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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الدورة الثامنة
 1122 نيسان/ أبريل  21 – 8روما، 
نظام  دراسات استناداً إلى تدابير الصحة النباتية لهيئةالتوصيات المقترحة 

 التنفيذ ودعم ستررا اال
 من جدول األعمال 1-22البند 
 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةأمانة  من إعداد

 
 تاريخوالدور ال - تدابير الصحة النباتية هيئةتوصيات - أوالً 

 
عملية تسجيل على ( 0212) في دورتها الخامسة( الهيئة) هيئة تدابير الصحة النباتيةوافقت  -1

يشكل اها دولية لتدابير الصحة النباتية لكن محتومعايير التي لم تكن هيئة القرارات واتفاقات  وتتبع
نجم قد و. الهيئةرير اتق مرفقاتن عشكل مستقل منفصل بإتاحتها ومن المفيد مواد مرجعية دائمة 

 (0222) هالالرابعة الدورة و (0222)للهيئة  الثالثة ةالتي جرت في الدور المباحثاتعن هذا القرار 
 .حرصاً على أن تكون القرارات المتصلة بالمسائل التشغيلية الطويلة األجل متاحة بسهولة

 
 واتفقت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة على أّن الالئحة الداخلية للهيئة تنص -0

وتقضي هذه اإلجراءات بعرض التوصية المقترحة . على اإلجراءات المناسبة العتماد التوصيات
وإذا كانت الوثيقة . على الهيئة التي تقوم بدراسة االقتراح وتقرر ما إذا كان يتعيّن اعتماده كتوصية

ة للهيئة للنظر تحتاج إلى مزيد من الدراسة، يمكن مراجعتها وإحالتها بعد ذلك إلى االجتماع التالي
النباتات المائية  توصيتين، واحدة عن، تقترح األمانة اتاإلجراءهذه مع  وتماشياً . فيها واعتمادها

 .ألف وباء لحقينالموهما تردان ضمن  النباتات عبر اإلنترنتتجارة الثانية عن و
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 التنفيذ  ودعم ستررا االنظام  -ثانياً 
 
 تنفيذب ما يتعلقتحليل الوضع والتحديات والفرص في التنفيذنظام االستعراض ودعم يتولى  -3

وقد بدأ هذا المشروع في عام . قدم الدعم لتعزيز التنفيذيو (االتفاقية) االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ثالث مدتها واألولى دورة التمويل منتصف هو في بدعم سخي من االتحاد األوروبي، و 0211

 .سنوات
 
نظام االستعراض ودعم برنامج من خالل  اجريتأُ حديثتين هذه الوثيقة دراستين  بحثتو -4

مواصلة قدماً في  الهيئةتمضي بها ، وتقترح طريقةً (0210) لهيئةلالدورة السابعة في  ادمتوقُ  التنفيذ
 .هامن خالل توصياتالقضايا التصدي لهذه 

 
نظام االستررا  ودعم والنباتات المائية و الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةإطار  -ثالثاً 

 التنفيذ
 
بإجراء  نظام االستعراض ودعم التنفيذأن يقوم برنامج  الهيئةطلب مكتب  ،0211 في عام -5

الدراسة معلومات تقنية يمكن استخدامها كمرجع بشأن كيف تلك توفر و. دراسة عن النباتات المائية
متوفرة على  وهي. المعمول بها االتفاقيةوالية  في إطارقضايا النباتات المائية مكن معالجة يُ 

على المنفذ الدولي للصحة النباتية على  اإلنترنتعلى  نظام االستعراض ودعم التنفيذصفحة 
 :الموقع

. Final.pdf-2012IRSS_Aquatic_Plants_Study_-/IPPC2012.int/largefiles/https://www.ippc 
 
وضع المعايير، في  أثناء االتفاقيةالعالقة بين النباتات المائية وإطار  حثتبُ أن سبق و -6

طوال هذه هناك كان و (.0226) دورتها األولىمنذ  الهيئةات ، وفي اجتماعالهيئةمكتب اجتماعات 
 حمايتها أونبغي ينباتات ظر إليها على أنها نُ مائية، سواء اللنباتات ااتفاق عام على أن  المباحثات
التي قام دراسة الأولفت وقد  .االتفاقيةفي نطاق والية نباتات أخرى، تندرج آفات محتملة لعلى أنها 

نواع المائية األلتعزيز حماية  اً طرقالمعلومات التقنية واقترحت  نظام االستعراض ودعم التنفيذبها 
 .وانتشارها األنواع المائية الغازيةإدخال الحيلولة دون وكذلك 

