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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 :ايلاإلنرتنت على العنوان الت
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A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 ة عشرةلثالدورة الثا

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 التجارةخطة العمل لتيسير 

 جدول األعمالمن  7-11البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
 
 2017أكتوبر/تشرين األول  شهر يفاالجتماع الذي عقدته يف  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي قتصاد -1

 عليـه للموافقـة (اهليئـة) هيئـة تـدابري الصـحة النباتيـةإىل  مـن مثّ  هرفعـل )طيـه على مشروع خطة العمل لتيسري التجارة (املرفق
 .2018أبريل/نيسان  يف

لألطراف املتعاقدة أن من خالهلا السبل اليت ميكن فضل أل واستعراض حبثمثرة خطة العمل لتيسري التجارة  وتعدّ  -2
اميـــة إىل تيســـري التجـــارة اجلهـــود الر  ، فضـــًال عـــن حتســـنيمنظمـــة التجـــارة العامليـــةالصـــادر عـــن تيســـري التجـــارة  اتفـــاقتنفـــذ 
 عام. بشكل

 إىل القيام مبا يلي:وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة  -3

 .2020-2018على خطة العمل لتيسري التجارة للفرتة  املوافقة )1(
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 سير التجارةيخطة العمل لت
 2020-2018للفترة 

 الوصف -أوالً 
يـنص . و 2017فرباير/شـباط  22يف  منظمـة التجـارة العامليـةالصادر عن تيسري التجارة  اتفاقعلى  املصادقةمتت  -1

علـى  ةاملتخـذاإلجـراءات مواءمـة مـن أجـل  وااللتزامات املتوجبـة عليهـا اجلهات املوّقعة اليت تتمتع هبااالتفاق على احلقوق 
 عامليًا. تيسري التجارة اتفاقدوراً قيادياً يف تيسري تنفيذ منظمة اجلمارك العاملية  وتؤديالسلع. حركة لتيسري  حلدودا

ضــمن االتفاقيـة الدوليــة لوقايــة  االتزاماهتــ النباتـات اخلاصــة بتنفيـذت الوطنيــة حلمايــة وسـتتداخل أنشــطة املنظمـا -2
بتفتيش البضـائع  وعلى وجه اخلصوص األنشطة املتعلقةحلدود بااألنشطة اليت تقوم هبا وكاالت أخرى معنية النباتات مع 

 وختليص املعامالت ذات الصلة. لربيدطرود او والربيد  والركاب
أ�ــا  أوأن وضــعتها حّيـز التنفيــذ  التفاقيــة الدوليــة لوقايـة النباتــاتسـبق لعناصــر  تيسـري التجــارة اتفــاقويتضـمن  -3

والتجــارة  ةثالثــالرتاخــيص لألطــراف المــنح و  املخــاطرإىل . وتشــمل هــذه العناصــر التــدخالت املســتندة تعمـل علــى بلورهتــا
 .به) اموثوقً  أو االذين يعترب العمل معهم آمنً التجار (للصحة النباتية و�ج النظم لكرتونية لكرتونية وإصدار الشهادات اإلاإل
 العديد من البلدان.من  مشرتكاهتمام بحلركة الدولية للحاويات البحرية ا ظىوحت

تفاق تيسري التجارة الموجز صياغة على  2017ووافق مكتب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف يونيو/حزيران  -4
املعنيـــة بــــالتخطيط  اجملموعــــة هلتناقشـــ للســـنوات الــــثالث القادمـــةاالتفاقيـــة الدوليـــة لوقايــــة النباتـــات يتضـــمن خطـــة عمــــل 
ومت إعـداد اخلطـة بعــد مناقشـات اجملموعـة املعنيــة  .بالفعــل ذلـك حصـلقــد و  2017ر/تشـرين األول باالسـرتاتيجي يف أكتو 

