
February 2022 CPM 2022/33 
 

 

NI342/A 

A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 عشرة السادسةالدورة 

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افتراضي، 

 فريق المهام المعني بالحاويات البحرية

 من جدول األعمال 3-11البند 

لجنة التنفيذ  عن المسؤول منإسهامات مع  الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 
 وتنمية القدرات بشأن فريق المهام المعني بالحاويات البحرية

 

 معلومات أساسية -اًل أو  
يف مسححةلة اطتةححي   بصححو ن طةحح ةهلي  الفرعية التيبعةجملموعيت واواللجين )اهليئة(  هيئة تدابري الصحح ة الاتيتية تعمل -1

التعقيد املتةصححححححححل يف العملييت اللوحسححححححححتية لل يوييت  غري أن. 2008اآلفيت من خالل تلوث احليوييت الت رية ماذ عيم 
 ضحححد ًدًمي. وطتيجة لذلمت  ع تعليل العمل علش مةحححروا املعيي  الدوب لتدابري الصححح ة الاتيتيةامل أميم حتديًي شححح  لالت رية 

 .هذه املة لة ملعيجلة يحليوييت الت ريةب فريل املهيم املعين  وع إطةيء 2016 عيم ذه املسةلة يفهب اخليص
  يف عيم تلجاة التافيذ وتامية القد ال تيبعةفرعية  جمموعة وهو  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية طةحححححححححححححح وأ   -2

يية ل مدهتي أ بع سححححححححححححححاوات عملخ ة  بغرض توحيه 2017 احليوييت الت رية وخميطر  بةححححححححححححححةن الاتيتيتالتفيًية الدولية لًو
 كيطون األول/حىت ديسححححححححححححححمر فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةمتديد ولية   أطه حرىإل  الصحححححححححححححح ة الاتيتية املرتت ة هبي. 

 .العديد من األطة ة املخ ط هلي تافيذ حيلت دون اليت 19-حيئ ة كوفيد بستب تفةد 2021
مححدوطححة ًيححيا التححةلري الاححيح  عن مححي يلد   املهححيم املعين بححيحلححيويححيت الت ريححةتضححححححححححححححماححت األهححدا  األوليححة لفريل و  -3

ماامة العمل /الصححححيد ن عن املاامة الت رية الدولية )مدوطة املمي سححححيت( املمي سححححيت بةححححةن تعتئة وحدات طقل الةحححح ايت
 ة العمل الت ميلية لتقيي  وإدا ن هتديدات اآلفيت املرتت ة خلالفعيل  التافيذ وتعزيز؛ اللجاة الًتصححححححححححححححيدية ألو وبي/الدولية

اامة مب اخليص تةمني وتيسري التجي ن العيملية ضمن إطي  معييري مفهوم املةغلني الًتصيديني املعتمدينو ؛ بيحليوييت الت رية
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يت الت رية وزييدن الوعد مبخيطر اآلفيت يف ومنوذج بييطيت ماامة اجلمي ك العيملية ألغراض طايفة احليوي اجلمي ك العيملية
 .مسي  احليوييت الت رية

رهي احلركة الفعيلة وجتد  اإلشي ن إىل أن الًتصيدات الوطاية تعتمد علش التدفل الفعيل والسلس للتجي ن اليت تيس   -4
ن حيوية كل مليو  220أكثر من شححححححح ن مع و . لعيمل الزمنلل يوييت الت رية من خالل طايم لوحسحححححححيت معقد وحسحححححححيا 

 تتعححيت أن تؤدي إىلتغيريات يف الااححيم  يأل مي نفححهطححه . وبححيلتححيب  حج  عمليححيت احلححيويححيت الت ريححة هححيئاًل  يعترعححيم  
العديد من الت دييت والفرص  واسححححت لع وليتهعلش  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية عمل   يف حني  وبيلتيب. ضححححخمة

يئة لضحححححمين اييذ أي ًرا ات يف ضحححححوء اهلعرض هذه العتتي ات علش  يضحححححرو   أوا أطه من الءه أعضحححححي  أنإل  والعتتي ات  
 املعلوميت التفصيلية.

