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 مشروع توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن احلد من خماطر اآلفات املرتبطة مبسار احلاوايت البحرية
 إطار احلالة

ال يشكككككذا  إلطا اجزار  رمسيا رمييا مي توصكككككية إليئة تدابري الصكككككحة النباتيةم وةكككككوق ت دالو يمالة االت اقية الدولية لوقاية 
 النبااتت ب د اعتماده.

 2023-01-12 صدور الوثيقةاتريخ 
 هليئة تدابري الصحة النباتية 6مشروع تنقيح التوصية رقم  نوع الوثيقة

 ( للموافقة على التشاور بشأهنا2023يحيلت إىل الدورة الساب ة عشرة للهيئة ) املرحلة احلالية للوثيقة
( اجبقامس على توصككية اهليئة بشككأ  2022زلبت الدورة السككادةككة عشككرة للهيئة ) 2022-04 املراحل الرئيسية

إمكا  مم وتنقيحهكا2017( اليت اعتمكدت بكدايكةي ا عكا  6احلكاوتت البحريكة )التوصككككككككككككككيكة رقم 
 كتدبري مرحلي يسبق صياغة م يار دويل لتدابري الصحة النباتية وإما كتدبري هنائي. 

 . 6تنقيح التوصية رقم قامت جمموعة الرتكير امل نية ابحلاوتت البحرية التاب ة للهيئة ب 2022
 إلطه املسكككودة ميتقد مت اجحجا  عيم 6لظريا إىل كثرة التنقيحات املدخلة على التوصكككية رقم  مالحظات

 بصيغتها اليت ُتربز التغيريات التحريرية. 
 إلطه الوثيقة عبارة عي مسودة.

 
 الغرض

ي  حركة التنق  الدولية للحاوتت البحرية امللوثة إلي مي عوام  التشككككار ا.فات. ولطلبم فا ت ادو تلو   بديهيمي ال [1]
 احلاوتت على يلواعهام ةوامس يكالت فارغة ي  ممتلئة. 

 القصد من هذه التوصية
 تقد  إلطه التوصية مي ي  : [2]

 البحرية وشحناهتااحلاوتت تنق  اجبالغ عي خمازر الصحة النباتية املرتبطة حبركة  -
والتوصككية ابشلشككطة اات الصككلة خاله ال رتة  وأتكيد لية اهليئة صككياغة إرشككادات للمدب الب يد حوه إلطه املسككألةم -

 االلتقالية
ووصف يلواع التلو  اليت هتم يصحاب املصلحة ويوةاط االت اقية الدولية لوقاية النبااتت والطرق الشائ ة للتخلص  -

 منها
رضيات خشبية املرودة أب ع لطاق اةتخدا  احلاوتت اات اشرضيات ال والاية بدالي مي تلبوالتشجيع على توةي -

 اكتشافها وإزالتها  ريد مي ص وبةاليت توفر بيئة مالئمة شلواع م ينة مي التلو م وت
ري ال  الة والتماس مسامهات مي يوةاط االت اقية الدولية لوقاية النبااتت وغريإلا مي يصحاب املصلحة بشأ  التداب -

 مسار احلاوتت البحرية وامل لومات اات الصلة نامجة عيواملخازر ال مللحد مي التلو 
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خلطوات املقبلة شلشككككككطة يوةككككككاط االت اقية الدولية لوقاية النبااتت بشككككككأ  احلاوتت ابوإبالغ يصككككككحاب املصككككككلحة  -
 البحرية 

 البحرية الدويل املخاطر واآلاثر املرتتبة على مسار احلاوايت :معلومات أساسية
وضع إرشادات للمدب الب يد ل عم  ومبا ي  ما يتص  هبا ميمبا يلو مي املتوقع ي  تذو  إلطه التوصية مبثابة إرشاد مؤقتم  [3]

ولطلبم  لتوصكككككككيات الرئيسكككككككية.اب قرت تلال يراه قيد التقد م ةكككككككاد اعتبار أبلو مي املهم إدراا م لومات عي السكككككككياق ال ا  
الصككككادرة عي اهليئة م لومات ةككككياقية تت لق طل ية خمازر الصككككحة النباتية ومسككككار احلاوتت البحرية تتضككككمي إلطه التوصككككية 

