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توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية -تيسير التجارة اآلمنة عن طريق الحد من إصابة السلع
الملوثة
المتداولة باآلفات ّ
البند  10-8من جدول األعمال
من إعداد أستراليا .بدعم من نيوزيلندا

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أو ًلاً -معلوماتًأساسية ً
ال بد من إدارة املخاطر اليت هتدد الصح ا الاتاة ا ا الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا باالسححاااد إىل حتل ل خماطر اآلفاو.
-1
عموما على اآلفاو ذاو الص ححلا بالس ححليت اليت ةزرر ض رار ةاريا ملةليت اليت ترا ةداملحاث
مليرّكز حتل ل خماطر اآلفاو ً
يطتّق التلد املسححاورد ةدابل لل د من خماطر اآلفاو إىل املسححاوق امل تومل ملاملالق عل ا ا امللاملاححاو ال اا ا ميت التلد املصح ّدر.
ملنادرا ما يأخذ حتل ل خماطر اآلفاو ا
ملتوز ةطت ق هذه الادابل قتل الاص ح ححدير مل لدق ملس ح ححومل الس ح ححليت إىل التلد املس ح ححاوردً .
احلستان خماطر اآلفاو املرةتطا بعمل او ن ل السليت ا الاتارةث مل ا املساراو خارج إطار الاتادمل الاتارا.
ملةشح ح ح ح ححل االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو(االةلاق ا) بواح ح ح ح ححوت إىل إاراكاو مايت احلركا الدملل ا ل فاو من خ مل
-2
ةدابل ال ة اصح ح ححر ف س ح ح حب على إدارة املخاطر اليت هتدد الص ح ح ح ا الاتاة ا للاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا .ف د ّقرو اضطراف
املاعاقدة عرب ه ئا ةدابل الص ح ا الاتاة ا (اح ئا) بذليت من خ مل اعاماد معايل دملل ا لاوفل الاوا هاو م ً بشححأن احلركا
الدملل ا للمركتاو ملاآلل او ملاملعداو املس ح ح ح ح ح ححاخدما (املع ار الدمليل رقم )41ث مل إاراكاو احلد من اناش ح ح ح ح ح ححار اآلفاو على
لكن مس ححاوق الوعش بش ححأن نطاا االةلاق ا ملاملخاطر
احلاملياو الت ريا بلض ححل عمل فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا .مل ّ
اليت ةاسححتب ا اآلفاو املرةتطا بأماكن الاخزين ملمواد الاعتئا ململسححا ل الا ل ملاحلاملياو ملالةبا مل ا كا ن ش مل رر مل
ضح ح حا.
مادة خرق قادرة على إيواك آفاو الاتاةاو مل ةؤدا إىل اناش ح ححارهاث ملاليت هتدد سح ح ح ا الاتاةاو عاملًاث ال يزامل ماخل ً
ملمن شأن ةوس ا ةعامدها اح ئا ن ةربز م مح هذه املخاطر مل ن ةشدد الةك ز على معاجلاها.
ملةشححل الاتربا اضخلة ا س حةال ا إىل زيادة ا عدد مل نوار املخاطر اليت هتدد الص ح ا الاتاة ا مل لها من املخاطر
-3
املرةتطا باحلاملياو ململسحا ل الشح ن ملاملسحاراوث ملةليت املرةتطا بالسحليت اليت ال ضحيت ل ا الاتاةاو مل املااتاو الاتاة ا.
ملةرد قا ما من اآلفاو اليت مت اكاشافها بصورة شا عا ا سةال ا مل بال رب من احلدملد ا اضشهر اإلثين عشر املاا ا ا
املرفق  1ذه الوث ا (باللغا اإلنكل زيا ف ط).
ةاعرر املواد اليت تلتها املس ح ح ح ح ح ححافرملن مل اليت ةدخل عن طريق خدماو الربيد العادا ملالربيد السح ح ح ح ح ح حرييتث
-4
ملكذليت ّ
ل فاو الاتاة ا بصورة مسامرة.
فمن املاط ش ن نلةر ن اآلفاو نلس ح ح ححها ةاا ل من بلد إىل آخر عن طريق الوس ح ح ححا ل نلس ح ح ححهاث مل ن اناش ح ح ححار
-5
كتلا على اإلنااج ملالاظم
خطرا ً
اآلفاو على الص ح ححع د العاملش ذا ا ذليت اآلفاو امللوثاث س ح ححوف ياواس ح ححل .مليش ح ح ّكل ذليت ً
اإليكولوا ا الطت ع ا .ملإ ّن االناشح ح ححار الس ح ح حرييت حلشح ح ححرة التق التين املزخرف ملالامل الاارا اضار الدخ ل ا ما ب ال اراو
ةرسخ اآلفاو اخلطلة ا ماط ا ما.
ملعربهاث يسلّط الضوك على هذا اخلطر ملالاأثلاو التالغا اليت قد ةاتم عن ّ
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م امل – شرة التق التين املزخرف ا اورا ا:
الاتحا حاو ملالا حديحاو ا تحامل ةال حذ االةلحاق حا  -برنحام دمللحا اورا حا ملكحاف حا ش ح ح ح ح ح ححرة التق التين املزخرف  -بحاللغحا
1
اإلنكل زيا ف ط (الوث ا )CPM 2018/INF/13
2030-2020

