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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة الرابعة عشرة

 2019ن نيسا/أبريل 5-1 روما،

 خطة العمل والميزانية المقترحتان لمشاريع التجارة اإللكترونية
  في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 7-8 البند

 مع مدخالت من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات Lois Ransom من إعداد السيدة
 
 
 التقنيةةخالل املشاورة  للوائحنباتات واملنتجات النباتية واملواد اخلاضعة للمّتت مناقشة موضوع التجارة اإللكرتونية  -1

، أجةةرى نظةةام اسةةتعرا  ودعةة  2012عةةام و   2010.1م عةةاالثانيةةة والعشةةرين بةةم املنظمةةات اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات   
. 2"املخةةاطر امتملةةة علةةى الصةةتة النباتيةةة(: التجةةارة اإللكرتونيةةة) التجةةارة بالنباتةةات عةةن اإلنرتنةةت"ن دراسةةة بشةة  التنفيةةذ

. خاصة مبوضوع التجةارة علةى كةبكة اإلنرتنةتجلسة ُعقدت  (،2012) الصتة النباتيةخالل الدورة السابعة هليئة تدابري و 
وبعةد مزيةد مةن املشةاورات، . (2013)ة موضوع التجارة اإللكرتونية خالل الةدورة الثامنةة هليئةة تةدابري الصةتة النباتيةونُوقش 

النباتةةات واملةةواد باإلنرتنةةت )التجةةارة اإللكرتونيةةة( بشةة ن التجةةارة عةةن  5 مّت اعتمةةاد توصةةية هيئةةة تةةدابري الصةةتة النباتيةةة رقةة 
خةالل الةدورة الثانيةة عشةرة هليئةة تةدابري . و 3(2014) األخرى اخلاضعة للوائح   الدورة التاسةعة هليئةة تةدابري الصةتة النباتيةة

تسةةليل لبالتجةةارة اإللكرتونيةةة و ، مّت تنظةةي  دورة اسةةتثنائية للتوعيةةة مبخةةاطر الصةةتة النباتيةةة املرتب ةةة (2017)الصةةتة النباتيةةة

                                                      
 الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةةةةةةةةةرين بةةةةةةةةةةةةةةةةةةم املنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةةةةةةةةةة لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةات متةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةةةراب  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةا : املشةةةةةةةةةةةةةةةةةاورة التقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تقريةةةةةةةةةةةةةةةةةر  1
 https://www.ippc.int/ar/2010---22nd-tc-among-rppos-/ 
متاحةة علةى  النباتيةة"املخةاطر امتملةة علةى الصةتة  )التجةارة اإللكرتونيةة(: التجةارة بالنباتةات عةن اإلنرتنةت"دارسة نظام استعرا  ودع  التنفيةذ بشة ن  2

  /https://www.ippc.int/ar/irss/activities/2 الراب  التا :
 / https://www.ippc.int/ar/publications/84232متاحة على الراب  التا :  5 توصية هيئة تدابري الصتة النباتية رق   3
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باختاذ  )2016 (أوصت هيئة تدابري الصتة النباتية   دورهتا الثانية عشرةو  5.4  تنفيذ توصية هيئة تدابري الصتة النباتية رق
 5.زيد من اإلجراءاتامل
 
باألنشة ة الةا اضة لعت  ةا علمةا   (2018) ثةة عشةرةلالثادورهتةا   )اهليئةة( أحاطت هيئة تةدابري الصةتة النباتيةة  -2

 ب مهيةة هةذابعة  األطةراا املتعاقةدة  . ونةّوهما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية، على النتو املبم   تقريرها إىل اهليئةة األمانة  
وطُلِة   أن يتّ  حتديد التمويةل قبةل الشةروع   العمةل . واقرُت التجارة اإللكرتونيةالزيادة امللتوظة   مشريين إىل  املوضوع،

على أساس مشروع، وأن يعر  ذلك علةى هيئةة تةدابري الصةتة باعتبارها نشاطا  مموال  من املكت  أن ينظر   خ ة عمل 
الا أوصةت  ةا هيئةة تةدابري الصةتة التدابري خ ة عمل املشروع املقدمة وتتضمن (. 2019عشرة ) النباتية   دورهتا الرابعة

. عند املوافقة علةى املشةروع بال رق األكثر مرونة الا سُتتددينبغي تنفيذها (، والا 2016) النباتية   دورهتا الثانية عشرة
علةى أنّةس سةيتّ  متويةل اةوكمةة واألنشة ة املتعلقةة  مّت الت كيةد( 2018عشةرة )وخالل دورة هيئة تدابري الصتة النباتيةة الثالثةة 

 .هلذا الغر تُقّدم امليزانية بالتجارة اإللكرتونية وتشغيللا باستخدام موارد من خارج 
 
 2018 حزيران / إىل املكت    يونيو ّدمتاوقُ  2018 كانون الثاين /خ ة عمل وميزانية للمشروع   يناير ووضعت -3

تةرد أي تعليقةات مةن  . وملالشكل املستخدم ذلك الذي استخدمس فريق امللام املعين باةاويات البترية . ويتبعامللنظر فيل
اإلطةةةار االسةةةرتاتيجي لالتفاقيةةةة الدوليةةةة   الةةةواردة العناصةةةر ذات الصةةةلة إلدراج املكتةةة ، ولكةةةن مّت حتةةةديخل مشةةةروع اخل ةةةة 

 .اخلمسية املقرتحة و  خ ة االستثمار 2030-2020 لوقاية النباتات للفرتة
 
 ،2018 ىل الةةةةدعوة إىل اقةةةةرتا  مواضةةةةيع   عةةةةاممتعلقةةةةم بالتجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة اسةةةةتجابة إموضةةةةوعم مّت تلقةةةةي و  -4

