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 قدمةامل
يقدم هذا التقرير موجزًا عن األنشططططططططططلع الا امططططططططططلة ا دو يمونع اية ولنع الد)لنع لولويع الليو(  فاية ولنع الد)لنع  ) ري  

 2019املهططوم امل اب اوططو)ال  اليةريططلع ف ري  املهططوم  )هو عيوعططع  رعنططع (ت ططع لةنلططع التل نططذ )ةلينططع القططد ا    عططوم  
 )ه  األنشلع الا مت إجنوزهو ي) إحراز ةقدلم  نهو   عول خموطر الصةع الليوةنع املرةيلع حبركع اوو)ا  اليةريع.  2020)

من يجل ةوجنه  2017خالل د) هتو الثوننع عشططريف   عوم  1)لد ينشطط   هن ع ةداتا الصططةع الليوةنع فا(ن ع   ري  املهوم هذا
نسططططططططططططططا ةل نذ كخلع ال يل التوينةنع لتقننت )إدا يف هتديدا  احل و  املرةيلع اوو)ا  عيل ترانمج اوو)ا  اليةريع، )ة

عةى حنو يتلست الو وءيف )ه  ةر ع التقو ير إىل ا(ن ع   هذا الصدد، لو  ةصد  ةوصنو  تش ن السيل لةيض   2اليةريعك
، إمووننع )مططططططططططر) يف مديد )ييع  ري  2020وز   اجتيوعه اي رتامطططططططططط  الذل عقد   يولنو  م ا(ن ع)انلش موتب  لدًمو.

الا ةسطططططططططططييا   )لم  ري  املهوم لة ديد  19-لةت ويض عن القنود اللومجع عن جوئةع كو ند 2021املهوم حىت هنويع عوم 
 ع . )التويل، سوف ير 2021من ينشلته. ))ا   املوتب عةى مديد )ييع  ري  املهوم ملديف سلع إمو نع، يل حىت هنويع عوم 

  .2022 ري  املهوم ةقو يره إىل ا(ن ع )يقدم التوصنو  تش ن سيل املض  لدًمو   د) هتو السودسع عشريف ف

 وحتّدد خطة العمل التكميلية نوعني رئيسيني من األنشطة: 

اليةريع لنوس الت ثا اللوجت عن مد)نع امليو سططو  تشطط ن ة ي ع )حدا  نقل الشططةلو  الصططود يف عن املل يع  القسططت األ)لل 
   من خالل  3الد)لنع )مل يع ال يل الد)لنع )الةنلع ايلتصوديع أل) )ا فمد)نع امليو سو 

)مع تر)ةوكول للوع  مشرتك تني اية ولنع الد)لنع )املل يع اليةريع الد)لنع ددف مجع الينوان  املتصةع تتةوث   يف
 اوو)ا  اليةريع 

 الليو(  ن خالل ةقو ير القلوع ) صد املل يو  الوطلنع لولويع) صد مدى ةلين  مد)نع امليو سو  )ةل نذهو م  بف
 زاديف التوعنع مبخوطر احل و  الا ةتهدد مسو ا  اوو)ا  اليةريع.  القست الثوين 

و لوجططه   التنيو ، 2019  عططوم  و )احططًدا )جهططً  ، مريالنططد،عيططل  ري  املهططوم عق القلوا  اي رتامططططططططططططططنططع )عقططد اجتيططوعططً
)لططد يل   ايجتيططوع الططذل كططون من املزمع عقططده   . 2019 تةططديف األمريونططع خالل سططططططططططططططهر سططططططططططططططيتيق ييةولالويا  امل

،  ُل لت اجتيوع ا رتام  تدًي 19-الس ر نتننع جوئةع كو ند عةىتسيب القنود الا  رما  2020ديسيق  كونون األ)ل 
 . 4 )لد ُنشر حمضرل هذين ايجتيوعني عةى اليواتع الد)لنع لةصةع الليوةنع .2020مله خالل سهر يكتوتر  ةشرين األ)ل 
  
                                                      

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/05/SCTF_IC_Sub- -اختصوصو   ري  املهوم امل اب اوو)ال  اليةريلع   1

10.pdf-12-group_Terms_of_Reference_2018. 
 .ع ال يل التوينةنع لتقننت )إدا يف هتديدا  احل و  املرةيلع اوو)ا  اليةريعخل  2

07/Complementary_Action_Plan_CPM12.pdfhttps://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/ 
  تش ن ة ي ع )حدا  نقل الشةلو مد)نع امليو سو   3

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoSecuring/Documents/1497.pdf  
development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- ري  املهوم الص ةع اإللورت)ننع اخلوصع ت  4

/sctf-force-task-container-sea-group-sub-group/ic-sub-committee/ic-opmentdevel. 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/05/SCTF_IC_Sub-group_Terms_of_Reference_2018-12-10.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/05/SCTF_IC_Sub-group_Terms_of_Reference_2018-12-10.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/05/SCTF_IC_Sub-group_Terms_of_Reference_2018-12-10.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/07/Complementary_Action_Plan_CPM12.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoSecuring/Documents/1497.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/87972/
https://www.ippc.int/en/publications/87972/
https://www.ippc.int/en/publications/87972/
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 قياس التأثري الناجم عن مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات: القسم األول

من امل هوم ينل لنوس الت ثا اللوجت عن ةلين  مد)نع امليو سططططططططططططططو    ن و ع اوو)ا  )اولتهو حول ال و ، )ةقد  األدلع 
 لدعت التوصنو  الصود يف عن  ري  املهوم  وريف جنلديف. 