تنفيـذ اتفـاق تيسـري واملوافقة عليها. وستوّجه اخلطة باستعراضها هيئة تدابري الصحة النباتية لتقوم بالتخطيط االسرتاتيجي 
اتفاق التعاون حلاويات البحرية و رتونية للصحة النباتية والكالشهادات اإل وإصدارلكرتونية ما يتعلق بالتجارة اإل التجارة يف

اخلطـة هـذه وسـتُتّوج التعـاون بينهمـا علـى بنـاء القـدرات. العامليـة و  منظمـة اجلمـاركبـني االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات و 
تنفيـذ اتفــاق للصـحة النباتيـة و خمصصــة لوسـتكون االتفاقيـة الدوليــة لوقايـة النباتـات  اتستضـيفه 2020ؤمتر/نـدوة يف عـام مب

 تيسري التجارة.

 / المواءمةسياق االستراتيجيال -انيًاث
والنتــائج  اإلجـراءات وتتضـّمن .2030-2020للفــرتة  اإلطـار االسـرتاتيجي مشـروعىل إالعمـل هــذه تسـتند خطـة  -5

لكرتونية للصحة املوجودة مبا فيها إصدار الشهادات اإل وأاملشاريع اجلديدة بالنسبة إىل  2020وحىت عام  2018منذ عام 
 فريق املهام املعين باحلاويات البحرية. وأنشطة القائم على املخاطر رتونية والتفتيش لكالنباتية والتجارة اإل

 النتائج -ثالثًا
مبفردها أو بالتعاون  اليت تضطلع هبا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إبراز األنشطةيف  خطة العمل هذهساهم ست -6

  ًا.دوليانتشار اآلفات لحد من ل املنتجات النباتيةيف النباتات و التجارة اآلمنة اجلمارك العاملية من أجل تيسري  مع منظمة
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 اتفاق التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة الجمارك العالمية -1
سيتم التوقيع على اتفاق التعاون بني أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة اجلمارك العاملية يف املستقبل  -7

يف يف تيســري التجـــارة الدوليـــة املســـائل ذات االهتمــام املشـــرتك الــيت تســـاهم التعــاون يف  القريــب. وسيشـــّجع هــذا االتفـــاق
علومات حول املفضال عن  واملطبوعات . ويدعم هذا االتفاق تبادل الوثائقؤكفو على حنو آمن  النباتات واملنتجات النباتية

بشــأن املســائل املتعلقـــة  للمشــاورات املنتظمـــةاهتمــام مشـــرتك كمــا أنــه يـــوّفر منصــة حتظــى ب قـــد الــيتاألحــداث واألنشــطة 
تتفقــان علـــى يف االجتماعــات أو األحــداث ذات الصــلة وقــد  بصــفة مراقــب تــنيشــارك كــل مــن املنظمتوس بالسياســات.

 .الداخلية ورهنا بتوافر املوارد اللوائح والقواعدمع يتماشى مبا االضطالع بأنشطة مشرتكة 
هــذه اخلطــة تضــمن املتوقــع أن تمــن و . 2018ســتتم املوافقــة عليهــا يف عــام و خطــة عمــل مشــرتكة  إعــداديتم سـو  -8
 :يلي ما

علــى وجـــه  يف مــا يتعلــقاعــرتاف مشــرتك بــاألدوار والفــرص مـــن أجــل تيســري التجــارة علــى املســـتوى العــاملي  •
 اتفاق تيسري التجارة؛بالنتائج املنبثقة عن اخلصوص 

التدريب على مبادئ حبيث تشمل  أنشطة تنمية القدرات ذات االهتمام املشرتك وتنفيذها تعاون يف إعدادو  •
 ؛على املخاطر وتنفيذها نظم التفتيش القائم

منظمــة  رتيّســاجملموعـة الفرعيــة املعنيـة بالســالمة واألمــن الـيت ومشـاركة االتفاقيــة الدوليـة لوقايــة النباتــات يف  •
آخــر منتـدى أي و علـى املسـتوى العـاملي مـن أجــل دعـم تنفيـذ اتفـاق تيسـري التجــارة عملهـا اجلمـارك العامليـة 

