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 1التعيقفات اليئيسية

، امستوى الحماية الذي يعتبره العضو مناسبينشئ  – يةالنباتالصحة صحة أو الالمستوى المناسب لحماقة 

 لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات داخل أراضيه. ةنباتيالصحة الأو  ةصحيتعلق بال اتدبير

 

عدة أو  ،، أو جزء من بلدكامال ابلد منطقة، سواء كانتهي  –منطية ذات انتشار منخفض لآلرفات أو األمياض 

آفة أو مرض معين  ينتشر، على النحو المحدد من قبل السلطات المختصة حيث هال أو أجزاء منامكبالبلدان 

 .عليه فعالال قضاءأو الالفعالة ة سيطربة أو الاخضع لتدابير الرقتبمستويات منخفضة و

 

العمليات وطرق و ،يجب على األعضاء مراعاة األدلة العلمية المتاحة ،عند تقييم المخاطر -قائم على العلم 

 ،انتشار أمراض أو آفات معينةو ،وأخذ العينات واالختبار ذات الصلة فحصطرق الو ،اإلنتاج ذات الصلة

والحجر الصحي  ،ة والبيئية ذات الصلةيكولوجيلظروف اإلوا ،وجود مناطق خالية من اآلفات أو األمراضو

 أو غيره من العالجات.

 وضع واعتراف وتطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية من قبل مختلف األعضاء. - المواءمة

 

 -المعاقيي والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية

فيما  ةغذيدستور األ لجنةمعايير ومبادئ توجيهية وتوصيات وضعتها هناك ، رفيما قتعلق بسالمة األغذقةأ. 

ضافات الغذائية، واألدوية البيطرية ومخلفات المبيدات والملوثات وطرق التحليل وأخذ العينات يتعلق باإل

 ،والمدونات والمبادئ التوجيهية للممارسات الصحية

المعايير واإلرشادات والتوصيات تحت ُوضعت  ،حيوان واألمياض الحيوانية المنشأال رفيما قتعلق بصحة. ب

 ،منظمة صحة الحيوانرعاية 

المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والتوصيات تحت رعاية أمانة االتفاقية ُوضعت  ،من أجل صحة النباتج. 

 و ،الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية العاملة في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

معايير مناسبة ومبادئ توجيهية تم إصدار ، طيها المنظمات المذكورة أعالهبالنسبة للمسائل الت  ال تغ. د

المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة المفتوحة العضوية لجميع األعضاء، على النحو الذي  من قبل ،وتوصيات

 حددته اللجنة.

 

 أو عدة بلدان ،من بلد ما ا، أو جزءكامال اسواء كانت بلد ،منطقةهي  – منطية خالية من اآلرفات أو األمياض

 على النحو المحدد من قبل السلطات المختصة، والتي ال تحدث فيها آفة أو مرض معين. ،هاأو أجزاء منبالكامل 

 

أو انتشار آفة أو مرض داخل إقليم عضو مستورد وفقا لتدابير  توطدتقييم احتمالية دخول أو  - تيييم المخاطي

أو تقييم  ،الصحة أو الصحة النباتية التي يمكن تطبيقها، وما يرتبط بها من عواقب بيولوجية واقتصادية محتملة

على صحة اإلنسان أو الحيوان نتيجة لوجود مواد مضافة أو ملوثات أو سموم  عكسيةاحتمالية حدوث تأثيرات 

 و كائنات مسببة لألمراض في األغذية أو المشروبات أو األعالف.أ

                                                 
1 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
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 أي تدابير مطبقة: - يةالنباتالصحة صحة أو التدابيي 

لحماية حياة اإلنسان أو الحيوان من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو  ●

 ،االكائنات الحية المسببة لألمراض في طعامه

 ،الحياة البشرية من األمراض التي تنقلها النباتات أو الحيواناتلحماية  ●

 و ،لحماية الحياة الحيوانية أو النباتية من اآلفات أو األمراض أو الكائنات الحية المسببة لألمراض ●

 أو انتشارها. طدهالمنع أو الحد من األضرار األخرى التي تلحق بالبلد نتيجة دخول اآلفات أو تو ●

 

وكذلك  ،لتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية المتخذة لحماية صحة األسماك والحيوانات البريةا ،تشمل هذه

 الغابات والنباتات البرية.
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 تيدقم

 

ندة جأينة في ا المبأفريقيا ولدعم قوي لتطلعات أفريقيإلى الزراعة كمحرك للتحول في  فريقيينظر االتحاد األ 

ا من خالل اتفاقية التجارة الحرة فريقيالتحول االقتصادي أل خطةمن المتوقع أن تحقق الزراعة و. 2063

ي "تعزيز وبالتال فريقية التي تهدف إلى تسهيل التجارة بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقيالقارية األ

وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتحول الهيكلي في 

يعد إنتاج وتدفق المنتجات الزراعية أمرا بالغ األهمية للتنمية االقتصادية  ،في الواقعو .2ة["فريقي]البلدان األ

حاء القارة. وتم االعتراف بذلك رسميًا من خالل إعالن ماالبو لعام واالزدهار واألمن الغذائي في جميع أن

بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين  فريقيالصادر عن االتحاد األ 2014

ي مايو ة ودخولها حيز التنفيذ ففريقيالتجارة الحرة القارية األ اتفاقيةسبل العيش والتوقيع التاريخي على 

ة على التوسع المستمر في النمو الزراعي والتحول في فريقيالتجارة الحرة القارية األ اتفاقية. وتشدد 2019

م المتحدة ألماوفقًا للجنة وا. أفريقيؤكد على الحاجة إلى زيادة توسيع تجارة السلع الزراعية في وت ،اأفريقي

 هناك حاجةوفي المنتجات الزراعية. البينية ة فريقيفي المائة من التجارة األ 75 ليتمث، افريقياالقتصادية أل

 األسواق والفرص التجارية في القارة وخارجها.ستغالل ملحة ال

ا بالغ األهمية لضمان أن تحمي التجارة مريعد التنفيذ المحسن والمواءمة ألنظمة الصحة والصحة النباتية أو

يجب تحديث قوانين ولوائح الصحة والصحة النباتية في الدول والزراعية صحة اإلنسان والحيوان والنبات. 

والوفاء بالتزامات اتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية وأن  فريقياألعضاء في االتحاد األ

لدولية التي تضمن التجارة اآلمنة للمنتجات الزراعية مع الحد األدنى من التشويه تستند إلى المعايير ا

بشأن الصحة والصحة النباتية يضع خارطة طريق  فريقياالتحاد األ اتالتجاري. وبالتالي، فإن إطار سياس

هيل التجارة سلتعظيم كفاءة وفعالية أنظمة الصحة والصحة النباتية في القارة لتعزيز حماية صحة اإلنسان وت

تخاذ ا فريقية. ومع ذلك، يجب على الدول األعضاء في االتحاد األفريقيالزراعية والغذائية بين البلدان األ

                                                 
2 https://au.int/en/treaties/agreement-establishing-african-continental-free-trade-area 

https://au.int/en/treaties/agreement-establishing-african-continental-free-trade-area
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اء األولوية وإعط ،إجراءات على المستوى الوطني لتنفيذ االتفاقية، وإظهار االلتزام بتعزيز أنظمتها التنظيمية

 - يةطراف المعناأللصحة والصحة النباتية. كما سيتعين على الحكومات الوطنية حشد لتمويل اللتدفقات 

 إنتاج منتجات زراعية آمنة -المزارعين والرعاة والتجار والموزعين وتجار التجزئة والمنظمين والمستهلكين 

   ة والمطالبة بها.فريقيللقارة األ

 2019 من ةللفتربشأن الصحة والصحة النباتية  فريقياأل تحادات االأن أقدم إطار سياس للغايةلذلك، يسعدني 

 فريقيبالتعاون مع الدول األعضاء في االتحاد األ فريقي. وتم تطويره من قبل مفوضية االتحاد األ2024إلى 

ارم مع بشكل ص اتيتماشى إطار السياسونيين واإلنمائيين. فوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء ال

تنمية لالشامل ل فريقياألللبرنامج  2014 لعام ( لتنفيذ إعالن ماالبو2021-2017) فريقيخطة أعمال االتحاد األ

ة في المرحل فريقيفي وقت مهم دخل فيه االتحاد األ اتتمت صياغة إطار السياس ،الزراعة. عالوة على ذلك

ك، نمت القاري الشامل. عالوة على ذل ندماجة لتحقيق االفريقياألالتجارة الحرة القارية ية اتفاقالعملية لتفعيل 

بشكل متزايد حيث يمثل قوة رئيسية في الشؤون الدولية بما في ذلك التجارة. وتجدر  فريقيمكانة االتحاد األ

حاد تاالقتصاد الريفي والزراعة التابعة لال ادارةيأتي في وقت تقدم فيه  اتاإلشارة أيضا إلى أن إطار السياس

لتقارير  المعلومات فيرعلى تو اتسيساعد إطار السياسوتقرير المراجعة الثاني لفترة السنتين.  فريقياأل

 المراجعة المتتالية كل سنتين.

ع والعمل م ،ة األخرىفريقيبتعزيز التعاون مع المؤسسات األنفسها،  فريقيتلزم مفوضية االتحاد األو

ي لدعم الدول األعضاء ف ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية وتعزيز الشراكات مع الوكاالت اإلقليمية والدولية

شأن الصحة ب فريقياالتحاد األ اتفي مجاالتنا االستراتيجية الرئيسية الواردة في إطار سياس فريقياالتحاد األ

 ا متكاملة ومزدهرة.أفريقينسهم في رؤية من خالل القيام بذلك سوف ووالصحة النباتية. 

 جوزيفا ساكو ةالسفير

 االقتصاد الريفي والزراعة ةمفوض

 
 

 المدقي من ومذكية تيدقي

 

 

 



vi 

استجابة لطلب قدمته اللجنة الفنية  ،للصحة والصحة النباتية فريقياالتحاد األ اتتم تطوير إطار سياس

بعد ذلك، و. 2017المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة خالل دورتها العادية الثانية في أكتوبر 

لصحة ل فريقيالتحاد األافي صياغة إطار سياسة  فريقياالتحاد األالزراعة باالقتصاد الريفي و بدأت ادارة

ِّر و. والصحة النباتية تعاون بصدق المشاركة النشطة وال فريقيالتحاد األباادارة االقتصاد الريفي والزراعة تُقد 

زراء التي تتألف من و ،أرادت اللجنة الفنية المتخصصةومن هذه المؤسسات في جميع مراحل تطوير السياسة. 

ن ميفية والمياه والبيئة، أداة عن قطاعات الزراعة والتنمية الر ينمسؤول فريقياالتحاد األبمن الدول األعضاء 

ينص وتساعد الدول األعضاء على تنسيق وتعزيز قدرتها على التجارة داخل منطقة تجارة حرة قارية. شأنها أن 

 ،بشأن الصحة والصحة النباتية على تنفيذها من خالل إجراءات محددة بوضوح فريقياالتحاد األ اتإطار سياس

يوفر ول. مدعومة بخطة عم تقديم التقاريروالمراقبة والتقييم و ،وتعبئة المواردالتمويل و ،االدوار والمسؤولياتو

الصحة النباتية القارية والفرص المتاحة لسياسات ومخطط التنفيذ العمق والوضوح للمشهد السياقي للصحة 

ة والصحة بشأن الصح فريقياالتحاد األ اتيحدد إطار سياسوتعزز التجارة والتنمية الريفية. من شأنها أن منسقة 

 اإلطاردم قعالوة على ذلك، يو ،النباتية سبب ضرورة وجود أداة قارية لتنسيق سياسات الصحة والصحة النباتية

ه عالجتها ويسلط الضوء على رؤيته ورسالته وقيمه ومبادئسيتعين مالقضايا التي كذلك و معلومات أساسية شاملة

 .اتلسياساألساسية وأهداف واستراتيجيات مجاالت ا

 

ة حول الوضع الحالي لسياسات الصحة والصحة النباتية األطراف المعنيتشير المشاورات الواسعة مع مختلف و

ي يوفرها ة( إلى اإلمكانات التفريقيالتجارة الحرة القارية األ اتفاقيةوالفرص اإلقليمية والعالمية الناشئة )مثل 

بشأن الصحة والصحة النباتية في االستجابة للتجارة الزراعية المتصورة لتعزيز  فريقياالتحاد األ اتإطار سياس

يذ الخاصة وخطة التنفبشأن الصحة والصحة النباتية  فريقيإطار سياسات االتحاد األيقدم واالقتصادي. ندماج اال

بعض. وتشمل ا النهجا نحو توضيح مجاالت النتائج الرئيسية التي تعتمد على بعضها البعض وتعزز بعضه ،به

المجاالت االستراتيجية التي سيتم تناولها: دعم جهود الدول األعضاء إلنشاء أنظمة متناسقة للصحة والصحة 

 زيادة الكفاءات وخفض تكاليفو ،، مع مراعاة المعايير الدولية والظروف اإلقليميةقائمة على العلمالنباتية 

في ى حد ألقصنية فتعظيم القدرات الو ،للصحة والصحة النباتيةالتجارة من خالل العمل نحو نظام قاري منسق 

 ،المواردبادل من خالل التعاون وت األطراف المعنيةالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء و

ين ة للنباتات والحيوانات واألغذية من خالل تعزيز التعاون بفريقيوتعزيز الفرص لتوسيع التجارة البينية األ

 وزيادة الوعي وتعبئة الموارد. ،طاعين العام والخاصالق

 

ن مع إدارات تعاووال للعملممتازة أيضا فرصة للصحة والصحة النباتية  فريقياالتحاد األ اتإطار سياسيوفر و

التجارة والصناعة والوحدات ذات الصلة، والدول األعضاء في ادارة األخرى، وال سيما  فريقياالتحاد األ

 ،ةوالمنظمات الدولي ،وهيئات وضع المعايير الدولية ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،فريقياالتحاد األ

 ةمفوض ،جوزيفا ساكو ةالسفير سعادةاستفادت عملية الصياغة من قيادة ونيين واإلنمائيين. فوالشركاء ال

سام والمديرين والمسؤولين االقتصاد الريفي والزراعة ومن مشاركة نشطة للغاية ومساهمة قيمة لرؤساء األق

 وال سيما البروفيسور أحمد الصوالحي - ادارة االقتصاد الريفي والزراعة من المكاتب الفنية المتخصصة في

بد الفتاح ع سور( والبروفيفريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقيالمكتب األوالسيد جون أوبونج أوتو )

اماكوبفو يقدم الدكتور أوزوالد شينو(. فريقيللصحة النباتية التابع لالتحاد األ فريقيالمجلس األمبروك عامر )

( والدكتور أماري أيالو )الشراكة من أجل مكافحة فريقي)إدارة التجارة والصناعة بمفوضية االتحاد األ
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ذات الصلة.  قيريفا( سياقا قيما لفريق الصياغة من خالل مناقشات مبادرات االتحاد األأفريقياألفالتوكسين في 

 ت فيمسؤولة السياسا ديانا أكولو ، رئيس قسم الزراعة واألمن الغذائي، والسيدةنواال سيمبليس قام الدكتورو

ا لكونهم يستحقون أقصى تقدير من اهم جميعف. ات، بتنسيق تطوير إطار السياسادارة االقتصاد الريفي والزراعة

 .للصحة والصحة النباتية فريقياالتحاد األ اتإطار سياسفعالين في تحسين 

 

 بشأن تنفيذ مختلف فريقيلقد كان اهتمام ومساهمات مختلف الشركاء في دعم مبادرات مفوضية االتحاد األ

 ساعدت المشاورات مع جميع الشركاءوا هائلين ومشجعين للغاية. أفريقيبرامج الصحة والصحة النباتية في 

أود أن أشكر على وجه التحديد ووأود أن أنوه بصدق بإسهامات كل منهم.  ،على تحسين جودة المسودة األولية

والخدمة الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية، وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة 

ستعتمد و .للصحة والصحة النباتية فريقياالتحاد األ اتطار سياساا وماليا في تطوير فنيعلى دعم المفوضية 

المفوضية على جميع الشركاء وترحب بهم للمساهمة بأفضل ما في وسعهم من أجل التنفيذ الناجح إلطار 

ارة االقتصاد الريفي والزراعة في تحقيق ادسيكون الدعم مساهمة مباشرة وواضحة في جهود وهذا.  اتالسياس

ة التي تقدم فريقيالتجارة الحرة القارية األ اتفاقيةالشامل للتنمية الزراعية و فريقياألإعالن ماالبو التابع للبرنامج 

ة تظل صحة النبات وصحة الحيوان وسالمة األغذيوا وبقية العالم. فريقيالعديد من الفرص المتعلقة بالتجارة أل

. وهذا 2025حلول عام ة ومضاعفتها ثالث مرات بفريقيمن التحديات الرئيسية أمام تعزيز التجارة البينية األ

جميع  دعم ،والمفوضية بأكملهاادارة االقتصاد الريفي والزراعة  ه يتعين علىهو السبب بشكل خاص في أن

 اتاسإطار سيفي تنفيذ  فريقيالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء والدول األعضاء في االتحاد األ

 .للصحة والصحة النباتية فريقياالتحاد األ

 

 والمنظمات ،ومنظمات المعايير ،براء من مختلف المجموعات االقتصادية اإلقليميةخنشعر باالمتنان لكما 

ت من خالل االستشارات الهاتفية واالستبيانات عبر اإلنترنت وجلسا اوخبراته ابسخاء بوقته تتبرع تيالدولية ال

 للصحة فريقياالتحاد األ لجنةعلى وجه الخصوص، قام األعضاء التالي أسماؤهم في والعمل الشخصية. 

حمد واستراتيجية الصحة والصحة النباتية: السيد سيدي م اتتطوير وثيقة سياسعملية  رشادبإوالصحة النباتية 

ول دعة االقتصادية لوجممالسيد آالن سي تراوري )الو ،السيد إرنست أوبيو ،عبدي )اتحاد المغرب العربي(

نظمة (، والسيد يرجالم بيراكي )مفريقيلجنوب األا تنميةعة وجممبنيامين )ا(، والسيد سيزارينو أفريقيغرب 

 ،(المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجيةوالدكتور روجر داي ) ،لألمم المتحدة(التابعة األغذية والزراعة 

مشتركة مية ال)الهيئة الحكوافوال كينيانجيي الدكتور وو ،ا(أفريقيوالدكتور مارتن إيبافراس كيمانيا )جماعة شرق 

ظمة الدكتور فيليب نجوروج )لجنة التنسيق بين منوالثروة الحيوانية(، تنمية لتنمية، مركز المناطق الرعوية ول

ة قيفريا(، والدكتور هيرموجين نسينجيمانا )المنظمة األفريقياألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أل

اي والسيد ج ()المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجيةنطن أوتينو للتوحيد القياسي(، والدكتور واش

ا( والدكتور بوريما هاما سامبو )منظمة الصحة العالمية فريقيرانايفومانانا )لجنة األمم المتحدة االقتصادية أل

ظمة العالمية )المن خوسامااا( والدكتور صموئيل وأفريقيالتابعة لألمم المتحدة( والسيد ديفيد وافوال )جماعة شرق 

 لصحة الحيوان(.

 

الذي عمل  ،صحة النبات في كينيا(على ش يفتادارة التكما نشعر باالمتنان لمساهمات الدكتور إسحاق ماتشاريا )

تكساس "ة التابع لجامعمعهد بورلوج للزراعة والتنمية ببشكل خاص نوه نوعمل. لحلقة الميسر ككخبير محتوى و
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الدكتور و فريقيوزارة الزراعة األمريكية وبعثة الواليات المتحدة لدى االتحاد األبالتنسيقي ولدوره  "إيه آند إم

رفق ميلفين سبريج ومارلين هوبر من مبكل من مع الشكر نوه نوني قيم خالل العملية. فكوري واتس لتقديم دعم 

وجيب براون  ا،أفريقيالتجارة، والدكتور بينوا جنلونفين من المجموعة االقتصادية لدول غرب  نميةالمعايير وت

خرا، أود أخيرا وليس آولمراجعتهم النهائية لمسودة الوثيقة. وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة من 

االقتصاد  ةداروالبيئة لتوجيهها ودعمها إل لزراعة والتنمية الريفية والمياهلأن أشكر اللجنة الفنية المتخصصة 

 الريفي والزراعة.

 جودفري باهيجوا

 مدير إدارة االقتصاد الريفي والزراعة

 
 

 

 

 

 

 تنفيذي ملخص

اني المرتفع النمو السكدعمه ة يفريقيفي سوق األغذية الزراعية البينية األ اا حاليا نموا سريعأفريقيتشهد قارة 

 ٪178ة ة بنسبفريقيمن المتوقع أن يزداد الطلب على الغذاء بين البلدان األووالتحضر السريع ونمو الدخل. 

مليار دوالر أمريكي سنويا  40ا يا حالأفريقي. وتتجاوز فاتورة الواردات الغذائية الصافية في 2050بحلول عام 

لى عأا بأفريقي. باإلضافة إلى ذلك، تتمتع 2030والر أمريكي بحلول عام مليار د 400ومن المتوقع أن تصل إلى 

 91ألف شخص سنويا وتسبب  137التي تودي بحياة ومعدل للفرد في العالم من األمراض المنقولة بالغذاء، 

تشمل المخاطر بكتيريا مثل السالمونيال، وكذلك طفيليات ومليون حالة مرضية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 

اتق يقع العبء األكبر على عومثل الدودة الشريطية والسموم التي تحدث بشكل طبيعي مثل األفالتوكسين. 

ة لتحول هيكلي لتلبية الطلب فريقياألطفال دون سن الخامسة. لذلك، هناك حاجة إلى أن تخضع الزراعة األ

وفي الوقت نفسه معالجة عبء الصحة العامة الناجم عن األمراض المنقولة باألغذية بين  ،غذاءالمتزايد على ال

 أكثر السكان ضعفا.

 

ود في العق فريقيمخطط التنمية االقتصادية لالتحاد األ - 2063ا في أجندة أفريقيتم توضيح أولويات التنمية في و

، على النحو المفصل في البرنامج كبيرةالتنمية الزراعية كأولوية  2063ندة جأحدد ت ،على وجه التحديدوالقادمة. 

وقد تم تفصيل ذلك في إعالن ماالبو بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول  ،لتنمية الزراعةلالشامل  فريقياأل

 ،ة( سبعة التزامات رئيسي2014يحدد إعالن ماالبو )يونيو ومن أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش. 

اللتزامات سعى هذه اة في السلع والخدمات الزراعية. وتفريقياأل البينيةبما في ذلك واحد بشأن تعزيز التجارة 

السوق وفرص  استغاللإلى  ،2018ة في مارس فريقيبإطالق منطقة التجارة الحرة القارية األ هام تعزيزالتي ت

 ا.يالتجارة محليا وإقليميا ودول
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يد من التحديات ة العدفريقيلتوسيع التجارة البينية اإلقليمية، تواجه البلدان األواضحة إرادة سياسية  هناكبينما 

يجري إحراز تقدم كبير نحو تحقيق التكامل اإلقليمي، الذي ساهم في تخفيض التعريفات. ولتحقيق هذا الهدف. 

ئيسية لصحة النباتية، ال يزال يمثل عقبة رفإن تطبيق التدابير غير الجمركية، مثل تدابير الصحة وا ،ومع ذلك

حيث  ،تُعد تدابير الصحة والصحة النباتية أساس صحة المستهلك المحلي والتجارة اآلمنةوأمام التجارة الفعالة. 

. تاإنها تؤدي وظيفة حاسمة تتمثل في حماية البلدان من المخاطر على الصحة العامة وحياة الحيوان والنبات

يمكن أن تؤدي القدرات الضعيفة لفرض تدابير الصحة والصحة النباتية إلى زيادة المرض من األمراض و

طبقة المؤدي اإلجراءات تالمنقولة عن طريق األغذية وكذلك استبعاد بلد ما من األسواق الرئيسية، ويمكن أن 

 التجارة.مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في نظام  ،سيئة إلى تكاليف غير ضروريةبصورة 

 

عرضا  فريقيقدمت مفوضية االتحاد األ ،اأفريقيلمعالجة بعض التحديات الصحية والتجارية التي تواجهها و

خالل الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة بشأن الزراعة  فريقيلوزراء الدول األعضاء في االتحاد األ

شدد العرض على اآلثار السلبية للسموم الفطرية والمعادن و. 2017والتنمية الريفية والمياه والبيئة لشهر أكتوبر 

والملوثات األخرى على صحة اإلنسان والحيوان وشكل اقتراحا إلنشاء مختبر مرجعي قاري لسالمة األغذية. 

