املنظمة.

 :تيةاآل احملاسنللصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوافقة املنظمة على متويل وسيكون مل [27]
كون هناك تإىل قيام األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية بتوفري املوارد بشكل مباشر ولن احلاجة ذلك سيلغي  -

 ؛إىل آلية متويل مستدام حاجة
للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوسيحافظ على احلياد وعدم التحيز والوصول غري التفضيلي إىل  -

 ؛إمكانية الوصولمبا يتماشى مع مبدأ 
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 وستكون اآللية بسيطة وتتوافق مع مبدأ الكفاءة. -
 ؛ويلعلى املدى الطيقني الللمستخدمني لمنظمة، فقد يوفر ل يةتشغيلاليزانية امليف  ااثبتً  اوإذا كان بندً  -
 عود بفائدة كبرية على البلدان النامية.سألة تنظمة على أهنا تستخدم أموال املنظمة ملاملوسيمنظر إىل  -

 :اآلتية ساوئإىل املللصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةنظمة على متويل املموافقة ؤدي توقد  [28]
ًدا واثبًتا على املدى من املرجح أن يكون حجم التمويل املتاح مقي   أنه حيثمتويل أقل مرونة خيار شك  ل ذلك قد ي -

 ؛الطويل
ُيكن تغيريه من  لشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةمتويل غري مؤكد ألن مبلغ امليزانية املخصص لوقد يكون خيار  -

 ؛ألولويت تنظيمية أوسعتستجيب ، مبا أن املنظمة خالل عمليات ميزانية املنظمة يف كل فرتة مالية
 للمنظمةإعطاء األولوية للتمويل العادي احلايل إىل التفاقية الدولية اتوجيه أن تقوم املنظمة بتقدمي الطلب إىل وقد يؤدي  -

قد يؤثر  )مثل تكاليف املوظفني(، مما للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتكاليف  لدفع مجيع أو بعض
خماطرة خاصة ابلنظر ذلك ل . ويشك  ويضغط على ميزانيتها بشكل عامنشطة االتفاقية الدولية األخرى أ استمراريةعلى 

 .إىل الزيدة الكبرية واحلديثة نسبًيا يف متويل الربانمج العادي لالتفاقية الدولية
وقد للغاية.  اكون منخفضً يس السابقة واملناقشات األولية حول هذا اخليار إىل أن احتمال جناح هذا النهجوتشري التجارب  [29]

ُيكن النظر و ملزيد. للقيام ابلسنوات عديدة، مع تزايد الطلبات من مجيع أحناء واليتها قي دة ميزانيات م ضمننظمة عملت امل
كافية من   قضية أخرى جديرة ابالهتمام ال توجد أموالعلى أنه الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار إىل 

 ا.أجله
طملب من األمانة بدء مناقشات على املستويت ، 2022عام املعقد يف ويف اجتماع اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي  [30]

متويل جزء من تكلفة  املنظمةاخليار، مبا يف ذلك ما إذا كان إبمكان هذا مقومات استمرارية نظمة الختبار امل العليا يف
نها من تقدمي تكون األمانة يف وضع ُيك   وس، على سبيل املثال تكاليف املوظفني. النباتيةالشهادات اإللكرتونية للصحة 

إذا و آلية متويل مستدام. وضع يئة يف اهلتوصي جمموعة الرتكيز أبن متضي و . (2023لهيئة )ليف الدورة السابعة عشرة  تقرير
شكل بالشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية إصدار  حل  نظمة يف وقت ما يف املستقبل ووافقت على متويل املأمكن إقناع 

اإللكرتونية  شهاداتالمن  تدفق كلٍ يبدأ رمبا عندما و ، فيمكن تعديل آلية التمويل املستدام أو تعليقها. يكامل أو جزئ
نظمة امل، قد يكون متويل للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةصحة النباتية من خالل الصحية واملتعلقة ابل

 .اقرتاًحا أكثر قابلية للتطبيق
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [31]

تمويل الإمكانية ابلتوازي مع إنشاء آلية متويل مستدام، استكشاف  سيواصالن،املكتب واألمانة  نأب ااإلحاطة علمً  (7)
 منها. أو جزءٍ  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةلمنظمة لتغطية مجيع تكاليف لالربانمج العادي من 

 اعتبارات حامسة آللية التمويل املستدام ةثالث
اعتبارات حامسة.  ةثالثمت حتديد للصحة النباتية،  حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةآلية متويل مستدام  وضعللمساعدة يف  [32]

 دعدمت تقييم و ا يف اآللية. اثنني من االعتبارات، يتم تقدمي خيارات لكيفية تنفيذمهإىل يتم وصف كل منها أدانه، وابلنسبة و 
إما ألهنا مل تكن قابلة للتطبيق أو ألهنا غري مستوفية إدراجها من اخليارات األخرى من قبل جمموعة الرتكيز ولكن مل يتم 
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 ةاخلامسالدورة نه من بني خيارات التمويل السبعة املعروضة يف جتدر اإلشارة إىل أو للمبادئ احملددة أعاله.  بشكل كافٍ 
، يتم بغية اكتمال املعلوماتلكن أو الدراسة. و بلورة ستدعي مزيًدا من اليأًي منها أن  اهليئةر (، مل ت2021)لهيئة ل ةعشر 

 تعليق على كيفية نظر جمموعة الرتكيز فيها.مع  2ق رفعرض هذه اخليارات السبعة يف امل
 االعتبارات الثالثة يف ما يلي:تمثل وت [33]

 ؛النطاق: ما هي التكاليف اليت جيب تضمينها أو استبعادها -
 ؛التخصيص: كيفية تقاسم التكاليف بني املستخدمني )األطراف املتعاقدة(و  -
 يستخدم النظام.صة لكل طرف متعاقد االستالم: كيفية استالم األموال املخصو  -

( على حتديد اخليار 2023)لهيئة لالدورة السابعة عشرة الواردة أدانه، تقدم جمموعة الرتكيز معلومات ملساعدة ويف األقسام  [34]
 .املفضل لكل من االعتبارات

 أو استبعادها إدراجهاالنطاق: االتفاق على التكاليف اليت جيب 
الرتكيز خيارين ت جمموعة حددوقد يف نطاق آلية التمويل. إدراجها نبغي اليت يأنواع التكاليف أن ختتار تعني على اهليئة ي [35]

يتمثل االختالف الرئيسي بني اخليارين يف إدراج/استبعاد و لنطاق التكاليف اليت ُيكن أن تغطيها آلية التمويل املستدام. 
حل  إصدار ألول مرة إىل  اد انضمامهعن القطرية لوقاية النبااتتوتدريب بعض املنظمات  ابنضمامالتكاليف املرتبطة 

 .ةاملستمر  الرتويج والتدريب والتنفيذعمليات والتكاليف املرتبطة ب للصحة النباتية، الشهادات اإللكرتونية

 : مجيع التكاليف1النطاق 
)املركز والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةابلنسبة إىل  [36]

 النباتية(: 
 االستضافة -
 العملياتو  -
 إدارة التطبيق ودعمهو  -
 التطوير املستمرو  -
 إدارة الربانمج ودعمهو  -
 النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةإىل االقتصادات النامية  انضمامو  -
 للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةمؤمتر حول عقد و  -
 .وما إىل ذلكعمل عرب اإلنرتنت، وأنشطة أخرى لتعزيز االستخدام وتدريب املستخدمني، حلقات و ندوات تنظيم و  -

مستوى التمويل  أنجتدر اإلشارة إىل و (. 1ق رفوامل الوثيقة)سابًقا يف  1تكاليف كل نشاط من األنشطة يف اجلدول رد تو  [37]
القطرية لوقاية انضمام املزيد من املنظمات نظرًا إىل  مرور الوقتمع البلدان النامية سينخفض  انضماماملطلوب لدعم 

واستخدامه. ويستثىن من هذا اخليار املزيد من بناء القدرات  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالنبااتت إىل 
لوقاية النبااتت. واعتربت جمموعة الرتكيز  للمنظمات القطريةتحتية البنية الإصدار الشهادات أو إلنشاء  نظماجلوهرية لتقوية 

 .أن هذه األنشطة يتم متويلها بشكل أنسب من قبل الوكاالت املاحنة اليت تعمل بشكل مباشر مع الطرف املتعاقد
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 :احملاسن [38]
 .والتحسينات املستمرة ابإلضافة إىل تكاليف اإلدارة والتشغيلفر التمويل لعمليات الصيانة اهذا اخليار تو يضمن  -
حل  إصدار الشهادات بين بعض التكاليف اليت ُيكن اعتبارها تقديرية، إىل زيدة تإدراج من خالل  ،يؤدي هذا اخليارو  -

