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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 اقتراح منح صفة مستقلة إلى فريق المهام المعني بالحاويّات البحريّة

 من جدول األعمال 2-11البند 

 مكتب هيئة تدابير الصحة النباتيةإعداد من 
 

 معلومات أساسية -أوال
 
(، طلبت األطراف املتعاقدة إنشررررررا  هريق م ام 2017) ة()اديئ عشرررررررة ديئة تدابة الصرررررر ة النباتيةخالل الدورة الثانية  -1

الدورة الثانية عشرررة  حّددتو  1.متصررلة ب  ة عمل تكميلية لل اويات الب ريةخط توأقرّ  سررنوات 5حلاويّات الب ريّة ملّدة معين با
 ة القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )جلنة التنفيذ(.لجنة التنفيذ وتنميل أن خيضعهريق امل ام  أن على ال يئة أيض  ل
 
 ،سة تنفيذ خطة العمل التكميلية بكفا ةيأما اددف من هريق امل ام املعين باحلاويّات الب ريّة )هريق امل ام( ه و ت -2
 الية: تاألنشطة األساسية ال على خطة العمل التكميلية نطويوت دارهتا.تقييم هتديدات اآلهات املرتبطة باحلاويات الب رية وإل
 

  بروتوكول مشررررني  ب   وضررررع من خالل ،مدونة املمارسررررات بشرررر ن تعبئة وحدات نقل الشرررر نات أثرقياس
 من أجل مجع البيانات )ذات الصررررررررررررررلة( ،القطاعو  املنظمة الب رية الدوليةو  تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال

ملنظمات من خالل تقارير القطاع ورصد ا وتنفيذها ،تتعبئة احلاويامارسات مل دونة  م استيعابورصد مدى 
  ؛الوطنية لوقاية النباتات

  حلاويات الب رية؛ املتصلة باوزيادة الوعي مبخاطر اآلهات 
  توهة اإلشراف واحلوكمة، مبا يف ذلك التنسيق مع القطاع.و 

 
                                                      

 تقرير الدورة الثانية عشرة ديئة تدابة الص ة النباتية  1
 https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf 
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https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf
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 ويتطلب االرتقا  بتلك األهداف مشاركة هاعلة  ألص اب املصل ة الرئيسي  يف القطاع، ودعم ا قوي ا من م. -3
 

 الوضع الراهن -ثانًيا
 
للقطاع  شرررراركة الفاعلة املنصرررررمت ، أن املمن خالل عمل هريق امل ام على مدى السررررنت  كتسرررربةدت التجربة املأكّ  -4

كما من خالل املشاركة القطاع ضمن هريق امل ام،   ممثلي واملباشرة ألهم ذلك من خالل املشاركة الناشطةو : ةحيويذات أمهية 
ات مفيدة يف املراحل األوىل الرئيسرري  للقطاع بتقدم مسررامه ا ضررمان قيام األعضرر وإنّ  .األوسررع نطاق ا لفريق امل ام يف القطاع

 االرتقا يف  مشررراركت م هضرررال  عنحبركة احلاويات الب رية،  ة التوصررريات بشررر ن التخفيا من آلاطر اآلهات املرتبطةغصررريامن 
 .القطاع لتلك التوصيات يف املراحل التالية تقبلمن  زعز سي طة العمل التكميلية،خب

 
 اليت ديئةاقرارات  من أي حيث أن تابعة لالتفاقية الدوليةب  سررائر اوموعات ال سررمة الفرادةبصررا هريق امل ام ويتّ  -5
لتعقيد وشرررديد االرتباا بالوقت. هامة يف نظام لوجسررريت بال  ا، قد تكون دا ت ثةات قطاعية مباشررررة و تنتج عن تصرررل ب  أو ت

 مدعومة من القطاع،تتلقى توصيات و الب رية، ل احلاويات أوساا االتفاقية الدولية النجاح الذي نتوخاه من عم تدر  ولكي
التواهقية للتوصيات  صياغةاليف  كاملةبصورة ناشطة و  ألخةمن الضروري أن يشار  اه، على القطاع أن يدعم تنفيذها كذلك

 ذا هو السربيل إىل الت سر  الناجو واملسرتدام إلدارة املخاطر املتصرلة بالتلوت ا تمل بواسرطة اآلهات النباتية ه ذات الصرلة.
 الناجم عن احلاويات الب رية.

