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آخر المعلومات عن الموضوع :الح ّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية
( :)223-0222المسح المقترح
البند  1-4-9من جدول األعمال
بإعداد من المشرف على الموضوع "الحد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية"،
مجموعة صغيرة من أعضاء لجنة المعايير وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أوالا – معلومات أساسية
ُعرضت وثيقة 1على هيئة تدابير الصححة النباتيحة فحي دورتهحا الةامنحة  2)3112بشحأن وضحع
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مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية حول الح ّد من حركة اآلفات عبر الحاويحات البحريحة
 )111 -3112بغية تحديحد ماحاالت االهتمحام الممكنحة .و ُعقحدت جلسحة مسحائية الح ل الحدورة الةامنحة
لهيئحة تحدابير الصححة النباتيحة  )3112محن أجحل مناقشححة هحذه المسحائل .وقحررت هيئحة تحدابير الصحححة
النباتيححة فححي دورتهححا الةامنححة  )3112االسححتمرار فححي إعححداد مشححروع المعيححار الححدولي لتححدابير الصحححة
النباتية من ال ل عملية وضع المعايير الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وفي مناقشحة سحبل
المضححي قححدما فححي مرحلححة الحقححة .وطلبححت الهيئححة مححن لانححة المعححايير ،بإسححهام مححن اامانححة ،أن تتقححدم
بتوجيه لتقحوم منظمحات وطنيحة لوقايحة النباتحات بحإجرا مسح علحى أسحا طحوعي يهحد إلحى جمحع
المعلومات الخاصحة بمعح ّدل اعتحراآل اآلفحات فحي الحاويحات البحريحة .وطلبحت هيئحة تحدابير الصححة
النباتية في دورتها الةامنة  )3112أيضا من لانة المعايير أن تضع مشروع معيار أولي يُرسحل إلحى
مشاورة ااعضا وتسحتخدمه المنظمحات الوطنيحة لوقايحة النباتحات فحي مناقشحاتها ،محع التركيحع علحى
أهمية جمع التعليقات الواردة من أصحاب المصلحة الوطنيين.
وترمي هذه الوثيقة إلى تحديث المعلومات المعروضة على هيئة تدابير الصححة النباتيحة فحي
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دورتها التاسعة  )3112بشأن أنشطة المسح المتعلقحة بالحاويحات البحريحة التحي أجريحت منحذ الحدورة
الةامنة للهيئة .)3112

ثانيا ا – تحديث حول التطورات الخاصة بالمسح المتعلّق
باعتراض اآلفات في الحاويات البحرية

1
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الوثيقة  CPM 2013/28متاحة على الموقع التاليhttps://www.ippc.int/cpm :
التقرير الصادر عن هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الةامنة  ،)3112القسم  ،2-1-2متاح على الموقع التالي:

https://www.ippc.int/cpm

ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقةمن أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .يرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
MJ474/A
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أشارت لانة المعايير ال ل االجتماع الذي ُعقد في مايو /أيّار  ،3 3112إلى إمكانية استخدام
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هذا المس  ،الذي سيامع المعلومات الخاصة باآلفات المرتبطة بالحاويحات البحريحة ،كخح ااسحا
لقيا أثر المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية بعد سنوات عدة من اعتماده.
والححح ل اجتمحححاع لانحححة المعحححايير فحححي مايو/أيّحححار ُ ،3112عقحححد اجتمحححاع لماموعحححة صحححغيرة
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الماموعة المعنية بالمس التابعة للانة المعايير) .واقتُرح أن يبقى المس بسيطا إلى أقصى درجحة
على أن يُطلب من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات المتط ّوعحة أن تناحع المسح اكبحر عحدد ممكحن
من الحاويات البحرية ولاوانب الحاويات الستة محن الحداالل والخحار  .وطلبحت لانحة المعحايير محن
الماموعة المعنية بالمس التابعة لها أن تنظر في ما إذا ياب تحديد عدد الحاويات البحرية المعمحع
تفتيشها عند تصميم المس .
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ويرد ضمن المسائل التي نوقشت وتم التوافق عليها ما يلي:
 المس المعمع القيام به للحاويات البحرية الخاوية أو تلك التي أزيلت منها البضائع.
 عمليات التفتيش المعمحع القيحام بهحا لاوانحب الحاويحات السحتة محن الحداالل والخحار  .وسحترد
نتائج المس المتعلّق بالتلوث تحت العناوين التاليحة :اامحاكن التحي تحم تفتيشحها ،نحوع ومكحان
النتائج التي تم التوصّل إليها وااجسام المل ّوثة التي تحم العةحور عليهحا التحي ال يقتصحر علحى
اآلفات الحارية).

إال أن المناقشات اإلضافية أشارت إلى تححد رئيسحي وهحو :ضحرورة أن يكحون المسح سحليما
-6
من الناحية اإلحصائية بغية توفير البيانات التي تصمد أمام التدقيق العلمحي والتحي يمكحن للمنظمحات
الوطنية لوقاية النباتحات أن تسحتخدمها كأسحا للمقارنحة محع بيانحات مسحوحات مماثلحة فحي المسحتقبل.
وبغيححة معالاححة هححذا الهححاجم ،طُلححب مححن البيححرين مححن نيوزلنححدا والواليححات المتحححدة أن يعم ح مححع
الماموعحة المعنيحة بالمسح  .وتقح ّدم الخبححرا بمشحورة مفادهحا ضححرورة إجحرا المسح بشحكل منهاححي
مناسب بغية تحقيق النتائج المقبولة القابلة للتكرار في المستقبل ،علما أن العملية قد تكون مكلفة وقد
تستغرق وقتا طحوي  .وبالتحالي ،اقتُحرح أن يتحولّى اإلحصحائيون مه ّمحة تحليحل البيانحات الصحادرة عحن
المسوحات السابقة محن بلحدان عح ّدة الصحين والواليحات المتححدة وأسحتراليا ونيوزلنحدا) ثحم النظحر فحي
الحاجححححححححححححححححححححة إلححححححححححححححححححححى إجححححححححححححححححححححرا مسحححححححححححححححححححح جديححححححححححححححححححححد .وفححححححححححححححححححححي اجتمححححححححححححححححححححاع
نوفمبر /تشرين الةاني  43112وافقت لانة المعايير على أن تقوم الماموعحة المعنيحة بالمسح بحالنظر
في آرا اإلحصائيين قبل التق ّدم بتوصية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن ضرورة إجرا مسح
ثان .ووافقت اللانة على عرآل التحديث الخاص باانشطة المتعلّقة بالحاويات البحرية على الهيئة
في دورتها التاسعة  ،)3112على أن تحضرها الماموعة المعنية بالمس بمساعدة من اامانة.

ثالثا ا – التوصيات
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية مدع ّوة إلى:
 اإلحاطة علما بالتق ّدم المحرز على مستوى تطوير المس الخاص بالحاويات البحرية.
 اإلحاطة علما ،ريةما يتم إجرا الدراسة اإلحصائية ،بأن لانة المعايير قد توصي باسحتخدام
البيانات الموجودة من دون أن تطلب القيام بمس حول الحاويات البحرية.
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تقرير لانة المعايير المنعقدة في مايو/أيّار  ،3112القسم  ،1-2متاح على الموقع

activities/standards-setting/standards-committee
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التاليhttps://www.ippc.int/core- :

تقرير لانة المعايير المنعقدة في نوفمبر/تشرين الةاني  ،3112القسم  ،1-2متاح على

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee

الموقع التالي:

