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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الدورة التاسعة

 0234 أبريل/نيسان 4 -مارس/آذار 13، روما

 (:223 -0222آخر المعلومات عن الموضوع: الحّد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية )
خالل إجراءات وضع المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية تجهيز مشروع المعيار من 

 النباتات

 من جدول األعمال 1-4-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 معلومات أساسية -أوالً 
 

مواصةلة معالةةة  1د3112قررت هيئةة تةدابير الةةحة النباتيةة يالهيئةةد فةي دورتهةا ال امنةة ي - 1
مشروع معيار دولي لتدابير الةحة النباتية عن موضوع الحّد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية 

د من خالل إجراءات وضع المعايير في االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات ومناقشةة  ةبل 111-3112ي
وطلبةت . ، فةي مرحلةة الحقةةالمضي قدماً في ضوء التعليقات الواردة بعد عقد مشاورة بهةذا الةةدد

د أن تعةةّد لةنةةة المعةةايير نسةةخة أوليةةة مةةن مشةةروع المعيةةار 3112الهيئةةة أيضةةاً فةةي دورتهةةا ال امنةةة ي
لعرضه على مشةاورة تُعقةد بةين ااعضةاء وا ةتخدامه مةن قبةل المنظمةات القاريةة لوقايةة النباتةات 

ةةةلحة علةةى المسةةتو  لمناقشةةته، مةةع التأعيةةد علةةى أهميةةة الحةةةول علةةى مالحظةةات أصةةحا  الم
الةةوطني. واتفقةةت المنظمةةات القاريةةة لوقايةةة النباتةةات والمنظمةةات اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات علةةى 
االتةال بأصحا  المةلحة المعنيين على المستو  الوطني وبإشراعهم في هذه العملية، بما يشةمل 

يولوجي، المنظمة العالمية لةةحة المم لين الوطنيين في المنظمات الدولية المعنية ياتفاقية التنوع الب
الحيوان، منظمة الةحة العالمية، المنظمة البحرية الدولية، منظمةة الةمةارا العالميةة وهيرهةا مةن 

 المنظمات والةناعاتد.
 
د علةةى رخةةر  3112الغةةرم مةةن إعةةداد هةةذه الوثيقةةة هةةو إطةةالع الهيئةةة فةةي دورتهةةا التا ةةعة ي - 3

ها عملية تةهيز مشروع المعيار من خالل إجراءات وضةع المعلومات عن المرحلة التي وصلت إلي
رخةةةر  CPM 2014/11المعةةةايير فةةةي االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة النباتةةةات يمالحظةةةة: تتضةةةمن الوثيقةةةة 

المعلومات عن أنشاة المسح المتةةلة بالحاويةات البحريةة والتةي جةر  تنفيةذها منةذ انعقةاد الةدورة 
 .دد3112ال امنة للهيئة ي

 

                                        
1
د متاح على العنوان التالي: 3112من تقرير الدورة ال امنة لهيئة تدابير الةحة النباتية ي 2-1-2القسم   
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آخر المعلومات عن تجهيز مشروع المعيار من خالل إجراءات وضع  -ثانياً 
 المعايير

 في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

د، بمراجعةة مشةروع 3112قامت لةنة المعايير، بناء على طلب الهيئةة فةي دورتهةا ال امنةة ي - 2
فةةي االجتمةةاع الةةذ   د111-3112المعيةةار الةةدولي عةةن الحةةد مةةن انتقةةال اآلفةةات بالحاويةةات البحريةةة ي

 3112عقدتةةه خةةالل شةةهر مايو أيةةار 
2
ووافقةةت علةةى مشةةروع المعيةةار ااولةةي الةةذ   ةةيُعرم علةةى  

المشاورة التي  تعقد بين ااعضاء يعلماً أن مشاورة أخر  لألعضاء  وف تعقب ذلكد.  وقررت 
 لةنةةةةة المعةةةةايير أنةةةةه يتعةةةةيّن الالةةةةب إلةةةةى ااعضةةةةاء إبةةةةداء مالحظةةةةات مفاهيميةةةةة عامةةةةة فقةةةة 

وقةةد شةةّكلت مشةةاورة الخبةةراء عةةن المشةةروع ااولةةي للمعيةةار الةةدولي عةةن الحةةّد مةةن انتقةةال . ال هيةةر
ا ت ناء على العادة المرعيّة حية  عانةت هةذه  3112د في  نة 111-3112اآلفات بالحاويات البحرية ي

لةنةةة المعةةايير علةةى هةةذا النةةوع مةةن  هةةي المةةرة ااولةةى التةةي تُسةةتخدم فيهةةا هةةذه المقاربةةة.  ووافقةةت
المشاورة بما أّن مشروع المعيار الدولي يناو  على مفةاهيم جديةدة واّن بعةل النةواحي المتةةلة 
 .بإمكانية تابيق المعيار تحتاج إلى مساهمات إضافية في ضوء ما  يةدر عن المشاورة من نتائج