ة الصح اتتطوير إطار قاري لسياس فريقيوافق الوزراء على االقتراح وطلبوا من مفوضية االتحاد األو

بشكل عام  فريقيوالصحة النباتية لتسهيل تنسيق سياسة الصحة والصحة النباتية للدول األعضاء في االتحاد األ

 لسالمة األغذية على وجه الخصوص. فريقياألمختبر الإنشاء  رشادوإل

 

ن الشركاء فريق ملاجتماع إلى  فريقية االقتصاد الريفي والزراعة التابعة لالتحاد األادار دعت ،واستجابة لذلك

 المحليين والدوليين من أجل:

 ل من شأنه أن يدعم الدوبشأن الصحة والصحة النباتية  فريقيلالتحاد األقاري ات تطوير إطار سياس

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تحقيق أهدافها التجارية في سياق  فريقياألعضاء في االتحاد األ

ية ة البينفريقيالتجارة األ في هدف ماالبو لتعزيزهم سيحماية النبات والحيوان وسالمة األغذية و

 و ،والتجارة العالمية

 .تقديم توصيات توضح بالتفصيل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ اإلطار 

 

ارتكزت عملية البحث والمراجعة والتشاور التي أجراها الفريق على مراجعة شاملة لألدبيات التي تتناول سياسة 

ا، بما في ذلك استراتيجيات وسياسات وخطط عمل الصحة والصحة النباتية أفريقيالصحة والصحة النباتية في 

 بر اإلنترنت إلى ممثلين من اللجنة القاريةتم إرسال استبيان عوالخاصة بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

والهيئات  ،، بما في ذلك المجموعات االقتصادية اإلقليميةفريقيللصحة والصحة النباتية التابعة لالتحاد األ

 ،والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني ،الدولية لوضع المعايير، والمؤسسات متعددة األطراف

ات الصحة والصحة وكذلك استكشاف االستراتيجيات الممكنة إلطار سياس ،اتهملمشاركة نجاحاتهم وتحدي

اور بعد فترة التشو. كما أجريت مشاورات مع أعضاء اللجنة لمناقشة هذه القضايا بمزيد من التعمق. النباتية

الصحة والصحة النباتية وتنظيم ورشة عمل استشارية مع لجنة الصحة  اتتم إعداد مسودة إطار سياس ،هذه

األهداف  قيحنشارك المشاركون في مناقشات لت ،في ورشة العملوإثيوبيا. في  ،والصحة النباتية في أديس أبابا

ة بشأن الصحة والصح فريقياالتحاد األ اتواالستراتيجيات واإلجراءات الالزمة لتطوير إطار فعال لسياس
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ادية والمجموعات االقتص فريقي، بما في ذلك تقسيم األدوار والمسؤوليات بين مفوضية االتحاد األالنباتية

 اإلقليمية والدول األعضاء.

 

ار : عدم وجود إطوهي التحديات التي تواجه تنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية المحددة ،4يتضمن القسم و

ايا قلة الوعي بقضو ،للبيانات العلمية المستخدمة في وضع السياسةمشاركة محدودة و ،مؤسسي قاري واضح

ن أولوية منخفضة بيو ،)الحكومات والقطاع الخاص( طراف المعنيةاألالصحة والصحة النباتية من قبل جميع 

وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة لقضايا الصحة والصحة النباتية. باإلضافة إلى ذلك،  ،صانعي القرار

ات ختصاصاالو ،بطء وتيرة التصديق على بروتوكوالت الصحة والصحة النباتية اإلقليميةظ أيضا لوح

مزدوجة بين الوكاالت على المستوى الوطني، وضعف إنفاذ القطاع العام لتدابير االمتثال للصحة والصحة ال

النباتية، وعدم كفاية أو عدم وجود بنية تحتية وقدرات ومختبرات، وضعف آليات التنسيق الوطنية واإلقليمية. 

ات االحتياجات واألولويلصحة النباتية للصحة وا فريقياالتحاد األات تتناول األهداف األربعة إلطار سياسو

 على النحو التالي: ،اأفريقيفي الصحة والصحة النباتية المتنوعة والمتقاطعة ألنظمة 

 

 متناسية قائمة على العلومللصحة والصحة النباتية . إنشاء أنظمة 1الهدف 

  مع مراعاة ،على العلمصحة والصحة النباتية منسقة قائمة للدعم جهود الدول األعضاء إلنشاء أنظمة 

 المعايير الدولية والظروف اإلقليمية.

 . تعزقز التعاون وتسهيل التجارة2الهدف 

  ة لصحة والصحقاري متماسك لزيادة الكفاءات وتقليل تكاليف التجارة من خالل العمل من أجل نظام

 .النباتية

 . بناء اليدرات الفنية3الهدف 

  ن م األطراف المعنيةاالقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وتعظيم القدرات الفنية في المجموعات

 خالل التعاون وتقاسم الموارد.

 .. زقادة الدعم السياس  واالستثمار العام والخاص رف  أنظمة الصحة والصحة النباتية4الهدف 

 التعاون  زة للنباتات والحيوانات واألغذية من خالل تعزيفريقيتعزيز الفرص لتوسيع التجارة البينية األ

 وتعبئة الموارد. ،بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي

 

يرات ، تفسللصحة والصحة النباتية رفيقي إطار سياسة االتحاد األتنفيذ وهو  ،من هذه الوثيقة 6اليسم  قيدم

رح يقت هوف ،بما في ذلك االستراتيجيات واإلجراءات الالزمة لتحقيقها. عالوة على ذلك ،مفصلة لكل هدف

 الشفافية داخلوتعد . غيرها من األطراف المعنيةاألدوار المحتملة وتحديد األولويات للمؤسسات المسؤولة و

والمواءمة بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومعايير الصحة والصحة  فريقياالتحاد األ

النباتية القائمة على العلم وامتثال القطاع الخاص لتدابير الصحة والصحة النباتية وتبادل المعلومات وبناء 

تسليط  ل من الموضوعات التي تمعدد قلي ، مجردالطلب والتدابير االستباقية وتعبئة المواردالمدفوعة بالقدرات 

عداد امكانيات آليات التمويل والرصد والتقييم واالضوء عليها ضمن هذه األهداف. وأخيرا، نورد بإيجاز 

 التقارير.
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 خلفية .1

نشاء منطقة التجارة الحرة القارية اتفاقية تاريخية ال فريقيوقع قادة االتحاد األ ،2018مارس  21في 

تريليون دوالر أمريكي، مما  3.4مليار شخص بناتج محلي إجمالي قدره  1.2ة، والتي تضم أكثر من فريقياأل

ة حيز التنفيذ في فريقيدخلت منطقة التجارة الحرة القارية األو. 3حرة في العالمالتجارة لليجعلها أكبر اتفاقية 

أجل القضاء على الحواجز  منودولة في القارة.  55دولة من أصل  54ووقع عليها اآلن  2019مايو 

ابير محددة لتد اة أحكامفريقيالتجارة الحرة القارية األ تضمن اتفاقيةت ،الزراعية والغذائية غير الجمركية

سترشاد األحكام الالزمة لإل السابعيحدد الملحق ومن االتفاقية.  السابعالصحة والصحة النباتية في الملحق 

 جنةلستناد إلى المعايير الدولية التي وضعتها بااللمنظمة التجارة العالمية وباتفاقية الصحة والصحة النباتية 

قتصاد تلعب إدارة االو، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. غذيةدستور األ

 ،يهاوالدول األعضاء ف ، بالشراكة مع المجموعات االقتصادية اإلقليميةفريقيالريفي والزراعة في االتحاد األ

باعتبارها حجر ودورا مهما في تعزيز الوظيفة الشاملة ونزاهة أنظمة الصحة والصحة النباتية في القارة. 

الزاوية لهذه األنظمة، تعمل المجموعات االقتصادية اإلقليمية كمصادر رئيسية لتوجيه وتنسيق الصحة 

وجد حاليا يووالصحة النباتية من أجل زيادة تنسيق المعايير والمساعدة في تنفيذها على المستوى اإلقليمي. 

: اتحاد المغرب العربي، وهي فريقيتحاد األثماني مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل اال

عة شرق اوتجمع دول الساحل والصحراء، وجم ،)الكوميسا( فريقياألجنوب الشرق ولوالسوق المشتركة ل

ئة ا، والهيأفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيعة االقتصادية لدول وسط وجمما، والأفريقي

 .4فريقيلجنوب األانمية تعة وجمملتنمية، ول مشتركةالحكومية ال

 

شاركت المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في تقييم احتياجات  ،فريقيبالتشاور مع االتحاد األ

من خالل فلصحة والصحة النباتية. الدولية لمعايير لقدرات القطاعين العام والخاص للوصول إلى االمتثال ل

 فريقيالفنية المتخصصة والمكتب األ هاومكاتب فريقيالتحاد األل التابعةادارة االقتصاد الريفي والزراعة 

، تم إحراز فريقيالتابع لالتحاد األللصحة النباتية  فريقيمجلس األالو فريقيالتابع لالتحاد األالحيوانية  ثروةلل

إلقليمي وضع المعايير، وكذلك في التنسيق االدولية لهيئات الة والمشاركة في فريقيتقدم كبير في المشاركة األ

. باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود تنسيق كبيرة عبر العديد من الصحة والصحة النباتيةلمعايير 

يز ا، والتي تهدف إلى تعزأفريقيالمجموعات االقتصادية اإلقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة الثالثية في 

السوق و اأفريقيجماعة شرق و فريقيمجموعة تنمية الجنوب األنباتية عبر تنسيق معايير الصحة والصحة ال

ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام  ،. ومع ذلك)الكوميسا( فريقيالمشتركة للشرق والجنوب األ

 لية.وبه لزيادة القدرة على تقييم المخاطر في القارة واعتماد تدابير التكافؤ التي تلبي المعايير الد

عة دارة االقتصاد الريفي والزراعة التابإلى إنضم ي ،في سعيها لتحسين االمتثال للصحة والصحة النباتيةو

حاد للثروة الحيوانية التابع لالت فريقيوالمكتب األ ،مكاتبها الفنية المتخصصةكل من  ،فريقيلالتحاد األ

لصحة اادة رة التجارة والصناعة، وقيدا، وافريقيللصحة النباتية التابع لالتحاد األ فريقيوالمجلس األ فريقياأل

لية. والمنظمات الدوالهيئات الدولية لوضع المعايير ومن المجموعات االقتصادية اإلقليمية والصحة النباتية 

                                                 
3 http://www.west-africa-brief.org/content/en/african-continental-free-trade-area-afcfta 
4 https://au.int/en/organs/recs 
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ة التنفيذ وخط فريقياأل التابع لالتحادللصحة والصحة النباتية  اتإطار سياس ،تحالف الخبراء هذا ومعا، طور

 المصاحبة.
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  ميدمة .2

 اأرفيقييتسيقع التنمية الزراعية رف   النياط البارزة رف . 2.1

 من الواضح أنف. ابا اآلن رفتية تحول مجتمع  على نطاق واسع ال قمكن تصوره تييقأرفيقييتدخل . 2.1.1

 من المناطق ،كل ركن من أركان القارةمكانات كبيرة للمس تحظى با ،على وجه الخصوص ،التنمية الزراعية

ا. كما وس وأديس أبابجالريفية في الساحل والسافانا السودانية إلى األسواق الحضرية المزدحمة في القاهرة وال

من الصحة والتغذية والتفضيالت الغذائية إلى التحضر واالبتكار  ،ةفريقيؤثر على معظم جوانب الحياة األت اأنه

 التكنولوجي وسبل العيش االقتصادية.

 

، ةيزراعلتنمية اللالشامل  رفيقي األالبينامج  رفيقي االتحاد األبرة االقتصاد اليقف  والزراعة داتيود ا. 2.1.2

ا للنمو الزراعي المتسارع والذي يتضمن االلتزامات الحكومية الفردية أفريقيوهو مخطط طموح على مستوى 

التأكيد  فريقيأعاد رؤساء الدول ومفوضية االتحاد األو. 2063ا أفريقيوأهداف االستثمار وهو ضروري ألجندة 

ريع النمو إعالن ماالبو بشأن تسب، 2003لعام الشامل للتنمية الزراعية  فريقيللبرنامج األطار األصلي االعلى 

المتعلقة مثل هذه المبادرات عملت والزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش. 

من خالل استراتيجيات الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي، دول على مستوى ال هاذيفتم تن، كما اتالسياسب

 والمجتمع ،الخاصة وإنتاج الغذاءفرصا جديدة في الزراعة كذلك ز إصالحات القطاع العام، وأطلقت يحفت

 ة.فريقيومجتمع البحوث الزراعية األ ،المدني

 

ا غيي ثابتة وغيي موزعة بالتساوي أرفيقييتظل وتيية التحول الزراع  رف   ،على اليغم من هذه الجهود. 2.1.3

لمراجعة التحديات األخيرة في تعزيز أنظمة الصحة والصحة  ،، السياق4اليسم )انظر  داخل البلدان ورفيما بينها

ودوليا،  امياألسواق والفرص التجارية، محليا وإقليستغالل هداف ماالبو "الأفضل أل نهجمن أجل فالنباتية(. 

إلنشاء و ،2025بحلول عام بثالث مرات ة في السلع والخدمات الزراعية فريقيومضاعفة التجارة بين البلدان األ

لطابع وإضفاء التبسيط الممارسات التجارية الحالية ووتعزيز السياسات والظروف المؤسسية وأنظمة الدعم: 

للصحة والصحة  رفيقي سياسة االتحاد األ 5إطار ادارة االقتصاد الريفي والزراعة طورت "]...[الرسمي عليها 

 .النباتية

 اأرفيقييأهمية الصحة والصحة النباتية رف   - ات. األساس المنطي  إلطار السياس2.2

 فريقيأي مؤسسات االتحاد األ - ةالرئيسيجميع األطراف المعنية هذه الوثيقة خارطة طريق ل قدمت 2.2.1

من أجل ربط وتعزيز أنظمة  اللعمل مع -والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء والقطاع الخاص 

 الصحة والصحة النباتية في القارة.

 

، ةرفيقييمن اتفاقية التجارة الحية اليارقة األ السابععالوة على ذلك، قمثل اإلطار دليال لتفعيل الملحق . 2.2.2

ية" التي توالذي يدعو إلى تنفيذ "أحكام بروتوكول التجارة في السلع المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النبا

تهدف اتفاقية التجارة الحرة ومن هذه الوثيقة(.  األولتؤثر على التجارة بين الدول األعضاء. )انظر الملحق 

إلى إنشاء سوق قاري موحد للسلع والخدمات  ،2019مايو  30ة، التي دخلت حيز التنفيذ في فريقيالقارية األ

من ودوالر أمريكي.  6تريليون 3بناتج محلي إجمالي يزيد عن  ،أفريقيمليار مستهلك  1.3يتكون من حوالي 

                                                 
 ."يشار إليه فيما بعد باسم "اإلطار5 

afcfta-area-trade-free-continental-brief.org/content/en/african-africa-http://www.west 6 
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اعية التي ة بشكل كبير على األسواق الزرفريقيالمتوقع أن يؤثر التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية األ

ة تفاقيازيز اإلطار إلى تعهذا ة. وبالتالي، يسعى فريقيبين البلدان األ 7من التجارة ٪ 75تمثل حاليا ما يقدر بنحو 

ركات والشالحجم بيئة مواتية للمزارع التجارية الصغيرة  تهيئةة من خالل فريقيالتجارة الحرة القارية األ

 .للصحة والصحة النباتية معايير الدوليةلالزراعية للوصول إلى االمتثال ل

 

 أهداف التنمية المستدامة والصحة والصحة النباتية  .2.2.3

ء ال بل هي جز ،ا فحسبفريقيواإلجراءات المفصلة في اإلطار األهداف التجارية أل ال تدعم االستراتيجيات

يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المنصوص عليه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

( القضاء على الفقر 1أهدافها القليلة األولى والتي تتناول  ،أهداف التنمية المستدامة وفي محور .2015عام 

( القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة 2 ،بجميع أشكاله في كل مكان

تتشابك القدرات  ،اأفريقيفي و. 8( ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع األعمار3 ،المستدامة

تية تعتبر تدابير الصحة والصحة النباوالصحية والصحية النباتية واالمتثال من خالل جميع األهداف الثالثة. 

امل للتنمية الش فريقياألضرورية الستراتيجيات الحد من الفقر التي تقودها الزراعة في القارة، مثل البرنامج 

وزيادة  ،لنباتية األكثر تقدما على توسيع الوصول إلى األسواقالزراعية حيث تعمل أنظمة الصحة والصحة ا

مكن يول والعمل، ولديها القدرة على رفع العبء االقتصادي للمرض عن السكان األكثر ضعفا. اعمفرص األ

أن تسهم أنظمة الصحة والصحة النباتية القوية والمتوافقة في القضاء على الجوع أيضا، من خالل تحسين 

وثيقا  ارتباطه ايتاألطعمة المغذية واآلمنة التي تلبي المعايير الدولية. وترتبط صحة اإلنسان ورفاهالوصول إلى 

يرا من األمراض ا عددا كبأفريقيتواجه  ،على سبيل المثالوبيئتنا. في بصحة النباتات والحيوانات التي تشارك 

تي لألغذية غير اآلمنة، وال ستمررض الميمكن أن يؤدي التعوالتي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. 

إلى نقص التغذية وحتى فشل النمو  ،المنقولة بالغذاءالمصاحبة يأتي معظمها من الحيوانات وأمراض اإلسهال 

بين األطفال الصغار. باإلضافة إلى ذلك، تتأثر تدابير الصحة والصحة النباتية أيضا، ويمكن أن تؤثر على 

المياه النظيفة والصرف الصحي، نظرا ألن العديد من األمراض و ،من أهداف التنمية المستدامة السادس الهدف

اء د المعدية يمكن أن تنتقل عن طريق المياه ويمكن لألشخاص والحيوانات المصابة بعوامل األمراض مثل

ة إلنتاج لمياه النظيففإن نقص ا ،أن تلوث المياه. عالوة على ذلك "الكريبتوسبوريديوس" البوجيات الخبيئة

 األغذية ومعالجتها ونظافة عمال األغذية يزيد من المخاطر على سالمة األغذية.

 

من أهداف التنمية المستدامة )للحد من عدم المساواة  10إلطار أن يسهم في الهدف هذا اوبدرجة أقل، يمكن ل

ط الشراكة العالمية من أجل التنمية )لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشي 17داخل البلدان وفيما بينها( والهدف 

إلطار اهذا سيساعد  ،ةفريقيالتجارة الحرة القارية األ اتفاقيةمن  السابعمن خالل دعمه للملحق والمستدامة(. 

اء أنظمة سيؤدي إنشوعلى تسهيل الوصول بدون تعريفة جمركية للصادرات من البلدان األقل نموا وفيما بينها. 

 ،ة للسلعفريقيإلى تعزيز التجارة بين البلدان األ ،أكثر تعاونا وتماسكا وتسهيال في القارة لصحة والصحة النباتيةل

والحد من عدم المساواة في الوصول إلى األسواق. كما ستتناول  ،بما في ذلك النباتات والحيوانات واألغذية

 ،وجيا المعلومات واالتصاالتتكنول -من أهداف التنمية المستدامة  17العديد من المكونات الرئيسية للهدف 

                                                 
inclusion/-and-diversification-economic-to-path-a-trade-anafric-https://www.brookings.edu/research/intra 7 

من  ٪75ة بشكل كبير على األسواق الزراعية والتي تمثل حاليا ما يقدر بنحو فريقيمن المتوقع أن يؤثر التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية األ8 

 .ة(فريقيالتجارة المحلية )البينية األ

https://www.brookings.edu/research/intra-african-trade-a-path-to-economic-diversification-and-inclusion/
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والشراكات بين القطاعين العام  ةالمتعددطراف المعنية أللالقضايا المنهجية و ،التجارةو ،بناء القدراتو

من أهداف التنمية المستدامة  9والبيانات والرصد والمساءلة. كما أن لديها القدرة على تعزيز الهدف  ،والخاص

مؤخرا عن الشراكة العالمية لسالمة األغذية، وهي  صدروفقا لتقرير و)الصناعة واالبتكار والبنية التحتية(. 

كافية مثل فتقار إلى البنية التحتية المادية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستضيفها البنك الدولي، فإن اال

درات قالوصول إلى المياه النظيفة والتخزين اآلمن وسلسلة التبريد والمرافق الصحية ومعدات المعالجة الفعالة و

سيساهم  ،بالتأكيدوالغذائية.  9تسهم جميعها في ضمان سالمة اإلمدادات ،المختبرات ومرافق الخدمات الغذائية

إطار الصحة والصحة النباتية القوي في نهاية المطاف في العديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى، بالنظر 

وأن العديد من األمراض  ،التعليم الجيد( ،4إلى أن األغذية اآلمنة هي مفتاح التنمية المعرفية لألطفال )الهدف 

 العمل المناخي(. ،13ستجابة لتغير المناخ )الهدف تزداد اوف لمناخ وستتأثر باالمنقولة بالغذاء 

 

  تأثيي الصحة والصحة النباتية على الصحة العامة  .2.2.4

فإن أنظمة الصحة والصحة النباتية القوية في  ،أعاله 6و  3و  2كما هو مشار إليه في أهداف التنمية المستدامة 

في الوقت فالقارة لن تؤدي إلى تجارة أكثر كفاءة فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تحسينات في الصحة العامة. 

يا والسل والمالرالمكتسبة الذي تظل فيه معالجة األمراض المعدية الخطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية 

زايد يتم االعتراف به بشكل مت ينفريقيمن الدول األعضاء، فإن ضمان سالمة األغذية لأل أولوية كبيرة للعديد

د تحٍد مستمر يستحق المزيك -ائيين نمشركاء االالوكذلك من قبل  -من قبل وزارات الصحة والزراعة والتجارة 

الفريق المرجعي المعني بوبائيات عبء األمراض فقا لمجموعة ومج طويلة األجل. واالبروضع من االستثمار و

 137000التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن مخاطر سالمة األغذية مسؤولة عن ما يقدر بنحو المنقولة بالغذاء 

 91. عالوة على ذلك، تشهد القارة حوالي 10وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق ،اأفريقيحالة وفاة سنويا في 

 1,300إجماال، تمثل مخاطر الغذاء و .11األمراض الحادة المنقولة عن طريق األغذية كل عاممليون حالة من 

سنوات العمر  1,200و منظمة الصحة العالمية ب" ه –ا أفريقي" في منطقةسنوات العمر المعدلة بالعجز من 

العديد من األطعمة األكثر خطورة هي ف .منظمة الصحة العالميةب "د –ا أفريقي" 12المعدلة بالعجز في منطقة

األطعمة ذات المصادر الحيوانية مثل اللحوم والحليب واألسماك وتحديدا  –أيضا األكثر كثافة بالمغذيات 

 ونيفريقيتعرض األ ،. باإلضافة إلى مخاطر الغذاء الميكروبيولوجية13والفواكه الطازجة والخضروات الطازجة

في كثير من األحيان لمستويات غير آمنة من مبيدات اآلفات والمواد الكيميائية الزراعية األخرى في الغذاء 

ة تعد أنظمو .حادة أو تتراكم كمواد مسرطنة مع التعرض لفترات طويلة ايمكن أن تسبب أمراضووالبيئة. 

ة للحد من انتشار اآلفات، مثل اإلنتاج الصحة النباتية القائمة على العلم والتي تستخدم طرقا آمنة ومستدام

تنتقل  قد تنتقل الطفيليات التيوالمتكامل وإدارة اآلفات، مفيدة لألمن الغذائي وسالمة األغذية والصحة البيئية. 

 مسببات األمراض المحمولة جوا مثل ا، ولكن أيضالدودة "الشريطية الوحيدة"ا مثل أفريقيعن طريق الغذاء في 

أو إعاقة أو حتى الموت. كبيرا ، من الحيوانات إلى البشر وتسبب مرضا بروسيالو حمى الوادي المتصدع

                                                 
  (2019)لسالمة األغذيةالشراكة العالمية 9 
 .( تقديرات منظمة الصحة العالمية للعبء العالمي لألمراض المنقولة بالغذاء2015منظمة الصحة العالمية )10 

https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/ 
 المرجع نفسه11 
 المرجع نفسه12 
( نسب األمراض المنقولة عن طريق األغذية على المستوى 2017كوك ر، كوريجان ت، هافالر وآخرون. )هوفمان إس، ديفليشوفر ب، أسبينول و، 13 

 .e0183641 :(9) 12العالمي إلى أطعمة محددة: نتائج من استنباط منظم لخبراء لمنظمة الصحة العالمية. بلوس وان 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183641 
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مة لتربية والممارسات السلي ،أنظمة المراقبة ،على سبيل المثال ،يمكن لنظم الصحة الحيوانية القوية التي تشملو

من هذه  ونفريقير التي يتعرض لها األأن تقلل بشكل كبير من المخاط ،ومرافق الذبح الصحية ،الحيوانات

 األمراض الحيوانية المنشأ.

