A

January 2016

CPM 2016/13

هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلايةة عشرة
روما 8-4 ،أبرةل/نيسان 2016

جلسة ملناقشة املاوايي اخلاةة باحلاوةات البحرةة
البند  14من جدول األعمال
من إعداي أمانة االتفاقية الدولية لاوقاةة النباتات
أحاطت الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) املعقودة يف مارس/آذار  12015علماا بالتئاام جلساة
-1
ملناقشة املواضيع اخلاصة أثناا الادورة احلادياة عشارة للهيئاة ( )2016بهادف االساتماع إىل آرا األطاراف املتعاقادة عان
احلاويات البحرية ،وبإرجا وضع مشروع معيار بشأن موضوع احلد من انتقال اآلفات باحلاوياات البحرياة ()001-2008
ريثما تصدر نتائج جلسة مناقشة املواضيع اخلاصة.
واهلدف من هذه الوثيقة هو تقديم معلومات إىل األطراف املتعاقدة عن الربنامج املؤقت جللسة مناقشة املواضايع
-2
اخلاصة والعمل املنجز إىل اآلن يف جمال مسألة احلاويات البحرية ،وكذلك اقرتاح قرارات كي تنظر فيها اهليئة.

1

التقرير النهائي للدورة العاشرة للهيئة ،القسم .1-7-8

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MP500/A
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أوالً -الربنامج املؤقت جللسة مناقشة املاوايي اخلاةة باحلاوةات البحرةة
يمن الدورة احلايةة عشرة للهيئة ()2016
من املقرر انعقاد جلسة مناقشة املواضيع اخلاصة بعد ظهر يوم اخلميس املوافق  7أبريل/نيسان  2016من السااعة
-3
 15:00إىل الساعة  .18:00ووفقا للقرارات اليت أصدرها مكتب اهليئة ،فإنّ الربنامج املؤقت هو على النحو التالي:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

كلمة رئيسية استهاللية
عرض بشأن املخاطر املرتبطة حبركة احلاويات البحرية (حتليل خماطر املسارات)
عرض بشأن لوجستيات حركة احلاويات البحرية
عرضان بشأن جتارب ساابقة ملنظماتني وطنياتني لوقاياة النباتاات يف جماال فحا
أو تفتيشها (أي اجلوانب العملية)
أسئلة ومناقشة عامة
استنتاجات اهليئة وقراراتها بشأن سبيل املضي قدما يف هذا املوضوع

احلاوياات البحرياة

وسوف يُتاح مسبقا املزيد من املعلومات عن الربنامج وملخصاات العرضاني ضامن وثيقاة معلوماات صاادرة عان
-4
اهليئة سعيا إىل إفساح اجملال أمام األطراف املتعاقدة كي تعد للجلسة .واألطراف املتعاقدة مدعوة أيضا إىل إرسال آرائهاا
إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )ippc@fao.orgقبل  11مارس/آذار  2016كي يتسنى نشرها على البواباة
الدولية للصحة النباتية.

ثاني ًا -معلاومات أساسية عن العمل املنجز إىل اآلن يف جمال احلاوةات البحرةة

2

ألف -وي معيار يولي لتدابري الصحة النباتية بشأن ماوياوع احلد من انتقال اآلفات باحلاوةات البحرةة
()001-2008
أضافت الدورة الثالثة للهيئة ( )2008هذا املوضوع إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاات،
-5
3
مع إسناده أولوية عالية (غريتها الدورة السابعة للهيئة ( )2012لتصبح أولوية رقم  .)1واعتمدت جلنة املعايري مواصفة
يف نوفمرب/تشرين الثاني  .2009واجتمعت اللجناة التوجيهياة املعنياة باحلاوياات البحرياة 4يف ناوفمرب/تشارين الثااني
 2011يف روما ،وتال ذلك انعقاد اجتمااع جمموعاة عمال اخلاربا يف ماايو/أياار  2012يف ماليزياا  .5وقاد أفضات هاذه
االجتماعات إىل إعداد مشروع معيار دولي لتدابري الصحة النباتية بشأن احلاد مان انتقاال اآلفاات باحلاوياات البحرياة
(.)001-2008

