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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 

 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 خطة العمل -تيسير التجارة اآلمنة للنباتات والمنتجات النباتية

 من جدول األعمال 5-8البند 

 في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية (المحيط الهادئ)،  عضو ،Lois Ransomمن إعداد 
 مع إسهامات من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
ّ  ً أو ال    2021-2020خطة العمل للفترة  - 

 
املنعقد عام  (اهليئة) خالل االجتماع الثالث عشر هليئة تدابري الصحة النباتية وثيقةالّ                    مت  النظر يف مشروع هذه  -1

وأن يتم تقدمي مشروع خطة  ،املزيد من الوقت لدراسة هذا املوضوع    ً                        عددا  من األطراف املتعاقدة طلب أن. غري 2018
العمل لتيسري التجارة ملراجعته ومناقشته يف االجتماع املقبل للمجموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين 

 .2018األول 
 
مشروع ، 2018االسرتاتيجي، يف اجتماعها املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول واستعرضت اجملموعة املعنية بالتخطيط  -2

ّ                  (اخلطة)، وقر رت اقرتاح اعتماده خطة العمل لتيسري التجارة اآلمنة  هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة من قبل           
ملواءمتها على حنو أفضل مع املشروع احلايل       ُ                . وقد أ عيد تسمية اخلطة وثيقةهلذه ال 1 املرفق). وترد اخلطة النهائية يف 2019(

، ومتييزها عن اتفاق تسهيل التجارة التابع ملنظمة 2030-2020لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة 
ّ                                                                   التجارة العاملية. كذلك، مت  إدراج العناصر ذات الصلة يف مشروع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  لوقاية النباتات للفرتة                        

 سنوات املرتبط هبا. 5ومشروع خطة االستثمار ملدة  2020-2030
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ّ                                               وجتمع اخلطة بني عدد من األولويات القائمة واملقرتحة اليت تيس ر التجارة اآلمنة وتعكس تنفيذ العناصر الواردة يف  -3                                                    
اصة بالسلع واملسارات يف اخلطة بوصفها مبادرة لتيسري                         ُ                                  اتفاق تيسري التجارة. وقد أ درجت األنشطة لوضع وتنفيذ املعايري اخل

 التجارة.
 
ّ                                                                                                  وت ذك ر هيئة تدابري الصحة النباتية بأن عملية إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية والعمل على احلاويات  -4   ُ 

لني. ومن الضروري تقدمي اقرتاحات           ّ                                                              ّ البحرية ممو لة، يف حني أن التجارة اإللكرتونية واملؤمتر الدويل لتيسري التجارة غري ممو  
ّ           مشاريع لتحديد األموال الالزمة وتشجيع اجلهات املاحنة على املسامهة يف املوارد من خارج امليزانية. وقد مت  حتديث خطة                                                                                           

لدورة وإدراجهما يف اخلطة، وجرى تقدميهما إىل ا وثيقةالالعمل وامليزانية ملشروع التجارة اإللكرتونية املشار إليهما يف هذه 
 CPMمن جدول األعمال (الوثيقة  7-8) الختاذ قرار بشأ�ما يف البند 2019الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (

أخرى لتتخذ  وثيقة). كما أن اإلجراءات اخلاصة بوضع مفهوم املعايري اخلاصة بالسلع واملسارات مقرتحة يف 2019/16
من جدول  4-8، البند CPM 2019/27      ً                 ) قرارا  بشأ�ا (الوثيقة 2019حة النباتية (الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الص

 األعمال).
 
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -5
 

 ؛لتيسري التجارة اآلمنةاملنقحة  خطة العملمناقشة  )1(
 ؛خطة عمل تيسري التجارة اآلمنةاعتماد  )2(
جلهات ااألطراف املتعاقدة على املسامهة مبوارد من خارج امليزانية من خالل حساب األمانة املتعدد  تشجيع )3(

 خطة عمل تيسري التجارة اآلمنة.         ّ     ر غري املمو لة يف لدعم تنفيذ العناص املاحنة