 ايستينون تش ن اوو)ا  اليةريع 1-1

 ت نع املسوعديف   ةقننت مو ية    2019املت ولديف   مو س آذا  مت ةوزيع استينون لرصد ن و ع اوو)ا  اليةريع عةى األطراف 

 مستوى الرصد اوويل الذل مو سه املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  عةى اوو)ا  اليةريع 
   مدى لنوم املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  تتل نذ اخللوط التوجنهنع اوولنع لةقلوع تش ن ن و ع اوو)ا( 
 نوان  الا جتي هو املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  حولًنو تش ن ن و ع اوو)ا  )نوع الي 

 
)لد طُةب من املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  ين ةقدلم الينوان  الا مج تهو إىل  ري  املهوم. )لد تق  هذا ايسططططططططططططططتينون 

  املوئع  قط من األطراف  36يون مرة ً و إذ ين  م توًحو لإلجوتع عةنه ملديف مخسططططططططع يسططططططططهر، تند ين م دلل ايسططططططططتنوتع  
طر ًو  لد استويل ايستينون تشول (م ي) جزئ  فمع مشو كع طر ني غا مت ولدين اثلني كذلك . )التويل،  66املت ولديف ف

نل. )  يتيون  ري  ي ة هر اللتوئج اوولع لدى مجنع املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  تصو يف (مع، )لذا جيب ين ة سلر تت 
املهوم من لنوس تدلع مدى ةلين  مد)نع امليو سو  تش ن ة ي ع )حدا  نقل الشةلو  )ذلك تسيب ند يف الينوان  ذا  
الصططططططططةع. ) غت امل ةومو  الوا ديف من ت ض املل يو  الوطلنع لولويع الليو( ،   نل كينع الينوان  الضطططططططط نةع )غنوب إمووننع 

  خط األسوس، مسل تصالحنع اللتوئج اإلحصوئنع. )يرد موجز )نيذيف عن نتوئج ايستينون   املر   مقو نع الينوان  تينوان
  5.دذه الوثنقع. يمو التقرير الوومل عن نتوئج ايستينون  يتوح عةى اليواتع الد)لنع لةصةع الليوةنع 1

 املسوح الوطلنع تش ن اوو)ا  اليةريع   1-2

ةل لذهو املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  تشططططط ن ن و ع اوو)ا  اليةريع األسطططططةوب الرئنسططططط   ةشطططططولل املسطططططوح الوطلنع الا
لتنينع الينوان  تشططططططططططط ن ن و ع اوو)ا  اليةريع. )لد )مطططططططططططع  ري  املهوم خلوطًو ةوجنهنع لةيسطططططططططططوح املت ةقع اوو)ا  

 تنوان األخايف ت يةنو  الت تنش )ةسططططططططننل  لضططططططططيون امططططططططلالع هذه 6اليةريع لصططططططططوت املل يو  الوطلنع لولويع الليو( 
 التةوث تلريقع موحلديف.

تند ينل املسطططططططططططوح الوطلنع املت ةقع اوو)ا  اليةريع ي ةتقدلم عةى اللةو الذل كون مرجو ا )ي جتريهو سطططططططططططوى لةع لةنةع من 
 اليةدان ك سرتالنو )كلدا )الصني )كنلنو )ننوزيةلدا )الويا  املتةديف األمريونع.

                                                      
 -رصد ن و ع اوو)ا  اليةريع ت اخلوص 2019اوو)ا  اليةريع ل وم  تش ن ستينوناينتوئج   5

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Sea_container_questionarrie_on_monitoring_

of_sea_container_cleanliness__final_191111.pdf. 
 .https://www.ippc.int/en/publications/87069/ -اخللوط التوجنهنع لةيسوح املت ةقع اوو)ا  اليةريع ألجل املل يو  الوطلنع لولويع الليو(    6

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Sea_container_questionarrie_on_monitoring_of_sea_container_cleanliness__final_191111.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Sea_container_questionarrie_on_monitoring_of_sea_container_cleanliness__final_191111.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/87069/
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)اسطططططططتلتج ينه لن يتيون حولًنو من  د انلش  ري  املهوم السطططططططيل األخرى الا ةتنم لنوس مدى ةلين  مد)نع امليو سطططططططو )ل
املل يو  الوطلنع لولويع  ةقننت هذه األخايف تسطططيب لةع الينوان  ذا  الصطططةع الصطططود يف عن املسطططوح الوطلنع،  غت مجع ت ض

الليو(  لةينوان . )متل اية وق عةى مططر) يف مجع املزيد من الينوان  إلجراء يةنل صططةنم إحصططوئًنو. كيو يسططو  إىل ينه من 
د ك  ري  املهوم يسططلوا   قط لقنوس مدى ةلين  املد)نع غا كوف. )  5امل ند ةو ر تنوان  خلط األسططوس، )ين ة نني  رتيف 

 ب لنوس أتثا ةلين  مد)نع امليو سططو  ألنه  ع عدد لةنل من املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  الا ةسططتلنع ينه من الصطط
إجراء هذه املسططططوح، )ألنل ةقو ير القلوع عن نتوئج املسططططوح غا متوحع لةيل يو  الوطلنع لولويع الليو( ، )تسططططيب غنوب 

و سطططططو . )لد اة    ري  املهوم خالل اجتيوعه اي رتامططططط    يكتوتر  تنوان  خط األسطططططوس لقنوس أتثا ةلين  مد)نع املي
، عةى اليةث   إمووننع ين ةؤدل إزالع ت ض اخلوان  من منوذج الت تنش   اخللوط التوجنهنع 2020ةشططططططططططططططرين األ)ل 

يسني عيةنع اإلتالغ املخصصع لةيل يو  الوطلنع لولويع الليو(  )اخلوصع املسوح الوطلنع تش ن اوو)ا  اليةريع، إىل 
من جونب هذه املل يو . )اإلمططططططو ع إىل ذلك،  يى  ري  املهوم ينله لد يوون من امل ند ين ة دل املل يو  الوطلنع لولويع 
الليو(  مقوي  لصطططططايف عن خموطر احل و    مسطططططو  اوو)ا  اليةريع )ةقدلمهو لنتت نشطططططرهو عةى اليواتع الد)لنع لةصطططططةع 

لتنو يف. كهو مع سططططططططططوئر املل يو  الوطلنع )اإللةنينع لولويع الليو(  )القلوع )خمتةم ا ال  املختصططططططططططع االليوةنع، )ةشططططططططططو  
. 2022)يخاًا، سططططنواصططططل  ري  املهوم عيةه تشطططط ن التوصططططنو  املت ةقع اوو)ا  اليةريع الا سططططنقدمهو إىل ا(ن ع   عوم 

من ال يل لتشططننع األطراف املت ولديف عةى مجع الينوان  لةيسططوعديف  )ما اإلسططو يف إىل ينه  ع حوجع إىل ايمططلالع مبزيد
   لنوس مدى ةلين  مد)نع امليو سو .

