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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
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org يل:اإلنرتنت على العنوان التا
MV811/A 

A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الثالثةالدورة 

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 ةلكترونياإل لتجارةا ي مجالف االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأنشطة  -لكترونية التجارة اإل

 األعمالجدول من  6-11البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
 

 ةأساسي معلومات -أوالا 
ة الثاني ة والعش رين للمنظم ات اإلقليمي ة فني املشاورة ال خالليف النباتات لكرتونية متت مناقشة موضوع التجارة اإل -1

  دراا  ة 2012 ع  ام وفق  اهل ه  ذه التو   يات يفأج  رن نظ  ام االا  تعرا  ودع  م التنفي  ذ  و . 1 2010لوقاي  ة النبات  ات يف ع  ام 
ق دت خ الل ال دورة عُ و  .2لكرتونية(: املخاطر احملتمل ة عل ى الة اة النباتي ة""جتارة النباتات عرب اإلنرتنت )التجارة اإل حول

. اإلنرتن ت ربع التج ارة  تناول ت ةع خا  يضاجلسة ملناقشة مو ( 2012)يف عام تدابري الةاة النباتية )اهيئة( يئة السابعة ه
خ   الل ال   دورة التاا   عة للهيئ   ة بع   د    واعُتم   دتللهيئ   ةلكرتوني   ة خ   الل ال   دورة الثامن   ة مت   ت مناقش   ة موض   وع التج   ارة اإلو 

يف النبات ات وريريه ا م ن امل واد  (لكرتوني ةالتج ارة اإلنرتن ت )اإل ربالتج ارة ع  بش أن 014/14مشاورات إضافية  التو ية رقم 
 .3ذات الةلة اخلاضعة للوائح

 
 :يلي ما ( هبدف حتقيق2017)يف عام  خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة جلسة ملناقشة مواضيع خا ة عقدومت  -2

                                                      
 الثانية والعشرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات متاح على العنوان التايل: الفنيةتقرير املشاورة إن   1

https://www.ippc.int/en/2010---22nd-tc-among-rppos-/ 
لكرتوني    ة(: املخ    اطر احملتمل    ة عل    ى الة    اة النباتي    ة" "جت    ارة النبات    ات ع    رب اإلنرتن    ت )التج    ارة اإل ح    ولإن دراا    ة نظ    ام االا    تعرا  ودع    م التنفي    ذ   2

 /https://www.ippc.int/en/irss/activities/2 العنوان التايل: على متاحة
  للهيئة متاحة على العنوان التايل:الةادرة عن الدورة التااعة  014/14 التو ية رقم  3

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/en/2010---22nd-tc-among-rppos-/
https://www.ippc.int/en/irss/activities/2/
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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 ا ب  الع ع ن تنفي  ذهني ة واإللكرتو التو   ية الة ادرة ع ن ال  دورة التاا عة للهيئ ة بش  أن التج ارة اإل التش ديد عل ى
 حىت اآلن؛

 ونية؛لكرت النامجة عن التجارة اإل املخاطر على الةاة النباتيةبشأن  رفع مستون الوعي 

 لقيام مبا يلي:امن أجل  باتيةباملخاطر على الةاة الناملتعلقة  لكرتونيةالتجارة اإليف جمال التجارب  تشاطر 

 
o املخ    اطر عل    ى ن م    للا    د لكرتوني    ة التج    ارة اإلجم    ال يف التج    ار الع    املني م    ع  للتع    اونآلي    ات  بل    ورة

 ؛النباتية الةاة
o  لكرتونية؛التجارة اإل جمال العاملني يف العمالء والتجارتعزيز امتثال و 
o  والتسليم السريع؛العادي توطيد التنسيق مع خدمات الربيد و 
o  ؛كرتونيةلمسار التجارة اإلعن النامجة على الةاة النباتية املخاطر  على تسليط الضوءو 
o  تيسري تنفيذ التو ية الةادرة عن الدورة التااعة للهيئة.و 