CPM 2019/33 

3 

 1 مرفقال
 

 تيسير التجارة اآلمنة
 

 2021-2019خطة العمل للفترة 
 

 الوصف -أوًال 
 

ـــــــــــــــــــــــــــت املصــــــــــــــادقة على اتفاق تيســــــــــــــري التجارة الصــــــــــــــادر عن منظمة التجارة العاملية يف  ]1[  . 2017فربابر/شــــــــــــــباط  22متّـ
االتفاق على احلقوق اليت تتمتع هبا اجلهات املوّقعة وااللتزامات املتوجبة عليها من أجل مواءمة اإلجراءات املتخذة وينص 

على احلدود لتيسري حركة السلع. وقد اضطلع كل من منظمة اجلمارك العاملية وجمموعة البنك الدويل بدور قيادي يف تيسري 
 الصلة. ذويلتعاون مع أصحاب املصلحة تنفيذ اتفاق تيسري التجارة عاملياً، با

 
ات النباتات اخلاصــــــــــة بتنفيذ التزاماهتا ضــــــــــمن االتفاقية الدولية لوقاية النبات لوقايةوســــــــــتتداخل أنشــــــــــطة املنظمات الوطنية  ]1[

ب ااألنشــطة اليت تقوم هبا وكاالت أخرى معنية باحلدود، وعلى وجه اخلصــوص األنشــطة املتعلقة بتفتيش البضــائع والرك مع
 والربيد وطرود الربيد وختليص املعامالت ذات الصلة.

 
ويتضــمن اتفاق تيســري التجارة عناصــر ســبق جملموعة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن وضــعتها حّيز التنفيذ أو أ�ا تعمل  ]2[

تجارة اإللكرتونية لثالثة والعلى بلورهتا. وتشـــمل هذه العناصـــر التدخالت املســـتندة إىل املخاطر ومنح الرتاخيص لألطراف ا
 وإصــــــــــــــدار الشــــــــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــــــــحة النباتية و�ج النظم (التجار الذين يعترب العمل معهم آمًنا أو موثوًقا به). 

 وحتظى احلركة الدولية للحاويات البحرية باهتمام مشرتك من العديد من البلدان.
 

يتضــمن خطة  1على صــياغة موجز التفاق تيســري التجارة 2017 يونيو/حزيرانهيئة تدابري الصــحة النباتية يف  مكتب ووافق ]3[
وّجه خطة ويعتمده املكتب. ومن املتوقع أن تناقشــــــــــــــه نباتات للســــــــــــــنوات الثالث القادمة ليعمل االتفاقية الدولية لوقاية ال

ية، يتعلق بالتجارة اإللكرتونية، وإصـــــــــدار الشـــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــحة النبات اتفاق تيســـــــــري التجارة يف ما نفيذتالعمل 
واحلاويات البحرية، واملعايري اخلاصـــــــــــــة بالســـــــــــــلع واملســـــــــــــارات واتفاق التعاون بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة 

فاقية وجب مشـــــــروع اإلطار االســـــــرتاتيجي لالتضـــــــمن اإلطار احملدد مب، اجلمارك العاملية والتعاون بينهما على بناء القدرات
، 2021مه أمانة االتفاقية الدولية عام . وســــــــــــــُتتّوج هذه اخلطة مبؤمتر ســــــــــــــتنظّ 2030-2020الدولية لوقاية النباتات للفرتة 

 للصحة النباتية ولتنفيذ اتفاق تيسري التجارة. اً كون خمصصيو 
 

                                                

 2017تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية الصادر يف يونيو/حزيران   1
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 السياق االستراتيجي/المواءمة -ثانياً 
 

(اخلطة) موجزاً ألنشــــــــــــــطة جمموعة االتفاقية الدولية لوقاية  2021-2019للفرتة  خطة العمل لتيســــــــــــــري التجارة اآلمنةتوفّر  ]4[
، 2030-2020النباتات اليت تساعد على تيسري التجارة. وتستند خطة العمل هذه إىل مشروع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

بالنســـبة إىل املشـــاريع اجلديدة أو املوجودة مبا فيها إصـــدار  2021ام وحىت ع 2019وتتضـــّمن اإلجراءات والنتائج منذ عام 
الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة النباتية، والتجارة اإللكرتونية، واحلاويات البحرية، واملعايري اخلاصـــــــة بالســـــــلع واملســـــــارات 

 والتفتيش القائم على املخاطر.
 النتائج -ثالثاً 

 
بالتعاون  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبفردها أو أمانة األنشـــــطة اليت تضـــــطلع هباســـــتســـــاهم خطة العمل هذه يف إبراز  ]5[