 مسوح القلوع 1-3

يهنت لنسطططوا   )مطططع  وللهت من ةل نذ مسطططوح ةشطططيل القلوع كيو سطططي  اية وق عةنه.   ري  املهوم لوم ممثةو القلوع إبتالغ
  ترامج الت تنش مططططططططططين إطو  مد)نع امليو سططططططططططو  لد ةسططططططططططوعد   مجع الينوان ، مو  إي ين إمووننع إد اج م نو  الل و ع

سنسوعد   لنوس مدى ةلين  مد)نع امليو سو . )إنل الت و)ن مع املل يع اليةريع الد)لنع   هذا الصدد مستير، غا ينل 
. )  ال رتيف األخايف، استهةلا املل يع 19-اجتيوعو  املل يع اليةريع الد)لنع )ينشلتهو م ةلقع حولًنو تسيب جوئةع كو ند

اليةريع الد)لنع اجلولع الرات ع من امللولشو  تش ن إد اج املسوئل املت ةقع الل و ع   إطو  عيل ا يوعع امل لنع املراسال  
ا ال يل، يدلا يمونع التوت ع (و )املوةل ع تومططططططططططططع الرتاحو  لت ديل ترامج الت تنش لدى املل يع اليةريع الد)لنع. )دعًيو (ذ

اية ولنع الد)لنع لولويع الليو(  تينون  مس    نع املسططططططططططططتوى خالل الد) يف الثوننع ت د املوئع لةنلع السططططططططططططالمع اليةريع التوت ع 
 .2020لةيل يع اليةريع الد)لنع، الا عقد  تصو يف ا رتامنع   نو يق  ةشرين الثوين 

ةني ايلتصططوديني امل تيدين )تليوذج تنوان  مل يع اجليو ك ال وملنع ألغرا  اليةث   إمووننع ايسططت ونع املشطط  1-4
 ن و ع اوو)ا  اليةريع

انلش  ري  املهوم إمووننع )جد)ى ايسططططططت ونع املشطططططط ةني ايلتصططططططوديني امل تيدين لةيسططططططوعديف   مططططططيون ن و ع اوو)ا  
ي)سططططططع لند اللقوً حولًنو لدى مل يع اجليو ك ال وملنع   اليةريع ف  ن ايسططططططت ونع املشطططططط ل ايلتصططططططودل امل تيد عةى نلوق

 )استخدام منوذج تنوان  مل يع اجليو ك ال وملنع لتتيع امل ةومو  تش ن ن و ع اوو)ا  اليةريع. 
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)يسططططططتلد إطو  ال يل اوويل لةيشطططططط ةني ايلتصططططططوديني امل تيدين عةى الشططططططر)ط اجليركنع، )لنس م صططططططلال ملراعويف جوانب 
ليوةنع. )اعتق  ري  املهوم ينه جيب اليةث   ايسطططططت ونع املشططططط ةني ايلتصطططططوديني امل تيدين لضطططططيون اسطططططتن وء الصطططططةع ال

اسططططرتاطو  الصططططةع الليوةنع. كيو جيب الل ر   إمووننع صططططنوغع إطو  عيل لةصططططةع الليوةنع مشططططوته إلطو  م ويا أتمني 
حول لوما مل يع )طلنع لولويع الليو(  التثيا من صططططططططططططططالحنع )ةنسططططططططططططططا التنو يف ال وملنع. )اعتق  ري  املهوم ينه   

املشططططططط ةني ايلتصطططططططوديني امل تيدين، )  حول ايعرتاف امل ويا من ليل مجنع الوكوي  الوطلنع امل لنع تصطططططططو يف متيودلع، 
ةيسطططططوعديف    سطططططنيون حنل ذ إصطططططدا  إذن )طاب لةيشططططط ةني ايلتصطططططوديني امل تيدين )ايسطططططت ونع دت،   مجةع يمو ، ل

 ميون استن وء اسرتاطو  الصةع الليوةنع. 

خيص منوذج تنوان  مل يع اجليو ك ال وملنع ل ويع  صططططططد ن و ع اوو)ا  اليةريع، يلي   إجراء د اسططططططع جد)ى ل هت  )  مو
ال يةنع )ةومططططططنم هويع يصططططططةوب املصططططططةةع )كنم )مىت سططططططنقومون سيع الينوان  عةى امتداد مسططططططو  اوو)ا  اليةريع، 

  املت ةقع مبرحةع مو ليل )صططططططول اوو)يع اليةريع مهيًع حبسططططططب مو )ةقد  ةةك الينوان . )(ذه ال ويع، ةوون لنيع امل ةومو
يثيتته جترتا يسططططرتالنو )ننوزيةلدا.   ن كال اليةدين ي رمططططون عةى املسططططتو د ةقد  ةصططططريم يؤكد ن و ع اوو)ا  اليةريع. )  

و. يمو مسطك السطنال  حول التخةم عن ةقد  التصطريم يتت ةل نذ عيةنو  ة تنش ةسطتهدف اوو)ا  اليةريع خصطنصطً 
 نتتل حولًنو تلريقع يد)يع، )لونل صطططنوغع منوذج لةينوان  لد ةسطططوعد   جتينع امل ةومو  )املسطططواع   عيةنو  يكثر ك وءيف 
لةيل يو  الوطلنع لولويع الليو(  )ألصةوب املصةةع امل لنني. )لد )ا    ري  املهوم عةى الل ر   إمووننع إد اج خوان  

) ع  ةصطططططططو يم ايسطططططططتااد اجليركنع )الا  ون إد اجهو يحًقو   منوذج الينوان  التوتع ملل يع اجليو ك ال وملنع.إمطططططططو نع إىل 
حولًنو الرتاح مين مل يع اجليو ك ال وملنع تش ن كالت و)ن تني اجليو ك )الوكوي  الز اعنع ال ذائنعك، )سنوون من امللوسب 

ليو(  اجلهود لالةصطططططططول تل ااهتو الوطلنع   اجليو ك ددف اسطططططططتوشطططططططوف األنشطططططططلع ين ةيذل املل يو  الوطلنع لولويع ال
)التنو ب اجلو يع املتوحع عةى املسططططتوى الوطاب، )ةشططططننع ن رائهو عةى دعت ميود ا   ري  املهوم علد حضططططو  اجتيوعو  

و لتوعنع عتي   اية و لنع الد)لنع )مل يع اجليو ك تشططططططط ن مل يع اجليو ك ال وملنع. ) ون اسطططططططتخدام هذه امل ةومو  ييضطططططططً
 سيل الت و)ن احملتيل.