 
ملنظم ات الدولي ة  ال   قام ت هب ا الكرتونية تجارة اإلالاخلا ة ببادرات املأحدث  ااتعرا  خالل هذه اجللسةمت و  -3
 املثال. لى ابيلع بشأن التنوع البيولوجي االتفاقيةو  منظمة اجلمارك العامليةو  منظمة التجارة العامليةك
 
 Global Express Associationيف القط اع اخل او وحتدي داهل رابط ة  نو أ  ااب املة لاة اوااا ي امق للم رة اووىل  و  -4
م ن أه م الش ركات  ال  تعترب eBayفضالهل عن شركة  (UPSو Fedexو DHLكشركة   تضّم شركات الشان الرئيسيةال  )

الة  اة ب    ةاخلاعتب  ارات مراع  اة االتو   يات بض  رورة  توتلق   اوجه  ات نظره   بع  ر لكرتوني  ة التج  ارة اإلجم  ال العامل  ة يف 
 .ايف أنشطته النباتية

 
بش  أن رف  ع مس  تون ال  وعي  اجتارهب  مجهوري  ة كوري  ا يف أا  رتاليا و يف  الوطني  ة لوقاي  ة النبات  ات اتاملنظم  ش  اطرت وت -5

ل مجي ع املتا دثون فريق اهل وش كّ لكرتوني ة. التجارة اإل النامجة عن الةاة النباتيةعلى خاطر املمن أجل إدارة  توالتكنولوجيا
االتفاقي  ة الدولي  ة لوقاي  ة النبات  ات بش  أن التج  ارة الة ادرة ع  ن تو   يات الإىل تعزي  ز تنفي  ذ  اونش  طة امللموا  ة اهادف  ةملناقش ة 

خ     الل اجتماع        للمض     ي ق    دماهل  ا     بيلم     ن املكت     ب أن ينظ    ر يف  يف دورهت     ا الثاني     ة عش    رة هيئ    ةاوطلب     ت  لكرتوني    ة.اإل
 .20174حزيران /يونيو يف
 
 اخت  اذواقرتح  ت  لكرتوني  ةاإلالتج  ارة تناول  ت خا   ة ناقش  ة مواض  يع ملجلس  ة وختلل  ت ال  دورة الثاني  ة عش  رة للهيئ  ة  -6

 :وتتضمن ما يلي 1 لاقترد بةورة موجزة يف املإجراءات إضافية 
 

                                                      
 نرتن    ت(اإل ع    ربلكرتوني    ة )التج    ارة ( التج    ارة اإل7201) هيئ    ة ت    دابري الة    اة النباتي    ة التابع    ة لالتفاقي    ة الدولي    ة لوقاي    ة النبات    ات ةال    دورة الثاني    ة عش    ر   4

 جلسة ملناقشة مواضيع خا ة ُعقدت يف إنتشون  مجهورية كوريا  النباتات يف
http://phytosanitary.info/activity/ippc-cpm-12-2017-e-commerce-internet-trade-plants-special-topic-session-

 korea-incheon-held 

http://phytosanitary.info/activity/ippc-cpm-12-2017-e-commerce-internet-trade-plants-special-topic-session-held-incheon-korea
http://phytosanitary.info/activity/ippc-cpm-12-2017-e-commerce-internet-trade-plants-special-topic-session-held-incheon-korea
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 دولية؛تعزيز التعاون بني املنظمات ال 
 التعاون على املستون الوطين؛ تعزيز 
 لكرتونية عنها؛التجارة اإلجمال العاملني يف  التجار حتديد املخاطر وإبالع 
 ( إشراك شركات التسليم السريعDHL Express وFedex وUPS و TNTعلى ابيل املثال) 
  العريض اجلمهورخرن و اونظمات املالناقلني و دين و املورّ زيادة مستون وعي. 