ســـري التجارة تي املســـاعدة يف من أجل ،القطاعوغريها من املنظمات الدولية ذات الصـــلة وممثلي  منظمة اجلمارك العاملية مع
 من انتشار اآلفات دولياً. حلدّ يف النباتات واملنتجات النباتية وااآلمنة 

 
 اتفاق التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة الجمارك العالمية -1
 

يونيو/حزيران  19مت التوقيع على اتفــاق التعــاون بني أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات ومنظمــة اجلمــارك العــامليــة يف  ]6[
 التعاون يف املسـائل ذات االهتمام املشـرتك اليت تسـاهم يف تيسـري التجارة الدولية يف النباتاتويشـّجع هذا االتفاق  .2018

يدعم تبادل الوثائق واملطبوعات فضــــــــــــــال عن املعلومات حول األحداث كما أنه .  ؤآمن وكف واملنتجات النباتية على حنو
ستشارك  و  للمشاورات املنتظمة بشأن املسائل املتعلقة بالسياسات. يوفّر منصةً ، و نشطة اليت قد حتظى باهتمام مشرتكواأل

 وقد تتفقان أيضــــاً على االضــــطالع بأنشــــطة ،كل من املنظمتني بصــــفة مراقب يف االجتماعات أو األحداث ذات الصــــلة
 مشرتكة مبا يتماشى مع اللوائح والقواعد الداخلية ورهنا بتوافر املوارد.

 
 ا يلي: االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهي تتضمن م وأمانةشرتكة بني منظمة اجلمارك العاملية وجيري إعداد خطة عمل م ]7[

 
 استكشاف الفرص املتاحة لتنظيم أحداث مشرتكة، وخباصة يف سياق تنفيذ اتفاق تيسري التجارة؛ -
 تعزيز االتصال والدعوة؛ -
حة ات اإللكرتونية (إصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــوالتعاون يف جماالت التجارة اإللكرتونية، وتبادل البيان -

ليت أعّدهتا منظمة ا بوقت التخليص املتعلقة دراسةالأداة النباتية)، واحلاويات البحرية، والشباك الوحيد واستخدام 
 اجلمارك العاملية.

 
قد اتفاقات بالتشــاور مع املكتب، أن تعوجيوز ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل منظمة األغذية والزراعة، و 

مع منظمات دولية أخرى ألغراض تيسري التجارة اآلمنة على الصعيد العاملي. وهذا قد يشمل اتفاقات التعاون مع جمموعة 
قات التعاون/مذكرات تفاالإضــــــــافة كالبنك الدويل، واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العاملية. وتأيت هذه االتفاقات  
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ليت متثلها االقائمة أصــــــــــــــًال مع أمانات أخرى مثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أو برنامج األمم املتحدة للبيئة  التفاهم
 األوزون. أمانة

 
 إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية -2
 

ى تيســـــري التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات علحّل إصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية ســـــيعمل مشـــــروع  ]8[
مما يزيل مجيع  ،بروتوكول واحد ومتســق لالتصــاالت باالســتناد إىل األطراف ةتبادل الشــهادات اإللكرتونية املتعددعمليات 

ط على شــــــــــــــبكة اإلنرت  املتعددة تكاليف بروتوكوالت التبادل الثنائي نت، وتعقيداهتا. وكذلك، ّمت تطوير نظام عام مبســــــــــــــّ
النظام الوطين العام إلصـــدار الشـــهادات اإللكرتونّية للصـــّحة النباتّية، إلصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية  وهو

لك. ويف �اية ذين قائم خمصــــــــــــص لوإرســــــــــــاهلا وتلقيها، ليتم اســــــــــــتخدامه عامليا يف البلدان اليت ال يوجد فيها أي نظام وط
ع بني هذين النظامني، ويُطلق عليه تســـــــــمية "احلل اخلاص بإصـــــــــدار الشـــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــحة املطاف، فإن اجلم

 ة النباتّية.عملية تبادل الشهادات اإللكرتونّية للصحّ  –خاصة تلك احملدودة املوارد  –سوف يسّهل على البلدان  -النباتية"
 

ت األولوية يف تطوير الشــــــــهادات اإللكرتونّية للصــــــــّحة النباتّية وإدماجها يف التجارة هي االتســــــــاق والتعاون والتنفيذ وجماال ]9[
 :2021وترد يف ما يلي اإلجراءات حىت عام  واالستدامة.