عدد  يزدادعندما تزداد  الفائدة اليت تعود على املستخدمني احلاليني أبن يقر  و . وتنفيذه للصحة النباتية اإللكرتونية
وتنخفض ؛ للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاليت تستخدم القطرية لوقاية النبااتت املنظمات 

 .التجارية نافعامل وتزدادالتكاليف لكل مستخدم 
عملية هذا اخليار االقتصادات النامية اليت قد تكون خبالف ذلك غري قادرة على املشاركة من خالل متويل يساعد و  -

إمكانية ساعد يف حتقيق مبدأ ي فهو ،لذلكو لوقاية النبااتت.  القطريةاألساسي والتدريب األويل للمنظمة  االنضمام
 .الوصول

للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةبشأن شبه منتظمة  مؤمتراتتعقد على غرار النظم العاملية املماثلة، و  -
 ةدائفعود ابلأن ي ذلك ومن شأن. ةثحمد   يةتدريبإاتحة دورات و جلمع املستخدمني مًعا لتبادل التحسينات واخلربات 

حلل  وسيلة للرتويج أن يوفر املؤمتر الذي يعقد مرة كل سنتني ما من شأن املستخدمني احلاليني واحملتملني. كما على 
امللموسة اليت تقدمها االتفاقية الدولية لألطراف املتعاقدة. نافع وامل للصحة النباتية إصدار الشهادات اإللكرتونية

 ابلتزامن مع املؤمتر الدويل للصحة النباتية.وات ربع سنأُيكن عقد املؤمتر كل و 
 :املساوئ [39]

 .: تكاليف حمدودة2ابلنطاق ى آللية التمويل املستدام مقارنة عن هذا اخليار تكلفة إمجالية أعلنتج ت -
 .كل طرف متعاقد مساهمابلنسبة إىل   التكاليفاإلمجالية إىل زيدة  التكاليفزيدة تؤدي و  -
 حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوالتدريب والرتويج ضرورية لدعم الوظائف األساسية ال تعترب تكاليف االنضمام و  -

 .عامالتطبيقه و إىل النظام تؤثر على الوصول لكنها . و للصحة النباتية
 يف حال عرضت عليها.ولكنها قد تستخدمها  االنضمامال حتتاج بعض االقتصادات النامية إىل املساعدة على قد و  -
بعض األطراف املتعاقدة يف املسامهة بشكل غري مباشر يف دعم املنظمات القطرية لوقاية النبااتت قد ال ترغب و  -

 .عتماد النظامعلى ااألخرى 

 تكاليف حمدودة :2النطاق 
 :1من النطاق  اآلتيةيستثين هذا اخليار التكاليف  [40]

 اإللكرتونية للصحة النباتيةالوطين العام إلصدار الشهادات انضمام البلدان النامية إىل النظام  -
 للصحة النباتية حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةمؤمتر عقد و  -
 .وغري ذلكعمل عرب اإلنرتنت، وأنشطة أخرى لتعزيز االستخدام وتدريب املستخدمني، حلقات و ندوات تنظيم و  -

على للصحة النباتية  الشهادات اإللكرتونيةحل  إصدار ( لتشغيل وإدارة 1مجيع التكاليف األخرى )وفًقا للنطاق  إدراجويتم  [41]
 املستوى الدويل.
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 حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالتكاليف املباشرة لتوفري ابلنسبة إىل التكاليف احتواء اخليار على حيافظ هذا  -

حتديثات األمان،  ،على سبيل املثال) ةلصيانة والتحسني املستمر عمال افر التمويل ألايضمن تو و  للصحة النباتية.
 إضافة اللغات( ابإلضافة إىل التكاليف التشغيلية.و 

حل  إصدار الشهادات إىل جعل  ألف دوالر أمريكي سنويً  330اإلمجالية أقل مبقدار  التكاليفإبقاء  يؤديوقد  -
 للصحة النباتية يف متناول األطراف املتعاقدة املسامهة. اإللكرتونية

 الدولية على أهنا تمبقى التكاليف حتت السيطرة ابلرتكيز على تقدمي اخلدمات األساسية فقط.وقد يمنظر إىل االتفاقية  -
 :املساوئ [43]

بني االقتصادات النامية أبطأ إذا مل يتم تقدمي بعض املساعدة  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةقد يكون تطبيق  -
 األولية لعملية االنضمام.

 أبهنا ال تعرتف ابالقتصادات النامية أو تدعمها.وقد يتم انتقاد االتفاقية الدولية  -
حل  إصدار وإن االعتماد على البلدان املاحنة واملنظمات األخرى ملساعدة االقتصادات النامية على االنضمام إىل  -

للصحة النباتية أمر غري مؤكد، وُيكن أن يستبعد بعض األطراف املتعاقدة من الشهادات  الشهادات اإللكرتونية
 اإللكرتونية للصحة النباتية.

 أبطأ. نافعتراكم املو  للصحة النباتية أقل   حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوقد يكون بروز  -
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [44]

 :اآلتيةاخليارات  أحداملوافقة على  (8)
 : مجيع التكاليف،1النطاق  )أ(

 : تكاليف حمدودة،2أو النطاق  )ب(
 أو وضع خيار بديل لنطاق التكاليف اليت ستدرج يف آلية التمويل املستدام، واملوافقة عليه. )ج(
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 املتعاقدة(التخصيص: االتفاق على كيفية تقاسم التكاليف بني املستخدمني )األطراف 
من خالل زيدة متويل الربانمج العادي، فسيلزم تقاسم  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةل املنظمة إذا مل متو   [45]

يئة ابلفعل إىل أن جمرد االعتماد على عدد قليل من البلدان اهلالتكاليف بني املستخدمني )األطراف املتعاقدة(. وقد خلصت 
 .أن هناك حاجة إىل آلية متويل مستدامإىل و  اطوعية لن يكون كافيً لتقدمي مسامهات 

 ختلق اآللية حاجزًا جيب أال  و املبادئ األربعة آللية التمويل على مسألة كيفية توزيع التكاليف عرب املستخدمني. مجيع وتنطبق  [46]
ن و املستخدمأن يدفع ، وجيب من حيث إدارته أمام إمكانية الوصول، وجيب أن يكون ختصيص التكاليف بسيطًا وفعااًل 

لكل مستخدم(، وجيب أن تكون آلية التخصيص شفافة.  التكاليففقط )ومع انضمام املزيد من املستخدمني، ستنخفض 
ضرورة أن بقوة إىل  2022 تشرين األول/يف أكتوبر اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجيأشارت التعليقات الواردة من و 

 يف ما يتعلق ابمليزانيةيقني هناك يكون  حىتتسقة نسبًيا وُيكن التنبؤ هبا مألطراف املتعاقدة أيًضا ل املتوقعة املسامهات تكون
 من سنة إىل أخرى.

فيما يقسم اخليار ، للوضع اإلمنائيوفًقا  فيلاويقسم اخليار األول التك. قيمهماتخيارين و بوضع جمموعة الرتكيز قامت و  [47]
 )عدد معامالت املركز(. بناًء على مستوى االستخدام التكاليفالثاين 

 الوضع اإلمنائي: 1التخصيص 
يف التمويل للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةأن تساهم مجيع األطراف املتعاقدة اليت تستخدم من املتوقع  [48]

نخفضة املاملعرتف به، ابستثناء البلدان اإلمنائي بناًء على وضعها للصحة النباتية  املستدام حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونية
األمم املتحدة،  التقييم يفالرتكيز ثالثة مؤشرات مستخدمة دولًيا قبل تقدمي توصية )معايري  جمموعة تاستكشفوقد الدخل. 