الدويلم وحتديد املسككؤوليات املشككرتكة شصككحاب املصككلحةم ووصككف شلواع املخازر اليت ايثلها احلاوتت البحرية اليت تنتق  
م وضرورة الت او  مع املنظمة ال املية لصحة احليوا م وم لومات ا إزار التجارة الدولية وما يتص  هبا مي تلو  مثري للقلق

 اليت فرو تن يطإلا بتو يو مي اهليئة.و لل م  بشأ  احلاوتت البحرية  ةعي اخلطوات التالية املقرر 
إدخاه وشككحناهتا قد تيسككر  1وإلناك توافق دويل ا ا.رامس بني السككلطات املختصككة على ي  احلركة الدولية للحاوتت البحرية [4]

 ا على الرراعة واحلرا ة واملوارد الطبي ية. ا  سيمي والتشار ا.فات اليت ميذي ي  تشذ  خطري 
ا ا الوقت احلايل شوةككاط االت اقية الدولية  كبريي مث  حتدتي تيما خمازر الصككحة النباتية النامجة عي مسككار احلاوتت البحرية ف [5]

 مبا يضمي االقتصاد ال املي واقتصاد مجيع الدوه على ك امسة تنق  احلاوتتم ي تمد يدامس ل سووا الوقت  لوقاية النبااتت.
عي الب فإ  عدد ولطاق يصككككككحاب املصككككككلحة امل نيني  وفضككككككالي  عم  ةككككككالةكككككك  اجمداد على ؤو ميذي التنبؤ بو وف اه.

مسكككككؤولة يخرب غري شكككككديدا التنوعم يما املسكككككار حبد ااتو ا اشغلا فال يقتصكككككر على النبااتتم وابلتايل يشكككككم  ةكككككلطات 
اجرشككادات الالزمة للحد مي خمازر الصككحة  وضككعاملنظمات القطرية لوقاية النبااتت. وا إلطا السككياقم ت م  اللجنة على 

 . 2024وعا   2023مي املتوقع ي  تتخط ا عا   مع ما يقرت  هبا مي قرارات مالنباتية املرتبطة ابحلاوتت وشحناهتا
وتتسككم ال مليات اللو سككتية للحاوتت بت قيدإلا الشككديد وإلي تتأثر ابل وائق اليت ت رت  تنق  احلاوتت وايوضكك ها. وح   [6]

ا ومذل ة على اشر ح ابلنسكككككككبة إىل ةكككككككالةككككككك  اجمداد قد تؤدو إىل تداعيات يوةكككككككع لطاقي  تنقلهاالتأخريات الصكككككككغرية ا 
وبني ج يض اشثر على ةكككككالةككككك   مضكككككرورة اجاا إ رامسات للصكككككحة النباتيةالدولية. وفا احلرص على احرتا  التواز  بني 

 اجمداد عند وضع هنج للحد مي خمازر ا.فات املرتبطة مبسار احلاوتت البحرية. 
 وا إلطه احلالةم ينبغي شوةاط االت اقية الدولية ويصحاب املصلحة دعم تن يط تدابري متسقة تستند إىل ال لو  واملخازر. [7]
ا أب  القضكككككككامس التا  على املخازر النامجة عي مسكككككككار احلاوتت البحرية غري ممذيأ ولطلب ينبغي ي  التسكككككككليم ييضكككككككي  وينبغي [8]

 اشلشطة واجرشادات املوصى هبا. مي دق إلو اهليذو  احلد مي املخازر 
خلاضككككككككك ة للوائح( فق م ويشكككككككككم  لطاق االت اقية الدولية تدابري ملذافحة ا.فات النباتية )واملوادذاملسكككككككككارات اات الصكككككككككلة ا [9]

ي مي لظافة  وابلتايل تذو  ا.فات النباتية حمور تركير إلطه التوصكككككككككية. ومع البم مي املسكككككككككلم بو ي  اج رامسات اليت حتسكككككككككا
                                                      

مارةات بشأ  ت بئة وحدات لق  املمدولة "احلاوتت البحرية" احلاوتت ال والاية مت ددة الوةائ  حبسا الت ريف الوارد ا  صطلحويقصد مب  1
 : ة(ا املالحة البحرية الدولي املواد احمل وفة ابملخازر مدولة)والطو يتسق بدوره مع ت ريف  البضائع
ا لتيسري لق  البضائعم بواةطة وةيلة لق  يذ ي لتذو  مناةبة لالةتخدا  املتذررأ مصممة خصيصي لنق  اات زابع دائم وابلتايل متينة مبا ل"يداة 

