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صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) استخدام املواد الواردة يف هذا املنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف ذلك،
ميكن نسخ هذه املواد وتنزيلها وطبعها ألغراض الدراسات واألحباث والتدريس اخلاصة ،أو لالستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أن يشار
إىل أن املنظمة هي املصدر ،واحرتام حقوق النشر ،وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من
األشكال.
وعندما يتم استنساخ هذه التوصية الصادرة عن اهليئة ،جتدر اإلشارة إىل أن النسخ احلالية املعتمدة لتوصيات اهليئة متاحة للتنزيل على العنوان التايل:
www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/

وينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان التايل:
 http://www.fao.org/contact-us/licence-request/enأو إىلcopyright@fao.org :
وإن املنتجات اإلعالمية للمنظمة متاحة على املوعع اإللكرتوين للمنظمة ( )www.fao.org/publicationsوميكن شراؤها بإرسال الطلبات إىل:
تعب عن أي رأي خاص للمنظمة يف ما يتعلق بالوضع
 .publications-sales@fao.orgواألوصاف املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرضها ال ّ
القانوين أو التنموي ألي بلد أو إعليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها .وال تعب اإلشارة إىل شركات حمددة أو
منتَجات بعض املصنِّعني ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب املنظمة أو تفضيلها على مثيالهتا مّا مل يرد ذكره .واآلراء املعرب
عنها يف هذا املنتَج اإلعالمي هي آراء املؤلف (املؤلفني) وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة أو سياساهتا.
© FAO 2001/IPPC Secretariat

تاريخ المطبوع

هذا ال يشكل جزءًا رمسيًا من توصية اهليئة.

ُ 2015-03عرضت التوصية خالل الدورة العاشرة للهيئة.

 2015-03اعتمدت اهليئة ،يف دورهتا العاشرة ،التوصية بشأن احلاويات البحرية (.)R-06
 2016-12استعرض مكتب اهليئة التعديالت احلبية املقرتحة من عبل أمانة االتفاعية الدولية ووافق عليها.
 2017-04وافقت اهليئة ،يف دورهتا الثانية عشرة ،على إعادة ترتيب نسق التوصية وعلى إدراج التعديالت احلبية.
آخر تعديل لتاريخ املطبوع:

2017-04
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معلومات أساسية
أيضا وحدات نقل الشحنات) قد
أشار استقصاء أجري يف بعض البلدان إىل أن احلاويات البحرية (اليت تُسمى ً
حتمل معها ،وإن بدرجات متفاوتة ،ملوثات خاصة بفعل وجود بذور وحلزونات وبزاق وتربة وعناكب وغيها من العناصر
اليت قد تشكل خطرا على السالمة البيولوجية يف داخلها وخارجها وقد تتسبب خبطر انتقال اآلفات.
ً
وتُعترب تعبئة الشحنات على منت احلاويات البحرية أكثر مراحل سلسلة إمداد احلاويات البحرية عرضة خلطر
حدوث تلوث .لذا ،يتعي على اإلجراءات اليت يتبعها املشغلون للحفاظ على نظافة احلاويات البحرية وتنظيفها وملناولة
احلاويات والشحنات أن تأخذ بعي االعتبار خطر حدوث تلوث يف مرحلة التعبئة .
وحتقي ًقا هلذه الغاية ،قامت املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،
بدعم من جمموعة عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحرية والتابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) ،مبراجعة
مدونة املمارسات املشرتكة بشأن وحدات نقل الشحنات حبيث يُضاف إليها عدد من العناصر اهلامة على صعيد الصحة
مثال اإلشارات إىل تنظيف احلاويات البحرية يف الفصل  ،8امللحق  5وال سيما امللحق  6عن احلد قدر
النباتية ،ومنها ً
جمددا .وقد أقرت هيئة تدابي الصحة النباتية (املشار إليها يف ما بعد باسم "اهليئة") هبذا
املستطاع من خطر انتقال امللوثات ً
وأثنت عليه يف دورهتا التاسعة (.)2014
هذه التوصية موجهة إلى
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية
التوصيات

اآلفات.

جيب أن تكون احلاويات البحرية اليت تدخل يف احلركة الدولية نظيفة قدر املستطاع للحد قدر اإلمكان من حركة

وعليه ،فإن اهليئة تشجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على ما يلي:
(أ)

اإلقرار بوجود خطر انتقال اآلفات والبنود اخلاضعة للوائح عرب احلاويات

(ب)

إطالع املعنيي بتعبئةةة احلةةاويةةات البحريةةة أو حبركةةة احلةةاويةةات البحريةةة إىل داخةةل البلةةد التةةابعةة لةةه أو إىل خةةارجةةه
على املعلومات املتعلقة خبطر انتقال اآلفات عرب احلاويات البحرية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

البحرية.

الصفحة

 1من 2
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(ج)

دعم تنفيذ األجزاء ذات الصلة من مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات( 1املنظمة البحرية
الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا).

(د)

مجع املعلومات عن حركة اآلفات عرب احلاويات البحرية نفسها وليس مع الشحنات املنقولة عرب احلاويات البحرية
وتشاطر هذا النوع من املعلومات عند بروز اجتاهات خطرة ويف حال وجدت.
ُ

(ه)

وممكنا
ربرا ً
وحتليل اخلطر احملتمل بالنس ة ة ة ة ة ةةبة إىل اآلفات واختاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء اخلطر إذا كان ذلك م ً
من الناحية العملية.

التوصية (أو التوصيات) التي أُبطلت بموجب ما ورد أعاله:
ال

توجد.

 1ميكن االطالع على مدونة ممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات (املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا) على العنوان التايل:
https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece

الصفحة

 2من 2
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى
حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة
لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها ،وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة”.

الهيكل التنظيمي

◆هناك أكثر من  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية
لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
◆امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية
للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
◆تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية.

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

