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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان 2016
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حتى عام 2020

البند  2-1من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) ،اليت أنش ئت يف ع ام  ،1952ه ي اتف ا دول ي للح ة
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النباتية يلتزم به  182طرف ًا متعاقدا .وهي تهدف إىل محاية النباتات املزروعة والربي ة م ن ال من ع إدال ا اآلف ات
واحليلولة دون انتشارها .وتُدعى كل من االتفاقي ة الدولي ة وهيئ ة الدت تور الا ذائي (اهليئ ة) واملنظم ة العاملي ة لح ة
احليوان معاً "األالوات الث ث" .وتقرّ منظمة التجارة الدولية بأن املنظمات الث ث هي اهليئات الوحيدة املؤهل ة لوض ع
معايري تدابري الح ة والح ة النباتية ،وأن االتفاقية الدولية ه ي وح دها املس ؤولة ع ن وض ع املع ايري الدولي ة لت دابري
الح ة النباتية .واملهمة الرئيسية ل تفاقية هي محاية امل زارعني م ن اآلف ات امل دمرة اقتح ادياً وم ن تفش ي األم را ،
ومحاية البيئة من فقدان تنوع األنواع ،ومحاية النظم اإليكولوجية من فقدان قدرتها على البقاء والقي ام بوظيفته ا نتيج ة
غزوات اآلفات ،ومحاية الحناعات واملستهلكني من تكاليف مكاف ة اآلفات أو القضاء عليها.

أوالً -التطور التارخيي
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ميكن تقسيم التطور التارخيي ل تفاقية الدولية بشكل تقرييب إىل أربعة مراحل:

مرحلة التطور األوىل ( :)1951-1881بدأت هذه املرحلة باالتفا الذي أبرمه إثن ا عش ر بل دًا الاخت ات ت دابري تنظيمي ة
لكروم العنب يف إطار اتفاقية برين ملكاف ة حش رة فيللوكس را يف ع ام  ،1881وانته ت باالتفاقي ة الدولي ة األوىل ال يت
اعتمدت يف الدورة السادتة ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام .1951

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MP857/A
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مرحلة التطور الثانية ( :)1979-1952بدأت هذه املرحلة بإنف ات أو اتفاقي ة دولي ة لوقاي ة النبات ات يف ع ام ،1952
وانتهت بالتعدي ت النهائية ل تفاقية الدولية اليت اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة يف عام  ،1979واليت داللت حيز
النفات يف عام .1991
مرحلة التطور الثالثة ( :)1997-1980متيزت هذه املرحل ة ب املوقع الب ار ل تفاقي ة الدولي ة يف اتف ا ت دابري الح ة
والح ة النباتية ملنظمة التجارة العاملية يف عام  ،1986وإنش اء أمان ة االتفاقي ة الدولي ة يف ع ام  ،1992وإنش اء جلن ة
اخلرباء املعنية بتدابري الح ة النباتية يف عام  ،1993واملحادقة على النص اجلديدة املنقح ل تفاقي ة الدولي ة يف ال دورة
التاتعة والعشرين ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام  1997والذي دالل حيز النفات يف عام .2005
مرحلة التطور الرابعة ( - 1998حتى الوقت احلاضر) :تتميز هذه املرحلة بعدة أحداث مفحلية بار ة ،ك التطور املط رد
للمعايري األتاتية ل تفاقية الدولية ،وإنشاء أجهزة فرعي ة رئيس ية ،ا يف تل مجاع ة العم ل غ ري الر ي ة املعني ة
بالتخطيط االترتاتيجي واملساعدة الفنية يف ع ام  ،1999وجلن ة املع ايري يف ع ام  ،2001وف ر فني ة دائم ة خمتلف ة،
واجلها الفرعي لتسوية النزاعات يف عام  ،2003والدورة األوىل هليئة ت دابري الح ة النباتي ة يف ع ام  ،2006وجلن ة
تنمية القدرات يف عام .2012