ا شحذا  قي واحدة يو ةواإلام بدو  إعادة حتمي  بينية: مصممة مبا يتيح إق اهلا وذيو مناولتها بسهولةم مع و ود جتهيرات هلطه اشغرا م وم تمدة وف
 بصيغتها امل دلة".  1972وتت ل ا  االت اقية الدولية بشأ  ةالمة احلا

ا عي زريق والت بئة. غري يلو يشم  مجيع احلاوتت املنقولة دوليي  التغليفوال يشم  مصطلح "احلاوية البحرية" مركبات النق م يو وةائ  التوصي  يو مواد 
 متلئة. امل ارغة و الاوتت احل. ويشم  املصطلح يدالبحر والرب وةذب احلد
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ا ا احلد مي خطر التلو  النا م عي كائنات وملواثت احلاوتت والبضكككككائع وال  الة ضكككككد ا.فات النباتية قد تسكككككهم ييضكككككي 
فإ  عم  االت اقية الدولية على مسككككار احلاوتت البحرية  مق ا جماه الصككككحة النباتية. وابلتايليخرب ال تشككككذ  مصككككدر قل

 قد يهما ي هرة يخرب م نية بوضع امل ايري. 
 املسؤوليات املشرتكة

شوةاط االت اقية الدولية وغريإلا مي اجلهات احلذومية ويصحاب املصلحة ا القطاعم دور تؤديو ا احلد مي خمازر تلو   [10]
خمازر الصحة النباتية مي خاله  جدارةاحلاوتت البحرية وشحناهتا اب.فات. ولذي جتدر اجشارة إىل ي  اشةاس القالوين 

 بلدا  املختل ة واملنظمات القطرية لوقاية النبااتت. مسار احلاوتت البحرية يت اوت بني ال
وينبغي جلميع اشزراق املشكككاركة ا ةكككالةككك  اجمداد الدولية اخلاصكككة ابحلاوتت اعتماد ممارةكككات للحد مي خطر التلو   [11]

دوم عند . وتنص إلطه التوصككككككية على جمموعة مي املمارةككككككات اليت قد تؤ ا رعايتها اب.فات حينما تذو  احلاوتت امل نية
ط مث  إلطه املمارةككككككككات ابلتماشككككككككي مع يدوار تن يطإلام إىل احلد مي و ود التلو  ا احلاوتت وشككككككككحناهتا. وال بد ي  تن ا 

 اشزراق ومسؤولياهتا ا ةلسلة اجمدادم وال بد ي  تضع ا االعتبار مجيع القيود املرتبطة ابلسالمة وال مليات. 
 املخاطر املرتبطة ابحلاوايت الفارغة

ا ي  تذو  ملوثة اب.فات. ومي ال وام  الرئيسككككية اليت تسككككهم ا إلطا النوع كثريا ما ُتصككككدار احلاوتت ال ارغة وميذنها ييضككككي  [12]
 
ُ
رةكككككككك  إليهم بت ريغ احلاوتت وتنظي ها مي التلو  عد  اكتماه عمليات الت ريغ والتنظيف. ولطا مي الضككككككككرورو ي  يقو  امل

ابلذام  قب  اةككككتخدامها التايل يو قب  حتميلها على مس السكككك ي. كما ي  ملسككككتودعات احلاوتت دور إلا  بصكككك ة خاصككككة 
ا ما تذو  مبثابة لقطة البداية والنهاية للحاوتت ال ارغة. وإ  عملية ت حص يو تلو  ا حاوية فارغةم كثريي   إهناحيث 

 لو ستيات لق  احلاوتت. لمي ال رقلة  قدر ممذيتتسبا أبق   مخمر  احلاوتت ام اليت تن ط عند االقتضامس تنظي وو 
 املخاطر املرتبطة بنوع احلمولة

بحرية ي  تسهم ا خمازر ا.فات. وابجضافة إىل البم ميذي ملناولة السلع الاوتت احلميذي لطبي ة الشحنات املنقولة ا  [13]
 بئة وخالهلا ي  ي ضكككككككيا إىل تلو  احلاوتت البحرية. والت بئة إلي املرحلة اليت هتم  فيها يكثر مي ةكككككككواإلا وجرينها قب  الت

