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تقبة التي الفحص المنهجي للمخاطر والفرص المحتملة، والتطورات المستقبلية المر...‟

‟هي على مشارف التفكير الحالي والتخطيط 

ما هو االستبصار؟. 1



صحة يساعد االستبصار في التعرف وتحديد القضايا الحرجة والطارئة في مجال ال
.النباتية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي

 نباتية هي مسألة قائمة ويمكن أن يكون لها آثار سلبية على الصحة ال–قضية حرجة

.إذا ُتركت دون إدارتها

 ييراً سلبياً مسألة ناشئة جديدة أو غير متوقعة قد تتسبب في حدوث تغ–قضية طارئة

.على صحة النبات
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المبكراإلنذارنظموتحسيندعمعلىاالستبصارتقنياتتعمل

المراقبةنظم•

االمتثالعدمعناإلبالغ•

المهمةالمعلوماتجمع•

سبيلعلىية،االستباقاالستراتيجياتووضعواالستعدادالتأهبإلىاالستبصاريؤدي
.الطوارئخططالمثال،

إدارةيجياتاستراتأوالمستقبليةالسياساتبشأنالقرارصناعاالستبصاريساعد
.المخاطر

للمستقبلدقيقوصفأوتصوراالستبصاريوفرال.

ةالتقليديالعلميةواألدلةالشواهدمحلتحلالاالستبصارأنشطةمنالمخرجات.

مقدمة



:بسبب( المشاكل)قد ُتثار القضايا 

كبير لدخولها أحد اآلفات النباتية التي تم تشخيصها حديثا والتي قد يكون هناك احتمال
.أو انتشارها/ و

أو انتشار آفة /متنامي أو لم يكن موجودا وغير متوقع لدخول ووجود احتمال كبير•

.نباتية معروفة من قبل

وجود مسلك أو سبيل جديد أو معدل للدخول.

حدوث تغيير في األنشطة الزراعية أو الممارسات المتعلقة بالغابات.

 المرض أو زراعة محصول جديد/ حدوث تغيير في إدارة اآلفة.

 عروفة، أو بها آلفة نباتية مجديدة تزايد حساسية العوائل النباتية أو ظهور حساسية

جابة بما في ذلك، انعدام االست)ألحد العوامل مع تغير مقدار حدة المسبب المرضي 
(.للتدابير التي كانت ُتطبق في السابق

(المشاكل)العوامل الُمحركة للقضايا 



:والطارئة( المهمة)العوامل المحركة للقضايا الحرجة 

(المشاكل)العوامل الُمحركة للقضايا 

استخدام األرض وإدارة المسطحات الطبيعية
(المناظر الطبيعية)

التغيرات المناخية.

الوعي ومشاركة أصحاب الشأن أو المصلحة

القدراتتنسيق البحوث والتنمية، التعاون وبناء.

تضارب األولويات بشأن الموارد والتمويل.

فاعالتها التغيرات في اآلفات، والنباتات وت
(.التداخالت)التبادلية 

 قة المتعل)الممارسات الزراعية والحراجية
(.بالغابات

اتيةالحركة الدولية لألشخاص والمواد النب

الوصول إلى األسواق

المواد الكيميائية لوقاية النباتات.

أنماط استهالك األغذية.



:بعض المسائل الهامة التي تم تحديدها بالفعل

فات جديدةتشتت وتبعثر النباتات في مناطق بيئية جديدة، مخاطر انتشار ودخول آ.

 حديدها المتغيرة عندما لم يتم ت( المتعلقة بالغابات)الممارسات الزراعية والحراجية
(.من خالل تحليل مخاطر اآلفات)بشكل صحيح لتكون أكثر فعالية 

تزايد التجارة الدولية للنباتات والمنتجات النباتية وحركة األشخاص.

لمرتبطة بهاتعمل الظروف المناخية على تغيير النطاقات البيئية للنباتات واآلفات ا.

نقص الوعي بشأن اآلفات وعواقبها الوخيمة.

(المهمة)القضايا الحرجة 



تهم البلد ماهي المسائل الطارئة أو الناشئة المتعلقة بالصحة النباتية التي
اللذين تتبعهما؟( اإلقليم)والمنطقة 

القضايا الطارئة
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