 
 ، إال أن تلك القرارات حمصرررررررررررررورة  ذا ويف ح  جيوز لفريق امل ام أن يتخذ قرارات تتصرررررررررررررل بواليت  وترتقي ب هداه -6

الدور، األمر الذي ال يقّيد صرررررررررررررنع القرارات من جانب أي ج از اخر من أج زة االتفاقية، ك يئة تدابة الصررررررررررررر ة النباتية 
 .2)اديئة(. وبشررررركل أسررررراسررررري، ه ن القرارات اليت يتخذها هريق امل ام تتصرررررل هقا بواليت  املنصرررررو  علي ا يف اختصررررراصرررررات 

يل، ال ترترب هكرذا قرارات أيرة قيود على القرارات الالحقرة اليت تتخرذهرا أج زة أخرى لالتفراقيرة، وال توج  را. ويكون وبرالترا
  .استكمال القرارات املتصلة باحلاويات الب رية وبدور االتفاقية الدولية يف ما يتعلق باحلاويات الب رية، مناط ا باديئة

 
ه ن النظام الداخلي للجنة التنفيذ املتعلق  3  جمموعة هرعية للجنة التنفيذومبا أن هريق امل ام قد أنشررررررررررررر  بوصرررررررررررررف -7

يف ما خص "سررلطة اذاذ القرارات" لدى أعضررا  تلك اوموعات الفرعية ومراقبي ا، مّد من نطاي هريق  4مبجموعاهتا الفرعية
 ينبغي ملمثلي القطاع األعضرررا  أن يشررراركوا هضرررال  عن ذلك، اعتمت مشرررورة قانونية صررردرت ماخر ا عن املنظمة أن  الامل ام. 

  .يف صنع القرارات ضمن األج زة الرمسية للمنظمة

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/84513/ -هريق امل ام  اختصاصات  2
 2018حمضر اجتماع جلنة التنفيذ يف مايو/أيار   3

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/Report_IC_May_2018_2018-06-07_REV01.pdf 
 https://www.ippc.int/en/publications/86147/ -الالئ ة الداخلية للمجموعات الفرعية للجنة التنفيذ   4

https://www.ippc.int/en/publications/84513/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/Report_IC_May_2018_2018-06-07_REV01.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/86147/
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يف ضرررررررررو  ذلك، جيري حالي ا رهع اقنياح جديد ملنو صرررررررررفة مسرررررررررتقلة إىل هريق امل ام، حبيث ال يعتم ج از ا رمسي ا  -8
حلكومات الشريكة من العمل مع ا ألجل صياغة توصيات لالتفاقية الدولية. وقد رهع هذا االقنياح ليتمكن القطاع املع  وا

وتعزيز تنفيذ خطة العمل التكميلية. ومن شررررر ن هذا الن ج أن يزيد من احتمال توهة دعم قوي ومتواصرررررل من القطاع إىل 
 ن أية عمل االتفاقية الدولية بشرررررررررررر ن احلاويات الب رية. وهو لن يقّيد أو يوّج  مداوالت اديئة وصررررررررررررنع القرار لدي ا بشرررررررررررر

  .التوصيات من
 
وميكن إسرررررناد صرررررفة مسرررررتقلة دذه اوموعة من خالل اعتبارها "جمموعة اسرررررتشرررررارية مسرررررتقلة آلصرررررصرررررة لل اويات  -9

الب رية" )مبا أن وسرررائل النقل تلك تعرف عامة بتسرررمية "حاويات الشررر ن"(، هضرررال  عن صرررياغة اختصررراصرررات حمددة دا، 
املناسب. وبدال  من أن تكون هنا  عالقة إبالغ رمسية مناطة مباشرة ب ي من أج زة  يتناول مضموهنا ترتيبات اإلبالغ بالوج 