إىل مرحلة الت بئةم مبا يشم  تلب  تلويث احلاوتت البحرية. وا اشةاسم ينبغي النظر ا املخازر املت لقة ابلشحنة وصوالي 
والب ش  مجيع يلواع الشكككككككككككككحناتم  .ملنطقة اليت تتم فيها عملية الت بئةاملرحلة. وينطوو الب على الوقت املنقضكككككككككككككي ا ا

بغض النظر عما إاا كالت منتجات لباتية يو غري لباتية )كقطع غيار السككككككككككككككيارات يو اشتبيا يو اجزارات( يو زريقة 
ااتت يو الرتبة يو احلشككرات يو ا ممذنيا للتلو  اب.فات )مث  بطور اشعشككاب الضككارة يو ي رامس النبمناولتها وجرينهام مصككدري 

 املامس الراكد( ا احلاوتت. 
 وصف تلوث اآلفات

تنطوو على  فهي مبا ي  إلطه التوصكككككككككية مو هة إىل مجيع اشزراق املشكككككككككاركة ا ةكككككككككالةككككككككك  اجمداد اخلاصكككككككككة ابحلاوتتم [14]
 . على حد ةوامس ميع يصحاب املصلحةجلوةاط االت اقية الدولية و شمصطلحات مألوفة 

م كما يلي: يو مسكككككرد مصكككككطلحات الصكككككحة النباتيةم 5ويرد وصكككككف للتلو  ا امل يار الدويل لتدابري الصكككككحة النباتية رقم  [15]
يو مادة ت بئةم يو وةكككككيلة لق  يو حاوية يو مذا  ةكككككل ة و ود آفة تلويث يو و ود غري مقصكككككود ملادة خاضككككك ة للوائح ا 
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أ ت دي  جلنة اخلربامس امل نية بتدابري الصككككككككككحة النباتية 1997 الصككككككككككحة النباتيةم عليها ]جلنة اخلربامس امل نية بتدابري للتخرييم يو
 [ 2018أ إليئة تدابري الصحة النباتيةم 1999

مي  ظاإلرة لل يا : يشكككككذاه 2فتصكككككف التلو  على النحو التايل البضكككككائعمارةكككككات بشكككككأ  ت بئة وحدات لق  املمدولة يما  [16]
م مبا ا الب يغل ة البيو  حياهتاحيواتت يو حشرات يو الفقارتت يخرب )حية يو ميتةم ا يو مرحلة مي مراح  دورة 

الرباز(أ و (م يو يو مواد عضككككككككككككوية اات يصكككككككككككك  حيواين )مبا ا الب الد  وال ظا  والشكككككككككككك ر واللحم واجفرازات تذتالهتايو 
يو غري القابلة للحياة )مبا ا الب ال اكهةم والبطورم ويوراق الشكككككككككجرم واشغصكككككككككا م والنبااتت يو املنتجات النباتية القابلة 

واردة ا يو مواد عضككككككككككككككوية يخربم مبا ا الب ال طرتتأ يو الرتبةم يو املياهأ حيث ال تذو  إلطه املنتجات  (أواجلطور
 املدولة.  حبسا يحذا  كشف الشحنةم

 ئع مبا يشم  احلاوتتم كما يلي: وحدة لنق  البضائع خالية مي: وتصف املدولة ييضيا وحدة لظي ة لنق  البضا [17]
 يو بقات شحي ةابقأ  -
 يو مواد تثبيت مستخدمة مي الشحنات السابقةأ  -
 يو تفطات مرتبطة ابلشحنات السابقةأ  عالتتيو عالمات يو إ -
 يو بقات )ل اتت( تراكمت ا وحدة لق  البضائعأ  -
الت وغريإلككا مي الذكككائنكككات احليكككة يو امليتكككةم مبككا ا الككب يو  رمس مي إلككطه اشلواع يو اخل ظككاإلرة لل يكككا ا.فككات ال -

 املادة ال ضويةأ و الرتبةأ و يو البطور يو البيض يو عناصر التذاثر اليت ميذي ي  ت يش وتتذاثر فيما ب دأ  التناةلية
الغريبة الغازية اليت ميذي اكتشكككككككافها عند م واشلواع ا.فات التلو م وت شكككككككي شكككككككملهامجيع ال ناصكككككككر اشخرب اليت ي -

 . اينة البصريةامل
ومبا ي  ت ريف ا.فة الوارد ا االت اقية الدولية يشم  "يو لوع يو ةاللة يو من  حيوو مي لبات يو حيوا  يو كائي ممر   [18]

تايل م ىن يوةككككككككككع فيما يركر قادر على إحدا  يضككككككككككرار ابلنبااتت يو املنتجات النباتية" فإ  ت ريف التلو  ا املدولة لو ابل
الطو يشككككككككككككككري إىل  5ا ت ريف امل يار الدويل رقم  حبسككككككككككككككا ما يردداخلها وخار ها  عي تناوهعلى داخ  احلاوية ويغ   

النظافة الداخلية واخلار ية. ومع البم فإ  النهج الطو يهدق إىل حتقيق النظافة ةككككككككككككككيوفر مسككككككككككككككتوب ف اال مي خ ض 
 لو  الظاإلرةم بغض النظر عي زبي تها احملددة.مجيع يلواع الت طصوصاملخازر 

 توصية: احلد من خطر تلوث احلاوايت البحرية وشحناهتا
تشككككجع االت اقية الدولية مجيع اشزراق الضككككال ة ا ةككككالةكككك  اجمداد اخلاصككككة ابحلاوتت على ممارةككككة االحتياط الوا ا  [19]

ي خلو احلاوتت مي يو تلو  اب.فات ظاإلر لل يا م لدب االضككطالع مبسككؤولياهتا كوصككية على احلاوتتم بغية التأكد م
 قب  إحالتها إىل وصاية الطرق املسؤوه التايل ا السلسلة. 

مسككككتودعات احلاوتتم واملرةككككلنيم  كال ميوتشككككم  اشزراق اليت هلا مسككككؤوليات وصككككائيةم على ةككككبي  املثاه ال احلصككككرم   [20]
 . نهائيةوالشاحننيم وعماه الت بئةم ومقدمي خدمات النق م واملرة  إليهم واحملطات ال

                                                      
الصادرة عي املنظمة البحرية  وحدات لق  البضائعمارةات بشأ  ت بئة املمدولة  :وصلة التاليةع على املدولة واملواد املتصلة هبا على الميذي االزال 2

  الدولية ومنظمة ال م  الدولية و اللجنة االقتصادية شورواب

https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/CTU-Code.aspx
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شكككككككاركة ا ةكككككككالةككككككك  اجمداد اخلاصكككككككة ابحلاوتت ي  تذ   اجاا اخلطوات املناةكككككككبة ملنع تلو   [21]
ُ
وينبغي جلميع اشزراق امل

ا كمناولة احلاوتت والشكككككككككحنات وحتديد موق ها وجرينها وفقي   م ينة رامساتاحلاوتت وشكككككككككحناهتا. وقد ينطوو الب على إ 
نوع ب رإلنيااملسككككككافة  تذو لتلو  مي املوائ  احلشككككككرية يو مي جمموعات ا.فات )ل اشو مي يفضكككككك  املمارةككككككات املتاحة جتنبي 

 ا.فة(. وميذي ي  تشم  يفض  املمارةات املطكورة ما يلي: 
املخازر اليت يسككببها التلو  النا م عي النبااتت والرتبة واملياه الراكدة )مث  اةككتخدا   التخريي ا منازق خالية مي -

 أ (للتخريي واملناولة م بدةذحمذمة الغلق منازق
للتقلي  والتخريي ا منازق ب يدة عي احلاوتت امللوثة والشكككككككككحنات. وميذي تطبيق تدابري يخرب ا حاالت حمددة  -

اشضككككككككككوامس االصككككككككككطناعية(م يو خاله ال رتات املومية لو ود ا.فات وا حاه  ا تطاب ا.فات )كاةككككككككككتخدا  مي
 . 3الت شي املستمر لآلفات

 توصية: املعاينة البصرية لتلوث احلاوايت البحرية وشحناهتا
ف واجلالا السكككك لي داخ  وخارا اجلوالا السككككتة للحاوتت البحرية يو السككككق يذو  الب ممذنيام فا ي  خيضككككعحيث  [22]