 
عضةةاء مةةن خةةالل النظةةام اإللكترونةةي وأتةةيح المشةةروع ااولةةي للمعيةةار الةةدولي لمشةةاورة اا - 2

 إلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداء المالحظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
. وواصل المشةرف علةى موضةوع الحةّد مةن انتقةال 3112ديسمبر عانون ااول  1يوليو تموز إلى  1

د وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات االتةال بالمنظمةات 111-3112اآلفات بالحاويات البحرية ي
ي العملية ياتفاقية التنوع البيولةوجي، المنظمةة العالميةة لةةحة الحيةوان، الدولية المعنية وإشراعها ف

منظمة الةحة العالمية، المنظمة البحرية الدولية، منظمة الةمارا العالمية، فضالً عن الةناعاتد 
، ال  ةةيما مةةن أجةةل السةةعي إلةةى الحةةةول علةةى تعليقاتهةةا خةةالل مشةةاورة ااعضةةاء.  3112فةةي  ةةنة 

وأحالتهةةا إلةةى المشةةرف علةةى الموضةةوع. وورد مةةا  3ميةةع مةةا ورد مةةن تعليقةةاتوقامةةت اامانةةة بتة
مةةن ااطةةراف المتعاقةةدة ومةةن واحةةدة  مةةن المنظمةةات القاريةةة لوقايةةة  24تعليقةةاً مةةن  123مةموعةةه 

النباتات من أحد ااطراف هير المتعاقدة ومن أربعة من المنظمات القارية لوقايةة النباتةات، فضةالً 
العالمية والمةلس العةالمي للشةحن واتحةاد أصةحا  الحاويةات وهرفةة الشةحن عن منظمة الةمارا 

 الدولية. 
 
ناقشةةةت لةنةةةة المعةةةايير هةةةذا الموضةةةوع بإيةةةةاز فةةةي االجتمةةةاع الةةةذ  عقدتةةةه خةةةالل شةةةهر  - 4

بعد تلقيهةا ر ةالة تتضةمن تعليقةات ااجهةزة الةةناعية. ورهةم أهميةة  4 3112نوفمبر تشرين ال اني 
ي عبّرت عنهةا الةةناعات، أشةارت لةنةة المعةايير إلةى أّن المهلةة المخةةةة معالةة المخاوف الت

بعد انتهاء إجتماع لةنة المعايير وأّن جميع  3112ديسمبر عانون ااول  1للمشاورة  وف تنتهي في 
التعليقات، بما فيها تعليقات ااجهزة الةناعية،  وف تُناقش في االجتمةاع الةذ   ةتعقده اللةنةة فةي 

 .3112أيار شهر مايو 
 
وبالتالي فإّن لةنة المعايير لم تناقش بعد التعليقات الواردة من مشةاورة ااعضةاء لكةّن هيئةة  - 6

 تدابير الةحة النباتية قد ترهب في التنبّه إلى بعل المسائل التي تّم طرحها: 
 

                                        
-https://www.ippc.int/core-activities/standards متةةاح علةةى العنةةوان التةةالي: 3112مةةن تقريةةر لةنةةة المعةةايير فةةي مايو أيةةار  3-4 القسةةم  2

setting/standards-committee 
-https://www.ippc.int/publications/2013-compiled-comments على تعليقات ااعضاء علةى العنةوان التةالي:يمكن االطالع   3

draft-ispm-minimizing-pest-movement-sea-containers-2008-001 
4
-https://www.ippc.int/core متةاح علةى العنةوان التةالي: 3112من تقرير لةنة المعةايير فةي نوفمبر تشةرين ال ةاني  1-2القسم   

activities/standards-setting/standards-committee 
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 ؛المخاوف بشأن نااق المعيار 
 من أن تعيق الشروط المقترحةة خةالل عمليةة التنظيةخ الخارجيةة حرعةة الحاويةات  التخوف

 ؛البحرية
  مةةا إذا عةةان يتعةةيّن علةةى شةةرعات الشةةحن تحّمةةل المسةةدولية الرئيسةةية إلدارة نظةةم تنظيةةخ

 الحاويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ؛يبما في ذلك خارج الحاويات البحرية وداخلهاد

 ؛ق من النظافةما إذا عان يتعيّن إر اء نظام تسةيل للتحق 
 ؛اقترحت بعل البلدان أن ترفع هيئة تدابير الةحة النباتية توصية بهذا الةدد 
  ما إذا عان يتعيّن التحقق من نظافة الحاويات البحرية وتنظيفها، عند الحاجةة، عنةد وجودهةا

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازن
ظةراً إلةى ال عند اال تيراد أو التةدير.  اقتُرح هذا عحّل و   في مشروع المعيار الدولي ن

تسببه بكم أقّل من االضارابات في النظام الحالي يعمليات التحقةق مةن السةالمة والتنظيةخ 
 ؛الداخلي تةر  بالفعل في المخازند وفي حرعة الحاويات البحرية

  مةةةا إذا عانةةةت التةةةدابير المقترحةةةة لتنظيةةةخ الحاويةةةات البحريةةةة باهظةةةة الكلفةةةة بالنسةةةبة إلةةةى
 ؛الةناعات

