
 CPM 2023/17 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 النباتية معلومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة
 من جدول األعمال 2-13البند  احلاوايت البحرية بشأنحلاوايت البحرية وحلقة العمل اب املعنية 

 8 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية واملعنية ابحلاوايت البحريةمعلومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز 
 احلاوايت البحرية بشأنالعمل وحلقة 
 من جدول األعمال 2-13البند 

 رئيس جمموعة الرتكيز املعنية ابحلاوايت البحرية( من إعداد)

 معلومات أساسية

، جمموعة الرتكيز 2022يف يونيو/حزيران املعقود ، خالل اجتماعها االفرتاضكككك  )اهليئة( لت هيئة تدابري الصككككحة النباتيةشكككك ّ  [1]
 يئة. اهل على قرارات بناء   (جمموعة الرتكيز) اوايت البحريةاملعنية ابحل

أمري ا عن  ت  املل يف من كندا )عضككككو بديل مسكككك ّ  Greg Wolffالسككككيد  اهليئةوخالل االجتماع نفسككككّي، عّك م ت   [2]
 . جمموعة الرتكيزيئة يف اهل مل ت  الشمالية( ممثال  

مثل جلنة املعايري السككككككيد مب، و Dominique Pelletierممثل جلنة التنفيذ، السككككككيد وجود ا با أيضكككككك  يئة علم  اهلوأحاط م ت   [3]
Hernando Morera GONZÁLEZ  )املنظمة   ممثل جرى إدراججمموعة الرتكيز. وابإلضافة إىل ذلك،  يف)كوستاري ا

 (.1 امللحقيف  قائمة األعضاء)ترد  جمموعة الرتكيزالبحرية الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية وجمموعة البنك الدويل يف 
 وضكككككااسكككككتعراض مليا املواد والتو كككككيات ذات الصكككككلة، و  يف، 1الختصكككككا كككككاتلا وفق  و  ،جمموعة الرتكيزالغرض من  وي من [4]

معيار دويل  وضكككايئة بتو كككيات، مبا يف ذلك خيار اهلسكككه  يف إدارا راار الصكككحة النباتية، وتزويد تخيارات قابلة للتطبيق 
 الصادرا عن اهليئة. 6رق  فت جمموعة الرتكيز إبعداد مشروع تنقيح للتو ية ذلك، ُكلّ  عالوا على لتدابري الصحة النباتية؛ و 

سيت  نشر و . حضوريش ل ب، مرتك بش ل افرتاض  ومرا واحدا 2022عدا مرات خالل عام  جمموعة الرتكيزاجتمعت و  [5]
 .جمموعة الرتكيز على البوابة الدولية للصحة النباتية الصفحةتقرير حلقة العمل على  شروعم

 ةلوجسككككككككككككككتياملسككككككككككككككائل العلى  النتخا  رئيس دائ ، واالتفاق 2022أغسككككككككككككككطس/    25عقد االجتماع األول يف قد و  [6]
جمموعات فرعية من  جمموعة الرتكيز. وإضكككافة إىل ذلك، أنشكككأت ةولويحسككك  األ هاالجتماعات، وحتديد األنشكككطة وترتيبل

سكككككككتخدام برامني املشكككككككغلك االقتصكككككككاديك املعتمدين، وإضكككككككافة عنا كككككككر البيا ت الاسكككككككت شكككككككاة القيمة ا تملة  أ()أجل: 
العمل على اقرتاح و منوذج البيا ت ملنظمة اجلمارك العاملية؛ ) ( مبوج  للمساعدا يف تتبا حالة نظافة وحدات احلاوايت 

                                                      
1  https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM_ToR_FG_SeaContainers.pdf 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-sea-containers/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-sea-containers/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM_ToR_FG_SeaContainers.pdf
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 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية علومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز م

 احلاوايت البحريةبشأن وحلقة العمل  واملعنية ابحلاوايت البحرية
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8من  2الصفحة 

إىل  سككككككيت  تقد ّي ،آلفاتابتلوث الحتديث مدونة املمارسككككككات بشككككككأن تعبئة وحدات نقل الشككككككحنات بعنا ككككككر للوقاية من 
 لل نة األم  املتحدا االقتصادية ألورواب.  ةالتابع ةاخلرباء غري الرمسي جمموعة