2
3
4
5

تتاح معلومات مفصّلة عن هذا املوضوع على الصفحة اخلاصة باحلاويات البحرية على موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
انظر املواصفة .51
انظر تقرير اللجنة التوجيهية املعنية باحلاويات البحرية.
انظر تقرير اجتماع جمموعة عمل اخلربا يف مايو/أيار .2012
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واستعرضت جلنة املعايري يف اجتماعها املعقود يف ماايو/أياار  2013مشاروع املعياار ونقّحتا وقاررت تقاديم
-6
نسااخة أوليااة 6عاان مشااروع املعيااار الاادولي إىل مشاااورة األعضااا يف االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات املمتاادة ماان
 1يوليو/متوز إىل  1ديسمرب/كانون األول  2013بغية تلقي تعليقات عامة مفاهيمية.
ووافقت جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني  2014على اختصاصات 7االجتماع املقبل جملموعاة عمال اخلاربا
-7
بشأن هذا املوضوع ،والذي سوف تتمثل مهمت األوىل يف حتليال تعليقاات األعضاا املفاهيمياة الايت جُمعات أثناا مشااورة
األعضا لعام  8.2013ثم ينبغي جملموعة عمل اخلربا أن تضع مشروعا منقحا للمعيار أو أن توصي جلناة املعاايري بكيفياة
املضي قدما .ومن أجل حتسني تلبية االحتياجات املتعلقة باخلربة ،اختارت جلناة املعاايري عاددا إضاافيا مان األعضاا يف
جمموعة عمل اخلربا وخربائها بغرض دعوتهم إىل اجتمااع اجملموعاة اجلدياد .9ودعاي هاؤال اخلاربا أيضاا إىل حضاور
جلسة مناقشة املواضيع اخلاصة خالل الدورة احلادية عشرة للهيئة ( )2016لالستماع إىل آرا األعضا يف اهليئة .وبانتظاار
صدور نتائج جلسة مناقشة املواضيع اخلاصة ،من املقرر مبدئيا التئام جمموعة عمل اخلربا املعنياة باحلاوياات البحرياة يف
الفرتة  15-11يوليو/متوز  ،2016يف لونغ بيتش ،لوس أجنلوس ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
وجتدر اإلشارة إىل أن رغم العمل اهلام املنجز إىل اآلن يف هذا املوضوع ،أعربت أطراف متعاقادة عان آرا خمتلفاة
-8
بشأن طريقة مواصلة إعداد مشروع املعيار أثنا اجتماعات اهليئة 10وكذلك أثنا مشاورة األعضا لعاام  :2013شادد بعا
األعضا يف اهليئة على أن املوضوع مهم وأن ال بد من معيار شامل بغية مسااعدة املنظماات الوطنياة لوقاياة النباتاات علاى
معاجلة كل املسائل املتعلقة باحلاويات البحرية ،فيما اعترب أعضا آخرون أن املساألة واساعة جادا حبيا يشاملها معياار
واحد فقط .وفضال على ذلك ،أعارب أعضاا يف جلناة املعاايري عان نفاس اآلرا املتبايناة يف اجتمااع اللجناة يف ماايو/أياار
 112014كما أعرب الكثري من األعضا يف جلنة املعايري عن القلق ألن املشروع ما زال غري واضح بشأن كيفياة تنفياذ املعياار
من الناحية العملية .وأدت هذه االختالفات يف اآلرا إىل االقرتاح املقدم يف الدورة العاشارة للهيئاة ( )2015الراماي إىل عقاد
جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة خالل الدورة احلادية عشرة للهيئة ( )2016بهدف تساليط الضاو علاى املخااطر وترسايخ
الفهم للمسائل املعقدة املتصلة بهذا املوضوع ،وذلك توخيا لتوجي اهليئة يف سبيل حتديد طريق املضي قدما.
ويف ما يتعلق بإمكانية إعداد معيار بشأن احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية ( )001-2008وتنفيذه يف
-9
املستقبل ،قُدمت االقرتاحات التالية وجيب على األطراف املتعاقدة التوسّع يف دراستها:

 6انظر املشروع األولي للمعيار الدولي وتقرير اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار .2013
 7انظر املرفق  16بتقرير اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني .2014
 8انظر تعليقات األعضا يف اجملموعة الواردة من مشاورة األعضا لعام .2013
 9انظر القائمة احلالية لعضوية احلاويات البحرية
 10انظر تقارير الدورة الثامنة للهيئة ( ،)2013القسم 4-1-8؛ والدورة التاسعة للهيئة ( ،)2014القسم 3-4-9؛ والدورة العاشرة للهيئاة (،)2015
القسم .7-8
 11انظر تقرير اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار  ،2014القسم .2-3
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رغم إمكانية تلوث احلاويات املنقولة إىل أحد أماكن التعبئة باآلفاات عناد حتميلاها ،اقتُارح علاى سابيل
التسوية فح احلاويات البحرية الفارغة ،وعند اللازوم تنظيفهاا ،يف خماازن قبال حتميلاها عوضاا عان
القيام بذلك عند االسترياد أو التصدير .ولن متر احلاويات املنقولة فارغة إىل بلد آخر (تغاري املوضاع) عارب
خمزن يف بلد املغادرة ولكنها قد متر عرب خمزن يف بلد الوصول .ومتثلت أسباب هاذه التساوية يف أن ذلاك
سيتسبب بقدر أقل من االضطرابات يف حركاة احلاوياات البحرياة (جتار فحاوا الساالمة والتنظيا
الداخلي يف املخازن يف وقت سابق) وأنّ فح املخازن احململة ليس أمرا سهال لدواعي السالمة؛
اقرتحت جمموعة عمل اخلربا أن ينبغي لشركات الشحن أن تكون مسؤولة عن نظافة احلاويات البحرية
ألنها تقوم أصال مبراقبة املخازن والتدقيق فيها ،ولعل املنظمات الوطنية لوقاياة النباتاات ال متلاك ماوارد
كافية للتصديق على كل املخازن .وما زال موضوع حتديد املقصود بالتدقيق الذي جياب أن تقاوم با هاذه
املنظمات الوطنية موضع نقاش؛
ينبغي لتنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشاحنات الايت نقحتهاا يف عاام  2014املنظماة
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباا (يرجاى أيضاا الرجاوع إىل
القسم  )2-2أن يؤدي إىل قيام شاركات الشاحن بزياادة وتارية عملياات الفحا وتنظيا احلاوياات يف
املخازن ألغراض الصحة النباتية .وبنا ً على ذلك ،ميكان النظار يف ماا إذا كاان ينبغاي أن يقتصار تركياز
املعيار الدولي بشأن احلاويات البحرية على وضع معايري متعلقة حباويات حبرية نظيفة؛
سوف يتعني إشراك شركات الشحن يف عملية التنفيذ .وإذا فُحصت احلاويات البحرية ،وجار تنظيفهاا
عند اللزوم ،وأُتيحت الوثائق الثبوتية للتأكد من امتثاهلا ،ينبغي النظر أيضاا يف كيفياة اساتفادة شاركات
الشحن من هذا االمتثال.
باء-

اإلقرار بالعمل املنجز يف جمال مدونة املمارسات بشأن تعبئة وددات نقل الشحنات

الصايرة عن املنظمة البحرةة الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصايةة ألوروبا
 -10بدعم من جمموعة عمل اخلربا املعنية باحلاويات البحرية والتابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،أُدرجت
عدة عناصر متصلة بالصحة النباتية (مثال املعلومات عن اآلفات وغريها من أشكال التلوث اليت قد تقرتن بوحادات نقال
الشحنات ،إضافة إىل خطوط توجيهية عملية مفيدة جدا للنظافة والتنظيا والتعبئاة واملناولاة) يف عملياة تنقايح مدوناة
املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات اليت اضطلعت بها املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولياة وجلناة
12
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.

 12أيدت جلنة السالمة البحرية يف املنظمة البحرية الدولية وجلنة النقل الداخلي التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وجملس إدارة منظمة
العمل الدولية يف عام  2014مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات .وهي مُتاحة عرب هذا الرابط .واألجزا احملددة الايت تهام جواناب
الصحة النباتية هي الفصول  3و 4و( 8األقسام  4-4-2-8و 4-2-3-8و )5-2-3-8واملالحق  6و 7و.9
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 -11وأقرت الدورة التاسعة للهيئة ( 13)2014باملبادرة املشرتكة للمنظماة البحرياة الدولياة ومنظماة العمال الدولياة
وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا إىل تنقيح مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحادات نقال الشاحنات ،وأعربات عان
تقديرها لتلك املبادرة ،ورحبت باعتماد املدونة املذكورة .وشددت اهليئة على أن التنفيذ الدقيق هلذه املدونة املنقحة مان
قبل مجيع املشغلني املسؤولني عن تعبئة احلاويات البحرية ومناولتها واملشاركني يف ذلك أمر باالغ األهمياة ملناع انتشاار
اآلفات واألنواع الغريبة الغازية.
 -12وبنا ً على قرار اهليئة ،وجّهت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رسالة إىل رؤسا املنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،أعربت فيها عن تقديرها للعمل املنجز واملساتمر لالتصاال
بني هذه املنظمات بغية توعية أعضائها بشأن املخاطر الناشئة عن احلركة الدولية للحاويات البحرية وفوائد احلفاظ على
نظافة هذه احلاويات .وشجعت اهليئة أيضا األطراف املتعاقدة على االتصال بالنظرا الوطنيني املشاركني يف ذلك العمل.
جيم -اعتماي تاوةية للهيئة بشأن احلاوةات البحرةة