علش تلوث  التةلرياوا السلع ومايولتهي ويزياهي ًتل التعتئة وألايءهي مي ن ل هتةمل العتتي ات الرئيسية حقيقة أطو  -5
 املسيءلة أو الوصييةكين هايك افتقي  إىل   وبيلتيب  كيفة  األطرا  املعايةأطه ل توحد وسيلة لتتتع و ؛ التستب فيهو  احليوييت
أن األطرا  املتعيًدن ًد تفتقر إىل القد ن علش إحراء عملييت التفتيش بيلاار إىل احلج  ال تري لةحححححححححححححح ايت و ؛ ال يملة

 .مرتفعة للغيية أن ت ونالت يليف املرتت ة بتفتيش احليوييت من شةن وأن  احليوييت؛
ومزايي  بيآلفيت يف الستل املم اة للتصدي لتلوث احليوييت الت رية فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةطار و  -6

-https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity الاهيئد من التقرير  2-6)القس  كل ماهي وعيوب  

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-

force-sctf/sctf-final-report/) .توصية ووضع؛ تدابري طوعية وتافيذهيل ةوضع ً يعيت الصايع وتةمل اخليي ات 
يية الاتيتيت؛  عن تصد  يية الاتيتيت  التفيًيةصيد ن عن توصية  ووضعالتفيًية الدولية لًو دوب لتدابري  ومعيي الدولية لًو

؛ وت وير اخل ون األوىل والطتقيلية لعتميد معيي  دوب لتدابري الص ة الاتيتيةذلمت  التوصية بيعتتي  تاقيحالص ة الاتيتية  مع 
 علش حسيبِص بةي خيي  يو  غري أن فريل املهيم ملحديد لتدابري الص ة الاتيتية دون حتديث التوصية احليلية.  دوب معيي 

 .اخليي ات األخرى
أيًضي يف العديد من التدابري املستهدفة ملعيجلة تلوث احليوييت الت رية  املهيم املعين بيحليوييت الت ريةطار فريل و  -7

-https://www.ippc.int/ar/core  الاهيئد من التقرير 2-6 القس بيآلفيت ومزايي وعيوب كل ماهي )

activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-

sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report .) مبتيدات اآلفيتمعيجلة احليوييت تةمل اإلحراءات املم اة و  
علش يوِص بةي خيي   مل فريل املهيم غري أن. تتخري  وتعديل تصمي  احليويةالاحلرا ن أو بواس ة احليوييت الفي غة ومعيجلة 
 .اخليي ات األخرى حسيب

للجاة التافيذ وتامية القد ات علش الحتميا احليب  لفريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةعرض التقرير الاهيئد وي   -8
التقرير السححححتل املم اة  ويتضححححمن .2022 طيسححححين/لهيئة يف أبريلللحًقي إىل الدو ن السححححيدسححححة عةححححرن  وإحيلتهللموافقة عليه 
بيإلضححححيفة إىل ذلمت  و . بيآلفيت الت رية احليوييتتدابري مسححححتهدفة ملعيجلة ًضححححييي لددن تتعلل بتلوث  عدن  يللمضححححد ًدمً 

  الق يامن خالل التعيون الوليل بني املااميت الوطاية لوًيية الاتيتيت وممثلد  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية م ًد  
 .من خميطر الص ة الاتيتية يف مسي  احليوييت الت رية اليت هتد  إىل احلدمن التوصييت  العديد

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/)
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/)
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/)
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
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فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية إىل  أشي والتدابري املستهدفة احملتملة   املم اةعاد الاار يف مسي ات العمل و  -9
علش  األلراحلد األدىن من  توليد املخيطر معحتقيل مسحححححححتوى معقول من احلد من  يتمثل يفأن املتدأ األسحححححححيسحححححححد  ب أن 