  ملخص  .2.3

االنخراط في شراكات استراتيجية لدعم الدول األعضاء في  فريقيمن خالل هذا اإلطار، سيواصل االتحاد األ

وتهيئة بيئة مواتية  ،وتوفير التوجيه السياسي ،إنشاء واستدامة الهياكل الوظيفية والفعالة للصحة والصحة النباتية

 لألعمال التجارية الزراعية في القارة.
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 الوثيية على عامة نظية .3

 

تركز و. فريقي: يغطي النطاق الجغرافي لهذا اإلطار جميع الدول األعضاء في االتحاد األالنطاق. 3.1

صحة الحيوان  بما في ذلكاالستراتيجية على جميع األمور المتعلقة بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 

أن أنظمة الصحة والصحة النباتية هي جزء ضروري ومتكامل ألي استراتيجية يقر بوالنبات وسالمة الغذاء. و

الشامل للتنمية الزراعية  فريقياألالرؤية واألهداف مع البرنامج كل من تتماشى وزراعية. التنمية لل

تسعى و. االحكومات لتحفيز النمو االقتصادي وتحديث التنمية في بلدانهواالستراتيجيات التي اعتمدتها العديد من 

هذه إلى تكملة وتعزيز، وليس تكرار، استراتيجيات الصحة والصحة النباتية الحالية  فريقياستراتيجية االتحاد األ

ني ج وطالتي يجري تنفيذها من قبل المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء من خالل تعزيز نه

 وإقليمي وقاري قوي ألنظمة الصحة والصحة النباتية.

 

( تعزيز 1لي: بما ي فريقيادارة االقتصاد الريفي والزراعة التابعة لالتحاد األ: تنفيذا لتفويضات يقبيتال 3.2

( تعزيز السياسات ووضع االستراتيجيات والبرامج لضمان األمن الغذائي 2و التنمية الزراعية والريفية.

 ( دعم تنسيق السياسات واالستراتيجيات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية.3 و ،والتغذية

 

ية للصحة والصحة النبات فريقي: تشكل هذه الوثيقة إطارا علميا لسياسة االتحاد األاالستخدام الميصود 3.3

في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والتجارة في  هومناطق فريقيوالذي سيدعم الدول األعضاء في االتحاد األ

ة فريقيسياق حماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات والمساهمة في هدف ماالبو لتعزيز التجارة بين البلدان األ

ستوفر الوثيقة االستراتيجيات باإلضافة إلى التوصيات التي توضح بالتفصيل اإلجراءات و)والعالمية(. 

وة على . عالطراف المعنيةمختلف األثل هذا اإلطار وتصف األدوار والمسؤوليات الخاصة بالضرورية لتنفيذ م

 ذلك، تهدف إلى:

 

 ضع الهيئات الدولية لوفي  فريقيلمشاركة الدول األعضاء في االتحاد األ اتتحديد هيكل إطار السياس

 ،المعايير

 ميع عن جهود تنفيذ الصحة والصحة النباتية في ج اعداد التقاريرتوفير آلية إدارية للتنسيق والمراقبة و

، بما في ذلك، على سبيل المثال مختلف األطراف المعنيةواضحة لمسؤوليات  داتأنحاء القارة مع تحدي

 ومكاتبها الفنية والمجموعات فريقيادارة االقتصاد الريفي والزراعة التابعة لالتحاد األال الحصر، 

 ،االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء

  القارية التي تتبع التجارة والمؤشرات المتعلقة بالصحة والصحة  الصحة والصحة النباتيةدمج عمليات

الستثمار لخطة اإلقليمية آليات الولالستثمار الزراعي خطط الوطنية الالنباتية وتسعى إلى التوافق مع 

 و ،اعيالزر

  التأكيد على النظم التنظيمية عبر الحدود التي تدعم عمليات وأنشطة الصحة والصحة النباتية على

 المستوى القاري واإلقليمي والثنائي.

 

 للصحة والصحة النباتية رفيقي سياق إطار سياسات االتحاد األ  .4
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لجنة الفنية ل فريقيالثانية لالتحاد األمن قبل الدورة العادية تم طلب إطار سياسة الصحة والصحة النباتية  4.1

. والغرض من ذلك هو تقديم 2017المتخصصة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة في أكتوبر 

ة فريقيالتوجيه والدعم للدول األعضاء في سعيها لتنفيذ هدف ماالبو المتمثل في تعزيز التجارة بين البلدان األ

لنباتية، ة بشأن تدابير الصحة والصحة افريقيالتجارة الحرة القارية األتفاقية ال السابعالملحق في  ،)والعالمية(

. ع المعاييرالهيئات الدولية لوضوتعزيز االتساق مع التزامات منظمة التجارة العالمية وتنفيذ المعايير التي أقرتها 

 فريقيجل من قبل مؤسسات االتحاد األالعمل اإلقليمي طويل األ ،يتبع هذا الجهد على مستوى القارةو

أنظمة  لتعزيز الهيئات الدولية لوضع المعاييرووالمجموعات االقتصادية اإلقليمية الفردية والدول األعضاء 

 ومواءمة المعايير.الصحة والصحة النباتية 

 

لمجموعة  يالكاف، بما في ذلك: التنفيذ غير ا مجموعة من تحدقات الصحة والصحة النباتيةأرفيقييتواجه  4.2

انخفاض مستوى االمتثال للمعايير و ،موحدة من المعايير لمكافحة أمراض الحيوان والنبات، أو سالمة األغذية

عدم وجود حوافز كافية للقطاع الخاص لالنخراط في التجارة و ،الدولية لصحة الحيوان والنبات وسالمة األغذية

ير إجراء المراقبة المناسبة وإنفاذ معاي فيالمحدودة للمسؤولين الحكوميين واالمكانات القدرة و ،الرسمية المنظمة

االفتقار و ،صعوبة تنفيذ سياسات وإجراءات الصحة والصحة النباتية بطريقة متسقةو ،الصحة والصحة النباتية

مع وتحليل ونشر لجعدم كفاية النظم القائمة على العلم و ،إلى الشفافية في معايير ولوائح الصحة والصحة النباتية

 ،المعلومات حول وجود وانتشار األمراض عالية الخطورة أو اآلفات أو مخاطر سالمة األغذية في المنطقة

ونقص القدرات داخل القطاع الخاص  ،تدريبهم فورصعوبة االحتفاظ بموظفي الصحة والصحة النباتية و

 لالمتثال لتدابير الصحة والصحة النباتية أو المشاركة في تطوير لوائح جديدة.

 

 معوقات رف  الجهود السابية لتعزقز وتنسيق أنظمة الصحة والصحة النباتية 4.3

إال أن  ،اتالتحسينات والكفاءتدابير الصحة والصحة النباتية أيضا إلى بعض لتعامل مع أدت الجهود اإلقليمية ل

بات المتطلفي تناقض الالعديد من أطر عمل الصحة والصحة النباتية وخطط العمل أدت إلى ازدواجية أو حتى 

حة لم تكن بعض وثائق سياسات الصومع بعض اآلثار المقيدة للتجارة.  ،بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية

طر، ، واالفتقار إلى التزامات مهمة لتقييم المخاالتناقضات المتأصلةوالصحة النباتية اإلقليمية شائعة بسبب 

أدت أدوات الصحة والصحة النباتية اإلقليمية إلى ومن بين أمور أخرى.  ،عدم التمييز، وعدم التكافؤغياب و

نفيذ االختالفات في مستويات تو ،ات في صياغة األهداف والغايات لكل منطقةنتائج متباينة بسبب االختالف

اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية، مما يؤدي إلى تقويض غير مقصود ألحكام 

ي فالفهم المشترك لمصطلح "التنسيق اإلقليمي" واالختالفات ومحدودية  ،ومبادئ الصحة والصحة النباتية

االختالفات في مستويات مسؤوليات المؤسسات المنفذة و ،تحديد األولويات واإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك

استخدام االفتقار إلى تنسيق وو ،التناقضات في معالجة تسوية المنازعاتو ،الصحة والصحة النباتيةلتطبيق 

المجموعات االقتصادية  14م المحرز في أدواتاألدوات اإلقليمية من قبل الهيئات القطاعية على الرغم من التقد

 اإلقليمية.

 

 . أمثلة توضيحية لمبادرات الصحة والصحة النباتية اإلقليمية4.4

                                                 
حرة ة، والطريق إلى األمام لمنطقة التجارة الفريقياسات الصحة والصحة النباتية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية األدو بليسيس، أ. سي14 

 ."تراالك" فريقيمركز القانون التجاري للجنوب األالقارية. موجز تجاري. ستيلينبوش: 
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تشمل الجهود السابقة والحالية لتعزيز ومواءمة أنظمة الصحة والصحة النباتية بين المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية والدول األعضاء ما يلي:

  لتوجيه تنسيق وتنفيذ مسائل  2014بشأن الصحة والصحة النباتية في عام  فريقياالتحاد األإنشاء لجنة

الصحة والصحة النباتية على المستوى القاري من خالل تعزيز تعميم قضايا الصحة والصحة النباتية 

الزراعية  ةالشامل للتنمي فريقياألفي تنفيذ البرنامج  - يةوالحيوان يةصحة النباتالسالمة األغذية و -

 .الصحة والبيئةوالزراعة والتجارة بالمبادرات واألطر ذات الصلة وغير ذلك من 

  فريقيالمكتب األفي  2012إنشاء أمانة المعايير والتجارة لصحة الحيوان وسالمة األغذية في عام 

ة للتعامل مع قضايا الصحة والصحة النباتية والتجارة بطريق فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ

لجنة دستور و المنظمة العالمية لصحة الحيوانا في عمل أفريقيأكثر استدامة بما في ذلك تنسيق مشاركة 

ولجنة الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية وتعزيز االمتثال مع معايير  األغذية

 .فريقيسالمة األغذية في الدول األعضاء في االتحاد األصحة الحيوان و

[ والذي يهدف إلى تحسين البيئة 2016-2012البيطرية الممول من االتحاد األوروبي ] دارةمشروع اإل ●

في  اءةفكالذات المؤسسية على المستويين الوطني واإلقليمي لتوفير خدمات صحة الحيوان الفعالة و

افية ككان التركيز االستراتيجي هو تعزيز الخدمات البيطرية من أجل إنشاء خدمات بيطرية وا. أفريقي

ة المؤسسات اإلقليمية لتلعب أدوارها التنسيقية والمواءم عزيزتو ،ومعقولة التكلفة على المستوى الوطني

 ."صحة واحدة"والتكاملية بين دولها األعضاء بما يتماشى مع مفهوم 

)الوكالة األمريكية  "األساليب واإلجراءات القياسية في صحة الحيوان"المشاريع اإلقليمية  تدعم ●

لقرن امنطقة للتنمية الدولية( ومراقبة األمراض الحساسة للتجارة )بتمويل من االتحاد األوروبي( في 

ما يوانية بأنظمة الصحة الح تودعم ،، التجارة اإلقليمية من منظور صحة الحيوانىالكبر فريقياأل

 .في ذلك أنظمة إصدار الشهادات من منظور تحسين االمتثال للمعايير الدولية وتحسين التجارة

لحدود العابرة ل الحيوانية التي ركزت على الحد من تأثير األمراضومراقبة األمراض الحساسة للتجارة  ●

عن زيادة قدرة  فضال ،واألمراض الحيوانية المصدر على التجارة في الثروة الحيوانية ومنتجاتها

المجتمعات الضعيفة التي تعتمد على الثروة الحيوانية على الصمود من خالل تحسين المراقبة، وتحديد 

 .وأنظمة إصدار الشهادات الصحية ،وإمكانية التتبع ،هوية الحيوانات

لحيوانية مراض االعابرة للحدود واأل الحيوانية آلية التنسيق اإلقليمي المتكاملة للسيطرة على األمراض ●

[ والتي ركزت على تعزيز قدرة المجموعات االقتصادية اإلقليمية 2014-2011ا )أفريقيالمنشأ في 

والدول األعضاء فيها على التنسيق الفعال والمواءمة وتنفيذ التدخالت في مجال الوقاية من األمراض 

بما في ذلك األمراض الناشئة العابرة للحدود ومكافحتها واألمراض حيوانية المصدر الحيوانية 

 .األطرفا المعنيةود الظهور بمشاركة جميع اعمراض التي تواأل

تابع لالتحاد للثروة الحيوانية ال فريقيالمكتب األ ، الموجود فيا "اليف تو أفريكا"فريقيالحياة أل برنامج ●

الصحة  للتركيز على نيمجاليحظى ب، فريقيوالممول من االتحاد األوروبي في إطار الصك األ فريقياأل

وهما بناء القدرات لتحسين االمتثال لسياسات واستراتيجيات ومعايير وأساليب  والصحة الحيوانية

عمليات  في فريقيودعم مشاركة الدول األعضاء في االتحاد األ ،ولوائح صحة الحيوان ومواءمتها

 .اييروضع المعايير الصحية وتعزيز اآلليات التي تحقق االمتثال لتلك المع

بهدف تحسين  ،2007التطوير اإلقليمي ألطر واستراتيجيات الصحة والصحة النباتية ابتداء من عام  ●

ادي كان االتحاد االقتصووتعزيز التجارة.  ،وتسريع التكامل اإلقليمي ،دارة الصحة والصحة النباتيةا
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أول كيان يشرع في عملية تنسيق إجراءات الصحة والصحة  ،ا دون اإلقليميأفريقيوالنقدي لغرب 

الصحة  التي وضعت األساس إلطار سياسة 2007لعام  الصحة والصحة النباتية الئحةمع  ،النباتية

 ،2019 اعتبارا من عاموفي االتحاد لتتبعه المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى.  والصحة النباتية

لجان/مجموعات عمل إقليمية عاملة بشأن  ،ات االقتصادية اإلقليمية الثمانيكان لدى أربعة من المجموع

 ،منطقةالصحة والصحة النباتية القائمة للتتعلق بأربعة منها لديها أطر سياسات  ،الصحة والصحة النباتية

 لديهاوستة  ،همنظمة التجارة العالمية على أساس كل اجتماع على حدبصفة مراقب  الديه استة منه

 ،ةغذيدستور األفي لجنة مراقب صفة 

بتمويل  "2016 – 2008 ة في وضع معايير الصحة والصحة النباتيةفريقيمشاركة الدول األ" مشروع ●

لتسهيل  - فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقيالمكتب األ من االتحاد األوروبي ومقره في

لية لوقاية االتفاقية الدوو المنظمة العالمية لصحة الحيوانة في أنشطة فريقيالمشاركة الفعالة للبلدان األ

لكنه  ،2016انتهى المشروع في عام وأثناء صياغة المعايير الدولية.  لجنة دستور األغذيةو النباتات

حة على الصحة والص فريقيلتحسين قدرة الدول األعضاء في االتحاد األ فريقيعكس نية االتحاد األ

 .النباتية

التمثيل المستمر في هيئات وضع المعايير الدولية بتيسير من شركاء متعددين، بما في ذلك جهود االتحاد  ●

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان  لجنة دستور األغذيةة في فريقيلتسهيل المشاركة األ فريقياأل

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتو

لها على سبيل المثال، الجهود التي تبذ -قبل الدول األعضاء  مبادرات التحديث التشريعي والمؤسسي من ●

 ،امبيا ودول أعضاء أخرى لتطوير هيئة مركزية لسالمة األغذيةجمصر و

والسوق ، اأفريقيجماعة شرق  منطقة التجارة الحرة الثالثية الموقعة من قبل الدول األعضاء في ●

 27 ما مجموعهو ،فريقيجموعة تنمية الجنوب األمو ،"الكوميساالمشتركة للشرق والجنوب الفريقي "

إلى دمج تنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية بين  التاسعدولة عضو، والتي بموجبها يسعى الملحق 

 ،ةالمجتمعات اإلقليمية الثالث

ا لتطوير ا، التي توفر نموذجأفريقيلمكافحة األفالتوكسين في  فريقيالشراكة التي يقودها االتحاد األ ●

 ،استراتيجيات علمية متكاملة لمواجهة تحديات سالمة األغذية ذات األولوية العالية

لدعم بناء القدرات في  2006برنامج تدريب أفضل ألغذية أكثر أمانا أطلقه االتحاد األوروبي في عام  ●

ها تمجال سالمة األغذية من خالل الخبرة الفنية والمشورة السياسية في مجاالت سالمة األغذية وجود

 ،اأفريقيفي جميع أنحاء 

المؤتمر الدولي األول لمنظمة األغذية والزراعة /منظمة  فريقي، استضاف االتحاد األ2019في فبراير  ●

أديس أبابا، حيث ضم خبراء سالمة بحول سالمة األغذية في مقره  فريقيالصحة العالمية /االتحاد األ

 لمستهلكين والقطاع الخاصل نوباحثين وممثلياألغذية وصناع السياسات والمنظمات غير الحكومية 

 ،والجهات المانحة

مرفق داة ألالكوميسا استخدام لقضايا الصحة والصحة الحيوانية مثل مي العطاء أولوية التنسيق االقلي ●

"تحديد أولويات استثمارات الصحة والصحة النباتية للوصول إلى األسواق"، التجارة  نميةالمعايير وت

  و ،ا لفريق مهام وخطة عمل الصحة النباتيةأفريقيوتطوير المجموعة االقتصادية لدول غرب 
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ممر على سبيل المثال: نظام اعتماد "ال -التنسيق اإلقليمي حول قضايا الصحة والصحة النباتية المحددة  ●

بع للثروة الحيوانية التا فريقيالمكتب األجراءات ابرنامج معايير وأساليب وو ،للكوميسااألخضر" 

ابرة ألمراض الحيوانات الع مركز إاليجاد للمناطق الرعوية وتنمية الثروة الحيوانيةو فريقيلالتحاد األ

يق مبادرة تنسو ،اللجنة التوجيهية اإلقليمية ألمراض الحيوان العابرة للحدودو ،للحدود ذات األولوية

ول للجنة الدائمة المشتركة بين الدا -ا أفريقيعة االقتصادية لدول غرب وجممتسجيل مبيدات اآلفات لل

والجهود  ،اأفريقيتنسيق تسجيل مبيدات اآلفات في جماعة شرق ولمكافحة الجفاف في منطقة الساحل 

 الثنائية واإلقليمية لمكافحة مرض الحمى القالعية.

  النباتية والصحة للصحة رفيقي األ االتحاد سياسة إطار .5

  اليؤقة  .5.1

قيادة تنفيذ أنظمة الصحة والصحة النباتية الحديثة التي تسترشد باتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة 

التنمية  منالعالمية عبر المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء باعتبارها ضرورية وجزء ال يتجزأ 

 .ة والعالميةفريقيالزراعية والتحول، وتحسين األمن الغذائي، والصحة العامة، والتجارة بين البلدان األ

  المهمة  .5.2

تعزيز الصحة العامة واألمن الغذائي والوصول إلى األسواق من خالل مساهمات فعالة وذات قيمة مضافة 

عبر القارة، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والمجموعات  لتطوير أنظمة الصحة والصحة النباتية المنسقة

 .االقتصادية اإلقليمية

  األهداف  .5.3

بين  ا في ماالبو المتمثل في مضاعفة التجارةفريقيالمساهمة في تحقيق هدف برنامج التنمية الزراعية الشاملة أل

ة فريقيالسابع التفاقية التجارة الحرة القارية األة )والعالمية( ثالث مرات ودعم أهداف الملحق فريقيالبلدان األ

و ب(  ،أ( تسهيل التجارة مع حماية حياة اإلنسان أو الحيوان أو النبات في أراضي الدول األعضاء"من أجل 

تعزيز التعاون والشفافية في تطوير وتنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية لضمان عدم تحولها إلى حواجز غير 

و ج( تعزيز القدرة الفنية للدول األعضاء لتنفيذ ورصد تدابير الصحة والصحة النباتية مع  ،التجارةمبررة أمام 

 ".تشجيع استخدام المعايير الدولية في إزالة الحواجز أمام التجارة

  المبادئ األساسية  .5.4

ة النباتية باتفاقية الصحة والصحد استرشباالالقرار القائم على العلم والمخاطر بناء على المعايير الدولية  اتخاذ

والتكيف  ،والتناسب ،والتنسيق، والتناسق ،والمسؤولية المشتركة والتحسن المستمر ،لمنظمة التجارة العالمية

تدابير الوقائية وال ،وتسهيل التجارة ،وحماية المستهلكين والحيوانات والنباتات ،والشفافية ،مع الظروف اإلقليمية

 .بأنظمة الشريك التجاري والتكافؤ واالعتراف
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  مبادئ اإلطار  .5.5

االلتزام بالمعايير المستندة إلى العلم واالعتراف بالعمليات الحالية وااللتزام بها للمواءمة والتعاون 

والتنسيق، والتجارة اآلمنة للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية مع الحد األدنى من تشوهات 

 .التجارة

 اليئيسية للسياسات: األهداف واالستياتيجياتالمجاالت   .5.6

لإلطار هو التنسيق بين الدول األعضاء للعمل معا نحو نظام حديث ومتماسك ومتكامل للصحة  الهدف العام

يعة ين. ويقر اإلطار بالطبفريقيوالصحة النباتية يدعم األمن الغذائي واالزدهار المشترك والصحة لجميع األ

مة إنشاء أنظالنباتية والقيود المفروضة على الحكم. واألهداف األربعة المحددة هي المعقدة للصحة والصحة 

وزقادة  ،وبناء اليدرات الفنية ،وتعزقز التعاون وتسهيل التجارة ،الصحة النباتية المنسية اليائمة على العلوم

وهي مذكور أدناه،  - الدعم السياس  واالستثمار رف  اليطاع العام والخاص رف  أنظمة الصحة والصحة العامة

يوصى بإجراءات فردية لكل  ،(6إلى جانب االستراتيجيات لتحقيق هذه األهداف. وفي خطة التنفيذ )القسم 

 .استراتيجية من هذه االستراتيجيات
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 على العلوم. إنشاء أنظمة متناسية للصحة والصحة النباتية قائمة 1الهدف 
 

دعم جهود الدول األعضاء إلنشاء أنظمة للصحة والصحة النباتية منسية قائمة على العلم مع مياعاة 

 .المعاقيي الدولية والظيوف اإلقليمية

أنظمة الصحة والصحة النباتية الحالية على المستوى الوطني للعديد من الدول األعضاء في االتحاد  تتضمن

 ظهرتو. مة أو ال تلتزم بالمعايير الدولية القائمة على العلملقديلمعايير ابابشكل كبير  تقيدلوائح ال ت ،فريقياأل

ة لظروف نية والبنية التحتيفال ةلقدراالحاجة إلى تحديث  ،دولية لوضع المعايير ةهيئقودها تلهذه األنظمة مراجعة 

السنين، كان هناك بعض التحسن في  على مروصحة النبات والحيوان وسالمة األغذية على المستوى الوطني. 

إدارة المخاطر، ولكن مراقبة األمراض واآلفات ومخاطر سالمة األغذية محدودة ويجب تحسينها لدعم تدخالت 

العديد من الدول األعضاء التي هي أطراف  تإدارة المخاطر القائمة على األدلة في جميع أنحاء القارة. لقد تأخر

إلقليمية في تنسيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي بدورها أعاقت هدف في المجموعات االقتصادية ا

 الدول األطراف المتمثل في نهج إدارة المخاطر المنسق لمعالجة قضايا الصحة والصحة النباتية ذات األولوية.

حة ألنظمة الصحة والص فريقيه من االتحاد األيوجبتلوائح مراجعة لبمراجعة تشريعية و األوليسمح الهدف و

بعد إجراء تحليل شامل وتحديد أوجه القصور التنظيمية، يمكن لالتحاد والقائمة للدول األعضاء. الفردية النباتية 

توجيه الدول األعضاء إلى المجموعات االقتصادية اإلقليمية المعنية لألنظمة القائمة على العلم.  فريقياأل

تنسيق أنظمة ونماذج مراقبة األمراض ومكافحتها  ،للتجارة ية االقليميةالمجموعات االقتصاد تتطلب مناهجو

المكتب ( بتنسيق من الصحة الحيوانية-الصحة والصحة النباتية مثل برنامج األساليب واإلجراءات القياسية )

نفيذه من قبل كبار تويتم الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية و فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقياأل

من  يمكن تصميم المفاهيم المعترف بها دوليا للمناطق الخاليةو. فريقيالمسؤولين البيطريين في بلدان القرن األ

 اآلفات واألمراض وتنفيذها من المستوى الوطني واإلقليمي، وفي النهاية القاري.