، "6(دارة املخةةاطر)إ النباتيةةة   كةةتنات النيةةد الةةدو لتةةدابري الصةةتة التوجيليةةة "اخل ةةو  :2018-014أال ومهةةا: املوضةةوع 
كةةلادات الصةةتة النباتيةةة بالنسةةبة للنباتةةات واملنتجةةات النباتيةةة وغريهةةا مةةن املةةواد إصةةدار  ت لبةةات"م:2018-021واملوضةةوع 
واعتةن فريةق امللةام املعةين باملواضةيع أنّةس ميكةن النظةر   هةذين ". 7العابر للتةدودعند التسوق عن اإلنرتنت للوائح اخلاضعة 

 .اإللكرتونية ملشاريع التجارةاملقرتحتم املوضوعم   سياق خ ة العمل وامليزانية 
 

                                                      
https://www.ippc.int/ar/core-)التجةةةةارة علةةةةى كةةةةبكة اإلنرتنةةةةةت( متةةةةا  علةةةةى الةةةةراب  التةةةةةا :  2017تقريةةةةر التجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة بالنباتةةةةات لعةةةةةام   4

activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commission-phytosanitary-measures/2017-e-commerce-internet-trade-

plants-of/ 
 متاحتةةان علةةى الةةراب  التةةا : 2018 تجةةارة اإللكرتونيةةة   إطةةار االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات لعةةامخ ةةة العمةةل وامليزانيةةة املقرتحتةةان ملشةةاريع ال  5

https://www.ippc.int/ar/publications/86475/ 
 "اخل ةةةةةةةةةةو  التوجيليةةةةةةةةةةة لتةةةةةةةةةةدابري الصةةةةةةةةةةتة النباتيةةةةةةةةةةة   كةةةةةةةةةةتنات النيةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدو " متةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةراب  التةةةةةةةةةةا : 2018-014املوضةةةةةةةةةةوع   6

www.ippc.int/en/publications/86328//https:/ 
كلادات الصتة النباتية بالنسبة للنباتات واملنتجات النباتية وغريهةا مةن املةواد اخلاضةعة للةوائح عنةد التسةوق عةن  "كرو  إصدار 2018-021ملوضوع ا  7

 / https://www.ippc.int/ar/publications/86303اإلنرتنت العابر للتدود" متا  على الراب  التا :
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الةذي صةدر    العابرة للتدوداخلاص بالتجارة اإللكرتونية  للجمارك نظمة العامليةاملوأكار أيضا  إىل إطار معايري  -5
 .20188و يوني
 
 اآلثةةةةةةةار املرتتبةةةةةةةة علةةةةةةةى مةةةةةةةوارد ميزانيةةةةةةةة أمانةةةةةةة االتفاقيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة النباتةةةةةةةات   الوثيقةةةةةةةة التاليةةةةةةةة خلُِّصةةةةةةتو  -6

CPM 2019/INF/01. 
 
 :إّن هيئة تدابري الصتة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي خالل دورهتا الرابعة عشرة -7
 

 ذوي الصةةلةومناقشةةة مشةةروع خ ةةة العمةةل وامليزانيةةة، مبةةا   ذلةةك إمكانيةةة إدراج املوضةةوعم  اسةةتعرا  (1)
 .التجارة اإللكرتونية  أنش ة  2018 املقدمم   الدعوة إىل اقرتا  مواضيع   عام

عمةل  ب ّن أنش ة حتديد ومعاجلة املخاطر املرتب ة بالتجارة اإللكرتونية مستمرة مةن خةالل اإلحاطة علما   (2)
جمتمع االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة  ضئيلة من طرامنظمة اجلمارك العاملية و  عدد من البلدان مع مشاركة 

 .إلدارة املخاطر املتعلقة بالصتة النباتيةمينع وضع حلول عاملية وهو ما النباتات، 
 .على خ ة العمل وامليزانية املوافقة (3)
 . ة العملاملشروع املقرت  خلامليزانية من أجل تنفيذ من خارج بتوفري املوارد  االلتزام (4)
ارة اإللكرتونيةة بشة ن التجةتواصةل أعماهلةا بة ّن أمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات لةن  اإلحاطة علمةا   (5)

 .املوارد بالكاملتزويدها بإىل أن يتّ  
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بآخر املستجدات بشة ن إجةراءات التجةارة اإللكرتونيةة ذات  تزويد (6)

 من قتلا.الصلة   

                                                      
 /http://www.wcoomd.org-طةةةةار معةةةةايري املنظمةةةةة العامليةةةةة للجمةةةةارك اخلةةةةاص بالتجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة العةةةةابرة للتةةةةدود متةةةةا  علةةةةى الةةةةراب  التةةةةا :إ  8

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-
crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en 
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 بشأن التجارة عبر اإلنترنت  5 المشروع المقترح لتنفيذ توصية هيئة تدابير الصحة النباتية رقم
 )التجارة اإللكترونية( بالنباتات وغيرها من المواد الخاضعة للوائح

- 
 خطة العمل والميزانية المقترحتان

 

 التنسيق/االستراتيجيالسياق 
أكار التتليل الذي أجرتس هيئة تدابري الصتة النباتية وعدد من هيئاهتا الفرعيةة إىل أّن الزيةادة   التجةارة بالنباتةات وغريهةا 

 من املواد اخلاضعة للوائح عن طريق التجارة عن اإلنرتنت أو التجارة اإللكرتونية يشكل خ را  كبريا  النتشار اآلفات.
 