 
 هبذه الوثيقة. 1امللاق لكرتونية يف للهيئة بشأن التجارة اإل ةلدورة الثانية عشر االةادرة عن تو يات الوترد  -7
 

 2017 حزيران/يونيوفي الذي عقد  مكتب الهيئة ستنتاجات اجتماعا -ثانياا
 
لكرتوني ة بش أن التج ارة اإل ع ن بُع د امؤمتر  2017أجرن مكتب اهيئة خالل اجتماع  الذي عقد يف يونيو/حزيران  -8

 (م   ن منظم   ة اجلم   ارك العاملي   ة) Ana Hinojosa)م   ن البن   يل ال   دويل( والس   يدة  William John Gainم   ع الس   يد 
دائ رة التفت يا املعني ة بش ؤون الة اة احليواني ة  م ن) Corry Martinوالس يد  (e-bayم ن ش ركة ) Mike Carson والسيد

 Global Express رابط   ةم   ن ) Deepmar Miost ( والس   يدوالنباتي   ة التابع   ة ل   وزارة الزراع   ة يف الوالي   ات املتا   دة

Association .) حاالت عدم لكرتونية والتعامل مع يف التجارة اإل الشانات املنقولة تنظيميف وتشاطر املشاركون جتارهبم
نقص املعرفة بش أن  وأالضرائب دفع ب من التهرّ  وأ التزوير وأالسلع املستوردة عن  ريري الةايحاالمتثال مبا فيها التةريح 

 .ملنتجات احملظورةباالتجارة ريري املشروعة  وأ من الراوم اجلمركية اتاإلعفاءو  تةديرلا /اتريادالاخلا ة بااونظمة 
 
واق  رتح ب  أن تعم  ل اومان  ة  تيس  ري التج  ارة اتف  ا خ  الل  لكرتوني  ة م  نوأو   ى املكت  ب مبعاجل  ة قض  ايا التج  ارة اإل -9

 اإلجراءات التالية:اختاذ أعضاء املكتب من أجل  مع
 

 ي   ة النبات   اتإىل املنظم   ات الوطني   ة لوقا ق   د هاتلكرتوني   ة و التج   ارة اإلع   ن     ايفة وق   ائع م   وجزة إع   داد  (1)
التج  ارة جم  ال يف  العامل  ة لكرتوني  ةاإل املواقع/ة  لاةاب املأ   اب قائم  ة تتض  من جه  ات االتة  الرفق  ة بم

عل ى ها نش ر عل ى أن ي تم  بش ؤون الة اة احليواني ة والنباتي ة املعني ةدائرة التفت يا لكرتونية بالتعاون مع اإل
 ؛ال  يعترب الو ول إليها حمدودا البوابة الدولية للةاة النباتية فاات 

عل ى ا بيل املث ال م ن  Amazonلكرتوني ة كش ركة التج ارة اإلجم ال التوا ل مع أطراف أخرن عاملة يف  (2)
 ؛خالل مدرائهم إذا لزم اومر(املسألة )من هذه أجل التشديد على أمهية 

 التعاون؛جهود ي يف العامل ياالحتاد الربيدإشراك  (3)
اواااية املتاجر هب ا قائمة بالسلع ب رفقة ااب املةلاة املذكورين أعاله مو موحدة يارية معلومات  (4)

اي ة الوطني ة لوقلتوا  ل م ع املنظم ات إا داء املش ورة لفض ال ع ن  اهل عل ى الة اة النباتي ةط ر ال  تشكل خ
 ذات الةلة؛ النباتات
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ختلف  ة املراح  ل امل ثل  ون اهل جت  ار ال    تض  م املش  اركة يف اوموع  ات الفرعي  ة التابع  ة ملنظم  ة اجلم  ارك العاملي  ة  (5)
مثلي تستعني مبأو  منا رين للمواضيعختتار جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على أن  – االال التجارة يف

 والزراعة يف هذا الةدد؛منظمة اوريذية 
 إ    دار الش  هادات اإللكرتوني   ة للة   اة النباتي   ةلكرتوني   ة و ش   امل بش  أن التج   ارة اإلبرن   امم عم   ل وض  ع  (6)

العم  ل م  ع و البن  يل ال  دويل /تيس  ري التجارةتف  ا  اوريريه  ا ض  من  تقي  يم الق  درات يف جم  ال الة  اة النباتي  ةو 
خ   الل اجتم   اع اوموع   ة املعني   ة  الدولي   ة لوقاي   ة النبات   اتالتفاقي   ة ان   دوة وتنظ   يم  املعني   ة ةالثالث    جه   زةاو