حة نية للدول األطراف لتنفيذ ومراقبة تدابير الصففي "تعزيز القدرة ال السابعيتمثل الهدف الشامل للملحق و

لناجح لخطة بعد التنفيذ اووالصحة النباتية مع تشجيع استخدام المعايير الدولية في إزالة الحواجز أمام التجارة". 

 ،، ستلبي المعايير المنسقة على مستوى المجموعة االقتصادية اإلقليمية والمستوى القارياألولعمل الهدف 

اجات الحالية للتجارة المحلية والدولية اآلمنة التي تستند إلى العلم وتحترم اإلرشادات الدولية الحالية االحتي

كل للدول األعضاء موجها بش فريقييجب أن يكون دعم االتحاد األوللمنتجات النباتية والحيوانية والغذائية. 

كما هو مذكور في واستراتيجي من أجل ضمان التجارة اآلمنة في السلع النباتية والحيوانية والغذائية. 

، فإن األنظمة المستندة إلى العلم على المستوى الوطني والمتسقة مع معايير األولاستراتيجيات الهدف 

 ممكنة. يلتجارللتبادل االتجارة األقل تقييدا أن ضمن ست ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية الحالية
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 . إنشاء أنظمة للصحة والصحة النباتية متناسية قائمة على العلماألولالهدف 

 

دعم جهود الدول األعضاء إلنشاء أنظمة للصحة والصحة النباتية منسية قائمة على العلم مع مياعاة المعاقيي الدولية 

 ةوالظيوف اإلقليمي

دعم المراجعة التشريعية/ التنظيمية للدول األعضاء ومواءمة وتحديث األطر القانونية / التنظيمية  1.1  اإلستراتيجية

 .الخاصة بالصحة والصحة النباتية على أساس المعايير الدولية

نسان لحماية صحة اإلتشجيع الدول األعضاء على وضع تدابير الصحة والصحة النباتية واالمتثال لها  1.2  اإلستراتيجية

 .والحيوان والنبات

تشجيع استخدام تقييم المخاطر لضمان أقل تقييد للتجارة كلما أمكن ذلك مع تقليل المخاطر على الصحة  1.3  اإلستراتيجية

 .العامة

اء والتغذية إنشاء وتعزيز أنظمة مراقبة مسببات األمراض ذات األولوية واآلفات ومخاطر سالمة الغذ  1.4  اإلستراتيجية

 .ذات األهمية القصوى في النباتات والحيوانات واألغذية

الدعوة إلى استخدام مفاهيم التقسيم األقليمي/ تقسيم المناطق والتجزئة )التعرف على المناطق الخالية  1.5  اإلستراتيجية

أنحاء  من اآلفات أو األمراض والمناطق التي ينخفض فيها انتشار اآلفات أو األمراض في جميع

 .القارة( لتسهيل التجارة اآلمنة
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 تعزقز التعاون وتسهيل التجارة :الهدف الثان 

 
زقادة الكفاءات وتيليل تكاليف التجارة من خالل تحييق نظام قاري منسق للصحة والصحة 

 النباتية
 

من األغذية  ٪40ما يقرب من  خسارةيتم وتعيق الخسائر الزراعية بعد الحصاد تحقيق األمن الغذائي المستدام. 

ا خالل مراحل ما بعد الحصاد ومعالجة سلسلة القيمة التي تشمل التأخير في النقل وعبور أفريقيالمنتجة في 

 ،دولة عضوا وأنظمة الصحة والصحة النباتية المختلفة 55مع ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية و فالحدود. 

من الصعب رؤية أساس يكون ياكل التحقق من االستيراد/التصدير، وإصدار الشهادات وه مراجعةوآليات ال

 فريقيالتعاون بين كيانات االتحاد األ، لمعلوماتالمحدود لتبادل العمليات  تمنعا. كما فريقيقاري متماسك أل

التجارة زيادة هذه التحديات بمثابة حواجز أمام تعد ووالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء. 

 ة.فريقيبين البلدان األفيما والتنمية االقتصادية 

 

على تعزيز التعاون وتيسير التجارة لزيادة الكفاءات وتقليل تكاليف التجارة من خالل  الثانييركز الهدف و

ة فريقيسيؤدي التدفق الحر للتجارة بين البلدان األوالعمل نحو نظام قاري متماسك للصحة والصحة النباتية. 

الصحة والصحة  يحتاج نظامودولة إلى أسواق بها المزيد من الغذاء وخسارة أقل أثناء النقل.  55البالغ عددها 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء  فريقيالقاري إلى تبادل تعاوني بين االتحاد األالنباتية 

 مسؤوال فريقياالتحاد األويعتبر ن اإلقليمي والوطني. ويمكن تطويره وتنسيقه من الهياكل القائمة على المستويي

عن دعم الدول األعضاء فيه في تطوير أو االلتزام بأنظمة الصحة والصحة النباتية الحالية المتجذرة في المعايير 

وخفض أسعار المواد الغذائية  ،زيادة دخل أصحاب الحيازات الصغيرة وتعدالدولية القائمة على العلم. 

أكثر  تيةنظام قاري للصحة والصحة النبالنتائج  ، بمثابةوتخفيف اإلجهاد البيئي ،كية، وتخفيف الجوعاالستهال

 .كفاءة

 

 فريقيد األالتابعة لالتحا الصحة والصحة النباتيةعمل  حلقةاالستراتيجيات السبع التي تم تطويرها خالل هذه و

"لتنفيذ أحكام بروتوكول التجارة في السلع المتعلقة بتدابير الصحة والصحة  السابع،وتدعم الملحق تتناول 

تتضمن هذه والنباتية" التي "تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة بين الدول األطراف". 

ر الحدود. ووالشفافية ومعايير الصحة والصحة النباتية المستندة إلى العلم، وتبسيط عبمواءمة االستراتيجيات ال

ة المتمثل في إقامة سوق زراعية قارية واحدة في فريقيينعكس دعم هدف منطقة التجارة الحرة القارية األو

ن ة على تنسيق تعاوفريقي. وينص على "تعزيز قدرة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األ2.7اإلستراتيجية 

ائل الصحة والصحة النباتية، بما في ذلك تبادل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في مس

صادية والمجموعات االقت فريقييعد التعاون الفعال وتبادل المعلومات بين االتحاد األ. والمعلومات ومشاركتها"

بعد مساعدته، يمكن وا. أفريقياإلقليمية والدول األعضاء أمرا حيويا لنجاح نظام قاري متماسك داخل وخارج 

التنسيق بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في المشاركة الفعالة في  ريقيفلالتحاد األ

 ا.فريقيلصحة والصحة النباتية ألبشأن احد اصوت و تهيئةالمنتديات واألنشطة ل
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 تعزقز التعاون وتسهيل التجارة :الهدف الثان 

 

  على تحييق نظام قاري منسق للصحة والصحة النباتيةزقادة الكفاءات وتيليل تكاليف التجارة من خالل العمل 

مساعدة الدول األعضاء في االستفادة من جهود التنسيق الحالية في مجال الصحة والصحة النباتية في  2.1  اإلستراتيجية

المجموعات االقتصادية االقليمية حيث يستمر العمل نحو معايير قارية موحدة للصحة والصحة النباتية 

 .إلى المعايير الدوليةتستند 

دعم جهود الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية االقليمية لتحديد التكافؤ المستند إلى العلم  2.2  اإلستراتيجية

 .وااللتزام باالعتراف المتبادل

ور لجنة دستإشراك الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية للمشاركة بفعالية في أنشطة  2.3  اإلستراتيجية

األغذية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والصحة والصحة النباتية 

 .لمنظمة التجارة العالمية

تشجيع الدول األعضاء على اعتماد وتكييف وتنفيذ أنظمة متسقة للمراجعة والتحقق بشأن الصحة  2.4  اإلستراتيجية

 .والصحة النباتية

 .دعم الدول األعضاء في تنفيذ عمليات تفتيش شفافة لالستيراد والتصدير وأنظمة إصدار الشهادات 2.5  اإلستراتيجية

 .تحتية غير المادية والمادية وإجراءات وعمليات عبور المعابرالبنى التبسيط  2.6  اإلستراتيجية

ة والمكاتب الفنية ذات الصلة التابعة لالتحاد فريقيالقارية األتعزيز قدرة أمانة منطقة التجارة الحرة  2.7  اإلستراتيجية

لتنسيق تعاون الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في مسائل الصحة والصحة  فريقياأل

 .النباتية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقاسمها
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 . بناء اليدرات الفنية3الهدف 

 
المجموعات االقتصادقة اإلقليمية والدول األعضاء واألطياف المعنية من خالل  تعظيم اليدرات الفنية رف 

 التعاون وتياسم الموارد

 

حتية بشكل كبير على الخبرة الفنية لموارده البشرية وكفاية بنيته الت الصحة والصحة النباتية تعتمد فعالية نظام

النباتية والوفاء بالمعايير الدولية لسالمة  من أجل التحكم بشكل أفضل في مخاطر الصحة والصحةوالمادية. 

األغذية وصحة الحيوان والنبات، من الضروري أن يكون لدى الدول األعضاء مفتشون وباحثون/ محللون 

ال تمتلك الحكومة دائما  ،من بين آخرين. ومع ذلك ،وتدريب جيدواسعة ة معرفيحظون بوموظفو مختبرات 

لكن  ،في كثير من األحيان، يتم تدريب الموظفينوالموارد الالزمة لتحديد الموظفين المهرة واالحتفاظ بهم. 

فع أو وجود معدل دوران مرت ،الدورات التدريبية ال تتبعها تقييمات لضمان االحتفاظ بالمعرفة بمرور الوقت

الصحة والصحة النباتية المدعوم من الجهات المانحة على سد في مجال  قدراتالبينما يساعد بناء وللموظفين. 

ولوية في األذات الفجوات، إال أنه ال يرتبط دائما باالستراتيجيات الشاملة، أو يعتمد على االحتياجات المحددة و

رورية للصحة لضأيضا في ندرة البنية التحتية المادية ا فريقيتشترك الدول األعضاء في االتحاد األوا. أفريقي

والصحة النباتية، مثل مرافق المختبرات المتخصصة والمعدات والكواشف وغيرها من لوازم أخذ العينات 

سبب أنظمة بولبناء وصيانة مختبرات مرجعية في القارة.  االتعاون بين الدول األعضاء مطلوبويعد واالختبار. 

التفتيش الضعيفة، والطبيعة التي يسهل اختراقها للحدود، وحقيقة أن اآلفات تتحرك من تلقاء نفسها دون احترام 

مما أثر  ،(2016ا العديد من تفشي اآلفات )مثل دودة الحشد الخريفية في عام أفريقيالحدود الوطنية، واجهت 

للمعلومات  ا حاليا إلى مستودع مركزيأفريقيتفتقر وائي والتجارة. البيئة واإلنتاج الزراعي واألمن الغذعلى سلبا 

المتعلقة حول الصحة والصحة النباتية، مما يعيق الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لمواءمة تدخالتها 

 أو معالجة التهديدات المشتركة. اتالسياسب

 

نية إلى فبشأن الصحة والصحة النباتية إلى زيادة القدرة ال فريقياالتحاد األ اتوسيؤدي تنفيذ إطار سياس

ة، وهي ميز" اإلقليميتيمكن توسيع "مراكز الوأقصى حد وتعزيز االمتثال الشامل للصحة والصحة النباتية. 

مراكز متخصصة توفر تدريبا متقدما في مجال الصحة والصحة النباتية وقدرات تشخيصية للدول األعضاء، 

بالنظر إلى أن الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ول أكبر لمعالجة األولويات. وتقويتها بشك

ز فإن إنشاء و/أو تعزي ،على مستوى مختلف في البنية التحتية المطلوبة لعمل الصحة والصحة النباتية

ي منع ف المبكر واالستجابة سيساعد إنشاء أنظمة قارية لإلنذاروالمختبرات المرجعية اإلقليمية سيكون ذا قيمة. 

أخيرا، هناك حاجة إلى إخطار منظمة التجارة العالمية ودخول اآلفات الضارة وكذلك تحديد اآلفات وإدارتها. 

 ،بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية الجديدة / المنقحة وتبادل المعلومات داخل القارة لتسهيل الشفافية

نتائج و ،من خالل تبادل معلومات تحليل مخاطر اآلفات ،كفاءة وجعل األنظمة أكثر ،وتشكيل التدريب

إنشاء ومن شأن من بين أمور أخرى.  ،معلومات عن المرافق القائمةالو ،قواعد بيانات اآلفاتو ،اتاإلختبار

ن أالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقواعد البيانات وتقديم التدريب الالزم في هذه األنظمة 

 .ينفريقييسهل قدرا أكبر من االمتثال ويعزز فرص التجارة في القارة ويحمي الصحة العامة لأل
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 . بناء اليدرات الفنية3الهدف 

 

من خالل التعاون وتياسم  عنيةالمطياف األتعظيم اليدرات الفنية رف  المجموعات االقتصادقة اإلقليمية والدول األعضاء و

 .الموارد

تعزيز بناء القدرات على أساس الطلب من خالل استخدام عمليات تحديد األولويات الشاملة والتقييمات  3.1  اإلستراتيجية

 .الرسمية لالحتياجات

دعم إنشاء/ تعزيز مراكز التميز اإلقليمية لتقديم المساعدة الفنية للصحة والصحة النباتية وتوسيع  3.2  اإلستراتيجية

 .المستويين الوطني واإلقليميالموارد البشرية على 

 .المرجعية اإلقليمية فحصالمساعدة في تطوير البنية التحتية المادية الالزمة مثل مختبرات ال 3.3  اإلستراتيجية

 .زيادة القدرات الفنية ألنظمة اإلنذار المبكر واالستجابة على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية  3.4  اإلستراتيجية

المعلومات، على سبيل المثال من خالل المنصات الرقمية والشبكات القائمة على  تبادلتعزيز  3.5  اإلستراتيجية

 .وخطط العمل وما إلى ذلك( اتاالنترنت واألدوات )مثل نتائج االختبار

 

. زقادة الدعم السياس  واالستثمار رف  اليطاع العام والخاص رف  أنظمة الصحة 4الهدف 

 النباتيةوالصحة 

 
ة للنباتات والحيوانات واألغذقة من خالل تعزقز التعاون بين رفيقييتعزقز الفيص لتوسيع التجارة البينية األ

 .وتعبئة الموارد ،وزقادة الوع  ،اليطاعين العام والخاص

 

ا على أنها أفريقي ،عن العبء العالمي لألمراض المنقولة بالغذاء 2015تقرير منظمة الصحة العالمية لعام يضع 

لسنوات العمر المعدلة  1,276 -1,179 عندالقارة ذات التأثير األكبر، مع احتساب اإلعاقة المنقولة بالغذاء 

كان العبء األكبر ناتجا عن التحكم غير الفعال في المخاطر البيولوجية الغازية، مما يشير إلى و. حسب اإلعاقة

، يجب وضع تدابير فعالة بشأن الصحة والصحة السابعحكام الملحق وفقا ألوالحاجة الملحة لتحسين األنظمة. 

 ريقيفالنباتية لضمان جودة األغذية وسالمتها من أجل حماية الصحة العامة أثناء تجارة األغذية داخل االتحاد األ

طق التي لمناتجارية على البلدان أو ا اغالبا ما تتضمن اآلثار الدولية لسالمة األغذية قيودووكذلك في الخارج. 

اجة ستكون هناك حوسالمة األغذية. يتعلق ب في حادث مشاركةتم تحديدها كمصدر لألغذية الملوثة التي كانت 

إلى تعزيز األنشطة المعيارية وأنشطة الرقابة في سالمة األغذية وصحة الحيوان والنبات لمواصلة تنفيذ تدابير 

تقع أنشطة الرقابة هذه في أيدي القطاع واج والتجهيز. الصحة والصحة النباتية الفعالة على مستوى اإلنت

اإلنتاجي، وعادة ما تكون الشركات الخاصة الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي ستحتاج بدورها إلى دعم 

 تكنولوجي وعلمي ألنشطتها على طول سلسلة القيمة الزراعية بأكملها )اإلنتاج والتجهيز والتوزيع واالستهالك(.

 

والصناعة هي محرك القيمة  ،أهمية قصوى في توسيع الصادرات والتجارة المحليةبلقطاع الخاص ويحظى ا

لتعاون ا سيعززوة والخارجية. فريقيالمضافة في المنتجات الزراعية لضمان استدامة األسواق داخل األسواق األ
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تجارة. النباتية واستمرار ال الفعال والشفافية بين القطاعين العام والخاص االمتثال لمعايير الصحة والصحة

ويتطلب  ،نية لدعم التنفيذ الفعال لهذا اإلطار أمر ضروريفباإلضافة إلى ذلك، فإن تعبئة الموارد المالية وال

إلقليمية والمجموعات االقتصادية ا فريقيإرادة سياسية والتزامات على أعلى المستويات السياسية بين االتحاد األ

سيكون التركيز المتجدد على الشراكات و. ائييننمشركاء االالوالدول األعضاء وكذلك من المانحين الدوليين و

 .ةطاولالبين القطاعين العام والخاص ضروريا لزيادة الموارد التي تقدمها كل مجموعة من هذه المجموعات إلى 

والتعبئة والدعوة في تطوير ودعم وتعزيز هذه لعقد اجتماعات ورا مهما في الدعوة د فريقييلعب االتحاد األو

 الشراكات لتحقيق نتائج التجارة والصحة العامة والتنمية الزراعية.

 

 

 . زقادة الدعم السياس  واالستثمار رف  اليطاع العام والخاص رف  أنظمة الصحة والصحة النباتية4الهدف 

 

ة للنباتات والحيوانات واألغذقة من خالل تعزقز التعاون بين اليطاعين العام رفيقييالتجارة البينية األتعزقز الفيص لتوسيع 

 .والخاص وزقادة الوع  وتعبئة الموارد

توفير القدرات الفنية لتطوير ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الصحة  4.1 اإلستراتيجية

 ،شتركة )على سبيل المثال، إشراك منظمات المزارعين/المنتجين الحاليةوالصحة النباتية الم

 .وتجار التجزئة( ،ومجموعات التجار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات المطاحن

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين االمتثال لمعايير الصحة والصحة النباتية،  4.2 اإلستراتيجية

وإنشاء آليات لالنتقال التدريجي للتجارة غير الرسمية إلى قنوات أكثر رسمية )مثل الخطط وصياغة 

 .التدريجية الصدار الشهادات(

الدعوة وزيادة التوعية مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن قضايا الصحة  4.3 اإلستراتيجية

العليا وبين القطاع الخاص والعامة لخلق الطلب على أنظمة والصحة النباتية على المستويات الحكومية 

 .قوية للصحة والصحة النباتية

لتعبئة الموارد المالية لطلب الموارد المالية والفنية  فريقياستخدام منصة عالمية لمفوضية االتحاد األ 4.4 اإلستراتيجية

 .لتنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية في الدول األعضاء

توفير القدرات الفنية لتطوير ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الصحة  4.5 تراتيجيةاإلس

 ،والصحة النباتية المشتركة )على سبيل المثال، إشراك منظمات المزارعين/المنتجين الحالية

 .زئة(وتجار التج ،ومجموعات التجار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات المطاحن
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 النباتية والصحة للصحة رفيقي األ االتحاد سياسة إطار تنفيذ .6

 األدوار والمسؤوليات واإلطار الزمن  المتوقع لبدء اإلجياءات اليئيسية  .6.1

سيتم تنفيذ اإلطار على مستويات مختلفة، مع اضطالع المؤسسات الرئيسية بأدوار محددة ومكملة في تطوير 

المؤسسية الحيوية. ويلخص هذا القسم أدوار هذه المؤسسات وكذلك اإلجراءات المرتبطة بتنفيذ  البنية التحتية

 .اإلطار

 

 رفيقي مفوضية االتحاد األ

على ثالثة أقسام وخمسة مكاتب فنية متخصصة ) فريقيتضم إدارة االقتصاد الريفي والزراعة التابعة لالتحاد األ

لصحة النباتية التابع ل فريقيالمجلس األو فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقيالمكتب األسبيل المثال، 

بالتعاون اري القالمستوى  على( والتي ستلعب دورا مركزيا في تنسيق وتنفيذ ورصد اإلطار فريقيلالتحاد األ

 خري على المستوييناأل ةالرئيسياألطراف المعنية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء و

أيضا مواءمة اإلطار وإجراءاته مع أهداف البرنامج  فريقيستضمن مفوضية االتحاد األواإلقليمي والوطني. 

التجارة  اتفاقيةمن  السابعوكذلك مع الملحق  2063ة فريقيللتنمية الزراعية وتفعيل األجندة األ الشامل فريقياأل

فيذ القدرة الحالية إلداراتها ذات الصلة لتنسيق تن فريقيية االتحاد األستعزز مفوضوة. فريقيالحرة القارية األ

 االستراتيجية. على وجه التحديد:

  تعزيز التعاون بين الدول األطراف بشأن قضايا الصحة والصحة النباتية قيد المناقشة في المنتديات

لجنة و ،بما في ذلك لجنة الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ،متعددة األطراف

 ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حسب االقتضاء ،والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،دستور األغذية

 والتي  ةالمبادرات التي تحتوي على عنصر الصحة والصحة النباتي ،في مرحلة مبكرة ،تحديد ومناقشة

 ،يمكن أن تستفيد من التعاون

 تحديد الفرص لمزيد من المشاركة الثنائية وتعزيز العالقات بين الدول األعضاء، 

  توفير منتدى منتظم لتبادل المعلومات حول التنظيم بما في ذلك األساس العلمي وتقييم المخاطر

 ،إلجراءات الصحة والصحة النباتية

 مج بناء القدراتتحديد وإنشاء ورصد تنفيذ برنا، 

 لتمويل من شركاء ووكاالت التنمية لتنفيذ اإلصالحات ذات األولوية والعمل ل عيالمساعدة في الس

 ،اإلنمائي المحدد في اإلطار

  تطوير استراتيجية اتصاالت إلبقاء جميع الشركاء الوطنيين واإلقليميين والدوليين على اطالع دائم

 ،خالل موقعها على اإلنترنتبالتقدم ودعم إدارة المعرفة من 

  تحديد وتعزيز الفرص التي يمكن للمنظمات اإلقليمية والدول األعضاء من خاللها تبادل خبراتها

 و ،ودرايتها

 .االنخراط مع القادة السياسيين رفيعي المستوى وحشدهم لدعم أهداف اإلطار 

ادارة االقتصاد  مع ةفريقيالتجارة الحرة القارية األستعمل اللجنة الفرعية لتدابير الصحة والصحة النباتية لمنطقة 

التخاذ منظور شامل ورصد بشكل عام ومراجعة دورية لتنفيذ اإلطار من حيث صلته بالتزام  الريفي والزراعة

. وستقدم اللجنة المزيد من الدعم من خالل توفير منتدى لتسهيل تحسين التفاهم السابعالدول األعضاء بالملحق 

  بين الدول األعضاء.والتعاون 
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  المجموعات االقتصادقة اإلقليمية

وسيتم دعوة  ا،أفريقي نطاقأداة على بمثابة ستراتيجية تنفيذ إطار سياسة الصحة والصحة النباتية تعتبر ا

جية أن ستراتيتدرك االوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى دمجها في خطط التنمية اإلقليمية الخاصة بها. 

ا لديها تحدياتها الخاصة واستراتيجيات الصحة والصحة النباتية باإلضافة إلى أفريقيالمناطق الفرعية في 

الفرعية أيضا استراتيجيات وأدوات أخرى مع مراعاة اإلطار مناطق قد تضع ال ،التنظيمي. لذلكشراف اإل

تؤدي راتيجيات مدفوعة بااللتزام بتنفيذ التدابير التي سوالبناء عليه. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه االست فريقياأل

 إلى تنسيق تدابير الصحة والصحة النباتية في جميع أنحاء القارة.

ية استراتيجيات الصحة والصحة النباتية اإلقليم منكما ذُكر سابقا، بُذلت جهود كبيرة لضمان أن هذا اإلطار يبني 

بشكل وثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية  فريقيوال يكررها. ومن المقرر أن تعمل مفوضية االتحاد األ

لتعبئة الموارد الالزمة لمساعدة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها، ال سيما فيما يتعلق بمعالجة قضايا 

 قد تشمل هذه:وحة النباتية العابرة للحدود. الصحة والص

 تعزيز التعاون والقدرات البشرية المتعلقة بأنظمة الصحة والصحة النباتية في الدول األعضاء، 

  المساعدة في تطوير خطط التعلم من األقران حيث يمكن لواضعي السياسات والقطاع الخاص والخبراء

 و ،البلدان / مراكز االبتكار نيين تبادل أفضل الممارسات و/أو زيارةفال

  نطاق العملية. زيادةالمساعدة في تعبئة وتأمين الموارد لدعم 

 

 الدول األعضاء

على المستوى الوطني، ستقوم الدول األعضاء بتنسيق األنشطة المترابطة التي تعمل على تحسين و/أو إنشاء 

تستخلص الدول األعضاء من هذه االستراتيجية وف سوأنظمة فعالة لصحة النبات والحيوان وسالمة األغذية. 

ت للمشاركة ستتم دعوة الحكوماوالعناصر الضرورية التي ستسمح لها بتطوير أو تحديث استراتيجيتها الوطنية. 

بانتظام في اجتماعات الصحة والصحة النباتية اإلقليمية والقارية والدولية. كما ستدعى الحكومات إلى وضع 

الموارد المالية والبشرية الكافية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية. وستدعى الحكومات سياسات تضمن توفير 

لى . وعاألطراف المعنية األخرىكذلك إلى ضمان إنشاء أطر لمشاركة المجتمع المدني والمجموعات الرئيسية و

 هذا النحو، فإن الدول األعضاء:

 اتاسالصحة والصحة النباتية واإلشراف على تنفيذ السيتدابير تقدم المشورة بشأن السياسات المتعلقة ب 

 ،على المستوى الوطني

  )بناء و / أو زيادة الوعي بشأن الصحة والصحة النباتية من خالل تسهيل تبادل المعلومات إلى )وبين

 ،مجموعات أصحاب المصلحة

 بالمنتديات الدوليةالصحة والصحة النباتية فيما يتعلق مسائل بشأن  بلدانإعداد مواقف ال، 

 .تنسيق برامج بناء القدرات للهيئات التنظيمية وكيانات القطاع الخاص 

 الصحة والصحة النباتية العمل كنقطة اتصال وطنية مع الشركاء المانحين الذين يستثمرون في، 

 وتشجيع تنفيذ اإلصالحات ودعمها على أعلى  ،الظروف الداخلية التي يتم فيها تقييم القطاع تهيئة

 ،المستويات الحكومية

 اآلخرين لدعم تنفيذ نمائيين شركاء اإلالالسعي للحصول على تمويل خارجي من الجهات المانحة و

 ،اإلصالحات المناسبة تنفيذأحكام اإلطار و

  األموال الداخليةاالستثمار في بناء القدرات المؤسسية والبشرية إلى أقصى حد ممكن باستخدام، 

 تعزيز الشراكات الرأسية واألفقية من أجل تنفيذ اإلصالحات، 
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  ضمان مراجعة األولويات الوطنية باستمرار مقابل القضايا الحالية والناشئة وأخذها في االعتبار عند

 و ،تطبيق االستراتيجيات المقترحة في اإلطار

 والصحة  الصحةاإلضافة إلى إستراتيجيات تنفيذ تقديم تقرير عن التقدم الوطني مقابل هذا اإلطار ب

 .فريقياإلقليمية لمفوضية االتحاد األ النباتية
 

حة المنظمة العالمية لصو، )االتفاقية الدولية لوقاقة النباتاتوضع المعاقيي الدولية لهيئات ال

 (ولجنة دستور األغذقةالحيوان، 

المعايير لحماية صحة الحيوان )المنظمة العالمية لصحة تلعب الهيئات الحكومية الدولية الثالث التي تضع 

دورا  (ةغذيدستور األلجنة ، وسالمة األغذية )(الحيوان(، وصحة النبات )االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الهيئات الدولية لوضعمهما وتعمل كنقاط مرجعية للدول األعضاء في تطوير معاييرها الوطنية. لقد أنشأت 

 ،للمنظمة العالمية لصحة الحيوانالخدمات البيطرية أداء أدوات تقييم صارمة ومتعمقة مثل تقييم المعايير 

التابعة بة األغذية نظام مراقالحالية لتقييم الوتقييم قدرة الصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأداة 

 يفريقواالتحاد األ ،ات االقتصادية اإلقليميةالمتوافرة للدول األعضاء والمجموعلمنظمة الصحة العالمية 

همية لضمان أمرا بالغ األالهيئات الدولية لوضع المعايير لتنفيذ. باإلضافة إلى ذلك، تعد المشاركة النشطة في ل

اقية تشجع اتفوفي االعتبار عند تطوير معايير جديدة أو مراجعة المعايير الحالية.  فريقيأخذ المنظور األ

الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على استخدام المعايير والمبادئ والصحة النباتية الصحة 

في المقابل، ستساعد مشاركة الدول األعضاء في هذه والتوجيهية والتوصيات الدولية كما هي موجودة. 

 اإلقليمية. ا مع الظروفة التي تستند إلى العلم مع تكييفها أيضفريقيالمنتديات في المساهمة في المعايير األ
 

 منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية

تقديم ل ،بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة الصحة العالمية ،األمم المتحدةمع صل واسيتم الت

كما  .اإلجراءاتعن تأثير هذه تقديم تقرير الدعم الفني لتنفيذ مكونات اإلطار وإدماج أهدافه في برامجها و

ستوفر األمم المتحدة واالتفاقيات العالمية تقييمات إقليمية وعالمية واتجاهات في مجال األمن الغذائي 

التجارة ة تنميوواألمراض المنقولة بالغذاء. باإلضافة إلى ذلك، قد تعالج المنظمات الدولية مثل مرفق المعايير 

 ذ محددة.التابع لمنظمة التجارة العالمية فجوات تنفي
 

 الشيكاء اإلنمائيون

مويل وبنوك التنمية اإلقليمية وأي مؤسسات ت ،للتنمية فريقيبنك األالمثل  نمائيينشركاء امع صل واسيتم الت

ة والصحة نية المتعلقة بالصحفنية والمالية لمعالجة الحواجز الفللتركيز على توفير الموارد ال ،أخرى ذات صلة

وستوجه المساعدة بشكل رئيسي نحو دعم تنفيذ االستراتيجية ومكوناتها وخطط العمل الحالية. ا. أفريقيالنباتية في 

ستراتيجية االهذه شركاء التنمية الدوليين لتقديم المساعدة والموارد لتنفيذ مع صل واعالوة على ذلك، سيتم الت

انحة التجارة )مبادرة متنمية و المعاييرتدعم مؤسسات مثل مرفق وواالستراتيجيات دون اإلقليمية والوطنية. 

ندوق ا وكذلك صأفريقيمتعددة البلدان( بناء القدرات ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية في جميع أنحاء 

سسة بيل ؤالمملكة المتحدة ومبرة التنمية الدولية دااالستثمار األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وا

  .ىأخرميليندا جيتس، من بين و
 

 منظمات المجتمع المدن  والمنظمات غيي الحكومية واليطاع الخاص

يتم تشجيع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمهور على التعاون مع السلطات الوطنية من خالل 

المشاركة في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية وكذلك مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد 
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تلعب مجموعات المجتمع المدني دورا مهما في توفير المعلومات، وفي األنشطة اإلقليمية والقارية.  فريقياأل

 ،اتمثل الحوار ةالمتعدد األطراف المعنيةوتطوير وتنفيذ حمالت التوعية والدعوة العامة، وتسهيل فعاليات 

لتقليل من دور وعي المستهلك من حيث ال يمكن اووضمان مساءلة الحكومة عن االلتزامات.  ،وبناء القدرات

بما في ذلك  ،نيةفستلعب المؤسسات البحثية والوا خالل العقود القادمة. أفريقيالدافع للمطالبة بغذاء أكثر أمانا في 

لى إ ةمستندبالبيانات ورشدة الجامعات أيضا دورا في ضمان أن الدعوة وبناء القدرات وصنع السياسات مست

ي الهدف كما تمت مناقشته ف ،القطاع الخاص دورا كبيرا في تعزيز أنظمة الصحة والصحة النباتيةيلعب والعلم. 

يجب أن يعمل القطاع الخاص مع حكومات الدول و .حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص الرابع

 ،ة التحتيةلوبة في البنياألعضاء من خالل العمليات االستشارية التي تؤمن اإلرادة السياسية واالستثمارات المط

لظروف اإلقليمية، والتأكد من تعزيز أنظمة الصحة والصحة وفقا لالمعايير الدولية القائمة على العلم صوغ و

   .محظورةتكون وال األعمال التجارية ساعد النباتية بطريقة ت
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 سات الصحة والصحة النباتيةإجياءات لتنفيذ إطار سيا 6.2

تقدم الجداول التالية إطارا منطقيا لتنظيم اإلجراءات الالزمة إلنجاز االستراتيجيات واألهداف الشاملة الموضحة 

لتي ستلعب دورا في تسهيل االمعينة، المؤسسات المسؤولة االجراءات الفردية هي و(. 5اإلطار )القسم هذا في 

يتم تعيين مستويات األولوية وطار. هذا اإلمني لو/أو المشاركة في اإلجراء الموصوف على مدار اإلطار الز

 لكل إجراء وفقا إلمكانية التنفيذ )بما في ذلك درجة التنسيق والتخطيط وتعبئة الموارد المطلوبة( واإلطار الزمني.

 

لة هأهداف سيمكن أيضا وصف اإلجراء بأنه "و: إجراء يتم تنفيذه في مدة تتراوح من عام إلى عامين. قصيي

 للتنفيذ السريع من قبل األطراف المسؤولة مع الموارد المتاحة بسهولة. المنال"

 

سيتطلب اإلجراء مزيدا من التخطيط والتنسيق وتعبئة الموارد وسنوات.  4-2: إجراء يتم تنفيذه خالل متوسط

 مما يؤدي إلى إطار زمني أطول للتنفيذ من قبل المؤسسات المسؤولة.

 

جراء قدرا كبيرا من التخطيط والتنسيق وتعبئة سنوات. وسيتطلب اال 5-3غضون : إجراء يتم تنفيذه في طوقل

 الموارد ليتم تحقيقه بالكامل من قبل المؤسسات المسؤولة.
 

 المؤسسات الرئيسية المسؤولة

 AUC فريقيمفوضية االتحاد األ

 REC المجموعات االقتصادية االقليمية

 MS الدول األعضاء

 ISSB المعايير الهيئات الدولية لوضع

 UN, IO   منظومة االمم المتحدة والمنظمات الدولية

 DP الشركاء االنمائيون

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع 

 الخاص

CSO و NGO و PS 
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 1الهدف  

 

إنشاء أنظمة الصحة 

والصحة النباتية المتناسية 

 اليائمة على العلوم

 

الدول األعضاء دعم جهود 

إلنشاء أنظمة متناسية للصحة 

والصحة النباتية، مع مياعاة كل 

من المعاقيي الدولية والظيوف 

 .اإلقليمية

ومواءمة  ،دعم المراجعة التشريعية / التنظيمية للدول األعضاء .1.1اإلستياتيجية 

وتحديث األطر القانونية / التنظيمية الخاصة بالصحة والصحة النباتية على أساس 

 .المعايير الدولية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: حدد البلدان التي تتطلب 1.1.1اإلجراء 

مراجعة تشريعية لقوانينها / لوائحها 

لتسهيل تحديث األطر القانونية بشأن 

 .والصحة النباتيةالصحة 

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

المجموعات و

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

الهيئات الدولية و

لوضع المعايير 

الشركاء  و

 االنمائيون

 قصير

: دعم البلدان الستخدام 1.1.2اإلجراء 

أدوات الهيئات الدولية لوضع المعايير 

 .للمراجعة التشريعية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والشركاء 

 االنمائيون

الهيئات الدولية و

 لوضع المعايير

 قصير

: تشجيع الدول األعضاء 1.1.3اإلجراء 

على تسهيل االمتثال لتدابير الصحة 

والصحة النباتية من خالل اإلنفاذ القانوني 

 .والتنظيم الذاتي

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

المجموعات و

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

 األعضاء

 قصير

 

 1الهدف 

 

إنشاء أنظمة الصحة 

والصحة النباتية المتناسية 

 اليائمة على العلم

 

دعم جهود الدول األعضاء إلنشاء 

أنظمة للصحة والصحة النباتية 

مراعاة بمنسقة قائمة على العلم، 

المعايير الدولية والظروف 

 .اإلقليمية

. تشجيع الدول األعضاء على وضع تدابير الصحة والصحة النباتية 1.2اإلستراتيجية 

 .واالمتثال لها لحماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: إجراء تقييم الحتياجات 1.2.1اإلجراء 

الدولة وتحليل فجوات امتثالها لتدابير 

النباتية القائمة على الصحة والصحة 

 .العلم

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

الهيئات الدولية و

لوضع المعايير 

والشركاء 

 قصير
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 االنمائيون

الدول و

األعضاء 

منظمات و

المجتمع المدني 

منظمات غير الو

 الحكومية

: التعبير عن المشاركة 1.2.2اإلجراء 

لها لمعالجة نقاط السياسية والدعوة 

الضعف المحددة في أنظمة الصحة 

 .والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

لمجموعات ا

االقتصادية 

اإلقليمية 

والشركاء 

 االنمائيون

الدول و

 األعضاء 

منظمات و

المجتمع المدني 

والمنظمات غير 

الحكومية 

 والقطاع الخاص

 متوسط

في  : دعم الدول األعضاء1.2.3اإلجراء 

معالجة الثغرات المحددة في تقارير تقييم 

 .االحتياجات

المجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

والشركاء 

 االنمائيون

الدول و

األعضاء 

منظمات و

المجتمع المدني 

لمنظمات غير او

 الحكومية

 طويل

: مراجعة التقدم في تنفيذ 1.2.4اإلجراء 

تدابير الصحة والصحة النباتية القائمة 

العلم على مستوى الدول األعضاء على 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 .والمستويات القارية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 متوسط
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 1الهدف 

 

إنشاء أنظمة الصحة 

والصحة النباتية منسية 

 على العلم قائمة

 

دعم جهود الدول األعضاء إلنشاء 

أنظمة للصحة والصحة النباتية 

منسقة قائمة على العلم، مع 

المعايير الدولية كل من مراعاة 

 .والظروف اإلقليمية

. تشجيع استخدام تقييم المخاطر لضمان التجارة األقل تقييدا كلما أمكن 1.3اإلستراتيجية 

 .الصحة العامةذلك مع تقليل المخاطر على 

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: اجراء توعية للمؤسسات 1.3.1اإلجراء 

الرئيسية والموظفين الفنيين بشأن تقييم 

 .المخاطر وقيمتها واستخدامها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

لمجموعات ا

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

 األعضاء

 قصير

تدريب تمهيدي : إجراء 1.3.2اإلجراء 

ومتقدم في تقييم المخاطر للموظفين 

األساسيين المشاركين في تقييم المخاطر 

والمجموعات  فريقيفي االتحاد األ

 .االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

والهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

الشركاء و

 ناالنمائيو

الدول األعضاء و

ومنظمات 

المجتمع المدني 

والمنظمات غير 

 الحكومية

 قصير

: إنشاء وحدة أساسية 1.3.3اإلجراء 

لموظفي تقييم المخاطر على مستوى 

 .الدول األعضاء

 قصير الدول األعضاء

 

 1الهدف 

إنشاء أنظمة الصحة 

والصحة النباتية منسية 

 قائمة على العلم

إلنشاء  دعم جهود الدول األعضاء

أنظمة للصحة والصحة النباتية 

منسقة قائمة على العلم، مع 

مراعاة كل من المعايير الدولية 

 .والظروف اإلقليمية

 

. إنشاء وتعزيز أنظمة مراقبة مسببات األمراض ذات األولوية 1.4اإلستراتيجية 

 يواناتواآلفات ومخاطر سالمة الغذاء واألغذية ذات األهمية القصوى في النباتات والح

 .واألغذية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تحديد/ تحديث مسببات 1.4.1اإلجراء 

األمراض ذات األولوية واآلفات ومخاطر 

سالمة الغذاء والتغذية على مستويات 

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية

المجموعات 

االقتصادية 

 الدولو االقليمية

 األعضاء

 متوسط

: مراجعة ومواءمة أنظمة 1.4.2اإلجراء 

وأدوات المراقبة المتاحة على مستويات 

الدول األعضاء لضمان االمتثال للمعايير 

 .الدولية

مفوضية و

 فريقياالتحاد األ

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

 قصير
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األعضاء 

والهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 المنسق: تشجيع االستخدام 1.4.3اإلجراء 

ألنظمة وأدوات المراقبة المتاحة من 

 .الهيئات الدولية لوضع المعايير

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

والهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

والشركاء 

 االنمائيون

الدول و

األعضاء 

منظمات و

المجتمع المدني 

والمنظمات غير 

الحكومية 

 والقطاع الخاص

 يرقص

: تعزيز وتقوية مختبرات 1.4.4اإلجراء 

التشخيص والمرجعية الوطنية والمراكز 

المتعاونة باإلضافة إلى شبكات 

 .المختبرات

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

الشركاء  و

 االنمائيون

الدول و

األعضاء 

ومنظمات 

المدني  المجتمع

والمنظمات غير 

الحكومية 

 والقطاع الخاص

 طويل
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 1الهدف 

 

إنشاء أنظمة الصحة 

والصحة النباتية منسية 

 قائمة على العلوم

 

دعم جهود الدول األعضاء 

إلنشاء أنظمة للصحة والصحة 

النباتية منسية قائمة على العلم، 

مع مياعاة كل من المعاقيي 

 .اإلقليميةالدولية والظيوف 

. الدعوة إلى استخدام مفاهيم التقسيم اإلقليمي / تقسيم المناطق 1.5االستراتيجية 

والتجزئة )التعرف على المناطق الخالية من اآلفات أو األمراض والمناطق التي ينخفض 

 .فيها انتشار اآلفات أو األمراض في جميع أنحاء القارة( لتسهيل التجارة اآلمنة

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: دعم الدول األعضاء 1.5.1اإلجراء 

للعمل من أجل وضع رسمي خال من 

لألمراض ذات بالنسبة األمراض 

 .األولوية

مفوضية االتحاد 

الدول  و فريقياأل

 األعضاء و

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 طويل

مفوضية االتحاد  .الترويج لمفهوم التوأمة: 1.5.2اإلجراء 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

الدول  اإلقليمية و

 األعضاء و

الهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 طويل

: تسهيل المقارنة 1.5.3اإلجراء 

 .المعيارية لتعلم أفضل الممارسات

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

الدول  اإلقليمية و

 األعضاء و

الهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 متوسط

 

 2الهدف 

 

تعزقز التعاون وتسهيل 

 التجارة

 

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

التجارة من خالل العمل نحو نظام 

للصحة والصحة النباتية قاري 

الحالية لتنسيق . مساعدة الدول األعضاء في االستفادة من الجهود 2.1االستراتيجية 

الصحة والصحة النباتية في المجموعات االقتصادية االقليمية حيث يستمر العمل نحو 

 .معايير قارية موحدة للصحة والصحة النباتية تستند إلى المعايير الدولية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تشجيع الدول األعضاء و 2.1.1اإلجراء 

االقليمية على إعطاء المجموعات االقتصادية 

األولوية للسلع وسالسل القيمة من أجل 

التحسينات المستهدفة لنظم الصحة والصحة 

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الدول األعضاء 

المجموعات  و

 قصير
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 .منسق

 

االقتصادية  .النباتية

 اإلقليمية و

الشركاء 

 و االنمائيون

منظمات 

المجتمع المدني 

المنظمات  و

 غير الحكومية

: رسم خريطة ومقارنة 2.1.2اإلجراء 

الممارسات الوطنية القائمة واألدوات التنظيمية 

 .مع التدابير المنسقة إقليميا

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الدول األعضاء 

الشركاء  و

 االنمائيون

 قصير

: إنشاء و / أو تعزيز اللجان 2.1.3اإلجراء 

 .للصحة والصحة النباتية الوطنية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون

الدول و

األعضاء 

والمنظمات 

 الدولية

 قصير

: تسهيل التصديق على التدابير 2.1.4اإلجراء 

 .المنسقة وإضفاء الطابع المحلي عليها

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

 األعضاء

 متوسط

: رسم خريطة ومقارنة 2.1.5اإلجراء 

ممارسات المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

واألدوات التنظيمية القائمة مقابل المعايير 

 .الدولية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

والشركاء 

 االنمائيون

الدول و

 األعضاء

 متوسط

: إنشاء و/ أو تعزيز لجان 2.1.6اإلجراء 

 .الصحة والصحة النباتية اإلقليمية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

 متوسط
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االقتصادية 

اإلقليمية 

والشركاء 

 االنمائيون

الدول و

  األعضاء

: تسهيل تنسيق إجراءات الصحة 2.1.7اإلجراء 

 والصحة النباتية

االتحاد  مفوضية

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون

الدول و

 األعضاء

 طويل

: إجراء تحليل لمواءمة تدابير 2.1.8اإلجراء 

 .الصحة والصحة النباتية على المستوى القاري

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الشركاء 

 االنمائيون

 متوسط

)لجان( الصحة  : تعزيز لجنة2.1.9اإلجراء 

 .والصحة النباتية القارية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الشركاء 

 االنمائيون

 متوسط

: ضمان تطوير التدابير القارية 2.10اإلجراء 

 .المنسقة بشأن الصحة والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الشركاء 

 االنمائيون

 متوسط

 

 2الهدف 

 

تعزقز التعاون وتسهيل 

 التجارة

 

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

 التجارة من خالل العمل نحو نظام

للصحة والصحة  قاري منسق

 .النباتية

. دعم جهود الدول األعضاء و المجموعات االقتصادية االقليمية 2.2اإلستراتيجية 

 .لتحديد التكافؤ القائم على العلم وااللتزام باالعتراف المتبادل

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: مراجعة القوانين واللوائح 2.2.1اإلجراء 

والتدابير الوطنية الحالية بشأن الصحة والصحة 

النباتية لتوفير معايير لالعتراف المتبادل حيث 

 .يتم تحقيق تكافؤ تدابير الصحة والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

منظمات 

المجتمع المدني 

المنظمات  و

 غير الحكومية

 متوسط

ممارسات الوطنية ال: مقارنة 2.2.2اإلجراء 

الحالية بشأن الصحة والصحة النباتية واألدوات 

التنظيمية من البلدان المصدرة بأحدث تدابير 

 .الصحة والصحة النباتية المنسقة القارية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 متوسط
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 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون

: توضيح شروط التكافؤ في عقد 2.2.3اإلجراء 

 .مكتوب بين الدول األعضاء المعنية

الدول األعضاء 

المجموعات  و

االقتصادية 

 اإلقليمية

 قصير

 

 2الهدف 

 

تعزقز التعاون وتسهيل 

 التجارة

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

التجارة من خالل العمل نحو نظام 

للصحة والصحة قاري منسق 

 .النباتية

. إشراك الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية للمشاركة 2.3االستراتيجية 

بفعالية في أنشطة لجنة دستور األغذية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان واالتفاقية 

 .ة لوقاية النباتات وأنشطة الصحة والصحة النباتية لمنظمة الصحة العالميةالدولي

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: وضع معايير لتوجيه الدول 2.3.1اإلجراء 

األعضاء في اختيار ممثلين إلى اجتماعات 

الصحة والصحة النباتية المحددة لكل من لجنة 

العالمية لصحة دستور األغذية والمنظمة 

 .الحيوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

الدول  و

 األعضاء

 قصير

: تعزيز جهود الدول األعضاء 2.3.3اإلجراء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لتحسين جودة 

المشاركة في الهيئات الدولية لوضع المعايير 

ومنظمة التجارة العالمية وتطوير مواقف 

مشتركة بشأن المسائل ذات األهمية المتعلقة 

 .بالصحة والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الدول األعضاء 

الشركاء  و

 االنمائيون

 قصير

: تطوير مواقف منسقة )صوت 2.3.3اإلجراء 

فل في المحا فريقي( لتمثيل االتحاد األأفريقي

 .الدولية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 قصير

 

 

 2الهدف 

 

تعزقز التعاون وتسهيل 

 التجارة

. تشجيع الدول األعضاء على اعتماد وتكييف وتنفيذ أنظمة متسقة 2.4اإلستراتيجية 

 .للمراجعة والتحقق بشأن الصحة والصحة النباتية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية
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زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

العمل نحو نظام التجارة من خالل 

للصحة والصحة النباتية قاري 

 .منسق

 

: اعتماد وتكييف أدوات منسقة 2.4.1اإلجراء 

والتحقق من أنظمة الصحة والصحة  للمراجعة

 .النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون

 متوسط

: مساعدة الدول األعضاء 2.4.2اإلجراء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تطبيق 

أدوات التحقق والتدقيق المتوافقة مع معايير 

 .والصحة النباتيةالصحة 

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الدول األعضاء 

المجموعات  و

االقتصادية 

 االقليمية

 طويل

: مراجعة أنظمة الصحة 2.4.3اإلجراء 

 .والصحة النباتية والتحقق منها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 طويل

تسهيل نشر الخبرة الفنية للدول : 2.4.4اإلجراء 

 .األعضاء لمعالجة قضايا عدم االمتثال

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الدول األعضاء 

المجموعات  و

االقتصادية 

 االقليمية

 متوسط

 

 2الهدف 

 

 تعزقز التعاون وتسهيل التجارة

 

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

التجارة من خالل العمل نحو نظام 

والصحة النباتية قاري للصحة 

 .منسق

. دعم الدول األعضاء في تنفيذ عمليات تفتيش شفافة لالستيراد 2.5االستراتيجية 

 .والتصدير وأنظمة إصدار الشهادات

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تقييم أداء عمليات التفتيش 2.5.1اإلجراء 

الوطنية على الواردات والصادرات وأنظمة 

الشهادات وتحديد مجاالت االختالف إصدار 

 .والتقارب

الدول األعضاء 

منظمات  و

المجتمع المدني 

المنظمات  و

غير الحكومية 

القطاع  و

 الخاص

 قصير

: تنسيق األنظمة الوطنية للتفتيش 2.5.2اإلجراء 

على الواردات والصادرات المتعلقة بالصحة 

والصحة النباتية وإصدار الشهادات الخاصة بها 

 .الدول األعضاء بين

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 متوسط

: تسهيل التعميم المحلي لألنظمة 2.5.3اإلجراء 

المنسقة لفحص الصادرات والواردات المتعلقة 

 .بالصحة والصحة النباتية واصدار الشهادات لها

الدول األعضاء 

منظمات  و

المجتمع المدني 

المنظمات  و

 طويل
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الحكومية غير 

القطاع  و

الخاص 

المجموعات و

االقتصادية 

 االقليمية

 

 

 2الهدف 

 

تعزقز التعاون وتسهيل 

 التجارة

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

التجارة من خالل العمل نحو نظام 

للصحة والصحة النباتية قاري 

 .منسق

واإلجراءات والعمليات . تبسيط البنى التحتية غير المادية والمادية 2.6اإلستراتيجية 

 .لعبور الحدود

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تقييم ممارسات الرقابة على 2.6.1اإلجراء 

الصحة والصحة النباتية في النقاط الحدودية 

 .لتحديد احتياجات التحسين

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 متوسط

الوكاالت الحدودية : توعية 2.6.2اإلجراء 

الرئيسية بأهمية تدابير الصحة والصحة النباتية 

 .والوظائف التي يقوم بها ضباط مراقبة الحدود

 متوسط الدول األعضاء

: دمج أنشطة مراقبة الصحة 2.6.3اإلجراء 

والصحة النباتية وتقديم احتياجات أخرى محددة 

إلى الدول األعضاء في عمليات التخليص 

 .الوطنيةالجمركي 

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 متوسط

: إنشاء و/أو تعزيز مركز/نظام 2.6.4اإلجراء 

التوقف المشتركة بين البلدان لتخليص البضائع 

 .عند المعابر الحدودية

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الدول األعضاء

 طويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الهدف 

 

وتسهيل تعزقز التعاون 

 التجارة

 

زيادة الكفاءات وتقليل تكاليف 

التجارة من خالل العمل نحو نظام 

للصحة والصحة النباتية قاري 

 .منسق

 

ة والمكاتب فريقي. تعزيز قدرة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األ2.7اإلستراتيجية 

لتنسيق تعاون الدول األعضاء والمجموعات  فريقيالفنية ذات الصلة التابعة لالتحاد األ

االقتصادية اإلقليمية في مسائل الصحة والصحة النباتية، بما في ذلك تبادل المعلومات 

 .وتقاسمها

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تحديد احتياجات تنمية القدرات 2.7.1اإلجراء 

لتنسيق مسائل الصحة والصحة النباتية في 

 .فريقياالتحاد األمفوضية 

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

 قصير

: إنشاء آلية لتنسيق مسائل 2.7.2اإلجراء 

 .الصحة والصحة النباتية في القارة

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

 قصير
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: تعزيز آلية تنسيق قارية للصحة 2.7.3اإلجراء 

والصحة النباتية من خالل توفير الخبرة 

 .التنظيمية والفنية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

الشركاء 

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية

 قصير

. تحديث وصيانة بوابة مشاركة 2.7.4اإلجراء 

 معلومات قارية بشأن الصحة والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية

 متوسط

. جمع وتحليل البيانات المتعلقة 2.7.5اإلجراء 

ا قيأفريبأداء أنظمة الصحة والصحة النباتية في 

 .ونشر النتائج

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية

 متوسط
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 3الهدف 

 

 بناء اليدرات الفنية

الفنية في تعظيم القدرات 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والدول األعضاء 

واألطراف المعنية من خالل 

 .التعاون وتقاسم الموارد

. تعزيز بناء القدرات على أساس الطلب من خالل استخدام عمليات 3.1االستراتيجية 

 .تحديد األولويات الشاملة والتقييمات الرسمية لالحتياجات

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تقييم أولويات بناء القدرات في 3.1.1اإلجراء 

مجال صحة النبات وصحة الحيوان وسالمة 

 .األغذية على المستويين اإلقليمي والقاري

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية

 قصير

: تطوير واستخدام أدوات مشتركة 3.1.2اإلجراء 

 االحتياجاتلتقييم 

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الدول األعضاء 

الشركاء  و

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية و

لهيئات الدولية ا

لوضع المعايير 

والمنظمات غير 

 الحكومية

 متوسط

: جمع البيانات حول أنشطة بناء 3.1.3اإلجراء 

والمجموعات القدرات من الدول األعضاء، 

، يقيفراالقتصادية اإلقليمية، ومؤسسات االتحاد األ

 وتحليل النتائج وتبادلها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الدول األعضاء 

الشركاء  و

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية 

المنظمات غير و

 الحكومية

 قصير

تدريب ودعم تنمية : تطوير منهج 3.1.4اإلجراء 

القدرات للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية 

 .فريقياإلقليمية ومؤسسات االتحاد األ

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الدول األعضاء 

والشركاء 

 االنمائيون

 قصير
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 3الهدف 

 بناء اليدرات الفنية

 

تعظيم القدرات الفنية في 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والدول األعضاء 

واألطراف المعنية من خالل 

 .التعاون وتقاسم الموارد

. دعم إنشاء / تعزيز مراكز التميز اإلقليمية لتقديم المساعدة الفنية 3.2االستراتيجية 

 .للصحة والصحة النباتية وتوسيع الموارد البشرية على المستويين الوطني واإلقليمي

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تحديد ورسم خرائط لمراكز 3.2.1اإلجراء 

التميز الموجودة واختصاصاتها وتقييم الثغرات 

 .حسب الوالية والتغطية الجغرافية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون و

المنظمات 

 الدولية

 قصير

: دعم تعيين مراكز التميز الجديدة 3.2.2اإلجراء 

 .وتطوير إطار مؤسسي الستدامتها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الشركاء 

 االنمائيون

 طويل

: دعم االعتماد المستمر لمراكز 3.2.3اإلجراء 

 .التميز

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

الهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

الشركاء  و

 االنمائيون

المنظمات و

 الدولية

 طويل

: توفير التدريب على المستويين 3.2.4اإلجراء 

 اإلقليمي والوطني من أجل تحقيق القدرة الفنية

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

األعضاء الدول 

الشركاء  و

 و االنمائيون

المنظمات 

 الدولية

 قصير

 

  



 

38 

 

 3الهدف 

 بناء اليدرات الفنية

 

تعظيم القدرات الفنية في 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والدول األعضاء 

واألطراف المعنية من خالل 

 .التعاون وتقاسم الموارد

المادية الالزمة مثل مختبرات  . المساعدة في تطوير البنية التحتية3.3االستراتيجية 

 .االختبارات المرجعية اإلقليمية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تحديد المختبرات العامة 3.3.1اإلجراء 

 .والخاصة الموجودة ونطاقها ورسم خرائط لها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

الدول  اإلقليمية و

 األعضاء و

منظمات المجتمع 

 المدني و

المنظمات غير 

القطاع  الحكومية و

 الخاص

 قصير

: تقييم الفجوات الموجودة 3.3.2اإلجراء 

ضمن النطاق والتغطية الجغرافية للمختبرات 

 .القائمة

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

الدول  اإلقليمية و

 األعضاء و

المنظمات غير 

قطاع ال الحكومية و

 الخاص

 قصير

: تعيين مختبرات مرجعية 3.3.3اإلجراء 

 .وتطوير األطر المؤسسية لها

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية و

 الشركاء االنمائيون

الدول األعضاء و

والهيئات الدولية 

 لوضع المعايير و

المنظمات غير 

القطاع  الحكومية و

 الخاص

 طويل

: دعم المختبرات المرجعية 3.3.4اإلجراء 

 لتقوم بدورها

مفوضية االتحاد 

الهيئات  و فريقياأل

الدولية لوضع 

 المعايير و

 المنظمات الدولية

الشركاء و

 االنمائيون

 طويل
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: توفير التدريب على 3.3.5اإلجراء 

المستويين اإلقليمي والوطني من أجل تحقيق 

 .المذكورة أعالهاإلجراءات االستراتيجية 

مفوضية االتحاد 

 و فريقياأل

المجموعات 

االقتصادية 

الدول  اإلقليمية و

 األعضاء و

المنظمات غير 

 الحكومية و

منظمات المجتمع 

الشركاء  المدني و

 االنمائيون

 قصير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الهدف 

 بناء اليدرات الفنية

 

تعظيم القدرات الفنية في 

المجموعات االقتصادية 

والدول األعضاء  اإلقليمية

واألطراف المعنية من خالل 

 .التعاون وتقاسم الموارد

. زيادة القدرات الفنية ألنظمة اإلنذار المبكر واالستجابة على 3.4اإلستراتيجية 

 .المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

 : إنشاء نظام قاري لإلنذار3.4.1اإلجراء 

المبكر واالستجابة / العمل السريع من أجل 

صحة النبات وتعزيز النظم الحالية لسالمة 

 .الحيوان واألغذية

مفوضية االتحاد 

 والهيئات فريقياأل

الدولية لوضع 

المعايير والشركاء 

االنمائيون 

 والمنظمات الدولية

 متوسط

: تدريب الدول األعضاء 3.4.2اإلجراء 

اإلقليمية على تحقيق والمجموعات االقتصادية 

 .القدرات البشرية المطلوبة لتشغيل األنظمة

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

 األعضاء و

الشركاء االنمائيون 

والمنظمات الدولية 

والهيئات الدولية 

 لوضع المعايير

 متوسط

: إنشاء ارتباط بين نظام 3.4.3اإلجراء 

المبكر واالستجابة القاري ونظام اإلنذار 

اإلنذار المبكر واالستجابة الموجود في جميع 

 .أنحاء العالم

مفوضية االتحاد 

واألمم  فريقياأل

المتحدة 

 لمنظمات الدوليةاو

 طويل
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: رصد فعالية اإلجراءات 3.4.4اإلجراء 

المبكرة المتخذة على المستويات الوطنية 

 .واإلقليمية والقارية

االتحاد مفوضية 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والمنظمات غير 

 الحكومية

 متوسط
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 3الهدف 

 بناء اليدرات الفنية

 

تعظيم القدرات الفنية في 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والدول األعضاء واألطراف 

المعنية من خالل التعاون وتقاسم 

 .الموارد

على سبيل المثال من خالل المنصات  ،. تعزيز تبادل المعلومات3.5االستراتيجية 

الرقمية والشبكات واألدوات القائمة على االنترنت )مثل نتائج االختبارات وخطط العمل 

 وما إلى ذلك(

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تحديد القدرات والمرافق 3.5.1اإلجراء 

التحتية القائمة في مجال تكنولوجيا والبنية 

المعلومات واالتصاالت ومقدميها على 

 .المستويين اإلقليمي والقاري

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والقطاع 

 الخاص

 قصير

: تعزيز وإنشاء البنية التحتية 3.5.2اإلجراء 

المادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء والقطاع 

 الخاص 

  متوسط

: توفير التدريب لموظفي 3.5.3اإلجراء 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والموظفين 

 .الفنيين واألطراف المعنية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والشركاء 

والقطاع  االنمائيون

 الخاص

 قصير

: حشد وايجاد الوعي بين 3.5.4اإلجراء 

مختلف األطراف المعنية في مجال الصحة 

والصحة النباتية بشأن توافر واستخدام 

 .المعلومات بشأن الصحة والصحة النباتية

االتحاد مفوضية 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

ومنظمات المجتمع 

المدني والمنظمات 

 الدولية

 قصير

 

 4الهدف 

 

زقادة الدعم السياس  

واالستثمار رف  اليطاع العام 

والخاص رف  أنظمة الصحة 

 والصحة النباتية

 

. دعم التزام الدول األعضاء بالشفافية مع جميع األطراف المعنية في 4.1اإلستراتيجية 

 .أنظمة الصحة والصحة النباتية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تسهيل تبادل المعلومات حول 4.1.1اإلجراء 

مسائل الصحة والصحة النباتية )على سبيل 

االجتماعات المنتظمة والمنصات عبر  ،المثال

 .اإلنترنت(

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

 قصير
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تعزيز الفرص لتوسيع التجارة 

للنباتات ة فريقيالبينية األ

والحيوانات واألغذية من خالل 

تعزيز التعاون بين القطاعين 

العام والخاص، وزيادة الوعي 

 .وتعبئة الموارد

 

: توفير التدريب بشأن 4.1.2اإلجراء 

التزامات وعمليات الشفافية في منظمة التجارة 

العالمية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ولجنة 

دستور األغذية )بما في ذلك األدوات عبر 

اإلنترنت( لتعزيز نقاط اإلخطار واالستفسار 

من اتفاقية  السابعملحق من ال 11وفقا للفصل 

 .ةفريقيالتجارة الحرة القارية األ

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والشركاء 

االنمائيون 

والمنظمات الدولية 

والهيئات الدولية 

لوضع المعايير 

ومنظمات المجتمع 

المدني والمنظمات 

 غير الحكومية

 متوسط

القيادة السياسية  : مناصرة4.1.3اإلجراء 

للدول األعضاء بشأن أهمية الشفافية 

 .لالستثمار في القدرات البشرية المطلوبة

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

المنظمات الدولية و

المنظمات غير و

الحكومية والقطاع 

 الخاص

 طويل

: مراقبة أنظمة اإلخطار في 4.1.4اإلجراء 

التجارة العالمية واالتفاقية الدولية منظمة 

لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة 

الحيوان وتقديم التقارير عن امتثال الدول 

ة لمعايير الصح فريقياألعضاء في االتحاد األ

 .والصحة النباتية واتفاقية تيسير التجارة

الدول األعضاء 

ومفوضية االتحاد 

القطاع و فريقياأل

والهيئات  الخاص

الدولية لوضع 

المعايير 

والمنظمات 

  الدولية

 قصير

 

 

 

 4الهدف 

زقادة الدعم السياس  

واالستثمار رف  اليطاع العام 

والخاص رف  أنظمة الصحة 

 والصحة النباتية

 

تعزيز الفرص لتوسيع التجارة 

ة للنباتات فريقيالبينية األ

والحيوانات واألغذية من خالل 

القطاعين تعزيز التعاون بين 

العام والخاص وزيادة الوعي 

 .وتعبئة الموارد

توفير القدرات الفنية لتطوير ودعم الشراكات بين القطاعين العام  ،4.2االستراتيجية 

والخاص لتحقيق أهداف الصحة والصحة النباتية المشتركة )على سبيل المثال، إشراك 

ر، والشركات الصغيرة منظمات المزارعين / المنتجين الحالية، ومجموعات التجا

 .وتجار التجزئة( ،والمتوسطة، وجمعيات المطاحن

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: دعم الحوارات على 4.2.1اإلجراء 

المستوى الوطني بين القطاعين العام 

والخاص بشأن البيئة التنظيمية والدعم الفني 

 .المطلوب لالمتثال

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

الدول واإلقليمية 

األعضاء والقطاع 

الخاص ومنظمات 

المجتمع المدني 

 قصير
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والمنظمات غير 

الحكومية 

 والمنظمات الدولية

: وضع ونشر إرشادات فنية 4.2.2اإلجراء 

ودراسات حالة حول كيفية تسهيل الشراكات 

الفعالة بين القطاعين العام والخاص من أجل 

 .والصحة النباتيةالصحة 

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

ومنظمات المجتمع 

المدني والمنظمات 

غير الحكومية 

 المنظمات الدوليةو

 متوسط

 

 4الهدف 

زقادة الدعم السياس  

واالستثمار رف  اليطاع العام 

والخاص رف  أنظمة الصحة 

 والصحة النباتية

تعزيز الفرص لتوسيع التجارة 

ة للنباتات فريقيالبينية األ

والحيوانات واألغذية من خالل 

تعزيز التعاون بين القطاعين 

العام والخاص، وزيادة الوعي 

 .وتعبئة الموارد

 

 

. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين االمتثال 4.3اإلستراتيجية 

وصياغة وإنشاء آليات لالنتقال التدريجي للتجارة غير  ،يةلمعايير الصحة والصحة النبات

 .الرسمية إلى قنوات أكثر رسمية )مثل خطط االعتماد التدريجي(

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: مع المجموعات االقتصادية 4.3.1اإلجراء 

التكليف بإجراء تقييمات نصف  ،اإلقليمية

 .سنوية لحالة التجارة غير الرسمية / الرسمية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية 

 والمنظمات الدولية

 قصير

: تطوير ونشر إجراءات 4.3.2اإلجراء 

مبسطة للصحة والصحة النباتية لتسهيل 

االمتثال التنظيمي للشركات الصغيرة 

 .والمتوسطة

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

الدول واإلقليمية 

األعضاء 

والمنظمات غير 

الحكومية والقطاع 

 الخاص

 متوسط

: النظر في كيفية دمج قضايا 4.3.3اإلجراء 

الصحة والصحة النباتية في اآلليات المصممة 

إلدخال التجارة غير الرسمية في التجارة 

 .مثل أنظمة التجارة المبسطةالرسمية 

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

القطاع األعضاء و

 الخاص

 والمنظمات الدولية

 طويل
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 4الهدف 

 

زقادة الدعم السياس  

واالستثمار رف  اليطاع العام 

والخاص رف  أنظمة الصحة 

 والصحة النباتية

 

رة التجاتعزيز الفرص لتوسيع 

ة للنباتات فريقيالبينية األ

والحيوانات واألغذية من خالل 

تعزيز التعاون بين القطاعين 

العام والخاص، وزيادة الوعي 

 .وتعبئة الموارد

 

 

. الدعوة وزيادة التوعية مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية 4.4اإلستراتيجية 

 على المستويات الحكومية العليا وبين اإلقليمية بشأن قضايا الصحة والصحة النباتية

 .القطاع الخاص والعام لخلق الطلب على أنظمة قوية للصحة والصحة النباتية

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تطوير مواد الدعوة )عبر 4.4.1اإلجراء 

اإلنترنت، اإلذاعة والمطبوعات( لمختلف 

مجموعات األطراف المعنية )العامة 

والخاصة والمجتمع المدني( حول أهمية 

 .قضايا الصحة والصحة النباتية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والمنظمات غير 

الحكومية والقطاع 

 الخاص

 قصير

: استخدام صالحية الدعوة 4.4.2اإلجراء 

الجتماعات إلشراك القادة السياسيين رفيعي 

المستوى )على سبيل المثال رؤساء الدول( 

المتعلقة بالصحة والصحة  فعالياتفي ال

 .النباتية

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والمنظمات غير 

الحكومية والقطاع 

 الخاص

 متوسط

: تحديث المعلومات الخاصة 4.4.3اإلجراء 

 .واستراتيجيات التعليم واالتصالبكل بلد، 

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

والمنظمات غير 

الحكومية والقطاع 

 الخاص

 طويل

 

 4الهدف 

زقادة الدعم السياس  

واالستثمار رف  اليطاع 

العام والخاص رف  أنظمة 

 الصحة والصحة النباتية

 

ة لتوسيع التجارتعزيز الفرص 

ة للنباتات فريقيالبينية األ

والحيوانات واألغذية من خالل 

تعزيز التعاون بين القطاعين 

العام والخاص، وزيادة الوعي 

 لتعبئة الموارد فريقي. استخدم المنصة العالمية لمفوضية االتحاد األ4.5االستراتيجية 

المالية لطلب الموارد المالية والفنية لتنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية في الدول 

 .األعضاء

المؤسسات  

 المسؤولة

 مستوى األولوية

: تنظيم اجتماعات أو مكالمات 4.5.1اإلجراء 

دورية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

لمناقشة والدول األعضاء والقطاع الخاص 

حة لجنة الص ،تعبئة الموارد )على سبيل المثال

 .والصحة النباتية(

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

الشركاء و

 قصير
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 .وتعبئة الموارد

 

 

 القطاعو االنمائيون

 الخاص

: وضع استراتيجيات لتعبئة 4.5.2اإلجراء 

استخدام، أداء الموارد قائمة على األدلة )يتعين 

الخدمات البيطرية، وتقييم قدرات الصحة 

النباتية، والتقييم الخارجي المشترك، وتحديد 

أولويات استثمارات الصحة والصحة النباتية 

 .للوصول إلى األسواق وغيرها من األدوات(

مفوضية االتحاد 

 الهيئاتو فريقياأل

الدولية لوضع 

المعايير 

المجموعات و

االقتصادية 

 الشركاءاإلقليمية و

 االنمائيون

 المنظمات الدوليةو

 متوسط

: تكليف وتسهيل وتطوير خطط 4.5.3اإلجراء 

عمل للصحة والصحة النباتية على المستوى 

 .الوطني مع الدول األعضاء

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

والمجموعات 

االقتصادية 

اإلقليمية والدول 

األعضاء 

 المنظمات الدولية

غير المنظمات و

القطاع الحكومية و

 الخاص

 طويل
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 التموقل وتعبئة الموارد 6.3 

رد تعبئة المواعن  ينوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء مسؤول فريقياالتحاد األ عتبري

نية لدعم التنفيذ الفعال لهذه االستراتيجية. وفي هذا الصدد، يعد إنشاء شراكات استراتيجية مع فالمالية وال

مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التعاون الدولي أمرا أساسيا. والدول األعضاء مدعوة إلى تخصيص موارد 

بنك لااالستراتيجية. إن هذه نفيذ والهيئات األخرى لجمع الموارد من أجل ت ائييننمشركاء االالمالية والعمل مع 

لمانحة وبالتعاون مع البنك الدولي والجهات ا فريقيبتنسيق من االتحاد األ ،مدعو إلى التعبئةللتنمية  فريقياأل

 .األخرى
 

 اعداد التيارقيالمياقبة والتيييم و .6.4 

إلقليمية المجموعات االقتصادية اوبلدان الينبغي تطوير أداة إطار للرصد والتقييم وإعداد التقارير بالتشاور مع 

هذه المعروضة في  االستراتيجية لتتبع أداء وتأثير تنفيذ األهداف المحددة والمكونات واإلجراءات

سيتم تطوير مؤشرات المخرجات على مستوى العمل، والنتائج على مستوى االستراتيجية واالستراتيجية. 

سيتم استخدام الموارد الحالية بما في  ،أجل تعميم جمع البيانات من ،والتأثير على مستوى الهدف. ومع ذلك

 :ذلك على سبيل المثال ال الحصر

 الشامل للتنمية الزراعية )على سبيل المثال، عدد الشراكات بين  فريقياألؤشرات البرنامج م

 ،القطاعين العام والخاص والسياسات المستنيرة باألدلة والموارد البشرية المقابلة(

 البرنامج االقليمي لالستثمار الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي و التوافق مع آليات إعداد تقارير

 الزراعي.

 و ،فريقيمؤشر سالمة األغذية في االتحاد األ 

 إنشاء / تعزيز نظم المعلومات وإعداد التقارير 
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 االستنتاجات .7

من لتنفيذ وثيقة عملية وقابلة لبدال من ذلك، ولكنه يشكل  ،ال يهدف اإلطار إلى تعقيد العمليات التنظيمية الحالية

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية فريقيتوجه الجهود التعاونية بين مؤسسات مفوضية االتحاد األشأنها أن 

ادارة االقتصاد الريفي والزراعة التابعة  تم تكليف ،في القارةحوري بصفتها الداعي المووالدول األعضاء. 

في أنظمة الصحة والصحة معا المؤسسات المخصصة لها بجمع الجهات الفاعلة اإلقليمية و فريقيلالتحاد األ

وتوفير منصات مركزية لتبادل الخبرات  ،وتعبئة الموارد ،وزيادة وعي القطاعين العام والخاص ،النباتية

ألخرى للمساعدة في تحقيق هذا اإلطار. وللمجموعات االقتصادية اإلقليمية أيضا والبيانات من بين األنشطة ا

 ،مساهماتها الخاصة واستراتيجيات الصحة والصحة النباتية للتنسيق على المستوى اإلقليمي مع الدول األعضاء

ها دول األعضاء لأخيرا، يمكن القول إن الو. فريقيمع االستفادة بنجاح من موارد وأنشطة مفوضية االتحاد األ

دة لصحة والصحة النباتية وفقا للمعايير الدولية المستنالوطنية لسياسات الالدور األكثر أهمية لضمان عدم وضع 

 إلى العلم فحسب، بل يتم فرضها لتحقيق الفوائد.

 

تجارة بين ال على الرغم من أن تنفيذ اإلطار يمثل تحديا هائال، إال أن هناك إمكانات كبيرة بنفس القدر لتعزيزو

اتية بذل جهد منسق ومستدام بشأن الصحة والصحة النبويعتبر ة للنباتات والحيوانات واألغذية. فريقيالبلدان األ

ة في نهاي اضروري اأمر غيرها من األطراف المعنيةبين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و

 ا لنفسها في السنوات المقبلة.أفريقيعي التي حددتها المطاف لتحقيق أهداف التحول االقتصادي والزرا
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 (.2019مايو  9الوصول إليه: 
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operationalised-committee-sps-https://au.int/en/newsevents/14054/continental . 

 

 ة".فريقي"تعزيز التجارة البينية األ ،(2012) فريقيمفوضية االتحاد األ

 

 ا.أفريقيإعطاء األولوية لسالمة األغذية في  ،(2019) فريقيمفوضية االتحاد األ

 

ة: فريقي( دليل إرشادي لمشاركة البلدان األ2012) فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقيالمكتب األ

لرقم اة في لجنة الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية. فريقيتعزيز مشاركة البلدان األ

 9-05-077-9966-978الدولي المعياري للكتاب: 

 

https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-Z1-AAZ-002
https://www.africanfoodsafetynetwork.org/
https://www.apec.org/Publications/2019/06/APEC-Food-Safety-Modernisation-Framework-to-Facilitate-Trade
https://www.apec.org/Publications/2019/06/APEC-Food-Safety-Modernisation-Framework-to-Facilitate-Trade
https://au.int/en/newsevents/14054/continental-sps-committee-operationalised
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ة في منظمات فريقيمشاركة الدول األ ،(2011) فريقيللثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ فريقيالمكتب األ

ة في منظمات وضع معايير الصحة والصحة فريقيمشاركة الدول األوضع معايير الصحة والصحة النباتية. 

 .النباتية

التكامل اإلقليمي والتجارة غير الرسمية في  ،(2018إس.، جاريب، جي.، وميتاريتوناك، سي. ) بنساسيا،

 :doi 118–89 ,1 رقم ،28المجلد.  ،2019 ،ةفريقيا: دليل من حدود بنين. مجلة االقتصاديات األأفريقي

10.1093/jae/ejy016   :2018يوليو  19تاريخ النشر المسبق 

 

ا: العوائق الفنية أمام التجارة وسياسات أفريقيالبنية التحتية للجودة لعموم  ،(2017)شينياماكوبفو، أو. إس. 

 :ة. أديس أبابا. متاح على فريقيالصحة والصحة النباتية في المجموعات االقتصادية اإلقليمية األ

-http://www.paqi.org/wp

content/uploads/2014/09/PAQI_TBT_SPS_2017_english_web.pdf 

 

 / CACاألغذية )على بة ارقل"المبادئ والمبادئ التوجيهية للنظم الوطنية ل ،(2013)لجنة دستور األغذية 

GL 82-2013 .") ةغذيدستور األلجنة. 

 

 "دور اللجنة الفرعية للصحة والصحة النباتية كجهاز للسياسات". جنيف: الكوميسا. ،(2011الكوميسا )

 

-2016، استراتيجية الصحة والصحة النباتية، فريقياألجنوب الشرق ول( السوق المشتركة ل2016الكوميسا )

2020. 

 

الصحة  بشأنتجارة أكثر أمانا: تعزيز قدرة البلدان النامية  ،المزيد من التجارة ،(2013. ). كر ،داي

 .33فحة ص ،يابعة لمؤسسة كابالرعمل الوالصحة النباتية. ورقة 

 

ة، يفريقسياسات الصحة والصحة النباتية في المجموعات االقتصادية اإلقليمية األ ،(2017دو بليسيس.أ )

مركز القانون التجاري والطريق إلى األمام لمنطقة التجارة الحرة القارية. موجز تجاري. ستيلينبوش: 

( )تراالك فريقيللجنوب األ. تم النشر بواسطة مركز القانون التجاري "تراالك" فريقيللجنوب األ

: . متاح على7599ا، أفريقي، ستيلينبوش، جنوب 224ص.ب. 

ges/3401/attachments/orihttps://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pa

-way-and-recs-african-of-measures-sps-plessis-du-ginal/1496926827/tb

 fin.pdf?1496926827-07062017-cfta-for-forward أو 

-and-sanitary-the-https://www.tralac.org/publications/article/11716

-and-communities-economic-regional-african-the-of-policies-sps-phytosanitary

lcfta.htm-the-for-forward-way-the 

http://www.paqi.org/wp-content/uploads/2014/09/PAQI_TBT_SPS_2017_english_web.pdf
http://www.paqi.org/wp-content/uploads/2014/09/PAQI_TBT_SPS_2017_english_web.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pages/3401/attachments/original/1496926827/tb-du-plessis-sps-measures-of-african-recs-and-way-forward-for-cfta-07062017-fin.pdf?1496926827
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pages/3401/attachments/original/1496926827/tb-du-plessis-sps-measures-of-african-recs-and-way-forward-for-cfta-07062017-fin.pdf?1496926827
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pages/3401/attachments/original/1496926827/tb-du-plessis-sps-measures-of-african-recs-and-way-forward-for-cfta-07062017-fin.pdf?1496926827
https://www.tralac.org/publications/article/11716-the-sanitary-and-phytosanitary-sps-policies-of-the-african-regional-economic-communities-and-the-way-forward-for-the-cfta.html
https://www.tralac.org/publications/article/11716-the-sanitary-and-phytosanitary-sps-policies-of-the-african-regional-economic-communities-and-the-way-forward-for-the-cfta.html
https://www.tralac.org/publications/article/11716-the-sanitary-and-phytosanitary-sps-policies-of-the-african-regional-economic-communities-and-the-way-forward-for-the-cfta.html
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(، االجتماع األول للجنة التوجيهية لبرنامج تحسين الوصول إلى األسواق في 2019ا )أفريقيجماعة شرق 

 :releases/157-https://www.eac.int/press-ا جاري في أروشا. متاح علىأفريقيجماعة شرق 

-market-eac-of-meeting-committee -steering-1st-release-press-trade/1351

-community -african-east-arusha-in-underway-is-programme-upgrade-access

 committe-steering-1st-the-2019-february,-6th-tanzania,-arusha,-headquarters, 

 .(2019مايو  4تم الوصول إليه: )

 

 ا للصحة والصحة النباتية.أفريقي(، خطة عمل جماعة شرق 2016ا )أفريقيجماعة شرق 

 

 ا بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية.أفريقيبروتوكول جماعة شرق  ،(2013ا )أفريقيجماعة شرق 

 

المشروع اإلقليمي للوقاية من األمراض الحيوانية العابرة للحدود ومكافحتها  ،(2004ا )أفريقيجماعة شرق 

جماعة التابع لا أفريقيمراكز موارد معلومات جماعة شرق . مستودع 2010 - 2004ا: أفريقيفي شرق 

 http://repository.eac.int. متاح على: اأفريقيشرق 

 

على مواءمة معايير معظم السلع المتداولة. حثت  اأفريقيجماعة شرق دول  ،(2017) اأفريقيجماعة شرق 

 http://repository.eac.intا. متاح على: أفريقيالتابع لجماعة شرق المعلومات  مراكز مواردمستودع 

 

جماعة "اتفاقية التعاون بين الدول الشريكة ل ،(2008) والواليات المتحدة األمريكية اأفريقيجماعة شرق 

و  ةالصحة والصحة النباتيوالواليات المتحدة األمريكية بشأن تيسير التجارة وتدابير ا أفريقيشرق 

 .5-1الصفحات  ،)ج( ،"الحواجز الفنية أمام التجارة

 

بشأن تنسيق اإلطار  21/11/10ج/ الالئحة  ،(2011ا )أفريقيالئحة المجموعة االقتصادية لدول غرب 

الهيكلي والقواعد التشغيلية المتعلقة بالسالمة الصحية للنباتات والحيوانات واألغذية في منطقة المجموعة 

-53.حة فا، صأفريقيا. الجريدة الرسمية للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالقتصادية لدول غرب 

75. 

 

 .ج. لوكسمبور2020-2014إلطار المالي المشترك (، اتفاقية كوتونو وا2014االتحاد األوروبي )

 

https://www.eac.int/press-releases/157-trade/1351-press-release-1st-steering-%20committee-meeting-of-eac-market-access-upgrade-programme-is-underway-in-arusha-east-african-%20community-headquarters,-arusha,-tanzania,-6th-february,-2019-the-1st-steering-committe
https://www.eac.int/press-releases/157-trade/1351-press-release-1st-steering-%20committee-meeting-of-eac-market-access-upgrade-programme-is-underway-in-arusha-east-african-%20community-headquarters,-arusha,-tanzania,-6th-february,-2019-the-1st-steering-committe
https://www.eac.int/press-releases/157-trade/1351-press-release-1st-steering-%20committee-meeting-of-eac-market-access-upgrade-programme-is-underway-in-arusha-east-african-%20community-headquarters,-arusha,-tanzania,-6th-february,-2019-the-1st-steering-committe
https://www.eac.int/press-releases/157-trade/1351-press-release-1st-steering-%20committee-meeting-of-eac-market-access-upgrade-programme-is-underway-in-arusha-east-african-%20community-headquarters,-arusha,-tanzania,-6th-february,-2019-the-1st-steering-committe
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قة عمل وثيالتابع لالبرنامج اإلقليمي لتنافسية المؤسسات والوصول إلى األسواق (، 2017االتحاد األوروبي )

 . http://comstat.comesa.int)الكوميسا(. متاح على:  فريقياألجنوب الو لشرقلللسوق المشتركة 

 

 تدابير الصحة والصحة النباتية: مواجهة التحديات. ،(2016االتحاد األوروبي )

 

: 4تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في الهدف االستراتيجي  ،(2017منظمة األغذية والزراعة )

. تقييم المبادرة اإلقليمية بشأن "تحسين تجارة 3تمكين النظم الزراعية والغذائية الشاملة والفعالة: الملحق 

 (. روما، إيطاليا.I2ص األغذية الزراعية وتكامل األسواق" )

 

ة مخاطر سالمة األغذية: السياسات والقرارات القائمة على األدلة، "إدار ،(2017منظمة األغذية والزراعة )

النظر في العوامل المتعددة"، المواد التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة. الفاو، روما. 

http://www.fao.org/3/i8240en/I8240EN.pdf 

 

ية من األمراض الحيوانية العابرة (، آلية التنسيق اإلقليمية المتكاملة للوقا2011منظمة األغذية والزراعة )

 .صحراءجمع دول الساحل والتتقرير التقييم:  -ا أفريقيحيوانية المنشأ في الللحدود ومكافحتها واألمراض 

 

معايير التجارة واألغذية. الفاو، روما.  ،(2017منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية )

http://www.fao.org/3/a-i7407e.pdf FAO et OMC. 

 

: ا تفكر في إنشاء هيئة قارية لسالمة األغذية. متاح علىأفريقي(، 2015فرانكوم، م. جي. )

https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Africa Contemplates 

-26-Body_Addis Ababa_Ethiopia_2 Establishing Continental Food Safety

.2015.pdf 

 

 ا. مدونة من بيانييما،فريقي(، لماذا تعتبر سالمة األغذية أولوية كبيرة أل2019مبادرة سالمة األغذية العالمية )

 .م. رئيس رامج الصحة والصحة النباتية بالكوميسا

 

"  المساعي السابقة واالتجاهات المستقبلية ا:أفريقي. "سالمة األغذية في 2019شراكة سالمة الغذاء العالمية 

https://www.gfsp.org/sites/gfsp/files/public/GFSP%20Report_Food%20Safety%

web.pdf-20in%20Africa 

 

http://comstat.comesa.int/
https://gain.fas.usda.gov/Recent
https://gain.fas.usda.gov/Recent
https://gain.fas.usda.gov/Recent
https://www.gfsp.org/sites/gfsp/files/public/GFSP%20Report_Food%20Safety%20in%20Africa-web.pdf
https://www.gfsp.org/sites/gfsp/files/public/GFSP%20Report_Food%20Safety%20in%20Africa-web.pdf
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تحديد أولويات استثمارات الصحة والصحة النباتية للوصول إلى األسواق، إطار  ،(2016إس. )هينسون، 

 .عمل إلرشاد وتحسين عمليات صنع القرار بشأن الصحة والصحة النباتية. جامعة جيلف، كندا

 

تعزيز تنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية  ،(2017) الثروة الحيوانيةتنمية لمناطق الرعوية ولمركز اإليجاد 

 .ICPALD16/CLE/1/2017في منطقة اإليجاد. 

 

(، أجرت منظمة التجارة العالمية والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )االيجاد( تدريبا إقليميا 2015االيجاد )

ئة لدول األعضاء في الهيعلى الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة وتيسير التجارة ل

على : في نيروبي، كينيا. متاح  2015مايو  8إلى  5الحكومية المشتركة للتنمية في الفترة من 

-https://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:wto

-and-sanitary-ophyt-sanitary-on-training-regional-conducted -igad-and

-may-states-member-igad-for-facilitation -trade-and-trade-to-barriers-technical

.&catid=95:ic-kenya-nairobi-in-2015-8-5 

 

 لصحة والصحة النباتيةلإليجاد بشأن ااالستراتيجية اإلقليمية (، 2017الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )

اد للمناطق الرعوية وتنمية جياإلالتقرير النهائي. مركز  ،2021-2017العمل وخطة  لفترة خمس سنوات

نيروبي،  ،00100-47824صندوق بريد  ،لين جونجن ،الثروة الحيوانية، جاداال بليس، الطابق األول

 كينيا.

 

تسريع  :الغذاء اآلمنحتمية  ،(2019)ن، إس، أونفهر، ل.، جريس، د. و جاسو، إي. جافي، إس، هينسو

/ البنك  2019في العام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير © التقدم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

 .20433واشنطن العاصمة  ،إتش نيويورك 1818شارع الدولي 

 

نظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ماجتماع ستستضيف كينيا  ،(2019مكتب المعايير في كينيا )

 6 - 2الدورة الثالثة والعشرون في نيروبي،  -ا أفريقيمن أجل تنسيق دستور األغذية   للجنةالعالمية 

 :على. متاح 2019سبتمبر 

https://www.kebs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=387&cati

.d=57&Itemid=137 (Accessed: 1 May 2019) 

 

ضوابط التجارة الزراعية والصحة النباتية: ما هي الروابط؟ قسم التجارة  ،(2017كريفونوس، إي. )

 .2017أكتوبر  10 ،روما ،واألسواق، منظمة األغذية والزراعة

https://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:wto-and-igad-%20conducted-regional-training-on-sanitary-phyto-sanitary-and-technical-barriers-to-trade-and-trade-%20facilitation-for-igad-member-states-may-5-8-2015-in-nairobi-kenya-&catid=95:ic
https://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:wto-and-igad-%20conducted-regional-training-on-sanitary-phyto-sanitary-and-technical-barriers-to-trade-and-trade-%20facilitation-for-igad-member-states-may-5-8-2015-in-nairobi-kenya-&catid=95:ic
https://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:wto-and-igad-%20conducted-regional-training-on-sanitary-phyto-sanitary-and-technical-barriers-to-trade-and-trade-%20facilitation-for-igad-member-states-may-5-8-2015-in-nairobi-kenya-&catid=95:ic
https://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:wto-and-igad-%20conducted-regional-training-on-sanitary-phyto-sanitary-and-technical-barriers-to-trade-and-trade-%20facilitation-for-igad-member-states-may-5-8-2015-in-nairobi-kenya-&catid=95:ic
http://www.kebs.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=387&amp;catid=57&amp;Itemid=137
http://www.kebs.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=387&amp;catid=57&amp;Itemid=137
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. جنيف. اأفريقي(، األطر واالستراتيجيات اإلقليمية بشأن الصحة والصحة النباتية في 2010مجالهيس، جي. )

  :علىمتاح 

https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Regional_SPS_Stategie

s_in_Africa_EN_0.pdf 

 

 .13-12( "لجنة التنسيق الوطنية بشأن الصحة والصحة النباتية" في  الصفحات 2013مانيوا، س. ج. )

 

والصحة النباتية في منطقة التجارة الحرة الصحة غير المبررة بشأن تدابير ال( مكافحة 2017)مبوري، إتش. 

الصحة والصحة :  الكوميسا( -اأفريقيجماعة شرق  – فريقيمجموعة تنمية الجنوب األ)ة فريقيالثالثية األ

 ،4العدد  ،58المجلة المجرية للدراسات القانونية     ؟نقصان –إضافة أم الصحة والصحة النباتية  -النباتية 

 DOI: 10.1556 / 2052.2017.58.4.4( 2017) 433-409الصفحات 

 

(. األطر التنظيمية لسالمة األغذية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية 2019) مولنار، جي. زجوديفروي، إس.

اريرا، جامعة . بفريقيالصحة والصحة النباتية داخل االتحاد األبشأن تصاالت االتنسيق والة: آلية فريقياأل

 الفال.

 

: ا. متاح علىأفريقيالساحل والصحراء. ميدراند، جنوب دول جمع ت( تعزيز القدرة المؤسسية ل2015نيباد )ال

www.nepad.org. 

 

تنمية للالشامل  فريقياأل: البرنامج الشامل للتنمية الزراعية فريقيالبرنامج األ ،(2018) .إتش ،أوسترمان

 .أجرا نيوزالزراعة: 

 

(، المبادئ التوجيهية اإلقليمية لتنظيم سالمة األغذية في الدول 2011) فريقيمجموعة تنمية الجنوب األ

بناء القدرات في مشروع التحكم في  -، سالمة األغذية فريقياألعضاء في مجموعة تنمية الجنوب األ

:      المخلفات. جابورون. متاح في

http://www.sadc.int/files/7714/4179/4721/Regional_Guidelines_for_the_Regul

.ation_of_Food_Safety_i n_SADC_Member_States EN.pdf 

 

( الملحق الثامن بشأن الصحة والصحة النباتية لبروتوكول مجموعة 2014) فريقيالجنوب األمجموعة تنمية 

 :بشأن التجارة. متاح في فريقيتنمية الجنوب األ

http://www.sadc.int/files/2114/1520/0828/SPS_Annex_to_the_SADC_Protocol

._English.pdf-_17_July_2014_-_Approved_Version_-_on_Trade_ 

https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Regional_SPS_Stategies_in_Africa_EN_0.pdf
https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Regional_SPS_Stategies_in_Africa_EN_0.pdf
http://www.nepad.org/
http://www.sadc.int/files/7714/4179/4721/Regional_Guidelines_for_the_Regulation_of_Food_Safety_i
http://www.sadc.int/files/7714/4179/4721/Regional_Guidelines_for_the_Regulation_of_Food_Safety_i
http://www.sadc.int/files/2114/1520/0828/SPS_Annex_to_the_SADC_Protocol_on_Trade_-_Approved_Version_-_17_July_2014_-_English.pdf
http://www.sadc.int/files/2114/1520/0828/SPS_Annex_to_the_SADC_Protocol_on_Trade_-_Approved_Version_-_17_July_2014_-_English.pdf
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التحاد األوروبي ومجموعة تنمية ا( "دعم 2017واالتحاد األوروبي ) فريقيمجموعة تنمية الجنوب األ

 . متاح في2-1الصفحات  "للتكامل االقتصادي اإلقليمي فريقيالجنوب األ

-in-revolution-or-https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evolution

.systems_en.pdf-payment 

 

  :doi      .المبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل التجارة  (2019)

about.-of-h.arabsafetrade.org/copyhttps://www.englis 

 

ا لمواءمة أنظمة تنظيم مبيدات اآلفات: نهج نموذجي للحلول أفريقيشرق  ةعا( جهود جم2018. )جي لهساندا

ول ح يةاإلقليمية. مؤتمر البنك الدولي/ االتحاد الدولي المعني بأبحاث االقتصاد الحيوي التطبيقي

 ، واشنطن العاصمة.2018يونيو  14-13والتنمية الريفية"  ةغيرمبتكارات الال"ا

 

 ( المشروعات اإلقليمية لصحة الحيوان في منطقة اإليجاد: التدخل والتقدم.2015)سيبسيبي، أ. 

 

( دعم المانحين لبناء القدرات في مجال الصحة والصحة النباتية: تقييم 2003)فرير، ف. سيوادي، م. و

 .الدوليبنك الالدروس. واستخالص 

 

مرفق المعايير وتنمية التجارة: آليات التنسيق الوطنية بشأن الصحة  ،(2012مرفق المعايير وتنمية التجارة )

 :. كليه، يو. متاح فيأفريقيوالصحة النباتية من منظور 

or  http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_17oct11_e.htm

rdinhttp://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_NationalSPSCoo

ationMechanisms_EN_0.pdf 

 

ة: دليل فريقي( منطقة التجارة الحرة القارية األ2019"تراالك" ) فريقيمركز القانون التجاري للجنوب األ

 .. الطبعة الرابعةفريقيومركز القانون التجاري للجنوب األ

 

ت التجارية في منتجات الصناعة بناء القدرا -( التقييم المستقل 2011منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 ا.ا. فيينأفريقيالزراعية من أجل إنشاء وإثبات االمتثال لمتطلبات السوق الدولية في جماعة شرق 

 

 ة عوجممالتجارة: تعزيز المشاركة الفعالة للدول األعضاء في  نمية( مرفق المعايير وت2013) ، ك.ووكر

في لجنة الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية. جامعة والية  فريقيلجنوب األتنمية ا

 ان.جميشي

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evolution-or-revolution-in-payment-systems_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evolution-or-revolution-in-payment-systems_en.pdf
http://www.english.arabsafetrade.org/copy-of-about
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_17oct11_e.htm
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_NationalSPSCoordinationMechanisms_EN_0.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_NationalSPSCoordinationMechanisms_EN_0.pdf
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نظرة عامة على : اأفريقيهيكل الصحة والصحة النباتية في جماعة شرق "( 2016) .ويسونجا، ت. إي أو

 ا.أفريقي". نيروبي: أمانة جماعة شرق للصحة والصحة النباتية تصميم اإلقليميال

 

(، تقديرات منظمة الصحة العالمية للعبء العالمي لألمراض المنقولة 2015الصحة العالمية ) منظمة

 . diseases/ferg/en/-https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborneبالغذاء

 

(، هيئة مراجعة السياسات التجارية في الجماعة االقتصادية والنقدية لدول 2013منظمة التجارة العالمية )

 ا. جنيف.أفريقيوسط 

 

(، نظرة عامة على أنشطة الصحة والصحة النباتية المطبقة في الجماعة 2017منظمة التجارة العالمية )

 نيف.. ج.G/SPS/GEN/1570ا. أفريقياالقتصادية لدول غرب 

 

أ(، تقرير تحديث موجز للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية إلى لجنة الصحة  2018منظمة التجارة العالمية )

 . جنيف.G/SPS/GEN/1649والصحة النباتية: اتصال من الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )إيجاد(. 

 

ة النباتية لمفوضية االتحاد ب( "معلومات عن أنشطة الصحة والصح 2018منظمة التجارة العالمية )

 .3 فحة". جنيف: منظمة التجارة العالمية، صفريقياأل

 

. "فريقي( "معلومات عن أنشطة الصحة والصحة النباتية لمفوضية االتحاد األ2019منظمة التجارة العالمية )

 جنيف: منظمة التجارة العالمية.

 المالحق

  

 الملحق السابع -ة فريقياأل منطقة التجارة الحرة القارية -الملحق األول 

 الملحق الثاني. موارد الصحة والصحة النباتية للدول األعضاء
  

https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/
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 السابع الملحق - اليارقة الحية التجارة منطية - األول الملحق

 

 تدابير الصحة والصحة النباتية
 

 1المادة 

 تعيقفات

 ق:لحالواردة في الصكوك التالية على هذا الم اتتنطبق التعريف  . 1

 

 ،)أ( االتفاقية

 و ،اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةمن )ب( المرفق ألف 

 )ج( المعايير الدولية.

 

 ، يكون للمختصرات الواردة أدناه المعنى التالي:لحقألغراض هذا الم .5

 

 ،يةغذدستور األ لجنة" CAC)أ( يُقصد بـ "

 و ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات "IPPC)ب( يقصد بمصطلح "

 " المنظمة العالمية لصحة الحيوان.OIE)ج( يقصد بـ "

 

 2المادة 

 الغيض والنطاق

. الغرض من هذا الملحق هو تنفيذ أحكام بروتوكول التجارة في السلع المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية 1

 "(.والصحة النباتيةالصحة )المشار إليها فيما يلي باسم تدابير "

. ينطبق هذا الملحق على تدابير الصحة والصحة النباتية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة 2

 بين الدول األطراف.

 

 3المادة 

 المبدأ التوجيه 

قية ايجب أن تسترشد الدول األطراف بأحكام اتف ،عند إعداد واعتماد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

 منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.

 

 4المادة 

 األهداف

 أهداف هذا الملحق هي:

 ،)أ( تسهيل التجارة مع الحفاظ على حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات في أراضي الدول األطراف

واجز الصحة والصحة النباتية لضمان عدم تحولها إلى ح)ب( تعزيز التعاون والشفافية في تطوير وتنفيذ تدابير 

 و ،غير مبررة أمام التجارة

نية للدول األطراف على تنفيذ ورصد تدابير الصحة والصحة النباتية مع تشجيع استخدام ف)ج( تعزيز القدرة ال

 المعايير الدولية في إزالة الحواجز أمام التجارة.

 

 5المادة 

 يةالنباتالصحة صحة أو التيييم المخاطي لتحدقد المستوى المناسب لحماقة 
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ة أن تضمن أن تدابيرها المتعلق ،عند االستجابة لطلبات الوصول إلى األسواق ،. يتعين على الدول األطراف1

ان أو سلظروف المخاطر على حياة أو صحة اإلن ،حسب االقتضاء ،بالصحة أو الصحة النباتية تستند إلى تقييم

 تقييم المخاطر التي وضعتها المنظمات الدولية ذات الصلة. أساليبالحيوان أو النبات مع مراعاة 

ي يتعين الت يةالنباتالصحة صحة والتراعي الدول األطراف، عند تقييم المخاطر وتحديد تدابير . ينبغي أن 2

تطبيقها لتحقيق المستوى المناسب من الحماية، األدلة العلمية المتاحة والعمليات وطرق اإلنتاج ذات الصلة 

أو وجود مناطق خالية من  ،والتفتيش ذي الصلة وطرق أخذ العينات واالختبار وانتشار أمراض أو آفات محددة

 ة ذات الصلة والحجر الصحي، أو غير ذلك من العالجات.والبيئي يكولوجيةأو الظروف اإل ،األمراض أو اآلفات

. عند تقييم الخطر على حياة أو صحة الحيوان أو النبات وتحديد التدبير الواجب تطبيقه لتحقيق المستوى 3

من هذه المخاطر، يجب على الدول األطراف أن تأخذ في االعتبار  يةالنباتالصحة صحة أو الالمناسب من حماية 

الضرر المحتمل من حيث خسارة اإلنتاج أو المبيعات في حالة دخول أو و ،قتصادية ذات الصلةالعوامل اال

عالية وف ،في أراضي الدولة الطرف المستوردةجتثاث تكاليف السيطرة أو االو ،أو انتشار آفة أو مرض وجود

  التكلفة النسبية للنُهج البديلة للحد من المخاطر.

ر يجوز لدولة طرف أن تعتمد مؤقتا تدابي ،فيها األدلة العلمية ذات الصلة غير كافية. في الحاالت التي تكون 4

بما في ذلك المعلومات الواردة من  ،على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة يةالنباتالصحة صحة أو الحماية 

. التي تطبقها الدول األطراف األخرى يةالنباتالصحة صحة أو الالمنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك من تدابير 

يجب على الدول األطراف أن تسعى للحصول على المعلومات اإلضافية الالزمة  ،في مثل هذه الظروفو

ن أطر في غضو ،النبات وفقا لذلكالصحة صحة أو الإلجراء تقييم أكثر موضوعية للمخاطر ومراجعة تدابير 

 لمعنية.زمنية معقولة تتفق عليها الدول األطراف ا

أدخلته أو  يةالنباتالصحة صحة أو العندما يكون لدى دولة طرف سبب لالعتقاد بأن تدبيرا محددا من تدابير . 5

ة وأن هذا التدبير ال يستند إلى المعايير الدولي ،دول أطراف أخرى يقيد صادراتها أو يحتمل أن يقيدها أبقت عليه

ذات الصلة أو المبادئ التوجيهية أو التوصيات، أو عدم وجود مثل هذه المعايير أو اإلرشادات أو التوصيات، 

ة الطرف ، ويجب أن تقدمه الدوليةالنباتالصحة صحة أو المتعلق بالتدبير مثل هذا اليجوز طلب توضيح ألسباب 

كام هذا طلب مراجعة التدبير وفقا ألحيتعين بهذا التدبير، وإذا لم ترض الدولة الطرف المتضررة، التي تحتفظ 

 الملحق.

 6المادة 

نتشار االذات مناطق الالتكيف مع الظيوف اإلقليمية بما رف  ذلك المناطق الخالية من اآلرفات أو األمياض و

 آلرفات أو الميضالمنخفض ل

ية والنباتات الحيوان نتجات الثانويةا في الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمأفريقيبهدف تعزيز التجارة داخل 

 النباتية: نتجات الثانويةوالمنتجات النباتية والم

 اإلقليمي والتقسيم إلى مناطق على النحوطابع وإرشادات ال ئ)أ( تتعهد الدول األطراف باالعتراف بمفهوم ومباد

ق على تطبيق ، وتوافالحيوان العالمية لصحةمنظمة لالحيوانات البرية والمائية التابعة لالمبين في قوانين صحة 

 ،هذا المفهوم على األمراض الموصوفة التي يتم تحديدها باإلجماع

)ب( يتعين على الدول األطراف، عند تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة، أن تبني تدابيرها الصحية المطبقة 

ة الطرف المصدرة التي يتأثر إقليمها بمرض ما على قرار تقسيم المناطق الذي تتخذه الدولة الطرف على الدول

 لدولة الطرفلمقتنعة بأن قرار التقسيم إلى مناطق توردة سالمالدولة الطرف تكون المصدرة، شريطة أن 

 اف، ويستند إلى المعاييرالمصدرة يتوافق مع المبادئ والمبادئ التوجيهية التي وافقت عليها الدول األطر

يجوز للدولة الطرف المستوردة تطبيق أي تدبير إضافي ووالمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية ذات الصلة. 

 ،مدعوم بأدلة علمية لتحقيق المستوى المناسب من الحماية الصحية
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)ج( يجوز للدول األطراف أن تطلب االعتراف بوضع خاص فيما يتعلق بمرض ال يخضع للتقسيم إلى مناطق 

يجوز للدولة الطرف المستوردة أن تطلب ضمانات إضافية لواردات ومن هذه المادة.  (أ)بموجب الفقرة الفرعية 

رف به لمناسبة للوضع المتفق عليه المعتالحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمنتجات الثانوية الحيوانية ا

بما في ذلك الشروط التي تعتبرها الدولة الطرف المستوردة ضرورية لتحقيق  ،من قبل الدولة الطرف المستوردة

 ،الصحية مستوى مناسب من الحماية

 ،)د( تعترف الدول األطراف بمفهوم التجزئة وتوافق على التعاون في هذا الشأن

  ،ألطراف إلى االعتراف بالظروف اإلقليمية)هـ( تسعى الدول ا

يجب على الدولة الطرف المستوردة أن تأخذ  ،)و( عند وضع أو الحفاظ على تدابير الصحة النباتية الخاصة بها 

ٍل ومكان لإلنتاج خا ،مثل منطقة خالية من اآلفات ،حالة اآلفات في منطقة ما ،من بين أمور أخرى ،في االعتبار

منطقة ذات انتشار منخفض لآلفات ومنطقة محمية أنشأتها الدولة وإنتاج خاٍل من اآلفات، موقع و ،من اآلفات

 و ،الطرف المصدرة

 

)ز( يجب على الدولة الطرف المصدرة التي تدعي أن مناطق داخل أراضيها خالية من اآلفات أو األمراض أو 

 ،العلمية الالزمة إلثبات أن هذه المناطق هيمناطق ذات انتشار منخفض لآلفات أو األمراض، أن تقدم األدلة 

 ،لهذا الغرض .اآلفات و/أو األمراضمنخفض انتشار ذات مناطق اآلفات أو خالية من  -ومن المرجح أن تظل 

إلى أراضيها للدولة الطرف المستوردة من أجل التفتيش  معقوال توفر كل دولة طرف ُمصدرة وصواليجب أن 

 اإلجراءات ذات الصلة.واالختبار وغير ذلك من 

 

 المادة السابعة

 التكارفؤ

ارها للدولة الطرف المصدرة باعتب يةالنباتالصحة صحة والتقبل الدولة الطرف المستوردة تدابير . يجب أن 1

ا في بم ،نيةفمن خالل المعلومات العلمية وال ،معادلة لتدابيرها إذا أظهرت الدولة الطرف المصدرة بموضوعية

بير التدهذا لمخاطر ذات الصلة، أن تقييم لأو  ،في جملة أمور، اإلشارة إلى المعايير الدولية ذات الصلة ،ذلك

 ،لدى الدولة الطرف المستوردة يةالنباتالصحة صحة أو السيحقق المستوى المناسب لحماية 

في مشاورات بهدف تحقيق اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف  ،بناء على طلبها ،تدخل الدول األطرافيجب أن . 2

 .للصحة أو الصحة النباتية بشأن االعتراف بتكافؤ تدابير محددة

. يجب على الدول األطراف اتباع إجراءات تحديد تكافؤ تدابير الصحة والصحة النباتية التي وضعتها لجنة 3

 ، والمنظمة العالمية لصحةةغذيلعالمية، ولجنة دستور األالصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة ا

  الحيوان، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 8المادة 

 المواءمة

اس على أس يةلنباتة ايأو الصحة يصحالتدابير التتعاون الدول األطراف في تطوير ومواءمة ينبغي أن . 1

على  يةالنباتالصحة صحة أو الالمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية مع مراعاة تنسيق تدابير 

 المستوى اإلقليمي.

 

ى والتي تؤدي إلى مستو يةالنباتالصحة صحة أو ال. يجوز للدول األطراف أن تضع أو تحافظ على تدابير 2

مما يمكن تحقيقه من خالل التدابير القائمة على المعايير أو المبادئ  يةالنباتالصحة صحة أو الأعلى من حماية 

و صحة أالأو نتيجة لمستوى حماية  ،إذا كان هناك مبرر علمي ،التوجيهية أو التوصيات الدولية ذات الصلة

 الملحق.من هذا  5الذي تحدده الدولة الطرف أنه مناسب، وفقا لألحكام ذات الصلة من المادة  يةالنباتالصحة 
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جنة لوال سيما  ،كامل في المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئاتها الفرعيةبال. يجب أن تشارك الدول األطراف 3

هذه  لداخواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتشجيع  ،، والمنظمة العالمية لصحة الحيواندستور األغذية

والتوصيات ومراجعتها بشكل دوري فيما يتعلق بجميع جوانب تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية المنظمات، 

 .الصحة والصحة النباتية تدابير

 

. إذا حددت الدول األطراف سلعة ما كأولوية بشكل مشترك، فعليها أن تضع متطلبات استيراد متناسقة للصحة 4

 لتلك السلعة. يةالنباتالصحة أو 

 

 9المادة 

 والتحيق مياجعةال

ألغراض الحفاظ على الثقة في تنفيذ هذا المرفق، يجوز للدولة الطرف المستوردة أن تجري مراجعة أو  .1

ب أن ويجفي كل أو جزء من برنامج الرقابة للسلطة المختصة في الدولة الطرف المصدرة.  ،أو كليهما ،تحقق

 أو التحقق.تتحمل الدولة الطرف المستوردة التكاليف الخاصة بها المرتبطة بالمراجعة 

 

ها التي وضعت مبادئ التوجيهيةتلتزم الدول األطراف بالمبادئ واليجب أن من هذه المادة،  1. ألغراض الفقرة 2

 أو التحقق على النحو المتفق عليه بين الدول األطراف. مراجعةهيئات المعايير الدولية في إجراء عمليات ال

 

 10المادة 

 التصدقياالستيياد أو واليسوم على تفتيش ال

. تؤكد الدول األطراف من جديد حقوقها والتزاماتها إلجراء عمليات التفتيش على االستيراد أو التصدير مع 1

 االلتزام بالمبادئ والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئات المعايير الدولية في إجراء عمليات التفتيش.

يف عمليات التفتيش التي ال تتجاوز استرداد التكال يجوز للدولة الطرف المستوردة أو المصدرة تحصيل رسوم .2

 المتكبدة بشكل معقول في إجراء التفتيش.

 

. عندما تكشف عمليات التفتيش على الواردات عن عدم امتثال لمتطلبات االستيراد ذات الصلة، فإن اإلجراء 3

التي  الصلة أو إلى تقييم المخاطر الذي تتخذه الدولة الطرف المستوردة يجب أن يستند إلى المعايير الدولية ذات

لحماية  لطرفلدولة اوال يكون أكثر تقييدا للتجارة مما هو مطلوب لتحقيق المستوى المناسب ل ،تنطوي عليها

 .يةالنباتالصحة صحة أو ال

المستورد والسلطة المختصة في الدولة الطرف المصدرة بشحنة غير  ،. تخطر الدولة الطرف المستوردة4

يجوز للدولة الطرف المستوردة أن تمنح المصدر وممتثلة وسبب عدم االمتثال واإلجراءات الواجب اتخاذها. 

تنظر الدولة الطرف المستوردة في أي معلومات ذات صلة تقدم للمساعدة في سوف فرصة لمراجعة القرار. و

 .ةمراجعال

 11المادة 

 الشفارفية

التي تدرك أن الشفافية ضرورية لضمان الوضوح والقدرة على التنبؤ  ،على الدول األطرافسوف يتعين . 1

 ا:أفريقيوالثقة من أجل تعزيز التجارة بين 

 

 ،ا لإلجراءات التي وضعتها اللجنة الفرعية للصحة والصحة النباتيةفق)أ( االمتثال اللتزامات الشفافية و

 

 و ،)ب( تعيين نقطة اتصال وطنية للوفاء بالتزامات اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادة
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الدول  لتوزيعها علىأو تدابير منقحة أو معتمدة )ج( إخطار األمانة بأي مسودة لتدابير الصحة والصحة النباتية 

 األطراف.

 

الصحة والصحة النباتية األخرى بما في تسعى الدول األطراف إلى تبادل المعلومات بشأن قضايا سوف   .2

 ذلك:

 ،)أ( أي تغيير مهم في هيكل أو تنظيم السلطة المختصة للدولة الطرف

نتائج الضوابط الرسمية للدولة الطرف وتقرير عن تنفيذ الضوابط المنفذة فيما يتعلق بأحكام  ،)ب( عند الطلب

 ،قلحهذا الم

مرفوضة أو غير  أي شحنةمن هذا الملحق في حالة  10المادة )ج( نتائج فحص الواردات المنصوص عليها في 

 ،ةمتثلم

 ،قلحمن هذا الم 5تحليل مخاطر أو رأي علمي أصدرته دولة طرف وفقا للمادة  ،)د( عند الطلب

 ،)هـ( حالة اآلفة أو المرض، بما في ذلك ظهور مرض جديد أو آفة جديدة

ا على شكل خطرالذي يبمنتج يتم تداوله بين الدول األطراف، و ذات صلةتتعلق بسالمة األغذية  مسألة)و( أي 

 و ،سالمة األغذية

 )ز( متطلبات االستيراد مثل قيود الحجر الصحي.

 

 12المادة 

 االستشارات الفنية
 ،وانأو صحة الحي يةصحة النباتاللدولة طرف فيما يتعلق بسالمة األغذية أو  ةكبير شواغل. في حالة وجود 1

لطرف يجوز للدولة ا ،آخر من تدابير الصحة والصحة النباتية اقترحته أو نفذته دولة طرف أخرى تدبيرأو أي 

 المعنية أن تطلب مشاورات فنية مع الدولة الطرف األخرى.

 

 .ه( يوما من استالم30الرد في غضون ثالثين ) ،هاطلب رد منتي تم . يجب على الدولة الطرف ال2

 

للتوصل إلى حل  ،وحسب الحالة ،المعلومات الالزمة لتالفي تعطل التجارةتقدم كل دولة طرف يجب أن . 3

 مقبول للطرفين.

 

. عندما تفشل الدول األطراف في التوصل إلى حل مقبول للطرفين، يمكن إحالة األمر إلى اللجنة الفرعية 4

 للصحة والصحة النباتية للنظر فيه.

 

 13مادة 

 النباتيةلصحة والصحة ل ئةالطار التدابيي
( 48لصحة والصحة النباتية في غضون ثمان وأربعين )الطارئة لتدابير بالتخطر الدول األطراف سوف  . 1

عندما تطلب دولة طرف إجراء مشاورات فنية لمعالجة تدابير الصحة واإلجراء. هذا ساعة من قرار تنفيذ 

( أيام عمل من تاريخ 10تُعقد المشاورات الفنية في غضون عشرة ) ،والصحة النباتية في حاالت الطوارئ

 تنظر الدول األطراف في أي معلوماتويجب أن الصحة والصحة النباتية. الطوارئ المتعلقة باإلخطار بتدابير 

 يتم تقديمها من خالل المشاورات الفنية.

 

ا الدولة الطرف المصدرة في الوقت تنظر الدولة الطرف المستوردة في المعلومات، التي قدمتهسوف  .2

لصحة والصحة االطارئ المتعلق بتدبير الوقت اعتماد وتنفيذ  ،المناسب، عند اتخاذ قرار بشأن الشحنة التي كانت

تتخذ الدول األطراف قرارها على أساس مبادئ وسوف النباتية، في مرحلة العبور فيما بين الدول األطراف. 

 من هذا الملحق. 5المادة تقييم المخاطر وفقا ألحكام 

 

 14المادة 

 التعاون والمساعدة الفنية
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نية، فبما في ذلك المساعدة اللحق توافق الدول األطراف على التعاون في تنفيذ االلتزامات الناشئة عن هذا الم. 1

 وال سيما في المجاالت التالية:

 ،)أ( تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول األطراف

ة ذات الصحة والصحة النباتيالدولية المعنية بمنتديات ال)ب( اعتماد مواقف مشتركة منسقة أثناء المشاركة في 

 ،ةفريقيالصلة بمنطقة التجارة الحرة القارية األ

يانات على أساس الب ،)ج( تطوير ومواءمة تدابير الصحة والصحة النباتية على المستويين اإلقليمي والقاري

 ،راسخة أو المعايير الدولية ذات الصلةالعلمية ال

 ،فحص)د( تطوير البنية التحتية مثل مختبرات ال

في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خالل تبادل المعلومات  طراف المعنيةألل)هـ( بناء القدرات 

 و ،والتدريب

 ،يز الخاصة بالصحة والصحة النباتيةم)و( تحديد أو إنشاء مراكز الت

  يجوز للدول األطراف أن تتعاون مع هيئات الصحة والصحة النباتية اإلقليمية والدولية.. 2

 

 15مادة 

 ومهامها إنشاء اللجنة الفيعية لتدابيي الصحة والصحة النباتية

من بروتوكول التجارة في السلع، بإنشاء لجنة فرعية  31للمادة  تقوم لجنة التجارة في السلع، وفقاسوف . 1

 بتدابير الصحة والصحة النباتية.معنية 

 

وليات تضطلع بالمسؤستتكون اللجنة الفرعية من ممثلين معينين حسب األصول من الدول األطراف وسوف . 2

 الموكلة إليها بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.

 

 تكون مهام اللجنة الفرعية للصحة والصحة النباتية كما يلي:س. 3

 ،قلحد واستعراض تنفيذ هذا الم)أ( رص

 ،الصحة والصحة النباتية التي قد تنشأ وترتيبها حسب األولوية وإدارتها وحلها مسائل)ب( توفير التوجيه لتحديد 

)ج( توفير منتدى منتظم لتبادل المعلومات المتعلقة بالنظام التنظيمي لكل دولة طرف، بما في ذلك األساس 

 ،لتدابير الصحة والصحة النباتية تقييم المخاطرأساس العلمي و

)د( إعداد وحفظ وثيقة توضح بالتفصيل حالة المناقشات بين الدول األطراف بشأن عملها على االعتراف بتكافؤ 

 ،تدابير الصحة والصحة النباتية المحددة

 ،)هـ( وضع إجراءات لتنفيذ أحكام هذا الملحق

 ،رات لدعم تنفيذ أحكام هذا الملحق بالتعاون مع األمانة)و( تحديد وإنشاء ورصد تنفيذ برنامج لبناء القد

)ز( تحديد الفرص لمزيد من المشاركة الثنائية وتعزيز العالقات والتي قد تشمل تبادل المسؤولين بين الدول 

 ،األطراف

 ،بأسرع ما يمكن ،)ح( النظر في قضايا الصحة والصحة النباتية التي تحيلها إليها الدول األطراف

بين الدول األطراف بشأن تنفيذ أحكام الصحة والصحة النباتية الواردة في هذا المحسن )ط( تيسير التفاهم 

 الصحة والصحة النباتية قيد المناقشة في المنتديات مسائلوتعزيز التعاون بين الدول األطراف بشأن  ،الملحق

ابعة لمنظمة التجارة العالمية، ولجنة دستور بما في ذلك لجنة الصحة والصحة النباتية الت ،المتعددة األطراف

 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حسب االقتضاءو، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، غذيةاأل

المبادرات التي تشتمل على مكون الصحة والصحة النباتية والتي يمكن  ،في مرحلة مبكرة ،)ي( تحديد ومناقشة

 ،أن تستفيد من التعاون

 و ،ةفريقيالتعاون مع اللجان الفرعية األخرى بهدف تسهيل التجارة بين البلدان األ )ك(

 )ل( القيام بأي مهام أخرى تحددها لجنة التجارة في السلع.
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يتعين على الدول األطراف تقديم المعلومات ذات الصلة بانتظام سوف من هذه المادة،  2. ألغراض الفقرة 4

 حسب االقتضاء.

دولة طرف إحالة أي قضية تتعلق بالصحة والصحة النباتية إلى اللجنة الفرعية المعنية بالصحة . يجوز ألي 5

 والصحة النباتية:

المعنية ة لجنالحال المسألة إلى )أ( عندما ال تتمكن اللجنة الفرعية للصحة والصحة النباتية من حل مشكلة ما، ت  

 التجارة في السلع للنظر فيها.ب

المعنية  لجنةالتناع الدولة الطرف بقرار اللجنة الفرعية، تحيل الدولة الطرف المسألة إلى )ب( في حالة عدم اق

  التجارة في السلع.ب

 16مادة 

 تسوقة المنازعات
أو  ،تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول األطراف عن تفسير أو تطبيق أي حكم من أحكام هذا الملحقينبغي أن 

 وفقا لبروتوكول القواعد واإلجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات. تفسيره أو تطبيقه،يتعلق ب
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 .وطني للصحة والصحة النباتية )مسودة ورقة عمل(

s/DraftWorkingPaper_RevDec10_0.http://www.standardsfacility.org/sites/default/file

pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-a1142e.pdf
http://www.fao.org/3/i8240en/I8240EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7407e.pdf
http://www.fao.org/3/i7407fr/I7407FR.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
http://www.fstools.org/
http://www.fao.org/3/a-y8705e.pdf
https://www.oie.int/solidarity/pvs-evaluations/oie-pvs-tool/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Ffileadmin%2FHome%2Feng%2FMedia_Center%2Fdocs%2Fpdf%2FPPP%2Foie_ppp_handbook-20190419_ENint_BD.pdf&data=02%7C01%7C%7Cea7744cb187f4c6bdb0c08d72c5ed907%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C1%7C637026658195987326&sdata=KQRhKpy0o08hbqK7Jhe2PRdDRumeXNLFuh3MRfi6wJg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Ffileadmin%2FHome%2Feng%2FMedia_Center%2Fdocs%2Fpdf%2FPPP%2Foie_ppp_handbook-20190419_ENint_BD.pdf&data=02%7C01%7C%7Cea7744cb187f4c6bdb0c08d72c5ed907%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C1%7C637026658195987326&sdata=KQRhKpy0o08hbqK7Jhe2PRdDRumeXNLFuh3MRfi6wJg%3D&reserved=0
https://www.aflatoxinpartnership.org/Publication
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Capacity_Evaluation_Tools_Eng_1.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Capacity_Evaluation_Tools_Eng_1.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/DraftWorkingPaper_RevDec10_0.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/DraftWorkingPaper_RevDec10_0.pdf


 

64 
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