 
النباتية  مركز الشــهادات اإللكرتونية للصــحة تنمية التجارة، مبا يضــمن اســتدامةإمتام مشــروع مرفق وضــع املعايري و  -

 والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية؛
وأدوات  كالتشـــــــريعات واملواصـــــــفات الفنية ومنوذج التشـــــــغيل وتنمية القدرات،  دمي التوجيهات املتعلقة بالتنفيذتقو  -

 تغيري اإلجراءات اخلاصة باألعمال التجارية؛
)، تتضـــــــــــمن تطوير وتنفيذ 2023-2019مخس ســـــــــــنوات (اعتماد مكتب هيئة التدابري النباتية خلطة تنفيذ ملدة و  -

 التمويل؛ منوذج لألعمال التجارية خاص بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، مبا فيه خيارات
 حتديد غايات التنفيذ؛و  -
 2020عقد ندوة دولية يف عام و  -
ل إرســــــــــــــاء شــــــــــــــراكات عاملية من خال الشــــــــــــــباك الوحيدوالتعاون مع البنك الدويل، مبا يف ذلك إدماج مفاهيم  -

 الدويل ومنظمة اجلمارك العاملية)؛ (البنك
والنظر يف إمكانية توسيع نطاق مركز الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ليشمل الشهادات اإللكرتونية لتدابري  -

 الصحة والصحة النباتية (صحة احليوان وسالمة األغذية).
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 التجارة اإللكترونية -3
 

جلســة ملناقشــة مواضــيع خاصــة تتعلق  2017عقدت هيئة تدابري الصــحة النباتية يف اجتماعها الثاين عشــر يف أبريل/نيســان  ]10[
بالتجارة اإللكرتونية، وطلبت إىل املكتب بلورة ســــــبيل للمضــــــي قدماً، مبا يف ذلك اعتبارات املوارد. وتبّني بعد إجراء مؤمتر 

أن افتقار أصـــــحاب املصـــــلحة إىل املعرفة بشـــــأن لوائح الصـــــحة  ،عدد من املنظماتعن بُعد حول التجارة اإللكرتونية مع 
 يف عدم امتثال السلع اليت يتّم شراؤها عرب اإلنرتنت. النباتية اخلاصة بالواردات والصادرات يؤدي دورا أساسياً 

 
للعمــل  التجــارة يوفر منصـــــــــــــــةً  على أن اتفــاق تيســــــــــــــري 2017املكتــب يف االجتمــاع الــذي ُعقــد يف يونيو/حزيران  2ووافق ]11[

 .اإلجراءات سلسلة مناملسائل املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية و  على
 

لقد ُوضــــــــــــعت خطة العمل وامليزانية ملشــــــــــــروع التجارة اإللكرتونية اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (خطة التجارة و  ]12[
يتم بيعها ليت اإىل معاجلة انتشــــــار اآلفات واملواد اليت قد تضــــــم آفات،  اإللكرتونية) من أجل تنســــــيق اجلهود الدولية الرامية

شـــــروع هذا اهلدف مع األهداف الواردة يف م ماشـــــىتيعن طريق التجارة اإللكرتونية وُتوزّع عرب مســـــارات الربيد والطرود. و 
 .2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة 

 
أن تنفيذ خطة التجارة اإللكرتونية من خالل الشــــــــــــــراكات التعاونية بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، وأمانيت  كما ]13[

ســــــوف يقّلص  ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة اجلمارك العاملية واملشــــــغلني التجاريني املعنيني بالتجارة اإللكرتونية
ن خماطر الصـــــــــــحة النباتية على الســـــــــــلع املتداولة عن طريق التجارة اإللكرتونية، ظهور اآلفات وغريها م بشـــــــــــكل واضـــــــــــح

 السلع. وتتضمن النتائج الرئيسية: هذه ويف
 

 ؛التعّرف إىل خماطر الصحة النباتية املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية، وحتديدها -
 ؛الصلة هبذه املخاطر ويتبليغ املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وأصحاب املصلحة ذو  -
حتديد ووصــــــــــــــف التدابري اليت ميكن أن تتخذها املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لتوعية اجلمهور واملشــــــــــــــاركني و  -