ب  مجيع اشزراق امل نية حبسكككككككككككككا ما يرد مي ق   للم اينة البصكككككككككككككريةواجلدرا  اجلالبية واجلدرا  الطرفية مبا ا الب اشبواب( 
وصكككككك و ا الوثيقة "مسككككككوحات حوه احلاوتت البحرية. خطوط تو يهية للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت" تقصككككككييا شو 

ة والداخلية للحاوتت ال ارغة بغية التأكد مي عد  و ود يو تلو  هبا كما فا فحص اش رامس اخلار ي  4تلو  ممذي.
 مصككب اتهبطه التوصككية(م ابجضككافة إىل البم فا ت حص  1ا املرفق قب  شككحنهام وقب  ملئها وب د ت ريغها. )الظر ييضككي 

 مداخ  التهوية وفتحات التصريف اشرضية ا احلاوتت املربدة.
ا ما يو د فيها تلو م ابجضككككككككككافة إىل إرشككككككككككادات حوه كي ية تن يط ي املواضككككككككككع اليت غالبي ع وترد م لومات يكثر ت صككككككككككيالي  [23]

م ا وثيقة ةككككككككككككككق هاعمليات فحص احلاوتت البحرية بطريقة آمنةم مبا ا الب اجلالا السكككككككككككككك لي مي احلاوية البحرية و 
 املطكورة يعاله.  "مسوحات حوه احلاوتت البحرية. خطوط تو يهية للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت"

 توصية: طرق إزالة التلوث
 ا حاه و ود تلو م قد تتضمي زرق إزالة احلطا  وامللواثت مث  الرتبة يو ي رامس النبات يو الذائنات احلية ما يلي: [24]

 تنظيف احلاوية البحرية مي الداخ  بواةطة املذنسة ال ادية يو املذنسة الذهرابئية -
 اةتخدا  منافخ اشوراق -
 ال رك يو يو وةيلة مادية يخرب لتنظيف احلاوية البحرية مي الداخ  يو مي اخلارا الغس  يو -
 اةتخدا  آليات الغس  ابلضغ  ال ايل  -
 .إزالة امللواثت مي مصب ات مداخ  التهوئة وفتحات التصريف اشرضية -

                                                      
"احلد مي التشار ا.فات الغازية بواةطة  دلي  االت اقية الدولية لوقاية النبااتت بشأ  يفض  املمارةات ا جماه تدابري احلد مي التلو  اب.فات 3

  https://www.fao.org/documents/card/AR/c/ca7963AR حاوتت البحر"
4 https://www.fao.org/3/ca7740ar/CA7740ar.pdf  
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التشككككار امللواثت. على ةككككبي  املثاهم عند وينبغي إيالمس االعتبار للتخلص املضككككمو  واملأمو  مي املواد امللوثة ملنع املريد مي  [25]
لضغ م فا توخي احلطر ح  ال يتم لشر يو ملواثت عرب يؤامس املوضع اب ال ايل اةتخدا  منافخ اشوراق وآليات الغس 

 .املخازر البيئية ا إمدادات املياهم وما إىل الب لشريو 
و . وقد تذو  للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت ظروق م ينةم قد تذو  ال ال ات ضككككرورية للقضككككامس على التل ضككككميو  [26]

 يو غريإلا مي اهليئات شروط وإرشادات ةارية بشأ  اةتخدا  ال ال ات. 
إرشكككككادات بشكككككأ  إ رامسات إدارة املخازر  التماسلحاوتت البحرية وشكككككحناهتا اليت التقلت دولييا ل للجهات املتلقيةوينبغي  [27]

لب مياه الغسككككككككككككك م مي املنظمة القطرية لوقاية النبااتت اليت جصكككككككككككككهمم ا حالة املناةكككككككككككككبة والتخلص مي التلو م مبا ا ا
 اكتشاق تلو  على احلاوتت املستوردة يو ا داخلهام مبا ا الب احلاوتت ال ارغة. 

 وينبغي ي  تذو  زرق التخلص املأمو  مي التلو  كافية ملنع التشار ا.فات وقد تشم  ما يلي:  [28]
 التذييس -
 احلرق -
 ال ميقالدفي  -
 االحتوامس -
 التجميد -

 توصية: هيكل احلاوية
. ومع ا زويالي مي املسككلم بو ي  إدخاه ت ديالت على تصككميم احلاوتت احلايل ا جمم  يةككطوه احلاوتت قد يسككتغرق وقتي  [29]

م تظهر اشدلة ي  التوقف عي اةكككككككككككتخدا  اشرضكككككككككككيات اخلشكككككككككككبية ا احلاوتت ك ي  ابحلد مي خطر التلو . وعليوم الب
تشككككككجع اهليئة قطاع احلاوتت ابلت او  مع مصككككككن ي احلاوتت على النظر ا ةككككككب  لتوةككككككيع لطاق اةككككككتخدا  اشرضككككككيات 

كجرمس مي الككدورة ال ككاديككة حليككاة احلككاوتت واشزر ال والايككةم مبككا ا الككب اعتمككاد حككاوتت حبريككة اات يرضككككككككككككككيككات م ككدليككة  
 الرمنيةذالتواتر الةتبداهلا. 

ةم ي  يسككهم ا ئومي شككأ  النظر ا الت ديالت اشخرب على التصككميم احلايل للحاوتتم كاهليذ  السكك لي وفتحات التهو  [30]
التم وةككيتيسككر الب ب ضكك  توافر املريد مي احلد مي املخازر. وُيشككجع على إ رامس املريد مي البحو  بشككأ  إلطه االحتما

 م لومات مي املنظمات القطرية لوقاية النبااتت بشأ  املواضع اليت يو د فيها التلو  عادة ا احلاوتت. 
وا الوقت الراإليم ال ميذي ت دي  الطالمس الواقي احلايل للحاوتت بسككككككككككككككهولة لغاية خ ض التلو  اب.فات. وهبط إ رامس  [31]

اجملاه كطلبم تإليب عي النظر ا اةتبداه زالمس اهليذ  الس لي املستخد  حالييا واملصنوع مي مريد مي اشحبا  ا إلطا 
ٌّم للحد مي "اللرا ة" وابلتايل مي التصاق ا.فات وامللواثت بو.  َْ ُجوٌ  اجْةَ ْليت 

 امل
 توصية: املسامهات يف التدابري الفعالة وأفضل املمارسات

قرارات رئيسية بشأ  اجرشادات الب يدة اشمد حوه خ ض  2024مي املتوقع ي  تتخط الدورة الثامنة عشرة للهيئة ا عا   [32]
املخازر املرتبطة مبسكككار احلاوتت البحرية الدويلم كما ت م  جمموعة الرتكير امل نية ابحلاوتت البحرية ا الوقت احلايل على 

احملتملة. وعليوم فإ  االقرتاحات املت لقة ابحللوه اليت يقودإلا القطاع يو احلذوماتم  وضكككع توصكككيات ملث  إلطه اجرشكككادات
لشككككككككككككطة ال ملية اليت قد تذو  ف الة إاا شواليت مي شككككككككككككأهنا ي  تسككككككككككككهم ا إدارة املخازرم واالقرتاحات املت لقة ابلتدابري وا
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عي الب فإ   فضككككككككالي و  نية ابحلاوتت البحرية. اعُتمدت على لطاق واةككككككككعم ةككككككككتلقى الرتحيا مي قب  جمموعة الرتكير امل
امل لومات حوه التقنيات املسككككككككتجدة اليت قد تسككككككككاعد ا إدارة خمازر ا.فات ةككككككككتذو  اات قيمة ابلنسككككككككبة إىل اعتبارات 

 جمموعة الرتكير.
مات عي و ود وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت ي  ت م  مع يصككككحاب املصككككلحة امل نيني وي  تواصكككك  مجع امل لو  [33]

ا.فككات وعي خمككازر التقككاهلككا عرب مسكككككككككككككككار احلككاوتت البحريككة وي  تقككد  إلككطه امل لومككات إىل يمككالككة االت ككاقيككة الككدوليككة لوقككايكة 
النبااتت. ومي اشدوات اهلامة جلمع إلطه البياتت اةككككككككككككككتخدا  النمواا الوارد ا إرشككككككككككككككادات االت اقية الدولية اخلاصككككككككككككككة 

 . 5يةابملسوحات حوه احلاوتت البحر 
وذيو  ippc@fao.orgوينبغي تقدمي يو م لومات عي إلطه النقاط إىل يمالة االت اقية الدولية ]عنوا  الربيد اجلذرتوين  [34]

 [. www.ippc.intموق ها اجلذرتوين: 
 توصية: التوعية

املصكككلحة امل نيني أبو شكككروط لالةكككترياد مت لقة ابلصكككحة النباتية ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت إبالغ يصكككحاب  [35]
 ا. تسرو على احلاوتت اليت تنتق  دوليي 

 وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت:  [36]
 تشجيع املمارةات اليت حتوه دو  تلو  احلاوتت البحرية وشحناهتا وإدارة املخازر اات الصلةأ -
مليات ةكككككككككالةككككككككك  اجمداد اخلاصكككككككككة ابحلاوتت البحرية مب لومات عي خمازر تنق  وإبالغ مجيع اشزراق امل نية ب  -

 ا ما يت لق ابملخازرأ  ما.فات املرتبطة مبسار احلاوتت البحرية
وتشككجيع ودعم إدراا اج رامسات املناةككبة لتنظيف داخ  احلاوتت البحرية وخار ها ا اجرشككادات القطاعية اات  -

 . فيها دات االت اقية الدولية حوه لظافة احلاوتت البحريةالصلةم مي خاله تضمني إرشا
 توصية: التعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان

خمازر على صكككككككحة النبات  بتوليدالطالقيا مي التسكككككككليم أب  التلو  النا م عي ا.فات عرب مسكككككككار احلاوتت البحرية ك ي   [37]
ت او  مع املنظمة ي  تةككوامسم وت ادتي لوضككع تدابري مذررة يو متضككاربةم يطلا إىل يمالة االت اقية الدولية  واحليوا  على حد  

 ال املية لصحة احليوا  لضما  تنسيق ال م  او الصلة ا كلتا املنظمتني. 
  

                                                      
5 /https://www.ippc.int/ar/publications/87069  
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 هتاااخلطوات التاالياة لصااااااااااايااغاة إرشااااااااااااايات صااااااااااااايري عن انتفاا ياة الادولياة بشااااااااااااأن احلااوايت البحرياة وشاااااااااااحناا
 )لن يري هذا القسم يف النسخة النهائية املعتمدي للتوصية وإمنا يقدم ابن رتان مع املسويي خالل املشاورات وحسب(

وت م  جمموعة الرتكير امل نية ابحلاوتت البحرية على صكككككياغة إرشكككككادات تقدمها مي ة إىل الدورة الثامنة عشكككككرة للهيئة اليت  [38]
للدورة الثامنة عشككرة للهيئة ي  تتخط قرارات رئيسككية بشككأ  احتماه صككياغة إرشككادات زويلة . ويتوقع 2024 عا  ةككت قد ا

 اشمد صادرة عي االت اقية الدولية بشأ  احلاوتت البحرية ا الب اال تماع.
وبغية إعداد مقرتحات جمموعة الرتكير للدورة الثامنة عشككككككككككرة للهيئةم ةككككككككككوق ت قد جمموعة الرتكير ا تماعات خاله ال رتة  [39]

 امل لومات اليت مت مج ها بنامس على التوصيات يعاله.   جمموةوق تنظر ا  2023املتبقية مي عا  
امنة عشكككككككرة للهيئة ا الت او  مع يصكككككككحاب املصكككككككلحة ا ويتمث   رمس إلا  مي عملية صكككككككياغة االقرتاحات املتينة للدورة الث [40]

القطاعني ال ا  واخلاص ملريد مي التواصككككككك  والتشكككككككاور بشكككككككأ  املخازر وضكككككككرورة احلد منها عي زريق مشكككككككاركة يصكككككككحاب 
 املصكككككلحةم وقابلية تطبيق يو مي االقرتاحات. وةكككككيضكككككمي الب ف اليتها ا احلد مي خمازر الصكككككحة النباتية املتصكككككلة حبركة

يو أتثريات ةلبية على ال مليات اللو ستية وةالة  اجمداد اات الصلة. ومع مراعاة  ج يفاحلاوتت البحرية مع  ق تن
م حلقة عم  بشأ  احلاوتت البحرية مدهتا 2023ةرتاليام ا يوليوذايوز يإلطه اشإلداقم مي املتوقع ي  ت قد ا بريسبنيم 

 ا حلقة ال م  إلطه.ثالثة يت . وحتبط مشاركة يصحاب املصلحة 
  



 CPM 2023/12_01 هليئة تدابري الصحة النباتية 6مشروع تنقيح التوصية رقم 

 ليزية فقط(ك)ابللغة اإلن - 1 ملرفقا
 

 
 


