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جلسة لمناقشة مواضيع خاصة :التجارة اإللكترونية
البند  18من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوالً  -معلومات أساسية
تتمثل التجارة االلكرتونية ،حبسببب منظمة التجارة العاملية ،يف نقل عببلع وتدمات برببكل رقمر وعابر لل دود.
-1
وبص ب ببورة عامة ،تنتوا التجارة االلكرتونية على لب ب براا ع ب ببلع أو تدمات أو بيعها على االنرتنت أو ريها من الر ب بببكات
احلاعب ب ببوبية .وحتكن أن دصب ب ببل تبادالت التجارة االلكرتونية بني لب ب ببر ات أو أعب ب ببر أو أفراد أو حكومات أو ري ل من
منظمات عامة أو تاصة.
وصب ب ب ب ببدر عن  ،Giltrap, Eyre & Reedيف عام  ،2009مقال عن التجارة االلكرتونية بعنوان "مبيعات النباتات
-2
املعدة للغرس على اإلنرتنت  -توجه تصبباعدا ويديد  ،"1حيث مت تسببليا الضببوا على التجارة يف النباتات املع ّدة للغرس
عرب اإلنرتنت واإلفالت بالتايل من الرقابة مما ير ّكل تتراً على الص ة النباتية.

 1يرد مقتتف من املقال على املوقع التايل:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365 -2338.2009.02283.x/abstract

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
التكرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
املندوبني واملراقبني ّ
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :
MS443/A
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ومتت مناقرب ب ببة موضب ب ببول التجارة االلكرتونية تالل املرب ب بباورة التقنية الثانية والعر ب ب برين للمنظمات اإلقليمية لوقاية
-3
النباتات يف عام .2 2010
-4

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

وأجرى نظام االع ب ب ب ب ب ببتعراذ ودعم التنفيذ ،وفقاً ذه التوص ب ب ب ب ب ببيات ،يف  ،2012دراع ب ب ب ب ب ببة عن " ارة النباتات عرب
-5
اإلنرتنت (التجارة االلكرتونية) :املخاطر احملتملة على الص ة النباتية".3

ثانياً  -دراسة نظام االستعراض ودعم التنفيذ بشأن التجارة االلكترونية في النباتات
بيّنت الدراع ب ببة الص ب ببادرة عن نظام االع ب ببتعراذ ودعم التنفيذ بر ب ببأن التجارة االلكرتونية يف النباتات أن النباتات
-6
تسوق عرب العديد من مواقع التجارة االلكرتونية ،أ انت يف لكلها التقليدا (مثل حزم من البذور أو
ومنتجات النباتات ّ
نببباتببات بباملببة أو أجزاا من النببباتببات) ،أو يف لب ب ب ب ب ب بكببل منتجببات مبتكرة دتوا على بببذور حيّبة (مثببل بتبباقببات املعببايببدة
والعالمات املرجعية ومواد التزيني اليت يتم رس بذور فيها وما إىل ل ) ،إىل جانب ريها من أجزاا النباتات.
-7
ويقوم عدد قليل من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بأتذ هذا املسب ببار بعني االعتبار يف دليالت املخاطر نظراً
فعالة حىت اآلن العببترببعار املنتجات اليت تر ب ّكل تتراً على الص ب ة النباتية .و الباً ما تُبال هذه املنتجات
إىل ياب آلية ّ
توزل داتل البلد.
بكميات قليلة وتُستورد مث ّ
وتضببمنت الدراعببة اليت اعببتندت إىل املربباورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات توصببيات أُحيلت بعد
-8
ل إىل هيئة تدابري الص ة النباتية.

2

تقرير املرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباورة التقنيب ب ببة الث ب ب ببانيب ب ببة والعرب ب ب ب ب ب ب برين للمنظم ب ب ببات اإلقليمي ب ب ببة لوق ب ب ببايب ب ببة النبب ب بباتب ب ببات يف عب ب ببام  2010متب ب بباع على العنوان التب ب ببايل:

https://www.ippc.int/en/2010---22nd-tc-among-rppos-/

 3إن دراع ببة نظام اال عب ببتعراذ ودعم التنفيذ عن " ارة النباتات عرب اإلنرتنت (التجارة االلكرتونية) :املخاطر احملتملة على الصب ب ة النباتية" متاحة على
العنوان التايلhttps://www.ippc.int/en/irss/activities/2/ :
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ثالثاً  -جلسة لمناقشة مواضيع خاصة عن التجارة على اإلنترنت خالل الدورة السابعة
لهيئة تدابير الصحة النباتية (عام )2012
ُعقدت تالل الدورة الس ب ب ببابعة للهيئة جلس ب ب ببة ملناقر ب ب ببة مواض ب ب ببيع تاص ب ب ببة عن التجارة على اإلنرتنت وتض ب ب ببمنت
-9
العروذ التالية:





قب ّدمبت أمبانبة االتفباقيبة البدوليبة لوقبايبة النبباتبات (االتفباقيبة البدوليبة) عرض ب ب ب ب ب ب باً عن التجبارة يف النبباتبات على
اإلنرتنت (التجارة اإللكرتونية) مع تس ببليا الض ببوا على املخاطر احملتملة على الص ب ب ة النباتية ما ورد ره
بالتفصيل يف الدراعة الصادرة عن نظام االعتعراذ ودعم التنفيذ.
وق ّدمت أملانيا عرضاً عن "التجارة العاملية يف النباتات املع ّدة للغرس على اإلنرتنت" ،مع عرذ نتائج صادرة
عن دراعة صغرية النتاق أجريت يف أملانيا.
وقامت اللجنة التوجيهية املعنية بإص ب ببدار الر ب ببهادات اإللكرتونية للص ب ب ة النباتية بتوفري معلومات حم ّدثة عن
نظام إصدار الرهادات اإللكرتونية.

رابعاً  -التوصية رقم  14/014الصادرة عن الدورة التاسعة للهيئة (عام )2014
 -10متت مناقرب ب ببة موضب ب ببول التجارة االلكرتونية تالل الدورة الثامنة للهيئة ،واعتُمدت ،تالل الدورة التاعب ب ببعة للهيئة
وبعد مرب ب ب بباورات إضب ب ب ببافية ،التوصب ب ب ببية رقم  14/014عن التجارة االلكرتونية يف النباتات و ريها من املواد اخلاضب ب ب ببعة للوائ
على اإلنرتنت.4
 -11وتنتبق هذه التوص ببية على جمموعة متنوعة من املنتجات اليت يتم طلبها وتس ببليمها عرب التجارة اإللكرتونية .وإهنا
ترببمل النباتات املخصبصببة للغرس ،ومواد أترى مثل النباتات املخصبصببة لالعببتهالك ،والرتبة ،ووعببائا النمو ،والكائنات
احلية اليت تنتمر إىل جمموعة واع ب ب ب ب ب ببعة من األص ب ب ب ب ب ببنا اليت تعر بأهنا آفات نباتية أو من احملتمل أن تكون آفات نباتية،
وجيرا بيعهببا وتببباد ببا من قبببل ا واة وجببامعر النببباتببات والببباحثني و ريهم .وحتكن بيع الكثري من هببذه املواد يف جمموعببة
متنوعة من تر ببكيالت املنتجات اليت قد تتض ببمن أو تنتوا على نباتات لصب بص ببة للغرس ر م أن املنتج اته قد ال يُظهر
ل مبال ب ب ب ب ب ببرة (مثل املالبو ،واألحذية ،ومواد التعبئة ،وبتاقات املعايدة ،واملنتجات الورقية ،واملواد املنزلية ،واملنتجات
اجلديدة املبتكرة ،و ريها).
-12

وترجع ا يئة ،عرب التوصية هذه ،املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات على القيام مبا يلر:
( )1وضع آليات لت ديد املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية املوجودين يف البلدان واألقاليم التابعني ا.

4

التوصية رقم  14/014الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة متاحة على العنوان التايل:

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140127/cpm_2014_14_cpm_recommendations_2014 -0126_201401270647--202.46 KB.pdf
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إنشا ااا آليات لت ديد املنتجات املثرية للقلق اليت حتكن لب ب برانها عن طريق التجارة اإللكرتونية ،مع الرت يز
على القنوات احملتملة العالية املخاطر مثل النباتات املخصب ب ب بص ب ب ببة للغرس والرتبة ووع ب ب ببائا النمو والكائنات
احلية و ريها ،إىل جانب الب ث يف اخليارات املتاحة لتنفيذ لوائ الصب ب ب ة النباتية املناع ب بببة باالع ب ببتناد إىل
تقييم املخاطر.
تش ا ا ااجيع امتثال العمالا والتجار الذين يعملون دت إطار التجارة اإللكرتونية ملتتلبات الص ب ب ب ب ة النباتية
للبلدان املستوردة وتوفري ما يكفر من املعلومات عن املخاطر اليت يركلها اوز هذه املتتلبات.
تعزيز التنس ببيق مع تدمات الربيد والتس ببليم الس ب بريع لض ببمان نقل املعلومات ات الص ببلة املتعلقة مبخاطر
الص ة النباتية وتدابري الص ة النباتية إىل التجار العاملني يف إطار التجارة اإللكرتونية.
التحقيق يف لاطر الص ب ة النباتية اليت يرببكلها أيع ألببكال البيع عن بُعد وإدراج أعبباليب الر براا هذه
يف أنرتة إدارة املخاطر اخلاصة هبا عند االقتضاا.

