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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة: التجارة اإللكترونية

 من جدول األعمال 18البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
     

 معلومات أساسية -أوالً 
 
التجارة االلكرتونية، حبسببب منظمة التجارة العاملية، يف نقل عببلع وتدمات برببكل رقمر وعابر لل دود. تتمثل  -1

وبصببببببورة عامة، تنتوا التجارة االلكرتونية على لببببببراا عببببببلع أو تدمات أو بيعها على االنرتنت أو  ريها من الربببببببكات 
ت أو أعبببببببر أو أفراد أو حكومات أو  ري  ل  من احلاعبببببببوبية. وحتكن أن دصبببببببل تبادالت التجارة االلكرتونية بني لبببببببر ا

 منظمات عامة أو تاصة.
 
، مقال عن التجارة االلكرتونية بعنوان "مبيعات النباتات 2009، يف عام Giltrap, Eyre & Reedوصببببببببببدر عن  -2

لغرس املعّدة ل"، حيث مت تسببليا الضببوا على التجارة يف النباتات 1توجه تصبباعدا ويديد  -املعدة للغرس على اإلنرتنت 
 عرب اإلنرتنت واإلفالت بالتايل من الرقابة مما يرّكل تتراً على الص ة النباتية.

 

                                                      
 x/abstract-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365.2338.2009.02283يرد مقتتف من املقال على املوقع التايل:  1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2338.2009.02283.x/abstract
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ومتت مناقرببببببة موضببببببول التجارة االلكرتونية تالل املربببببباورة التقنية الثانية والعرببببببرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية  -3
 .2 2010النباتات يف عام 

 
 اليب التالية حملاولة معاجلة املركلة:نظرت املراورة التقنية يف األعو  -4

 رصد اإلنرتنت؛ 
 االتصال بأص اب املواقع الربكية ععياً إىل التعاون معهم؛ 
 االتصال مبجموعات التجارة على اإلنرتنت واملنتديات الربكية؛ 
 التوعية باملخاطر، عرب مواقع التواصل االجتماعر مثاًل؛ 
  تالل اعتخدام األلعة السينية؛الت قق من الرزم اليت تدتل البلد، من 
 تتبيق نظام الغرامات؛ 
 تعزيز التعاون مع اجلمارك؛ 
  عدد نقاط الدتول لتسهيل عمليات التفتيش.احلد من 

 
دراعبببببببببببببة عن " ارة النباتات عرب ، 2012يف  ،وأجرى نظام االعبببببببببببببتعراذ ودعم التنفيذ، وفقاً  ذه التوصبببببببببببببيات -5

 .3تملة على الص ة النباتية"اإلنرتنت )التجارة االلكرتونية(: املخاطر احمل
 

 دراسة نظام االستعراض ودعم التنفيذ بشأن التجارة االلكترونية في النباتات -ثانياً 
 
بّينت الدراعبببببة الصبببببادرة عن نظام االعبببببتعراذ ودعم التنفيذ بربببببأن التجارة االلكرتونية يف النباتات أن النباتات  -6

 مواقع التجارة االلكرتونية، أ انت يف لكلها التقليدا )مثل حزم من البذور أوومنتجات النباتات تسّوق عرب العديد من 
نببباتببات  بباملببة أو أجزاا من النببباتببات(، أو يف لببببببببببببببكببل منتجببات مبتكرة دتوا على بببذور حيببّة )مثببل بتبباقببات املعببايببدة 

 ات.ن أجزاا النباتاليت يتم  رس بذور فيها وما إىل  ل (، إىل جانب  ريها م مواد التزينيو املرجعية  العالماتو 
 
ويقوم عدد قليل من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بأتذ هذا املسبببببار بعني االعتبار يف دليالت املخاطر نظراً  -7

آلية فّعالة حىت اآلن العببترببعار املنتجات اليت ترببّكل تتراً على الصبب ة النباتية. و الباً ما تُبال هذه املنتجات  إىل  ياب
 وُتستورد مث توزّل داتل البلد. بكميات قليلة

 
وتضبببمنت الدراعبببة اليت اعبببتندت إىل املرببباورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات توصبببيات ُأحيلت بعد  -8

  ل  إىل هيئة تدابري الص ة النباتية.

                                                      
متبببببببباع على العنوان التببببببببايل:  2010تقرير املربببببببببببببببببببببباورة التقنيببببببببة الثببببببببانيببببببببة والعربببببببببببببببرين للمنظمببببببببات اإلقليميببببببببة لوقببببببببايببببببببة النببببببببباتببببببببات يف عببببببببام    2

https://www.ippc.int/en/2010---22nd-tc-among-rppos-/ 
عببببتعراذ ودعم التنفيذ عن " ارة النباتات عرب اإلنرتنت )التجارة االلكرتونية(: املخاطر احملتملة على الصبببب ة النباتية" متاحة على إن دراعببببة نظام اال  3

 /https://www.ippc.int/en/irss/activities/2 العنوان التايل:

https://www.ippc.int/en/2010---22nd-tc-among-rppos-/
https://www.ippc.int/en/irss/activities/2/
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 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة عن التجارة على اإلنترنت خالل الدورة السابعة -ثالثاً 
 (2012عام ) تدابير الصحة النباتيةلهيئة 

 
  ُعقدت تالل الدورة السبببببببابعة للهيئة جلسبببببببة ملناقربببببببة مواضبببببببيع تاصبببببببة عن التجارة على اإلنرتنت وتضبببببببمنت -9

 العروذ التالية:
 

  قبّدمبت أمبانبة االتفباقيبة البدوليبة لوقبايبة النبباتبات )االتفباقيبة البدوليبة( عرضبببببببببببببببًا عن التجبارة يف النبباتبات على
اإللكرتونية( مع تسببببليا الضببببوا على املخاطر احملتملة على الصبببب ة النباتية  ما ورد   ره اإلنرتنت )التجارة 

 بالتفصيل يف الدراعة الصادرة عن نظام االعتعراذ ودعم التنفيذ.
  وقّدمت أملانيا عرضاً عن "التجارة العاملية يف النباتات املعّدة للغرس على اإلنرتنت"، مع عرذ نتائج صادرة

 ة النتاق أجريت يف أملانيا.عن دراعة صغري 
  وقامت اللجنة التوجيهية املعنية بإصبببببدار الربببببهادات اإللكرتونية للصببببب ة النباتية بتوفري معلومات حمّدثة عن

 نظام إصدار الرهادات اإللكرتونية.
 

 (2014الصادرة عن الدورة التاسعة للهيئة )عام  014/14التوصية رقم  -رابعاً 
 

متت مناقرببببببة موضببببببول التجارة االلكرتونية تالل الدورة الثامنة للهيئة، واعُتمدت، تالل الدورة التاعببببببعة للهيئة  -10
 عن التجارة االلكرتونية يف النباتات و ريها من املواد اخلاضبببببببببعة للوائ  014/14وبعد مرببببببببباورات إضبببببببببافية، التوصبببببببببية رقم 

 .4على اإلنرتنت
 

إهنا جمموعة متنوعة من املنتجات اليت يتم طلبها وتسببببليمها عرب التجارة اإللكرتونية. و تنتبق هذه التوصببببية على و  -11
ترببمل النباتات املخصببصببة للغرس، ومواد أترى مثل النباتات املخصببصببة لالعببتهالك، والرتبة، ووعببائا النمو، والكائنات 

ات نباتية، ية أو من احملتمل أن تكون آفاحلية اليت تنتمر إىل جمموعة واعببببببببببببببعة من األصببببببببببببببنا  اليت تعر  بأهنا آفات نبات
وجيرا بيعهببا وتببباد ببا من قبببل ا واة وجببامعر النببباتببات والببباحثني و ريهم. وحتكن بيع الكثري من هببذه املواد يف جمموعببة 
متنوعة من تربببكيالت املنتجات اليت قد تتضبببمن أو تنتوا على نباتات لصبببصبببة للغرس ر م أن املنتج  اته قد ال يُظهر 

مبالببببببببببببببرة )مثل املالبو، واألحذية، ومواد التعبئة، وبتاقات املعايدة، واملنتجات الورقية، واملواد املنزلية، واملنتجات  ل  
 اجلديدة املبتكرة، و ريها(.

 
 وترجع ا يئة، عرب التوصية هذه، املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات على القيام مبا يلر: -12
 

 ت ديد املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية املوجودين يف البلدان واألقاليم التابعني  ا.آليات ل وضع (1)

                                                      
حة على العنوان التايل: متا الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة 014/14التوصية رقم   4
-01-https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140127/cpm_2014_14_cpm_recommendations_2014

202.46 KB.pdf--26_201401270647 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140127/cpm_2014_14_cpm_recommendations_2014-01-26_201401270647--202.46%20KB.pdf
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140127/cpm_2014_14_cpm_recommendations_2014-01-26_201401270647--202.46%20KB.pdf
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آليات لت ديد املنتجات املثرية للقلق اليت حتكن لبببببرانها عن طريق التجارة اإللكرتونية، مع الرت يز  إنشااااا  (2)
الكائنات رتبة ووعبببببببائا النمو و على القنوات احملتملة العالية املخاطر مثل النباتات املخصبببببببصبببببببة للغرس وال

احلية و ريها، إىل جانب الب ث يف اخليارات املتاحة لتنفيذ لوائ  الصببببب ة النباتية املناعببببببة باالعبببببتناد إىل 
 تقييم املخاطر.

امتثال العمالا والتجار الذين يعملون دت إطار التجارة اإللكرتونية ملتتلبات الصببببببببب ة النباتية  تشاااااااجيع (3)
 وردة وتوفري ما يكفر من املعلومات عن املخاطر اليت يركلها  اوز هذه املتتلبات.للبلدان املست

التنسببببيق مع تدمات الربيد والتسببببليم السببببريع لضببببمان نقل املعلومات  ات الصببببلة املتعلقة مبخاطر  تعزيز (4)
 ية.نالص ة النباتية وتدابري الص ة النباتية إىل التجار العاملني يف إطار التجارة اإللكرتو 

أعبباليب الرببراا هذه  عد وإدراجيف لاطر الصبب ة النباتية اليت يرببكلها أيع ألببكال البيع عن بُ  التحقيق (5)
 يف أنرتة إدارة املخاطر اخلاصة هبا عند االقتضاا.

 
 لر:يولّجعت ا يئة املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية على القيام مبا  -13
 

 مبخاطر  اوز لوائ  الص ة النباتية. التوعية (1)
 

 تنظيم جلسة لمناقشة مواضيع خاصة عن التجارة االلكترونية - خامساً 
 خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة

 
بتنظيم جلسببببببة ملناقرببببببة مواضببببببيع تاصببببببة عن التجارة  2016أوصببببببى املكتب يف دورته املنعقدة يف يونيو/حزيران  -14

االلكرتونية تالل الدورة الثانية عربرة للهيئة بإلبرا  وحدة تيسبري التنفيذ. وتعنّي على هذا املوضبول اخلا  أن يسبتند إىل 
 الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة. 014/14التوصية رقم 

 
 قرة مواضيع تاصة عن التجارة االلكرتونية يف ما يلر:وتتمثل األهدا  من هذه اجللسة املخصصة ملنا -15
 

 نرر التوصية الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة برأن التجارة االلكرتونية واإلبالغ عن تنفيذها حىت اآلن؛ 
 التوعية باملخاطر على الص ة النباتية الناأة عن التجارة االلكرتونية؛ 
  االلكرتونية من أجل القيام مبا يلر:نرر التجارب القائمة اخلاصة بالتجارة 

o وضع آليات لت ديد التجار العاملني عرب التجارة االلكرتونية واملنتجات  ات الصلة؛ 
o تعزيز امتثال العمالا والتجار العاملني يف التجارة االلكرتونية للوائ ؛ 
o توطيد التنسيق مع تدمات الربيد والتسليم السريع؛ 
o عد على الص ة النباتية؛ن  افة ألكال البيع عن بُ الت قق من املخاطر الناأة ع 
o .تيسري تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة 
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وطلب املكتب تربببببببببكيل فريق ترباا ملناقربببببببببة اجلوانب السبببببببببابقة الذ ر املتصبببببببببلة بالتجارة االلكرتونية يتألف من  -16
 مت دثني من اجلهات التالية:

 
  بأنوال احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراذ،اتفاقية التجارة الدولية 
 ،منظمة اجلمارك العاملية 
 ،العاملون يف التجارة االلكرتونية 
 .أهورية  وريا واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات 

 
ل لانربببتة احلالية املتعّلقة بالتجارة االلكرتونية اليت يضبببتلع هبا أصببب اب -17 ملصبببل ة ا ويرد يف ما يلر وصبببف مفصبببّ

 املتنّوعون املذ ورون أعاله.
 

 أنشطة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في مجال التجارة االلكترونية
 

حلقة  ،2009نّظمت اتفاقية التجارة الدولية بأنوال احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراذ، يف فرباير/لباط  -18
. ووافقت األطرا  على التعاون من أجل تبادل املعلومات عن تنفيذ 5عمل بربببببببببببببأن التجارة يف األنوال الربية عرب االنرتنت

تجارة يف ومدى الالترببببريعات الصببببادرة عن االتفاقية برببببأن التجارة االلكرتونية، وأفضببببل املمارعببببات ومدونات السببببلوك، 
واملنهجيات الرامية إىل تنظيم التجارة هذه وما إىل  ل . ورأت األطرا  ضرورة وضع جمموعة األنوال الربية على االنرتنت، 

من األدوات للمساعدة على تنظيم هذه التجارة مبا جيب أن يتضمن نظماً الكرتونية إلصدار التصاري ، ومدونات علوك 
 العمل. اعلى هذ تاصة مبنصات التجارة،  ما وافقت األطرا  على إنراا جمموعة عمل لإللرا 

 
الصببببببببببادرة عن الدورة  014/14من التوصببببببببببية رقم  3و 2و 1وترببببببببببّكل هذه التجربة مثاالً على تنفيذ النقاط  -19

 التاععة للهيئة.
 