 
ر بّ عقب ذلك، عالذي  النّقاشفي و(. 0210) لهيئةل الدورة السابعةمت نتائج الدراسة إلى دّ قُ و -7
 قُّدمتكما . في بلدانهمتجدر حمايتها كنباتات فات وكآأهمية األنواع المائية  نعضاء عد من األعد

استضافتها منظمة  التجارة الدولية واألنواع الغريبة الغازيةعن  في ندوةأيضاً نتائج الدراسة 
 .0210 تموز/ يوليو التجارة العالمية في 

 
الدورة  هذا الموضوع منب معن اهتمامه واربّ عقد عضاء األ أمانة االتفاقية أنّ  حظتالو -2

خبراء المجموعات ، مثل تفاقيةاألخرى لالنشطة األفي كذلك و ةالسابع دورتهاإلى  لهيئةل األولى
بعين األخذ النباتات المائية، مع بشأن  الهيئةاألمانة أن اعتماد توصية وتقترح . لمعاييرصياغة ال

الطابع الرسمي ضفي يس، نظام االستعراض ودعم التنفيذنتائج التي توصلت إليها دراسة االعتبار ال
ومن . منصرمةسنوات عدة على مدى  مسألةلل الهيئةقامت به ي التحليل الهام الذعلى استنتاجات 

عزز قدرة األمانة على يوقضية المتفق عليها بشأن هذه ال الهيئةأن يبرز وجهة نظر  ذلكشأن 
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يتيح . تصال مع الشركاء الخارجيين للتعاون في هذا الموضوعاال

هذه المتعلقة بفي تنفيذ القرارات  منها ديستفلتمجموعة واضحة من االعتبارات لألطراف المتعاقدة 
 .مسألةال
 

 تجارة النباتات عبر اإلنترنتالمرنية ب نظام االستررا  ودعم التنفيذدراسة - رابراً 

https://www.ippc.int/largefiles/2012/IPPC-IRSS_Aquatic_Plants_Study_2012-Final.pdf
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 نظام االستعراض ودعم التنفيذتقريراً عن دراسة  لهيئةل ةالسابع الدورةفي قدمت األمانة  -2

 منشكل  اإلنترنت عبر تجارةالو(. التجارة اإللكترونية) اإلنترنتالنباتات عبر تجارة بالمعنية 
أطراف لدى  كونتال قد و ،اإلنترنت عبر شحناتال طلب فيهتُ التجارة أصبح يستخدم بتزايد  أشكال

. ى الموارد النباتيةعللتجارة اإللكترونية االتي تشكلها  مخاطرالمعمول بها لتقييم  نظم  كثيرة متعاقدة 
تبني  وهي. قدمته المملكة المتحدة نظيرمدعومة باستعراض  االتفاقيةوقد أجرت هذه الدراسة أمانة 

مبادرات فردية و الفنية بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  المشاورات م إلىدّ على عمل سابق قُ 
 .نان متعاقداطرفقام بها 

 
 ،صناعة التجارة اإللكترونية الناشئةن إنتاج معلومات عملية عمن الدراسة الهدف كان و -12

لدخول وسيلة بهذه الطريقة طلب التي تُ خرى األمواد اللنباتات واصبح أن ت بما في ذلك احتمال
الحسبان في تأخذها لاعتبارات محددة الضوء على راسة الدّ طت قد سلّ و. وانتشار آفات النباتات

حماية الموارد النباتية ضد المخاطر لاإلقليمية لوقاية النباتات المنظمات ألطراف المتعاقدة وا
نوع النباتات والمنتجات النباتية التي عن  ملخصتوفير بوقد تم ذلك . الطريقعبر هذا المتأتية 
فئات في وبحثت الدراسة . آلفاتاحديد السبل التي تسلكها وت اإلنترنتشبكة عبر  هانقليجري 

حية الكائنات الو مخصصة للزرعالنباتات الو الحديثةنباتات المثل  ،مختلفةنباتية  نباتات ومنتجات
المنفذ على  نظام االستعراض ودعم التنفيذالدراسة متوفرة على صفحة و. خشبيةالمنحوتات الو

 :الدولي للصحة النباتية على الموقع
. _Internet_trade_of_plants.pdf-_Draft_1332418083https://www.ippc.int/file_uploaded/  
 