ضةةةةب  اةةةةةدود، مبةةةةا   ذلةةةةك اجلمةةةةارك،  التجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة حتةةةةديات كبةةةةرية ومشةةةةرتكة للجلةةةةات املسةةةة ولة عةةةةن وتفةةةةر 
يتعلةةق بالتواصةةل بشةة ن املت لبةةات القانونيةةة مةةع الزبةةائن ومنظمةةات الصةةناعة املعنيةةة بالتجةةارة اإللكرتونيةةة، فضةةال  عةةن   مةةا  

مةةةن املخةةةاطر املتعلقةةةة بالسةةةلع املتداولةةةة مةةةن خةةةالل العمليةةةات  كشةةةم ومعاجلةةةة املخةةةاطر املتعلقةةةة بالصةةةتة النباتيةةةة وغريهةةةا
 األحجام املتزايدة من النيد وال رود النيدية. جتد صعوبة   التعامل معالتنظيمية التقليدية للتدود، والا 

 
لوقايةةةة  ، توجيلةةةات إىل املنظمةةةات الق ريةةةة2014 ، املعتمةةةدة   عةةةام5وقةةةدمت توصةةةية هيئةةةة تةةةدابري الصةةةتة النباتيةةةة رقةةة  

النباتةةةةةةةةةةةات بشةةةةةةةةةةة ن تةةةةةةةةةةةاطر اآلفةةةةةةةةةةةات املرتب ةةةةةةةةةةةة بالتجةةةةةةةةةةةارة اإللكرتونيةةةةةةةةةةةة. ووافقةةةةةةةةةةةت هيئةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةدابري الصةةةةةةةةةةةتة النباتيةةةةةةةةةةةة 
على عدد من اإلجراءات لتيسري تنفيذ التوصةية واةةّد مةن تةاطر اآلفةات املرتب ةة بالتجةارة  (2017) ةعشر  الثانية دورهتا  

 .اإللكرتونية
 

، وهةةي تةةوفر منصةةة لتعزيةةز التعةةاون بةةم 2017 نظمةةة التجةةارة العامليةةة حيةةز التنفيةةذ   عةةامودخلةةت اتفاقيةةة تيسةةري التجةةارة مل
 .اجللات املس ولة عن ضب  اةدود ملعاجلة املخاطر املختلفة الا ت رحلا التجارة اإللكرتونية

 
بنشا  مةع الصةناعيم وامتمةع  وهناك عدد كبري من املنظمات الق رية لوقاية النباتات الا هتت  كثريا   ذه األنش ة وتعمل

 .  إطار أعماهلا العادية. وميكن استكشاا هذه األنش ة كنماذج حمتملة للتصدي للمخاطر على ن اق عاملي
 

، نشييرت المنةميية العالمييية للجمييارع إطييار معييايير التجييارة اإللكترونييية العييابرة للحييدود 2018حزيييران  /وفييي يونيييو
للجميييارعق وقيييد واضيييع هيييذا اإلطيييار بالتعييياون ميييع مجموعييية العميييل المعنيييية بالتجيييارة الخييياا بالمنةمييية العالميييية 

اإللكترونية التي تضم أصحاب مصلحة متعددينق وهيو يوضيح للجميارع وغيرهيا مين واياالت الحيدود لات الصيلة 
 اال  ومنسيق  هذا اإلطار نهجيا  ايام مجموعة من المعايير األساسية إلى جانب مبادئ رئيسية ينبغي تنفيذهاق وسيدعم

تاواصيل فيييل الحكومييات وأصييحاب المصييلحة العميل بشييكل تعيياوني فييي التجييارة اإللكترونيية ميين أجييل وضييع حلييول 
 1قواقعية وعادلة ومبتكرة تاعّزز االقتصاد العالمي وتضمن سالمة وأمن الناس واالقتصاد على السواء

                                                      
 /http://www.wcoomd.org-إطار معايري املنظمة العاملية للجمارك اخلاص بالتجارة اإللكرتونية العابرة للتدود متا  على الراب  التا :  1

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-

ecommerce_en.pdf?la=en-crossborder 
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إدارة التجةةةارة اإللكرتونيةةةة  2030-2020 باتةةةات للفةةةرتةويتضةةةمن مشةةةروع اإلطةةةار االسةةةرتاتيجي لالتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة الن
ومسةةارات النيةةد السةةريع   إطةةار جةةدول أعمةةال تنميةةة االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات وقةةدد عةةدد ا مةةن األنشةة ة املقةةرر 

 :وهي تشمل ما يلي 2030-2020تنفيذها خالل الفرتة 
 

  الشةةركات الةةا تبيةةع عةةن قنةةوات التجةةارة اإللكرتونيةةة بةةذل جلةةود   جمةةال االتصةةاالت الدوليةةة تسةةتلدا
واملسةةتللكم لضةةمان فلةة  هةةذه الشةةركات للتاجةةات ولكيفيةةة االمتثةةال ملت لبةةات الصةةتة النباتيةةة اخلاصةةة 

 .بالبلد املستورد
  إنشاء كبكة مشةرتكة بةم الوكةاالت )اتفاقيةة التجةارة الدوليةة   األنةواع امللةددة بةاالنقرا  مةن جمموعةات

إلجيةةاد تةةآ ر   وضةةع  االتفاقيةةة الدوليةة لوقايةةة النباتةةات(/املنظمةةة العامليةةة للجمارك/  ان والنبةةات النيةةةاةيةو 
 .النيد /ما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ومسارات النيد السريع سياسة وتوصيات مشرتكة  