ملحيح ح ّد د ك ححل من مشح ح ح ح ح ح حرملر اإلط ححار االسح ح ح ح ح ح حةاة تش ل ةل ححاق ححا ال ححدملل ححا لوق ححاي ححا الات ححاة ححاو لللةة
-6
(الوث ا  )2 CPM 2019/26ملخطا االس ح ح ح ححا مار اخلمسح ح ح ح ح ا ضمانا االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو ()CPM 2019/303
ك ل ا إدارة هذه اآلفاو بصورة متاشرة مل ل متاشرة من ال ملقايا املوارد الاتاة ا ا العامل ملة سل الاتارة اآلماا .ملةشمل
بعض تاالو الااا الر سح ح ح ح ح ا ذاو الص ح ح ح ححلا طا العام  2030لألهداف االسح ح ح ح حةاة ت ا ال ثا اليت يش ح ح ح ححل إل ها اإلطار
االسةاة تش ما يلش:






مت دم الوقححايححا من خمححاطر اآلفححاو ا سح ح ح ح ح ح ح س ح ح ح ح ح ح ححل إناححاج الاتححاةححاو ملاملااتححاو الاتححاة ححا ملةه زهححا ملةححارهتححا
(الادبل اخلاص باضمن الغذا ش ملاايا الزراعا).
لدق اضطراف املاعاقدة آل او لل ّد من اناش ح ح ح ح ححار اآلفاو امللوثا الت ئ ا على مس ح ح ح ح ححاراو ةارة الس ح ح ح ح ححليت ل
الاتححاة ححاث م ححل الامححل الغححازا على املركتححاو ملاآلالوث مل كاححل الت ض للع ححا الغتريححا على احلححامليححاو الت ريححا
ملالسلن (الادبل اخلاص حبمايا الت ئا).
قامت املاظماو الوطا ا لوقايا الاتاةاو باام ا قدراهتا ملةل ت الدعم إلنشح ح ح ح ح ححاك نظم اح ح ح ح ح ححمان الصح ح ح ح ح ححادراو
ملإسدار الشهاداو املاكاملا على حنو كتل اليت ي ق ا الشركاك ا الاتارةث
إ ّن اكاش ح ح ححاف اآلفاو على مس ح ح ححاراو الاتارة آخذ ا االللار ا الوقت الذا ةا مل التلدان املصح ح ح ح ّدرة
يدا من املس ح ح حؤملل ا إلدارة خماطر اآلفاو ا الص ح ححادراوث ملة وم التلدان املس ح ححاوردة باإلب عن اكاش ح ححاف
مز ً
اآلفاو على حنو سرر مل ك ر اةّساقًا (ةدابل ة سل الاتارة).

ثانيااً -األنشطةًوالعتباراتًذاتًالصلة ً
يشمل مسرد مصطل او الص ا الاتاة ا (املع ار الدمليل رقم  )5ةعاريف عن اآلفاو امللوثا ملالالوث إقر ًارا بأمه ا
-7
إدراج هذه اآلفاو ا نطاا االةلاق ا .ملااكو الاعاريف على الا و الاايل:



1
2

آفةًملوثة – آفا حتملها س ح ح ح ح ح ححلعا ما مل مادة ةعتئا مل ملسح ح ح ح ح ح ح لا ن ل مل املياث مل ةكون مواودة ا مكان
للاخزينث ملال ةلوثث ا الا الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة اث هذه اضخلة (املع ار الدمليل رقم )5
تلوثً– ملاود آفا ملوثا مل ملاود ل م صود ملادة خااعا للوا ح ا سلعا مل مادة ةعتئاث مل ملس لا ن ل
مل امليا مل مكان للاخزينث مل عل ها (املع ار الدمليل رقم )5

https://www.ippc.int/en/publications/85717/ :CPM 2018/INF/13

الوث ا
الوث ا  :CPM 2019/26اإلطار االسةاة تش ل ةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو لللةة 2030-2020

https://www.ippc.int/en/publications/86997/
 3الوث ا  :CPM 2019/30خطا االسا مار اخلمس ا

ضمانا االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو – ا ما ياعلق باإلطار االسةاة تش ل ةلاق ا الدملل ا

لوقايا الاتاةاو لللةة  2030-2020املاا ا على:
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ223_CPM_2019_30_ar.pdf
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ملمت ة دمي العديد من املوااح ح ح يت املرةتطا باملس ح ححاراو اليت ال ة وم على الس ح ححليت ا إطار الدعوة إىل اقةات موااح ح ح يت
-8
لعام  .2018ملهش ةشمل:


دل ل الاال ذ امل ةت (املواور لللةة  )2018-0084بعاوان "ملايت ملةال ذ اللوا ح ملالاشريعاو إلدارة املخاطر
اليت هتدد الص ح ح ح ح ا الاتاة ا للمواد اخلااح ح ح ححعا للوا ح املاظماو الوطا ا لوقايا الاتاةاو" ملقد دد هذا الدل ل
ثغرة ا ةش حريعاو الص ح ا الاتاة ا اليت ةغطش املواد اخلااححعا للوا ح من ل الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا .ملقد
ملسح ححى فريق املهام املعين باملواا ح ح يت (الوث ا  )CPM 2019/225بأن حيظى ملاح ححيت هذه الاوا هاو بأمللويا
نظرا إىل إسح ح ح ح ححهامها ا ةال ذ عدد من مللوياو االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو لللةة ذا يشح ح ح ح ححمل
قصح ح ح ح ححوق ً
عمامل فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا.