تم ، أوالً . االتفاقيةإطار ب ةتصلالمسائل الممن  اً كبير اً عددحددت الدراسة المكتبية األولية و -11
الصحة النباتية، بما في ذلك على  ل خطراً تشكّ التي منتجات المن كبيرة مجموعة  العثور على
عبر اإلنترنت بسهولة دون يتاح شراؤها في بعض البلدان، تنظيمية خاضعة للوائح منتجات 

ل شك  تُ نية يمكن أن إلى أن التجارة اإللكتروذلك يشير و. الوطنيةالتنظيمية الرجوع إلى اللوائح 
تطبيق تدابير الصحة النباتية أو قصد، أن يتجاوز غير بأو  عمد، عن يمكنفات آلسبيالً النتقال ا

من  عدد قليلوباإلضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن . آلفاتامن خالل تحليل مخاطر دقيق الت
 تحليالً ما تجري عندسبيل االنتقال هذا عتبارها افي تأخذ  اتلوقاية النباتمنظمات القطرية ال
ا إذا كانت المنتجات التي تباع عبر مّ عالة للكشف آلية فعّ  ةأي حالياً وجد تذلك أنه ال  ،مخاطر اآلفاتل

ذلك  ،كبيرشاغل هذا و. رةقدّ غير مُ  ل مخاطر صحة نباتيةأو تشكّ تنظيمية خاضعة للوائح اإلنترنت 
ما يتعلق بتدابير في لبلدان المستوردةامتطلبات  ةوتلبيالتنظيمية  لوائحلخاضعة الالمواد تفتيش أن 

ذ تدابير الصحة النباتية على أساس تحليل مخاطر اآلفات هي أحكام يوتنف الصحة النباتية
. منظمات القطرية لوقاية النباتاتلاعلى عاتق  االتفاقيةتقع في إطار رئيسية ومسؤوليات 

من خالل تنتقل طلب من خالل اإلنترنت تُ  التيالمواد أن دراسة ال توباإلضافة إلى ذلك، الحظ
 .الصحة النباتيةتفحص إلجراءات تقليدياً خضعان ال ينظام السعاة وهما نظام البريد أو 

 
األخذ التجارة اإللكترونية، مع بشأن  الهيئة توصيات مناألمانة أن اعتماد توصية تقترح و -10

تعزز قدرة س، نظام االستعراض ودعم التنفيذالنتائج التي توصلت إليها دراسة االعتبار بعين 
التجارة اإللكترونية وضع المستقبلية ل هاالستفادة من هذه النتائج في جهودعلى ااألطراف المتعاقدة 

لألطراف مرجعاً مالئماً وموحداً أن يوفر ذلك من شأن و. للصحة النباتية طر التنظيميةاألضمن 
 .اقدة لتعزيز تحليل المخاطر وتنظيم هذه المسألة في المستقبلالمتع

 
 :إلى مدعوة الهيئةوإّن  -13
 

https://www.ippc.int/file_uploaded/1332418083_Draft_-_Internet_trade_of_plants.pdf
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، ألفلحق النباتات المائية كما وردت في المبشأن ها تالتي اقترحتوصية الفي  النظر (1)
 ؛هذه التوصية اعتمادوإذا كان ذلك مناسباً 

الملحق كما وردت في  اإلنترنت عبر تجارةالبشأن ها تالتي اقترحالتوصية في  النظر (0)
 .هذه التوصية اعتماد، وإذا كان ذلك مناسباً باء
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 ألف الملحق
 النباتات المائيةعن   CPM-8/2013التوصية المقترحة لهيئة تدابير الصحة النباتية

 
 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةالنباتات المائية في إطار  - مرلومات أساسية

 
على وجه  ،"النباتات المائية" (االتفاقية)الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةنص  يناقشال  

نباتات على أنها ليها في العديد من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إشار يغير أنه ، التحديد
في " الخطة االستراتيجية" بحثأثناء لوحظ وباإلضافة إلى ذلك، . االتفاقيةنبغي حمايتها في إطار ي

أخرى لتوضيح بالتنسيق مع منظمات دولية تقوم األمانة  ه ينبغي أنأن (0226) لهيئةل ىاألول الدورة
(. 131الفقرة  ،لهيئةل ىاألول الدورةتقرير ) النباتات المائية الغازيةبفيما يتعلق  االتفاقيةوالية 

 الدورةفي ت اعتمدتي ال ،0211 -0227 االتفاقيةإطار عمال األخطة حددت عالوة على ذلك، و
. جديدة ناشئة يتعين النظر فيهامسألة ، النباتات البحرية والمائية األخرى ك(0227) لهيئةل ةالثاني

