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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 خطة العمل التكميلية - الحاويات البحرية

 من جدول األعمال 6-8البند 

 الصحة النباتيةمكتب هيئة تدابير من إعداد 
     

عقدت جلسةةةة ملناقمةةةة مواضةةةيع  اسةةةة بمةةةأن مسةةةألة احلاويات البارية  شر الدورة احلادية عمةةةرة  يئة تدابري  -1
بل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلة (. وُقدمت عروض من ق  2016الصةةةةةةةةةةةةةةاة النباتية  

احلاويات البارية، وقد تناولت اجلوانب اللوجسةةةةةةةةةةةتية املعقدة حلر ة احلاويات البارية وأسةةةةةةةةةةةااع املصةةةةةةةةةةةلاة املعنيني  ر ة 
 .واملخاطر احملتملة النتمار اآلفات

 
وأقّرت هيئة تدابري الصاة النباتية خبطر اآلفات واملواد اخلاضعة للوائح، غري المانات، اليت ميكن نقلها بواسطة  -2

 .إدارة هذه املخاطر وبصعوبةاحلاويات البارية، 
 
أقّرت ا يئة أيضةةاب بأن تنذيذ مدونة املمارسةةات بمةةأن تعبئة وحدات نقل المةةانات الصةةادرة عن املنظمة البارية  -3

 الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتادة االقتصةةةةةةةةادية ألوروبا والتوسةةةةةةةةية الصةةةةةةةةادرة عن ا يئة يف دور ا العا ةةةةةةةةرة
 CPM 10/2015_01 ) خبصوص احلاويات البارية من  أنه أن يساعد على معاجلة خماطر التلوث اليت تطرحها احلاويات

البارية. واتذقت أيضةةةاب على ضةةةرورة تنذيذ هذين اإلجرالين وأليل تأثريمها على احلد من انتقار اآلفات باحلاويات البارية 
يل إىل أدىن ار الدويل لتدابري الصةةاة النباتية بمةةأن التقل شر فرتة أقصةةاها  س سةةنوات قبل إعادة النظر يف موضةةو  املعي

 (.2008-0001 حد من حر ة اآلفات عرب احلاويات 
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وطلبةةةت ا يئةةةة من املكتةةةب النظر يف إمكةةةانيةةةة اإلةةةاذ  اموعةةةة من اإلجرالات التكميليةةةة  اليت ميكن أن توفر،  -4
نام  املمكن اآلفات املرتبطة باحلاويات البارية، واقرتاح هذا الرب حار مت مجعها، بعض القيمة يف تقييم وإدارة  ديدات  يف

(. جرت مناقمةةةةةةةةةةات أ ر  يف ايموعة املعنية بالتخطي  2017لإلجرالات التكميلية على ا يئة يف دور ا الثانية عمةةةةةةةةةةرة  
 .م هذه الوثيقة  إمتااالسرتاتيجي ويف جلنة تنمية القدرات، وقد ُأ ذت النتائ  اليت  لصتا إليها يف االعتبار لد

 
 هيئة تدابير الصحة النباتيةمكتب  - أولا 

 
، باالسةةةةتناد إىل أورام قام 2016ناقش املكتب هذه املسةةةةألة مطّوالب  شر اجتماعه الذع انعقد يف يونيورحنيران  -5

ار حر ة احلاويات  ث يف مس بإعدادها  ل من الصني، وأمريكا الممالية وأسرتاليا واملنظمة األوروبية لوقاية النباتات. وقد
من املسةةتودعات حيث مّت تنظيذها وسةةيانتها من  شر احلر ة الدولية إّما فارغةب أو لد  احتوائها سةةلعاب مصةةّدرة إىل بلدان 
قامت باسةةةتريادها. وقد سةةةاعد ذلحت على أديد اياالت اليت تسةةةتوجب اإلاذ إجرالات متصةةةلة باعتبارات الصةةةاة النباتية 

 .ن تد ل االتذاقية الدولية لوقاية النباتات ضرورياب وما إذا  ا
 
( أن مضةةةمون احلاويات غري معّرض 1املكتب أن للمصةةةدرين واملسةةةتوردين مصةةةلاة  برية يف التأ د من   والحظ -6

أالّ تتأ ر عملية إلليص احلاويات يف البلد املسةةةةةةةةةةةةةةتورد بسةةةةةةةةةةةةةةبب حاويات و ( 2  ،للخطر بذعل وجود آفات يف احلاويات
خة  ذلحت، أقّر املكتب بضةةةةةةةةةرورة أن تتعامل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات مع احلاويات على أخا  مواد  اضةةةةةةةةةعة   .متسةةةةةةةةةّ

 .للوائح   يث تّتخذ اإلجرالات الشزمة
 
ويف إطار اإلجرالات التكميلية، اقرتح املكتب عدداب من اإلجرالات اليت سةةةةةةةةةةةةةيكون تنذيذها رهناب  وارد من  ار   -7

 . وسةةوف تقيس هذه اإلجرالات تأثري مدونة املمارسةةات بمةةأن تعبئة وحداتالصةةناعةّوفرها األطراف املتعاقدة أو املينانية ت
نقل المةةةانات الصةةةادرة عن املنظمة البارية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتادة االقتصةةةادية ألوروبا  شر 

زال خماطر اآلفات يف احلاويات البارية واملعلومات املتوفرة ملسةةةةةةةةةةةاعدة السةةةةةةةةةةةنوات اخلمس املقبلة، وارتذا  مسةةةةةةةةةةةتو  الوعي إ
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على أسةةةةةةةةةةةةةني إدار ا  ذه املخاطر، وإقامة ترتيبات على سةةةةةةةةةةةةةعيد اإل ةةةةةةةةةةةةةراف واحلو مة 

 .الاتإلجر لتنذيذها. ويوسي املكتب أيضاب بأن تتوىّل جلنة التنذيذ وتنمية القدرات اإل راف على هذه ا
 
 .1 املرفقوترد  طة اإلجرالات التكميلية اليت يقرتحها املكتب يف  -8
 

 المجموعة المعنية بالتخطيط الستراتيجي - ثانياا 
 
 2016ناقمةةت ايموعة املعنية بالتخطي  االسةةرتاتيجي التوسةةيات الصةةادرة عن املكتب يف أ توبررتمةةرين األور  -9

 .باالستناد إىل ورقة أعّد ا نيوزلندا
 

 :وبالنسبة إىل احلاويات البارية، قّدمت ايموعة املعنية بالتخطي  االسرتاتيجي التوسيات التالية -10
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  ضةةةةةةةةةةةةةرورة تمةةةةةةةةةةةةةجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تبادر املعلومات،  شر اجتماعات هيئة تدابري

الدولية للصةةةةةةةةةةةةةاة النباتية، بمةةةةةةةةةةةةةأن اإلجرالات اليت تتخذها يف بلداخا لدعم  الصةةةةةةةةةةةةةاة النباتية وعلى البوابة
 ؛التوسيات بمأن احلاويات البارية

  إلصةةةةةةةةيص املكتب واألمانة لقدر سةةةةةةةةوري من املوارد للتواسةةةةةةةةل مع األطراف املتعاقدة وتمةةةةةةةةجيعها على اإلاذ
 ؛اإلجرالات يف بلداخا

 طة العمل التكميلية للااويات البارية مواسلة األمانة بذر اجلهود لضمان متويل تنذيذ . 
 

 لجنة تنمية القدرات - ثالثاا 
 

، مسةةةةألة تمةةةةكيل فريق مهام 2016ناقمةةةةت جلنة تنمية القدرات، يف اجتماعها املنعقد يف ديسةةةةمربر انون األور  -11
درات.  ذلحت، مّت الق ووضةةةةةةةع آليات لعمله وحو مته،  ا يف ذلحت عمل اجلهاز ضةةةةةةةمن إطار اللجنة املقرتحة للتنذيذ وتنمية

اقرتاح أعضةةةةةال فريق املهام وتقدير تكاليذه التمةةةةةويلية. وقامت اللجنة أيضةةةةةاب بوضةةةةةع  طة العمل وحّددت اإلجرالات ذات 
 .األولوية من حيث جدواها والتكاليف املرتتبة عليها

 
 .3و 2 املرفقنيتبادلت جلنة تنمية القدرات نتائ  مناقما ا مع املكتب. ويرد تلخيصها يف  -12
 

دوالر  30.000وقةةد قةةّدرت جلنةةة تنميةةة القةةدرات تكةةاليف تمةةةةةةةةةةةةةةويةةل فريق املهةةام املع  بةةاحلةةاويةةات الباريةةة  بل   -13
دوالر أمريكي يف حني ترتذع  20.000أمريكي على األقل يف السةةةةنة، تمةةةةمل اجتماعاب وجاهياب واحداب يف السةةةةنة تبل   لذته 

 .دوالر أمريكي 10.000ملرجعية وأريرها وطباعتها إىل تكاليف النمر املتصلة بتصميم املواد ا
 

لشزمة وموارد األمانة واملوارد ا القطا  الصةةناعيوأعضةةال وال تتضةةمن هذه التكاليف متويل أع من االسةةتمةةاريني،  -14
إلجرال مجيع لحت وما إىل ذمن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات الدولية 

 .مثل إنمال أطر للرسد، وإجرال دراسات وعمليات تذتيش- األنمطة الضرورية
 

 :وإن هيئة تدابري الصاة النباتية مدعوة إىل القيام  ا يلي -15
 

 .1 املرفق طة العمل التكميلية اليت قّدمها املكتب يف  إقرار (1 
 .2 املرفقباإلجرالات ذات األولوية اليت حّدد ا جلنة تنمية القدرات يف  اإلحاطة علماب  (2 
على أن تقوم جلنة تنمية القدراترجلنة التنذيذ وتنمية القدرات بإنمةةةةةةةةةةةةةةال فريق املهام املقرتح املع  االتذام  (3 

 .ضمن املوارد املتوفرة لد  األمانة وحساع األمانة 2017باحلاويات البارية يف مايورأيار 
إىل جلنةةة تنميةةة القةةدراترجلنةةة التنذيةةذ وتنميةةة القةةدرات وفريق املهةةام املع  بةةاحلةةاويةةات الباريةةة إمتةةام  الطلةةب (4 

 .الشئاة الدا لية واال تصاسات  ا يتيح تنذيذ  طة العمل التكميلية على حنو  ذول
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قدة على توفري موارد من  ار  املينانية لدعم فريق املهام املع  باحلاويات البارية األطراف املتعا تمةةةةةةةةةةةةةةجيع (5 
لمةةهادات ا ومبا ةةرة أنمةةطة التنذيذ،  ا يف ذلحت أع مسةةامهة عينية هامة  باتبا  دوذ  إدارة ممةةرو  إسةةدار

 .االلكرتونية للصاة النباتية( إلدارة أنمطة التنذيذ
هودهةةا لتةةأمني التمويةةل من أجةةل تنذيةةذ  طةةة العمةةل التكميليةةة بمةةةةةةةةةةةةةةةأن إىل األمةةانةةة مواسةةةةةةةةةةةةةةلةةة ج الطلةةب (6 

 .البارية احلاويات
بأن يقوم  ّل من املكتب واألمانة بتخصةةةةةيص قدر سةةةةةوري من املوارد لشتصةةةةةار باألطراف املتعاقدة التوسةةةةةية  (7 

 .وتمجيعها على اإلاذ اإلجرالات يف بلداخا
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تبادر املعلومات  شر اجتماعات هيئة تدابري الصةةةةةةةةةةةةةاة  تمةةةةةةةةةةةةةجيع (8 

النباتية وعلى البوابة الدولية للصةةةةةةةةةةاة النباتية بمةةةةةةةةةةأن اإلجرالات اليت تتخذها يف بلداخا لدعم التوسةةةةةةةةةةيات 
 .املتصلة باحلاويات البارية
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 1 المرفق
 

 تهديدات اآلفات المرتبطة بالحاويات البحريةخطة العمل التكميلية لتقييم وإدارة 
 

 من إعداد مكتب هيئة تدابري الصاة النباتية
 

يقرتح مكتةةب هيئةةة تةةدابري الصةةةةةةةةةةةةةةاةةة النبةةاتيةةة عةةدداب من اإلجرالات للاةةّد من خمةةاطر اآلفةةات املرتبطةةة بةةاحلةةاويةات  -1
مطة تأثري مدونة . وسوف تقيس هذه األنأو الصناعةالبارية، رهناب باملوارد من  ار  املينانية اليت توفرها األطراف املتعاقدة 

لصةةةةةادرة عن املنظمة البارية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املمارسةةةةةات بمةةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةةانات ا
املتادة االقتصةةةةةادية ألوروبا  شر السةةةةةنوات اخلمس املقبلة، ورفع مسةةةةةتو  الوعي إزال خماطر اآلفات يف احلاويات البارية 

ات متصةةةةةلة و أفضةةةةةل، ووضةةةةةع ترتيبواملعلومات ملسةةةةةاعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة هذه املخاطر على حن
 .باإل راف واحلو مة لتنذيذها

 
جل على توفري املوارد ألمانة االتذاقية الدولية لوقاية النباتات من أ أو الصةةةةناعةيمةةةةجع املكتب األطراف املتعاقدة  .2

ونية للصةةاة النباتية كرت تيسةةري هذا العمل، واقرتح تطبيق دوذ  التمويل الذع مّت اعتماده يف ممةةرو  إسةةدار المةةهادات االل
 .للسري به قدماب 

 
 :قياس تأثير مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات من خالل (1)

 
  جلمع  الصةةناعةو وضةةع بروتو ور ممةةرت  بني االتذاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البارية الدولية

البيانات املتصةةةةلة بتلّوث احلاويات البارية على أن تسةةةةتكملها هيئة تدابري الصةةةةاة النباتية يف دور ا 
 (؛2021السادسة عمرة  

  رسةةةةةةد قبور وتنذيذ مدونة املمارسةةةةةةات بمةةةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةةةانات الصةةةةةةادرة عن املنظمة
 :ة االقتصادية ألوروبا عن طريقالبارية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتاد

 
o  القطا  الصناعيتقارير 
o املنظمة الوطنية لوقاية النباتات؛ رسد 

 
  التأ د من فعالية مدونة املمارسةةةات بمةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةانات يف ضةةةمان وسةةةور حاوية

 : رية نظيذة عن طريق
 

o  الرتبة من التلّوث؛رسد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ألع تلّوث باآلفات و لّو 
 

 مساعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البارية. 
 

 :رفع مستوى الوعي إزاء مخاطر اآلفات في الحاوية البحرية عن طريق (2)
 

 نمر أمانة االتذاقية الدولية لوقاية النباتات لبيانات اموعة عمل اخلربال؛ 
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  أمةةانةةة االتذةةاقيةةة الةةدوليةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات إىل البلةةدان اليت لةةديهةةا بيةةانةةات عن تلّوث احلةةاويةةات طلةةب
 البارية إتاحة هذه البيانات للجمهور؛

 الدعوة إىل وضع مواد توجيهية للااويات البارية بمأن إدارة خماطر اآلفات ونمر هذه املواد؛ 
 رالات على املخاطر واإلج القطا  الصةةةةةةناعي  تمةةةةةةجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إطش

 الدولية املمكنة إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البارية؛
  ضةةةةةمان أن تسةةةةةتند أع أنظمة بمةةةةةأن احلاويات البارية يتم وضةةةةةعها وتنذيذها من جانب املنظمات

لصةةةةةادرة عن وسةةةةةيات االوطنية لوقاية النباتات على أليل ملخاطر اآلفات، وأن تكون متسةةةةةقة مع الت
 .بمأن احلاويات البارية CPM 10/2015_01 الدورة العا رة  يئة تدابري الصاة النباتية

 
 اإلشراف والحوكمة

 
إنمةةةةةةةةةةةال فريق مهام سةةةةةةةةةةةوف يعمل أت رقابة جلنة تنمية القدراترجلنة التنذيذ وتنمية القدرات لإل ةةةةةةةةةةةراف على  -3

 :إجرالات أ ر  عن طريقاألنمطة املذ ورة أعشه واستكما ا بأع 
 

 ناعيوالقطا  الصةةةةةةةةةةةةة توفري املعلومات بمةةةةةةةةةةةةةأن خماطر اآلفات يف احلاويات البارية وإدارة هذه املخاطر؛ 
 الدولية؛ وغريها من املنظمات

 ؛إقامة آلية لألطراف املتعاقدة  يث ترفع التقارير إىل هيئة تدابري الصاة النباتية عن التقدم احملرز وإجنازا ا 
 ملمةةةةةةةورة بمةةةةةةةأن  يذية أديث مدونة املمارسةةةةةةةات بمةةةةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةةةةانات أو أع توفري ا

 آ ر؛ سحتّ 
  توفري، من  شر جلنةةة تنميةةة القةةدراترجلنةةة التنذيةةذ وتنميةةة القةةدرات، آ ر املعلومةةات عن أنمةةةةةةةةةةةةةةطتهةةا

ا يئة  الواجب عرضةةةةةةةةةةةها  ل عام على هيئة تدابري الصةةةةةةةةةةةاة النباتية، إضةةةةةةةةةةةافةب إىل تقرير خائي يُقّدم إىل
 (.2021دور ا السادسة عمرة   يف

 
سةوف تتار املكتب األعضةال واخلربال املدعوين للممةار ة يف فريق املهام. وينبوي أن يتم تعيني األعضةال يف فريق  .4

ملتصلة باالتذاقية ااملهام من جانب األطراف املتعاقدة أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، وأن يتمتعوا باخلربة يف املسائل 
الدولية لوقاية النباتات ولوجسةةةةةةةةةتية احلاويات البارية. ونب أن يكون عضةةةةةةةةةو واحد على األقل يف فريق املهام عضةةةةةةةةةواب يف 
اموعة عمل اخلربال املعنية باحلاويات البارية. إضةةةةافةب إىل ذلحت، بإمكان  ربال يف الصةةةةناعة واثلني عن املنظمات الدولية 

 .ر وا يف فريق املهام بصذة  ربال مدعّوينذات الصلة أن يما
 
وينبوي أن يضةةةةةةّم فريق املهام من بني أعضةةةةةةائه أطرافاب متعاقدة ذات إملام  سةةةةةةائل االتذاقية الدولية لوقاية النباتات  -5

ولوجسةةةةةةةةةتية احلاويات البارية، فضةةةةةةةةةشب عن  ربال يف الصةةةةةةةةةناعة ومنظمات دولية أ ر  ذات الصةةةةةةةةةلة. وميكن لذريق املهام 
 .تمارة  ربال يف اار احلاويات البارية، مثل األعضال يف اموعة العمل للخربال، وفقاب للااجةاس
 

 2016يونيور حنيران 
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 2 المرفق
 

 إنشاء وتشغيل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية
 

 من إعداد جلنة تنمية القدرات
 

 الحوكمة - أولا 
 

يلتئم فريق املهام املع  باحلاويات البارية بصةةةةةةةةةةةةةةذته جهاز  ربال أت مظلة جلنة التنذيذ وتنمية القدرات. ويقدم  -1
تقاريره  ل عام إىل جلنة التنذيذ وتنمية القدرات يف اجتماعها الذع ينعقد يف ديسةةةةةةةةةةةةةةمربر انون األور. وتدر  اللجنة يف 

طة العمل التكميلية بمةةةةةةةةأن خب الذع ترفعه إىل هيئة تدابري الصةةةةةةةةاة النباتية تقريراب عن التقدم احملرز مقارنةب  السةةةةةةةةنوعتقريرها 
 .احلاويات البارية اليت تتضمن األولويات

 
 العمليات - ثانياا 

 
، على أن يوقف ، رهناب بالتمويل املتوفر2017ميكن تذعيل فريق املهام املع  باحلاويات البارية  لور مايورأيار  -2

 .2021عملياته وتقوم هيئة تدابري الصاة النباتية  ّله عام 
 
ويعمل فريق املهام املع  باحلاويات البارية بصةةةةةةةةةورة رئيسةةةةةةةةةية من  شر اجتماعات افرتاضةةةةةةةةةية واتصةةةةةةةةةاالت عرب  -3

 .االنرتنت. وميكن عقد اجتماعات وجاهية دورية عند احلاجة
 
 .ان بعد  ل اجتما ، ونمره على البوابة الدولية للصاة النباتيةويتّم إعداد سجل االجتما  وبي -4

 
 إنشاء فريق المهام المعني بالحاويات البحرية - ثالثاا 

 
 التشكيلة - ألف

 
نب أن يتمةةةةةةةكل فريق املهام من اثلني عن األطراف املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات  -5

اار الصةةةاة النباتية الذين يتمتعون أسةةةشب خبربة ذات الصةةةلة  خاطر اآلفات يف احلاويات البارية وإدارة الدولية و ربال يف 
 .هذه املخاطر

 
 :وميكن أن يكون هؤالل األعضال -6
 

  اثلني عن األطراف املتعاقدة 3حىت 
  ميثله اأاد أسااع احلاويات القطا  الصناعي برياب واحداب من 
  دوليةاثلني عن منظمات: 
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o )سةةةةوف- منظمة اجلمار  العاملية  مدير مدونة املمارسةةةةات بمةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةانات 
 تتواسل منظمة اجلمار  العاملية مع املنظمة البارية الدولية

o ايلس العاملي للمان 
 

 برياب واحداب يف احلاويات البارية  اموعة عمل اخلربال ) 
 لوقاية النباتات اثشب واحداب عن املنظمة اإلقليمية 

 
 ربال ثابتني خبربال إضةةةافيني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات،  8إىل  6وميكن اسةةةتكمار فريق رئيسةةةي يضةةةّم  -7

واتذاقية التنوّ  البيولوجي واملنظمة العاملية لصاة احليوان حيث من الضرورع أن تتوفر اخلربة يف ااالت مثل إدارة املخاطر، 
 .والتنذيذ، والتاليل االقتصادع واملايل لتنذيذ  طة العمل

 
جل و جلنة التنذيذ وتنمية القدرات بصةةةةذته ممةةةةرفاب على فريق املهام املع  باحلاويات البارية من أعضةةةة ويتم تعيني -8

ضمان الرواب  املشئمة مع جلنة التنذيذ وتنمية القدرات. ويُطلب إىل املمرف حضور اجتماعات فريق املهام والعمل بصذة 
صةةةةةذة جهة وظف من أمانة االتذاقية الدولية لوقاية النباتات بجهة اتصةةةةةار مع جلنة التنذيذ وتنمية القدرات. ونرع تعيني م

 .اتصار بالنسبة إىل املوضو ، ويضمن االتصار واالتسام بني خمتلف األجهنة الرئاسية يف االتذاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 التسمية - باء
 

ارية فيما تقوم جهة االتصةةةةةةةار لذريق املهام املع  باحلاويات الب بتعينيتقوم أمانة االتذاقية الدولية لوقاية النباتات  -9
 .جلنة التنذيذ وتنمية القدرات بتعيني املمرف

 
وميكن طلب أعضةةةةةةةال يف فريق املهام املع  باحلاويات البارية عن طريق دعوة تقوم األمانة بتنسةةةةةةةيقها بالنيابة عن  -10

املهام  لدعوة باحلصةةةةةةةةور على  ربة حمددة أو تعيني عضةةةةةةةةو رئيسةةةةةةةةي يف فريقجلنة التنذيذ وتنمية القدرات. وقد تتعلق هذه ا
يني لألعضةةال الرئيسةةيني. وحني يكون من الضةةرورع الدعوة إىل تع بداللاملع  باحلاويات البارية.  ما ميكن طلب أعضةةال 

 . ربال، أّدد جلنة التنذيذ وتنمية القدرات املعايري وتوسي باخلبري  اخلربال( إىل املكتب
 

ق الدعوة إىل  -11  شر  عنهم من بدالل و أعضةةةةةةةال االنضةةةةةةةمام  ميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تنسةةةةةةةّ
 .منتد  املماورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو أع عملية أ ر  يتم االتذام عليها

 
 الختيار - جيم

 
 .املدعوين للممار ة يف فريق املهامتتار املكتب األعضال واخلربال  -12
 

 2016ديسمربر انون األور 
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 3 المرفق
 

 اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ خطة العمل التكميلية بشأن الحاويات البحرية
 

 من إعداد جلنة تنمية القدرات
 

وية للتطبيق وذات أول، اقرتحت جلنة تنمية القدرات عدداب من األنمةةطة القابلة 2016يف ديسةةمربر انون األور  -13
قصةةةةةةةةةةةةةةو  ليقوم اا فريق املهام املع  باحلاويات البارية  يث ُنرذز تقدم يف تنذيذ  طة العمل التكميلية. وهي على 

 :الناو التايل
 

 :بين المهام اإلدارية األولى الواجب اتخاذها -14
 

   الوجةةةاهي األوردعوة األ ةةةةةةةةةةةةةةخةةةاص املر ةةةةةةةةةةةةةةاني ليصةةةةةةةةةةةةةةباوا أعضةةةةةةةةةةةةةةةةال يف فريق املهةةةام إىل االجتمةةةا 
 (راكنة1 األولوية 

  راكنة1تقوم األمانة جبمع  ل املواد املتاحة بمأن احلاويات البارية وتوفّرها لذريق املهام  األولوية) 
  راكنة1يضع فريق املهام  طة عمل تستند إىل اال تصاسات اليت نددها املكتب  األولوية.) 

 
 :سوف تشمل أنشطة فريق المهام -15
 

  راكنة1فريق املهام دراسة أساسية  تقييم احلاجات(  األولوية ُنرع.) 
  يتّم إطشم دعوة للاصةةةةةةةةور على املوارد الشزمة لسةةةةةةةةّد الثورات،  ا يف ذلحت إدارة خماطر اآلفات  األولوية

 .(راكنة، إدا قد يكون املسامهون على استعداد لتقدمي املوارد وستلنم متابعة  برية لتقييم هذه املوارد1
  يُقيم فريق املهةةةام رواب  مع املنظمةةةات الةةةدوليةةةة مثةةةل منظمةةةة اجلمةةةار  العةةةامليةةةة واملنظمةةةة الباريةةةة الةةةدوليةةةة

 (.راكنة1وأسااع مصلاة آ رين معنيني  سائل متصلة باحلاويات البارية  األولوية 
 ئمة متوفرة أسشب ايضع فريق املهام قائمة بأسااع املصلاة املعنيني باحلاويات البارية  قد تكون هذه الق

 (.راكنة1عمل اخلربال(  األولوية  اموعةلد  
 رسد قبور وتنذيذ مدونة املمارسات بمأن تعبئة وحدات نقل المانات: 

 
     اإلجرالات احملددة لرسةةةد قبور وتنذيذ مدونة املمارسةةةات بمةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةانات  أديد

املمارسةةةةةةةةات بمةةةةةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةةةةةانات حىت قاعدع  شر السةةةةةةةةنة األوىل لرسةةةةةةةةد تنذيذ مدونة 
 (: 2021 عام

 
o  راكنة1وضع إجرالات رسد  األولوية) 
o  راكنة، رغم أنه من الصعب مجع اإلجابات1املسوحات  األولوية) 
o  بلدان جتريبية ذات ممار ة واسعة والنظر يف أحوا ا تعينيالدعوة إىل. 
o  راكنةرمكلذة2التقييم القطرع  األولوية) 
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o  إنمةةةةةةال جلان وطنية  اجلمار ، موظذو املنظمة الوطنية لوقاية النباتات، جهات االتصةةةةةةار لشتذاقية
 (الدولية لوقاية النباتات، الصناعة

 
 إطار تقدمي التقارير الصادرة عن: 

 
o  وتنسةةةةةةةةةيق عملية تقدمي  اإلجاباتراكنةر من الصةةةةةةةةةعب مجع 1الصةةةةةةةةةناعة  رسةةةةةةةةةد ذا (  األولوية

 (التقارير
o  وتنسةةةةةةةةةةةيق عملية  اإلجاباتراكنةر من الصةةةةةةةةةةةعب مجع 1املنظمة الوطنية لوقاية النباتات  األولوية

 (تقدمي التقارير
o  وتنسةةةةةةةةيق عملية  اإلجاباتراكنةر من الصةةةةةةةةعب مجع 1املنظمة االقليمية لوقاية النباتات  األولوية

 (تقدمي التقارير
o راكنةر من الصعب مجع 1صلة  األولوية منظمة اجلمار  العاملية أو منظمات دولية أ ر  ذات ال

 (اإلجابات وتنسيق عملية تقدمي التقارير
 

  يرها أليل البيانات ورفع تقرير إىل جلنة التنذيذ وتنمية القدرات. وتقوم جلنة التنذيذ وتنمية القدرات برفع تقار
 (املوظذني وقاعدة البياناتراكنةرمكلذة(  من الضرورع توفري 1إىل هيئة تدابري الصاة النباتية  األولوية 

 
  توفري املعلومات عن خماطر اآلفات وإدار ا يف احلاويات البارية. ومن  ةةةةةةةةةةةةةأن فريق املهام أن يقوم  ا يلي

 : شر سنة واحدة
 

o  مجع وأليل املعلومات العاملية بالنسةةةةةةةةةةةةةبة إىل اآلفات اليت ثبت وجودها يف احلاويات البارية والرتبة
 .صنيف اآلفاتلذرتة سنتني. وينبوي ت

o تمكيل جلنة استمارية  اسة بالصناعة 
o استخدام التدابري املتوفرة 
o وضع دوذ  لقاعدة البياناتر للبيانات 
o أديد الثورات. 

 
  3-2راكنةرمكلذة، من الضرورع توفّر استمارع، تكاليف النمر، اُنظر البند 1برنام  التوعية  األولوية :) 

 
o  خماطر اآلفاتتوجيه تبليوات إىل الصناعة بمأن 
o إطش  املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على اموعة من إجرالات اإلدارة املمكنة 
o االتصار جبميع أسااع المأن باالستناد إىل القائمة املوضوعة 
o  ،الوسةةةائل: منمةةةورات، وأ ةةةرطة فيديو، ورسةةةائل بالربيد االلكرتور، وسةةةذاة موارد الصةةةاة النباتية

 .سل االجتماعي، ومؤمتراتواإلعشم، و بكات التوا
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 :سحت قانور بمأن احلاويات البارية، يف حار  ان ذلحت مشئماب 
 

o  وضةةةةع سةةةةحت قانور دوذجي العتماد مدونة املمارسةةةةات بمةةةةأن تعبئة وحدات نقل المةةةةانات من جانب
 (راكنةرمكلذة1املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  األولوية 

o  راكنةرمكلذة1إطش  املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على الصحت القانور النموذجي  األولوية) 
o   رسةةةةد االتسةةةةام مع القرارات الصةةةةادرة عن هيئة تدابري الصةةةةاة النباتية واملتصةةةةلة بوضةةةةع إطار قانور وط

 (. ةراكنةرمكلذ1 األولوية  2021للااويات البارية يف حار  ان موجوداب، حىت عام 

 
 2016ديسمربر انون األور 