ترا عرر املع ار امل ةت بش ح ح ح ح ح ححأن الاوفل املأمون لأل ذيا مل لها من املعوناو ملايت دخومل اآلفاو الاتاة ا
6
حااادا إىل ةوس ح ح ا فريق املهام املعين باملواا ح ح يتث على ه ئا
خ مل االو الطوارئ (الوث ا  )2018-026اسح ح ً
ةدابل الص ح ح ح ح ح ا الاتاة ا ا دملرهتا الرابعا عش ح ح ح ح ححرة بوس ح ح ح ح ححلا مش ح ح ح ح حرملر ةوس ح ح ح ح ح ا ه ئا ةدابل الص ح ح ح ح ح ا الاتاة ا
(الوث ا  .)CPM 2019/297ملةش ححل ةوسح ح ا ه ئا ةدابل الصح ح ا الاتاة ا امل ة ا إىل ن التلدان اليت ةال ى
معراح ح ح ححا ل فاو إال ا احلاالو اليت ةطتّق ف ها اإلدارة امل ما للمخاطر ملاليت ةصح ح ح ححتح ف ها ثاباا
املعوناو ّ
مليكون حا ةأثل طويل املدق على االقاص ح ح ححاد ملالت ئا ملاعامعاو بعد ةعاا الت د من الا الطوارئ .ملياطتق
امللوثا اليت قد ةواد ا املواد اخلااعا للوا ح م ل احلاملياو ململسا ل الا ل مل لهاث
اضمر نلسا على اآلفاو ّ
امللوثا على
مل ا املواد املادامللا اليت ال ض ححيت للوا ح .ملكش ححلت س ح حةال ا عن تموعا من اآلفاو ال ف اريا ّ
مدق سححاواو عدةث ملعلى رار العديد من التلدان اضخرقث ةاااححل من ال الكشححف عن هذه اآلفاو ا
احلتم احا ل من السليت املساوردة ساويًا.



االقةا او املاعل ا بإدارة خماطر الصح ح ح ح ح ح ح ا الاتاة ا املرةتطا بالربيد الدمليل (الوث ا  )2018-0148اليت هتدد
الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا اليت حيملها املس ح ح ح ح ح ححافرملن (الوث ا  )2018-0179ملالشح ح ح ح ح ح حراك على اإلنةنت العابر
لل دملد للاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا ملاملواد اضخرق اخلااعا للوا ح (الوث ا .)2018-02110

 4الوث ا 2018-008_AU_Development and implementation of regulations and legislation to manage phytosanitary risks on
regulated articles for NPPOs: https://www.ippc.int/en/publications/86295/
 5ةوس او فريق املهام املعين باملواا يت إىل ه ئا ةدابل الص ا الاتاة ا لا دميها ا إطار الدعوة إىل اقةات مواا يت لعام  :2018املعايل ملالاال ذ:
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ108_CPM_2019_22_ar.pdf
 6الوث ا 2018-026_PPPO_Safe Import of Food and Other Aid: https://www.ippc.int/en/publications/86307/

 7الوث ا  :CPM 2019/29ةوس او ه ئا ةدابل الص ا الاتاة ا – الاوفل املأمون للمعونا الغذا ا مل لها من املعوناو ملايت دخومل اآلفاو الاتاة ا
خ مل االو الطوارئ ()2018-026