ولجعت ا يئة املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية على القيام مبا يلر:
ّ
( )1التوعية مبخاطر اوز لوائ الص ة النباتية.

خامساً  -تنظيم جلسة لمناقشة مواضيع خاصة عن التجارة االلكترونية
خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة
 -14أوصب ب ببى املكتب يف دورته املنعقدة يف يونيو/حزيران  2016بتنظيم جلسب ب ببة ملناقرب ب ببة مواضب ب ببيع تاصب ب ببة عن التجارة
وتعني على هذا املوضبول اخلا أن يسبتند إىل
االلكرتونية تالل الدورة الثانية عربرة للهيئة بإلبرا وحدة تيسبري التنفيذّ .
التوصية رقم  14/014الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة.
-15

وتتمثل األهدا من هذه اجللسة املخصصة ملناقرة مواضيع تاصة عن التجارة االلكرتونية يف ما يلر:




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؛
نرر التجارب القائمة اخلاصة بالتجارة االلكرتونية من أجل القيام مبا يلر:
 oوضع آليات لت ديد التجار العاملني عرب التجارة االلكرتونية واملنتجات ات الصلة؛
 oتعزيز امتثال العمالا والتجار العاملني يف التجارة االلكرتونية للوائ ؛
 oتوطيد التنسيق مع تدمات الربيد والتسليم السريع؛
 oالت قق من املخاطر الناأة عن افة ألكال البيع عن بُعد على الص ة النباتية؛
 oتيسري تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة.
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 -16وطلب املكتب ترب ب ب ببكيل فريق ترباا ملناقرب ب ب ببة اجلوانب السب ب ب ببابقة الذ ر املتصب ب ب ببلة بالتجارة االلكرتونية يتألف من
مت دثني من اجلهات التالية:





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

ص بل لانرببتة احلالية املتعلّقة بالتجارة االلكرتونية اليت يضببتلع هبا أص ب اب املصببل ة
 -17ويرد يف ما يلر وصببف مف ّ
املتنوعون املذ ورون أعاله.
ّ

أنشطة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في مجال التجارة االلكترونية
 -18نظّمت اتفاقية التجارة الدولية بأنوال احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراذ ،يف فرباير/لباط  ،2009حلقة
عمل برب ب ب ب ب ببأن التجارة يف األنوال الربية عرب االنرتنت .5ووافقت األطرا على التعاون من أجل تبادل املعلومات عن تنفيذ
التر ب بريعات الصب ببادرة عن االتفاقية برب ببأن التجارة االلكرتونية ،وأفضب ببل املمارعب ببات ومدونات السب ببلوك ،ومدى التجارة يف
األنوال الربية على االنرتنت ،واملنهجيات الرامية إىل تنظيم التجارة هذه وما إىل ل  .ورأت األطرا ضرورة وضع جمموعة
من األدوات للمساعدة على تنظيم هذه التجارة مبا جيب أن يتضمن نظماً الكرتونية إلصدار التصاري  ،ومدونات علوك
تاصة مبنصات التجارة ،ما وافقت األطرا على إنراا جمموعة عمل لإللرا على هذا العمل.
 -19وترب ب ب ب ب ّكل هذه التجربة مثاالً على تنفيذ النقاط  1و 2و 3من التوص ب ب ب ببية رقم  14/014الص ب ب ب ببادرة عن الدورة
التاععة للهيئة.