تقليل خميطر الصححححح ة يهد  إىل أو توصحححححية أو حل لدد  توحيه  ب علش أيل يوييت. وبيلتيب  اخلدميت اللوحسحححححتية ل
 حتقيل هذا اهلد .من أحل  وفعيًل  يومم اً   ي ون عمليً يالاتيتية علش مسي  احليوييت الت رية أن 

العديد من التوصحححححححححييت لل د من خميطر الصححححححححح ة الاتيتية يف مسحححححححححي  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية قرتح يو  -10
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity من التقرير الاهحححححححيئد 7احلحححححححيويحححححححيت الت ريحححححححة )القسحححححححححححححح  

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-

force-sctf/sctf-final-report.) 

وافقت كمي    علش التقرير 2022 شححححححححتي /يف احتميعهي الفرتاضححححححححد يف فراير تالتافيذ وتامية القد ا جلاةوافقت  -11
ومعاية هيئة لجمموعة تركيز تيبعة لإطةححححححححححححححيء   مبي يف ذلمت فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةعلش التوصححححححححححححححييت اليت ًدمهي 

 .توفر املوا د شري ة  2022عيملية حول احليوييت الت رية يف عيم عمل  حلقةوتااي   بيحليوييت الت رية
ع التوصحححححححل إىل  تالتافيذ وتامية القد ا جلاة أت و  -12 من السحححححححتاتيحيت امللموسحححححححة من  ًد  أكربةطه كين من املتًو

 .مايًةة هذه الاق ة بيلتةكيد ستواصل اهليئةوأن  الت رية فريل املهيم املعين بيحليوييت
فريل املهححيم املعين بححيحلححيويححيت الت ريححة  علش اإلشححححححححححححححرا  علش عمححل جلاححة التافيححذ وتاميححة القححد اتأخريًا  وافقححت و  -13
التافيذ  صححححعيد علش التتعيتةن هايك القليل من ب اعرتفتل اهي لجاة التافيذ وتامية القد ات(  و التيبعة ل الفرعيةاجملموعة )

سححححححححيةححححححححمل الصححححححححييغة احملتملة  جمموعة الرتكيزأن عمل إىل أطه طارًا  جلاة التافيذ وتامية القد اتوتامية القد ات. واعترت 
تيسحححححححري  وأنيئة اهل تب/امل من ًتلاإلشحححححححرا  فهطه  ب تقدمي يئة  اهلتوصحححححححية  تاقيحملعيي  دوب لتدابري الصححححححح ة الاتيتية أو 

 .ن التافيذ والتيسرية وحدن أخرى غري وحدبواس  ياتغد أن يت  العمل
 :القييم مبي يلد مدعون إىل اهليئةإن و  -14

التوابة الدولية للصحححححح ة  )ماةححححححو  علش واملوافقة عليهفريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية  تقريرب اإلحيطة علمًي (1)
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity ( ليزية فقط بيللغة اإلط الاتيتية

development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/ 
هيئة لدسحححححة عةحححححرن لالدو ن السحححححيإىل  املرفوعة فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية التيلية توصحححححييت املوافقة علش (2)
(2022 ) 
 ي ع إعدادهذال الختصحححيصحححيت مةحححروااسحححتايًدا إىل لهيئة ومعاية بيحليوييت الت رية لجمموعة تركيز تيبعة طةحححيء إ 

 ليزيححححة علشط واملتححححيح بححححيللغححححة اإللفريل املهححححيم املعين بححححيحلححححيويححححيت الت ريححححة من التقرير الاهححححيئد  2)اطار املل ل 
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-

committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report  
لهيئة لاًرتاح إطةححححححححححيء جمموعة تركيز تيبعة من حدول األعميل " 6-8-8 التاد - CPM 2022/31 واطار الوليقة