اختاذ    على أن يناقا املكتب جمددهلا بعد ذليل مسألةالبنيل الدويل بالتعاون مع بالتخطيط االارتاتيجي
 ؛إجراءات ملمواة أكثر

 ؛الةادر عن هذه املنظمةدليل الستند إىل يمع منظمة اجلمارك العاملية  مشرتكمطبوع إعداد  (7)
مب ا فيه ا  اتفا  تيسري التج ارةبوتتعلق إعداد مسودة موجز تتضمن خطة عمل للسنوات الثالث القادمة  (8)

اخلط ة خ الل اجتم اع اوموع ة  ةناقش م متت. وا (ري ري وول ة حالي الكرتوني ة )التج ارة اإلبش أن تو يات ال
ن      دوة عق      د مؤمتر/ب اخلط      ةه      ذه وا      تتو   تش      رين اوول./املعني      ة ب      التخطيط االا      رتاتيجي يف أكتوبر

 .خمةةة لتنفيذ اتفا  تيسري التجارة 2020 عام يف
 

 عمل منظمة الجمارك العالمية مجموعةمشاركة في ال -ثالثاا
 لكترونيةالمعنية بالتجارة اإل

 
جمموع   ة عم   ل اجتم   اع يف  2017أكتوبر/تش   رين اوول  11ش   اركت أمان   ة االتفاقي   ة الدولي   ة لوقاي   ة النبات   ات يف  -10

 .اونشطة اخلا ة هبامن أجل تقدمي  بروكسل الذي عقد يفلكرتونية منظمة اجلمارك العاملية املعنية بالتجارة اإل
 

 .يالعامل ياالحتاد الربيدو  Alibabaو AITAو Amazon شركات االتةال بكل منومت  -11
 

 لكرتونية.والتجارة اإل النباتات اة عن دليل مشرتك  يارية مع إجيابية بملية امنظمة اجلمارك العوتعاطت  -12
 

 استنتاجات المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي -رابعاا
 واجتماع مكتب الهيئة الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول

 
مت لكرتوني   ة ال      بالتج   ارة اإل ذات الة   لةبش    أن اونش   طة اوموع   ة املعني   ة ب   التخطيط االا   رتاتيجي  حت   دي مت  -13

 .ط هايخطالتو  االضطالع هبا
 

 اونشطة امللمواة التالية:القيام باقرُتح و  -14
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  وأ ااب املةلاة )املشاركة يف االجتماعات ذات الةلة(؛ التعاون مع املؤاساتتوطيد 
  قائم  ة مرفق  ة بالنبات  ات  املنظم  ات الوطني ة لوقاي  ة ا إىللكرتوني  ة وتق  د هاإلالتج ارة ع  ن    ايفة وق  ائع إع داد

دائ رة بالتع اون م ع ) ه ذا او اليف  لكرتوني ة العامل ةاملة لاة/ املواق ع اإل أ  اابباالتة ال تتضمن جه ات 
 ؛(التفتيا املعنية بشؤون الةاة احليوانية والنباتية

  الس لع اوااا ية فض ال تتض من  يارية معلومات موحدة و ااب املةلاة املذكورين أعاله مرفقة بقائم ة
 النباتات ذات الةلة؛ املنظمات الوطنية لوقايةتوا ل مع لإاداء املشورة لعن 

  ؛على ذليل( منظمة اجلمارك العامليةافقت )و مع منظمة اجلمارك العاملية  مطبوع مشرتكإعداد 
 بش أن  البواب ة الدولي ة للة اة النباتي ةاخل او بوق ع املعل ى إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت  فاة  ااتاداث

 لكرتونية؛التجارة اإل
 لكرتونية لزيادة مستون الوعي؛بشأن التجارة اإلواد تعليمية م وأ فيديو إعداد شريط 
 مع أ ااب املةلاة ذات الةلة؛ عمل خمةةةموعة عقد اجتماع و 
  نظ ام تقي يم املخ اطر ىل إ اا تنادهلا اجله ازين اآلخ رين املعني نيتقييم املخ اطر م ع  نظم مواءمةإمكانية النظر يف