 عةال مةع أصةحا  المةةلحة وااطةراف ااخةر  للحةد مةن تلةو  ضرورة وجةود تواصةل ف
 ؛الحاويات البحرية في مرحلتي التعبئة وفّل العبوات

 .إيضاح المسدولية في حالة عدم االمت ال 
 
د إلى لةنة المعايير إعااء شرح للخيةارات المتاحةة 3112وطلبت الهيئة في دورتها ال امنة ي - 7

ة بما فةي ذلةك رليةات التةدقيق والتحقةق لكةي تناقشةها المنظمةات لنظم ممكنة لفحص الحاويات البحري
القارية لوقاية النباتات مع أصحا  المةلحة على المسةتو  الةوطني.  وشةعرت لةنةة المعةايير أّن 
هةةذا قةةد يتالّةةب عقةةد اجتمةةاع إضةةافي لمةموعةةة عمةةل الخبةةراء وقةةررت بحةة  المسةةألة بعةةد مناقشةةة 

 تعليقات ااعضاء.  
 
ولمزيد من المعلومةات عةن وضةع مشةروع المعيةار هةذا، خةةةت أمانةة االتفاقيةة الدوليةة  - 2

تتضّمن معلومات أ ا ية  5لوقاية النباتات صفحة على اإلنترنت على البوابة الدولية للةحة النباتية
 ورواب  ذات الةلة. 

 
لنباتةةات المعنيةةة وجةةدير بالةةذعر أّن مةموعةةة عمةةل الخبةةراء فةةي االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة ا - 9

د قةةد  ةةاهمت فةةي وضةةع مدونةةة 111-3112بموضةةوع الحةةّد مةةن انتقةةال اآلفةةات بالحاويةةات البحريةةة ي
الممار ةةات بشةةأن تعبئةةة وحةةدات النقةةل ال قيةةل والتةةي يةةةر  تحةةدي ها حاليةةاً بالتعةةاون بةةين المنظمةةة 

ليةةة. وينتظةةر حاليةةاً البحريةةة الدوليةةة ولةنةةة اامةةم المتحةةدة االقتةةةادية اوروبةةا ومنظمةةة العمةةل الدو
مشروع المدونة موافقة هذه المنظمات الر مية عليه وهي  يفضي عند تنفيةذه إلةى تعزيةز عمليةات 

ويمكن االطالع على . الفحص والتنظيخ من ناحية الةحة النباتية للحاويات الموجودة في المخازن
الخاصةةة بالحاويةةات د علةةى الةةةفحة 3112رخةةر نسةةخة مةةن مشةةروع المدونةةة ييناير عةةانون ال ةةاني 

 البحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع البوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 للةحة النباتية. 

 

                                        
5
 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/expert-working-groups/sea-

containers 
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وترفةع تقريةراً  3112و وف تبح  لةنة المعايير تعليقات ااعضاء بالتفةيل في مايو أيار  - 11
د مشةفوعاً بتوصةيات حةول طريقةة المضةي قةدماً فةي 3114عن ذلك إلى الهيئة في دورتها العاشةرة ي

اثنةةاء، قةةد ترهةةب الهيئةةة فةةي إعاةةاء لةنةةة المعةةايير مزيةةداً مةةن التوجيهةةات المشةةروع. وفةةي هةةذه ا
 لال تعانة بها لد  مراجعة تعليقات ااعضاء.

 

 التوصيات - ثالثاً 
 

 إّن هيئة تدابير الةحة النباتية مدعوة إلى ما يلي:  - 11
 

إعااء ما لديها من معلومات مسترجعة نتيةةة أنشةاة االتةةال مةع أصةحا  المةةلحة  د1ي
المعنيين يبما فةي ذلةك المم لةون الوطنيةون فةي المنظمةات الدوليةة المعنيةة والةةناعات 
والتةي تولتهةةا المنظمةةات القاريةة لوقايةةة النباتةةات والمنظمةات اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات 

حةول المشةروع ااولةي لمعيةار الحةد مةن انتقةال  3112 خالل مشاورة ااعضاء في  نة
 د. 111-3112اآلفات بالحاويات البحرية ي

الالب إلى لةنة المعايير مواصلة المناقشات لوضع مشروع معيار دولي من أجل الحةّد  د3ي
 د.111-3112من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية ي

للتوصةةل إلةةى إعاةةاء شةةرح للخيةةارات  الالةةب إلةةى لةنةةة المعةةايير مواصةةلة المناقشةةات د2ي
المتاحة لنظم ممكنة لفحص الحاويات البحرية بما في ذلةك رليةات التةدقيق والتحقةق لكةي 
تناقشةةها المنظمةةات القاريةةة لوقايةةة النباتةةات مةةع أصةةحا  المةةةلحة علةةى المسةةتو  

 الوطني. 
بالمنظمةات الدوليةة الالب إلى المشةرف علةى المعيةار وإلةى اامانةة مواصةلة االتةةال  د2ي

 المعنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وإشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراعها
 في هذه العملية. 

 