يمو اليةث   احتيول ايست ونع مبش ةني التصوديني م تيدين )تليوذج تنوان  مل يع اجليو ك ال وملنع  ننرل حولًنو عةى 
من اليةدان األخرى،  مسططططتويني  حنث إنل ممثة  املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  لدى  ري  املهوم سططططنت و)نون مع ن رائهت

 نيو سطططططتقوم يمونع اية ولنع الد)لنع تتلو)ل املسططططط لع من زا)يع عوملنع عق ة و)هنو مع يمونع مل يع اجليو ك ال وملنع. )لد ي ج  
اجتيوع مل يع اجليو ك ال وملنع املخصططططططططططططص لةيشطططططططططططط ةني ايلتصططططططططططططوديني امل تيدين. )لون، عقد  يمونتو اية ولنع الد)لنع 

و ك ال وملنع اجتيوًعو ا رتامطططًنو مللولشطططع السطططيل احملتيةع إلد اج اجلوانب امل ويا املت ةقع الصطططةع الليوةنع   إطو  )مل يع اجلي
 ال يل ال ومل  لةيش ةني ايلتصوديني امل تيدين.

 ترامج الت تنش التوت ع لةيل يع اليةريع الد)لنع 1-5

لةنلع ال رعنع امل لنع تلقل اليضطططوئع )اوو)ا    د) هتو السطططودسطططع إبنشطططوء عيوعع لةيراسطططال  موةل ع اليةث   الوما 
مسطططوئل التةوث )موو ةع احل و  ذا  الصطططةع تقامج ة تنش )حدا  نقل الشطططةلو  لةيل يع اليةريع الد)لنع، مع مراعويف 

لنع الد)لنع ملذ مديف عةى إد اج مسوئل ن و ع اوو)ا  اليةريع   ترامج مد)نع امليو سو . )ي يل  ري  املهوم )يمونع اية و
ة تنش املل يع اليةريع الد)لنع، من خالل مشطططططططططططو كع يمونع اية ولنع الد)لنع )ممثةني عن القلوع لدى  ري  املهوم   عيوعع 
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 ديديف عق ممثةنهو لدى عيوعع املراسال . املراسال ، من خالل املشو يف الا ةسديهو املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  ال
)  حول إد اج املسططوئل املتصططةع التةوث   ترامج الت تنش التوت ع لةيل يع اليةريع الد)لنع،  سططوف يسططوعد ذلك ي)سططوط 
 اية ولنع الد)لنع عةى يديد عدد حوي  التةولث احل و    )حدا  نقل الشطططةلو  )اويهتو، )يسطططتويل الينوان  الا
جتي هو املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  مو يسوعد التويل   يديد طرق إلدا يف خموطر احل و  املرةيلع حبركع )حدا  نقل 

 الشةلو  )اويهتو عةى املستوى ال ومل . 

و ع   ترانمج )اسططططتهةلا ا يوعع امل لنع املراسططططال  جولتهو األخايف من امللولشططططو  ال لنع تشطططط ن احتيول إد اج م نو  الل 
ة تنش )حدا  نقل الشطةلو  لةيل يع اليةريع الد)لنع. )سطوف ةلولش الةنلع ال رعنع امل لنع تلقل اليضطوئع )اوو)ا    

)ةتخذ القرا ا  ذا  الصططططةع. )من املهت لة ويع ين ة يل األطراف املت ولديف   اية ولنع  ‘التةولث’ اجتيوعهو السططططوتع إد اج
ةصطططول الوطلنع التوت ع لةيل يع اليةريع الد)لنع لتومطططنم يانع هذا ال يل )املسطططوعديف   مطططيون ا وذ الد)لنع مع جهو  اي

 الةنلع ال رعنع امل لنع تلقل اليضوئع )اوو)ا    اجتيوعهو السوتع لرا ًا يصبل   مصةةع عتيع الصةع الليوةنع.

 البحريةالتوعية مبخاطر اآلفات املتصلة ابحلاوايت : القسم الثاين

 ةلقنم مد)نع امليو سو  تش ن ة ي ع )حدا  نقل الشةلو  2-1

لر   الةنلع ايلتصوديع أل) )ا )املل يع اليةريع الد)لنع، )او مل يتون  اعنتون ملد)نع امليو سو ،  تم اب ةلقنم مد)نع 
ةتخةل مد)نع امليو سططططو  )عر  امليو سططططو . )سططططنتت ةشططططونل عيوعع من اخلقاء )ةوةن هو الل ر   مواطن اللقص الا 

مقرتحو  لتةسططططططططططنلهو. )يوجد تني يمونع اية ولنع الد)لنع )الةنلع ايلتصططططططططططوديع أل) )ا )املل يع اليةريع الد)لنع اة وق ي)يل 
و   اسططططططتخدام ةقد  كةلين   تشطططططط ن املسططططططواع   عيةنع التلقنم هذه. )حبول إنشططططططوء عيوعع اخلقاء املذكو يف سططططططتل ر ييضططططططً

ينك لدعت ةلين  مد)نع امليو سطططططططططططو . )لد انلش  ري  املهوم هُنًُنو خمتة ع لإلديء الت ةنقو  ددف يسطططططططططططني مد)نع إلورت) 
امليو سطططو . )الرُتح جتينع املسطططوئل املتصطططةع مبخوطر احل و  مطططين لسطططت حمدلد من مد)نع امليو سطططو . )سطططتتت مراج ع نصل 

اإلجراءا  الواجب ا وذهو من ليل اجلهو  الا ةشطططططططططرف عةى مد)نع امليو سطططططططططو  كومالً ددف ةومطططططططططنم املسطططططططططؤ)لنو  ) 
 )حدا  للقل اليضوئع، عةى طول سةسةع اإلمداد. 

)يُتة ا يمونع اية ولنع الد)لنع أبن  رتيف ةلقنم مد)نع امليو سطططططططططو  ة تيد عةى املدخال   لرا  مل يع ال يل الد)لنع، )ه  
. )يتنم ذلك الولا 2021)من املتولع ين يصد  القرا  اللهوئ    عوم يحد اجلهو  املشو كع    عويع مد)نع امليو سو . 