فريل املهيم املعين بيحليوييت ياتغد الاار يف مةي كة أعضيء و "(. ومعاية بيحليوييت الت رية ومةروا اختصيصيهتي
 .لضمين استمرا ية العمل  وهو أمر بيلغ األمهيةالت رية 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
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   لفريل املهححيم املعين بححيحلححيويححيت من التقرير الاهححيئد  3  )اطار املل ل 2022عمححل عححيمليححة يف عححيم  حلقححةتااي
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity واملحححححححححححتحححححححححححيح عحححححححححححلحححححححححححش الحححححححححححتححححححححححح حححححححححححريحححححححححححة

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-

container-task-force-sctf/sctf-final-report)  املهيم  فريل توفر املوا د  ملايًةحححححححححححة طتيئ  شحححححححححححري ة
وصححد هو ي. و ًدًمي للمضححدأفضححل طريقة و مع ممثلد مجيع أصحح يب املصححل ة املعايني  املعين بيحليوييت الت رية

 .كذلمت جبمع عايصر إضيفية إلد احهي يف برطيم  حلقة العمل الدولية املقرتحة
 وياتغد 2022 عمل عيم حلقةإىل مي بعد بةححححححةن التوحيه و/أو اخل وات التيلية األخرى  اهليئةًرا ات  تةحيل .

جمموعة الرتكيز اجلديدن التيبعة العمل من ًتل  حلقةزيد من الت ليل ملايًةيت املهذا القرا  إىل  مثل أن يستاد
ع ي. و ي  إذا ع إطةحححححححي هواملعاية بيحليوييت الت ريةهيئة لل  ذلمت يؤدي أن فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةتًو

 األفضل. إىل اييذ القرا ات املستارين
  يية الاتيتيت ت و هيتضححححححححمن أي توحيه أن علش  احليوييت الت رية الفي غة واملعتةن يف ط يًه التفيًية الدولية لًو

د ي ون   إذ  حد سواء عاد ت وير التوحيه  ياتغد و . ملولني كالمهييت رك كال الاوعني علش املستوى الدوب ًو
يية الاتيتيت ومجيع ال ييطيت األخرى اليت ًد تتةلر هبذ  .ا التوحيهالاار بعايية يف ًد ن املااميت الوطاية لًو

 يية الاتيتيت التفيًية السححححيدسححححة الصححححيد ن عن التوصححححية اإلبقيء علش بةححححةن احليوييت الت رية اليت ع  الدولية لًو
ت اه كإمي  وذلمت   وتاقي هي  2017عيم اعتميدهي بدايًة يف  ًتل وضحححححححححححححع معيي  دوب لتدابري الصححححححححححححح ة  مًؤ

 .الاتيتية أو كاه  هنيئد
  بالتقيء يف الفرص  ولتوفر سححححريع حيصححححل بةحححح لمي ن أن الذي الت اولوحيي احلديثة  جميل لتقدم يفل حيلة تًر

ًد  اليت  الت اولوحية املتقدمة  مبي يف ذلمت طرق ال ةف اجلديدن والذكيء الص ايعد الا ه ت تيل من أحل 
 القريب أو املتوسط. علش املدى ت تيح

الدو ن السيدسة عةرن  احليوييت الت رية بعد يف جميللإلشرا  علش العمل  الفرعد األطسب اجلهيزيف  الاار (3)
ي  علش ومايًةة كيفية التعيمل مع هذا الاة  عدد ًليل من م وطيت التافيذ وتامية القد ات بيلاار إىل وحودلهيئة ل

يية الاتيتيت  .مستوى أميطة التفيًية الدولية لًو
فريل املهيم املعين  التيلية الصحححححححححححححيد ن عن توصحححححححححححححييتإىل ال جمموعة الرتكيز )يف حيل ع إطةحححححححححححححي هي( لفت عايية (4)

 بيحليوييت الت رية 
  فريل اتيئ  عمل لًرا اهتي يف احلسححححححتين بةحححححح ل كيمل  أخذ أن تضححححححمنهيئة لجمموعة الرتكيز التيبعة ل علش ب