االعتبار بعين تأخذ ل دولية لتدابير الصحة النباتيةالمعايير التعديل /  كر أنه ينبغي وضعذُ كذلك 
 .النباتات الغازية المائية

 
. عرض عن النباتات المائية( 0212)العلمية  الجلسةأثناء  لهيئةل ةالخامس الدورةّدم في قُ  
على وأطرافها المتعاقدة  االتفاقيةع كما شجّ . ومنها على النباتات المائيةالمخاطر المتحدث حدد و

المائية والمخاطر النباتات على مخاطر الصحة النباتية بمعالجة ، في إطار الصحة النباتية، القيام
غزوات نباتات عن خطيرة حاالت عضاء األ بعض وذكر. الناجمة عن النباتات المائية الغازية

، الفقرة لهيئةل ةالخامس الدورةتقرير )مناسبة لهذه المشاكل  حلوالً وا وآثارها المدمرة، وطلبمائية 
قضايا بمعالجة لوقاية النباتات قطرية المنظمات التقوم يكن من الواضح كيف غير أنه لم (. 155
في مشمولة " النباتات المائية"على أن وافقوا  الهيئةأعضاء أن على الرغم من " النباتات المائية"

 .نطاق االتفاقية
 
على أهمية توفير الوقت الكافي الضوء  ناعضوط سلّ ، (0211) لهيئةل ةالسادس الدورةفي و 

د أحد األعضاء إدراج الطحالب في نطاق وأيّ . بشكل صحيحمسألة للنظر في هذه الالكافية  والموارد
أن ما ب، عموماً و. أهمية اقتصادية ذيوكذلك كمحصول هامة كآفة الطحالب ذلك أن  ،النّقاش اهذ

 .االتفاقيةفي إطار النباتات تعتبر من  ا، فإن هذا يعني أنهمملكة النباتضمن ف صنّ تُ الطحالب 
ينظر المكتب وجماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي أن  الهيئةوافقت و

االستنتاجات عن  اً م تقريرقدّ أن يُ و االتفاقيةفي النباتات المائية تضمين مسألة والمساعدة الفنية في 
 (.123الفقرة  ،لهيئةل ةالسادس الدورةتقرير ) الهيئةإلى 

 
دراسة "على وجوب إجراء ، 0211 حزيران/يونيو، في اجتماعه في الهيئةوافق مكتب  

نظام في إطار  "لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنباتات المائية وأهميتها  حولاستطالعية 
كما (. 0-11، جدول األعمال 0211 حزيران/ يونيو  الهيئةمكتب تقرير ) االستعراض ودعم التنفيذ

 عمل راجع أعضاء مجموعة، و0210عام كانون الثاني / يناير إلى األمانة في  تقرير م مشروعدّ قُ 
. هذا ون مشروع التقريرن إضافيوواألمانة والمكتب وخبراء مختار الخبراء المعنية بتنمية القدرات

في  االتفاقية هادوة التي عقدتفي النّ منه نسخة نهائية  تمدّ هذه التعليقات وقُ استجابة ل مشروعالح قّ نُ و
سنوات في إطار  تداممباحثات على هذه التوصية تشتمل و. (0210) لهيئةل ةالسابع الدورة
ختتم او، نظام االستعراض ودعم التنفيذي بموجب لفجوات والفرص أجرلإلى تحليل  ىأد، االتفاقية

 المنظمات القطرية لوقاية النباتاتوبها لألطراف المتعاقدة  الموصيمجموعة من اإلجراءات ب
في الخطوات القادمة على أساس التحليل  لمضي قدماً لواألمانة النباتات  والمنظمات اإلقليمية لوقاية

 .الذي أجري
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يمية لوقاية والمنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقلاألطراف المتعاقدة  :إلى ةموجه
 .االتفاقيةالنباتات وأمانة 

 
 :التوصية

 
نبغي حماية يأنه إلى األخرى  االتفاقيةاجتماعات و الهيئةفي اجتماعات باحثات أشارت الم 

النباتات المائية الغازية كآفات محتملة،  التطرق إلىينبغي كما ، االتفاقيةالنباتات المائية في إطار 
االعتبار بعين ، مع األخذ المباحثاتذه هالتوصيات التالية تولف و. نباتاتالطحالب اعتبار وينبغي 