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ217_CPM_2019_29_ar.pdf
 8الوث ا 2018-014_CN_Guidelines for Phytosanitary of International Mail Items:
https://www.ippc.int/en/publications/86328/
 9الوث ا 2018-017_CN_Guidelines for the management of plants and plant products carried by entry passengers:
https://www.ippc.int/en/publications/86331/
 10الوث ا 2018-021_CN_Requirement for phytosanitary certificate on cross-border online-shopping plants, plant products
and other regulated articles: https://www.ippc.int/en/publications/86303/
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إ ّن هذه املوااح ح يت اليت قدماها اضطراف املاعاقدة مل املاظماو اإلقل م ا لوقايا الاتاةاو اس ححاتابًا ملش ححكلا مل حت ّد
-9
ماث ة ّر بضرملرة معاجلا خماطر اآلفاو خارج إطار الاتادمل الاتارا للسليت.
 -10ملاعامدو ه ئا ةدابل الصح ا الاتاة ا املع ار الدمليل  :41احلركا الدملل ا للمركتاو ملاآلالو ملاملعداو املسححاخدماث
ا عام  .2017ملحيدد هذا املع ار مليص ح ح ح ح ح ححاّف خماطر اآلفاو املرةتطا باملركتاو ملاآلالو ملاملعداو املس ح ح ح ح ح ححاخدما ا الزراعا
ملاحلرااا ملالتس ح ح ححااا ملرفيت الةبا ملاس ح ح ححاخراج املعادن ملإدارة الالاياوث مل اليت ميكن اس ح ح ححاخدامها بص ح ح ححلا عس ح ح ححكريا ا إطار
االناشار الدمليلث ملحيدد ةدابل الص ا الاتاة ا امل ما.
 -11ملقد مت إنشححاك فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا ع ب الدملرة ال ان ا عشححرة ح ئا ةدابل الص ح ا الاتاة ا (ا عام
 )2017ضن اضطراف املاعاقدة اعةفت بص ح ح ح ح ح ححورة مازايدة بأمه ا ةاظ ف احلاملياو ملالاأكد من نظافاها قتل الاعتئا لاتاب
الاأخل ا ملسومل السليت مل ةلوثها .ملياتيت عمل فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا خطا ماعددة الساواو 11حتت إشراف
جلاا الاال ذ ملةام ا ال دراو .ملةااقش الا فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا ذزيد من الالصح ح ح ح ح ح ح ل ا التاد  2-11من
ادململ اضعمامل (الوث ا .)CPM 2019/3212
 -12ملس ح ححااظر ه ئا ةدابل الص ح ح ا الاتاة ا ا دملرهتا الرابعا عش ح ححرة طا عمل االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو لا س ح ححل
الاتارة اآلماا (الوث ا  .)CPM 2019/3313ملةوفر هذه اخلطا إمكان ا إقاما س ح ح ح ح ح ححلا ميت اةلاا ماظما الاتارة العامل ا
لا سح ح ححل الاتارة ملحت ّدد اإلاراكاو لل د من انا امل اآلفاو عن طريق الاتارة اإللكةملن اث ميت اإلشح ح ححارة إىل خدماو الربيد
ض ح حا هذه اخلطا ملاح ححيت معايل السح ححليت ملمسح ححاراهتا بوسح ححلها آل ا لا سح ححل الاتارة اآلماا.
العادا ملالربيد الس ح حرييت .ملةشح ححمل ي ً
مليشححامل اةلاا ماظما الاتارة العامل ا على اجلمارو ملسححا ر الوكاالو احلدملديا اليت ةعمل اححمن هذا الاطاا ميت االعةاف
بإمكان ا ةأثل عمل او املاظما الوطا ا لوقايا الاتاةاو ا اجلهود املتذمللا لاس ح ح حرييت ملةلة الاخل ك اجلمركش للس ح ححليت .ملميكن
س ح ح ح حا كرب للماظماو الوطا ا لوقايا
للعمل بالاوازا ميت اجلمارو لزيادة الكلاكة الاش ح ح ح ححغ ل ا على احلدملد ن يوفّر ي ً
ض ح ح ح حا فر ً
الاتاةاو من ال احلد من االو الالوث ملانا امل اآلفاو من خ مل الاعاملن ميت ملكاالو خرق الس ح ح ح ح ح ححاتعاد اآلفاو من
السليت املساوردة قتل ةصديرها.
 -13ملنظرو تموعا الةك ز املعا ا ذعايل السححليت اضسححاس ح ا ملمسححاراهتا ا إدراج الش حرمل العاما ا هذه املعايل خ مل
اااماعها ا كاوبر/ةش ح حرين اضململ ( 2018الوث ا  .)CPM 2019/2714ملقد ةاظر ه ئا ةدابل الص ح ح ا الاتاة ا ا ما إذا
كان ياتغشث باإلاح ححافا إىل ةاظ ف مواد الاعتئاث إدراج ش ح حرمل خرق من شح ححأطا احلد من خماطر اآلفاو ا ملسح ححا ل الا لث
ملذليت دف احللاظ على من الص ا الاتاة ا للش ااو ملل س ف ط على من السليت.
11
12

خطا عمل فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا املاعددة الساواو:
الوث ا  :CPM 2019/32اقةات ماح سلا مسا لا إىل فريق املهام املعين باحلاملياو الت ريا