أما االسررتعانة مبوارد األمانة لتيسررة  االتفاقية الدولية، جيوز أن تكون خاضررعة ملنظمة وطنية لوقاية النباتات وإلدارهتا ورئاسررت ا.
 .إىل أن مسامهات طوعية قد قدمت لصاحل عمل هريق امل ام( عمل ا، هرهن إتاحة امليزانية )وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد

 
وإدراك ا للرغبة يف حتقيق التوازن ب  املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملشرررررررررررررارك  من القطاع، وضررررررررررررررورة احلد من  -10

حجم اوموعة االسرتشرارية املسرتقلة املخصرصرة حلاويات الشر ن، ح اقنياح منو العضروية الكاملة يف اوموعة املسرتقلة لثالثة 
 نظمات الوطنية لوقاية النباتات العضرررروة حالي ا )أسررررنياليا والصرررر  وكينيا والواليات املت دة(.أج زة متّثل القطاع، إىل جانب امل

  :وهذه األج زة اليت متثل القطاع هي
 

 ممثل عن اولس العاملي للش ن  
  ممثل عن املنتدى العاملي للشاحن 
 ممثل عن مجعية مالكي احلاويات 

 
عية الثالثة اوموعة الكاملة لألنشررررررطة اللوجسررررررتية لل اويات الب رية، وهي بذلك مع ا، تشررررررمل هذه األج زة القطا -11

تتمتع ب هضررل مكانة لنيل العضرروية الكاملة. أما أي مشررارك  اخرين من القطاع هسررتكون دم صررفة املراقب هقا وبالتايل لن 
 .واملداوالتاملشاركة بالكامل يف املناقشات  من اولن يتمكنو يكون دم دور يف صنع القرار 

 
وعلى سرررائر العضررروية أن تعكس التشررركيلة احلالية لعضررروية هريق امل ام، ولذا جيب أن تتضرررمن: ممثال  عن املنظمات  -12

اإلقليميررة لوقررايررة النبرراتررات، والبنررك الرردويل، واملنظمررة العررامليررة للجمررار  واملنظمررة الب ريررة الرردوليررة. وجتوز دعوة مراقب  لكي 
 .يصب وا أعضا 

 
ن أجل االرتقا   ذا االقنياح، متاشررررري ا مع القرارات السرررررابقة لل يئة، هقد رهع إىل الدورة الرابعة عشررررررة لل يئة لكي وم -13

 .تواهق علي 
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 :إّن اديئة مدعوة إىل -14
 

اقنياح تغية صرررفة هريق امل ام إىل" جمموعة اسرررتشرررارية مسرررتقلة آلصرررصرررة لل اويات الب رية"، سررري طلب من ا  إقرار (1)
  وصيات بش ن خفض آلاطر اآلهات النامجة عن حركة احلاويات الب رية، والتقدم خبطة العمل التكميلية؛وضع ت

 
على اختصرراصررات هذه اوموعة االسررتشررارية املسررتقلة اجلديدة لل اويات الب رية، على أن تتطابق قدر  واملواهقة (2)

 ؛بيعة املستقلة للمجموعة اجلديدةاإلمكان مع اختصاصات هريق امل ام، مع اختالف وحيد يتمثل يف الط
 

ا واملواهقة  (3) على خضرررروع ا إىل إدارة ممثل عن منظمة وطنية لوقاية النباتات ورئاسررررت  وإشررررراه ، على أن يكون أيضرررر 
  من أعضا  املكتب، ودعوة منظمة وطنية لوقاية النباتات إىل التطوع ألدا  هذا الدور يف أقرب هرصة ممكنة؛

 
 ؛ن تواصل األمانة دورها الداعم للمجموعة طاملا أن املوارد املطلوبة من امليزانية متاحةعلى أ واملواهقة (4)

 
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات العضرررررررررررروة حالي ا يف هريق امل ام إىل املشرررررررررررراركة ك عضررررررررررررا  يف اوموعة  ودعوة (5)

 .االستشارية املستقلة اجلديدة لل اويات الب رية