أصــــــــــــــحاب  ى، واملســــــــــــــؤوليات املرتتبة علاإلنرتنتالتجارة اإللكرتونية إزاء املخاطر املتأتية عن التجارة على  يف
 ؛اليت حتمي احملاصيل وإنتاج األغذية، والبيئة الطبيعية والتجارةلقوانني املصلحة جلهة االمتثال ل

ية لوقاية نهج متعدد األطراف ومتكامل يف املنظمات الوطنتفاقية الدولية لوقاية النباتات بارتباط أنشــطة أمانة االو  -
ل من خاللتيســــــــــري التجارة اآلمنة  ، ودعم هذا النهج،صــــــــــلةمارك ووكاالت حكومية أخرى ذات النباتات، واجل

 عمليات التجارة اإللكرتونية.
 

                                                

 ، متاح على املوقع:2017تقرير اجتماع املكتب يف يونيو/حزيران   2
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-

01_NEW.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf
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ســـوف يتطّلب تنفيذ خطة عمل التجارة اإللكرتونية التنســـيق لدعم وتوجيه األنشـــطة املقرتحة. وينبغي متويل هذا التنســـيق و  ]14[
 الصلة من موارد من خارج امليزانية. ويومشاركة أمانة االتفاقية الدولية واخلرباء ذ

 
 بالحاويات البحريةفريق المهام المعني  -4
 

) على "جمموعة من اإلجراءات التكميلية"، اليت تعطي 2017وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف اجتماعها الثاين عشر ( ]15[
بشــــــــــــأن  وتكّمل هذه اإلجراءات تنفيذ مدونة املمارســــــــــــات قيمة لتقييم خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية وإدارهتا.

الصــادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصــادية  3نقل الشــحناتتعبئة وحدات 
أجل معاجلة خماطر التلوث اليت تطرحها احلاويات البحرية  من 4والتوصـــــــــية الســـــــــادســـــــــة بشـــــــــأن احلاويات البحرية ،ألوروبا

 ليات التجارية.وإدخال اآلفات واألمراض إىل مناطق جديدة من خالل العم
 

ويكتســــي فريق املهام املعين باحلاويات البحرية أمهية حمورية بالنســــبة إىل خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية اليت أقرهتا  ]16[
 وســــــــــيقوم فريق املهام املعين. يئةلهلتعمل حتت رقابة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة اليت هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية و 

، ورفع مســــــتوى 2021عام  تأثري مدونة املمارســــــات بشــــــأن تعبئة وحدات نقل الشــــــحنات حىتباحلاويات البحرية بقياس 
الوعي إزاء خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وتيســـــــــــري عملية مجع املعلومات وتبادهلا ملســـــــــــاعدة املنظمات الوطنية لوقاية 

 .النباتات على إدارة هذه املخاطر على حنو أفضل
 

ويقوم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بتيســـــــــــــري تنفيذ اإلجراءات الواردة يف خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية،  ]17[
 مبا يف ذلك: ،إجراءات أخرىلها بوهو يكمّ 

 
 توفري املعلومات عن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر؛ -
 ألخرى؛واملنظمات الدولية ا قليمية لوقاية النباتات، والقطاعاملتعاقدة، واملنظمات اإلالتنسيق مع األطراف و  -
 إنشاء آلية لألطراف املتعاقدة لرفع التقارير بشأن التقدم احملرز واإلجنازات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية؛و  -
 خر؛آ أو أي صكالشحنات  مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقلإسداء املشورة بشأن كيفية حتديث و  -
عن أنشـــــــــطتها  اتبتحديث، من خالل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، كل عام  تزويد هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتيةو  -

 ).2021هيئة (لفضال عن تقرير �ائي لعرضه على الدورة السادسة عشرة ل
 

                                                