 ؛ذات الصلة
لكرتونيــة بإصـدار الشـهادات اإلوعلــى وجـه اخلصـوص االعــرتاف  خطــة العمـل هـذهتعـاون يف دعـم تنفيـذ و  •

احلاويــات تعقــب عمليـة لــدعم وصــول إىل نظـم البيانــات وال النافــذة املوحـدة نظــم يف بلـورة للصـحة النباتيــة
احلد مـن احلركـة من أجل  فضال عن األنشطة املشرتكة مع موفري خدمات الربيد البحرية النظيفة وتسجيلها

 .لكرتونيةيف التجارة اإلاخلاضعة للوائح للنباتات وللمنتجات النباتية عاملية ال

 لكترونية للصحة النباتيةإصدار الشهادات اإل -2

علـى تيسـري  لوقايـة النباتـاتالتـابع لالتفاقيـة الدوليـة  اإللكرتونيـة للصـحة النباتيـةالشـهادات  مركز إصدارعمل يس -9
يزيـل مجيـع تكــاليف بروتوكــول واحـد فحسـب لالتصـاالت ممـا  القـائم علـى لكرتونيـة املتعـدد األطـرافتبـادل الشـهادات اإل

النظـام الـوطين العـام ( شـبكة اإلنرتنـت علـى مبّسـطنظـام عـام يتم تطـوير كذلك، . و بروتوكوالت التبادل الثنائي وتعقيداهتا
 وإرسـاهلا وتلقيهـا ادات اإللكرتونيـة للصـحة النباتيـةصدار الشهإل )GeNS إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّية

ييسـر وف سـ، ويف �ايـة املطـاف .خمصص لـذلكنظام وطين قائم أي لبلدان اليت ال يوجد فيها يف ا عامليا ليتم استخدامه
لبلدان على ا "ل اخلاص بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةاحلمًعا وتطلق عليهما أيًضا تسمية " هذان النظامان

 .شهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّيةلتبادل اعملية  – احملدودة املوارد خاصة تلك –

والتعـــاون  املواءمـــةإىل يف التجـــارة  هــاوإدماج النباتّيـــةاإللكرتونّيـــة للصـــّحة الشــهادات  تطـــويريف األولويـــة  ُتســندو  -10
 :2020-2018 اإلجراءات يف الفرتة وترد يف ما يليوالتنفيذ واالستدامة. 
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الشــــهادات مركـــز  مفهــــوم جلـــدوىإثباتــــاً الــــذي يشـــكل  مرفـــق وضــــع املعـــايري وتنميــــة التجـــارةإمتـــام مشــــروع  •
 ؛إلصدار الشهادات اإللكرتونيةالعام الوطين والنظام  لكرتونية للصحة النباتيةاإل

وأدوات التشغيل وتنمية القدرات منوذج و  ملواصفات الفنيةا التوجيهات املتعلقة بالتنفيذ كالتشريعات و تقدميو  •
 ؛عمال التجاريةاألاإلجراءات اخلاصة بتغيري 

مبـــــا فيــــــه  ،لكرتونيـــــة للصــــــحة النباتيـــــةإصــــــدار الشـــــهادات اإللألعمــــــال التجاريـــــة خـــــاص بمنـــــوذج  إعـــــدادو  •
 التمويل؛ خيارات

 ؛غايات التنفيذ حتديدو  •
 ؛2020ندوة دولية يف عام  عقدو  •
(البنـك الـدويل  عامليـةمن خالل إرساء شـراكات  نظم النافذة املوحدةإلدماج  –مع البنك الدويل  والتعاون •

 )؛ومنظمة اجلمارك العاملية
لكرتونيـة الشـهادات اإلشمل يلللصحة النباتية لكرتونية الشهادات اإلمركز توسيع نطاق إمكانية والنظر يف  •

 .(صحة احليوان وسالمة األغذية) تدابري الصحة والصحة النباتيةل

 لكترونيةالتجارة اإل -3

جلســة ملناقشــة مواضــيع  2017عقـدت هيئــة تــدابري الصــحة النباتيــة يف اجتماعهــا الثـاين عشــر يف أبريل/نيســان  -11
إىل املكتب بلورة سبيل للمضي قدماً يف االجتماع املزمع عقده يف يونيو/حزيران لكرتونية وطلبت تتعلق بالتجارة اإل خاصة
لكرتونية مع عدد من املنظمات حول التجارة اإل مؤمتر عن بُعد  بعد إجراءتبّني و  اعتبارات خاصة باملوارد. فيه، مبا 2017

دورا أساسـيا يف  ؤدييـ الواردات والصـادراتاخلاصـة بـالصحة النباتيـة املعرفة بشأن لوائح  إىل أصحاب املصلحة أن افتقار
 نرتنت.اإل ربع اليت يتّم شراؤهاعدم امتثال السلع 

منصـة للعمـل  على أن اتفاق تيسري التجارة يوفر] 2017تقرير املكتب الصادر يف يونيو/حزيران [ووافق املكتب  -12
 :اختاذ اإلجراءات التاليةلكرتونية واقرتح على املسائل املتعلقة بالتجارة اإل

 ؛ملنظمات الوطنية لوقاية النباتاتإعداد صحيفة وقائع موجزة عن التجارة اإللكرتونية وتقدميها إىل ا •
أصـــــحاب املصــــلحة/املواقع اإللكرتونيــــة العاملـــــة يف جمــــال التجـــــارة لــــدى  هـــــات االتصــــالجبقائمــــة إرفــــاق و  •

على أن يتم نشرها األمريكية، يف الواليات املتحدة الوطنية لوقاية النباتات  ةاملنظماإللكرتونية بالتعاون مع 
 الوصول إليها حمدودا؛ يكونعلى صفحات البوابة الدولية للصحة النباتية اليت 

ل على سبيل املثال من أج Amazonالتواصل مع أطراف أخرى عاملة يف جمال التجارة اإللكرتونية كشركة و  •
 ؛املسألة أمهية هذهالتوعية ب

 ؛إشراك االحتاد الربيدي العاملي يف جهود التعاونو  •
اخلاضــعة صـياغة معلومـات موحــدة ألصـحاب املصـلحة املــذكورين أعـاله مرفقـة بقائمــة بالسـلع األساسـية و  •

 ؛ةاملعنيالوطنية لوقاية النباتات فضال عن إسداء املشورة للتواصل مع املنظمات للوائح عادًة 
) لتطبيقهـا االتفاقيـة الدوليـة للنظـام املنسـق( نسـقلنظـام املا لرمـوز وحـدةمجمموعـة اعتمـاد  إمكانية النظر يفو  •

خطـراً  نرتنـت والـيت تشـكل عـرب اإل الـيت يـتّم عـادة شـراؤها اضعة للـوائحاخلواد املشحنات عامليا للكشف عن 
 ؛على الصحة النباتيةكبريًا 
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املشاركة يف اجملموعات الفرعيـة التابعـة ملنظمـة اجلمـارك العامليـة الـيت تضـم جتـاراً ميثلـون املراحـل املختلفـة يف و  •
التابعــة لالتفاقيـة الدوليــة لوقايــة النباتــات علــى أن ختتـار جلنــة التنفيــذ وتنميـة القــدرات  –سالسـل التجــارة 

 ؛منظمة األغذية والزراعة يف هذا الصدد أو تستعني مبمثلي اليت جتدر مراقبتها مناصرين للمواضيع
وضع برنامج عمل شامل بشأن التجارة اإللكرتونية وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وتقييم و  •

إضــافية الـثالث وتنظـيم نـدوة  والوكــاالتالبنـك الـدويل مـع  ســوى ذلـكو القـدرات يف جمـال الصـحة النباتيـة 
عقد الـــذي ســـيالتفاقيــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات خـــالل اجتمـــاع اجملموعــة املعنيـــة بـــالتخطيط االســـرتاتيجي 

اســــتعراض التطــــورات بالتعــــاون مــــع البنــــك الــــدويل، علــــى أن ينــــاقش املكتــــب بعــــد ذلــــك  2018 عــــام يف
 ؛اإلجراءات امللموسة اإلضافية اليت يتعني اختاذهاو 

بشــــــــأن  هــــــــااجلمــــــــارك العامليــــــــة يســــــــتند إىل الــــــــدليل الصــــــــادر عنإعـــــــداد مطبــــــــوع مشــــــــرتك مــــــــع منظمــــــــة و  •
 لكرتونية.اإل التجارة

إىل بلـورة الـيت تـؤدي سـواها و هذه األنشـطة  عمل وتنسيقتتوىل وضع خطة  عمل خمصصة ةجمموعوميكن إنشاء  -13
 نرتنـتاإل علـى شـراؤها الـيت يـتماخلاضـعة للـوائح دخـول النباتـات واملنتجـات النباتيـة من أجل احلـد مـن �ج عاملي متسق، 

 األمور التالية:. وقد تتضمن خطة العمل املذكورة الربيد تسليمالربيد وخدمات  عرب
 ؛اخلاضعة عادًة للوائحبالسلع قائمة  •
 رموز النظام املنسق هلذه السلع؛وتوحيد  •
 نرتنت؛وإطار عمل للتعاون الدويل مع التجار العاملني على اإل •
 تسليم الربيد؛خدمات وآلية تعاون رمسية مع  •
املسـاعدة يف معاجلـة املسـائل حزم اتصاالت ومشورة مشرتكة للمنظمات الوطنية حلماية النباتات من أجل و  •

 لكرتونية؛املتعلقة بالصحة النباتية الناجتة عن التجارة اإل
يف أو متسـقة  موحـدةإجـراءات  اختـاذتبـادل املعلومـات و و�ـج تعـاوين مـع منظمـة اجلمـارك العامليـة مـن أجـل  •

 .اجملاالت ذات االهتمام املشرتك

 بالحاويات البحرية فريق المهام المعني -4

"جمموعــــة مــــن  علــــى 2017وافقــــت هيئــــة تــــدابري الصــــحة النباتيــــة يف اجتماعهــــا الثــــاين عشــــر يف أبريل/نيســــان  -14
 اإلجراءات. وتكّمل هذه وإدارهتاقيمة لتقييم خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية عطي اإلجراءات التكميلية"، اليت ت

تنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليـة 
يف دورهتا العاشرة  هيئة تدابري الصحة النباتيةالصادرة عن  01_10/2015وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والتوصية 

وإدخـال اآلفــات واألمــراض إىل  معاجلــة خمـاطر التلــوث الـيت تطرحهــا احلاويـات البحريــةمــن أجـل احلاويــات البحريـة  شـأنب
 .مناطق جديدة من خالل العمليات التجارية

ة بالنسبة إىل  أمهية حمورية باحلاويات البحرية فريق املهام املعين كتسييو  -15 خطة العمل التكميلية للحاويات البحري
هليئة تدابري الصحة النباتية. حتت رقابة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة وستعمل  هيئة تدابري الصحة النباتية اليت أقرهتا

تأثري مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات الصـادرة  املعين باحلاويات البحرية بقياس وسيقوم فريق املهام
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ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا خالل السنوات اخلمس املقبلة،  عن املنظمة البحرية الدولية
ملسـاعدة املنظمــات وتبادهلــا املعلومـات مجـع عمليــة تيسـري ورفـع مسـتوى الــوعي إزاء خمـاطر اآلفـات يف احلاويــات البحريـة و 

 .اطر على حنو أفضلالوطنية لوقاية النباتات على إدارة هذه املخ

التكميليــة للحاويــات  املعــين باحلاويـات البحريــة علـى اإلجــراءات الـواردة يف خطــة العمـل فريــق املهـامشـرف يسو  -16
 كملها بأي إجراءات أخرى من خالل ما يلي:يالبحرية، وس