https://www.ippc.int/en/publications/86057/

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ254_CPM_2019_32_ar.pdf
 13الوث ا  :CPM 2019/33ة سل الاتارة اآلماا للاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا – خطا العمل
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ255_CPM_2019_33_ar.pdf
 14الوث ا  :CPM 2019/27تموعا الةك ز املعا ا ذعايل السليت اضساس ا ملمسارهتا
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/03/MZ211_CPM_2019_27_ar.pdf
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 -14ملة وم ه ئححا ةححدابل الصح ح ح ح ح ح ح ححا الاتححاة ححا بححالاظر ا الشح ح ح ح ح ح حراكححاو الححدملل ححا ماححذ س ح ح ح ح ح ححاواو عححدة .ملةاححاقش الوث ححا
( )CPM 2019/1715امل دما إىل اح ئا ا دملرهتا الرابعا عش ححرة هذه املس ححألا بالالاسح ح ل .ملةرّكز ةوسح ح ا اح ئا امل ة ا ملالً
على الاوع ا مث العمل بالاعاملن ميت الصح ح ححااعاو املص ح ح ح ّدرة ملاملسح ح ححاوردة ملايت إسح ح ححابا احلاملياو ملاملركتاو ملالتضح ح ححا يت املص ح ح ح ّدرة
باآلفاو .ملقد ةاظر اح ئا ا ق ما إنش ححاك تموعا اس ححاش ححاريا خاس ححا بالص ححااعا ملعاجلا املخاطر الااش ححئا عن ملس ححا ل الا ل
مل لها من املواد اخلااعا للوا حث ذا يشمل ماافيت معاجلا هذه املخاطر قتل عمل ا الاصدير.
 -15لدق الص ححااعاو املصح ح ّدرة مص ححل ا قويا ا إيص ححامل الس ححليت بس ححرعا إىل الواها الاها ا .ملل س من املس ححاغرب ن
ةا مل هذه الصحااعاو الت ا املسحؤملل ا ا احمان عدم اناشحار اآلفاو عن طريق احلاملياو ملاملركتاو ملالسحليت اليت حتاويها
خ مل ةا لّها عرب خمالف رااك العامل .ملال ياطتق ذليت ف ط على الصححادراو من الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة اث بل ياتغش ن
يضا اآلالو ملاملعداو ملاملااتاو الصااع ا ملاملواد املصاّعا.
يشمل ً
 -16ملمن ش ح ح ح ح ح ححأن احللومل الاتاريا اليت ةادرج ا عمل او الاداململ الاتاريا ملاليت ة لل مل ةوقف اإلس ح ح ح ح ح ححابا مل الالوث
باآلفاوث ن ةاطوا على ماافيت للمس ح ح ح ححاوردين ملاملص ح ح ح ححدرين عن طريق ة س ح ح ح ححل عمل او الاخل ك اجلمركشث ملمايت الس ح ح ح ححليت
املاضررة ملخلض العبك الااظ مش ملالاكال ف .ملمن شأن احلل الاتارا ن يزيد معدمل االما امل مل ن يكون ك ر فعال ا من
ال ا الااظ م ا اليت ةاطلب موارد ك لا ملةكون مكللا ملقد ةؤثر ا ةدفق الاتارة.

ثالثااً -اقتراحًبشأنًتوصيةًتعتمدهاًهيئةًتدابيرًالصحةًالنباتية ً
 -17ةدعم االةلاق ا اإلاراكاو الرام ا إىل احلد بش ح ح ح ح ححكل كتل من ملاود ملاناش ح ح ح ح ححار اآلفاو امللوثا ملاضنوار الغازيا اليت
ةاا ل عرب مساراو خارج الاتادمل الاتارا للاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا .ملساوفر ةوس ا ه ئا ةدابل الص ا الاتاة ا امل ة ا
ماصح ح حاً إلدارة اآلفاو خارج إطار ةداململ الاتاةاو ملاملااتاو الاتاة ا ذا يش ح ححمل مس ح ححاراو املس ح ححافرين ملالربيد العادا ملالربيد
السرييتث ملكذليت اآلفاو امللوثا املواودة ا ملسا ل الا ل مل ماكن الاخزين مل ل ذليت.
حتيت هذه الاوس ح ا املاظماو الوطا ا ملاإلقل م ا لوقايا الاتاةاوث ملالصححااعاو املسححاوردة ملاملص ح ّدرة على
 -18ملسححوف ةشح ّ
معا من ال الاوع ا ذخاطر اآلفاو ذاو الص ح ح ح ح ح ححلا حبركا الس ح ح ح ح ح ححليت عرب احلدملد ملذاافيت معاجلا هذه املخاطر .ملقد
العمل ً
ةس ححاخدم املاظماو الوطا ا لوقايا الاتاةاو هذه الاوع ا كم ّلز لوا ححيت اضدملاو ملالاظم ملةال ذهاث ذا يش ححمل الاش ح حريعاو
امللوثا .ملس ساعد الاعاملن ميت الصااعاو امل ص ّدرة ملاملساوردة
اليت مت ّكن من ةاظ م مساراو الاصدير املرةتطا حبركا اآلفاو ّ
على حتديد املمارسح ح ح ح ح ح ححاو اجل دة اليت ةكون حا مردملديا ةكال ل ا ملةكون قل ة ًدا للاتارة ملتديا ةاريًاث ملةش ح ح ح ح ح ححت يت
اعامادها.

15

الوث ا  :CPM 2019/17ة رير مانا االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو بشأن الاعاملن الدمليل – ة رير سادر عن مانا االةلاق ا الدملل ا لوقايا الاتاةاو

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/02/MZ006_CPM_2019_17_ar.pdf
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 -19مليرد ا املرفق  2ذه الوث ا مش ح ح حرملر ةوس ح ح ح ا ه ئا ةدابل الص ح ح ح ا الاتاة ا الذا س ح ح ح عرر على اح ئا ا دملرهتا
الرابعا عشرة لااظر ف ا (باللغا اإلنكل زيا ف ط).