عة  وحلقة  املهيم املعين بيحليوييت الت رية  .2022املقر  عقدهي متدئًيي يف عيم و العمل الدولية املتًو
  ام  املةغلني استخدام بر  اليت يا وي عليهيالقيمة احملتملة أن تست لع لهيئة لجمموعة الرتكيز التيبعة  علش ب

وإضحححححيفة عايصحححححر التييطيت للمسحححححيعدن يف تتتع حيلة طايفة وحدات احليوييت مبوحب  الًتصحححححيديني املعتمدين
 .اامة اجلمي ك العيمليةمب اخليص تييطيتالمنوذج 

يية الاتيتيت التيبعة هلي إىللفت عايية  (5)  عنالصححيد ن التوصححييت التيلية  األطرا  املتعيًدن واملااميت الوطاية لًو
 :فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية
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   يف  واملسححيعدنحتديد خميطر اآلفيت بةحح ل أفضححل من أحل تةححجيع األطرا  املتعيًدن علش مجع التييطيت يت
تةحححجيع األطرا  املتعيًدن يت  و . مدوطة املمي سحححيت بةحححةن تعتئة وحدات طقل الةححح ايت اعتميدًييا مدى 
ي علش  يية الاتيتيت  لالتفيًية الدوليةلخ و  التوحيهية احليوييت الت رية وفًقي لمسحححححححححححوح تافيذ /إعدادأيضحححححححححححً لًو

يية الاتيتيت اخليصححححححححة بمسححححححححوح احليوييت الت رية  بةححححححححةن وتقدمي طتيئ  املسححححححححح إىل أميطة يملااميت الوطاية لًو
يية الاتيتيت  .التفيًية الدولية لًو

   األطةحححححححححح ة  اسححححححححححت الاهبد   ن اجلمي ك الوطايةمتةححححححححححجيع األطرا  املتعيًدن علش التصححححححححححيل باارائهي يت
واخلرات اجلي ية املتيحة علش املسحححححححتوى الوطين  يث مي ن اًرتاح هن  موحد بةحححححححةن طرق التعيون احملتمل بني 

يية الاتيتيت بةةن هذا املوضوا  .ماامة اجلمي ك العيملية وأميطة التفيًية الدولية لًو
  التصحححححيل الوطاية اخليصحححححة هبي لدى املاامة الت رية الدولية حهيتع م الخنرا  ب علش األطرا  املتعيًدن 

يف برام  تفتيش املاامة الت رية الدولية املتضححححماة دع  إد اج طايفة احليوييت الت رية ضححححمن املعييري من أحل 
 .الة ايتلوحدات طقل 

 والزائدن  املزدوحةألطةحححح ة جتاب امن أحل يلتعيون والتاسححححيل بني مجيع الوكيلت احلدودية ب الضحححح الا ياتغد
 أن ت ون أطةحح ة إدا ن احلدود علش ب و المتثيل واإلطفيذ.  وطا عن احليحة  مبي يف ذلمت عملييت التفتيش 

اامة التجي ن اخليص مبمع اتفيق تيسححححححححححري التجي ن  ويتميشححححححححححش ذلمتبيلتييطيت.  وموحهةاملخيطر مسححححححححححتادن إىل 
 .العيملية

  تةححححححححححححجيع األطرا  املتعيًدن علش إحراء د اسححححححححححححة حدوى يت  اامة اجلمي ك العيملية  مب اخليص تييطيتالمنوذج
كيفية اسححححححتخدام منوذج   مي خيص يف طريل املضححححححد ًدًمييف اجلمي ك الوطاية من أحل حتديد  يوطاية مع طارائه

 .لت ريةتتيدل املعلوميت حول حيلة طايفة احليوييت امن أحل اامة اجلمي ك العيملية مب اخليص تييطيتال
 خاللتقدمي مدخالت  إىلاألطرا  املتعيًدن ت دعش   مدوطة املمي سحححيت بةحححةن تعتئة وحدات طقل الةححح ايت 