 ؛توفري املعلومات عن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر •

 ؛األخرى ، واملنظمات الدوليةالقطاعواملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، و  التنسيق مع األطراف املتعاقدة،و  •

 ؛التقارير بشأن التقدم احملرز واإلجنازات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية لرفعإنشاء آلية لألطراف املتعاقدة و  •

  ؛املشورة بشأن كيفية حتديث مدونة الشحن لوحدة نقل الشحنات أو أي صك آخر وإسداء •

علومات مستكملة عـن أنشـطتها تزويد هيئة تدابري الصحة النباتية، من خالل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، مبو  •
 ).2021فضال عن تقرير �ائي لعرضه على الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( سنويا

 2017يف نوفمرب/تشـــرين الثــــاين  باحلاويـــات البحريـــة ُمخاســـية لفريـــق املهـــام املعــــينخطـــة عمــــل ت بلـــورة متّـــوقـــد  -17
 ملعـين باحلاويـات البحريــةريـق املهـام افعمـل تـداخل فيهـا تنفيـذ خطـة قـد يعـدة جمـاالت هنـاك  اجتماعهـا األول. إال أن يف
 منظمـة اجلمــارك لــدى. وتتضـمن هـذه اجملــاالت الوصـول إىل قاعــدة بيانـات احلاويـات عمـل منظمــة اجلمـارك العامليــة مـع

وإدخال أي بـرامج مقرتحـة لتحسـني إدارة نظافـة  ؛احلاويات وسالمتها العاملية من أجل تسجيل املعلومات املتعلقة بصيانة
مـع احلكومـات اتصـاالت و/ أو رسـائل مشـرتكة  وحتديـد أي ؛اجلمـاركسـلطات مع عمليات  احلاويات يف املرافئ البحرية

 .بحريةالحاويات ضمونة للاملمنة و لضمان احلركة اآلالوطنية واستخدامها 

 2020الدولي لتيسير التجارة لعام المؤتمر  -5
الــيت و  للصـحة النباتيــة وتنفيـذ اتفــاق تيسـري التجــارة ةخصصــاملو  2020  ســتعقد يف عـاميتالـنــدوة الؤمتر/امل وفرسـي - 18

األجلـني القصـري واملتوسـط الـيت قـد يـتم النتـائج يف مسـؤولة عـن  جهة اتصـالاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  استستضيفه
فضال عن أ�ا سـتوفر آليـة لتقيـيم  ،اتفاق التعاون بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة اجلمارك العامليةإدخاهلا يف 

لكرتونيــة اإل لكرتونيـة للصـحة النباتيـة والتجـارةإصـدار الشـهادات اإلنـامج ربامج كرب لـات املسـتقبلية لاالجتاهـو الوضـع الـراهن 
 واحلاويات البحرية.

الصـحة النباتيـة وتيسـري  يف الرتكيـز العـاملي علـى اً أساسـي اً عنصـر  2020كـن اعتبـار املـؤمتر الـذي سـيعقد يف عـام ومي -19
 االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.وإحدى النتائج  السنة الدولية للصحة النباتيةخالل التجارة 

 المنافع -رابًعا
علــى الصــحة النباتيــة مـن أجــل تيســري التجــارة مبــوازاة املخــاطر توحيــد عمليـة إدارة املتوخــاة يف النتــائج ستسـاهم  -20

  اجلمارك.سلطات وعلى وجه اخلصوص  وكاالت أخرى معنية باحلدود مع تدى تعاوينمنإنشاء 
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 النهج -خامًسا
 الــيت ستســـاهم يف تنفيــذ اتفــاق تيســـري التجــارة بشــكل فعـــالطة اً لألنشــإطــاراً مرجعيـــ خطــة العمـــل هــذهســتوفر  -21

 .اجلماركسلطات  مبا فيهاوكاالت أخرى معنية باحلدود بالتعاون مع 

 المنتجات -اسادسً 
لمـؤمتر ل يف الفـرتة السـابقةاألنشـطة الـيت حتظـى باألولويـة  تطويرهـا ضـمن إطـار جيريجات اليت املنت ما يلي ترد يف -22

 :2020بتمرب/أيلول التجارة املقرتح عقده يف سالدويل لتيسري 
 تنفيذالتاريخ   الجهة المسؤولة اإلجراء 

اتفــــــــــــاق التعــــــــــــاون بـــــــــــــين االتفاقيــــــــــــة الدوليـــــــــــــة لوقايــــــــــــة النباتـــــــــــــات  -1
 الجمارك العالمية ومنظمة

 خطة العمل المشتركة

 2018 األمانة

 

 2018 متوزيوليو/

2-
  

 النباتيةلكترونية للصحة إصدار الشهادات اإل

لكرتونيـــة للصـــحة إصـــدار الشــهادات اإلملركـــز  ويلاألنمــوذج ال •
 متوفر للتجربةالنباتية 

لنظــــــام الــــــوطين العــــــام إلصــــــدار الشــــــهادات لالنمـــــوذج األويل  •
 متوفر للتجربة لكرتونية للصحة النباتيةاإل

 ندوة دولية •
 
 مرحلـة –لكرتونيـة للصـحة النباتيـة إصدار الشـهادات اإل مركز •

 الفعلي الستخداما
لكرتونيــة للصــحة نظــام الــوطين العــام إلصــدار الشــهادات اإلال •

 الفعلي االستخدام مرحلة –النباتية 
 الشـــــــــهادات إصـــــــــداراألعمـــــــــال التجاريـــــــــة اخلــــــــاص ب منــــــــوذج •

 النباتية للصحة لكرتونيةاإل
 البلدان مشاركة توسيع •
لكرتونيــــة للصـــحة النباتيــــة الشـــهادات اإل مركــــزتوســـيع نطـــاق  •

 لكرتونية لتدابري الصحة والصحة النباتيةاإللتشمل الشهادات 

 

اجملموعـــــة التوجيهيـــــة 
املعنيــــــة بالشـــــــهادات 
اإللكرتونيـــة للصــــحة 

 النباتية

 

أكتوبر/تشــــــــــــرين األول 
2017 

 -يونيــــــــــــــــــــــــــــــــــو/حزيران 
 2018يوليو/متوز 

 كـــــانون الثــــــاين  / ينـــــاير
2018  

يف الفـــــرتة املمتـــــدة مـــــن 
منتصــــــــــف إىل أواخـــــــــــر 

 2018عام 

 2018أواخر عام 
 

2019 

 العمل عليه جار
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 لكترونيةالتجارة اإل -3
 صياغة خطة املشروع •
 موعة عمل خمصصةعقد اجتماع جمل •
 .وتنفيذه العملبرنامج  وضع •

 قد تتضمن األنشطة ما يلي:
o قائمة بالسلع اخلاضعة عادًة للوائح 
o  رموز النظام املنسق هلذه السلعتوحيد 
o إطــــــار عمــــــل للتعــــــاون الـــــــدويل مــــــع التجــــــار العـــــــاملني 

 نرتنتاإلعلى 
o  قــــد  –آليـــة تعـــاون رمسيـــة مــــع خـــدمات تســـليم الربيـــد

 Global Expressةرابطـــــخـــــالل تكـــــون مـــــن 

Association 
o حزم اتصاالت ومشورة مشرتكة 
o  ــــج تعــــاوين مــــع منظمــــة اجلمــــارك العامليــــة مــــن أجـــــل�

 املعلومات تشاطروالعناصر املشرتكة و�ج التوحيد 

 املكتب

 

 

جمموعـــــــــــــــة العمــــــــــــــــل 
 املخصصة

 

 

 2018فرباير/شباط 
  2018مايو/أيار 

 

2018يونيو/حزيران   

 

 بالحاويات البحرية ريق المهام المعنيف -4

 متــــــــــــت املوافقــــــــــــة عليهـــــــــــــا ُمخاســـــــــــــيةخطــــــــــــة عمــــــــــــل تنفيــــــــــــذ  •
 2017يف نوفمرب/ تشرين الثاين 

 ينفريــــــق املهـــــــام املعـــــــ
ريةباحلاويات البح  

 

 وفقا خلطة العمل

 المؤتمر الدولي لتيسير التجارة -5

 
  هتمام باستضافة املؤمترعن االحلصول على تعبري إىل االسعي  •
 تنسيقجلنة إنشاء  •
 صياغة الربنامج •

 2020ســـــــــبتمرب/أيلول  األمانة
 )يؤكد الحقا(

 2018مايو/أيار 
 2018يوليو/متوز 

2019سبتمرب/أيلول   

 الحاالت المعتمدة على سواها -سابًعا
النتائج  ويعتمد حتقيق .جيري العمل على بلورهتا املوجودة مسبقا أو اليتملشاريع مت إدخال عدد من األنشطة يف ا -23

يعتمـد عـدد مـن األنشـطة علـى تـوفر سـوف إمتام هذه املشاريع. وعلى غرار ذلك، على مدى  تيسري التجارةعلى مستوى 
  .صلةالذات  واخلربات من خارج امليزانيةاملوارد 
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 المخاطر -ثامنًا

 

 الميزانية -تاسًعا
 اإلنفاق المقترح (بالدوالر األمريكي)  
 2020-2018السنوات   
 2020 2019 2018 المصدر 

 اتفاق التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة الجمارك العالمية
خطـــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل 

 املشرتكة
 15 000 األمانة

 أمريكي دوالر
000 15 
 أمريكي دوالر

000 15 
 أمريكي دوالر

 لكترونية للصحة النباتيةإصدار الشهادات اإل
[أدخــــــــل األنشـــــــــطة 

 ]املقرتحة
املعــــــــــــين  فريــــــــــــق املهــــــــــــام

باحلاويــــــــــــــات البحريـــــــــــــــة 
 واملوارد من خارج امليزانية

000 540 

 أمريكي دوالر
000 540 
 أمريكي دوالر

000 540 
 أمريكي دوالر

 لكرتونيةالتجارة اإل
[أدخــــــــل األنشـــــــــطة 

 ]املقرتحة
 30 000 من خارج امليزانية

 أمريكي دوالر
000 30 
 أمريكي دوالر

000 30 

 أمريكي دوالر

 بالحاويات البحرية ريق المهام المعنيف
مـا مت االتفـاق عليــه 

 قيــيف خطـة عمـل فر 
املعــــــــــــــــــــين  املهـــــــــــــــــــام

 باحلاويات البحرية

 25 000 من خارج امليزانية
 أمريكي دوالر

000 25 
 أمريكي دوالر

000 25 
 أمريكي دوالر

 معالجة المسألة الوصف

من خارج امليزانية، لذلك جيب البحث عن مصـادر متويـل  موارد يتعّني توفري  املتوفرةنقص املوارد 
 .بنك الدويل وغريه على سبيل املثاللالتعامل معها كاو  غري تقليدية

إرســاء شـــراكات اســـرتاتيجية مـــع منظمـــات أخـــرى ذات اهتمـــام مشـــرتك يف  املتاحةاالفتقار إىل اخلربات 
 .التنظيمية وقطاع النقل يئاتاهل من موغريه ريناملصدّ كتيسري التجارة  
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 ر التجارةيالمؤتمر الدولي لتيس
ختطـــــــــــــــيط املــــــــــــــــؤمتر 

 وتنظيمه
دوالر  50 000 عينية من خارج امليزانية

 أمريكي
دوالر  200 000

 أمريكي
 610 000  المجموع

 أمريكي دوالر
000 660 

 أمريكي دوالر
000 810 
 أمريكي دوالر

 

 الحوكمة -عاشًرا
سيتم رفع تقرير موجز يف تقرير األمانة ضمن خطة العمل و املضطلع هبا اإلجراءات يشرف املكتب على وف س -24

 ددة.احملشاريع امليئة تدابري الصحة النباتية من خالل اإلجراءات هلعن إضافية السنوي. وسيتم توفري معلومات 