ل ري  املهوم لنقوم عةى مستواه مبلولشع )الرتاح ة ديال  ةت ة  مبسوئل التةوث   مد)نع امليو سو . )ة تزم يمونع اية ولنع 
التوةنم تتلقنم مد)نع امليو سطططططو  لد صطططططد  الد)لنع ايةصطططططول أبمونع الةنلع ايلتصطططططوديع أل) )ا يسطططططتنضطططططوح مو إذا كون 

ال  ل. )تلوء عةى الت ةنقو  الوا ديف من الةنلع ايلتصوديع أل) )ا، سننرل يديد اإلطو  الزماب لومع ايلرتاحو  لنقوم 
  ري  املهوم تتةديث مد)نع امليو سو .
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لنع لولويع الليو(   دلنل ةوجنه  أل ضططططططل سططططططالسططططططل إمدادا  اوو)ا  اليةريع )ن و تهو   إطو  اية ولنع الد)  2-2
 امليو سو  صود  عن اية ولنع الد)لنع لولويع الليو(  تش ن ةداتا اود من التةولث احل و 

لوم  ري  املهوم تصططططططنوغع الوثنقع اإل سططططططوديع لالة ولنع الد)لنع ت لوان كسططططططالسططططططل إمدادا  اوو)ا  اليةريع )ن و تهو  دلنل 
يو سطططو  صطططود  عن اية ولنع الد)لنع لولويع الليو(  تشططط ن ةداتا اود من التةوث احل و ك )امللشطططو  ةوجنه  أل ضطططل امل

اإلعالم  املتصل دو ت لوان كخ ض انتشو  احل و  ال وزيع عن طري  اوو)ا  اليةريعك، )لد )ا قا عةنهيو جللع التل نذ. 
سططالسططل إمدادا  اوو)ا  الد)لنع )ةصطط ون د) هو )مسططؤ)لنوهتو عةى )يدد هو(ن الوثنقتون األطراف الرئنسططنع الضططول ع   

ص ند اود من التةوث احل و  ال وهر لة نون   اوو)ا  اليةريع )اويهتو، )ي ضل امليو سو  الا  ون لتةك اجلهو  
ل إمدادا  اوو)ا  اليةريع اةيوعهو يقنًقو لتةك ال ويع. )ةتوجه الوثنقتون إىل مجنع يصطططةوب املصطططةةع امل لنني   سطططالسططط

 7)او متوحتون عةى اليواتع الد)لنع لةصةع الليوةنع.

 حةقع عيل د)لنع تش ن اوو)ا  اليةريع 2-3

يجرى  ري  املهوم ملولشططططططططططططططع تشطططططططططططططط ن حةقع عيل جتيع تني املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  )تني القلوع )ةتلو)ل ن و ع 
يمريوو تشطططططططططططططط ن اوو)ا  اليةريع )عيوعع اليلك الد)يل، )من املزمع حولًنو عقدهو    اوو)ا  )ذلك تقنوديف ميود يف مشول

. )ةرم  حةقع ال يل ةةك إىل املسطططططططوعديف   ة ريم ))صطططططططم يد)ا  )مسطططططططؤ)لنو  خمتةم يصطططططططةوب املصطططططططةةع 2021عوم 
)اولتهو احل و . )اإلمطططططو ع امل لنني تسطططططةسطططططةع إمدادا  اوو)ا  )اولتهو، )يديد طرق خل ض خلر ةةوث اوو)ا  

إىل األطراف املت ولديف )املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  )ممثة  القلوع )املل يو  الد)لنع األخرى الا اختصططططططططططططططا ( خيًنو 
و )ةشططططنن هت عةى التواصططططل مع صطططط و   تل و ع اوو)ا  اليةريع، سططططتتت دعويف ائ   التنزئع )املسططططتو دين )املصططططدل ين ييضططططً

ين )اجلهو  امل لنع الت ي ع. )ي رت  املشطططططططططو كني   حةقع ال يل عر  مقرتحو  لوتةع لةتلين  )عيةنع ))ال نع، من املو د
 . 2022يجل ةنسا صنوغع التوصنو  الا سرت ع إىل الد) يف السودسع عشريف لةهن ع ف

 ةريعالتوصنع السودسع الصود يف عن هن ع ةداتا الصةع الليوةنع تش ن اوو)ا  الي 2-4

التوصططططططططططططططنطع ي يطل  ري  املهطوم عةى التوعنطع مبخطوطر احل طو  املرةيلطع حبركطع اوطو)ا  اليةريطع. )لطد اسططططططططططططططت ر   ري  املهطوم 
)مت ، 2015الصطططططود يف عن هن ع ةداتا الصطططططةع الليوةنع تشططططط ن اوو)ا  اليةريع الا مت اعتيودهو تدايًع   عوم  8السطططططودسطططططع

)الرتح ةلقنم هذه التوصطططططنع لت وس ال يل امللنز تشططططط ن هذه املسططططط لع. )لد ، 2017إدخول ة ديال  حقيع عةنهو   عوم 
 .)ستدعى ا(ن ع إىل املوا قع عةى هذا التلقنم )ا قا جللع التل نذ )ةلينع القد ا  عةى هذا اللةب

  

                                                      
الد)لنع لولويع الليو(   دلنل ةوجنه  أل ضل امليو سو  صود  عن اية ولنع الد)لنع  ية ولنعا   إطو سالسل إمدادا  اوو)ا  اليةريع )ن و تهو   7

 -اوو)ا  اليةريعك  عن طري )امللشو  اإلعالم  ت لوان كخ ض انتشو  احل و  ال وزيع  لولويع الليو(  تش ن ةداتا اود من التةولث احل و 
/https://www.ippc.int/en/publications/88509 
  https://www.ippc.int/en/publications/84233/   عالتوصنع السودسع الصود يف عن هن ع ةداتا الصةع الليوةنع تش ن اوو)ا  اليةري  8

https://www.ippc.int/en/publications/88509/
https://www.ippc.int/en/publications/84233/
https://www.ippc.int/en/publications/84233/
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 ا(ن ع مدعويف إىل   ن  )إ

 ع مبوجب اخللوط التوجنهنع ملسطططوح ةشطططننع األطراف املت ولديف عةى )مطططع إجراء مسطططوح ةت ة  اوو)ا  اليةري
اوو)ا  اليةريع التوت ع لالة ولنع الد)لنع ك  ةسطططططتخدمهو املل يو  الوطلنع لولويع الليو( ، )  ع نتوئج املسطططططوح 