هذه قدم وتُ  .نظام االستعراض ودعم التنفيذمن خالل  النتائج المستخلصة من دراسة أجريت
اإلقليمية لوقاية المنظمات ألطراف المتعاقدة ويمكن ل كيفحول اقتراحات محددة  التوصيات
أن تعزز التنسيق في  االتفاقيةمانة ألهذه القضايا في أطرها التنظيمية، وكيف يمكن دمج النباتات 

 .هذا المجال
 

 تحليل المخاطر
 
أن على الرغم من و. االتفاقيةإطار أساس القائم على العلوم المخاطر تحليل  نماذج شّكلت 

أنواع  تنظيمأن يجري يمكن أنه  إالّ النباتات المائية، تتعلق بمعايير محددة  ال تملك حالياً االتفاقية 
عن طريق اشتمال النباتات المائية في عملية  االتفاقيةإطار إشراف تحت  تهاوحمايالنباتات المائية 
النباتات المائية على تحليل بستند قوة تدابير الصحة النباتية المتعلقة توينبغي أن . تحليل المخاطر
 .مخاطر اآلفات

 
  ُالحكومية ذات الصلة والمستوردين  الوكاالتضمان أن على ع األطراف المتعاقدة شج  ت /

النباتات المائية، انتقال  آخرين على بينة من مخاطر وفوائد مصلحةرين وأصحاب صدّ المُ 
 .درج النباتات المائية في عمليات تحليل المخاطرأن تُ وضمان 

  ُمخاطر اآلفات عند مناسب لتحليل بلوقاية النباتات على القيام ع المنظمات القطرية شج  ت
 .ائل المائيةإدخال أنواع جديدة في تربية األحياء المائية وغيرها من المو

   بشكل مالئم النباتات المائية درج أن تُ ضمان لوقاية النباتات على المنظمات القطرية  عتُشج
وقيام الجهات الرسمية بوضع  وقاية النباتات مثل المراقبة وتحليل المخاطرأنشطة في 

 .وضبطهاتنظيمية  قائمة باآلفات الخاضعة للوائح
   تنسيق الجهود التعاونية المناسبة إقليمياً على اإلقليمية لوقاية النباتات المنظمات  عتُشج 

 .على النباتات المائية ل خطراً شكّ التي تُ  المائية تحليل مخاطر النباتات واألنواعبشأن 
   بناء القدراتالمستقبلية لنشطة األالنباتات المائية في  إدراجعلى  االتفاقيةأمانة ع تُشج 

 .مخاطر اآلفاتتحليل بشأن 
   القيام بإرشادات بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق على وضع  االتفاقيةع أمانة تُشج

 .إلى مناطق جديدةوبنشاط  بقوةتنمو أنواع مائية مناسب إلدخال لمخاطر لبتحليل 
 

 اإلدارة
 
أن يستمر تحليل مخاطر اآلفات أن هناك مستوى غير مقبول من المخاطر، يمكن حدد إذا  

ويمكن . مخاطر اآلفات إلى مستوى مقبولدرجة ل يقلت امن شأنهية خيارات إدارالتحليل بمصاحبة 
وباإلضافة . لصحة النباتيةلوائح تنظيمية لهذه لوضع  لمخاطر اآلفات يةإلداراخيارات الاستخدام 
المعنيين أمر أساسي  أصحاب المصلحةتنسيق من حيث واسع  مستوىدارة على فإن اإلإلى ذلك، 

 .حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفاتفي  المتمثل االتفاقيةلضمان هدف 
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  ُنباتات مائية معروفة احتواء انتشار آفات على  لوقاية النباتاتالمنظمات القطرية  حث  ت
وذلك باستخدام وقطاعات التجارة األخرى،  ينةالزّ في قطاع تنظيمية  خاضعة للوائح

 .تدابير صحة نباتية مالئمة
  تنتشر فيها لبلدان التي لوقاية النباتات في االمنظمات القطرية أو مساعدة ينبغي تشجيع

آفات  ةخطة إدارعلى وضع  ،تنظيمية للوائحنباتات مائية تخضع آفات على نطاق واسع 
 .متكاملة لتلك األنواع

   االتصال بين المنظمات القطرية على تنسيق اإلقليمية لوقاية النباتات المنظمات  عتُشج
هج اإلقليمية إلدارة المخاطر لتعزيز النُ  أصحاب المصلحةوغيرها من لوقاية النباتات 
 .مناسبة يةدارإوتحديد خيارات 

   نافعة النباتات المائية الضارة والبشأن تيسير وضع قاعدة بيانات على  االتفاقيةأمانة  عتُشج
أصحاب المعلومات على تعميم و ةتصميم أفضل ممارسات اإلدارعند للرجوع إليها 