أيلول اليت عقدت يف سككككككككككككككبتمرب/ النبااتت حول احلاوايت البحرية وعق  حلقة العمل اليت نظمتها االتفاقية الدولية لوقاية [7]
يوم  حلككاوايت البحريككة اب املعنيككةو  لهيئككةيف لنككدن، اململ ككة املتحككدا، ُعقككد االجتمككاع الثككاي  موعككة الرتكيز التككابعككة ل 2022

املعلومات  جمموعة الرتكيز. و قشكككككت جمموعة الرتكيزأكتوبر/تشكككككرين األول. وقد حضكككككر حلقة العمل معظ  أعضكككككاء  5و 4
وكذلك االستنتاجات املستخلصة من حلقة العمل. وستساعد نتائني حلقة املتبادلة خالل عروض حلقة العمل ومناقشاهتا 

العمل على حتديد اخليارات التنظيمية وغري التنظيمية ا تملة الالزمة لإلدارا ال فؤا والفعالة ملخاار الصحة النباتية املرتبطة 
 احلاوايت البحرية.  حبركة

حلقة العمل أنّي ال يوجد فرق بك احلاوايت الفارغة واملعبأا من حيث من اسكككككككككككككتنتاجات ا انطالق   جمموعة الرتكيز والحظت [8]
راار الصكككككككحة النباتية الشكككككككاملة وأنّي   ن أن ي ون هناك ت رار للتلوث بسكككككككب  العديد من النقاط على اول سكككككككلسكككككككلة 

هذا أاي  من ة، وأن التعبئ موقايف أنّي جتدر اإلشكككارا إىل أن مصكككدر أي تلوث يتأثر بشكككدا ابلظروة السكككائدا رغ  اإلمداد )
 مواقامن امله  الرتكيز على  ّيالتلوث قد حيدث قبل ذلك أبكثر من دورا واحدا للتعبئة والتفريغ(. ولذلك، فف  حك أن

ا عامل املخاار، أي أن تلوث احلاوايت الفارغة يشكك ل أيضكك  احلد من  الالزم من املسككتوى حيققلن هذا وحده التعبئة، فإن 
لعميات   ن  ّيمسكككككككككألة أن املعلومات املقدمة يف حلقة العمل أ هرت أن جمموعة الرتكيزا  قشكككككككككت خطر ابلغ األمهية. كم
يف بعض مواقا العمليات اللوجسكككتية للحاوايت البحرية، كممارسكككة منتظمة، ما احلد األد  من ت  تأن التفتيش والتنظيف 

ا من الربامني الطوعية وكذلك برامني إنفاذ ناك عدد  التأثري على توقيت حركة احلاوايت )مثل مسكككتودعات احلاوايت(، وأن ه
 ل من معدالت التفتيش والتأخري يف سلسلة اإلمداد. االمتثال اليت تقلّ 

لحد من املخاار ذات الصكككلة مبسكككار احلاوايت لخالل حلقة العمل، فإن التوا كككل الفعال مه  للغاية  أشكككري إىل ذلككما و  [9]
ال   ن حتقيق أهداة احلد إنّي مدركك للمشكككاكل وكيف   نه  اإلسكككهام يف احللول، فمليا املعنيك وإذا مل ي ن البحرية. 

يف ذلك أ ككحا  املصككلحة الذين ال يشككاركون  امن الضككروري موا ككلة إذكاء وع  ملهور أوسككا، مبلذلك، و  من املخاار.
ني فعال لتخفيف املخاار بطريقة ا أنّي جي  تصككككككمي  بر ميف جتارا النبااتت واملنت ات النباتية. وأ ككككككبح من الواضككككككح أيضكككككك  

تألف من حلول مستقلة متعددا )على غرار مبادئ هنني يوأن  ،لحاوايتل ةلوجستياملسائل اللبية على ل من أي  اثر ستقلّ 
 الُنظ (.