 إىل يمونع اية ولنع الد)لنع 
 جيب إ  وله  )األخذ عةًيو مبوجز ايسطططططططططططططتينون اخلوص ترصطططططططططططططد ن و ع اوو)ا  اليةريع فاملر   دذه الوثنقع )الذل

 تتقرير ا(ن ع 
  اإلحوطع عةًيو ت يل يمونع اية ولنع الد)لنع ) ري  املهوم تشطططططططططططططط ن إد اج ن و ع اوو)ا  اليةريع   م ويا ترامج(

 ة تنش )حدا  نقل الشةلو  التوت ع لةيل يع اليةريع الد)لنع
 قع (و لدى املل يع اليةريع الد)لنع )ةشطططططننع األطراف املت ولديف عةى التواصطططططل مع جهو  ايةصطططططول الوطلنع املوا 

من يجل دعت إد اج ن و ع اوو)ا  اليةريع مططين م ويا ترامج ة تنش )حدا  نقل الشططةلو  التوت ع لةيل يع 
 اليةريع الد)لنع

  اللةب إىل يمونع اية ولنع الد)لنع ) ري  املهوم مواصططططططةع اليةث   إمووننع ايسططططططت ونع املشطططططط ةني ايلتصططططططوديني(
  تيدين )تليوذج تنوان  مل يع اجليو ك ال وملنع امل

  األخذ عةًيو تتداتا يمونع اية ولنع الد)لنع ) ري  املهوم تشططططططط ن يديث مد)نع امليو سطططططططو  املشطططططططرتكع تني املل يع(
  اليةريع الد)لنع )مل يع ال يل الد)لنع )الةنلع ايلتصططططططوديع أل) )ا، )إمووننع اسططططططرتاك مل يع األغذيع )الز اعع 

  عويع مد)نع امليو سو  ةةك 
  األخذ عةًيو الوثنقع التوجنهنع امل لونع كسططططالسططططل إمدادا  اوو)ا  اليةريع )ن و تهو   إطو  اية ولنع الد)لنع(

لولويع الليو(   دلنل ةوجنه  أل ضطططل امليو سطططو  صطططود  عن اية ولنع الد)لنع لولويع الليو(  تشططط ن ةداتا اود 
  و كمن التةولث احل

 األخذ عةًيو اللشريف اإلعالمنع امل لونع كخ ض انتشو  احل و  ال وزيع عن طري  اوو)ا  اليةريعك( 
   اللةب من  ري  املهوم اسططططت را  التوصططططنع السططططودسططططع الصططططود يف عن هن ع ةداتا الصططططةع الليوةنع تشطططط ن اوو)ا(

 .و  ا(ن عاليةريع )ةلقنةهو عياًل اإلجراءا  املتلي ع اللسيع إىل ةوصن
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 موجز ونبذة عن نتائج االستبيان بشأن احلاوايت البحرية املتعلق برصد نظافة احلاوايت البحرية   - 1املرفق 

 وجزامل

و عةى  ةتلقل احل و  ال وزيع حول ال و  مططططططين امللتنو  الز اعنع )اورجنع الا نتوجر دو )عةى سططططططلةهو. كيو ةتلقل ييضططططططً
منت املاليني من مقلو ا  سطططططططوك اوديد )ال را  )حو)ا  الشطططططططةن اليةرل الا ة ق احملنلو  )القو ا  جن ع )ذهوًا 

 تواسلع القلو ا  )الشوحلو  )الس ن. 

نشططططططططط   ري  املهوم امل اب اوو)ال  اليةريلع من يجل دعت ةل نذ كاخللع التوينةنع خل ض خموطر احل و  املرةيلع حبركع )لد ي
اوو)ا  اليةريعك الا يلرهتو ا(ن ع   د) هتو الثوننع عشططططططططططططططريف. )لد )زلع  ري  املهوم اسططططططططططططططتينواًن عةى املل يو  الوطلنع لولويع 

اهو اوويل    صططططد اوو)ا  اليةريع )نتوئنه، )ةل نذهو لةخلوط التوجنهنع الراهلع، )يديد الليو(  من يجل ةقننت مسططططتو 
 موهنع الينوان  الا جيرل ةسننةهو )الا ستوون متوحع لتقننيهو من ليل  ري  املهوم. 

واسطططططططلع القيد )لد صطططططططني ايسطططططططتينون )ن لذ عةى اإلنرتنا تواسطططططططلع ترعنو  اليلك الد)يل لةيسطططططططوح. )لد ي سطططططططةا دعويف ت
طر ًو حمةًنو )مراكز م ةومو  (ت ع لألطراف  40  اية ولنع الد)لنع )كذلك إىل  183اإللورت)ين إىل األطراف املت ولديف الطططططططططططططط

مع  2019مو س آذا   20) 18غا املت ولديف ةضططططططططيلا  اتلًو ايسططططططططتينون عةى اإلنرتنا. )لد ي سططططططططةا الدعوا  مو تني 
 يغسلس آب كيهةع هنوئنع لإلجوتع. 16يديد موعد 

)عةى الرغت من التذكا سطططططهرًا ايسطططططتينون، )اللةب إىل موتب ا(ن ع أبن ةشطططططنلع األطراف املت ولديف عةى املشطططططو كع، كون 
طر ًو  إبكيول ايسططططططططططتينون تشططططططططططول (م  66  املوئع  قط من األطراف املت ولديف ف 36مسططططططططططتوى املشططططططططططو كع متدنًنو مع لنوم 

 اليواتع الد)لنع لةصةع الليوةنععةى  اوو)ا  اليةريع ن ر القست تش نا -ف)لد سو ك ييًضو طر ون غا مت ولدين جزئ   ي)
جهع اةصطططول عةى تريد إلورت)ين يسطططت سطططر عن يسطططيوب عدم ايسطططتنوتع.    ود  يكثر  32من الت وصطططنل . )يجوتا ملزيد 

من املوظ ني لتةك ال ويع فمثل ة نا املوظ ني . )لولا سطططططططططططيع الرد)د عن عدم ةو ر الولا الوو  )عدم )جود عدد كوف 
مل يو  )طلنع لولويع الليو(  إهنو   جتب ألهنو   ة تق ين املومطططوع ذ) صطططةع دو فلووهنو من الد)ل غا السطططوحةنع   نيو 

ينه لد مت مجع تنوان  يعرتا مخس مل يو  )طلنع لولويع الليو(  عن اهتيومهو املوموع. )يجوتا مل يع )طلنع )احديف 
 )لون لنس من ليةهو تل من ليل إحدى سةلو  املنلوء. 