 النيد /ت النيةةد السةةريعإنشةةاء جمموعةةة أدوات مشةةرتكة بةةم الوكةةاالت لتنظةةي  التجةةارة اإللكرتونيةةة ومسةةارا
 .وفتصلا

 

 نواتج المشروع
لقد تراجع التعّر  لآلفات وغري ذلك من تاطر الصتة النباتيةة   املنتجةات املتداولةة   سةياق التجةارة اإللكرتونيةة علةى 

وأمانة االتفاقيةة حنو ملتوظ بفعل تنفيذ خ ة عمل املشروع والشراكات الا أقيمت بم املنظمات الق رية لوقاية النباتات 
الدولية لوقاية النباتات وأمانةات املنظمةة العامليةة للجمةارك والشةركات التجاريةة العاملةة   جمةال التجةارة اإللكرتونيةة. ونةذكر 

 :على وجس اخلصوص التدابري التالية
 يتّ  حتديد تاطر الصتة النباتية املرتب ة بالتجارة اإللكرتونية وتعريفلا. -
 مات الق رية لوقاية النباتات وأصتاب املصلتة املعنيم  ذه املخاطر.يتّ  إبالغ املنظ -
يةةتّ  حتديةةد ووصةةم اإلجةةراءات الةةا ميكةةن أن تتخةةذها املنظمةةات الق ريةةة لوقايةةة النباتةةات مةةن أجةةل  يةةادة  -

الوعي باملخاطر املرتب ة بالتسوق اإللكرتوين واملسة وليات الواقعةة علةى أصةتاب املصةلتة هة الء لالمتثةال 
 .الغذائي والبيئة والتجارة/قوانم الا حتمي اإلنتاج النبايتلل

تةةةرتب  أنشةةة ة االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة النباتةةةات بةةةنلص متكامةةةل ومتعةةةدد التخصصةةةات يشةةةمل املنظمةةةات  -
الق رية لوقاية النباتات واجلمارك والوكاالت اةكومية األخرى ذات الصلة مةن أجةل تيسةري التجةارة اآلمنةة 

الت التجةارة اإللكرتونيةة. وتةدع    ةايةة امل ةاا هةذا الةنلص لتيسةري األمةن التجةاري مةن من خالل معام
 .خالل معامالت التجارة اإللكرتونية

 

 النواتج المرجوة :2030-2020للفترة  اإلطار االستراتيجي
طريةةةق التجةةةارة عةةةن  أسةةةلمت جلةةةود دوليةةةة منسةةةقة إىل حةةةّد كبةةةري   معاجلةةةة انتشةةةار اآلفةةةات وعوائةةةل اآلفةةةات الةةةا تبةةةاع

اإللكرتونية وتو ّع عن مسارات النيد والنيد السريع. إّن أحجام املواد النباتية عالية املخاطر الا يةت  كةرااها عةن اإلنرتنةت 
. ويةةتّ  تتبّةةع االمتثةةال وت بيقةةس بالتعةةاون مةةع رئيسةةية بكميةةات صةةغرية ويةةت  كةةتنلا عةةن طريةةق النيةةد تةة يت مةةن بةةرامص صةةتية

 .األخرى وخدمات النيد الدو  وخدمات النيد السريعوكاالت اةدود 
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ق أنشةةة ة أصةةةتاب املصةةةلتة املعنيةةةم الراميةةةة  تنفيةةةذ خ ةةةة عمةةةل املشةةةروع وتبةةةادل النةةةواتص لتسةةةليل تنسةةةيق إىل وتُنّسةةة
موجز عن كل عنصر من عناصر التنفيذ، مع اإلكارة  1 قرفاملإجراءات التنظي  واالتصاالت وعدم االمتثال. ويرد   

أنشة ة االتفاقيةةة الدوليةة لوقايةة النباتةات واملنظمةةة العامليةة للجمةارك، ونةواتص هيئةةة  /إىل اإلطةار االسةرتاتيجي، وتةدابري
 .تدابري الصتة النباتية

 

 المنافع
تةةاطر الصةةتة النباتيةةة املرتب ةةة بالبضةةائع املتنقلةةة  خيةةارات لتتديةةد ومعاجلةةة سةةتوفر خ ةةة عمةةل املشةةروع لتطةةراا املتعاقةةدة

مجيةةع أحنةةاء العةةامل عةةن طريةةق التجةةارة اإللكرتونيةةة. وسيسةةّلل ذلةةك التجةةارة الدوليةةة اآلمنةةة للسةةلع وإدارة تةةاطر الصةةتة   
أّةةا عمليةة وأةةا الق ةاع من ِقبةل اةكومةات و  لنظ  اإلدارة النباتية املرتب ة  ذا املسار التجاري. وسيضمن الت وير املشرتك

وأةةةا متوائمةةة، وذلةةك مةةن خةةالل وضةةع منصةةة عامليةةة للتخفيةةم مةةن العةة ء التنظيمةةي  تنةةتلص فضةةلى املمارسةةات   الق ةةاع
الةةذي يتتملةةس التجةةار علةةى اإلنرتنةةت، وسةةعاة النيةةد، واخلةةدمات النيديةةة، واملنظمةةات الق ريةةة لوقايةةة النباتةةات والوكةةاالت 

 .اةكومية األخرى ذات الصلة، مبا   ذلك اجلمارك
 

 النهج
الةةا سةةُتتدد   الوقةةت املناسةة . ويُنتظةةر أن حُتةةدد كةةرو  العضةةوية   ريقةةة األكثةةر مرونةةة ومالءمةةةسةةُتنّفذ خ ةةة العمةةل بال