رابعاً -التوصيات ً
ا
-20

مدعوة إىل:
إ ّن ه ئا ةدابل الص ا الاتاة ا ّ
( )1اإل اطا علمًا باملعلوماو اضساس ا اخلاسا ذه الاوس ا
( )2الاظر ا احلااا إىل إسدار ه ئا ةدابل الص ا الاتاة ا لاوس ا من ال ةشت يت اضطراف املاعاقدة على:
( ) ةوع ا احلكوماو ملالص ح ح ح ححااعاو باملخاطر الااش ح ح ح ححئا عن اآلفاو املا ولا على الص ح ح ح ححع د الدمليل م ل
امللوثا املواودة ا السليت اليت ال ضيت للااظ م ململسا ل الا لث ملالاأثلاو الاامجا عاها.
اآلفاو ّ
(ب) ملةعزيز ماافيت ملقايا السح ح ح ح ح ححليت املادامللاث ململسح ح ح ح ح ححا ل الا ل ملاحلاملياو مل ل ذليت من املواد اليت حتملها
خطرا على الصح ح ح ح ا الاتاة ا م ل الةبا
داخل التلدان ملا ما ب اهاث من الالوث باملواد اليت ةش ح ح ححكل ً
ملاملواد الاتاة ا ملال ف ارياوث ا إطار ة سل الاتارة اضك ر ماًا
(ج) ملالاعاملن ميت الص ح ححااعاو املصح ح ح ّدرة لتلورة احللومل الاتاريا اليت ة لل من خطر اآلفاو امللوثا املاا لا
عرب الاتارة
(د) ملالعمل على كسح ححب السح ححلطا الاش ح حريع ا ال زما لااظ م مسح ححاراو الاصح ححدير دف احلد من اناشح ححار
اآلفاو امللوثا ا السليت املادامللا ململسا ل الا ل ملاحلاملياو ملسا ر املواد ل الاتاة ا اخلااعا للااظ م.
ةعرر الاتححاةححاو
(ه) ملالالححاملر ميت التلححدان املس ح ح ح ح ح ححاوردة على اإلاراكاو املالق عل هححا اليت ة لححل من ّ
امللوثا على مساراو الاتارة مل خ مل ركا ملسا ل الا ل.
ملاملااتاو الاتاة ا إىل اآلفاو ّ
( )3ملاملواف ا على إنشحاك تموعا عمل سحغلة مؤللا من اضطراف املاعاقدة املعا ا لتلورة ةلاسح ل الاوسح ا لكش
ياظر ف ها املكاب ملاعموعا املعا ا بالاخط ط االس ح حةاة تش ا عام 2019ث قتل عراح ححها على ه ئا ةدابل
الص ا الاتاة ا ا دملرهتا اخلامسا عشرة (ا عام  )2020كمشرملر ملشاملرة قطريا.
( )4ملالطلب من تموعا العمل الااسح ح ح ح ح ح ح ق ميت فريق املهام املعين باحلاملياو الت رياث ملاللتاا الاوا ه ا املعا ا
بالس ح ححاا الدملل ا للص ح ح ا الاتاة اث ملجلاا املعايلث ملجلاا الاال ذ ملةام ا ال دراوث من ال حتديد ك ل ا دم
ملهوم إدارة خماطر الص ح ا الاتاة ا ا الصححادراو قتل خرملاها من التلد املص ح ّدرث ا نشححطا كل من هذه
اللتححان مل فرقححا العمححلث ملة ححدمي املش ح ح ح ح ح ححورة عموعححا العمححل املعا ححا بححاملعححايل ملالاوا هححاو ال ححا مححا لاححأخححذهححا
الاوسيت ا بلورة هذه الاوس ا.
ا احلستان عاد ّ
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 باللغة اإلنكليزية فقط1 المرفق
Detections of hitchhiker and contaminant vertebrates and invertebrates that are plant and environmental pests in Australia for the 12 months of 2018.

Pest

Ants

Bees/ bee
mites

Beetles

Name & number of incidents (if more
than one)
Ant, Crazy ants, Forest parrot ant, Ginger
ant, Mono ants, Monomorium tramp ant
(2), Myrmicine ant, Red imported fire ant
(6), Robust crazy ant (6), Yellow crazy
ant, Browsing ant, Carpenter ant
Asian Honey Bee, Carpenter bee,
European honey bee, Giant honey bee,
Phoretic mite of carpenter bees, Varroa
mite
Ashy gray lady beetle, Auger beetle (14),
African powderpost beetle(15), Burnt
Pine Longicorn (18), Longhorn beetle (5),
Chinese auger beetle (3), Chinese
powderpost beetle, Clytine longhorn
beetle, Conifer auger beetle (8), Exotic
longicorn beetle (9), Longicorn larvae,
False powderpost beetle (6), Japanese
pine sawyer beetle (3), Khapra beetle (4),
Kokeshi longicorn beetle (2), Lesser auger
beetle (21), Multicoloured asian lady
beetle (3), Powderpost beetle(4), Ptinid
beetle, Southern lyctus beetle, Velvet
longhorn beetle (3), Velvety powderpost
beetle, Western lyctus beetle, Black
spruce beetle

Brown
Marmorated
Stink Bug
Fruit flies

Fruit Fly, Oriental fruit fly

Origin of contaminated
consignments (where known)

Impact

Imported article

Indonesia, Papua New Guinea,
Timor-Leste, Singapore, India,
China, Malaysia, Japan, Nauru,
United Kingdom

agriculture/
environment

container, vessel deck, military equipment, vessel
galley, container (bentonite clay), report, potted
plants, plastic tubs, vessel deck, report, used parts,
vessel, yacht, empty container

Malaysia, USA, Singapore, China

agriculture/
environment

Machinery parts, wooden box, vessel deck, crane
tower sections, condensors/wooden box, mining
equipment