)ي اب ةدين عدد اإلجوا  ين اللتوئج ي ة وس عيل آ اء املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  )ينشطططلتهو املت ةقع اوو)ا  
 اليةريع )اويهتو، )لذا يلي   ة ساهو تت نل.

 ،  نيو كون الشرق 2)لد ة و)ةا املشو كع حبسب األلولنت،  سنةا يمريوو الشيولنع يعةى نسيع مشو كع فتةدين من يصل 
  املوئع  قط من عيل األطراف املت ولديف من الشطططططططرق األدىن اإلجوتع . )من حنث  20األدىن هو األلل مشطططططططو كع فمع لنوم 

  )التويل 14  )ةالهو مشطططططططططططططو كون من اليةدان األ) )تنع ف22ليةدان األ ريقنع فاأل لوم امللةقع، صطططططططططططططد   م  ت األجوتع عن ا
  طططو س هطططذان اإللةنيطططون أتثاًا يكق   اللتطططوئج اإلمجطططولنطططع الوا ديف   هطططذا التقرير. )ن رًا إىل ال طططدد املتطططدين ل يةنطططو  املراليطططع، 

 إىل عيةنو  مراليع لةنةع جًدا   ت ض األلولنت .   ةُ ر  اللتوئج لول إلةنت تشول مستقل فألن هذه األ لوم ةستلد 
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 النتائج

 علد يس ل املوجز. 1اجلد)ل ةرد اللتوئج الرئنسنع يدانه مع عرمهو   

اعتق  مجنع املل يططو  الوطلنططع لولططويططع الليططو(  ا نيططع ةقرييططًو ين اوططو)ا  )اولتهططو مثططل خمططوطريف، )لون حوايل  تع ةةططك 
  اعتق ين األمر يللي   قط عةى اوو)ا  الا ةلقل موادل خومططططططططططط ع لةوائم. ))حدهو 68تةًدا من يصطططططططططططل  18املل يو  ف

ثالثططع تةططدان   ة تق ين اوططو)ا  )اولتهططو ةشططططططططططططططوططل خمططوطريف، غا ين تةططدين ملهططو ترل ا  دليهيططو تووهنيططو من اليةططدان غا 
صططططو يف ميوسططططريف. )لد يينيل ذلك مططططر) يف ة زيز التوعنع لدى اليةدان السططططوحةنع )التويل  هيو ي يسططططتقيالن اوو)ا  اليةريع ت

غا السططوحةنع )إمططو ع ةومططنةو  إىل ايسططتينوان  املسططتقيةنع أبن اوو)ا  اليةريع الا ةدخل تةًدا مو تصططو يف غا ميوسططريف 
 لد ةللول عةى خموطريف تول األحوال. 

  ين لديهو لوائم م يول دو ةتنم (و الت ومل مع املخوطريف الا 68تةًدا من يصطل  32)ذكر حوايل نصطم املل يو  ا نيع ف
مثةهو اوو)ا  اليةريع )اولتهو. )األ جم ين هذا التقدير غا )اف إذ ييد) ين ت ض اليةدان يسططططططططططططططوء   هت السططططططططططططططؤال 

ا  )ا وذ إجراءا   وعتق  ينه ي اب  قط )جود لوائم ةت ة  خصنًصو اوو)ا  تدًي من يل لوائم ةسيم تت تنش اوو) 
 حب  احل و  الا ي ثر عةنهو.

مل يع إهنو ة تش اوو)ا  )اولتهو   إطو   54الا يجوتا عن هذا السؤال، لولا  66)من تني املل يو  الوطلنع الططططططططططططططط
و   إطو  عيةنو  لةت تنش 32عيةنو  ة تنش خمصططططصططططع (ذا ا(دف   م  ت اووي  ف  مل يع ، )يهنو ةقوم تذلك ييضططططً

مل يع . )عوديف مو ةقوم املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  تت تنش اوو)ا  ةلينًقو  22ي ةسططططططططتهدف اوو)ا  ميوسططططططططريًف ف
تةًدا تت تنش اوو)ا  . )لد يةى عنب )احد  46تةًدا من يصططططططططططططططل  30إلجراءا  ي) خلوط ةوجنهنع )طلنع فحنث لوم 

 القلوع مثل مد)نع امليو سو  تش ن ة ي ع )حدا  نقل الشةلو ،  قط عةى ذكر )جود خلوط ةوجنهنع ان ذيف حولًنو  
)اخللوط التوجنهنع املشرتكع لةقلوع تش ن ن و ع اوو)ا . )لد ن لذ  عيةنو  الت تنش تشول  ئنس    منلوء لةتةينل 

 ي) لةت ريي ي)   خمزن لةةو)ا  ي)   مولع لتومنب اليضوئع ي) ة ري هو.

إنه لد مت ا وذ إجراءا  ي) إصططدا  ةصططو يم ا وذ ةةك اإلجراءا  تشطط ن حو)ا  مسططتو ديف  62 تةًدا من يصططل 51)لول 
مل يع )طلنع لولويع الليو(  إهنو مو سطططططططططططططا ذلك عةى حو)ا  جوهزيف لةتصطططططططططططططدير. )من تني  43ي) اويهتو،  نيو لولا 

يرى )جود يل خموطريف،  نيو يسطططو  تةد )احد إىل  اليةدان الثيوننع الا لولا إهنو ي ةتخذ يل إجراءا  يسطططو  ت ضطططهو ينه ي
ين ةشططططري وةه ي ةللول عةى يحووم   هذا الشطططط ن. يمو اإلجراء األكثر سططططنوًعو اصططططوص اوو)ا  املسططططتو ديف  هو   ض 
راء ةسططةيهو، مع ين التل نم ) ي) م وجلع اوو)ا  لد ) دا تني الرد)د الشططوئ ع. )ي دل ةل نم ) ي) م وجلع اوو)ا  اإلج

األكثر سططططططططططططنوًعو لةةو)ا  اجلوهزيف لةتصططططططططططططدير، )لد ةسططططططططططططو)ى عدد ا نيني الذين ذكر)ا أبهنت لد يقومون تذلك مع ة ريي 
 اوو)ا  من حمتواهو ي)ًي ي) تد)ن ة ري هو ف)ي ود م  ت ا نيني يهنت يقومون توال اخللوةني . 