وطةةرق العمةةل وإعةةداد التقةةارير. وجيةة  وضةةع خ ةةة العمةةل اخلمسةةية، واإلبةةالغ بانتظةةام عةةن التقةةدم امةةر  إىل هيئةةة تةةدابري 
 .امن خالل آلية يت  حتديدها الحق   الصتة النباتية

 
 )السنة األولى( األجل الموارد تشّكل مراحل المشروعالمنتجات التي * 

موافقة هيئة تدابري الصتة النباتية على خ ة العمل وامليزانية 
  للمشروع   دورهتا الرابعة عشرة.ماملقرتحت

 أبريل/ نيسان 2 هيئة تدابري الصتة النباتية

 نيسان /أبريل 30 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الحقا  حوكمة أنش ة التجارة اإللكرتونية الا سُتتدد 
 أيار /مايو 31 األطراا املتعاقدة االلتزام بكّل من املوارد النقدية والعينية املضمونة

 سبتمن/ أيلول 15 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزام منّسق التجارة اإللكرتونية
 كانون األول/منتصم ديسمن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل املكت تقدمي تقرير كفوي 

 

 التبعيات
أنش ة التجارة اإللكرتونيةة علةى تةوفري مةوارد مةن خةارج امليزانيةة علةى النتةو املبةم   امليزانيةة. وهنةاك حاجةة  تعتمد حوكمة

 املنسةق مقةرّ  وجي  تعيينس للقيام  ذا الدور. ويفضةل أن يكةون إىل تعيم ُمنسِّق )مسامهة عينية( لدع  األنش ة وتوجيللا.
ا أن يةتّ  متويةل تكةاليم . ومةن املتوقةع أيض ة2املرفةق   أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ويرد وصم ملسودة الدور   

 .د من خارج امليزانيةة لوقاية النباتات، مبا   ذلك موارد التوظيم، عن طريق موار أمانة االتفاقية الدوليّ 
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 :المخاطر
 معالجتها وصف المخاطر

  توضيح اإلجراءات والنفقات من خالل خ ة املشروع وامليزانية املقرتحتم فشل املشروع   ت مم موارد من خارج امليزانية
لوصةم واضةح على ن ةاق واسةع لتعيةم كةخم يتمتةع بامللةارات املناسةبة، وفقةا   التتري عدم تعيم منسق فعال

 للدور الذي سيض لع بس
 

 الميزانية
 اإلنفاق المقترح )بالدوالر األمريكي( 

 السنة البند
 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

 30,000 50,000 50,000 70,000 70,000 منسق التجارة اإللكرتونية

 خاصةنفقات  خاصةنفقات  خاصةنفقات  خاصةنفقات  خاصةنفقات  مشاركة العضو
القاعةةةةةةة وتقةةةةةةدمي  - االجتمةةةةةةاع

 *ال عام والدع  اللوجسا
20,000 25,000 12,000 12,000 12,000 

املسةةةةةةاعدة املتعلقةةةةةةة بتكةةةةةةاليم 
 # السفر

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

تصةةةةةةمي  املةةةةةةواد  - املنشةةةةةةورات
 املرجعية وحتريرها ونشرها

25,000 20,000 3,000 3,000 3,000 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد األمانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
االجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

االتصةةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةةع  باةوكمةةةةةةةةةةةةة؛
املنظمةةة العامليةةة للجمةةارك ومةةا 

 املوقةةةةةةع الشةةةةةةةبكي؛ إىل ذلةةةةةةك؛
 التدري  والتوعية

30,000 30,000 10,000 10,000 20,000 @ 

 70,000 80,000 80,000 150,000 150,000 المجموع

)المسييتو   المييوارد البشييرية
 المقدر من الدوام الكامل(

1.3 

ملوظفي  0.3)
 األمانة(

1.3 

ملوظفي  0.3)
 األمانة(

0.7 

ملوظفي  0.1)
 األمانة(

0.7 

ملوظفي  0.1)
 األمانة(

0.5 

ملوظفي  0.2)
 األمانة(

 530,000 460,000 380,000 300,000 150,000 المجموع التراامي
 ختضع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتستخدم فق  لدع  أعضاء جمموعة العمل امل هلم  #
 )وجلا  لوجس( ميكن عقد اجتماعات اةوكمة افرتاضيا  بدال  من عقدها فعليا    *

 تنفيذموظفو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتكاليم لتقيي  األثر وحتديد مشكالت ما بعد ال  @
 

مةع املمارسةات املتعلقةة بامليزانيةة لةدى أمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات، ُخّصصةت التكةاليم العينيةة  امتشةي   :مالحظة
وهةةذا م كةةر إركةةادي فقةة  ويلةةدا إىل حتديةةد اإليةةرادات والنفقةةات بالقيمةةة النقديةةة. وقةةد تكةةون التكةةاليم  بالةةدوالرات.
 .الفعلية أقل

  .تفاصيل عن تكاليم وإجراءات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3   امللتقوترد 
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 :اإليرادات
 )بالدوالر األمريكي(اإلنفاق المقترح  
 السنة 
 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

 70,000 80,000 80,000 150,000 150,000 المجموع المطلوب

 

 :الحوامة
 هيئة تدابري الصتة النباتية :اجللة الراعية للمشروع
 املكت  :اجللة املناصرة للمشروع

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات :مدير املشروع
 رئيس وحدة تيسري التنفيذ :جلة االتصال   األمانة
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 االسيتراتيجي، وأنشيطة وإجيراءات: موجز لكّل عنصر من عناصير التنفييذ، ميع اإلايارة إليى اإلطيار 1 قرفالم
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنةمة العالمية للجمارع، ونواتج هيئة تدابير الصحة النباتية

