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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0265

اعتماد توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية
اقرتاح توصية هليئة تدابري الصحة النباتية عن احلاويات البحرية – املسوغ املنطقي إلعداد
توصية للهيئة عن احلاويات البحرية والعتمادها
البند  0-65من جدول األعمال
من إعداد جمموعة صياغة تض ّم خرباء من األرجنتني،

الدامنرك ،غابون ،اليابان ،هولندا والواليات املتحدة األمريكية

1

أو ًال  -مقدمة
مبناسبة مراجعة مدونة املمارسات لوحدات نقل الشحنات املشرتكة بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العملل
-1
الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة لتنقيح مدونة ممارسات بشلأن تعبئلة وحلدات نقلل
الشحنات ،اقرتح االحتاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  82دوللة عللى اللدورة التاسلعة يئلة تلدابري الصلحة
النباتية (( )8112ا يئة) أنه يتعني على ا يئة:
 أن تصدر على وجه السرعة بيان ًا مشجعاً لتلك املنظمات؛
 1قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبراجعتها يف ضوء ما ورد عليها من مالحظات من نيوزيلندا واالحتاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ
عددها  82دولة وباالستناد إىل مساهمات مكتب ا يئة.

عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد 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 :
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 وأن توافق على إعداد توصية العتمادها خالل سنة  8112تشجع من خال ا املنظمات القطرية لوقاية النباتات
وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فضالً عن اتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمة العامليلة لصلحة احليلوان
على دعم تنفيذ مدونة املمارسات وعلى التوصية بصددها.
وعليه ،اتفقت ا يئة يف دورتها التاسعة ( 2)8112على إصدار عدد من البيانات تقديراً ملدونة السللو ودعمل ًا
-8
لتنفيذها ،كما اتفقت على إعداد مسودة توصية للهيئة.
وقد أعدّت مسودة التوصية املرفقة طيله مموعلة خل اء ملن األرجنلتني واللدامنر وغلابون واليابلان وهولنلدا
-3
والواليات املتحدة األمريكية .وكانت لالحتاد األوروبي ودوله األعضاء البلالغ علددها  82دوللة ،فضلالً علن نيوزيلنلدا،
مالحظات على املسودة فيما أيّدت كندا التوصية بالصيغة اليت جرى تعميمها .وقامت أمانة االتفاقية الدوليلة بعلد كللك
مبراجعة املسودة يف ضوء مالحظات االحتاد األوربي ودوله األعضلاء البلالغ علددها  82دوللة ونيوزيلنلدا وباالسلتناد إىل
مساهمات هيئة املكتب.
وا دف من توصية ا يئة هو تشجيع األطراف املتعاقدة واتفاقية التنلوع البيوللوجي واملنظملة العامليلة لصلحة
-2
احليوان على تقديم الدعم بشتى الوسائل املتاحة ملدونة السلو املراجعة والتوعية عليها وتنفيذها .ومملا ال كلك فيله أ ّن
هذه التوصية للهيئة سوف تكون مفيدة ألهداف االتفاقية الدولية ،مبعزل عن وضع معيار دولي لتلدابري الصلحة النباتيلة
خاص باحلاويات البحرية أم ال ،وبغض النظر عن موعد حدوث كلك .وتتجنّب املسودة ككر املفاوضلات اجلاريلة حلول
مشروع املعيار الدولي للمحافظة على حياديتها التامة إزاء هذه العملية ولتجنب التدخل فيها.
-2

وترد مسودة توصية ا يئة عن احلاويات البحرية يف املرفق .1

-6

وإنّ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
 تشجيع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على:

2



العمل مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنلة األملم املتحلدة االقتصلادية ألوروبلا لتوعيلة
أعضائها عللى الاطر احلركلة الدوليلة للحاويلات البحريلة وعللى فوائلد احلفلاف عللى نظافلة احلاويلات
البحرية؛



استكشاف اإلمكانات واملوارد املالية الالزمة إلعداد كتيّلب وملصلق جلدار ملوجهني للمصلدرين واملسللمني
واملستلمني ولعمال التوضيب والنقل حول املسائل املتعلقة خبطر انتقال اآلفات بواسطة احلاويات البحرية؛