تةًدا عنًيو  لد  61من ًيصططططططططل  46الا يجوتا عن هذا السططططططططؤال ف)إن حوايل ثالثع ي اع املل يو  الوطلنع لولويع الليو(  
املتيقنع  قولا إهنو   جتد سططططنً و ي) يهنو   ةقت  16لططططططططططططططططططعثر  عةى آ و  ي) كوئلو  ي) ينواع يخرى لةتةوث. يمو املل يو  ا

قوهو مو ي يقل عن نصططططططططططططم )الا انت -تت تنش اوو)ا . )كونا األجوتع اجلوهزيف الا اختو هو ا نيون يكثر من سططططططططططططواهو 
 املل يو  ا نيع، ه  التولنع  
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   9تةًدا 39اختو هو  –اوشرا  فاخللو س )الذاب )مو سودهو 
  تةًدا  36اختو هو  -الرتتع 
   )تةًدا  31اختو هو  -الليو(  امللتنو  الليوةنع تقوا الليو 
   (تةًدا  30اختو هو  -اليذ 

 
من الا )جد  آ و    اوو)ا  )الا يجوتا عن سؤال املتوت ع هذا، إن  -استثلوء ي ت ع  - 43)لول مجنع اليةدان الططططططط

مل يع  28تةًدا ،  نيو ذكر   35تةًدا  )آ و  غا خومطططططططط ع له ف 32األخايف ةتضططططططططين آ و  خومطططططططط ع لةةنر الز اع  ف
حل طو    املالح . )  ي هر )جود الوثا من )طلنطع لولطويطع الليطو(  عثو هطو عةى كال اللوعني. )ةرد لطوئيطع كطومةطع تتةطك ا

احل و  املشطططططططططرتكع، كيو   يقت يكثر من ثالثع عنيني تذكر آ و  خومططططططططط ع لةةنر الز اع ، يمو اللسطططططططططيع إىل احل و  غا 
اخلوم ع لةةنر الز اع   قد ذكرهو ي ت ع عنيني. )لد )جد  م  ت احل و  حنًع، ي) ت ضهو ح  )احلخر منا. )  يذكر 

 ل عنب ةقريًيو ال ثو  عةى عنلو  منتع حل و .ي

مل يع إهنو ي مةك ن وًمو إلدا يف امل ةومو   ولهو ين  36الا يجوتا عن هذا السؤال، لولا  58)من يصل املل يو  الططططط
ن )جود ةودع  نه امل ةومو  تشطططططططططططططط ن اوو)ا  )اويهتو. )ةقوم اليةدان الا مةك ن وًمو كهذا عوديًف إبدخول م ةومو  ع

و إبدخول  17تةًدا  )عن نوع التةولث ف 18احل و  ف تةًدا . )لد لوم يكثر من نصططم اليةدان الا مةك ن وم م ةومو  ييضططً
تةدان   نيو  9تةًدا  )لون مسططططتوى التةوث فمثالً مرة ع ملخ ض  يسططططنلل تد جع يلل   ةةك الل ت ف 14مولع التةولث ف
مو  عن غنوب التةوث، مع اإلسططططو يف إىل ين التسططططننل املل ت لةينوان  ممو سططططع غا تةدان  ةسططططنلل م ةو  5ين يلةنع  قط ف

سطططططططططططوئ ع مع يهنو مطططططططططططر) يع لتةديد نسطططططططططططيع اوو)ا  الا يتول عةى آ و . )يعرب م  ت اليةدان الا لديهو ن وم إلدا يف 
 تةًدا .  17امل ةومو  عن است دادهو ملشو كع هذه امل ةومو  مع  ري  املهوم ف

  

                                                      
كحشرا  يخرى فمبو  نهو اخللو س )الذاب )غاهو .ك )لد  تلد ايستينون خنو  اإلجوتع هذا ةقريًيو   يس ل لوئيع األجوتع اجلوهزيف يا  ) د   9
 د ج الليل )السوس )الداتا )اللةل مين خنو ا  يجوتع جوهزيف يخرى، )لذا  ه  ي ةرد يا هذه اإلجوتع. ان
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 موجز ابلنتائج الرئيسية 1ل جدو 
 

 عدد البلدان األسئلة
 68 هل يُنظر إىل احلاوايت ومحولتها كمصدر حمتمل النتشار اآلفات؟ 

 47 ن ت، ت ض الل ر عن نوع اويولع
 18 ن ت، )لون  قط إن كونا ييل مواد خوم ع لةوائم

 3 ي
 68 هل توجد لوائح معمول هبا ملعاجلة خماطر احلاوايت ومحولتها؟ 

 32 ن ت
 15 يزمع )م هو مستقيالً 

 21 ي
 66 هل ختضع احلاوايت واحلموالت لعمليات تفتيش؟ 
 32 ن ت، )يرلكز الت تنش يديًدا عةى اوو)ا  )اولتهو

 22 يديًدان ت، )لون لنس تشول عيةنو  هود ع ةركلز عةى اوو)ا  
 17 ي

 62 هل تُتخذ تدابري يف حال اكتشاف خماطر يف احلاوايت ومحولتها؟
 51 ن ت، حبول اوو)ا  املستو ديف

 43 ن ت، حبول اوو)ا  اجلوهزيف لةتصدير
 8 ي

 61 هل مت العثور على آفات أو كائنات أخرى أو تلّوث يف احلاوايت واحلموالت؟
 32 لةةنر الز اع  ن ت، مبو  نهو آ و  خوم ع

 35 ن ت، مبو  نهو آ و  غا خوم ع لةةنر الز اع 
 16 ي،   ي ثر عةى يل آ و  ي) ين اوو)ا  )اويولع    ضع لةت تنش

 58 هل هناك نظام إلدارة املعلومات املتعلقة ابحلاوايت؟ 
 36 ي

 22 ن ت فتد جو  مت و)ةع 
 