 .مدوطة املمي سيت بةةن تعتئة وحدات طقل الة ايت تاقيحعملية 
 :فريل املهيم املعين بيحليوييت الت رية التيلية الصيد ن عن توصييتال إىلكيفة أص يب املصل ة  لفت عايية  (6)
 اجلهيت  ب إشحراك مجيع و . دو ًا أسحيسحًييالتصحيل الفعيل   كمي سحيؤدي  ب أن يسحتمر  فع مسحتوى الوعد

 ب إشححححراك و فه  سححححتب الاه  امل تل والغرض ماه بسححححهولة.  يتسححححى كدسححححؤولية  سححححلسححححلة امل ضححححمن الفيعلة
ضمين  يفلاةر املستقتلية لرام  ا األه الت دي  وسيتمثليف املايًةيت.  كتريعلش ط يق   اجلهيت املستو دن

من ال ييطيت الصحححححغرين واملتوسححححح ة احلج  يف مجيع أ يء  ت ويرهي إىل العديد حرىوصحححححول املةحححححو ن واملواد اليت 
 هي.وتفريغ احليوييت الت رية تعتئةاملسؤولة عن  ال ييطيتاملعتةن يف حيوييت  مبي يف ذلمت  اإلمداداتسلسلة 

  جلعل املسحححححححححؤولييت دوطة املمي سحححححححححيت بةحححححححححةن تعتئة وحدات طقل الةححححححححح ايت ملالاص ال يمل  اسحححححححححتعراضمي ن
بتعتئة وحدات طقل اخليصحححححححة املسحححححححؤولية علش طول سحححححححلسحححححححلة  توصحححححححيًفيأكثر و  أوضحححححححح واإلحراءات ذات الصحححححححلة

بةةن تعتئة  املاق ة املمي سيت مدوطةاحلستين حيلة  أن تةخذ يفلغة التعديالت املقرتحة  علش ب و . الة ايت
مدوطة املمي سحححححيت بةحححححةن  ب أن يات  عن ذلمت طسحححححخة من و   إلزامد مقيبل طوعد. قل الةححححح ايتوحدات ط
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فريل املهيم املعين وصححد ويمي ن اسححتخدامهي كوليقة مسححتقلة إلدا ن خميطر اآلفيت.  تعتئة وحدات طقل الةحح ايت
يية الاتيتيت تعليقيت  بيحليوييت الت رية  .تاقيحال اوصييت بةةن هذوتبةن تقدم أميطة التفيًية الدولية لًو

 ع أن يؤدي التخلص التد  د من احليوييت ذات األ ضييت اخلةتية  ت اولوحييت تصايع احليوييت  من املتًو
يوييت ذات أ ضححية فولذية إىل تقليل خميطر التلوث وتسححهيل التاايف الفعيل   واسححتتداهلي  يوييت مركتة أو 

 .الصعيدعلش هذا  مواصلة الست الاوياتغد 
  بيلدو  الذي مي ن أن تلعته عضويتهي  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةيف  املمثلةق يا مااميت الاعرتفت

من هنييته   فريل املهيممع اًرتاب عمل و . بيآلفيت الت رية احليوييتخميطر تلوث  احلد منيف املسحححححححيعدن علش 
ع إحراء مايًةححيت مةححرتكة ب ًيمت كل ماامة ت ديد عدد من األف ي  واملقرتحيت  ومن املفهوم أطه من املتًو

 تايولت هذه األف ي  املختلفة أدوا  ومسححححؤولييتو . لفريل املهيملتقييمهي وت ويرهي بعد صححححدو  التقرير الاهيئد 
زييدن  وأسححيليبوييت    وإىل أي مدى مي ن "الت قل" من طايفة احلياإلمداداتاألطرا  يف سححلسححلة  خمتلف

املااميت املعاية علش  فريل املهيم املعين بيحليوييت الت ريةةححجع ويالوعد مبخيطر التلوث ووسححيئل احلد ماهي. 
 احليصلة. علش الت و ات اهليئةإطالا مواصلة 

 


