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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 التكّرم 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 الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16، اروم

 ات البحريّةفريق المهام المعني بالحاوي

 من جدول األعمال 5-11البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 

 معلومات أساسية -الً أوّ 
 
تُعترب احلاويات البحرية مســـارا هاما إلمكانية دخول اآلفات، مبا أ�ا تنقل كميات كبرية من الســـلع املتداولة دوليا  -1

واألمتعة الشــخصــية. وميكن أن يؤدي دخول اآلفات وانتشــارها يف مناطق جديدة عن طريق احلاويات البحرية إىل تكاليف  
يف جمال مكافحتها واســـــتئصـــــاهلا، وإىل خســـــائر يف الغالت والوصـــــول إىل أســـــواق التصـــــدير، وهتديد األمن الغذائي كبرية 

 والزراعة والبيئة أيضاً.
 
 أشــــار اســــتقصــــاء أجري يف بعض البلدان إىل أّن احلاويات البحرية (اليت ُتســــمى أيضــــاً وحدات نقل الشــــحنات)  -2

 تة، ملّوثات خاصــــــــــــــة بفعل وجود بذور وحلزونات وبزّاق وتربة وعناكب وغريها بدرجات متفاو كان قد حتمل معها، وإن  
من العناصـــر اليت قد تشـــكل خطراً على الســـالمة البيولوجية يف داخلها وخارجها وقد تتســـبب خبطر انتقال اآلفات. وتقوم 

حني أن بلدان  ائح، يفبعض البلدان بالفعل بتنظيم بعض اآلفات كآفات حجرية واحلاويات نفســــــــــها كمواد خاضــــــــــعة للو 
 أخرى مل تقم بعد بإجراء حتليل ملخاطر اآلفات أو تقييم ملخاطر املسار.

 
ومبا أن حاويات الشـــحن تنتقل بني بلدان كثرية، فإنه ينبغي أن تكون هناك ممارســـة شـــائعة أو �ج منســـق لتوفري  -3

 خطوط توجيهية للبلدان بشأن إدارة خماطر اآلفات هذه.
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 ذه الغاية، اضطلعت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعدة أنشطة رئيسية.وحتقيقاً هل -4
 

 ات البحريّةوقاية النباتات المتعلقة بالحاويأنشطة االتفاقية الدولية ل -ثانياً 
 
تقدمت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف وضــــــــع معيار دويل بشــــــــأن احلد من حركة اآلفات باحلاويات البحرية  -5
 ). والغرض من هذا املعيار هو توفري التوجيه للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات لتحديد ما يلي:  2008-001(
 

 خماطر آفات حمددة مرتبطة حباويات الشحن كمسارات هلا. •

 الصحة النباتية املناسبة للتخفيف من هذه املخاطر وإجراءات التحقق ذات الصلة. تدابري •
 
 التوصــــــــــــية  20151،، املنعقدة يف أبريل/نيســــــــــــان (اهليئة) العاشــــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــــحة النباتيةاعتمدت الدورة  -6

  2بشأن احلاويات البحرية الصادرة عن اهليئة.

 
 ، يئةلهلوُعقدت جلســـــة ملناقشـــــة مواضـــــيع خاصـــــة بشـــــأن مســـــألة احلاويات البحرية خالل الدورة احلادية عشـــــرة  -7

، مبشــــــاركة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية ذات الصــــــلة وأصــــــحاب املصــــــلحة 2016يف أبريل/نيســــــان 
  هيئة مبا يلي، من بني أمور أخرى:لل 3املعنيني حبركة احلاويات البحرية. واستناداً إىل املناقشات، قامت الدورة احلادية عشرة 

 
عيار دويل بشــــأن احلد من انتقال اآلفات باحلاويات الشــــروط عن طريق إعداد مشــــروع موافقت على أن مواءمة  •

 .) يعترب أمراً معقداً من الناحية العملية2008-001البحرية (

) ليصـــــــــــبح 2008-001وافقت على أنه ينبغي تغيري حالة موضـــــــــــوع احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية ( •
ة أقصـــــاها مخســـــة أعوام للســـــماح بتنفيذ مدونة موضـــــوعا معلقا وأن تعيد اهليئة النظر يف هذه املســـــألة خالل مد

الصــــادرة عن اهليئة يف دورهتا  CPM 10/2015_01 املمارســــات بشــــأن تعبئة وحدات نقل الشــــحنات والتوصــــية
 .وحتليل تأثريمها على احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية  العاشرة

أقرت بأن تنفيذ مدونة املمارســـــــات بشـــــــأن تعبئة وحدات نقل الشـــــــحنات الصـــــــادرة عن املنظمة البحرية الدولية  •
الصادرة عن اهليئة  CPM 10/2015_01ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والتوصية 

د على معاجلة خماطر التلوث اليت تطرحها احلاويات البحرية من شـــــــأنه أن يســـــــاع خبصـــــــوص يف دورهتا العاشـــــــرة
 .احلاويات البحرية

يف حــال  ،كونطلبــت من املكتــب النظر يف إمكــانيــة اختــاذ "جمموعــة من اإلجراءات التكميليــة" اليت ميكن أن ت •
 .وإدارهتا هتديدات اآلفات املرتبطة باحلاويات البحريةالشيء يف تقييم مفيدة بعض مجعها، 

                                                      
: 2015تقرير الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، مارس/آذار   1

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-10_Final_posted_2015-07-02.pdf  
 84233ions/https://www.ippc.int/en/publicat/ توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن احلاويات البحرية:  2
 /82487https://www.ippc.int/en/publications/ : 2016تقرير الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، أبريل/نيسان   3

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-10_Final_posted_2015-07-02.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/84233/
https://www.ippc.int/en/publications/82487/
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، خطة العمل 2017، املنعقدة يف أبريل/نيســــــــــان 4وناقشــــــــــت الدورة الثانية عشــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــحة النباتية  -8

وأحاطت علماً باإلجراءات ذات األولوية اليت يتعني  5التكميلية لتقييم وإدارة هتديدات اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية 
 ين باحلاويات البحرية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.اختاذها، مبا يف ذلك إنشاء فريق املهام املع

 
 مةمقدّ  -ثالثاً 

 
االتفــاقيـة ( ُعقــد االجتمــاع األول لفريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة التــابع لالتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات -9

شـنغهاي يف الصـني، بدعم متويلي سـخي من قبل مجهورية ، يف 2017نوفمرب/تشـرين الثاين  10إىل  6يف الفرتة من  الدولية)
. وشـــــارك يف تنظيم االجتماع أمانة Maersk Lineمثل  القطاعيةنظمات املالصـــــني الشـــــعبية والواليات املتحدة األمريكية و 

الشعبية، واستضافه  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واإلدارة العامة ملراقبة اجلودة والتفتيش واحلجر الصحي جلمهورية الصني
 مكتب التفتيش واحلجر الصحي يف شنغهاي.

 
، يف مجلة أمور، اختصاصات الفريق والئحته 6واستعرض فريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف اجتماعه األول  -10

 .2018الداخلية، ووضع خطة عمل الفريق ملدة مخسة سنوات وخطة العمل وامليزانية املقرتحة لعام 
 
ق املهام هيئة حول نتائج االجتماع األول لفريلوهتدف هذه الوثيقة إىل تقدمي معلومات للدورة الثالثة عشــــــــــــــرة ل 

 املعين باحلاويات البحرية.
 

 نتائج االجتماع األول لفريق المهام المعني بالحاويات البحرية -اً رابع
 

 الداخليةاختصاصات فريق المهام المعني بالحاويات البحرية والئحته 
 

، اختصــــاصــــات فريق املهام 2017ناقش مكتب هيئة تدابري الصــــحة النباتية يف اجتماعه املنعقد يف يونيو/حزيران  -11
. وقرر املكتب أن تكون عضــــــــــــــوية فريق املهام 7ا ا واعتمدمهماملعين باحلاويات البحرية والئحته الداخلية، واســــــــــــــتعرضــــــــــــــه

األطراف متعاقدة كحد أقصــــى، وعضــــو واحد من منظمة إقليمية لوقاية النباتات، األســــاســــية كما يلي: ثالثة أعضــــاء من 
تنمية و  املعايري، وعضـــــو واحد من جلنة اءوعضـــــو واحد من اللجنة التوجيهية، وعضـــــو واحد ســـــابق من جمموعة عمل اخلرب 

)، Marie-Claude FORESTالقدرات، وعضــــــو واحد من منظمة اجلمارك العاملية، وعضــــــو واحد من املكتب (الســــــيدة 

                                                      
: 2017ل/نيسان تقرير الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، أبري  4

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf  
 /84507https://www.ippc.int/en/publications/ خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية:   5
تقرير االجتماع األول لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية:   6

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/01/1st_SCTF_Meeting_Report_20170116.pdf  
: 2017تقرير اجتماع مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، يونيو/حزيران   7

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/84507/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/01/1st_SCTF_Meeting_Report_20170116.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf
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/التصـــــــــدير  عن االســـــــــتريادنيوخرباء مدعوين من منظمات حمددة: احتاد أصـــــــــحاب احلاويات، وامليثاق العاملي للرتبة، وممثل
 (جمتمع التجارة). ووافق املكتب يف وقت الحق على إضافة ممثل واحد عن البنك الدويل إىل اخلرباء املدعوين.

 
حظ اويات البحرية يف اجتماعه األول اختصاصات الفريق والئحته الداخلية. ولو واستعرض فريق املهام املعين باحل -12

أن منظمة اجلمارك العاملية ليســت الصــاحبة الرمسية ملدونة املمارســات بشــأن تعبئة وحدات نقل الشــحنات، بل إ�ا صــادرة 
مة البحرية ة ألوروبا. وســــيغطي ممثل املنظعن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصــــادي

الدولية هذا اجلانب عند حضـــــــــور اجتماع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية. وبالتايل، مت تنقيح اختصـــــــــاصـــــــــات الفريق 
 لتشمل ممثال عن املنظمة البحرية الدولية بوصفه مديرا ملدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات.

 
أيضـــــاً على تعديل عبارة "احلاويات البحرية العاملية" لتصـــــبح "جملس الشـــــحن العاملي" يف االختصـــــاصـــــات  واتُفق -13

 بشـــــــأن اخلرباء املدعوين. واقرتح أحد األعضـــــــاء إضـــــــافة خبري واحد من املنتدى العاملي للشـــــــاحنني، لضـــــــمان مشـــــــاركتهم 
 يف املناقشة املتعلقة بإدارة املخاطر للحاويات البحرية.

 
من هذه الوثيقة النســـــــخة املنقحة الختصـــــــاصـــــــات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية والئحته  1وترد يف املرفق  -14

 الداخلية على النحو املقرر من قبل املكتب وفريق املهام.
 

 عضوية فريق المهام المعني بالحاويات البحرية –خامساً 
 

، دعوة للخرباء لفريق املهام املعين باحلاويات 2107أصــــدرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يف يوليو/متوز  -15
. وباإلضــافة إىل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، عينت 8البحرية اســتنادا إىل املعايري اليت وضــعها ممثلو األمانة واملكتب 

ومت  ذ وتنميــة القــدرات ومنظمــة اجلمــارك الــدوليــة ممثليهــا يف فريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة.جلنــة املعــايري وجلنــة التنفيــ
 أيضاً تأكيد اخلرباء املدعوين.

 
من هذه الوثيقة الئحة عن عضـــــوية فريق املهام املعين باحلاويات البحرية كما وافق عليها مكتب  2وترد يف املرفق  -16

ق ية، مبا يف ذلك خبري من القطاع الصـــــناعي الصـــــيين مت ترشـــــيحه وفقا لقرار االجتماع األول لفريهيئة تدابري الصـــــحة النبات
  املهام.

  

                                                      
/force-task-container-sea-june-2017https://www.ippc.int/en/calls-املهام املعين باحلاويات البحرية:  فريقضور اجتماع حلدعوة للخرباء   8 

call-for-experts/  

https://www.ippc.int/en/calls/2017-june-sea-container-task-force-call-for-experts/
https://www.ippc.int/en/calls/2017-june-sea-container-task-force-call-for-experts/
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 خطة عمل الخمس سنوات لفريق المهام المعني –سادساً 
 بالحاويات البحرية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
عمل ملدة مخس ســـــــــنوات اســـــــــتناداً إىل خطة العمل التكميلية وضـــــــــع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية خطة  -17

  للحاويات البحرية واختصاصات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية.
 

 ومت االتفاق على وجود مسارين مميزين لعمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية: -18
 

 . تعبئة وحدات نقل الشحناترصد تنفيذ مدونة املمارسات بشأن  •
 أنشطة التواصل/التوعية. •

 
 ذه الوثيقة.هب 3وترد خطة عمل اخلمس سنوات اليت وافق عليها فريق املهام املعين باحلاويات يف املرفق  -19
 

 خطة عمل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية التابع  -اً سابع
 2018لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 
اسـتعرض فريق املهام املعين باحلاويات البحرية الوضـع الراهن، أي "ماذا نعرف"، ومت االتفاق على عدد من نقاط  -20

 .2018العمل على النحو التايل، مما يشكل خطة العمل لعام 
 

 الوثيقة. هبذه 4يف املرفق  2018وترد خطة عمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية لعام  -21
 
 ويطلب من هيئة تدابري الصحة النباتية ما يلي: -22
 

 1باختصاصات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية والئحته الداخلية على النحو الوارد يف املرفق  اإلحاطة علماً  )1(
 الوثيقة. هبذه

 الوثيقة. هبذه 2بعضوية فريق املهام املعين باحلاويات البحرية على النحو الوارد يف املرفق  اإلحاطة علماً  )2(

 3خبطة عمل اخلمس ســــــــــــــنوات لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية على النحو الوارد يف املرفق  اإلحاطة علماً  )3(
 الوثيقة. هبذه

  الوثيقة. هبذه 4على النحو الوارد يف املرفق  2018خبطة عمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية لعام  اإلحاطة علماً  )4(

اليت  طاعيةقألطراف املتعاقدة (مجهورية الصـني الشـعبية والواليات املتحدة األمريكية) واملنظمات الإىل ا التقدم بالشـكر )5(
البحرية التابع  فريق املهام املعين باحلاوياتإىل املعين باحلاويات البحرية، و منســـــــــــــق فريق املهام إىل قدمت الدعم املايل 

 األول يف الصـــــــــــــني، وحــث األطراف املتعــاقــدة األخرى  مــاعقــد اجتمــاعهعلى لالتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات، 
   اخلمس سنوات. ة عملعلى تقدمي الدعم املايل من أجل تشغيل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وتنفيذ خط



6  CPM 2018/23 

 

اختصاصات فريق المهام المعني بالحاويات البحرية والئحته الداخلية كما استعرضها االجتماع  – 1المرفق 
 )2017األول لفريق المهام المعني بالحاويات البحرية (نوفمبر/تشرين الثاني 

 
  الغرض

 
 ه موعـــة فرعيـــة تـــابعـــة للجنـــة التنفيـــذ وتنميـــة القـــدرات، والغرض منـــفريق املهـــام املعين بـــاحلـــاويـــات البحريـــة هو جم -1

 حتت إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.  9هو اإلشراف على تنفيذ خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية وتوجيهها،
 

  النطاق
 
ســــــــــــــيشــــــــــــــرف فريق املهام املعين باحلاويات البحرية على اإلجراءات الواردة يف خطة العمل التكميلية للحاويات  -2

 البحرية، وسيكملها بأي إجراءات أخرى من خالل ما يلي: 
 

 توفري املعلومات عن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر •

ظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات الصناعية، وغريها من املنظمات التنسيق مع األطراف املتعاقدة، واملن •
 الدولية

 حة النباتية جنازات إىل هيئة تدابري الصاإلإنشاء آلية لألطراف املتعاقدة لتقدمي التقارير بشأن التقدم احملرز و  •

 آخرمدونة الشحن لوحدة نقل الشحنات أو أي صك تقدمي املشورة بشأن كيفية حتديث  •

تزويد هيئة تدابري الصــــــحة النباتية، من خالل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، مبعلومات مســــــتكملة عن أنشــــــطتها  •
 ).2021سنويا، فضال عن تقرير �ائي لعرضه على الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (

 
وحبســـــــب ما وافقت عليه الدورة الثانية عشـــــــرة هليئة تدابري الصـــــــحة النباتية، ســـــــيقوم فريق املهام املعين باحلاويات  -3

البحرية باإلشــــــــــــــراف على إجراءات خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية لفرتة مؤقتة على أقصــــــــــــــى تقدير حىت موعد 
 .2021اتية يف عام انعقاد الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النب

 
 التشكيل

 
ينبغي أن يتشــــــــــــــكل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من ممثلني عن األطراف املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية  -4

لة مبخاطر اآلفات يتمتعون أصــالً خبربة ذات صــ نلوقاية النباتات، واملنظمات الدولية، واخلرباء يف جمال الصــحة النباتية الذي
 اويات البحرية وإدارة هذه املخاطر.يف احل

 
 وميكن أن يكون هؤالء األعضاء كما يلي: -5
 

                                                      
  للحاويات البحرية اليت أقرهتا الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية:خطة العمل التكميلية   9

_withISPMs.pdf30-05-2017-_Report12-/CPM05/2017https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/ 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf
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 األعضاء األساسيون
 

 ما يصل إىل ثالثة ممثلني من األطراف املتعاقدة؛  •

 ممثل واحد من مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية؛ •

 مشرف واحد من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ •

 ؛املعايريجلنة ممثل واحد من  •

 ممثل واحد من منظمة اجلمارك العاملية؛ •

 ممثل واحد من املنظمة البحرية الدولية؛ •

 ممثل واحد من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. •
 

 اخلرباء املدعوون
 

 مجعية مالكي احلواياتخبري واحد من  •

 التصدير/الستريادالتجاري لتمع القطاع واجملخبري واحد من  •

 البنك الدويلخبري واحد من  •

 خبري واحد من جملس الشحن العاملي •

 خبري واحد من املنتدى العاملي للشاحنني •

 .جمموعة عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحريةعضو سابق من  •
 
خرباء ثابتني خبرباء إضــــافيني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات،  8إىل  6وجيوز اســــتكمال فريق رئيســــي يضــــّم  -6

واتفاقية التنوّع البيولوجي واملنظمة العاملية لصحة احليوان حيث من الضروري أن تتوفر اخلربة يف جماالت مثل إدارة املخاطر، 
 والتنفيذ، والتحليل االقتصادي واملايل لتنفيذ خطة العمل التكميلية.

 
م تعيني عضــــو جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بصــــفته مشــــرفاً على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من أجل ويت -7

صفة ويُطلب إىل املشرف حضور اجتماعات فريق املهام والعمل ب .ضمان الروابط املالئمة مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
 جهة اتصال مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

 
وجيري تعيني موظف من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصفة جهة اتصال بالنسبة إىل املوضوع، ويضمن  -8

 االتصال واالتساق بني خمتلف األجهزة الرئاسية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 
 وسيعني املكتب منسقا لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية. -9
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ا عني على منسق فريق املهام املعين باحلاويات البحرية دعم ودفع أنشطة فريق املهام لتحقيق النتائج اليت حتددهويت -10
 خطة العمل، وسيقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع املشرف من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

 
 وسيقوم املنسق مبا يلي: -11
 

 االحتفاظ بقائمة أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وتفاصيل االتصال هبم  •

 تنسيق ترتيبات أي اجتماع لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية، سواء كان فعليا أو افرتاضيا •

 تسهيل اإلجراءات الرامية إىل إحراز تقدم يف خطة عمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية •

، واملنظمات عاقدة، واألطراف املتتسهيل التواصل واملشاركة مع وبني أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية •
اإلقليمية لوقاية النباتات، والقطاع الصــناعي، واخلرباء التقنيني، واملنظمات الدولية األخرى، من أجل إحراز تقدم 

 ت البحريةيف أنشطة ونتائج فريق العمل املعين باحلاويا

لعمل املتفق عليها، ما يتعلق خبطة ا إعداد التقارير بشأن أنشطة وإجنازات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف •
 وتقدميها إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

لبحرية مقابل االتواصــــــــــــــل مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لرصــــــــــــــد نفقات فريق املهام املعين باحلاويات  •
 امليزانية املتفق عليها للفريق واملوارد املتاحة

 تنسيق نشر املواد املرجعية مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات •
 

 المهام 
 

ســيقوم منســق فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بدعم وظائف وأنشــطة الفريق ودفعها، من أجل حتقيق النتائج  -12
 ا خطة العمل، وسيعمل على التواصل مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية.اليت حتدده

 
 ما يلي: وتتمثل الوظائف الرئيسية لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف -13
 

 قياس تأثري مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات من خالل: •

o  جلمع البيانات  القطاعو وضــع بروتوكول مشــرتك بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البحرية الدولية
املتصـــلة بتلّوث احلاويات البحرية على أن تســـتكملها هيئة تدابري الصـــحة النباتية يف دورهتا الســـادســـة عشـــرة 

 )؛2021(
o ات نقل الشــــــحنات الصــــــادرة عن املنظمة البحرية قبول وتنفيذ مدونة املمارســــــات بشــــــأن تعبئة وحد رصــــــد

 الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عن طريق:

 تقارير القطاع الصناعي 
 رصد املنظمة الوطنية لوقاية النباتات 
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رية ضــمان وصــول حاوية حب من حيثالتأكد من فعالية مدونة املمارســات بشــأن تعبئة وحدات نقل الشــحنات و  •
 :نظيفة عن طريق

o رصد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ألي تلّوث باآلفات وخلّو الرتبة من التلّوث؛ 
o املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية مساعدة. 

 البحرية عن طريق:رفع مستوى الوعي إزاء خماطر اآلفات يف احلاويات و  •

o  ؛جمموعة عمل اخلرباءنشر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لبيانات 
o  طلــب أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات إىل البلــدان اليت لــديهــا بيــانــات عن تلّوث احلــاويــات البحريــة

 إتاحة هذه البيانات للجمهور؛
o بحرية بشأن إدارة خماطر اآلفات ونشر هذه املواد؛الدعوة إىل وضع مواد توجيهية للحاويات ال 
o  تشــــــجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إطالع القطاع الصــــــناعي على املخاطر واإلجراءات الدولية

 املمكنة إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية؛

قاية نفيذها من جانب املنظمات الوطنية لو ضــمان أن تســتند أي أنظمة بشــأن احلاويات البحرية يتم وضــعها وتو  •
دابري الصـــــــادرة عن الدورة العاشـــــــرة هليئة ت ةالتوصـــــــيالنباتات على حتليل ملخاطر اآلفات، وأن تكون متســـــــقة مع 

10احلاويات البحرية بشأن  2015/10CPM_01 الصحة النباتية
9F. 

 
 العالقة مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مســــــــــؤولة عن توفري الدعم اإلداري والتحريري والتشــــــــــغيلي والفين لفريق إن  -14

املهام املعين باحلاويات البحرية. وتقدم األمانة مشـــورهتا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بشـــأن إتاحة املوارد املالية والبشـــرية 
 البحرية واستخدامها.لفريق املهام املعين باحلاويات 

 
 العالقة مع لجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 
 ميكن أن يطلــب فريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة القرارات من جلنــة التنفيــذ وتنميــة القــدرات كــل ســــــــــــــنتني  -15

 أو يف فرتات ما بني الدورات.
 

لتنفيذ وتنمية مات مســــــــتكملة كل ســــــــنتني إىل جلنة اينبغي على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية تقدمي معلو و  -16
 القدرات وأيضاً يف فرتات ما بني الدورات حبسب ما يراه ضرورياً.

 
  

                                                      
 بشأن احلاويات البحرية:  2015/10CPM_01توصية هيئة تدابري الصحة النباتية   10

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/R_06_En_2017-04-26_Combined_DwiZlUp.pdf . 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/R_06_En_2017-04-26_Combined_DwiZlUp.pdf
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 الالئحة الداخلية لفريق المهام المعني بالحاويات البحرية
 

 العضوية
 
اقــدة، واملنظمــات املتعــينبغي أن تتــألف عضــــــــــــــويــة فريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة من ممثلني عن األطراف  -1

صـــــــــــلة رباء يف جمال الصـــــــــــحة النباتية الذين يتمتعون أصـــــــــــًال خبربة ذات الاخلاإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات الدولية و 
 مبخاطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر.

 
أو املنظمات اإلقليمية  أعضــــــــــــــاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من جانب األطراف املتعاقدة تعينيوينبغي  -2

 .لوقاية النباتات، وأن يتمتعوا باخلربة يف املســـــــــائل املتصـــــــــلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولوجســـــــــتية احلاويات البحرية
املعنية  اخلرباء جمموعة عملأن يكون عضـــــــــوا يف  ين باحلاويات البحريةاملهام املع وينبغي لعضـــــــــو واحد على األقل من فريق

 وممثلني عن املنظمات الدولية ذات الصـــــــــلة أن يشـــــــــاركوا  القطاعإضـــــــــافًة إىل ذلك، بإمكان خرباء يف و  .باحلاويات البحرية
 يف فريق املهام بصفة خرباء مدعّوين، حسب االقتضاء.

 
 عملية اختيار األعضاء 

 
ية لوقاية من خالل نداء تنســـــــقه أمانة االتفاقية الدول عضـــــــوية فريق املهام املعين باحلاويات البحرية اختيارســـــــيتم  -3

النباتات نيابة عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وقد يكون ذلك من أجل خربات حمددة أو لعضـــو أســـاســـي يف فريق املهام 
 يف العضوية األساسية.املعين باحلاويات البحرية. وميكن الدعوة ملناوبني 

 
 يقوم مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية باختيار األعضاء على أساس اخلربة ذات الصلة.و  -4
 

 الرئيس ونائب الرئيس
 
ينتخب أعضــــــــــــــاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية الرئيس ونائب الرئيس، اللذان خيدمان لفرتة تنفيذ خطة  -5

 مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.العمل التكميلية، مع قبول 
 

 االجتماعات
 
ســــــــــــــيجتمع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية مرة واحدة على األقل كل ســــــــــــــنة، وينبغي أن يعقد اجتماعات  -6

 افرتاضية كلما دعت احلاجة.
 
تنفيذ وتنمية القدرات  للجنة السيجتمع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية قبل انعقاد االجتماع السنوي الثاين و  -7

 كل عام خالل نشاطها.
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 المراقبون والخبراء المدعوون
 
ســــــــــتكون اجتماعات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية مفتوحة أمام املراقبني، وفقا للقواعد واإلجراءات املتبعة  -8

 يف منظمة األغذية والزراعة وهيئة تدابري الصحة النباتية.
 
ميكن للخرباء واملمثلني من املنظمات الدولية ذات الصـــــلة املشـــــاركة يف فريق العمل كخرباء فة إىل ذلك، وباإلضـــــا -9

 مدعوين، مبا يف ذلك األعضاء السابقني جملموعة عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحرية.
 

 صنع القرار
 

 الدورات من جلنة دورته العادية أو يف فرتة ما بنيجيوز لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية أن يطلب يف تقارير  -10
 التنفيذ وتنمية القدرات اختاذ قرارات بشأن ما يلي:

 
 املوافقة على خطة العمل و/أو تنقيحها؛ •

 امليزانية؛خارج ن ماختاذ إجراءات تتطلب موارد و  •

 إصدار توصيات بشأن إجراءات أخرى.و  •
 

  رفع التقارير
 

 ســــــــيقدم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية تقريرا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كل ســــــــنتني، قبل أســــــــبوعني  -11
 على األقل من موعد عقد اجتماعات اللجنة.
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 عضوية فريق المهام المعني بالحاويات البحرية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات – 2المرفق 
 

 المهام المعني بالحاويات البحرية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتعضوية فريق 
 

 تتألف قائمة األفراد التالية من األعضاء واخلرباء املدعوين واملراقبني
 

 الدور االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف عنوان البريد اإللكتروني
 منسق فريق المهام المعني بالحاويات البحرية

michael.downes732@gmail.com  السيدMike Downes 
Independent Consultant 

14 Carlisle Street, Waimate 7924, 
NEW ZEALAND 

  9704 255 21 64+ اهلاتف:

منســـــــــــــــق فريق املهــــــــام املعين 
 باحلاويات البحرية

 األعضاء األساسيون
Marie-

Claude.Forest@inspection.gc.ca  السيدة Marie-Claude FOREST 
National Manager and International Standards Adviser, 
Plant Protection Division, Canadian Food Inspection 

Agency 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario  
K1A 0Y9, CANADA  

 7235 773 613 1+ اهلاتف: 

ـــــة ال عضـــــــــــــــو من مكتـــــب هيئ
 تدابري الصحة النباتية

رئـــيـــس فـــريـــق املـــهــــــــام املـــعـــين 
 باحلاويات البحرية

mambakri@email.com   السيد Mamoun ALBAKARI 
Head of Phytosanitary Laboratories, Jordan Ministry of 

Agriculture.  
P. O. Box 8374, Amman, JORDAN  

 63228 27990 96+ اهلاتف: 

ة املمثل عن جلنة التنفيذ وتنمي
 القدرات

jesulindo.junior@agricultura.gov.br   السيد Jesulindo Nery DE SOUZA JUNIOR 
Assistente Técnico, Esplanada dos Ministérios, Bloco 
D, Anexo B, Sala 303 70043-900 - Brasília, DF 

BRAZIL  
  2843 3218 61 55+ اهلاتف:

 املعايريجلنة املمثل عن 

gugh@szciq.gov.cn   السيدة Guanghao GU 
Deputy Director, Shenzhen Airport Entry-Exit 

Inspection & Quarantine Bureau. 
1011 Hangzhangyi Road, Bao’an District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, PEOPLES’ REPUBLIC OF 

CHINA 
 0984 2750 755 86 +اهلاتف: 

العضــــــــــو من الطرف املتعاقد: 
 الصني

 

rama.karri@agriculture.gov.au   السيد Rama KARRI 
Assistant Director, Cargo Pathways Team, Compliance 
Division, Department of Agriculture and Water 

Resources. 
7 London Circuit, Canberra, ACT 2601, AUSTRALIA 

  5737 6272 61+اهلاتف:

العضــــــــــو من الطرف املتعاقد: 
 اسرتاليا

 

wendolyn.beltz@aphis.usda.gov   السيدة Wendolyn (Wendy) BELTZ 
National Field Operations Director, United States 
Department of Agriculture-Animal and Plant Health 

Inspection Service, Plant Protection and Quarantine. 
2150 Centre Avenue, Building B, Fort Collins, CO 

80526, UNITED STATES OF AMERICA 
  7564 494 970 1+ اهلاتف:

العضــــــــــو من الطرف املتعاقد: 
 الواليات املتحدة األمريكية

 

makathima@kephis.org  السيدFrederick MAKATHIMA  
Senior Inspector, Kenya Plant Health Inspectorate 

Service (KEPHIS)  
P.O. Box 80126-80100 Mombasa, KENYA  

العضــــــــــو من الطرف املتعاقد:  
 كينيا

 

mailto:michael.downes732@gmail.com
mailto:mambakri@email.com
mailto:jesulindo.junior@agricultura.gov.br
mailto:gugh@szciq.gov.cn
mailto:rama.karri@agriculture.gov.au
mailto:wendolyn.beltz@aphis.usda.gov
mailto:makathima@kephis.org


CPM 2018/23  13 

 

 936 560 4722 25 +اهلاتف: 
sina.waghorn@mpi.govt.nz   السيدةSina WAGHORN  

Senior Advisor, Biosecurity and Environment Group, 
New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI). 

14 Sir William Pickering Drive, Christchurch, NEW 
ZEALAND 

 3234 3943 64+اهلاتف: 

املــــمــــثــــــــل عــــن املــــنــــظــــمــــــــات 
 اإلقليمية لوقاية النباتات

theo.hesselink@wcoomd.org   السيدTheo HESSELINK  
Technical Officer, Compliance and Facilitation 

Directorate, World Customs Organization. 
Rue du Marché, 30, B-1210 Brussels, BELGIUM 

  9356 2209 0 32+ اهلاتف:

مثــــل عن منظمــــة اجلمــــارك امل
 الدولية

املمثـــــل عن املنظمـــــة البحريــــة  يأكد الحًقا يأكد الحًقا
 الدولية

 الخبراء المدعوون
n.m.horn@nvwa.nl  السيدNicolaas (Nico) Maria HORN  

Senior Officer Plant Health, Netherlands Food and 
Consumer Product Safety Authority (NVWA), Division 
Plant and Nature National Plant Protection Organization 

(NPPO)  
P.O. Box 9102 6700 HC, Wageningen, THE 

NETHERLANDS  
 8151 65199 31+ اهلاتف:

اخلــرباء  اخلــبــري مــن جمــمــوعــــــــة
الســــــــــــــــابقــة املعنيــة بــاحلــاويـات 

 البحرية

jhedley1910@gmail.com  السيدJohn HEDLEY 
Principle Advisor, International Policy, New Zealand 

Ministry for Primary Industries (MPI) 
25 Terrace, Wellington 6011, NEW ZEALAND  

 0428 894 4 64+ اهلاتف:

 اخلبري

brian.rysz@maersk.com   السيد Brian RYSZ 
Senior Global Equipment Manager, Maersk Line, The 
Maersk Group, Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K, 

DENMARK 
  3003 3363 45+ اهلاتف:

اخلـبـري مـن مجـعـيــــــــة مــــــــالـكـي 
 احلاويات

lkjaer@worldshipping.org   السيد Lars KJAER 
Senior Vice President 

World Shipping Council 
1156 15th Street, NW, Suite 300 

Washington, DC 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA 

 1234 589 202 1+اهلاتف: 

اخلبري من جملس الشـــــــــــــــحن 
 العاملي

Theresa.morrissey.nz@gmail.co m   السيدة Theresa MORRISSEY  
Senior Trade Facilitation Expert 

World Bank 
Auckland, New Zealand 

  212770086 64+ اهلاتف:

 من البنك الدويل اخلبري

jiangmd@coscon.com   السيد Jiang MINDE 
Manager of Integrated Container Services Dept, 
Equipment Control Center COSCO Shipping Lines Co. 

, Ltd 
No.378 Dong Daming Road, Shanghai, China 

 x 1968 35124888 21 86+اهلاتف:
 65953113 21 86+رقم الفاكس: 

 

اخلبري من القطاع الصـــــــــــــناعي 
 الصيين

اخلبري من املنتــــــــدى العــــــــاملي  حيدد الحقاً   حيدد الحقاً 
 للشاحنني

  

mailto:sina.waghorn@mpi.govt.nz
mailto:theo.hesselink@wcoomd.org
mailto:n.m.horn@nvwa.nl
mailto:jhedley1910@gmail.com
mailto:brian.rysz@maersk.com
mailto:lkjaer@worldshipping.org
mailto:jiangmd@coscon.com
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 خطة عمل الخمس سنوات التي اعتمدها فريق المهام المعني بالحاويات البحرية – 3المرفق 
 

 خطة عمل الخمس سنوات
 

 األولىالسنة 
 
 إنشاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية 
 

 االجتماع االفتتاحي •
 تعيني خطة العمل األولية •
 االتفاق على النداءات للحصول على املعلومات وإصدارها –اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  •

 
 التقرير األول 

 
 حتديث العضوية

 
 للموافقة عليهااجتماع املكتب  -املراقب / املدقق 

 
 السنة الثانية

 
إنشــاء صــفحات متاحة للجمهور خمصــصــة للحاويات البحرية ولفريق املهام املعين باحلاويات البحرية على البوابة  •

 الدولية للصحة النباتية 
 القطاع الصناعي/املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات –مجع البيانات  •
 احلاويات مواءمة اخلطوط التوجيهية لصناعة تنظيف •
 مشرتكةإرشادية وضع خطوط توجيهية  •
 تلقي البيانات القائمة من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات. جتميعها للمراجعة/التحليل •
 العمل مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات/األمانة الختاذ إجراءات بشــــــــــــــأن تقارير املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  •

دابري خالل الدورة الثالثة عشـــرة هليئة ت ملمارســـات بشـــأن تعبئة وحدات نقل الشـــحناتمدونة ا أو تنفيذ/إجنازات
 الصحة النباتية وما بعد

  حلضور املنظمات الوطنية لوقاية النباتات القطاعلألحداث يف  وضع جدول زمين •
 حضور أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية –  / االرتقاء مبكانة القطاعوعيرفع مستوى  •
إنشــاء آلية لتقاســم أفضــل املمارســات وتعزيز التواصــل بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية  •

 لوقاية النباتات
 لوقاية النباتات عروض يف االجتماع السنوي للجان الفنية للمنظمات اإلقليميةتقدمي  •
 وزيع مواد التوعيةإنتاج وت •
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حلضـــــــــــور أعضـــــــــــاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية مبا يف ذلك  القطاعجدول زمين منفصـــــــــــل لألحداث يف  •
 اجتماعات املنظمة البحرية الدولية

 ترمجة املواد •
 منظمة اجلمارك العاملية/البنك الدويلجتربة برنامج املشغل االقتصادي املعتمد وإدارة  •
النداء لوضــــــــــــــع األســــــــــــــاس التنظيمي لعمليات التفتيش وإجراءات املنظمات الوطنية لوقاية  تلقي وحتليل نتائج •

 النباتات، ورفع التوصيات الحقا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية
 رفع التقارير إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية •
 احوضع معايري النج •

 
 السنة الثالثة

 
 مجع البيانات •
 أنشطة االتصال/التوعية، مبا يشمل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على املستوى اإلقليمي •
 2020إعداد املواد للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  •
 مراجعة املواد املتاحة للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات •
 25 إىل 23 ات منالنباتات الصفحلوقاية االتفاقية الدولية  •
 موافقة مؤقتةعدم  /موافقة –النجاح تقييم وحتديث متطلبات  •

 التخطيط للعمل البديل على أساس معايري النتائج أو؟ •

 التخطيط للمتطلبات املستقبلية، على سبيل املثال تبادل البيانات •
 ة النباتية حسب االقتضاءاإلنذار املبكر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصح •
 التوصية بتصميم التغيريات للحاويات البحرية للحد من التلوث. •

 
 السنة الرابعة

 
 مواصلة التوعية مبشاركة مستمرة من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات •
 حتليلها/مواصلة الرصد ومجع البيانات •
العمل  –حة النباتية تدابري الصــــــ ىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئةاملوافقة /عدم املوافقة إة بشــــــأن توصــــــيرفع  •

 املستقبلي
 حتليلها. رفع التقرير إىل االجتماع السنوي لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية/مجع البيانات النهائية •
   ت.استنباط املعلومات من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتا •
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 2018خطة عمل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية لعام  – 4المرفق 
 

 مع بنود اإلجراءات 2018خطة عمل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية لعام 
 

 استيعاب وفعالية مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات:ما يتعلق برصد  يف
 

من التقارير عن أعداد احلاويات امللوثة (امللوثة باآلفات حبســــــــــــــب االتفاقية الدولية لوقاية  القطاعتحقق يســــــــــــــ •
النباتات) اليت مت إرجاعها أو وضــــــعها يف مســــــتودعات احلاويات. وقد مت االتفاق على أن تتكون العينة التمثيلية 

بالغ إذا يادة توســـــيع نطاق اإلمن خطني أو ثالثة خطوط للشـــــحن رئيســـــية ختدم هذا الغرض يف البداية، بغية ز 
 اعترب ذلك ضروريا استنادا إىل نتائج العينات.

 
وســـــــتكون هذه التقارير على أســـــــاس إمجايل، أي ببســـــــاطة عدد احلاويات امللوثة اليت تتم معاجلتها. والغرض من  

ونة املمارسات ام مدذلك هو توفري رصد بسيط لالجتاهات مع مرور الوقت، مما سيمكن من تقييم استيعاب وفعالية أحك
 بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات.

 
 Ryszاإلجراء: مجعية مالكي احلاويات، السيد 

 
 شهرا 12: اإلطار الزمني

 
من املســـــلم به أن هناك العديد من اخلطوط التوجيهية لتنظيف احلاويات املســـــتخدمة يف صـــــناعة النقل البحري،  •

  قطاعالشـــــــــارك يما يتعلق بتنظيف التلوث باآلفات. وســـــــــ وأن هناك حاجة إىل شـــــــــكل من أشـــــــــكال املواءمة يف
يف خمتلف املنتديات الصـــــناعية لتشـــــجيع قبول واعتماد اخلطوط التوجيهية الصـــــناعية املشـــــرتكة لتنظيف احلاويات 

 والتعديالت الالحقة للخطوط التوجيهية القائمة عند االقتضاء.
 

 لتأكيد)ل(للمناقشة و  اإلجراء: مجعية مالكي احلاويات، جملس الشحن العاملي
 

 شهرا 12: اإلطار الزمني
 

ة لتنظيف احلاويات التابعة ملعهد مستأجري احلاويات الدويل هي شائعأشارت الصني إىل أن اخلطوط التوجيهية  •
االســـــتخدام يف مســـــتودعات احلاويات الصـــــينية. ويعرتف يف هذه الوثيقة بأن إدراج اخلطوط التوجيهية للصـــــناعة 

يف ظبشأن تنظيف احلاويات أمر مرغوب فيه للغاية، مبا أ�ا مستخدمه على نطاق واسع باإلضافة إىل وثائق التن
 بالقطاعاصة اخلطوط التوجيهية لتنظيف احلاويات اخل إدراجأعاله. وبالتايل، ينبغي االتصال باملعهد والطلب منه 

 يف وثائقه اخلاصة.
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 Downesاإلجراء: السيد 
 

 شهرا 12: اإلطار الزمني
 

خلص فريق العمل إىل أنه من الضروري رصد املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات من أجل قياس استيعاب وتأثري  •
اعتماد مدونة املمارســات بشــأن تعبئة وحدات نقل الشــحنات مع مرور الوقت، باإلضــافة على بيانات التنظيف 

نداء  طالقإالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف الصــــــــــــــناعة. ومت االتفاق على أن يُطلب من جلنة التنفيذ وأمانة ا
للتأكد من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت ميكنها توفري مثل هذه البيانات و/أو تلك اليت تقوم حاليا مبثل 

 هذا الرصد. 
 
  ويقررئج، اومبجرد تلقي نتــائج النــداء، ســــــــــــــيجمع فريق املهــام املعين بــاحلــاويــات البحريــة البيــانــات، ويراجع النتــ 

 ما ينطبق مما سبق على الرصد األساسي واملستمر.
 

 Albakriاإلجراء: السيد 
 

 : مناقشة طلب النداء يف اجتماع جلنة التنفيذ املقبل يف ديسمرب/كانون األول.اإلطار الزمني
 

خرى بــإجراء األ وأقر فريق العمــل بــأنــه بعــد النــداء املــذكور أعاله، قــد ترغــب املنظمــات الوطنيــة لوقــايــة النبــاتــات •
الرصــد واإلبالغ، وأنه ينبغي تشــجيعها على القيام بذلك. ومن أجل املســاعدة يف ذلك، اتفق على أن احلصــول 
على التوجيه بشــــأن ما ينبغي اإلبالغ عنه والشــــكل املناســــب للقيام بذلك ســــيكون مفيدا. وســــيتم وضــــع ذلك 

 ات البحرية.وإتاحته على املوقع الشبكي لفريق املهام املعين باحلاوي
 

 Karriاإلجراء: السيد 
 

 للتشاور واإلبالغ عن منوذج اتفاق نشهراالزمين:  اإلطار
 

 ما يتعلق بالتواصل/زيادة الوعي  يف
 

 ينبغي للمنظمــات الوطنيــة لوقــايــة النبــاتــات حضــــــــــــــور األحــداث يف القطــاع الصــــــــــــــنــاعي لتعزيز الوعي والتعــاون.  •
 بسبب القيود على امليزانية.ومن املسلم به أن ذلك قد يكون حمدودا 

وضـــــــــع توجيه وتبادل أفضـــــــــل املمارســـــــــات. التواصـــــــــل مع وحدة التكامل والدعم التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية  •
 ذلك: حتقيقالنباتات لتحديد كيفية 

o ةتعزيز املوقع اإللكرتوين إلرشادات إدارة اآلفات يف احلاويات البحرية على البوابة الدولية للصحة النباتي  
o جمموعة أدوات التواصل للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
o وسائل التواصل االجتماعي 

 Facebook  
 Twitter  
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o مواد التوعية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
o  تقامسها حبريةاملواد اإلرشادية بشأن املخاطر اليت ميكن أن تكون "حملية" وميكن 

 
 Mike Downesوالسيد  Marie-Claude Forest اإلجراء: السيدة 

 
ة األغذية والزراعة. املرتمجة إىل لغات منظم –توجيهات/صحائف الوقائع التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •

لصــحائف  نظر املرفق) كأســاساليات املتحدة األمريكية وكندا (ااقرتح أن يتم اســتخدام نشــرة ممتازة وزعت يف الو 
 الوقائع للبلدان/املناطق األخرى، رهنا باتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا.

 
 Beltzاإلجراء: السيدة 

 
 شهران: اإلطار الزمني

 
حتديد ما هو متاح بالفعل من إرشــــادات من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وما يتم اســــتخدامه على الصــــعيد  •

 لقطاعاحتديد وتوفري املواد األنســـــــــــــب يف منتدى ســـــــــــــهل الوصـــــــــــــول لكل من و الوطين من قبل هذه املنظمات. 
 واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات.

 
 Waghornاإلجراء: السيدة 

 
 أشهر 6: الزمني اإلطار

 
وقاية النباتات إضافة متطلبات االتفاقية الدولية لنظمة اجلمارك العاملية اقرتاح برنامج املشغل االقتصادي املعتمد مل •

ية لتقييم التواصل مع منظمة اجلمارك العاملو إىل النقطة السابعة من متطلبات برنامج املشغل االقتصادي املعتمد. 
 اجلدوى.

 
 Hesselink اإلجراء: السيد

 
 : ؟اإلطار الزمني

 
جتربة لتقييم ما تدعمه اجلهات املاحنة، على ســــــبيل املثال، يتعني على البنك الدويل وضــــــع أســــــاس إلدارة خماطر  •

 احلاويات البحرية يف البلدان النامية.
 

 Morrisseyاإلجراء: السيدة 
 

 2018: �اية يناير/كانون الثاين اإلطار الزمني
 

لية لوقاية الوطنية "مبا يتفق مع" اخلطوط التوجيهية املشــــرتكة بني االتفاقية الدو  للوائحتشــــجيع االمتثال  –اللوائح  •
 .املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحناتالنباتات/مدونة 
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 من أجل مســــــــــاعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إنشــــــــــاء نظم للرصــــــــــد، ينبغي حتديد عدد املنظمات  •
 اليت ليس لــديهــا أســـــــــــــــاس تنظيمي للقيــام بــذلــك. وبــاإلضـــــــــــــــافــة إىل ذلــك، إذا كــان هنــاك أســـــــــــــــاس تنظيمي، 
فما هي السلطة اليت يتم تفويضها بعد ذلك إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات؟ ويُطلب نداء من جلنة التنفيذ 

 لوضع هذه املعلومات.
 

 Albakriاإلجراء: 
 
 نداء يف اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املقبل يف ديسمرب/كانون األول. طلب: مناقشة اإلطار الزمني 
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