ومنظمة  ةمدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات (مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات) الصادرة عن املنظمة البحرية الدولي  3
 - وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا العمل الدولية

http://www.imo.org/en/ourwork/safety/cargoes/cargosecuring/pages/ctu-code.aspx 

التوصية السادسة الصادرة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن احلاويات البحرية، متاحة على:   4
https://www.ippc.int/en/publications/84233  

http://www.imo.org/en/ourwork/safety/cargoes/cargosecuring/pages/ctu-code.aspx
https://www.ippc.int/en/publications/84233
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 2017 لفريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثــاين متعــددة الســــــــــــــنواتوقــد متــّت بلورة خطــة عمــل  ]18[
ام هفيها تنفيذ خطة عمل فريق امل صـــــــــلإال أن هناك عدة جماالت قد يت 5، ومت حتديثها منذ ذلك احلني.األول اجتماعه يف

 والقطــاع.  ،جمموعــة البنــك الــدويلو  ،واملنظمــة البحريــة الــدوليــة، عمــل منظمــة اجلمــارك العــامليــةاملعين بــاحلــاويــات البحريــة ب
وتتضــــــــمن هذه اجملاالت الوصــــــــول إىل قاعدة بيانات احلاويات لدى منظمة اجلمارك العاملية من أجل تســــــــجيل املعلومات 

البحرية مع عمليات  املرافئأي برامج مقرتحة لتحسني إدارة نظافة احلاويات يف  دمجبصيانة احلاويات وسالمتها؛ و املتعلقة 
مارك؛ وحتديد أي اتصـــــاالت أو رســـــائل مشـــــرتكة مع احلكومات الوطنية واســـــتخدامها لضـــــمان احلركة اآلمنة ســـــلطات اجل

ني معايري ب من واملضـــــمونة للحاويات البحرية، إضـــــافًة إىل إدراج النظافة الواردة يف مدونة الشـــــحن لوحدة نقل الشـــــحنات
وحدة نقل لجوانب املتعلقة بالنظافة يف مدونة الشــــــــــــحن لل الرتويجاالختيار لربامج تفتيش احلاويات، وإشــــــــــــراك القطاع يف 

 .التعبئةالشحنات بالنسبة إىل اجلهات املعنية بالشحن/
 
 المعايير الخاصة بالسلع والمسارات -5
 

ميكن حتقيق تقدم كبري يف جمال تيســـــــــري التجارة اآلمنة إذا ّمت وضـــــــــع معايري (املعايري الدولية لتدابري الصـــــــــحة النباتية) حتّدد  ]19[
اخليارات املتسقة إلدارة املخاطر بالنسبة إىل اآلفات الكبرية أو جمموعات كبرية من اآلفات املرتبطة بسلعة ما أو مبسار ما. 

 التدابري املتعلقة بآفات ذات أمهية بالنســـــــــــــبة إليها وغري مشـــــــــــــمولة على حنو مالئم بشـــــــــــــأنفاوض وتبقى للبلدان حرية الت
 املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية اخلاص بسلعة أو مسار، يف حال كان هذا األمر مربّراً من الناحية الفنية. يف
 

املنافع املتأتية عن وضــــــــــع  2030-2020وقد حّدد مشــــــــــروع اإلطار االســــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  ]20[
ريات يمعايري خاصــة بالســلع واملســارات لتيســري التجارة. ويشــري إىل أنه بإمكان جمموعة االتفاقية الدولية االســتجابة إىل التغ

ة بالســــــلع من خالل وضــــــع معايري خاصــــــ ،هها نظم التجارة العاملية واألســــــواق الدوليةاليت توجّ يف الطلبات على املنتجات 
واملســـــــارات تســـــــّهل التجارة اآلمنة وتعكس املمارســـــــات التقليدية واملتغرية يف األعمال التجارية يف ما يتعلق باحلركة الدولية 

الصـــــــحة النباتية،  خيص خاصـــــــة باآلفات، ومعاجلاتللنباتات واملنتجات النباتية. وقد تُرفق هذه املعايري بربوتوكوالت تشـــــــ
ذ على املخاطر وغريها من املواد التوجيهية ملســـــــاعدة البلدان يف تنفي قائمةً  تكون ألخذ عينات وأســـــــاليب املراقبة، وأحكام

لع واملســــــارات ســــــاملعايري اجلديدة تنفيذاً كامًال. كذلك، ميكن أن تضــــــم املعايري الدولية لتدابري الصــــــحة النباتية اخلاصــــــة بال
 أحكاماً بشأن التحقق، مثل مراجعة احلسابات.

 
، طّورت جمموعة تركيز معنية مبعايري الســـــــــــلع واملســـــــــــارات هذا املفهوم، وحّددت هدف 2018ويف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  ]21[

 دورهتا الرابعة عشـــــــــــرة يف املعايري، ومنافعها ونتائجها. ويوصـــــــــــي اقرتاح مقّدم إىل مكتب هيئة تدابري الصـــــــــــحة النباتية هذه
ة اجلارية لتيســــــــــــــري العملي توافق عليه) بأن تقبل األطراف املتعاقدة هذا املفهوم، وبأن CPM 2019/27 ) (الوثيقة2019(

 لوضع هذه املعايري وتنفيذها.

                                                

تاحة على املوقع: اخلطة املتعددة السنوات لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية م  5
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/SCTF_multiyear_plan.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/SCTF_multiyear_plan.pdf
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وجب احلّد الزمين واألنشطة املقرتحة من جانب جمموعة الرتكيز هذه، سوف يُقّدم مشروع معيار بشأن املفهوم، واإلطار مبو  ]22[

واحلوكمة لوضـــــع واســـــتخدام معايري خاصـــــة بالســـــلع واملســـــارات إىل هيئة تدابري الصـــــحة النباتية يف دورهتا اخلامســـــة عشـــــرة 
ة إلظهار منافعه وجدواه. وســـوف يتّم توصـــية اهليئ واملســـاراتالســـلع ). وســـوف يُرفق ذلك مبشـــروع معيار خاص ب2020(

قة ، وســـُيقّدم املشـــروع األول ملعايري الســـلع أو املســـارات املقدمة للموافاملفاهيمي باعتماد املعيارالســـادســـة عشـــرة  هتادور  يف
 على التشاور بشأنه.

 
 استراتيجية تنمية القدرات في مجال الصحة النباتية -6
 

د معني ييم القدرات يف جمال الصحة النباتية عمليًة تضعها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتتوّىل إدارهتا يف بلميثل تق
إلجراء تشــــخيص ذايت يهدف إىل حتديد مواطن القوة والضــــعف يف نظمه القائمة اخلاصــــة بالصــــحة النباتية. ويُنّفذ التقييم 

ق وتشـــــمل أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني (من القطاعني العام واخلاص). ويؤدي عادًة من خالل عملية ســـــرية يوجهها التواف
مراجعة التشريعات أو التنظيمات، وإىل وضع اسرتاتيجية وطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية. كما أن تعزيز  إىل

يز نظام الصــــحة النباتية، ه االســــرتاتيجية لتعز نظام الصــــحة النباتية ســــوف ميّهد الطريق لتعزيز تيســــري التجارة. وبعد تبّين هذ
 لتمويل األنشطة ذات الصلة. اجلهات املاحنةميكن للبلد املعين التوّجه إىل 

 
وتقوم جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حالياً بوضــــع اســــرتاتيجية لتقييم القدرات يف جمال الصــــحة النباتية. ويشــــكل تنفيذ هذه 

 العمل لتيسري التجارة اآلمنة.االسرتاتيجية جزءاً من خطة 
 
 2021المؤتمر الدولي لتيسير التجارة اآلمنة لعام  -7

 
، ســــوف يكون خمصــــصــــاً لصــــحة 2021إن املؤمتر الذي ســــتنظمه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملقرر عقده عام  ]23[

ميكن تضـــــمينها  حيث ،اتصـــــال لتحقيق نتائج يف األجل القصـــــري إىل املتوســـــط جهةالنباتات ولتنفيذ اخلطة، كما ســـــيوفّر 
آليٍة لتقييم الوضـــع  وفريت خطة العمل املشـــرتكة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة اجلمارك العاملية، فضـــالً عن يف

ايري اخلاصـــــة بالســـــلع واملع ،تجارة اإللكرتونيةاحلايل والتوجهات املســـــتقبلية للربامج مثل إصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية، وال
 واحلاويات البحرية. ،واملسارات

 
 المنافع -رابعاً 

 
ســـوف تســـاهم النتائج املتوخاة يف إدارة خماطر الصـــحة النباتية على حنو متســـق هبدف تيســـري التجارة اآلمنة، وإقامة منصـــة  ]24[

 تعاون مع وكاالت حدودية أخرى، وخباصة اجلمارك.
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 النهج -خامساً 
 

سـوف توفّر هذه اخلطة إطاراً مرجعياً لألنشـطة اليت سـتسـاهم يف التنفيذ الفعال التفاق تيسـري التجارة بالتعاون مع وكاالت  ]25[
 حدودية أخرى، مبا يف ذلك اجلمارك.