 .اجلمارك العامليةاخلاو مبنظمة 
 

أكتوبر/تشرين اوول الذي عقدت  يف جتماع االوطلبت اوموعة املعنية بالتخطيط االارتاتيجي ومكتب اهيئة يف  -15
يف اجتم      اعي مكت      ب اهيئ      ة يف ديس      مرب/كانون اوول بالتفة      يل ناقش      تها مل ه      ذه اونش      طة دي      د تك      الي أن ي      تم حت

 .لذليل موارد من خار  امليزانيةختةيص أنشطة أخرن من دون  بأيةالقيام عدم . ووافق املكتب على ويونيو/حزيران
 

 لجنة التنفيذ وتنمية القدراتاألول ل عاالجتما الصادرة عن توصيات ال -خامساا
 

ووافق   ت عل   ى لكرتوني   ة التج   ارة اإل يف جم   الاحملتم   ل القي   ام هب   ا ناقش   ت جلن   ة التنفي   ذ وتنمي   ة الق   درات اونش   طة  -16
 يلي: ما

 م ن أج ل  لكرتوني ةالتج ارة اإليف جم ال املختلف ة ن ة التنفي ذ وتنمي ة الق درات أن تنس ق اونش طة عل ى جل تعنيي
 بني مجيع اوموعات املعنية؛ اومثلضمان التعاون 

  امل وارد الفني ة  فج وات يفد الي مجيع أ ااب املةلاة ذات الةلة من أج ل حتديضّم  افرتاضيعقد اجتماع
أش رطة في ديو وريريه ا( و  ومنش ورات وق ائع ائ )  ا تلف ةخم مج اهريتس تهدف ال   والتخطيط لتنمية امل وارد 

 منسق؛ بأالوب
  للبيانات اجلمركية خدمات الربيد والنظام اآليل إشراك(ASYCUDA ) أ  ااب جان ب والبن يل ال دويل إىل

 لكرتونية يف املستقبل؛يف اونشطة املتعلقة بالتجارة اإل املةلاة الذين جيب إشراكهم
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   لكرتوني ة للمعلوم ات اإل ةةفاالعلى  لكرتونية ونشرهاإلدعوة إىل مجع املوارد الفنية املتعلقة بالتجارة اتوجي
 ؛جلنة التنفيذ وتنمية القدرات قد ااتعرضتهابعد أن تكون ( phytosanitary.info)الةاة النباتية بشأن 

  ؛والزراعةملنظمة اوريذية التابعة  االمة اوريذيةالسعي إىل التعاون مع وحدة 
  فض الهل ع  ن منظم ة اجلم  ارك العاملي  ة. املنظم  ات الراعي ة ال  ثالث م  ن قب ل ربتوض يح تقي  يم املخ اطر بش  كل أك 

عل  ى بع  ض املنتج  ات ال    تس  تدعي إج  راء  إش  ارةوض  ع  م  ن خالل   اا  تهداف النظ  ام ال  ذي  ك  ن  بوجي  
منظم  ة اجلم  ارك  م  ع املس  ألةه  ذه يف إمكاني  ة مناقش  ة  نظ  رالكم  ا جي  ب .  ع  ن كث  ب تفت  يا وتقي  يم للمخ  اطر

 .واملنظمات الراعية الثالثالعاملية 
 

اومان   ة بش   أن ه   ذا املوض   وع تتخ   ذها النظ   ر يف مجي   ع اإلج   راءات ال     هيئ   ة ت   دابري الة   اة النباتي   ة طل   ب م   ن يُ و  -17
 :ا يليتقوم مب وأن
 

 هبا؛ ال  مت االضطالع نشطةاواإلحاطة علماهل ب (1)
اومانة تتخذ لن ) على املشاريع اهل قائم متويالباعتبارها عمل الالطلب من مكتب اهيئة النظر يف خطة و  (2)