أنشطة منظمة الجمارك العالمية في مجال التجارة االلكترونية
 -20أنرببأت منظمة اجلمارك العاملية جمموعة عمل معنية بالتجارة االلكرتونية ،وعقدت جمموعة العمل هذه اجتماعها
األول يف عبتمرب/أيلول  .2016وعرذ ممثلو منصات التجارة االلكرتونية ،تالل هذا احلدث ،منا جهم التجارية وأدوارهم
ّ
ومس ببيوليايم إىل جانب احللول اليت توص ببلوا إليها لتوفري بيئة آمنة للبائعني واملرب برتين .ما حض ببر احلدث ممثلون من قتال
تدمات الربيد والتس ب ب ب ببليم الس ب ب ب بريع وع ب ب ب بلّتوا الض ب ب ب ببوا على الت ديات اليت يواجهوهنا يف ل تو ّع ب ب ب بع التجارة االلكرتونية،
واخلدمات اليت يوفّروهنا إىل عمالئهم إلعداد الوثائق أو متابعة الر نات.

5

وإن التقرير الص ب ب ب ب ب ب ببادر عن حلقة العمل اليت عقديا االتفاقية يف عام  2009بر ب ب ب ب ببأن التجارة يف األنوال الربيّة عرب االنرتنت متاع على العنوان التايل:

https://cites.org/sites/default/files/eng/notif/2009/E010A.pdf
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 -21وتر ب ب ب ب ب ّك ل هذه التجربة مثاالً عن تنفيذ النقتتني  3و 4من التوص ب ب ب ب ببية رقم  14/014الص ب ب ب ب ببادرة عن الدورة
التاععة للهيئة.

العاملون في التجارة االلكترونية
 -22ال تُظهر أ لبية اإلعالنات القيود أو أا لب ب ببروط تاصب ب ببة متعلّقة باالعب ب ببترياد إىل بلدان حمددة ،ما ورد ره يف
الدراعب ببة الصب ببادرة عن نظام االعب ببتعراذ ودعم التنفيذ برب ببأن التجارة االلكرتونية .وبالنسب بببة إىل املواقع اليت توفّر مثل هذه
ض ب ب ب أن ا د من هذه الت ذيرات هو ض ب ب ببمان االمتثال
الت ذيرات ،الباً ما تُنقل الرع ب ب ببائل إىل العمالا بر ب ب ببكل ال يو ّ
لقوانني الص ة النباتية أو لتنظيمات البلدان املعنية.
 -23ويتي االطالل على املبادرات القائمة لدى العاملني يف جمال التجارة االلكرتونية والت ديات املاثلة أمامهم جماالً
لتنفيذ النقتة  3من التوصية رقم  14/014الصادرة عن الدورة التاععة للهيئة.

جمهورية كوريا والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
-24

جيب إبالغ األمانة باألنرتة اليت تضتلع هبا املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف جمال التجارة االلكرتونية.

 -25وتقوم أهورية وريا على ع ب ب ب ب ب بببيل املثال بإجراا مس ب ب ب ب ب ببوحات باأل ل ب ب ب ب ب ببعة الس ب ب ب ب ب ببينية للرع ب ب ب ب ب ببائل والترود الدولية
(ال عيما من قبل اجلمارك) .وتُنقل النباتات ومنتجات النباتات بعد ل إىل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات إلجراا املزيد
من الت قيقات.
 -26ولقد وضعت إدارة الت قق من الص ة احليوانية والنباتية يف الواليات املت دة نظاماً لرصد املنتجات الزراعية على
االنرتنت للب ث تلقائياً عن املواقع اليت ترتكب لالفات ( Giltrapوآترون .)2009 ،وأجريت يف أملانيا دراع ب ب ب ب ب ببة لفهم
اخلتر الناجم عن التجارة االلكرتونية يف النباتات املع ّدة للغرس ( Kamisnkiوآترون.)6 2012 ،
 -27وقد ترتبا أنرب ب ب ب ببتة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالنقاط  1و 2و 3و 4وال عب ب ب ب ببيما النقتة  5من التوصب ب ب ب ببية
رقم  14/014الص ب ببادرة عن الدورة التاع ب ببعة للهيئة ،بر ب ببأن الت قق من املخاطر الناأة عن افة أل ب ببكال التجارة عن بُعد
على الص ة النباتية.
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يُتاع مقتتف من هذا املقال على العنوان التايل:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.2553/abstract
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سادساً  -أنشطة أخرى يقوم بها نظام االستعراض ودعم التنفيذ
 -28يقوم النظام حالياً باعب ببتعراذ تنفيذ افة التوصب ببيات الصب ببادرة عن ا يئة عرب املس ب ب العام لالتفاقية الدولية لوقاية
النباتات لعام  .2016وعبتُسبتخدم اإلجابات اليت عبيتوصبل إليها املسب لتزويد العمل املسبتقبلر باملعلومات هبد دسني
تنفيذ التوصيات من جانب األطرا املتعاقدة.