أنّي على الرغ  من أن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مسككككككككككككككؤولة عن إدارا راار الصككككككككككككككحة النباتية  جمموعة الرتكيزرأت و  [10]
ا للحاوايت البحرية، فمن الواضككككككككح أن معاجلة راار الصككككككككحة النباتية ال امنة يف مسككككككككار احلاوايت البحرية قد تعا  أيضككككككك  

أي حلول مقرتحة من  امراعاملية لصككحة احليوان لضككمان مل ما املنظمة العاعسككي ون من امله  ال ،ملواثت أخرى. ولذلك
هلذه  عمل ط و  ن التنبؤ بّي و ما خيص شككككككواغل الصككككككحة احليوانية من أجل اتباع هنني مبسككككككّ  وقبوهلا يف جمموعة الرتكيزقبل 

 ألما تاألوىل يف مشكككاركة اوتتمثل اخلطوا  2.متضكككاربة توجيهاتالقضكككية، أو على األقل لتنسكككيق العمل وجتن   هور أي 
وقد ي ون من املناس  جدت. لعاملية لصحة احليوان، إن وُ لتحديد األعمال ذات الصلة اجلارية داخل املنظمة ا يف ما بينها

 عندئذ دعوا ممثل عن املنظمة العاملية لصحة احليوان إىل بعض أو كل اجتماعات اهليئة.

                                                      
 تتعلق ابملخلفات ال يميائية والنظافة املتعلقة ابألغذية املشحونة يف حاوايت حبرية. تتوجيهامن املفهوم أن الدستور الغذائ  قد قدم ابلفعل  2



 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية علومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز م
 CPM 2023/17 احلاوايت البحريةبشأن وحلقة العمل  واملعنية ابحلاوايت البحرية

 

 8 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

سائل على أمهية حماولة حتديد نقاط مشرتكة للتفتيش اإللزام  ا تمل ما أقل اآلاثر املتوقعة على امل جمموعة الرتكيزووافقت  [11]
 السككتخدام الفوري(، فضككال  ل ةلوجسككتيالدورات الت ون خارج هناك اوايت احل مسككتودعات احلاوايت ألن )مثال   ةلوجسككتيال

 . تهادراسوا لة وع  كامل ابملسألة مل اكتسا من أجل تطبيقها ني نظام اجلودا اليت   ن عن الص وك الطوعية وهنُ 
 - حزيران/ويونيمتابعة يف للة عمل حلقة العمل بتنظي  حلقعلى تو ككككككككككككككية املشككككككككككككككاركك يف  جمموعة الرتكيزا، وافقت وأخري   [12]

جمموعة  قرتاحذات  لة ابلحة وملا مدخالت إضافية ملناقشة التقدم الذي أحرزه رتلف أ حا  املص 2023متوز يوليو/
لهيئة لالدورا الثامنة عشككككككككككرا  تقد ّي إىلسككككككككككيت   ،ل اآلفات عرب مسككككككككككار احلاوايت البحريةو حول كيفية احلد من دخ الرتكيز

، من أجل هيئةل(. وينظر إىل حلقة العمل هذه على أهنا خطوا أسككاسككية عو إعداد تو ككيات للدورا الثامنة عشككرا ل2024)
وابإلضافة إىل ذلك، ست ون اض املقرتحات ما أ حا  املصلحة. خالل استعر  جتن  إاثرا شواغل يف مرحلة متأخرا من

ومت . اعلى التشككاور بشككأهن اهليئة وافقت، إذا 6رق  شككروع تنقيح التو ككية مب اخلا ككةا يف املشككاورات ا هام  حلقة العمل عنصككر  
 .2022ام حلقة عمل ع شهدهتااقرتاح حلقة العمل إىل حد كبري بسب  الن احات والتطورات اليت 

يف روما، مبشكككاركة بعض األعضكككاء عرب  2022أكتوبر/تشكككرين األول  28و 27يوم   موعة الرتكيزقد االجتماع الثالث  وعُ  [13]
(. وترد 6رق  بشأن احلاوايت البحرية )التو ية  اهليئةاإلنرتنت. وكان اهلدة الرئيس  لالجتماع هو البدء يف تنقيح تو ية 

 من جدول األعمال.   11التفا يل يف إاار البند 
  



CPM 2023/17 
 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية علومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز م

 احلاوايت البحريةبشأن وحلقة العمل  واملعنية ابحلاوايت البحرية
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8من  4الصفحة 

)حلقة عمل بشاااااااااأن احلاوايت من دخول اآلفات عرب مساااااااااار احلاوايت البحرية ة عمل دولية حول احلد حلق
 البحرية( 

املؤمتر الدويل للصككككحة يف لندن، اململ ة املتحدا، قبل  2022سككككبتمرب/أيلول  20إىل  19ُعقدت حلقة العمل يف الفرتا من  [14]
اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية وأ حا  و ا  ثلون املنظمات الوانية مشارك   130وحضر حلقة العمل النباتية. 

 القائمك على التعبئةو املصكككككككلحة يف القطاع مثل مال   احلاوايت وخطوط الشكككككككحن ومصكككككككنع  احلاوايت ووكالء الشكككككككحن 
 ن. وسلطات املوانئ ومشغل  ا طات البحرية والشاحنك واملستوردين واملصدري

وأ هرت حلقة العمل أمهية إجراء حوار مفتوح ومشككككككككاركة جمموعة متنوعة من أ ككككككككحا  املصككككككككلحة ملناقشككككككككة كيفية معاجلة  [15]
بشأن  املشاركك على أنّي ال يوجد وضوح كاة  جان  يف حك كان هناك اتفاق وتفاه  من و املستوايت احلالية للمخاار. 

العروض التقد ية واملناقشككة إىل املداوالت و ت ّي ت، املخاار ا دد بوضككوحرية ومسككتوى احلاوايت البحشككّ لها املخاار اليت ت
اليت  عمليةاللول احلعرفة أخرى ملجهات البحرية و ابحلاوايت  فريق املهام املعينمليا األعمال اليت قام هبا االسككككككككككككككتفادا من 
 نتسككب  يف ضككرر غري أاّل من رين للغاية ، جي  أن ن ون حذنافعلمهما  ّيمفاده أنأسككاسكك  فه  يف إاار   ننا النظر إليها 

  ملسارات اللوجستية احلساسة للحاوايت البحرية.مستوى اابلنسبة إىل مقبول 
فعالة بشككككككككأن احلد من راار الصككككككككحة النباتية املتعلقة  توجيهاتن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من وضككككككككا وإذا مل تتم ّ  [16]

على نطاق واسكككككككا من قبل مليا الشكككككككركاء الت اريك الرئيسكككككككيك، فإن  التوجيهاتابحلاوايت البحرية، وإذا مل يت  قبول هذه 
ون هائلة، مبا يف   ن أن ت  ملتطلبات اسككككترياد مسككككتقلة ورمبا متناقضككككة فرادى البلدان الناشككككئة عن اعتمادا تملة  العواق 

 ذلك التأثريات ال بريا على الت ارا وموارد التفتيش.
ا أحرز يف السنوات الثالث السابقة، ويعزى يومك أكرب ممّ  وكان من الواضح أن التقدم ا رز يف حلقة العمل اليت استغرقت [17]

، ومت اسككتغالل عدد كملموسككك ، حيث كانت الطاقة والتآزر بك املشككاركبشكك ل حضككوريذلك إىل حد كبري إىل املشككاركة 
ثقة الشكككككككككفافية و مسكككككككككتوى واضكككككككككح من المن الفرص لعقد اجتماعات جانبية على هامش حلقة العمل. وقد أدى ذلك إىل 

 فرص إلجراء حتليالت فورية ورصصة للمعلومات الناشئة. ابت ار، كما أاتح عداالتعاون و الو 
ّ ل  وبوجّي عام، متثل التقدم الواسككا وال بري الذي [18] حمتمل   ن أن جيما بك  خالل حلقة العمل يف حتديد هنني منه  سككُ

بطريقة ا على سكككككلسكككككلة من التدابري اليت جتتما مع   وبدأ هنني  شكككككئ يف التطور، بناء  ني تنظيمية وغري تنظيمية حمتملة. عدا هن
ال   ن أن عدا، تدابري مسكككككككتقلة  حيث أناالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  الُنظ  يفنهني ذلك بشككككككك ل مماثل لو  ؛منه ية

ول ن عند اجلما بينها تؤدي إىل تقليل املخاار بشكككككككك ل مقبول. و قش املشككككككككاركون إم انية  ،ت ون فعالة بشكككككككك ل فردي
ا   ن من خاللّي تطبيق بعض التدابري احلاوايت البحرية. وقد ي ون هذا دعامة أو أسككككككككاسكككككككك  ابلنسككككككككبة إىل اتباع هنني الُنظ  
 والعمليات.  ةوجستيللسائل ال مستوى املخاار دون اإلضرار ابملاإلضافية لتقلي