 
اإلطييار االسييتراتيجي لالتفاقييية الدولييية لوقاييية  نواتج المشروع

 2030-2020النباتات في الفترة 
اإلجراءات التيي حيددتها هيئية تيدابير الصيحة 

 النباتية
حتديد وتعريم تاطر الصةتة النباتيةة املرتب ةة 

 .بالتجارة اإللكرتونية
 

تعزيةةةز اجللةةةود   جمةةةال االتصةةةاالت الدوليةةةة الةةةا 
تستلدا الشركات الا تبيع عن قنوات التجةارة 
اإللكرتونية واملستللكم لضمان فلمل  للتاجة 
وكيفية االمتثال ملت لبات الصتة النباتية اخلاصةة 

 .بالبلد املستورد

املخةاطر املشةرتكة،  – تقييمات مشةرتكة للمخةاطر
 ال ريقة القياسية

إبةةةةةةالغ املنظمةةةةةةات الق ريةةةةةةة لوقايةةةةةةة النباتةةةةةةات 
 وأصتاب املصلتة املعنيم  ذه املخاطر

 

 أه  الشواغل
 أمثلة على املمارسات اجليدة

 - موافةةةاة التجةةةار اإللكرتونيةةةم بتعليقةةةات

والعمليةةةةةةات، وعةةةةةةدم النمةةةةةةوذج واإلجةةةةةةراءات، 
 .االمتثال

 التقارير السنوية
 

يةةتّ  حتديةةد ووصةةم اإلجةةراءات الةةا ميكةةن أن 
تتخةةةةذها املنظمةةةةات الق ريةةةةة لوقايةةةةة النباتةةةةات 
مةةةةةةن أجةةةةةةل  يةةةةةةادة الةةةةةةوعي باملخةةةةةةاطر املرتب ةةةةةةة 
بالتسوق اإللكرتوين واملس وليات الواقعة علةى 
أصةةةتاب املصةةةلتة هةةة الء لالمتثةةةال للقةةةوانم 

الغةةةذائي والبيئةةةة /  تةةةاج النبةةةايتالةةةا حتمةةةي اإلن
 .والتجارة

 

 رصد املخاطر
اجتمةةاع اخلةةناء   االتفاقيةةة  :املرجةةع) التوجيةةس

كةةةةانون /بشةةةة ن التنةةةةوع البيولةةةةوجي   ديسةةةةمن
 (.2017األول 

 التواصل مع املنظمات األخرى واملنتديات
معلومةةةةةةةةةات بشةةةةةةةةة ن البوابةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لوقايةةةةةةةةةة 

 النباتات، جلة االتصال
  ذلك أكةرطة الفيةديو واألدلةة والةتعل   املواد مبا

 اإللكرتوين والنامص التعليمية
ترتب  أنش ة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
بةةةنلص متكامةةةل ومتعةةةدد التخصصةةةات يشةةةمل 
املنظمةةةات الق ريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات واجلمةةةارك 
والوكاالت اةكومية األخةرى ذات الصةلة مةن 

خةةةةةةةةالل  أجةةةةةةةةل تيسةةةةةةةةري التجةةةةةةةةارة اآلمنةةةةةةةةة مةةةةةةةةن
معةةةةةةامالت التجةةةةةةارة اإللكرتونيةةةةةةة. وتةةةةةةدع    
ةايةةةةةةةة امل ةةةةةةةاا هةةةةةةةذا الةةةةةةةنلص لتيسةةةةةةةري األمةةةةةةةن 
التجةةةةةةةةاري مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل معةةةةةةةةامالت التجةةةةةةةةارة 

 .اإللكرتونية
 

)اتفاقيةة  إنشةاء كةبكة مشةرتكة بةم الوكةاالت
التجارة الدولية   األنواع امللددة بةاالنقرا  

 املنظمة/ من جمموعات اةيوان والنبات النية

االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة / العامليةةةة للجمةةةارك
النباتةةةةةةةات( إلجيةةةةةةةاد تةةةةةةةآ ر   وضةةةةةةةع سياسةةةةةةةة 
مشرتكة وكشم للمت لبات املتعلقة بالتجةارة 

 النيد. /اإللكرتونية ومسارات النيد السريع
 

 الثغرات   القوانم التجارية
 تبادل املعلومات

التنسيق الشبكي، مبا   ذلك املنظمة العاملية 
اةيةةةةةوان والدسةةةةةتور الغةةةةةذائي وتةةةةةدابري لصةةةةةتة 

 الصتة والصتة النباتية
 البيانات اإللكرتونية املتقدمة لتقيي  املخاطر

حتديةةد الشةةتنة لت بيةةق بيانةةات املخةةاطر علةةى 
 عملية الفتم

 مرافق اةدود املشرتكة
 خيارات التنفيذ

التعةةاون بةةم اجلمةةارك واملنظمةةات الق ريةةة لوقايةةة 
 النباتات   البلد

إنشةةةةةةةةةةةاء جمموعةةةةةةةةةةةة أدوات مشةةةةةةةةةةةرتكة بةةةةةةةةةةةم  
الوكةةةةةةةةاالت لتنظةةةةةةةةي  التجةةةةةةةةارة اإللكرتونيةةةةةةةةة 

 .النيد وفتصلا /ومسارات النيد السريع
 

  -إطار معايري املنظمة العاملية للجمارك 
 مواءمة العناصر القانونية والتنفيذية

 البيانات اإللكرتونية -1



CPM 2019/16 

10 

التعجيةةل  – حتديةد اةةات املخةةاطر -2
 املنخفضةبإ الة املخاطر 

 ال را الثالخل، الكيانات املعتمدة -3
 اسرتداد التكاليم -4
اةكومةةةةة والق ةةةةةاع بةةةةم  التعةةةةاون -5