ثانياً -اإلجنازات الرئيسية
منذ إنشاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ر ي ًا يف ع ام  ،1952والاص ة بع د إنش اء األمان ة العام ة يف ع ام
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 ،1992حققت االتفاقية الدولية عددًا من اإلجنا ات العظيمة يف اجلوانب اخلمسة التالية:
احلوكمة واالترتاتيجيات :أنشئ نظام كامل نوع ًا ما لألجه زة الرئات ية ل تفاقي ة ،ا يف تل هيئ ة ت دابري الح ة
النباتية ،ومكتب هيئ ة ت دابري الح ة النباتي ة ،وجمموع ة التخط يط االت رتاتيجي ،وجلن ة املع ايري ،وجلن ة تنمي ة
القدرات ،واجلها الفرعي لتسوية النزاع ات ،كم ا ج رت توحي د اآللي ات التش ايلية تات الح لة ب األجهزة الرئات ية
ل تفاقية الدولية ودجمها يف دليل إجراءات االتفاقية الدولية لعام .2011
وضع املعايري :أنشئ حتى اآلن  36معيارًا دولي ًا لتدابري الح ة النباتي ة ،كم ا اعتم دت  19معاجل ةً للح ة النباتي ة
و 9بروتوكوالت تشخيص على التوالي .ووُضع واعتمد نظام جديد إلبداء التعليقات عرب اإلنرتن ت ،م ا ات ت دث فرص ًا
جديدة لتعزيز مشاركة املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات يف عملية وضع املعايري.
تيسري التنفيذ :جرت تطوير أداة لتقييم القدرات يف جما الح ة النباتي ة وات تخدامها الفع ا لتقي يم ال دمات وقاي ة
النباتات ودعم احتياجات التدريب وتنمية قدرات املنظمات الوطنية لوقاية النبات ات ،وات تكما املش روع الع املي 350
ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة ،ما أدت إىل تطوير موارد تقنية عديدة وإتاحتها لألطراف املتعاقدة؛ كما نظ م مش روع
نظام االتتعرا ودعم التنفيذ تت حلقات عمل إقليمية عن املراقب ة؛ وج رت وي ل حم ور تركي ز تس وية النزاع ات
ليتجه إىل اجتناب النزاعات.
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االتحا والشراكة :جيري شهرياً إصدار نشرة عن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية؛ وجيري بات تمرار س ني
مواقع االتفاقية الدولية على اإلنرتنت وكذل أدوات االتحا تات الحلة؛ وال يزا جيري القيام جموعة متنوع ة م ن
األنشطة إلصدار أالبار على املوقع ونشر كتيبات وتنظيم حلقات دراتية تتعل ق باالتفاقي ة الدولي ة؛ وأُنش ئت ش راكات
وثيقة مع املفوضية األوروبية واتفاقية الح ة والح ة النباتية الحادرة عن منظمة التجارة العاملي ة ومرف ق وض ع املع ايري
وتنمية التجارة يف منظمة التجارة العاملية وفريق االتحا املعين باتفاقيات التنوع البيول وجي؛ وتتلق ى االتفاقي ة الدولي ة
ما يزيد عن  45يف املائة من مواردها املالية من أموا من الارج امليزانية.
تكنولوجيات وأدوات جديد :جرت دي د وتطبي ق ع دد م ن التكنولوجي ات واألدوات اجلدي دة للرص د واملراقب ة (أي
تكنولوجي ات املعلوم ات ونظ ام املعلوم ات اجلارافي ة ومن اتج للم اك اة وفريومون ات اجل ن واملح ايد الض وئية)،
وللتشخيح ات وتقي يم املخ اطر (أي التكنولوجي ات األحيائي ة احلديث ة والكيمي اء احليوي ة) ،ولتيس ري التج ارة (أي
الشهادات اإللكرتونية للح ة النباتية .)e-Phyto

ثالثاً -حتديات كبرية
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مع تزايد العوملة والتجارة احلرة ،تواجه االتفاقية الدولية ديات تطوير كبرية يف اجملاالت ال خمسة التالية.

أهداف التنمية املستدامة لألمم املت دة :ترمي أهداف التنمية املستدامة إىل البناء على األهداف اإلمنائية لأللفي ة وإجن ا
ما مل يت قق يف إطارها ،كما ترمي إىل إعما حقو اإلنسان الواجب ة للجمي ع و قي ق املس اواة ب ني اجلنس ني ومتك ني
النساء والفتيات كافة .وهي أهداف متكاملة وغري قابلة للتجزئة و قق التوا ن بني األبع اد الث ث ة للتنمي ة املس تدامة:
االقتحادي واالجتماعي والبيئي .وهناك  17هدف ًا للت قيق حبلو عام  2030و 169غاي ة مرتبط ة به ا .وال ن زاع يف أن
أعما االتفاقية الدولية ترتبط بستة أهداف من أهداف التنمية املستدامة وهي 2 :و 8و 12و 13و 15و.17
األهداف االترتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة :لتلبي ة املتطلب ات ال يت تطرحه ا الوجه ات العاملي ة يف جم ا التنمي ة
الزراعية والت ديات اليت تواجهها الدو األعضاء ،حددت املنظمة األولويات الرئيسية اليت تستطيع التدالل فيها عل ى
أفضل وجه .وقد جرت اتتعرا شامل للمزايا النسبية للمنظمة ،ما يسّر وضع أهداف اترتاتيجية متثل جماالت العم ل
الرئيسية اليت ترتكز الفاو جهوده ا عليه ا ت عيا منه ا إىل قي ق رييته ا وأه دافها العاملي ة .وهن اك سس ة أه داف
اترتاتيجية للمنظمة ،وتس اهم االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات مباش رة يف اهل دف االت رتاتيجي " 2جع ل الزراع ة
واحلراجة ومحايد األ اك أكثر إنتاجية وات تدامة" ( 20يف املائ ة) ويف اهل دف االت رتاتيجي " 4متك ني نظ م راعي ة
وغذائية كفؤة وشاملة"( 80يف املائة).
األهداف االترتاتيجية ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات ( :)2019-2012هن اك أربع ة أه داف ات رتاتيجية ل تفاقي ة
الدولية ( )2019-2012تشمل تعزيز الزراعة املستدامة واألمن الاذائي العاملي ،وتيسري التنمية التجارية ،ومحاية البيئة
و يادة قدرات الح ة النباتية لت قيق األهداف الث ثة السابقة .ويرتبط تل بت قي ق املب ادرات العاملي ة ،ا يف تل
مبادرات األمم املت دة ومنظمتها لألغذية والزراعة ،وتساعد على تل .
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املطالب املتزايدة من األطراف املتعاقدة :هناك طلب متزايد من األط راف املتعاق دة للتح دي لتهدي دات اآلف ات النباتي ة
ومكاف تها ويف آنٍ معاً مواءمة متطلبات االتترياد املتعلقة بالح ة النباتية .وتطلب األط راف املتعاق دة املزي د م ن إدراج
قضايا االتفاقية الدولية يف األولويات العاملية والوطنية واملزيد من معايري تدابري الح ة النباتية لتيسري التجارة .وباإلضافة
إىل تل  ،يعتمد التنفيذ الفعّا ل تفاقية الدولية وأهدافها املتمثلة يف منع انتشار اآلفات العاملية إىل حد ك بري عل ى ق درة
كافة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على القيام باملراقبة والتفتيش والوظائف األالرت األتاتية لوقاية النباتات وعل ى
القيام بوظائف إصدار الشهادات.
تنفيذ التايريات املوصى بها من تقييم الت سني األالري :أثناء الدورة التات عة للهيئ ة يف ع ام  ،2014وافق ت األط راف
املتعاقدة يف االتفاقية الدولية على الشروع يف إجراء تقييم ألمانة االتفاقية الدولية .وكان ت الرت الة الرئيس ية م ن التقي يم
تبسيط أمانة االتفاقية الدولية وبُنى ووظائف اهليئة ،تعي ًا إىل سني الكفاءات التنظيمية والفعالية التنظيمية.