لت لفة رتبطة ابامل التداعياتتبدو و  ن أن تشكمل امل و ت األسكاسكية إعادا تصكمي  احلاوايت إلزالة األرضكيات اخلشكبية ) [19]
ك زء من دورات االسكككككككككككككتبدال العادية(، إىل جان  إم انية اعتمدت  إذا  ةوجسكككككككككككككتيللسكككككككككككككائل احمايدا وال أتثري هلا على امل

اسكككككككتخدام الطالء الطارد للحشكككككككرات )و/أو الطالء الفاتح اللون لتسكككككككهيل التفتيش(، والتفتيش اإللزام  للتلوث عندما يت  
 مستودعات احلاوايت.يف  احلاوايت الفارغةريك حت
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وحمددا اهلدة يف قائمة على املخاار /بعمليات تفتيش وتنظيف رصككككككككككصككككككككككة سككككككككككاسككككككككككيةو  ن أن تقرتن هذه اجلوان  األ [20]
وسائل " اليت ستصدر من خالل الو اية، وتعزيز "مسؤولية ّسنةإل رتونية حم مستنداتمستودعات احلاوايت، واستخدام 

 يتوىل أمرتفق على أنّي ينبغ  لألاراة املعنية أن تنظر يف احللول اليت يعتمد فيها الطرة الذي الت ميلية. واُ  االتصككككككككككككككال
الطرة السكابق الذي قام ابلتنظيف، وإذا مل ي ن األمر كذلك، إبال  ذلك الطرة السكابق بعدم االمتثال. على  تاحلاواي

  مليا األاراة املعنية والتغلّ سكككككككاءلة ملخاار، وكيفية ماولذلك، من امله  معاجلة كيفية تشككككككك يعنا لتطبيق تدابري احلد من 
 لحاوايت البحرية.ل ةلوجستياملسائل العلى مقاومة املستخدمك، وكيفية جعلها ممارسة عادية دون التأثري على سلسلة 

دعات ، مثل مسكككككككككتو ةلوجسكككككككككتياملسكككككككككائل العلى  عمليات احلاوايت ذات أقل التأثريات املتوقعةيف  مواقاو  ن اسكككككككككتخدام  [21]
الظهور يف املسككككككككككككككتودعات ل ل  واترجي  النظر يف ذلك بعناية من حيث تل ن احلاوايت لعمليات التفتيش اإللزامية. و 

، فإن النقطة املهمة ه  أنّي عندما تدخل احلاوايت إىل اومناقشككككككتهالتواتر يتعك توضككككككيح مسككككككألة ال يزال حاوية. ويف حك 
ام اللوجسكككككككيت و  ن إجراء فحص مفصكككككككل ألي تلوث يف هذه املرحلة دون مسكككككككتودع احلاوايت، فقد مت إخراجها من النظ

ا. وتعمل مسكككككتودعات احلاوايت يف كثري من احلاالت ا أسكككككاسكككككي  اللوجسكككككتية. و  ن أن ي ون هذا جانب  ابملسكككككائل اإلضكككككرار 
كنقطة هناية وبداية حلركة احلاوية عندما ت ون فارغة وتتضكككمن فرتا للتفتيش اهلي ل . ولذلك، قد ي ون لفحص احلاوايت 

ا جزء  اللوجسككككتية. وينبغ  اعتبار ذلك سككككائل على تدفقات احلاوايت وامل أقل أتثري سككككليالفارغة يف مسككككتودعات احلاوايت 
 ل الطرة املتلق  مبوجبّي الطرة السابق مسؤولية ضمان نظافة احلاوايت.حمتمل حيمّ  منه  من هنني 

ويف هذا الصدد، مت عرض أمثلة  .منه  ا من هنني ا أن تتقدم الت نولوجيا الناشئة بسرعة وقد تش ل جزء  ومن املتوقا أيض   [22]
حلاوايت من السككفينة إىل حمطة امليناء. ويسككتند ذلك إىل ال امريات لسككلسككلة من ال امريات املثبتة على الرافعات اليت تنقل ا