 -13اعتمدت اهليئة يف دورتها العاشرة ( )2015توصية الدورة العاشرة للهيئاة بشاأن احلاوياات البحرياة (
 .14)10/2015_01وتشجع اهليئة مبوجب هذه التوصية املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على ما يلي:
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اإلقرار بوجود خطر انتقال اآلفات والبنود اخلاضعة للوائح عرب احلاويات البحرية؛
إطالع املعنيني بتعبئة احلاويات البحرية أو حبركة احلاويات البحرية إىل داخال البلاد التابعاة لا أو إىل
خارج على املعلومات املتعلقة خبطر انتقال اآلفات عرب احلاويات البحرية؛
دعم تنفيذ األجزا ذات الصلة من مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات واخلاصة باملنظمة
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا؛
مجع املعلومات عن انتقال اآلفاات عارب احلاوياات البحرياة نفساها ولايس ماع الشاحنات املنقولاة عارب
احلاويات البحرية وتشاطر هذا النوع من املعلومات عند بروز اجتاهات خطرة ويف حال وُجدت؛
حتليل اخلطر احملتمل بالنسبة إىل اآلفات واختاذ اإلجرا ات الالزمة الحتوا اخلطر إذا كان ذلاك ماربرا
وممكنا من الناحية العملية.

 -14وبنا ً على طلب اهليئة ،وجّهات أماناة االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات رساالة إىل أماانيت اتفاقياة التناوع
البيولوجي واملنظمة العاملية لصحة احليوان للطلب إليهما إقرار توصية اهليئة عن احلاويات البحرياة بهادف احلاد قادر
املستطاع من انتقال اآلفات بواسطة احلاويات البحرية وللبح يف إمكانية القياام ،باالتوازي ،بوضاع توصايات خاصاة
بهما عن الكائنات احلية الواقعة ضمن صالحيتهما مع إشراك األعضا فيهما والقطاعات املعنية بالشكل عين .
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إنّ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
( )1النظر يف اخليارات الثالثة التالية:

(أ)

اخليار  :1تشري املعلومات املتاحة إىل ارتفاع املخاطر املتصلة بانتقال اآلفات باحلاويات البحرياة وضارورة
وضع معيار ملساعدة املنظمات الوطنية لوقاياة النباتاات علاى معاجلاة املساائل املتعلقاة بنظافاة احلاوياات
البحرية .وتوافق اهليئة على أن ينبغي املضي قدما على وج عاجل يف إعداد مشروع املعيار الدولي بشاأن
احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية ( )001-2008عمال باألولوية  1اليت حددتها اهليئة.

(ب) اخليار  :2رغم إقرار اهليئة باملخاطر املتصلة بانتقال اآلفات باحلاوياات البحرياة ،تعتارب حالياا موا ماة
الشروط عن طريق إعداد مشروع املعيار الدولي بشأن احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرياة (-2008
 )001أمرا معقدا لتحقيق  .ويسود اعتقاد بأن من شأن تنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئاة وحادات نقال
الشحنات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظماة العمال الدولياة وجلناة األمام املتحادة االقتصاادية
ألوروبا وتوصاية الادورة العاشارة للهيئاة ( )CPM 10/2015_01عان احلاوياات البحرياة املسااعدة علاى
معاجلة خماطر التلوث بسبب احلاويات البحرية .وتوافق اهليئة على أن ينبغي تغيري حالة موضوع احلاد
من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية ( )001-2008لتصبح معلقاة وأن تعياد اهليئاة النظار فيهاا خاالل
مخسة أعوام مبا يتيح تنفيذ املدونة والتوصاية املاذكورتني وحتليال تأثريهماا علاى خفا انتقاال اآلفاات
باحلاويات البحرية وبالتالي معرفة ما إذا كان وضع معيار ال يزال ضروريا.

(ج) اخليار  :3بالنظر إىل املعلومات املتاحة ،مل يعد يعترب إعداد مشروع املعيار الدولي بشأن احلد مان انتقاال
اآلفات باحلاويات البحرية ( )001-2008أمرا ذي أولوية وأداة مناسبة ملواجهة املخاطر املتصالة بانتقاال
اآلفات باحلاويات البحرية .ويسود اعتقاد بأن تنفيذ مدونة ممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشاحنات
الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وتوصية
الدورة العاشرة للهيئة عن احلاويات البحرية سوف يكفيان للمساعدة على التصادي بصاورة فعالاة ملخااطر
التلوث باحلاويات البحرية .وتوافاق اهليئاة علاى أنا ينبغاي حاذف موضاوع احلاد مان انتقاال اآلفاات
باحلاويات البحرية ( )001-2008من قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
( )2اختاذ قرار بشأن اخليار و/أو أي إجرا آخار سايُتخذ بشاأن موضاوع احلاد مان انتقاال اآلفاات باحلاوياات
البحرية (.)001-2008