االتفاقية  ه جيب علىالرتكيز إىل أن االقتصادي(. وخلصت جمموعةيف امليدان والتنمية والبنك الدويل، ومعايري منظمة التعاون 
مؤشرات  إن احتساب واستخدام بعضف –الكفاءة والبساطة حتقيق  بغيةالدولية أن تستخدم أحد هذه املؤشرات املوجودة 

 د للغاية.الدولية معق الوضع اإلمنائي
لبلدان ألن هذا النظام بسيط وموثوق ل الوضع اإلمنائيلتحديد  3الرتكيز ابستخدام معايري البنك الدويلوتوصي جمموعة  [49]

كما هو مذكور أعاله، و السفر حلضور االجتماعات.  بشأنومستخدم ابلفعل من قبل االتفاقية الدولية عند حتديد املساعدة 
حل  إصدار الشهادات أن تساهم يف تكاليف  الوصول، ال يمتوقع من االقتصادات األقل دخاًل  إمكانيةمبدأ ستيفاء ال

  للصحة النباتية. يةاإللكرتون
للصحة النباتية للمنظمات  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةمعايري البنك الدويل لتخصيص تكاليف  3ويستخدم اجلدول  [50]

لتشغيل  اكافيً   . وتوفر املسامهة املتوقعة متوياًل املركزتبادل حالًيا فيما بينها الشهادات من خالل تالقطرية لوقاية النبااتت اليت 
  4.: مجيع التكاليف1النطاق للصحة النباتية وصيانته وتطويره ضمن  إصدار الشهادات اإللكرتونيةحل  

                                                      
3  groups-lending-and-country-bank-world-906519https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/ 
 .على األقل 2024/2025فرتة اليئة، لن يتم مجع األموال حىت اهلأنه بعد موافقة إىل  جتدر اإلشارة 4

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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لدى البنك  الوضع اإلمنائي ( حسب1للصحة النباتية )النطاق  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتكاليف : 3اجلدول 
  الدويل

 املسامهات املتوقعة إمجايل املسامهات
حّل إصدار البلدان اليت تستخدم 

 الوضع اإلمنائي للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية
 االقتصادات املنخفضة الدخل 2    -                           $     -                          $ 
 الدنيااالقتصادات املتوسطة الدخل من الشرحية  14  6,315                     $   88,400                 $ 
 االقتصادات املتوسطة الدخل من الشرحية العليا 19  12,630                   $   239,970               $ 
 االقتصادات املرتفعة الدخل 37  25,260                   $   934,620               $ 
 إمجايل اإليرادات      1,263,000            $ 

 
مراجعة  هابعديتم املسامهات املتوقعة ملدة ثالث إىل أربع سنوات،  مستوىاستقرار الرتكيز احلفاظ على تقرتح جمموعة  [51]

عندما و واملسامهات املتوقعة وتعديلها كجزء من املراجعة املنتظمة املوصى هبا يف القسم اخلامس.  والوضع اإلمنائيالتكاليف 
. اإلمنائيأن يسامهوا مبا يتماشى مع وضعهم سيتوقع منهم ، املركزشهادات من خالل يبدأ املستخدمون اجلدد يف تبادل ال

 وختفيضها.يف املراجعة األوىل تعديل املسامهات املتوقعة  يتم يد من املستخدمني، من املتوقع أنمع انضمام املز و 
أدانه يوضح املسامهة املتوقعة املطلوبة  4يئة، فإن اجلدول اهلهو املفضل من قبل  ،: تكاليف حمدودة2النطاق وإذا كان  [52]

 للصحة النباتية. حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالستدامة 
لدى البنك  الوضع اإلمنائي( حسب 2للصحة النباتية )النطاق  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتكاليف : 4اجلدول 

 الدويل

 املسامهات املتوقعة إمجايل املسامهات

حّل البلدان اليت تستخدم 
 إصدار الشهادات اإللكرتونية

 الوضع اإلمنائي للصحة النباتية
 االقتصادات املنخفضة الدخل 2    -                            $     -                          $ 
 املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيااالقتصادات  14  4,665                      $  65,310                  $ 
 االقتصادات املتوسطة الدخل من الشرحية العليا 19  9,330                      $   177,270               $ 
 االقتصادات املرتفعة الدخل 37  18,660                    $   690,420               $ 
 إمجايل اإليرادات    933,000                $ 

 هذا اخليار:اسن حم [53]
 الوصول.إمكانية ل من احلواجز اليت حتول دون املشاركة ويعزز يقل   -
يساهم  يدفع" حىت املستخدم"مبدأ  اولكنه يطبق أيضً  لمنظمات القطرية لوقاية النبااتتابلوضع اإلمنائي ليقر  و  -

 للصحة النباتية. حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاملستخدمون يف تكلفة 
 ل عقبة كبرية أمام املشاركة.تشك   ل جًدا يقدم مسامهة متوقعة ليست كبريةو  -
ما زاد عدد التكاليف لكل مستخدم )طرف متعاقد( )كل   تنخفضأبنه مع انضمام املزيد من املستخدمني، يقر  و  -

 .اإلمجالية لكل مستخدم( التكاليف اخنفضتاملستخدمني، 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  16صفحة ال

 :املساوئ [54]
 ايدعمو /ايساعدو أن بعض املستخدمني  ه من شأنتعاقد يعين أناملطرف الوضع اإلمنائي لل ىلإاملسامهة ناد إن است -

 مقبواًل  ذات الدخل املنخفضقد ال يكون هذا الدعم غري املباشر للبلدان و مستخدمني آخرين بشكل غري مباشر. 
 مجيع األطراف املتعاقدة. لدى

 الوضع اإلمنائي للبلد كل ثالث إىل أربع سنوات فقط.اليت تطرأ على ستتم مراجعة التغيريات و  -

 : حجم املعامالت2التخصيص 
اإللكرتونية للصحة النباتية  مشهاداهتمتوقعة وفًقا لعدد مسامهة  للمستخدمني )األطراف املتعاقدة( هذا اخليارسيخصص  [55]

ستساهم األطراف املتعاقدة بنسبة مباشرة يف إمجايل معامالهتا و )أي إمجايل املعامالت( عرب املركز. سنوًي ملرسلة واملستلمة ا
الطرف املتعاقد الذي سيساهم ، معاملة (2) املركز مليوين فيهسج ل على سبيل املثال، يف عام يفالسنوية من خالل املركز. 

للصحة  الشهادات اإللكرتونيةحلل  إصدار املقدرة  التكاليفيف املائة من  2.5معاملة بنسبة  50 000 جيري ما جمموعه
 الذي البلدساهم وسيدوالرًا(.  31 575 حوايل أيدوالرًا أمريكًيا،  1 263 000لتلك السنة )بتكلفة إمجالية تبلغ النباتية 

)بتكلفة  للصحة النباتية حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاملقدرة  التكاليفمن  يف املائة 0.1معاملة بنسبة  2 000 جيري
 دوالرًا أمريكًيا(. 1 263حوايل  أيدوالرًا أمريكًيا،  1 263 000الية تبلغ إمج

بناًء على  ميزانيةاألطراف املتعاقدة مبسامهات متوقعة ُيكن التنبؤ هبا، سيتم حساب املسامهات املتوقعة قبل كل سنة ولتزويد  [56]
حل  إصدار الطرف املتعاقد  فيها املدة اليت استخدم حبسباالستخدام يف السنة أو السنتني أو الثالث سنوات السابقة، 

 لن يساهم املستخدمون اجلدد يف عامهم األول.للصحة النباتية. و  الشهادات اإللكرتونية
( واألطراف املتعاقدة إمكانية الوصول)مبدأ  اوتعفى معامالت الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لالقتصادات األقل منوً  [57]

 من املعامالت )مبدأ الكفاءة( من حساب إمجايل املعامالت، وابلتايل لن تقدم مسامهة مالية. املنخفض جدً ذات املستوى ا
 :احملاسن [58]

 م.استخدامه مستوى مبا يتناسب مع ونسامهي املستفيدونف -" املستفيد يساهمإىل منوذج " ذلكيستند  -
مستويت منخفضة  تسج لوالكفاءة من خالل إعفاء األطراف املتعاقدة اليت  إمكانية الوصوليتم دعم مبدأي و  -

 للغاية من املعامالت.
ما اخنفضت للصحة النباتية، كل   حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةما زاد عدد األطراف املتعاقدة اليت تنضم إىل كل  و  -

 جلميع املستخدمني. التكاليف
 :املساوئ [59]

أو يسورة السنوية ألي طرف متعاقد غري م التكاليف اعتربتبشكل كامل إذا  إمكانية الوصولمبدأ ذلك ال يدعم قد  -
 مرتفعة بشكل غري معقول.