  اآليل الذي يسككككمح بتقيي  مليا اجلوان  املثبتة على الرافعات يف املوانئ، إىل جان  اسككككتخدام الذكاء اال ككككطناع  والتعلّ 
و  ن إدخال املعلومات يف الوقت . امليناء عملياتلوخضككككككككككوعها قبل دخوهلا ا عن التلوث اخلارجية السككككككككككتة للحاوايت حبث  

احلقيق  من هككذه ال ككامريات يف قككاعككدا بيككا ت االتفككاقيككة الككدوليككة لوقككايككة النبككااتت اليت   ن من خالهلككا للموانئ األخرى، 
حىت يف البلدان األخرى، حتديد ما إذا كانت جمموعات التلوث من خط/منشكككككككككككككأ واحد  خذا يف الظهور وتسكككككككككككككاعد على 

احلاوايت جاهزا لالنتقال إىل امليناء،   ن حتديد ما إذا كان ينبغ  عندما ت ون . و أكرب فعاليةبفتيش إجراء عمليات الت
 ا، أو ما إذا كان إبم اهنا االستمرار يف التحرك، ألهنا أ هرت راار منخفضة. وف  ختا، ألن هناك سحبها بعيد  

ا من التحدايت املطروحة، ومتثل راار ا مهم  ل جزء  واأله  من ذلك، خلصككت حلقة العمل إىل أن احلاوايت الفارغة تشكك ّ  [23]
أنّي ال يوجد فرق عام يتعلق ابملخاار املتعلقة ابلصحة النباتية بك احلاوايت الفارغة واملعبأا إىل لتلوث احلاوايت ابآلفات، و 

س أن مرحلة على اول سكككككككلسكككككككلة اإلمداد على أسكككككككاراحل للتلوث بسكككككككب  العديد من املوأنّي   ن أن ي ون هناك ت رار 
  .ابلتلوث التعبئة ه  اليت من املرجح أن حتدث فيها اإل ابة

يتعلق  ما يفاحلسككككاسككككية اهلائلة املوجودا  يفا يف حلقة العمل أحد املخاوة الرئيسككككية واملعروفة اليت مت أتكيدها جمدد  يتمثل و  [24]
شديد من خالل جائحة  حبوضو إىل ذلك  اإلشارا تذات الصلة، كما مت اإلمدادلحاوايت وسالسل ل ةوجستيملسائل اللاب

ذات التأثري املنخفض يف املراحل ورغ  أنّي يبدو أن بعض عمليات التفتيش والتنظيف   ن أن تت  يف بعض . 19-كوفيد
در على تقليل اق ّي أن هذا يف حد ذاتّي ال يبدو أن، إاّل ةوجسكككتياملسكككائل اللالنظ  اللوجسكككتية ما احلد األد  من التأثري على 

 .راار التلوث بش ل كاة  
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آلفات قد تنشكككككككأ يف البلدان غري السكككككككاحلية اب ومحوالهتااحلاوايت البحرية ا على أن مشككككككك لة تلوث ووافق املشكككككككاركون أيضككككككك   [25]
 يقتصككككر االقرتاح املتعلق ب يفية معاجلة مسككككألة تلوث احلاوايت البحرية على . وينبغ  أاّل ابلنسككككبة إليهاتشكككك ل راار  و/أو

 فة للموانئ البحرية.لبلدان املضيا
ملناقشكككككككككككة التقدم الذي أحرزتّي  2023وأبلغ املشكككككككككككاركون يف حلقة العمل عن احلاجة إىل تنظي  حلقة عمل للمتابعة يف عام  [26]

ابحلاوايت البحرية كخطوا رئيسككية عو اختاذ االتفاقية الدولية  ةاملعنيو دولية لوقاية النبااتت جمموعة الرتكيز التابعة لالتفاقية ال
يف  عقد حلقة العمل هذهجيري اختاذ الرتتيبات الالزمة لو  .2024االتفاقية الدولية يف عام  توجيهاترات رئيسككية بشككأن لقرا

 .2023متوز /ويولي 21إىل  17 املمتدا من بريسبان، أسرتاليا، خالل الفرتا
مناقشكككككككككة حلقة العمل إىل األمانة.  بشكككككككككأن اإلضكككككككككافية وتعقيباهت ع  املشكككككككككاركون يف حلقة العمل إىل تقد  أف اره  دُ قد و  [27]