رابعاً-

الطريق حنو عام 2020

جرت مناقشة اخلط ة االت رتاتيجية ل تفاقي ة الدولي ة حن و ع ام  2020بح ورة مكثف ة يف اجتم اع جمموع ة
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التخطيط االترتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األو عام  .2015واُتفق عل ى ات رتاتيجية رئيس ية تتض من ه دف ًا عام ًا واح دًا
وث ثة إجراءات رئيسية وسسة مواضيع أتاتية:
هدف عام واحد :اهلدف العام ل تفاقية الدولية لوقاي ة النبات ات حن و ع ام  2020ه و ي ادة الق درة الكلي ة لألط راف
املتعاقدة وألمانة االتفاقية على تنفيذ هذه االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
إجراءات رئيسية ث ثة :هناك  3إجراءات رئيسية ل تفاقية الدولي ة حن و ع ام  ،2020وه ي وض ع املع ايري ،وتيس ري
التنفيذ ،واالتحا والشراكة.
سسة مواضيع أتاتية :حددت مواضيع ل تفاقية الدولية حنو عام  ،2020حبي حدد موضوع واحد لكل عام .فمث ً
لعام  ،2016حدد موضوع "الح ة النباتية واألمن الاذائي" ،ولعام " 2017الح ة النباتي ة وتيس ري التج ارة" ،ولع ام
" 2018الح ة النباتية ومحاية البيئة" ،ولعام " 2019الح ة النباتية وتنمية القدرات" ،ولعام " 2020الس نة الدولي ة
للح ة النباتية" .وترتكز هذه املواضيع على عمليات اإلب بش أن أهمي ة االتفاقي ة الدولي ة يف التعزي ز الش امل لألم ن
الاذائي والتجارة ومحاية البيئة والقدرات يف جما وقاية النباتات.
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خامساً-

ما بعد عام 2020

مت الشروع يف التخطيط لألطر االترتاتيجية للفرتة  ،2030-2020ال يت ت تبين عل ى الس نة الدولي ة للح ة
-6
النباتية وتدفع باالتفاقية الدولية واألطراف املتعاقدة إىل مسار تي نفوت وتأثري أكرب لل يلولة دون انتشار اآلف ات النباتي ة
يف العامل .وتيتعلق حمور الرتكيز اإلضايف واحملدد يف اإلطار االترتاتيجي املقبل ب  6من أهداف التنمية املستدامة ،تل
أن محاية ص ة النباتات تتطلب ،من بني أمور أالرت ،االهتمام باملسائل املتعلقة باتتدامة الزراع ة ،وبالعمال ة الكامل ة
واملنتجة ،وتأثريات تاري املناخ على البيئة ،ومحاية التنوع البيولوجي ،وتيسري التجارة اآلمن ة .وي تعني عل ى االتفاقي ة
الدولية السعي إىل قيق هذه األهداف من ال وضع معايري لتيس ري التج ارة ،ومحاي ة الزراع ة والبيئ ة ،فض ً ع ن
تنمية قدرات األطراف املتعاقدة لتنفيذ تل املعايري .واالتفاقية الدولي ة لوقاي ة النبات ات ملتزم ة بت قي ق ه ذه األه داف
وتتقوم بالتخطيط االترتاتيجي ل تفاقية الدولية حنو عام .2030