عكس ذلك، قد تدفع بعض البلدان وباالستخدام املنخفض القليل جًدا،  وذاتالدخل  ةاملرتفعبعض البلدان قد تدفع و  -
 نسبًيا من التكاليف. ذات االستخدام املرتفع نسبة عاليةالدخل و املنخفضة 

 من اليقني أو االستقرار بشأن مستوى املسامهة املتوقعة من سنة إىل أخرى. اكافيً   اقدرً ذلك قد ال يوفر و  -
 قد تكون هناك بعض التعقيدات اإلدارية اليت ينطوي عليها احتساب معدالت ورسوم االستخدام املتغرية.و  -
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 32من  17صفحة لا  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل و  [60]
 :اآلتيةاخليارات  أحداملوافقة على ( 9)

 : الوضع اإلمنائي،1التخصيص  )أ(
 : حجم املعامالت،2التخصيص أو  )ب(
 آلية التمويل املستدام، واملوافقة عليه.لكيفية ختصيص التكاليف يف أو وضع خيار بديل  )ج(
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  18صفحة ال

 الدفعآلية 
حتديد طريقة لألطراف  تظل مسألةوطريقة تقسيم التكاليف بني املستخدمني،  إدراجهايف نطاق التكاليف املراد بعد النظر  [61]

على فرض مسامهات وال تنص االتفاقية الدولية توجد بعض التحديت واملخاطر. و . قائمة املتعاقدة لتقدمي مسامهتها املالية
حىت إذا و عليها من قبل ثلثي األطراف املتعاقدة. مث التصديق الدولية مالية إلزامية. ولكي يتم ذلك، جيب تعديل االتفاقية 

على التعديل األطراف املتعاقدة عدد كاٍف من  دقاصيليئة، فقد يستغرق األمر سنوات عديدة تتخذه اهلبقرار  ذلك مت دعم
 .قبل أن يدخل حيز التنفيذ

ب اتورة لألطراف املتعاقدة. وقد مت التغل  قادرة على إصدار ف، كجزء من منظمة األغذية والزراعة، غري وإن االتفاقية الدولية [62]
( عن طريق إبالغ البلدان ابلتكاليف اليت تنطبق عليها وطلب 15على هذا يف املاضي )مثل محاية عالمة املعيار الدويل رقم 

املسامهة مع رغم عدم إصدار فاتورة، يتم حتديد توقع واضح للمسامهة املالية وحجم تلك و هبذه الطريقة، و املسامهة املناسبة. 
 الطرف املتعاقد.

الرتكيز أن ترسل األمانة سنوًي خطااًب إىل كل طرف متعاقد يتبادل  جمموعةقرتح وتخيار واحد فقط آللية الدفع. ومت حتديد  [63]
للصحة  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةبشأن ستوضح الرسالة املسامهة املتوقعة و من خالل املركز. الشهادات اإللكرتونية 

 التابع لالتفاقية الدولية. حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنةوتفاصيل الدفع  نباتيةال
واملسامهات املتوقعة وما إذا كانت املسامهة قد  بلدانالوثيقة تعرض هيئة لكل اجتماع لتضمن  الشفافية، سيولدعم مبدأ  [64]

ع أيًضا على تقدمي مسامهات. شج  توقد ة شفافتكون هذه العملية سو . حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنةإىل  قدمت
، سيتم للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةعندما تشري األطراف املتعاقدة إىل رغبتها يف البدء يف استخدام و 

 .به كل عام او الذي يتم إخطارهاملسامهات املتوقعة على النح ، وأبنه يمتوقع منها أن تقدمآبلية التمويل املستدام اإبالغه
ُيكن أن و من االتفاقية الدولية.  16مبوجب املادة  ةتكميلي يةاتفاق وضعتعزيز هذا النهج من خالل ومبرور الوقت، ُيكن  [65]

عندما و يئة. اهلتلزم االتفاقية التكميلية األطراف املتعاقدة بتقدمي املسامهات املتوقعة وفًقا آللية التمويل املستدام اليت اعتمدهتا 
قبول االتفاقية  منهاسيمطلب  للصحة النباتية، حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتبدأ األطراف املتعاقدة يف استخدام 

أتكيد استخدام االتفاقات التكميلية على أهنا مناسبة هلذا  يتممشورة قانونية إضافية قبل أن مثة حاجة إىل و التكميلية. 
بضع سنوات من تنفيذ آلية التمويل مرور  بعد ، إال  وضعهابسبب اجلهد املطلوب ل ،فاقية تكميليةات وضعال ينبغي و الغرض. 

 .الغرض املنشود منهااملستدام )بعد مراجعة واحدة على األقل( للتأكد من أن اآللية حتقق 
مهم لنموذج متويل مستدام انجح. ولتحقيق ذلك، تقرتح جمموعة  إمكانية الوصولسابًقا، فإن مبدأ  أشري إىل ذلكوكما  [66]

نتيجة عدم تقدمي مسامهته  الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةالرتكيز عدم استبعاد أي طرف متعاقد من استخدام نظام 
 .املتوقعة

 :احملاسن [67]
 للغاية، ةشفاف -
 التنفيذ، ةوسهل -
 ،الفواتريصدار املنظمة فيما يتعلق إب شكلةجتنب متؤدي إىل و  -
 لفواتري،صدار انظام معقد إلوتؤدي إىل جتنب إىل  -
 إضفاء الطابع الرمسي على االلتزامات، وحتقيق االستقرار يف تدفق اإليرادات.إىل إىل حد ما أن يؤدي إىل  اومن شأهن -
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 :املساوئ [68]
 ،اليست آلية قابلة للتنفيذ قانونيً  -
 لوقاية النبااتت،وهي تعتمد على مسامهات املنظمات القطرية  -
 ته املتوقعة،امن األطراف املتعاقدة مسامهالعديد وقد ينشأ نقص يف التمويل إذا مل يقدم  -
 وقد يقوم املستخدمون الذين يقدمون مسامهاهتم املتوقعة بدعم أولئك الذين ال يقومون بذلك. -

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [69]
 :تينياخليارين اآل أحدعلى املوافقة  (10)

 آلية الدفع املقرتحة؛ )أ(
وضع خيار بديل إلبالغ األطراف املتعاقدة بشأن مسامهاهتا املتوقعة واملدفوعات اليت يتعني عليها أو  )ب(

 سدادها، واملوافقة عليه.

 استنتاج جمموعة الرتكيز
اجلوانب بلورة مت و املبادئ لتوجيه اختيار اخليارات املناسبة.  وضعمت و يئة جمموعة الرتكيز بوضع آلية متويل مستدام. اهلفت كل   [70]

 تثالثة اعتباراحتديد جرى و . للصحة النباتية حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونية األساسية املطلوبة ألي آلية متويل مستدام
 ا.حامسة آللية التمويل ووضع خيارات هل

يتطلب من األطراف املتعاقدة قبول احلاجة هو ف. ابألمر اهلنيجمموعة الرتكيز أن اعتماد أي آلية متويل مستدام ليس وتدرك  [71]
املاحنة(.  البلدانملعظم األطراف املتعاقدة )بفضل سخاء عدد قليل من  جماانً  ايتم توفريه حاليً إىل توفري التمويل لنشاط 

واالستعداد  للصحة النباتية، حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةصراحة بقيمة  األطراف املتعاقدة فاعرت ايتطلب ذلك و 
حل  إصدار آلية متويل مستدام، فستنفد أموال طبيق إذا مل يتم تلكن جناحه. و استمرار لتقدمي مسامهة مالية من أجل 

رية لتأمني متويل إضايف من وسيتطلب األمر بذل جهود كب 2024يف منتصف عام  للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية
الشهادات استخدام  بشأنمرتددة األطراف املتعاقدة بقاء قد يؤدي عدم اليقني هذا إىل و املاحنني، وهو أمر غري مؤكد. 

 .وُيكن أن يؤدي إىل قيام األطراف املتعاقدة ابستكشاف طرق بديلة لتبادل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية،
للصحة  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوضع بشجاعة عندما التزمت البعد نظر و مستوى كبريًا من يئة اهلوأظهرت  [72]

مجيع األطراف املتعاقدة يف املائة من  40 نسبة ستخدم فيهاتسنوات قليلة فقط، نقرتب من النقطة اليت مرور بعد و  النباتية.
قد و العديد من البلدان األخرى تستعد لالنضمام. إن و  ه،منستفيد تو للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونية

حنقق اآلن بشكل ، وإننا 19-اليت سببتها جائحة كوفيدختالالت تبادل الشهادات اإللكرتونية أثناء اال منافع ةرأينا مباشر 
يتعني و . للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتطبيق  جراء أخرىنافع وممباشر وفورات كبرية يف التكاليف 

 وجود آلية متويل مستدام.كفالة يئة اآلن ضمان عدم تعريض هذه املكاسب للخطر من خالل  على اهل
 حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالدعم املايل لربانمج  واجلهات املاحنة الدولية اليت قدمتلألطراف املتعاقدة وإننا ممتنون  [73]

 ذلك حىت يتم وضع آلية التمويل وتلقي املسامهات األوىل.فعل يف  تستمرمل أن وأن ،حىت اآلن للصحة النباتية
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(، سيعمل املكتب واألمانة مًعا 2023)لهيئة لالدورة السابعة عشرة آلية التمويل يف ومع االفرتاض أن يتم االتفاق على  [74]
سلإلنشاء آلية التمويل.  (. 2024) يئةاهل ها من جانبعتمادالذي يلي االرسائل األوىل اليت تطلب املسامهات يف العام  وسرتم

 .امليزانيةيف  لتخصيص اعتماداتألطراف املتعاقدة الوقت الكايف ل ذلكتيح سيو 
  



CPM 2023/14  ثة معلومات الشهادات اإللكرتونيةإصدار من جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املستدام حلل  حمد   

 32من  21صفحة لا  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ملخص التوصيات
 تدعو جمموعة الرتكيز هيئة تدابري الصحة النباتية إىل القيام مبا يلي: [75]

للصحة النباتية  حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالسنوية املتوقعة على املدى الطويل  التكاليفأبن  ااإلحاطة علمً  (1)
نطاق التكاليف املتفق  حسبدوالر أمريكي  933 000دوالر أمريكي، ولكنها قد تصل إىل  1 263 000تبلغ حوايل 

 عليه.

للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية حل  إصدار عن  سنويً  اأن تقدم أمانة االتفاقية الدولية تقريرً املوافقة على و  (2)
 كجزء من آلية التمويل، حيتوي على ما يلي: 

 ؛األنشطة اليت نفذت يف السنة املاضية 
  ؛األنشطة املخطط هلا للسنة املقبلةو 
  ؛تكاليف السنة املشمولة ابلتقريرو 
  ؛امليزانية املتوقعة للسنة املقبلةو 
  ؛مبا يف ذلك املعامالت املرسلة واملستلمة ،إمجايل االستخدام حبسب كل بلدو 
  ؛اإليرادات الواردة من مجيع املصادرو 
   حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةكانت آلية التمويل تتضمن مسامهة متوقعة من طرف متعاقد يستخدم وإذا 

فيجب أن يتضمن التقرير مستوى املسامهة املتوقعة وما إذا كانت املسامهة قد مت استالمها يف للصحة النباتية، 
 .حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة

 مراجعة آلية التمويل بعد عامني من بدء تشغيلها مث كل مخس سنوات.واملوافقة على  (3)
، حىت حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنةاحنني إىل املسامهات من املتقدمي ابحلاجة إىل استمرار  اواإلحاطة علمً  (4)

 آلية التمويل ابلكامل. تطبيقيتم 
حساب للصحة النباتية يف  حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةإذا مت استالم مسامهات طوعية أنه واملوافقة على  (5)

آلية التمويل ابلكامل، فسيتم استخدامها للمسامهة يف احتياطي الطوارئ  تطبيقبعد  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة
جيب لتقليل التكاليف اإلمجالية اليت  للصحة النباتية، أو استخدامها ل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةحب اخلاص

 املسامهات املتوقعة من األطراف املتعاقدة املشاركة.تغطيتها من 
حل  إصدار الشهادات آلية التمويل لدعم أي تكاليف لالتفاقية الدولية خارج نطاق عدم استخدام واملوافقة على  (6)

 للصحة النباتية. اإللكرتونية
تمويل ال ابلتوازي مع إنشاء آلية متويل مستدام، استكشاف جدوى ن،سيواصال املكتب واألمانةن أب ااإلحاطة علمً و  (7)

 للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالربانمج العادي ملنظمة األغذية والزراعة لتغطية مجيع تكاليف من 
 منها. أو جزءٍ 
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 ، يف ما يتعلق بنطاق تكاليف منوذج التمويل، على ما يلي:املوافقةو  (8)
 : مجيع التكاليف،1النطاق  )أ(

 : تكاليف حمدودة،2أو النطاق  )ب(
 خيار بديل لنطاق التكاليف اليت ستدرج يف آلية التمويل املستدام، واملوافقة عليه.أو وضع  )ج(

 ، يف ما يتعلق بطريقة ختصيص التكاليف لتحديد املسامهات املتوقعة، على ما يلي:املوافقةو  (9)
 : الوضع اإلمنائي،1التخصيص  )أ(

 : حجم املعامالت،2أو التخصيص  )ب(
 ختصيص التكاليف يف آلية التمويل املستدام، واملوافقة عليه.أو وضع خيار بديل لكيفية  )ج(

 يف ما يتعلق آبلية التمويل املقرتحة، على ما يلي:املوافقة، و  (10)
 آلية الدفع املقرتحة؛ )أ(

أو وضع خيار بديل إلبالغ األطراف املتعاقدة بشأن مسامهاهتا املتوقعة واملدفوعات اليت يتعني عليها  )ب(
 عليه. سدادها، واملوافقة

 ل آللية التمويل والبدء يف التنفيذ.على أن تعمل األمانة مع املكتب على وضع إجراء مفص   املوافقةو  (11)
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 للصحة النباتية حّل إصدار الشهادات اإللكرتونيةمعلومات أساسية عن تكاليف  وثيقة: 1املرفق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية املستدام حلّل إصدار جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل 
 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
 2022األول كانون /ديسمرب 8
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  24صفحة ال

 والغرض املقدمة -1
لالتفاقية الدولية للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية املستدام حلل  إصدار لتمويل اب املعنيةمن عمل جمموعة الرتكيز كجزء 

الشهادات حلل  إصدار  أحدث التقديرات للتكلفة التشغيلية الكاملة الوثيقة)جمموعة الرتكيز(، تقدم هذه  لوقاية النبااتت
 .إىل األرقام احلالية اليت قدمتها أمانة االتفاقية الدولية ا، استنادً 2026حىت عام لالتفاقية الدولية للصحة النباتية اإللكرتونية 

لعام الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار أيًضا على املعلومات الواردة يف منوذج أعمال  الوثيقةتعتمد هذه و 
 ."2018عام  بعد ابسم "تقرير يف ما، الصيغة النهائية"، املشار إليها 2018 حزيران/يونيو 20"اخليارات والتوصيات،  2018

 للصحة النباتية )ابستثناء بناء القدرات( حّل إصدار الشهادات اإللكرتونيةالتكاليف املرتبطة بتشغيل  -2
 الوثيقةللصحة النباتية وصيانته. وسرتكز هذه  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةوترد يف ما يلي التكاليف املفرتضة لدعم 

 يلي: على ما
 عمليات مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبة -
 مركز الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف االتفاقية الدولية و  -
 النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةو  -
  اإلضافيةعمليات التحسني والتطوير و  -
 للصحة النباتية من قبل االتفاقية الدولية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةإدارة ودعم برانمج و  -

 .الوثيقةمن  4وإن تكاليف بناء القدرات ليست مدرجة يف ما سبق. ويتم توفري تقديرات لبناء القدرات يف القسم 
 هلذه التكاليف: اآليتإىل التقسيم  2022وتشري التقديرات اليت قدمتها أمانة االتفاقية الدولية يف يوليو/متوز 
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 32من  25صفحة لا  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حل  إصدار تكاليف تشغيل : 1اجلدول 
 *التكاليف نوع 2023 2024 2025 2026

        

 ذلك يف مبا – للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات
، ت اإللكرتونية لالتفاقية الدوليةالشهادامركز ) والدعم اإلدارة

والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة 
 النباتية(

181,800 181,800 180,000 177,400 
 ومركز للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات -10

  الدولية لالتفاقية اإللكرتونية الشهادات

332,500 332,500 329,300 267,300 
 والنظام للحوسبة الدويل املتحدة األمم مركز عمليات -11

 للصحة اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين
 النباتية

 اإلضافية والتطوير التحسني عمليات -12  96,300  97,700  98,700  98,700
 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 541,000 607,000 613,000 613,000
          

        
 النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج ودعم إدارة

 الدولية( )االتفاقية
 اإللكرتونية للصحة النباتية مدير برانمج الشهادات -13 100,000 100,000 200,000 200,000
 مساعد برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -14 50,000 50,000 50,000 50,000
 السفر تكاليف -15 50,000 60,000 70,000 70,000
 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 200,000 210,000 320,000 320,000
          

,000933 ,000933 ,000817 ,000741 
 ابلدوالر القدرات( بناء )ابستثناء التشغيلية التكاليف إمجايل

 األمريكي
 .املصدر: أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 عام إىل 2022 عام الزيدة يف التكاليف السنوية ملدير برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية منزى : تع1املالحظة 
إىل االنتقال إىل وظيفة رمسية هلذا املنصب مقارنة ابلرتتيب ألف دوالر أمريكي(  200ألف دوالر أمريكي إىل  100) 2025