 الصناعي
 عدم االمتثال -6
 الشراكات -7
 التوعية -8
 املخاطر الناكئة -9

 القياس -10
 االبتكار -11
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 وصف دور منسق أنشطة التجارة اإللكترونية :2الملحق 

 
التجارة اإللكرتونية مس ول عن دع  وتوجيس األنش ة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية لتتقيق النواتص امددة   منسق أنش ة 

 .خ ة املشروع وأّي خ   عمل متفق عليلا واالتصال مع اهليئات اإلدارية األخرى
 

 :يتوىل املنسق ملام األمانة، مبا   ذلك
 

 ال اخلاصة  يئة اإلدارة الا يتعم حتديدهااةفاظ على قائمة األعضاء وتفاصيل االتص 
  تنسيق الرتتيبات ألّي اجتماع خةاص باةوكمةة، فعلةي أو افرتاضةي، بالتشةاور مةع أمانةة االتفاقيةة الدوليةة

 لوقاية النباتات
 تسليل اإلجراءات للمضي ُقدما    خ ة عمل التجارة اإللكرتونية 
  التجةةارة اإللكرتونيةةة، واألطةةراا املتعاقةةدة، واملنظمةةات  ةتسةةليل االتصةةال واملشةةاركة مةةع أعضةةاء هيئةةة إدار

اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات، والق ةةاع الصةةناعي، واخلةةناء التقنيةةم، واملنظمةةة العامليةةة للجمةةارك وغريهةةا مةةن 
 .املنظمات الدولية لتعزيز أنش ة التجارة اإللكرتونية ونواجتلا

  لالتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لوقايةةةة النباتةةةةات بشةةة ن أنشةةةة ة التجةةةةارة إعةةةداد وتقةةةةدمي التقةةةارير إىل اهليئةةةةات اإلداريةةةة
 .اإللكرتونية واإلجنا ات امر ة ذات الصلة، مع اإلكارة إىل خ ة العمل املتفق عليلا

   لميزانيةةة املتفةةق عليلةةا لاالتصةةال ب مانةةة االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات مةةن أجةةل مراقبةةة النفقةةات وفقةةا
 .واملوارد املتاحة

 ق نشر املواد املرجعية مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتنسي 
 

 .ويفضل أن يكون املنسق قائما    أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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  تفاصيل تكاليف وإجراءات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:  3الملحق
  وقد أُدرجت   امليزانية املقرتحة. بع  هذه التكاليم واإلجراءات سنوية، وبعضلا اآلخر ملرة واحدة.

 
التكلفة التقديرية بالدوالر  وتقديراتها بالدوالر األمريكيالوحدات  التفاصيل األنشطة

 األمريكي
عقد جمموعة عمل افرتاضية غري راية تضّ  مجيع أصتاب 

الصلة من أجل حتديد الفجوات   املوارد  وياملصلتة ذ
 الفنية والتخ ي  لتنمية املوارد الا تستلدا مجاهري تتلفة

فيديو وغريها( على )صتائم وقائع ومنشورات وأكرطة 
 حنو منسق؛

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تنظي  اجتماعات افرتاضية مع املنظمة العاملية للجمارك،  -

الدو ،  والبنك UPAو ،Alibaba، وAmazonوكركات 
والنظام اآل  للبيانات اجلمركية، واملنظمات الق رية لوقاية 

على الشرو  املرجعية النباتات وما إىل ذلك، للموافقة 
والنواتص )ميكن إضفاء ال ابع الراي على هذه امموعة   

 مرحلة الحقة(.
 اإلعداد الفين لالجتماع )إعداد الوثائق والتقرير وما إىل ذلك(. -

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
يوما عمل كموظم من فئة اخلدمات العامة   أمانة  -

 (أمريكي ا دوالر ا 644التنظي  اللوجسا )
 5677) أيّام عمل كموظم من الفئة الفنية   األمانة 7 -

 (أمريكي ا دوالر ا
 

أيام عينية  7) اجللة املناصرة للجنة التنفيذ ألغرا  التنسيق
 (اا أمريكي  دوالر   5677)

6,500 

توثيق عرى التعاون مع امل سسات وأصتاب املصلتة 
الصلة(؛ ووحدات سالمة )املشاركة   االجتماعات ذات 

 .األغذية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
حتضر األمانة فريق خناء املنظمة العاملية للجمارك املعين  -

   بالتجارة اإللكرتونية
تقدم أنش ة التجارة اإللكرتونية إىل جلنة الصتة والصتة  -

 النباتية
ميكن إكراك اتفاقية التنوع البيولوجي   مرحلة الحقة. وجي   -

 .أنش تنا   الوقت الراهن االستفادة
 

 ينبغي إكراك اجللة املناصرة للجنة التنفيذ
 

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أيام  4أيام ) 3 رحلة إىل بروكسل وبدل اإلقامة اليومي ملدة -

 دوالر( 2000)   امموع(،
موظم ) أيام 5 رحلة إىل جنيم وبدل اإلقامة اليومي ملدة -

 دوالر أمريكي( 2500أيام   امموع(، ) 6واحد فق  )
 7299) أيام عمل كموظم من الفئة الفنية   األمانة 9  -

 (أمريكي ا دوالر ا
 

 تقّدم اجللة املناصرة للجنة التنفيذ الدع  
 (أمريكي ا دوالر ا 2433أيام عينية(، ) 3)

12,000 

إعداد توجيلات منوذجية بش ن التجارة اإللكرتونية وتقدميلا 
إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مرفقة بقائمة تتضمن 