 أنشطة منظمة الجمارك العالمية في مجال التجارة االلكترونية
 

ا ة، وعقدت جمموعة العمل هذه اجتماعهأنرببأت منظمة اجلمارك العاملية جمموعة عمل معنية بالتجارة االلكرتوني -20
. وعرذ ممثلو منصات التجارة االلكرتونية، تالل هذا احلدث، منا جهم التجارية وأدوارهم 2016األّول يف عبتمرب/أيلول 

ومسبببيوليايم إىل جانب احللول اليت توصبببلوا إليها لتوفري بيئة آمنة للبائعني واملربببرتين.  ما حضبببر احلدث ممثلون من قتال 
ع التجارة االلكرتونية،  تدمات الربيد والتسبببببببببليم السبببببببببريع وعبببببببببّلتوا الضبببببببببوا على الت ديات اليت يواجهوهنا يف  ل توعبببببببببّ

 واخلدمات اليت يوفّروهنا إىل عمالئهم إلعداد الوثائق أو متابعة الر نات.
 

                                                      
برببببببببببببببببأن التجارة يف األنوال الربّية عرب االنرتنت متاع على العنوان التايل:  2009عن حلقة العمل اليت عقديا االتفاقية يف عام  وإن التقرير الصببببببببببببببببادر  5

https://cites.org/sites/default/files/eng/notif/2009/E010A.pdf 

https://cites.org/sites/default/files/eng/notif/2009/E010A.pdf
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الصبببببببببببادرة عن الدورة  014/14من التوصبببببببببببية رقم  4و 3وتربببببببببببّكل هذه التجربة مثااًل عن تنفيذ النقتتني  -21
 التاععة للهيئة.

 
 العاملون في التجارة االلكترونية

 
ال ُتظهر أ لبية اإلعالنات القيود أو أا لبببببببروط تاصبببببببة متعّلقة باالعبببببببترياد إىل بلدان حمددة،  ما ورد   ره يف  -22

توفّر مثل هذه  إىل املواقع اليت الدراعببببة الصببببادرة عن نظام االعببببتعراذ ودعم التنفيذ برببببأن التجارة االلكرتونية. وبالنسبببببة
الت ذيرات،  الباً ما تُنقل الرعبببببببائل إىل العمالا بربببببببكل ال يوضبببببببّ  أن ا د  من هذه الت ذيرات هو ضبببببببمان االمتثال 

 لقوانني الص ة النباتية أو لتنظيمات البلدان املعنية.
 

امهم جماالً ة االلكرتونية والت ديات املاثلة أمويتي  االطالل على املبادرات القائمة لدى العاملني يف جمال التجار  -23
 الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة. 014/14من التوصية رقم  3لتنفيذ النقتة 

 
 جمهورية كوريا والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات

 
 جارة االلكرتونية.التجيب إبالغ األمانة باألنرتة اليت تضتلع هبا املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف جمال  -24
 

  لببببببببببببببعة السببببببببببببببينية للرعببببببببببببببائل والترود الدوليةألوتقوم أهورية  وريا على عبببببببببببببببيل املثال بإجراا مسببببببببببببببوحات با -25
بل اجلمارك(. وتُنقل النباتات ومنتجات النباتات بعد  ل  إىل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات إلجراا املزيد ال عيما من ق  )

 من الت قيقات.
 

د وضعت إدارة الت قق من الص ة احليوانية والنباتية يف الواليات املت دة نظاماً لرصد املنتجات الزراعية على ولق -26
. وأجريت يف أملانيا دراعببببببببببببببة لفهم (2009، وآترون Giltrap) االنرتنت للب ث تلقائياً عن املواقع اليت ترتكب لالفات

 (.6 2012، وآترون Kamisnki) ت املعّدة للغرساخلتر الناجم عن التجارة االلكرتونية يف النباتا
 

من التوصبببببببببببية  5وال عبببببببببببيما النقتة  4و 3و 2و 1وقد ترتبا أنربببببببببببتة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالنقاط  -27
د عالصببببببادرة عن الدورة التاعببببببعة للهيئة، برببببببأن الت قق من املخاطر الناأة عن  افة ألببببببكال التجارة عن بُ  014/14 رقم

   على الص ة النباتية.

                                                      
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.2553/abstractيُتاع مقتتف من هذا املقال على العنوان التايل:   6

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.2553/abstract
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 أنشطة أخرى يقوم بها نظام االستعراض ودعم التنفيذ -ادساً س
 

فاقية الدولية لوقاية عام لالتيقوم النظام حالياً باعببببتعراذ تنفيذ  افة التوصببببيات الصببببادرة عن ا يئة عرب املسبببب  ال -28
. وعبُتسبتخدم اإلجابات اليت عبيتوصبل إليها املسب  لتزويد العمل املسبتقبلر باملعلومات هبد  دسني 2016النباتات لعام 

 تنفيذ التوصيات من جانب األطرا  املتعاقدة.
 