  .احلايل القائم على توظيف استشاريني
: ترد توصيفات وظائف كل من مدير برانمج الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ومساعد برانمج الشهادات 2املالحظة 

  التفاصيل.املزيد من للحصول على  1-2. راجع القسم ألفاإللكرتونية للصحة النباتية يف امللحق 

 تقديرات االتفاقية الدولية  بشأناالفرتاضات والتعليقات  2-1
 للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   برانمج مدير منصب مستوى والزراعة األغذية منظمة إدارة حتدد أن نبغيي

 إدارة وظيفة األقل على املفرتض من ،الوثيقة هذه لغرضو  (.لفأ امللحق )انظر لمفص   وظيفي فيوصت على بناءً  ،النباتية
 من إدارة وظيفة إىل يشار املتحدة، األمم منظومة داخلو  صحيح. بشكل اخلدمة إدارة أجل من املتوسط املستوى من
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  26صفحة ال

قائم على توظيف  ترتيب مبوجب حالًيا الوظيفة هذه شغل يتمو  (.4-ف) 4 برتبة ةنيف وظيفة أهنا على املتوسط املستوى
 .استشاريني

 على ،النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   برانمج مساعد وظيفة مستوى املنظمة إدارة حتدد أن ينبغي وابملثل،
 أجل من مبتدئ فين موظف وظيفة املفرتض من ،ثيقةالو  هذه لغرضو  ألف(. امللحق )انظر لمفص   وظيفي فيوصت أساس

 ةنيف وظيفة أهنا على مبتدئ مستوى من إدارة وظيفة إىل يشار املتحدة، األمم منظومة داخلو  صحيح. بشكل اخلدمة دعم
 (.2-ف) 2 برتبة

 إصدار حل   برانمج ومساعد النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   برانمج مدير وظيفيت ختصيص وسيتم
 النباتية. للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   برانمج لدعم ابلكامل النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات
االتفاقية الدولية إىل أن ميزانية السفر تتضمن سفرًا حمدوًدا ملوظفي االتفاقية الدولية حلضور اجتماعات متعلقة وأشارت 

دوالر أمريكي  5 000ابلعمل وللسفر العرضي للخرباء اخلارجيني لتوفري التدريب والدعم للبلدان املنفذة اجلديدة )حوايل 
 لكل رحلة لكل خبري(.

 إذا ما لتحديد الوقت مرور مع النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   ألمانة التوظيف مستويت مراجعة تعنيوي
 .للربانمج ودعم خدمة أفضل لتقدمي كافية  كانت

 تقديرات واستندت .2026 عام حىت دقيقة للمركز أعاله املذكورة فيلاالتك تقديرات أن إىل الدولية االتفاقية وأشارت
 وهي - سنويً  النباتية للصحة إلكرتونية شهادة ماليني 7 إىل تصل مركزلل سعة إىل 2018 عام تقرير يف املذكورة فيلاالتك

 يزال ال لذلكو  تقريًبا، سنويً  النباتية للصحة إلكرتونية شهادة مليون 1.5 البالغ احلايل االستخدام إمجايل من بكثري أعلى
 .النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات تبادل عمليات حجم لزيدة كبرية  سعة املركز لدى
 دوالر 267 300) النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين النظام تكاليف بتقديرات يتعلق ما ويف

 النظام تستخدم بلدان 9 إىل استندت التقديرات هذه أن إىل 2018 عام وثيقة تأشار  (،2023 عام يف سنويً  ،أمريكي
 1 700 مع بلًدا 11 إىل يصل ما استيعاب على والقدرة مستخدم، 1 400 مع اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين

 تقوم اليت النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين النظام بلدان من ابلدً  21 ابلفعل مثة لكنو  مستخدم.
 األساس، هذا علىو  املقبلة. اخلمس السنوات خالل كبري  بشكل هذا يزداد أن املرجح ومن ،الشهادات تبادل عملياتب

 (.2026 عام حبلول أمريكي دوالر 332 500) 2026 عام إىل 2024 عام من التقديرات الدولية االتفاقية أمانة زادت
 ابنتظام. النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حلل   اإلمجالية التشغيل تكاليف مراجعة تعنيوي

 لكل شهادة إلكرتونية للصحة النباتيةتقدير التكاليف التشغيلية  -3
شهادة إلكرتونية للصحة مليون  1.4إىل أنه مت تبادل  الدويل للحوسبةأحدث األرقام الصادرة عن مركز األمم املتحدة تشري 
شهادة إلكرتونية  113 000 ويعادل ذلك. 2022 أيلول/املاضية حىت سبتمرب 12يف األشهر الـ  املركزمن خالل  النباتية

اليت  صحة النباتيةالشهادات اإللكرتونية للكما يتضح من الرسم البياين أدانه، فإن عدد و يف املتوسط شهرًي.  للصحة النباتية
 .يتم تبادهلا شهرًي يتزايد ابطراد
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 1ل يف اجلدول كما هو مفص   2023دوالر أمريكي يف عام  741 000مجالية قدرها اإل التكاليف التشغيليةومع افرتاض أن 
مت تبادهلا يف االثين عشر شهرًا املاضية،  شهادة إلكرتونية للصحة النباتيةمليون  1.4مع األخذ يف االعتبار تقدير ، و أعاله

شهادة إلكرتونية لتبادل الدويل للحوسبة/االتفاقية الدولية مركز األمم املتحدة حبسب احلالية  التكاليف التشغيليةفإن متوسط 
الشهادات من الواضح أنه مع زيدة إمجايل التكاليف التشغيلية وحجم تبادل و سنًتا أمريكًيا.  53هو  للصحة النباتية واحدة

سيتغري، ومن املرجح أن ينخفض،  شهادة إلكرتونية للصحة النباتيةلكل  التكاليف، فإن متوسط اإللكرتونية للصحة النباتية
 .املركزمن خالل الشهادات يف التبادل  ،مثل الصني واهلند بلدان،خاصة إذا بدأت 

لشهادات اإللكرتونية هناك، ابلطبع، تكاليف تشغيلية إضافية لـصورة الكاملة، فسوى جزء واحد من الل ذلك ال يشك  و 
أيًضا العديد من مثة و األعمال.  يومستوى مشغل املنظمات القطرية لوقاية النبااتتعلى مستوى كل من للصحة النباتية 

 .مثال واحد ألغراض توضيحيةالتكاليف، لذا فإن هذا جمرد الطرق األخرى لعرض 

 لبلدان الناميةنضمام امتطلبات الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املتعلقة ببناء القدرات ال -4
 معلومات أساسية 4-1

تبادل الشهادات اليت ت( 2022 كانون األول/)ديسمرب نابلدمن ال 72، هناك يف االتفاقية الدولية اعضوً  ابلدً  183 من بني
بينما الوطنية ابملركز، هذه البلدان نظمها من  51تربط . و ةمركز االتفاقية الدولي من خالل اإللكرتونية للصحة النباتية

لالتصال ابملركز. وهناك  للصحة النباتية شهادات اإللكرتونيةإلصدار الالنظام الوطين العام ملتبقية ا 21تستخدم البلدان الـ
 م.الباقني ما زالوا غري مسجلني يف النظا 69يف طور االنضمام إىل املركز، يف حني أن األعضاء الـ آخر  ابلدً  42

يف  إىل دعم ،اليت هي حالًيا يف طور االنضمام إىل املركز أو اليت مل يتم تسجيلها بعد ،على األقلوستحتاج بعض البلدان، 
سيكون توفري هذا الدعم أمرًا للصحة النباتية واستخدامه. و  اإللكرتونيةحل  إصدار الشهادات تنفيذ لبناء القدرات  جمال

. وجتدر اإلشارة إىل أن للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةابلغ األمهية للتوسع املستمر والنجاح يف مشروع 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  28صفحة ال

الفنية ابعتباره عقبة رئيسية حمتملة يف تنفيذ االفتقار إىل املهارات واخلربات  ىعل تلوقاية النبااتت قد أكد القطريةاملنظمات 
 للصحة النباتية. حل  إصدار الشهادات اإللكرتونية

تطلبات مب رهًنامدى دعم بناء القدرات املطلوب، وطبيعة هذا الدعم وتقدُيه، بشكل كبري من بلد إىل آخر، وسيختلف 
ابلنسبة و . الفنية يتعلق ابلبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واخلربة يف ماومستوى نضجها  القطرية لوقاية النبااتتاملنظمات 