China, Italy, India, Thailand, South
Africa, Singapore, Taiwan, Pakistan,
Kenya, Vietnam, New Zealand,
Greece, China, Romania, Indonesia,
Malaysia, Vanuatu, UAE, Nigeria,
Hawaii, Turkey, USA, Hong Kong,
Mexico

Timber/forestry
, agriculture/
environment

Timber pallets, timber furniture, timber packaging
(ISPM15), floorboards, muscial instruments,
souvenirs, vessel deck, timber pallets (ISPM15),
bamboo screens, timber wall hanging, container
(synthetic items), pyrolytic powder, ceramic tiles,
rattan chairs, polymer pellets, mung beans, dried
corn, personal effects, wooden ornament, timber
coathangers, timber pallets (mining equipment),
bamboo poles, timber pallets (tiles), fresh produce,
staging equipment, detonators, report, marine
plywood, report, timber crates (ISPM 15, ball valves)

Italy, USA, China, Hungary, Japan,
USA, Belgium

agriculture/
environment

Machinery parts, vessel deck, used vehicles, plastic
furniture, misc parts

China

agriculture/
environment

Fresh lychees

Total
number of
incidents

23

6

126

68
3

1

CPM 2019/37

Pest
Leaf miners
Moths

Other
invertebrates

Plant diseases

Reptiles

Scales

Snails/ slugs

Name & number of incidents (if more
than one)
Leaf mining flies (2), Pea leaf miner (2),
Serpentine leaf miner (9)
Asian gypsy moth (2), Douglas-fir tussock
moth
Broad-headed bugs, Coreid bugs, Cryptic
mealybug, Dirt-coloured seed bug, Jack
beardsley mealybug, Mottled shield
bug(2), Exotic predatory stink bug,
Polished green stink bug, Spotted stink
bug, Squash bug, Stink bugs, Western
conifer seed bug(2), Yellow spotted stink
bug (10), Lesser thick-tailed scorpion,
Lined earwig, Seven-spotted ladybird (2),
Ten-spotted ladybird, Vineger fly (2),
Aphelenchoides nematode, Avocado
seed weevil, Banana weevil, Buckthorn
potato aphid, European firebug (4)
Anthracnose (2), Black leaf spot disease
of Alstroemeria, Huanglongbing, Leaf
blight of Ruscus(2), Onion leaf blight(2),
Powdery mildew, Powdery mildew of
Sonchus, fungus, banana freckle (2),
Concentric leaf spot
Golden flying snake, Carolina anole,
Leschenault's leaf-toed gecko, Mata mata
turtle, Mediterranean house gecko,
Moorish wall gecko, Oriental garden
lizard (2), Pink-bellied side-necked turtle,
Tokay gecko, Yellow-belly house gecko
Minute cypress Scale, Tea scale, Coconut
scale
Bulimulid land snails, Bush snail,
Chocolate band snail, Door snail, Giant
African snail (5), Giant Ghana snail,
Girdled snail, Golden apple snail, Grove
snail, Korean round snail(2), Philomycid

Origin of contaminated
consignments (where known)
China, Ecuador, Malaysia, Thailand
Japan

Impact
agriculture/
environment
agriculture/
environment,
timber/ forestry

Imported article
Fresh cut flowers, imported plants
Vessel deck, health food supplements

Total
number of
incidents
13
3

France, Canada, Italy, China, Japan,
USA, South Africa, Korea,
Colombia, Namibia, Mexico, Japan,
Belgium, Honduras, Ecuador.

timber/ forestry
& agriculture/
environment

Oak barrels and staves, vessel deck, western red
cedar, banana plant, container (plastic containers),
ceramic tiles, (methyl bromide cylinders), wooden
table, timber crates, used vehicles, container (metal
fasteners), container (plumbing fittings), palletised
metal drums, tiles, timber crates (pump parts), fresh
lychees, passenger luggage, dried dates, report,
imported plants, vessel deck, camellia plants, live
orchids, avocado seed, banana plants

USA, Ecuador, Phillipines, Italy,
China, Israel, South Africa

agriculture/
environment

Camelia, report, fresh cut flowers, citrus budwood,
garlic shoots, gypsophila plants, sonchus oleraceus,
Clivia miniata seeds

14

USA, India, Thailand, Indonesia,
France, New Zealand, Italy, China

human / animal
health,
agriculture/
environment

Vessel deck, used boat, container (clothes), mail,
misc parts, container (hoist cylinders), empty
container, container (bentonite clay), nursery stock

11

USA

agriculture/
environment

report, Camellia sasanqua plants, guava tree

Fiji, China, France, Italy, Reunion
Island, South Africa, Papua New
Guinea, Taiwan, Ghana, Cambodia,
Germany, China

agriculture/
environment

Container - external, Machinery parts, building
material, container(coffee beans), container (binding
polymer), vessel deck, empty container, passenger
luggage, container (tiles), crane parts, liquid