 حللقة العمل(. اإلل رتونية)ترد على الصفحة  تعقيباهتاوقدمت عدا بلدان 
 على البوابة الدولية للصحة النباتية. حلقة العمل   فحةتقرير حلقة العمل على  شروعوسيت  نشر م [28]

  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/sea-containers/international-workshop-on-reducing-the-introduction-of-pests-through-the-sea-container-pathway/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/sea-containers/international-workshop-on-reducing-the-introduction-of-pests-through-the-sea-container-pathway/
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 املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتيةالتوصيات 

  :مدعوا إىل القيام مبا يل هيئة تدابري الصحة النباتية  إنّ  [29]
 ابملعلومات ا ّدثة. اإلحااة علم ا (1)
تعليقات  ءوإبدا 2022ابمل و ت ا تملة للنهني املنه   الناشككككككككككئ ا دد ك زء من حلقة عمل عام  ااإلحااة علم  و  (2)

 أف ار إضافية للنظر فيها؛عليها واقرتاح أي 
بشأن نقص البيا ت القائمة على املخاار  لوقاية النبااتت قطريةمنظمات  عداا هتابلشواغل اليت أاثر  ااإلحااة علم  و  (3)

لتقد  أي معلومات ذات  كككككككككككلة قد ت ون متاحة  الالزمة الرتتيبات ،حيثما أم ن ،املتعلقة ابحلاوايت البحرية واختاذ
  موعة الرتكيز؛

ما جهات االتصككككال يف املنظمة العاملية لصككككحة ن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت سككككتشككككارك أب اواإلحااة علم   (4)
ابحلاوايت البحرية  ما يتعلق يف ال اليت قد ت ون موجودا يف منظمتهاحليوان لتحديد الشككككككككواغل واخلطط و/أو األعما

 اجتماعات معينة  موعة الرتكيز؛ ضور ، وأنّي قد تت  دعوا قادا املنظمة العاملية لصحة احليوان حلو حة احليوان
ابلرتتيبات اليت جيري اختاذها لعقد حلقة عمل اثنية بشككككأن احلاوايت البحرية يف أسككككرتاليا يف منتصككككف  ااة علم  اإلحاو  (5)

 مشاركك حس  االقتضاء.يفاد والتخطيط إل 2023عام 
  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/sea-containers/international-workshop-on-reducing-the-introduction-of-pests-through-the-sea-container-pathway/
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 احلاوايت البحرية املعنيةجملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية  ةالنهائي شكيلةالت :1املرفق 

اإلقليمياااة لوقااااياااة النباااااتت قطرياااة و املنظماااات ال االسم الرقم
 والقطاع املعين واملنظمات الدولية

 األرجنتك Matias Gonzalez Butteraالسيد  1
 كندا Wendy Asbilالسيدا  2
 الصك Guanghao Guالسيدا  3
 هولندا Martijn Schenkالسيد  4
 نيوزيلندا Sina Waghornالسيدا  5
 كينيا Fredrick Koome Makathimaالسيد  6
 العربية مصرملهورية  السيدا شيماء إبراهي  بدر 7
 سرتاليا(أيف ا يط اهلادئ )منظمة وقاية النبااتت  Rama Karriالسيد  8

منظمة وقاية النبااتت يف أمري ا الشمالية )الوالايت  Wendolyn Beltzالسيدا  9
 املتحدا األمري ية(

 ممثل م ت  هيئة تدابري الصحة النباتية Greg Wolffالسيد  10
 ممثل جلنة التنفيذ Dominique Pelletierالسيد  11
 ممثل جلنة املعايري Hernando Morera Gonzálezالسيد  12

 ا موعة االستشارية لقطاع نظافة احلاوايت Lars Kjaerالسيد  13
(CCIAG) 

 ا موعة االستشارية لقطاع نظافة احلاوايت Uffe Vendelin Ernst-Frederiksenالسيد  14
(CCIAG) 

 منظمة اجلمارك العاملية Taeyeon Kimالسيدا  15
 جمموعة البنك الدويل Shane Selaالسيد  16
 املنظمة البحرية الدولية Bingbing Songالسيد  17

 

 