، أمر سهل للغايةأنه  النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةبعض البلدان، أثبت تطبيق إىل 
املعلومات، إىل جانب التدريب ذي  ومعدات تكنولوجياتشغيلية عمليات الال حيثدعًما كبريًا من  ىخر نظم أ تبينما تطلب

  .الصلة ودعم إدارة التغيري
 نظمهامن ربط  ،لصحة النباتيةالشهادات اإللكرتونية لوطنية قائمة إلدارة  نظماليت لديها  ،نت بعض البلدانمتك  ، ابملثلو 

 بسهولة نسبية ابملركز، بينما تطلب البعض اآلخر دعًما كبريًا وتعديالت فنية لتحقيق هذا االتصال.
تدريب للبلدان اليت الو  دعممن الحمدوًدا مستوى  مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبةو قدمت االتفاقية الدولية وحىت اآلن، 

استكمال ذلك يف بعض البلدان مبزيد من املساعدة الفنية الشاملة ومشاريع . ومت الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةتطبق 
والبنك الدويل. وجتدر اإلشارة إىل أن التحالف  5التجارة هيلمثل التحالف العاملي لتس ،بناء القدرات اليت نفذهتا منظمات

الشهادات ًيا مبساعدة تسعة بلدان على تنفيذ ويقوم حال 6لديه اآلن اتفاق شراكة مع االتفاقية الدولية لتقدمي مثل هذا الدعم،
  7اإللكرتونية للصحة النباتية.

 هنج بناء القدرات املقرتح لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4-2
، جيب أن يكون منوذج التمويل املستدام للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةاستخدام  تبينتعظيم من أجل 

 .ل بشكل منفصلمو  للقدرات ممتنمية لاملتفق عليه مصحواًب بربانمج 
بشكل أساسي على  للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةبناء القدرات لدعم بلد ما لتنفيذ تعتمد كلفة و 

 العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، النظام الوطينالذي سيتم تنفيذه ) مقدار اجلهد املطلوب ونوع احلل  
لتدريب دوالر ل 20 000 ما بنيُيكن أن ترتاوح هذه التكاليف و . واجهة نظام وطين، أو التطوير الكامل لنظام وطين( أو

مليون دوالر  2أكثر من و  للغاية نياألساسي والدعم بشأن النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية
القدرات بشأن الشهادات اإللكرتونية حىت اآلن إىل أن متوسط تكلفة بناء املكتسبة تشري التجربة و كامل.   نظام وطينلتنفيذ 

 أكثر مشواًل  دوالر لتطبيق 300 000إىل أكثر من  للتدريب والدعم األساسينيدوالر  20 000ما بني  يرتاوح للصحة النباتية
 ،)مبا يف ذلك عناصر مثل معدات تكنولوجيا املعلومات نظام وطين عام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةل

وما  ،وإدارة التغيري، اإللكرتوين تنفيذ التوقيعو واإلصالح القانوين،  تصميمها،وإعادة  تشغيليةعمليات الالوحتليل  ،والتدريب
 إىل ذلك(.

حل  إصدار تمل للتكاليف واملتطلبات من املوارد لربانمج كامل لبناء القدرات من أجل تنفيذ إىل النطاق احملوابلنظر 
بضرورة أن تركز أمانة االتفاقية الدولية على توفري الدعم الفين توصي جمموعة الرتكيز ، للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية

قرتح حزمة وتم  اليت تطلب ذلك، وينبغي إنشاء مرفق حمدود لذلك.األساسي والتدريب للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت 
 15أيم يف املوقع، يتبعها تدريب ودعم ملدة تصل إىل  5صل إىل ملدة ت ةأولي ن من بعثة تقييم وتدريبدعم لكل بلد، تتكو  

                                                      
5 /are-we-are/who-we-https://www.tradefacilitation.org/who  
6 /partnership-facilitation-trade-formalise-organisations-https://www.tradefacilitation.org/article/international  
7 /trade-agricultural-singmoderni-https://www.tradefacilitation.org/projects  

https://www.tradefacilitation.org/who-we-are/who-we-are/
https://www.tradefacilitation.org/article/international-organisations-formalise-trade-facilitation-partnership/
https://www.tradefacilitation.org/projects-modernising-agricultural-trade/
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وم اخلرباء، وبدل دوالر لكل بلد )رس 20 000 حوايلتبلغ تكلفة ذلك سو يوًما )يف املوقع وخارجه حسب االقتضاء(. 
 8 منظمة األغذية والزراعة وترتيبات السفر واإلقامة العادية.يف  ينالستشار لاحلالية تعاب األ عالة اليومية، والسفر( بناءً علىاإل
دوالر أمريكي من  200 000سنوًي، بتكلفة سنوية إمجالية قدرها  بلدان 10يمقرتح إنشاء هذا الربانمج لدعم ما يصل إىل و 

لذلك، و قد يتضاءل هذا املطلب مبرور الوقت، ولكن من غري احملتمل أن يتم إلغاؤه متاًما. و . 2026حىت عام  2023عام 
للربانمج ن أساسي دوالر سنوًي كمكو   100 000، يوصى بربانمج طويل األجل لبناء القدرات يبلغ حوايل 2026بعد عام 
 .للصحة النباتية حلل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةالشامل 

جيب أن يكون دور الوكاالت األخرى، مبساعدة وتنسيق وثيق مع أكثر مشواًل أن توفري بناء قدرات الرتكيز وتقرتح جمموعة 
 .مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبةاالتفاقية الدولية و 

 األخرى لبناء القدرات والتوعية الدعم أنشطة 4-3
ندوات تدريبية عرب اإلنرتنت عداد التفاقية الدولية إبجمموعة الرتكيز ابناء القدرات املذكورة أعاله، توصي ابإلضافة إىل أنشطة 

حل  إصدار فيديو عرب اإلنرتنت ومواد تدريبية أخرى ابللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية على األقل، تصف أشرطة و 
اخلربات عرض ، وتعلى الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية حتسينات جديدة، وتقدم للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية

. وقد قدرت أمانة االتفاقية للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةيف تنفيذ  القطرية لوقاية النبااتتاملنظمات 
 .هلذا النشاط دوالر أمريكي 30 000سنوي قدره  مبلغ الدولية أنه سيلزم ختصيص

حل  بشأن تنفيذ شبكة من اخلربات تنشئ و  الوقاية النبااتت خرباهت القطريةلكي تشارك املنظمات عالوة على ذلك، و 
، ولتشجيع البلدان اليت مل تبدأ هذه العملية ابلفعل، يوصى أبن تواصل أمانة للصحة النباتية إصدار الشهادات اإللكرتونية

عمل عاملية، مرة حلقة ندوة أو الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وأبن تنظم بشأن ندوات الاالتفاقية الدولية سلسلة 
 واحدة على األقل كل عامني. 

 بناء القدراتاليف تقديرات تك 4-4
 330 000أعاله حوايل القدرات املذكورة  تنميةاإلمجالية ألنشطة تكاليف البلغ ستأدانه،  2يف اجلدول ل كما هو مفص  
 سنوًي.دوالر أمريكي 

  

                                                      
يومً ا أبتعاب االستشارين لدى منظمة األغذية والزراعة أي 600 دوالر أمريكي يف اليوم، ابإلضافة إىل رحلتني ذهاب وإيب يقدر متوسط لكل  20 8

أمريكي.  دوالر 20 000اليوم. املبلغ اإلمجايل دوالر أمريكي يف  200يوًما بدل اإلقامة اليومي املقد ر بـ  20دوالر أمريكي، ابإلضافة إىل  2 000 منهما  
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  30صفحة ال

 : التكاليف السنوية املقدرة ألنشطة بناء القدرات2اجلدول 
  الدولية لالتفاقية اإللكرتونية الشهادات إصدار حلّ  تبين    

 *التكاليف نوع 2023 2024 2025 2026

200,000 200,000 200,000 200,000 
 إلصدار العام الوطين النظام إىل النامية البلدان انضمام -16

 سنة( كل  بلدان 10) النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات

100,000  100,000  
 اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   بشأن مؤمتر عقد -17

 سنتني( كل  )مرة الدولية لالتفاقية

30,000 30,000 30,000 30,000 
 وأنشطة اإلنرتنت عرب ملع حلقاتو  ندوات تنظيم -18

 إىل وما املستخدمني، وتدريب االستخدام لتعزيز أخرى
 .ذلك

 األمريكي( )ابلدوالر الفرعي اجملموع 230,000 330,000 230,000 330,000
     

 
 عةإمجايل تكاليف التشغيل وبناء القدرات اجملمّ  -5

 عة ابإلضافة إىل بناء القدرات يف اجلدول أدانه. يتم تفصيل إمجايل تكاليف التشغيل السنوية اجملم  
 2026 2025 2024 2023 التكاليفنوع 

 933,000 933,000 817,000 741,000 إمجايل التكاليف التشغيلية ابلدوالر األمريكي

 330,000 330,000 330,000 330,000 ابلدوالر األمريكي االنضمامتكاليف 

     

 1,263,000 1,263,000 1,147,000 1,071,000 إمجايل التكاليف التشغيلية ابلدوالر األمريكي
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 امللحق ألف
 

 الوظيفيةيفات وصالت
 

 النباتية: للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج مدير

 اإللكرتونية تالشهادا إصدار حلل   السلس األداء ضمان مسؤولية النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج مدير يتوىل
 قد سياسية وأ تقنية مشاكل أي وحل   النباتية، للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار حل   جهة"و"وا ،الدولية لالتفاقية

 اإللكرتونية الشهادات جمال يف املصلحة أصحاب من متنوعة جمموعة مع الربانمج مدير يتفاعل الصفة، وهبذه تطرأ.
 ،الدولية االتفاقية يف املتعاقدة واألطراف والزراعة األغذية منظمة (1) هؤالء: املصلحة أصحاب يشملو  .النباتية للصحة

 األغذية ملنظمة إقليميني ممثلني سبعة من نةاملكو   النباتية للصحة اإللكرتونية ابلشهادات املعنية يةالتوجيه موعةاجملو  (2)
 املتحدة ألمما ومركز (3) اإللكرتونية، الشهادات إصدار ومسائل يةالنبات صحةال جماالت يف اخلربة ذوي من والزراعة
 وهي ،النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات قطاعل االستشارية واجملموعة (4) للنظام، التقين داملزو   وهو للحوسبة، الدويل

 عرب ندوات تنظيم خالل من البلدان خمتلف يف النظام لتنفيذ الدعم تقدم العاملية صناعةال منظمات من مستقلة هيئة
 الرئيسي التنفيذي الشريك وهو ،التجارة سهيللت العاملي التحالفو  (5) أخرى، مورأ مجلة ضمن عمل، حلقاتو  اإلنرتنت

 الشهادات إصدار حل   من الويب إىل املستند النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إلصدار العام الوطين النظام جلزء
 (6) العامل، حول البلدان من العديد يف النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات عتمادال ومؤيد النباتية، للصحة اإللكرتونية

 حول النامية البلدان بعض يف املختلفة الرقمية اجلمارك أبنظمة التصالاب يتعلق ما يف الدعم يقدم الذي الدويل، البنكو 
 التنمية وصندوق العاملية التجارة منظمة تستضيفها اليت اإللكرتونية ابلشهادات املعنية االستشارية اللجنةو  (7) العامل،

 ملناقشة مًعا وغريها( النباتية الصحة) املختلفة الشهادات إصدار هيئات من العديد جلب على يعمل والذي البشرية
 .املستقبلية والتوقعات احلالية األنشطة

 على والقدرة عام، بشكل النباتية الصحة شهادات لرقمنة تطلعًيا اتوجهً و  اللباقة، من عالٍ  مستوى الوظيفة هذه تطلبتو 
 .النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات نظام بقدرات شاملة ومعرفة ،واالبتكار ملرونةاب التحلي

 النباتية: للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج مساعد
 املساعدة خالل من أعاله املذكورة األنشطة يف الربانمج مدير النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج مساعد يدعم

 والعمل الربانمج أنشطة شأنب شاملة معرفة على واحلصول ومتابعتها، االجتماعات وإعداد االجتماعات، تقارير صياغة يف
 .النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات برانمج مدير غياب حالة يف احلاجة عند الواقع حبكم املدير كنائب

 



 حلل  الشهادات اإللكرتونية معلومات حمدثة من جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املستدام CPM 2023/14 - 2 املرفق

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 32من  32صفحة ال

 (، اليت نظرت فيها جمموعة الرتكيز2021هيئة )لالدورة اخلامسة عشرة لاملنبثقة عن : خيارات التمويل األخرى 2ق رفامل

حلل  إصدار سبعة خيارات لالستدامة املالية  (، وثيقة تضمنت2021لهيئة )لقدمت األمانة، خالل الدورة اخلامسة عشرة 
قامت و . اأو استبعاده منهامتت مناقشة اخليارات ولكن مل تتم املوافقة على أي و . الشهادات اإللكرتونية لالتفاقية الدولية

ملزيد من الدراسة ألن جمموعة الرتكيز اعتربت أهنا ليست خيارات قابلة  إدراجهامل يتم و جمموعة الرتكيز بتقييم هذه اخليارات. 
 . الهاملبادئ احملددة اليت نوقشت أع للتطبيق، أو أهنا مل تستوف بشكل كافٍ 

نباتية يدفعها الطرف املتعاقد ألمانة االتفاقية الدولية لصيانة النظام وخياراته الصحة لللكل شهادة  رسوم اثبتة: 1اخليار 
 .(شهادة إلكرتونية للصحة النباتيةدوالر أمريكي لكل  1.00إىل  ةأمريكي اتدوالر  0.05)من 

 يتواصل النظر ولذلك، لنأو الكفاءة.  إمكانية الوصولال يتوافق هذا اخليار مع مبادئ تعليق جمموعة الرتكيز: 
 فيه.

 للصحة النباتية حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةعلى األطراف املتعاقدة اليت تستخدم تمفرض شهرية  رسوم: 2ر اخليا
السكان، وحجم االستخدام، عدد اإلمجايل، و  قومياللدولة، والدخل ل الوضع اإلمنائيبناًء على عدد من العوامل مثل 

 .والقدرة اإلمجالية على الدفع
ال يفي مببدأ و مع تكلفة معامالت عالية.  ةداريمن الناحية اإلللغاية يار معقد هذا اخلجمموعة الرتكيز:  تعليق

 كخيار هنائي.  إدراجهمتت مناقشته ولكن مل يتم وقد الكفاءة. 

للصحة النباتية  حل  إصدار الشهادات اإللكرتونيةتمفرض على األطراف املتعاقدة اليت تستخدم  سنوية رسوم: 3اخليار 
، والدخل الوطين اإلمجايل، وعدد السكان، وحجم االستخدام، لدولةل الوضع اإلمنائيبناًء على عدد من العوامل مثل 

 والقدرة اإلمجالية على الدفع.
ال يفي مببدأ الكفاءة. متت مناقشته و مع تكلفة معامالت عالية. إدارًي للغاية خيار معقد تعليق جمموعة الرتكيز: 

 ولكن مل يتم تضمينه كخيار هنائي.

)وليس  الصناعةات مسامهات طوعية متعددة السنوات من احلكومات الوطنية واملنظمات املاحنة ومنظمات اتفاق :4 اخليار
 الشركات(.فرادى 

قد يتطلب جهًدا كبريًا لضمان استمرار وصول و من الناحية اإلدارية. يار معقد اخلهذا تعليق جمموعة الرتكيز: 
حل  إصدار ل من استقاللية يقل  قد ، و والكفاءة يناملستفيد مببدأيال يفي و . اأنه قد ال يكون مستدامً التربعات، أي 

 كخيار هنائي.  إدراجهمتت مناقشة االختالفات يف هذا اخليار ولكن مل يتم و . للصحة النباتية الشهادات اإللكرتونية

 لمنظمة.ل ةاملعتاد ياتمجيع تكاليف العمليات كعنصر من عناصر العملبتغطية منظمة األغذية والزراعة قيام : 5 اخليار
 راجع التعليقات يف الوثيقة.تعليق جمموعة الرتكيز: 

لوصول إىل خدمات قناة الشهادات لشركات سالسل الكتل و/أو الصناعة اخلاصة على  رسوم للوصولفرض : 6اخليار 
 اإللكرتونية للصحة النباتية.

 ال يبدو أن هذا خيار قابل للتطبيق ومل تتم مناقشته من قبل جمموعة الرتكيز.تعليق جمموعة الرتكيز: 

( ااملهتمة و/أو املشاركة يف املركز لتبادل شهاداهت املنظمات الدولية األخرىيشمل )مبا  حكومي/خاص: إنشاء احتاد 7 اخليار
 يدير آلية متويل فريدة ويطورها.

 بل جمموعة الرتكيز.ال يبدو أن هذا خيار قابل للتطبيق ومل تتم مناقشته من قتعليق جمموعة الرتكيز: 