 .في العالم المصلحة
   التصال مع المنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من الشركاء على ا االتفاقيةع أمانة تُشج

آفات  انتشارل وادخإمنع للتعزيز التنسيق بشأن حماية النباتات المائية وكذلك اآلخرين 
 .مائيةنباتية 

 
 .ال شيء :ها ما ورد أعالهبطلي التي توصياتال/  توصيةال
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 الملحق باء 
 CPM-8 / 2013التوصية المقترحة لهيئة تدابير الصحة النباتية 

 (التجارة اإللكترونية) اإلنترنت التجارة في النباتات عبرعن 
 

 مرلومات أساسية 
ارتفاعاً ملحوظاً في ( التجارة اإللكترونية)شهد بيع النباتات والمنتجات النباتية عبر اإلنترنت 

السنوات التي أعقبت اعتماد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والقسم األكبر من المعايير الدولية 
ن بالنسبة إلى باعة وال تمييز في معظم الحاالت بحسب مكان وجود الزبائ. لتدابير الصحة النباتية

وقد يؤدي هذا إلى انتقال مواد خاضعة للوائح . النباتات والمنتجات النباتية وموزعيها عبر اإلنترنت
إلى بلد من البلدان من دون حصولها على شهادة الصحة النباتية الالزمة أو من دون اتخاذ تدابير 

وقاية النباتات مسار الدخول المستجّد ولكي يواكب اإلطار العالمي ل. أخرى متصلة بالصحة النباتية
لتلك المواد، يتعيّن على المنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات وعلى أمانة االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين لمراقبة هذه االتجاهات وإدراج عمليات 

 . للصحة النباتية استناداً إلى تحليل المخاطرالبيع عبر اإلنترنت في اإلطار التنظيمي 
 

األطراف المتعاقدة والمنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية  :إلى ةموجه
 .االتفاقيةالنباتات وأمانة 

 
 :توصية

 
في  كثيراً ( التجارة اإللكترونية)اإلنترنت بر بيع النباتات والمنتجات النباتية علقد ازداد  

في كثير من الحاالت و. والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية االتفاقيةالتي تلت اعتماد السنوات 
على أساس  اإلنترنت برع النباتية والمنتجات النباتاتيوزعون الذين يبيعون و بين الذين زُ ميّ ال يُ 

دون شهادة ما بلد تنظيمية إلى  خاضعة للوائحودخول مواد  بانتقالوهذا يسمح . موقع العميل
ولكي يواكب اإلطار  .الموضوعةنباتية المطلوبة أو تدابير الصحة النباتية األخرى الصحة ال

واإلقليمية لوقاية  المنظمات القطريةعلى ينبغي  ئة،الناشه الوجهة وقاية النباتات هذالعالمي ل
دمج ووجهات آلخرين لرصد هذه الا أصحاب المصلحةالتعاون مع  االتفاقيةالنباتات وأمانة 

قترح وتُ . لصحة النباتية على أساس تحليل المخاطرلفي اإلطار التنظيمي  اإلنترنتعلى مبيعات ال
 :التوصيات التالية

 
  ُمثيرة وضع آليات لتحديد منتجات على ع المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات شج  ت

محتملة طرق انتقال لتركيز على وباالتجارة اإللكترونية، بللقلق محتملة يمكن أن تستورد 
واستكشاف المخصصة للزرع والنباتات انتشار الوسائط عالية المخاطر مثل التربة و

 .المخاطراللوائح التنظيمية على أساس خيارات لتنفيذ 
  ُعبر تجات نالممنها هذه  صّدرلبلدان التي تُ ل لوقاية النباتات التابعة المنظمات القطرية ثّ ح  ت

من ناحية تدابير الصحة  ةالمستوردالبلدان متطلبات تلبية تجارة اإللكترونية ضمان ال
 .النباتية

   التجارة عبر  البائعينالتنسيق مع على ّث المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات تُح
ابير الصحة اإللكترونية لضمان إيصال معلومات كافية عن مخاطر الصحة النباتية وتد

 .البائعين والمشترين على مواقع التجارة اإللكترونية ىالنباتية إل
  رفع مستوى على  االتفاقية وأمانةتُشّجع المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات

 .لصحة النباتيةل التنظيمية وائحاللالوعي حول مخاطر تجاوز 
 

 .ال شيء :أعالهالتوصيات التي يبطلها ما ورد / التوصية 


