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عمل الحاویات البحریةفریق
تلجنة التنفیذ وبناء القدرا–مجموعة فرعیة 

النباتات ورشة العمل اإلقلیمیة لالتفاقیة الدولیة لوقایة
2020



المخاطر المرتبطة بحركة الحاویات البحریة وحموالتھا

.اتمسار محتمل لآلف) وحدات نقل البضائع وحموالتھا(الحاویات البحریة •

في حال دخول اآلفات ، یكون من الصعب –مستوى عالي من المخاطر •
.مكافحتھا أو القضاء علیھا

.مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في سالسل االمداد من أجل التعاون•

الحاجة إلجراءات مشتركة•
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Presenter
Sticky Note
الحاويات البحرية المعروفة أيضًا باسم وحدات نقل البضائع بدرجات متفاوتة قد تحمل التلوث ، لا سيما عن طريق احتوائها داخليا او خارجيا على البذور والقواقع والرخويات والتربة والعناكب وغيرها من عناصر مخاطر الأمن البيولوجي التي قد تشكل آفة خطره. هذا وتعد جميع الآفات الملوثة ومساراتها - بمجرد دخولها ، أفة يكون من الصعب للغاية مكافحتها أو القضاء عليها.يمكن أن تكون حركة الحاويات البحرية أمرًا معقدًا مع وجود العديد من المشغلين المعنيين ، بما في ذلك مشغلي الحاويات البحرية وشركات الشحن والتعبئة وسلطات الموانئ ومشغليها ومسئولي المنافذ و المستودعات وشركات النقل وموظفي الجمارك وموظفى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.مع هذا العدد والنطاق من الموظفين المعنيين ، يجب أن يكون هناك توضيح بأن نظافة الحاويات هي مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف المعنيين على طول سلاسل حركة الحاويات البحرية.تم إنشاء مجموعة العمل الفرعية للحاويات البحرية لضمان اتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل مع الموضوعات على النحو الوارد في هذه القائمة.



(SCTF)فریق عمل الحاویات البحریة 

التيةالبحریللحاویاتالتكمیلیةالعملخطةوتوجیھتنفیذعلىاإلشراف:الغرض•
لجنةعلیھارفتشوالتي،عشرالثانیةدورتھافي–النباتیةالصحةتدابیرھیئةأقرتھا
.القدراتوبناءالتنفیذ

الصحة العمل لفترة مؤقتة ، بحد أقصى الدورة السادسة عشر لھیئة تدابیر: الفترة •
.2021النباتیة في 

جددت والیة فریق عمل الحاویات البحریة حتى نھایة ) CPM Bureau(لجنة البیرو •
2022، وسیتم عرض النتائج في اجتماع ھیئة تدابیر الصحة النباتیة عام 2021

3 of 12




Presenter
Sticky Note
تقرر إنشاء فريق عمل الحاويات البحرية للمشاركة في  مجهودات مجتمع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ، وذلك لمدة خمس سنوات ، وتم اعتماد ذلك من قبل الدورة الثانية عشرة للجنة تدابير الصحة النباتية في عام 2017 ، فريق عمل الحاويات البحرية هي لجنة فرعية للجنة التنفيذ وبناء القدرات.تتمثل اختصاصات لجنة التنفيذ وبناء القدرات فى:الإشراف على تنفيذ وتوجيه خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية التي أقرتها هيئة تدابير الصحة النباتية – في دورتها الثانية عشر ، والتي تشرف عليها لجنة التنفيذ وبناء القدراتتقديم توصيات بشأن سبل التقدم إلى الدورة السادسة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية عام 2021.نظرًا لظروف جائحة كوفيد 19 ، قامت لجنة البيرو بتمديد ولاية فريق عمل الحاويات البحرية حتى نهاية عام 2021 ، وستُعرض النتائج على هيئة تدابير الصحة النباتية في عام 2022



تكوین فریق العمل
:العضویة•

.ألطراف المتعاقدةعن اممثلین 3•
) CPM Bureau(ممثل عن لجنة البیرو •
)IC Lead(المسئول من لجنة التنفیذ وبناء القدرات •
)SC(ممثل عن لجنة المعاییر •
)IMO(ممثل عن المنظمة البحریة الدولیة •
)RPPOs(ممثل عن المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات•
)WCO(ممثل عن منظمة الجمارك العالمیة •
)EWG(للحاویات البحریة ) السابقة(عضو من مجموعة عمل الخبراء •

مزید من المعلومات عن العضویة متاحة عبر الرابط •
/https://www.ippc.int/en/publications/85435التالى
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Sticky Note
يعكس تكوين فريق عمل الحاويات البحرية الطبيعة المعقدة للقضية. لذلك ، يتعاون ممثلو المنظمات الوطنية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية المختلفة وكذلك مراقبو الصناعة كما هو مذكور في هذه الشريحة في اطار فريق عمل الحاويات البحرية.



المھام

الدولیةالعملمنظمة/)IMO(الدولیةالبحریةالمنظمةممارساتمدونةتأثیرقیاس
)ILO(/ألوروبااالقتصادیةالمتحدةاألمممفوضیة)UNECE(نقلوحداتلتعبئة

:خاللمن)CTU-code(البضائع
بینمشتركبروتوكولوضعIPPCوIMOالبیاناتلجمعالصناعةقطاعو

البحریةالحاویاتبتلوثالمرتبطة
مدونةوتنفیذاستیعابمدىمراقبة)CTU-code(قطاعتقاریرخاللمن

النباتاتلوقایةالوطنیةالمنظمةومراقبةالصناعة
زیادة الوعى بمخاطر اآلفات للحاویات البحریة•
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Sticky Note
يقوم فريق عمل الحاويات البحرية بتنفيذ العديد من المهام المحددة المرتبطة باختصاصها . والتي ترتبط بدوها بكل من:قياس تأثير مدونة ممارسات كل من المنظمة البحرية الدولية و منظمة العمل الدولية و مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لتعبئة وحدات نقل البضائع من خلال:وضع بروتوكول مشترك بين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات  و المنظمة البحرية الدولية  وقطاع الصناعة لجمع البيانات المرتبطة بتلوث الحاويات البحريةمراقبة مدى استيعاب وتنفيذ مدونةCTU-code) ) من خلال تقارير قطاع الصناعة ومراقبة المنظمة الوطنية لوقاية النباتاتزيادة الوعى بمخاطر الآفات للحاويات البحرية



االجراءات الرئیسیة لفریق عمل الحاویات البحریة

):CTU-code(قیاس أثر مدونة 

وتم اغالقھ 2019بدأ فى مارس (استبیان المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات حول الحاویات البحریة •
)2019فى أغسطس 

اتالمستوى الحالى لمراقبة الحاویات البحریة على مستوى المنظمة الوطنیة لوقایة النبات•
تنفیذ الخطوط التوجیھیة الحالیة لقطاع الصناعة حول نظافة الحاویات البحریة•
• ً ماھى أنواع البیانات حول نظافة الحاویات البحریة التى تم تجمیعھا حالیا

ة لوقایة یجب أن تكون نشاطاً مستمراً للمنظمة الوطنی(المسوحات الوطنیة حول الحاویات البحریة •
):النباتات

تاحة الخطوط التوجیھیة للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات حول مسوحات الحاویات البحریة م•
حالیا من قبل االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

المسوحات ال تتقدم بالشكل المطلوب•
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Sticky Note
فى مارس 2019 تم إصدار استبيان حول مراقبة نظافة الحاويات البحرية لمساعدة لأطراف المتعاقدة في تقييم:المستوى الحالى لمراقبة الحاويات البحرية على مستوى المنظمة الوطنية لوقاية النباتاتتنفيذ الخطوط التوجيهية الحالية لقطاع الصناعة حول نظافة الحاويات البحريةماهى أنواع البيانات حول نظافة الحاويات البحرية التى تم تجميعها حالياًكان الاستبيان متاحاً لمدة خمسة أشهر إلا أن مستوى الاستجابة لم يكن على المستوى المطلوب ، حيث أكمل 36٪ فقط من الأطراف المتعاقدة وعددهم 66  اكملوا الاستبيان كليًا أو جزئيًا. هذا يعني أن النتائج لن تعكس بشكل كامل جميع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ، لذا يجب أن يتم تفسيرها بعناية.يمكن الوصول إلى المعلومات التفصيلية حول تلك النتائج من خلال الروابط المتوفرة في نهاية هذا العرض التقديمي.هذا و تعد المسوحات الوطنية التي أجرتها المنظمات الوطنية لوقاية النباتات حول نظافة الحاويات البحرية هي الطريقة الرئيسية لتجميع البيانات حول نظافة الحاويات البحرية. لذا قام فريق عمل الحاويات البحرية بوضع خطوط توجيهية بشأن مسوحات الحاويات البحرية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات للمساعدة في ضمان قيام المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بفحص وتسجيل تفاصيل التلوث بطريقة منسقة (رابط الخطوط التةجيهية متاح في نهاية العرض التقديمي).لا يحدث تقدم فى اجراء المسوحات الوطنية للحاويات البحرية كما هو مأمول ، ولم يقوم بها سوى عدد قليل من البلدان ، مثل أستراليا وكندا والصين وكينيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. تتمثل أسباب عدم إجراء المسوحات في التحديات المتعلقة بالجوانب التشريعية ، ومدى فهم وإدراك المخاطر المرتبطة بحركة الحاويات البحرية ، وضعف نظم إدارة المعلومات ، ونقص الموارد ، ووضوح المهام للسلطات المختلفة.جميع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات مدعوة لإجراء مسوحات وطنية وتقديم النتائج إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات مدعوة إلى دعم المنظمات القطرية لوقاية النباتات التي تتعهد بهذا الصدد.



االجراءات الرئیسیة لفریق عمل الحاویات البحریة

):CTU-code(قیاس أثر مدونة 
ونموذج بیانات ) AEO(استكشاف جدوى استخدام المشغل االقتصادي المعتمد •

منظمة الجمارك العالمیة ألغراض نظافة الحاویات البحریة
ریة ادارج مسائل نظافة الحاویات البحریة ضمن برامج تفتیش المنظمة البح•

الدولیة
ال تقدم–مسوحات قطاع الصناعة •
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استكشاف جدوى استخدام المشغل الاقتصادي المعتمد ونموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية لأغراض نظافة الحاويات البحرية - ناقش فريق عمل الحاويات البحرية إمكانية وجدوى استخدام المشغلين الاقتصاديين المعتمدين للمساعدة في ضمان نظافة الحاويات البحرية . واستخدام نماذج بيانات منظمة الجمارك العالمية لتتبع المعلومات الخاصة بنظافة الحاويات البحرية. تم وضع نظام المشغل الاقتصادى المعتمد حاليا بناءا على متطلبات الجمارك ، لذا هو غير مصمم لجوانب الصحة النباتية. وعليه فإن فريق عمل الحاويات البحرية اعتبر أنه إذا كانت المنظمة الوطنية لوقاية النباتات تشارك في اجراءات التحقق من المشغل الاقتصادى المعتمد ، و كانت المعايير معترف بها بشكل متبادل من قبل جميع الجهات الوطنية المعنية ، فيمكن عندئذٍ تفويض واستخدام المشغلين الاقتصاديين المعتمدين على الصعيد الوطني للمساعدة في ضمان تلبية متطلبات الصحة النباتية. فيما يتعلق باستخدام نماذج بيانات منظمة الجمارك العاليمة لتتبع نظافة الحاويات البحرية ، هناك حاجة لإجراء دراسة جدوى لفهم العملية وتوضيح من وكيف ومتى سيشارك أصحاب المصلحة على طول سلسلة الحاويات البحرية في جمع البيانات وتقديمها . يجري العمل على استكشاف استخدام المشغل الاقتصادى المعتمد و  نماذج بيانات منظمة الجمارك العالمية على مستويين: على المستوى الوطني من قبل ممثلي المنظمات الوطنية لوقاية النباتات لدى فريق عمل الحاويات البحرية . ودولى من خلال أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع أمانة منظمة الجمارك العالمية.إدراج أسئلة حول نظافة الحاويات البحرية في برامج التفتيش التابعة للمنظمة البحرية الدولية . يقوم كلا من فريق عمل الحاويات البحرية وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات على إدراج أسئلة نظافة الحاويات البحرية في برامج تفتيش المنظمة البحرية الدولية من خلال مشاركة أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وممثلي قطاع الصناعة في فريق عمل الحاويات البحرية ومن خلال مجموعة التوافق التابعة للمنظمة البحرية الدولية والمشورة التي قدمتها مجموعة من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات من خلال ممثليها لدى المجموعة الاستشارية. إذا تم تضمين القضايا المتعلقة بالتلوث في برامج التفتيش التابعة للمنظمة البحرية الدولية . فإن ذلك من شأنه أن يساعد مجتمع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تحديد عدد حالات تلوث الآفات لوحدات نقل البضائع وحمولاتها والتكامل مع البيانات التي تجمعها المنظمات القطرية لوقاية النباتات ، وبالتالي دعم تحديد طرق إدارة مخاطر الآفات المرتبطة بحركة وحدات نقل البضائح وحمولاتها على المستوى العالمي.مسوحات الصناعة . قطاع الصناعة في وضع لا يسمح له بإجراء مسوحات كما تم الاتفاق عليه سابقًا ، ومع ذلك ، فإن امكانية الإدراج لمعايير النظافة في برامج التفتيش التابعة للمنظمة البحرية الدولية لوحدات نقل البضائع يمكن أن يساعد في جمع البيانات التي من شأنها أن تساعد في قياس مدى استيعاب مدونة (CTU-code) بالمنظمة البحرية الدولية



االجراءات الرئیسیة لفریق عمل الحاویات البحریة

:زیادة الوعى حول مخاطر اآلفات للحاویات البحریة

)CTU-code(المراجعة المحتملة لمدونة •
ة دلیل المنظم: حول نظافة سالسل االمداد والحاویات البحریةIPPCارشادات الـ •

ة بھاألفضل الممارسات لتدابیر الحد من التلوث باآلفات والنشرات المرتبط
ورشة العمل الدولیة حول الحاویات البحریة•
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Sticky Note
قررت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة البحرية الدولية ، وهما منظمتان مشاركتان في رعاية مدونة (CTU-code) . قررا فتح المدونة للمراجعة. سيتم تشكيل مجموعة من الخبراء وتكليفها بالنظر في أوجه القصور في المدونة وتقديم مقترحات لتحسينها. لدى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات اتفاق مبدئي مع مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة البحرية الدولية للمساهمة في هذه المراجعة. فريق عمل الحاويات البحرية يعتقد أنه ينبغي دمج القضايا المرتبطة بمخاطر الآفات في قسم واحد بالمدونة ، وينبغي مراجعة نص مدونة CTU-code بأكملها بهدف توضيح المسؤوليات والإجراءات التي يتعين على من لديهم تكليف لوحدات نقل البضائع وحمولاتها على طول سلاسل الإمداد.تحدد الوثيقة التوجيهية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعنونة "سلاسل إمداد الحاويات البحرية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ونظافتها: إرشادات حول أفضل ممارسات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تدابير الحد من التلوث بالآفات" والنشرة ذات الصلة بعنوان "الحد من انتشار الآفات الغازية بواسطة الحاويات البحرية" . تحدد الأطراف الرئيسية المشاركة في الحركة الدولية للحاويات وسلاسل إمدادها ، ووصف مهامها ومسؤولياتها للحد من التلوث الظاهرى بالآفات للحاويات البحرية وحمولاتها. وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف. الوثائق مخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المشاركين على طول سلاسل الحاويات البحرية وهي متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية. المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات مدعوة لرفع مستوى الوعي بشأن توافر هذه المواد بين أصحاب المصلحة المعنيين (تتوفر الروابط في نهاية العرض).ورشة العمل الدولية حول الحاويات البحرية . ورشة عمل مشتركة بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وقطاع الصناعة . حول نظافة الحاويات بقيادة مبادرة الحاويات البحريةفى أمريكا الشمالية ومجموعة البنك الدولي والتى كان مقرر عقدها فى ربيع عام 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا حتى إشعار آخر.  الهدف من ورشة العمل هذه هو المساعدة في تحديد ووصف مهام ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في سلاسل امداد الحاويات والبضائع . وتحديد طرق الحد من مخاطر تلوث الحاويات البحرية وشحناتها بالآفات. بالإضافة إلى الاطراف المتعاقدة . سيتم دعوة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وممثلي قطاع الصناعة والمنظمات الدولية الأخرى التي شاركت في قضية نظافة الحاويات البحرية ، كذلك فإن التجار والمستوردين والمصدرين مدعوين ومن ثم يمكن تشجيعهم على التواصل مع صغار الموردين. من المتوقع أن يقوم المشاركون فى ورشة العمل بتقديم مقترحات عملية وعملية وواقعية لتسهيل تطوير التوصيات إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في عام 2022.



المضي قدما
CTU Code)مدونة (المنظمات الوطنیة واالقلیمیة لوقایة النباتات مدعوة لـ 

اقامة مسوحات الحاویات البحریة•
اتباع الخطوط التوجیھیة لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات•
ادئ تعبئة استمارات التسجیل على النحو الموصوف والمنصوص في المب•

التوجیھیة
(ippc@fao.org)إرسال استمارات التسجیل المكتملة إلى أمانة االتفاقیة•

إدراج نظافة التواصل مع نقاط االتصال الوطنیة التابعة للمنظمة البحریة الدولیة لدعم•
التابعة  (CTU code(الحاویات البحریة ضمن معاییر برامج التفتیش الخاصة بمدونة 

للمنظمة البحریة الدولیة
CTU-codeوالمشاركة مع قطاع الصناعة المحلیة او الوطنیة لزیادة استیعاب مدونة •

زیادة الوعي•
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Presenter
Sticky Note
بخصوص مدونة CTU code فإن المنظمات الوطنية والإقليمية لوقاية النباتات مدعوون إلى:إقامة مسوحات الحاويات البحرية وفقًا للمبادئ التوجيهية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ، وملء وإرسال استمارات التسجيل المكتملة إلى أمانة الاتفاقية على النحو الموصوف والمنصوص في المبادئ التوجيهية.التواصل مع نقاط الاتصال الوطنية التابعة للمنظمة البحرية الدولية لدعم إدراج نظافة الحاويات البحرية ضمن معايير برامج التفتيش الخاصة بمدونة (CTU code) التابعة للمنظمة البحرية الدوليةوالمشاركة مع قطاع الصناعة المحلية او الوطنية لاستيعاب مدونة CTU code وزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بحركة الحاويات البحرية. وخير مثال على ذلك هو مبادرة الحاويات البحرية في أمريكا الشمالية وورشة عمل قطاع الصناعة التي ستعقد على الأرجح في عام 2021.



 ً المضي قدما

):زیادة الوعي(المنظمات الوطنیة واالقلیمیة لوقایة النباتات مدعوة لـ 

التشاور حول نتائج االستبیان عن مراقبة نظافة الحاویات البحریة•

البحریةاالستفادة من الوثائق اإلرشادیة المختلفة التي وضعھا فریق عمل الحاویات•
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Presenter
Sticky Note
فيما يخص زيادة الوعى فإن المنظمات الوطنية والإقليمية لوقاية النباتات مدعوون إلى:التشاور حول نتائج الاستبيان عن مراقبة نظافة الحاويات البحرية لفهم الوضع الحالي لمخاطر الحاويات البحرية وقضايا الإدارة المرتبطة بهاالاستفادة من الوثائق الإرشادية المختلفة التي وضعها فريق عمل الحاويات البحرية



روابط حول فریق عمل الحاویات البحریة
• IC Sub-group Sea Container Task Force
• Sea Containers
• CPM Recommendation on: Sea containers (R-06)
• Report of the Implementation and Capacity Development 

Committee (IC) - Sea Containers Programme
• IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo 

Transport Units (CTU Code)
• Guidelines on Sea Container Surveys for National Plant 

Protection Organizations
• Joint Industry Guidelines for Cleaning of Containers
• Sea container supply chains and cleanliness
• Reducing the spread of invasive pests by sea containers
• Findings from the 2019 Sea Container Questionnaire on 

Monitoring of Sea Container Cleanliness
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https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/sea-containers/
https://www.ippc.int/en/publications/84233/
https://www.ippc.int/en/publications/88159/
https://www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html
https://www.ippc.int/en/publications/87069/
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/joint-industry-guidelines-for-cleaning-of-containers
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7963en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7670en
https://www.ippc.int/en/publications/87975/



Presenter
Sticky Note
هذه الشريحة تحتوي على جميع الروابط ذات الصلة لمتابعة أنشطة فريق عمل الحاويات البحرية والوثائق ذات الصلة.
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IPPC Secretariat

Email: ippc@fao.org

Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contacts

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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