املواقع اإللكرتونية  /جلات االتصال ب صتاب املصلتة
بالتعاون مع دائرة التفتيش املعنية ) العاملة   هذا امال

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
عمل فين لصياغة ومراجعة صتيفة الوقائع بعد عملية  -

 التشاور 
 

أيام عمل كموظم من الفئة الفنية   األمانة لصياغة  4 -
 3244) صتيفة الوقائع بالتعاون مع أصتاب املصلتة

 (أمريكي ا دوالر ا
 دوالر أمريكي(  600) عمل للمصم  التصويري ايوم -

8,500 
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لوصم املخاطر واخليارات  (اةيوانية والنباتيةبش ون الصتة 
اإلدارية الا ميكن أن ت بقلا املنظمات الق رية لوقاية 
النباتات بالتعاون مع وكاالت اةدود األخرى ومواقع 

 .التجارة اإللكرتونية

 :مقدمو اخلدمات
 لصتيفة الوقائع التصمي  التصويري -
 ال باعة عند االقتضاء -
 لغات أخرى 5 الرتمجة إىل -

دوالر  4500أيام لكل لغة(، ) 3يوم عمل للمرتمجم ) 15 -
 أمريكي(

صياغة معلومات موحدة ألصتاب املصلتة املذكورين 
أعاله مرفقة بقائمة بالسلع األساسية اخلاضعة عادة  للوائح 

املنظمات الوطنية فضال  عن إسداء املشورة للتواصل مع 
 لوقاية النباتات املعنية؛

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
التنسيق مع أصتاب املصلتة لتتديد احتياجاهت ، وصياغة  -

 .املعلومات ذات الصلة
 

 :أصتاب املصلتة
 .ختصيم ما يلزم من الوقت لتقدمي املعلومات ذات الصلة -

 
 :مقدمو اخلدمات

 لصتيفة الوقائعالتصمي  التصويري  -
 ال باعة عند االقتضاء -

 يوم عمل كموظم من الفئة الفنية   األمانة  15 -

 (أمريكي ا دوالر ا 12165)
12,000 

إعداد م بوع مشرتك مع املنظمة العاملية للجمارك يقّدم 
)وافقت املنظمة  معلومات عامة بش ن التجارة اإللكرتونية

 العاملية للجمارك على ذلك(

 :االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأمانة 
 حتديد امتوى -
 تعييم استشاري -

 :املنظمة العاملية للجمارك
حتديد امتوى مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  -

 .وختصيم ما يلزم من الوقت
 

أيام عمل كموظم من الفئة الفنية   أمانة االتفاقية  5 -
 دوالر ا 4055) للتنسيق واملراجعةالدولية لوقاية النباتات 

 (أمريكي ا
 

مسامهة عينية من مجيع أصتاب املصلتة للمسامهة    -
أيام لكل  5 مت تقييملا على أساس)  صياغة املنشور

 .بالتشاور مع جمموعة العمل االفرتاضية( جلة

4,000 

 

 

إنشاء صفتة إلكرتونية على املوقع اخلاص بالبوابة الدولية 
النباتية بش ن التجارة اإللكرتونية ورمبا على املوقع للصتة 
 phytosanitary.info التا :

إكراك أصتاب املصلتة الرئيسيم   املنظمات ذات 
 .الصلة

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 صياغة املواد الا تريد األمانة نشرها -

 
 :مقدمو اخلدمات

 phytosanitary.info إعادة هيكلة املوقع التا : -

 2433) أيام عمل كموظم من الفئة الفنية األمانة 3  -
 (أمريكي ا دوالر ا

 350) يوم عمل   جمال تكنولوجيا املعلومات   األمانة -
 (أمريكي ادوالر ا 

3,000 

 

إعداد كري  فيديو أو مواد تعليمية بش ن التجارة 
اإللكرتونية لزيادة مستوى الوعي باستخدام املعلومات 

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 حتديد حمتوى كري  الفيديو -

 دوالر 3000 دقائق حوا  3 فيديو مدتستبلغ تكلفة كري   -
 1622) يوما عمل كموظم من الفئة الفنية   األمانة -

5,000 
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  .والرسائل الرئيسية من صتيفة الوقائع
 :مقدمو اخلدمات

 حمرت  الفيديو انتداب -
 

 (أمريكي ادوالر ا 
 

مسامهات عينية من جمموعة العمل ومن املنظمات الق رية  -
 لوقاية النباتات املعنية

 

النظر   إمكانية التعاون من خالل مواءمة نظ  تقيي  
اآلخرين املعنيم استناد ا إىل نظام املخاطر مع اجللا ين 

تقيي  املخاطر اخلاص باملنظمة العاملية للجمارك. وجي  
استلداا النظام الذي ميكن من خاللس وضع إكارة على 

بع  املنتجات الا تستدعي إجراء تفتيش وتقيي  
 .للمخاطر عن كث 

ريق تُنّفذ األنش ة التالية   مرحلة الحقة، استنادا  إىل توجيلات ف
 خناء املنظمة العاملية للجمارك

 :أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االجتماع مع ممثلي اهليئات الرئاسية للمنظمة العاملية  -

للجمارك، واملنظمة العاملية لصتة اةيوان، والدستور الغذائي 
)رمبا يتّ   واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلجراء املناقشات

 هامش جلنة تدابري الصتة والصتة النباتية( ذلك على
 

أصتاب املصلتة )املنظمة العاملية للجمارك، املنظمة العاملية لصتة 
 اةيوان، الدستور الغذائي(:

 .ختصيم ما يلزم من الوقت لتقدمي املعلومات ذات الصلة -

 غير متاح /

 51,000 المجموع

  

 