 (.موارد من خار  امليزانيةإن مل يتم توفري يف هذا الةدد ملمواة أية إجراءات 
بالتج    ارة اإلج    راءات املتعلق    ة معلوم    ات حمّدث    ة ع    ن تفاقي    ة الدولي    ة لوقاي    ة النبات    ات أمان    ة اال وإعط    اء (3)

 إذا لزم اومر.  لكرتونية يف اإلقليم اخلاو هبااإل
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مناقشقققة جلسقققة بنقققال علققق  لكترونيقققة التجقققارة اإلمجقققال  فقققيبشقققكل تعقققاوني لعمقققل اقتقققرا  لالملحقققأل األول  
 (2017) خاصة خالل الدورة الثانية عشرة للهيئةالمواضيع ال
 
 التو يات التالية. (2017الثانية عشرة للهيئة )ا ة خالل الدورة اخلواضيع املمناقشة جلسة   درت عن -1

 بني املنظمات الدولية:تعزيز التعاون 
 التج    ارة املتة    لة باملخ    اطر عل    ى الة    اة النباتي    ة مس    ألة ر     د يف االتفاقي    ة الدولي    ة لوقاي    ة النبات    ات  اا    تمرار

 ؛وتنفيذ التو يات اخلا ة هبا لكرتونيةاإل
 ق  وانني اليف للثغ  رات لكرتوني  ة مب  ا فيه  ا أي حتدي  د حمتم  ل بش  أن التج  ارة اإلعض  اء او ب  نيعملي  ات التب  ادل  ةتابع  م

 لكرتونية يف النباتات ومنتجات النباتات؛املتعلقة بالتجارة اإل ةيالتجار 
  ال     لكرتوني  ةواملس  امهة يف املناقش  ات ح  ول التج  ارة اإل ات اوخ  رنم  ع اومان  ا  عي اومان  ة إىل تب  ادل املعلوم  ات

تن  وع البيول  وجي ض  من هيك  ل منظم  ة التج  ارة العاملي  ة ومنظم  ة اجلم  ارك العاملي  ة واالتفاقي  ة بش  أن ال ي  تم تنظيمه  ا
نظم ة لكرتوني ة التابع ة ملجمموعة العمل املعنية بالتج ارة اإليف لوقاية النباتات االتفاقية الدولية    كأن تشاركوريريها

 على ابيل املثال؛ اجلمارك العاملية
  املنظم   ات اوخ   رن املعني   ة بوض   ع املع   ايري )كالدا   تور الغ   ذائي بتش   جيع  لي   ة لوقاي   ة النبات   اتاالتفاقي   ة الدو قي   ام

لكرتوني   ة ( عل   ى دراا   ة / حتدي   د املخ   اطر ذات الة   لة النامج   ة ع   ن التج   ارة اإلاملنظم   ة العاملي   ة لة   اة احلي   وانو 
 ؛تو ياتما يلزم من و يارية 

  جه  ود منظم  ة اجلم  ارك العاملي  ة يف ه  ذا انطالقهل  ا م  ن ) ا  تهدافلتفعي  ل عملي  ة االتقي  يم مش  رتك للمخ  اطر إج  راء
 الةدد(؛

  ض    مان التواف    ق م    ع لكرتوني    ة وري    ريهم )التج    ارة اإلجم    ال يف بل    ورة توجيه    ات إض    افية وإش    راك التج    ار الع    املني
ح ول  بشأن التنوع البيولوجي االتفاقيةيف رباء اخلبلورهتا ضمن إطار اجتماع التوجيهات املوجودة كتليل ال  متت 

 (؛2017انون اوول ك/لكرتونية يف ديسمربالتجارة اإل
  التو    يات و  عم   ل االتفاقي   ة الدولي   ة لوقاي   ة النبات   اتعل   ى  جلن   ة ت   دابري الة   اة والة   اة النباتي   ةأعض   اء إط   الع

 لكرتونية.بشأن مسألة التجارة اإل الةادرة عنها
 ين:على املستون الوط التعاون تعزيز
 ك على املستون الوطين؛ار واجلم ية النباتاتاملنظمات الوطنية لوقالتعاون بني توثيق ا 
 وك  االت احل  دود و مراقب  ة ك  االت و م  ن أج  ل رف  ع مس  تون وع  ي  يف املنت  ديات ذات الة  لة املش  اركة عل  ى ك  و أك  رب