 
 المنتجات -سادساً 

 
تيســــــري الدويل لمؤمتر لل يف الفرتة الســــــابقةاألنشــــــطة ذات األولوية  اليت جيري تطويرها ضــــــمن إطار املنتجات ترد يف ما يلي ]27[

 :2021التجارة اآلمنة املقرتح عقده يف سبتمرب/أيلول 
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 متى من اإلجراء 
 اتفاق التعاون بين االتفاقية العالمية لوقاية النباتات ومنظمة الجمارك العالمية  1

  خطة عمل مشتركة
 2018يونيو/حزيران  األمانة

 
  2018يوليو/متوز 

 إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 2
 مرحلة االستخدام الفعلي  –مركز إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

النموذج األويل للنظام الوطين العام إلصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية متوفر 
مرحلة  –الشـــــــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــــــحة النباتية النظام الوطين العام إلصـــــــــــدار  للتجربة

 االستخدام الفعلي
 خطة إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية خلمس سنوات مسودة

 الرابعة عشرة يف دورهتا مصادقة هيئة تدابري الصحة النباتية
 الندوة الدولية

 توسيع مشاركة البلدان
كرتونية شــــمل الشــــهادات اإلليصــــحة النباتية لات اإللكرتونية للتوســــيع نطاق مركز الشــــهاد

 لتدابري الصحة والصحة النباتية 

ة اجملموعة التوجيهية املعني
بالشـــــــــهادات اإللكرتونية 

 للصحة النباتية

 
 2018منتصف عام 

 2018أواخر عام 
 
 

  2019منتصف عام  - بداية
  2018أكتوبر/تشرين األول 

 2019أبريل/نيسان 
2020 
2019 

 جارٍ 

 التجارة اإللكترونية 3
 خطة املشروع  مشروع

 عقد اجتماع جملموعة عمل خمصصة 
 تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه 

  املكتب
 2018أكتوبر/تشرين األول 

 2019مايو/أيار 
 جارٍ 

 المعايير الخاصة بالسلع والمسارات 4
 حملرزا على التقدمالرابعة عشرة  يف دورهتاهيئة تدابري الصحة النباتية موافقة 

 اجتماع جمموعة الرتكيز لوضع مشروع املعيار املفاهيمي واحلوكمة
ة استعراض املكتب/اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي/جلنة التنفيذ وتنمية القدرات/جلن

 املعايري للمشروع
اعتماد املفهوم يف الدورة اخلامســــــة عشــــــرة هليئة تدابري الصــــــحة النباتية واالتفاق على نشـــــر 

 عيار املفاهيمي للتشاور بشأنهامل
اعتماد املعيار املفاهيمي واالتفاق على التشاور بشأن املشروع األول للمعيار املفاهيمي يف 

 الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية

جمموعـــــــة الرتكيز املعنيـــــــة 
 مبعايري السلع واملسارات

 
 2019أبريل/نيسان 
 2019يونيو/حزيران 

 2019 أواخر عام
 

 2020أبريل/نيسان 
 

 2021أبريل/نيسان 

 فريق المهام المعني بالحاويات البحرية 5
وضــــــــــــــع بروتوكول مشــــــــــــــرتك بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البحرية الدولية 

 والقطاع جلمع البيانات املتصلة بتلّوث احلاويات البحرية
ئة النباتات والقطاع من مدونة املمارسات بشأن تعباستفادة املنظمات الوطنية لوقاية رصد 

 وحدات نقل الشحنات
 مجع وحتليل البيانات بشأن نظافة احلاويات البحرية

إســداء املشــورة حول كيفية حتديث مدونة املمارســات بشــأن تعبئة وحدات نقل الشــحنات 
 أو أي صك آخر

 )2021سة عشرة (دورهتا الساد الصحة النباتية يف إىل هيئة تدابري ئيالتقرير النهاتقدمي 

فــــــريــــــق املــــــهـــــــام املــــــعــــــين 
 باحلاويات البحرية

 جارٍ 
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