36

3

26

2
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Pest

Spiders

Termites
/borers

Virus

Name & number of incidents (if more
than one)
slug, Rotund disc, Xerotricha
conspurcata, Xerotricha, Monacha
ocellata,Xerotricha conspurcata,
Laeocathaica sp., Caracollina lenticula,
Xerotricha conspurcata
Brazilian whiteknee tarantula, Curlyhair
tarantulas, Featherleg baboon tarantulas,
Greenblue bottle tarantula, Hati Hati
tarantulas, Mexican redknee tarantulas,
Orange baboon tarantula, Straighthorned
baboon tarantulas, Tarantula
Asian subterranean termite(5), Domestic
drywood termite, Subterranean termites,
West Indian drywood termite (2),
Boxwood borer(3), Pygmy borers
Broad bean stain virus, Citrus tristeza, Fig
mild mottle associated virus (2), Peanut
mottle virus, Citrus tristeza virus,
Unknown virus - isometric virions, Cherry
leaf roll virus

Wasp

Potter wasp, Steely-blue wood wasp(2),
Wood wasps, Keyhole wasp(2)

Weeds

Soursob

Origin of contaminated
consignments (where known)

Impact

Imported article
herbicide, cable on timber reels, container park, oak
barrels, report

Total
number of
incidents

Poland, Hong Kong (1)

agriculture/
environment

Mail

Indonesia, South Korea, Malaysia,
China, Taiwan, Vanuatu, Italy

agriculture/
environment

Mining equipment, merbau decking, timber
dunnage, container floor, packaging of inert goods,
yacht, timber packaging, vessel floor, timber pallets
(ISPM15), report

13

Middle East, South Korea, South
Africa, Phillipines, France, USA

agriculture/
environment

Lentil seed, citrus cultivars, ficus plants, peanut
plant, citrus budwood, Banana, Prunus avium (cargo)

8

Hydraulic ram, machinery parts, car parts, timber
pallet (adhesive tape), report

5

Indonesia, Italy, Singapore, USA

timber/ forestry
& agriculture/
environment &
aircraft safety
agriculture/envi
ronment,
timber/forestry

9

1

3
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 باللغة اإلنكليزية فقط2 المرفق
CPM recommendation: Facilitating safe trade by reducing the incidence of contaminating pests
associated with traded goods
Status box
This is not an official part of the CPM Recommendation and it will be modified by the IPPC
Secretariat after adoption.
Date of this document
2019-03-01
Document category
Proposal for a CPM recommendation
Current document stage
To CPM for consideration for inclusion in the work programme
for further development during 2019 and presentation to
CPM-15 for approval for country consultation
Major stages
Notes
This is a draft document presented to CPM-14 for
consideration as a concept for a CPM recommendation

BACKGROUND
The International Plant Protection Convention (IPPC) aims to protect global plant resources and
facilitate safe trade. It does this by minimising the spread of plant pests and effectively managing
their impacts within countries. Contracting parties are working to develop and maintain the capacity
to implement harmonised measures to prevent pest introductions and spread, and minimise the
impacts of pests on food security, trade, economic growth and the environment.
IPPC supports actions by contracting parties to significantly reduce the international movement of
plant pests associated with commercial trade of plants and plant products. The scope of the
Convention also provides for managing the pests associated with storage places, packaging,
conveyances, containers, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or
spreading plant pests, which pose a risk to global plant health.
This CPM recommendation provides a platform for managing pests outside of the commercial
trading framework for plants and plant products including passengers, mail, courier pathways, as
well as contaminating pests on conveyances, in storage places etc.
The recommendation encourages National Plant Protection Organizations (NPPOs), Regional Plant
Protection Organizations (RPPOs) and importing and exporting industries to work together to raise
awareness of the pest risks associated with the trans-boundary movement of all goods and to
identify and promote the adoption of good practices that minimise their spread.
ADDRESSED TO
Contracting parties, regional plant protection organizations and relevant industries involved in
international trade including exporters, importers and logistic operators.
RECOMMENDATIONS

4
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The International Plant Protection Convention is the global international treaty for protecting plant
resources. The Convention provides a framework to protect the world’s plant resources from harm
caused by pests and diseases. The three strategic objectives of the Commission on Phytosanitary
Measures are to:
1. Enhance food security and increase sustainable agricultural productivity
2. Protect the environment from the impacts of plant pests
3. Facilitate safe trade, development and economic growth.
Recognising that the Convention provides for the management of the pests associated with storage
places, packaging, conveyances, containers, soil and any other organism, object or material capable
of harbouring or spreading plant pests, in addition to those on plants and plant products, the CPM
encourages contracting parties to:
a.
b.

c.
d.

e.

f.

raise awareness with governments and industries of the risks and impacts of significant pests
moving internationally as contaminating pests on unregulated goods and conveyances.
promote the benefits of preventing traded goods, and the conveyances, containers etc that
carry them within and between countries, from contamination with phytosanitary risk
materials such as soil, plant material and invertebrates, in terms of facilitating safer trade.
collaborate with their exporting industries to develop commercial solutions that reduce the
risk of contaminating pests moving in trade.
negotiate agreed actions with importing countries that reduce exposure of plants and plant
products to contaminating pests on trading pathways and through the movement of
conveyances.
act to gain the necessary legislative powers to regulate export pathways for the purpose of
minimising the spread of contaminating pests on traded goods, conveyances, containers and
other non-plant regulated articles
share information with others on the mechanisms that have been developed to reduce
country exposure to these risks, and expand the adoption of these solutions within and across
regions with the assistance of regional bodies.

RECOMMENDATION(S) SUPERSEDED BY THE ABOVE
None.
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