 تون الوطين.سخرين على املأ ااب املةلاة اآلالربيد فضالهل عن 
 منظم  ة التج  ارة الة  ادر ع  ن تيس  ري التج  ارة )ض  من إط  ار اتف  ا  واملش  اركة فيه  ا جلن  ة تيس  ري التج  ارة  االلت  زام جت  اه

 لكرتونية على نطا  وااع.بشأن التجارة اإل للتوعيةالعاملية( 
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 لكرتونية عنهاالتجارة اإلجمال املخاطر وإبالع التجار العاملني يف حتديد 
 وال   وطين عل   ى الش   واريل الرئيس   ية املتعلق   ة بالس   لع اوااا   ية ال     تب   اع  قليم   ياإل تس   ليط الض   وء عل   ى املس   تويني

 : على أمانة االتفاقيةوبالتايل يتعنّي  نرتنت إىل املورديناإل عرب
o جم ال  بالتع اون م ع التج ار الع املني يف ج راءاتإو  من وذ عل ى وض ع  لكرتونيةالتجارة اإلقطاع مع  العمل

 ؛ااايةشواريلهم اواوطراف املتعاقدة من اإلبالع عن  من أجل متكنيلكرتونية التجارة اإل
o ظم  ات الوطني  ة لوقاي  ة النبات  ات بش  أنواملن لوقاي  ة النبات  ات قليمي  ةعلوم  ات جلمي  ع املنظم  ات اإلامل ريت  وف  

 كيفية ااتخدام النموذ ؛
o  ش مل يا نوي  قري رر تا  دعملي ة اإلب الع وإ  تل تبشأن املماراات اجليدة ال   ردود الفعل الواردةمجع

 لكرتونية.التجارة اإلقطاع 
 :يساهم يف أن (TNTو UPSو Fedexو DHL Express على ريرار)شراك شركات التسليم السريع  كن إل
  الوكاالت اوخ رن / لكرتونية من أجل متكني العمالءاإل الشاناتبشأن مسبقة  علوماتمخدمات الربيد إعطاء

 ملخاطر؛من تقييم ا
  ؛منها عن كثب تاققباقي الطرود للوإبعادها عن وتتبعها السلطات مثرية للريبة  هاتعترب ال   الطرودتعقب 
 (إلجراء عمليات التاقق على كو فّعال اخلاضعة للمراقبةو  الئمةد اجلمارك باملرافق املتزوي)؛ 
  ن الس لطات باملعلوم ات املتاح ة ذات الة لة بش أن  ديتزو اعتُ رب أا ا ش انات اجله ات ال   أرا لت إليه ا و الش احن

 ؛(حدود قانونيةإىل ذليل ضع خي) على الةاة النباتية حمتمالهل  اهل طر ختشكل قد حتتوي العا 
  إىل )خيض    ع ذل     يل أكث    ر م     ن م    رّة ك    رروا فعل    تهم   جن     اةت    ربهم الس    لطات عالعم    الء ال     ذين تإقف    ال حس    ابات

 قانونية(. حدود
 العريضخرن واجلمهور اونظمات املاملوردين والناقلني و زيادة مستون وعي 

 لكرتوني ة بش أن التج ارة اإلعلى اإلنرتن ت على موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لكرتونية إ فاة  ااتاداث
 ؛ةضافياإلتبادل املعلومات لجهة االتةال حتديد و 

  أش  رطة بإع  داد الة  لة  واملنظم  ات الدولي  ة ذاتالقط  اع بالتع  اون م  ع أمان  ة االتفاقي  ة الدولي  ة لوقاي  ة النبات  ات قي  ام
من أجل شرح املخ اطر عل ى الة اة النباتي ة النامج ة ع ن أو مواد تعليمية  دورات تعّلم إلكرتونية وأأدلة  وأفيديو 

 لكرتونية.التجارة اإل