الطلب إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقايلة النباتلات الكتابلة إىل أملانيت اتفاقيلة التنلوع البيوللوجي واملنظملة
العاملية لصحة احليوان للطلب إليهما إقرار توصية ا يئة عن احلاويات البحرية بهدف احلد قدر املسلتطاع

انظر الفقرة  22من القسم  2-9يف تقرير الدورة التاسعة للهيئة.
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من انتقال اآلفات بواسطة احلاويات البحرية وللبحث يف إمكانية القيام ،بالتواز  ،بوضع توصيات خاصلة
بهما عن الكائنات احلية الواقعة ضمن صالحيتهما مع إكرا األعضلاء فيهملا والقطاعلات املعنيلة بالشلكل
عينه؛


اعتماد توصية ا يئة عن احلاويات البحرية كما ترد يف املرفق  1بهذه الوثيقة.
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املرفق 6

مسودة توصية هليئة تدابري الصحة النباتية عن احلاويات البحرية
معلومات أساسية
أكارت عمليات مسح أجريت يف بعض البللدان إىل أ ّن احلاويلات البحريلة (وتسلمى أيضل ًا وحلدات نقلل الشلحنات) قلد تنقلل
العدوى ،وإن بدرجات متفاوتة ،خاصة على ككل وجود خارجي أو داخلي للبذور والقوقعات والرتبة والبزّاق والعناكب وغريهلا
من مسببات املخاطر على األمن البيولوجي اليت قد تشكل خطراً من حيث نقل اآلفات.
يُعت توضيب الشحنات يف احلاويات البحرية أكثر مراحل سلسلة اإلمداد يف احلاويات البحرية اليت قد حتصلل فيهلا العلدوى
على األرجح .لذا يتعني يف إجراءات عمال التنظيف والنظافة اخلاصة باحلاويات البحريلة وللدى مناوللة احلاويلات والشلحنات
مراعاة خطر العدوى يف مرحلة التوضيب.
وعليه ،قامت املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،بلدعم ملن مموعلة عملل
اخل اء املعنية باحلاويات البحرية والتابعة لالتفاقية الدولية لوقايلة النباتلات ،مبراجعلة مدونلة املمارسلات املشلرتكة لتوضليب
وحدات نقل الشحنات من أجل إضافة عدد من العناصر ا امة عللى صلعيد الصلحة النباتيلة ،عللى غلرار اإلكلارة إىل تنظيلف
احلاويات البحرية يف الفصل  ،2امللحق  ،2وال سيما امللحق  ، 6واحلد قدر املسلتطاع ملن خطلر انتقلال العلدوى .وأقلرّت هيئلة
تدابري الصحة النباتية بهذا يف دورتها التاسعة ( )8112وأثنت عليه.
وتقرتح هذه التوصية إجراءات الختاكها من قبل املنظمات القطريلة لوقايلة النباتلات وأمانلة االتفاقيلة الدوليلة لوقايلة النباتلات
واملنظمات الدولية األخرى.
التوصية
جيب توخي أك قدر ممكن من النظافة يف احلاويات البحرية اليت يتمّ نقلها دولياً وكلك للحد قدر املستطاع من انتقال اآلفات.
وعليه ،فإنّ هيئة تدابري الصحة النباتية:
حتثّ املنظمات القطرية لوقاية النباتات على:






اإلقرار خبطر انتقال اآلفات واملواد اخلاضعة للوائح اليت ميكن نقلها بواسطة احلاويات البحرية؛
إعطاء معلومات عن خطر انتقال اآلفات بواسطة احلاويات البحرية إىل مجيع املعنيني بتوضيب احلاويات البحريلة أو
حبركة احلاويات البحرية إىل بلدهم أو منه؛
3
دعم تنفيذ األقسام كات الصلة من مدونة املمارسات بشأن توضيب حاويات نقل الشحنات (املنظملة البحريلة الدوليلة
ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا)؛
مجع املعلومات عن حركة اآلفات ع هذا املم ّر وتشاطر هذه املعلومات يف حال بروز دواعٍ جدية لذلك؛
اختاك اإلجراءات الالزمة حيثما يكون كلك م راً وممكن ًا الحتواء اخلطر.

 3لالطالع على مدونة املمارسات بشأن توضيب وحدات نقل الشحنات (منظمة العمل الدولية/املنظمة البحرية الدولية/جلنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا)https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece :

