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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان

2019

اقتراح منح صفة مستقلة إلى فريق المهام المعني بالحاويّات البحريّة
البند  2-11من جدول األعمال
من إعداد مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
أوال -معلومات أساسية
خالل الدورة الثانية عش ر رررة ديئة تدابة الص ر ر ر ة النباتية (اديئة) ( ،)2017طلبت األطراف املتعاقدة إنش ر ررا هريق م ام
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أقرت خطة عمل تكميلية لل اويات الب رية متصررلة ب  1.وح ّددت الدورة الثانية عشرررة
معين باحلاويّات الب ريّة مل ّدة  5سررنوات و ّ
لل يئة أيضا أن على هريق امل ام أن خيضع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (جلنة التنفيذ).
أما اددف من هريق امل ام املعين باحلاويّات الب ريّة (هريق امل ام) ه و تيسة تنفيذ خطة العمل التكميلية بكفا ة،
-2
لتقييم هتديدات اآلهات املرتبطة باحلاويات الب رية وإدارهتا .وتنطوي خطة العمل التكميلية على األنشطة األساسية التالية:





1

قياس أثر مدونة املمارس ررات بش ر ر ن تعبئة وحدات نقل الش ر ر نات ،من خالل وض ررع بروتوكول مش ررني ب
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة الب رية الدولية والقطاع ،من أجل مجع البيانات (ذات الص ر ر ر ر ر ررلة)
ورصد مدى استيعاب مدونة ملمارسات تعبئة احلاويات ،وتنفيذها من خالل تقارير القطاع ورصد املنظمات
الوطنية لوقاية النباتات؛
وزيادة الوعي مبخاطر اآلهات املتصلة باحلاويات الب رية؛
وتوهة اإلشراف واحلوكمة ،مبا يف ذلك التنسيق مع القطاع.

تقرير الدورة الثانية عشرة ديئة تدابة الص ة النباتية

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

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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ويتطلب االرتقا بتلك األهداف مشاركة هاعلة ألص اب املصل ة الرئيسي يف القطاع ،ودعما قويا من م.

ثانيًا -الوضع الراهن
أ ّكدت التجربة املكتس رربة من خالل عمل هريق امل ام على مدى الس ررنت املنص رررمت  ،أن املش رراركة الفاعلة للقطاع
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ذات أمهية حيوية :وذلك من خالل املشاركة الناشطة واملباشرة ألهم ممثلي القطاع ضمن هريق امل ام ،كما من خالل املشاركة
األوسررع نطاقا لفريق امل ام يف القطاع .وإ ّن ضررمان قيام األعضرا الرئيسرري للقطاع بتقدم مسررامهات مفيدة يف املراحل األوىل
من صررياغة التوصرريات بش ر ن التخفيا من آلاطر اآلهات املرتبطة حبركة احلاويات الب رية ،هضررال عن مشرراركت م يف االرتقا
خبطة العمل التكميلية ،سيعزز من تقبل القطاع لتلك التوصيات يف املراحل التالية.
ويتّصررا هريق امل ام بسررمة الفرادة ب سررائر اوموعات التابعة لالتفاقية الدولية حيث أن أي من قرارات اديئة اليت
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تتص ررل ب أو تنتج عن  ،قد تكون دا ت ثةات قطاعية مباش رررة وهامة يف نظام لوجس رريت بال التعقيد وش ررديد االرتباا بالوقت.
ولكي تدر أوساا االتفاقية الدولية النجاح الذي نتوخاه من عمل احلاويات الب رية ،وتتلقى توصيات مدعومة من القطاع،
على القطاع أن يدعم تنفيذها كذلك ،همن الضروري أن يشار األخة بصورة ناشطة وكاملة يف الصياغة التواهقية للتوصيات
ذات الصرلة .ه ذا هو السربيل إىل الت سر الناجو واملسرتدام إلدارة املخاطر املتصرلة بالتلوت ا تمل بواسرطة اآلهات النباتية
الناجم عن احلاويات الب رية.
ويف ح جيوز لفريق امل ام أن يتخذ قرارات تتص ر ر ر ر ر ررل بواليت وترتقي ب هداه  ،إال أن تلك القرارات حمص ر ر ر ر ر ررورة ذا
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الدور ،األمر الذي ال يقيّد ص ر ر ر ر ر ررنع القرارات من جانب أي ج از اخر من أج زة االتفاقية ،ك يئة تدابة الص ر ر ر ر ر ر ة النباتية
(اديئة) .وبشر رركل أسر رراسر رري ،ه ن القرارات اليت يتخذها هريق امل ام تتصر ررل هقا بواليت املنصر ررو علي ا يف اختصر رراصر ررات .2
وبرالترايل ،ال ترترب هكرذا قرارات أيرة قيود على القرارات الالحقرة اليت تتخرذهرا أج زة أخرى لالتفراقيرة ،وال توج را .ويكون
استكمال القرارات املتصلة باحلاويات الب رية وبدور االتفاقية الدولية يف ما يتعلق باحلاويات الب رية ،مناطا باديئة .
ومبا أن هريق امل ام قد أنش ر ر ر ر ر ر بوص ر ر ر ر ر ررف جمموعة هرعية للجنة التنفيذ 3ه ن النظام الداخلي للجنة التنفيذ املتعلق
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مبجموعاهتا الفرعية 4يف ما خص "سررلطة اذاذ القرارات" لدى أعضررا تلك اوموعات الفرعية ومراقبي ا ،م ّد من نطاي هريق
امل ام .هضررال عن ذلك ،اعتمت مشررورة قانونية صرردرت ماخرا عن املنظمة أن ال ينبغي ملمثلي القطاع األعضررا أن يشرراركوا
يف صنع القرارات ضمن األج زة الرمسية للمنظمة.

2
3

اختصاصات هريق امل ام -
حمضر اجتماع جلنة التنفيذ يف مايو/أيار 2018

https://www.ippc.int/en/publications/84513/

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/Report_IC_May_2018_2018-06-07_REV01.pdf
 4الالئ ة الداخلية للمجموعات الفرعية للجنة التنفيذ https://www.ippc.int/en/publications/86147/ -
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يف ض ر ر ر ررو ذلك ،جيري حاليا رهع اقنياح جديد ملنو ص ر ر ر ررفة مس ر ر ر ررتقلة إىل هريق امل ام ،حبيث ال يعتم ج ازا رمسيا
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لالتفاقية الدولية .وقد رهع هذا االقنياح ليتمكن القطاع املع واحلكومات الشريكة من العمل معا ألجل صياغة توصيات
وتعزيز تنفيذ خطة العمل التكميلية .ومن شر ر ر ن هذا الن ج أن يزيد من احتمال توهة دعم قوي ومتواص ر ررل من القطاع إىل
يوج مداوالت اديئة وص ر ر ر ر ررنع القرار لدي ا بش ر ر ر ر ر ر ن أية
عمل االتفاقية الدولية بش ر ر ر ر ر ر ن احلاويات الب رية .وهو لن يقيّد أو ّ
من التوصيات .
وميكن إسر ررناد صر ررفة مسر ررتقلة دذه اوموعة من خالل اعتبارها "جمموعة اسر ررتشر ررارية مسر ررتقلة آلص ر رصر ررة لل اويات
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الب رية" (مبا أن وس ررائل النقل تلك تعرف عامة بتس ررمية "حاويات الشر ر ن") ،هض ررال عن ص ررياغة اختص رراص ررات حمددة دا،
يتناول مضموهنا ترتيبات اإلبالغ بالوج املناسب .وبدال من أن تكون هنا عالقة إبالغ رمسية مناطة مباشرة ب ي من أج زة
االتفاقية الدولية ،جيوز أن تكون خاضررعة ملنظمة وطنية لوقاية النباتات وإلدارهتا ورئاسررت ا .أما االسررتعانة مبوارد األمانة لتيسررة
عمل ا ،هرهن إتاحة امليزانية (وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن مسامهات طوعية قد قدمت لصاحل عمل هريق امل ام).
 -10وإدراكا للرغبة يف حتقيق التوازن ب املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملشر ر ر ر ر ررارك من القطاع ،وضر ر ر ر ر رررورة احلد من
حجم اوموعة االسرتشرارية املسرتقلة املخصرصرة حلاويات الشر ن ،ح اقنياح منو العضروية الكاملة يف اوموعة املسرتقلة لثالثة
أج زة متثّل القطاع ،إىل جانب املنظمات الوطنية لوقاية النباتات العض رروة حاليا (أسر رنياليا والصر ر وكينيا والواليات املت دة).
وهذه األج زة اليت متثل القطاع هي:




ممثل عن اولس العاملي للش ن
ممثل عن املنتدى العاملي للشاحن
ممثل عن مجعية مالكي احلاويات

 -11معا ،تش ر ررمل هذه األج زة القطاعية الثالثة اوموعة الكاملة لألنش ر ررطة اللوجس ر ررتية لل اويات الب رية ،وهي بذلك
تتمتع ب هضررل مكانة لنيل العضرروية الكاملة .أما أي مشررارك اخرين من القطاع هسررتكون دم صررفة املراقب هقا وبالتايل لن
يكون دم دور يف صنع القرار ولن يتمكنوا من املشاركة بالكامل يف املناقشات واملداوالت.
 -12وعلى سررائر العضرروية أن تعكس التشرركيلة احلالية لعضرروية هريق امل ام ،ولذا جيب أن تتضررمن :ممثال عن املنظمات
اإلقليميررة لوقررايررة النبرراتررات ،والبنررك الرردويل ،واملنظمررة العررامليررة للجمررار واملنظمررة الب ريررة الرردوليررة .وجتوز دعوة مراقب لكي
يصب وا أعضا .
 -13ومن أجل االرتقا ذا االقنياح ،متاشر رريا مع القرارات السر ررابقة لل يئة ،هقد رهع إىل الدورة الرابعة عشر رررة لل يئة لكي
تواهق علي .
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إ ّن اديئة مدعوة

إىل:

( )1إقرار اقنياح تغية صررفة هريق امل ام إىل" جمموعة اسررتشررارية مسررتقلة آلص رصررة لل اويات الب رية" ،سرريطلب من ا
وضع توصيات بش ن خفض آلاطر اآلهات النامجة عن حركة احلاويات الب رية ،والتقدم خبطة العمل التكميلية؛
( )2واملواهقة على اختصرراصررات هذه اوموعة االسررتشررارية املسررتقلة اجلديدة لل اويات الب رية ،على أن تتطابق قدر
اإلمكان مع اختصاصات هريق امل ام ،مع اختالف وحيد يتمثل يف الطبيعة املستقلة للمجموعة اجلديدة؛
( )3واملواهقة على خض رروع ا إىل إدارة ممثل عن منظمة وطنية لوقاية النباتات ورئاس ررت وإشر رراه  ،على أن يكون أيضر را
من أعضا املكتب ،ودعوة منظمة وطنية لوقاية النباتات إىل التطوع ألدا هذا الدور يف أقرب هرصة ممكنة؛
( )4واملواهقة على أن تواصل األمانة دورها الداعم للمجموعة طاملا أن املوارد املطلوبة من امليزانية متاحة؛
( )5ودعوة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات العضر ر ر ر ر رروة حاليا يف هريق امل ام إىل املشر ر ر ر ر رراركة ك عضر ر ر ر ر ررا يف اوموعة
االستشارية املستقلة اجلديدة لل اويات الب رية.

