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االعتماد
اعتمد هذا املعيار خالل الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف نوفمرب/تشرين الثاني .1998

املقدمة
النطاق
تصف هذه املعايري حمتويات سجل لآلفات ،واستخدام سجالت اآلفات وغريها من املعلومات يف حتديد حالة آفة يف
منطقة ما .ومثة معلومات تتناول خمتلف حاالت اآلفات ،إضافة إىل توصيات عملية يف إيصال املعلومات.

املراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،1997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة
النباتية).
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املعيار الدولي

رقم 8

االطار العام للمتطلبات
تعترب سجالت اآلفات عناصر أساسية للمعلومات املستخدمة يف حتديد حالة اآلفة يف منطقة ما .فجميع البلدان املستوردة
واملصدرة حتتاج إىل معلومات عن حالة اآلفات لتحليل أخطارها ،ووضع لوائح لالسترياد وتطبيقها ،وحتديد املناطق
اخلالية من اآلفة واحملافظة عليها.
وتعطي سجالت اآلفات معلومات بشأن وجود أو عدم وجود اآلفة ،وحتديد توقيت وأماكن إجراء املالحظات ،العائل أو
العوائل املمكنة ،واألضرار امللحوظة ،باإلضافة إىل املعلومات املرجعية وغريها من املعلومات املتعلقة باملالحظة الفردية.
وتعتمد موثوقية سجالت اآلفات على النظر يف البيانات املقدمة من قبل من يقوم جبمعها أو حتديدها ،والوسائل التقنية
لتحديدها ،ومكان وتاريخ التسجيل ،وتسجيل بيانات السجل أو نشرها.
وحيتاج حتديد حالة اآلفة إىل حكم خبري متضمنا املعلومات املتوافرة عن الظهور اليومي لآلفة يف منطقة ما ،ومغزى
وجودها .ويتم حتديد حالة اآلفة باستخدام املعلومات الواردة يف السجالت الفردية لآلفات ،وسجالت مسح اآلفات
ومعطيات عدم وجود اآلفة ،ومعطيات الرصد العام والنشرات العلمية وقواعد املعلومات.
ومت يف هذا املعيار حتديد جممل حاالت اآلفة يف ثالث فئات تفضي إىل خمتلف القرارات النهائية:
-

وجود اآلفة  -وهو ما يفضي إىل قرارات مثل" :موجودة يف مجيع أحناء البلد"" ،موجودة يف بعض املناطق فقط"،
وغري ذلك،

-

غياب اآلفة  -وهو ما ميكن وصفه بة" :ال تسجيل لآلفة" و"آفة مستأصلة" "وآفة مل تعد موجودة وغري ذلك"،

-

الوجود العارض لآلفة  -وهو ما ميكن وصفه بة" :ال تتطلب التعامل معها" و "تتطلب التعامل معها ،حتت
الرصد" "وتتطلب التعامل معها ،قيد االستئصال".

ولتيسري التعاون الدولي فيما بني األطراف املتعاقدة من حيث الوفاء بالتزاماتها باإلبالغ عن وجود اآلفة أو تفشيها أو
انتشارها ،يتوجب على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أو غريها من املنظمات أو األفراد املعنيني بتسجيل وجود
اآلفات أو عدم وجودها أو وجودها بشكل عارض ،أن يتبعوا األساليب السليمة لإلبالغ .وتعين هذه األساليب دقة
البيانات اخلاصة بسجالت اآلفات وموثوقيتها ،واقتسام املعلومات آنيا عن حالة اآلفات ،مع مراعاة املصاحل املشروعة
جلميع األطراف املعنية ،ومراعاة قواعد حتديد حالة اآلفات يف هذا املعيار.
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حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما

املتطلبات العامة لتحديد حالة اآلفة يف منطقة ما
.1

أهداف حتديد حالة اآلفة

سجل اآلفات هو دليل موثق 1يشري إىل وجود أو عدم وجود آفة معينة يف مكان وزمان حمددين ،يف منطقة ما ،أحد
البلدان عادة ،ضمن معطيات معينة .وتستخدم سجالت اآلفات جنبا إىل جنب مع غريها من املعلومات لتحديد حالة
اآلفة يف منطقة ما.
وبشكل عام ،فإن توفري سجالت موثوقة لآلفات وحتديد حالة اآلفة ،هما عنصران حيويان بالنسبة إىل أنشطة متعددة
تشملها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وكذلك املبادئ املنصوص عليها يف املعيار الدولي رقم ( 1مبادئ الصحة
النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية) ،واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
املستنبطة منها.
حتتاج البلدان املستوردة إىل معلومات عن حالة اآلفات ،من أجل:
-

إجراء حتاليل خماطر اآلفة يف بلد آخر؛

-

سن لوائح الصحة النباتية ملنع دخول اآلفة أو توطنها أو انتشارها؛

-

إجراء حتليل خماطر اآلفة على آفة غري حجرية فوق أراضيها ،بهدف السيطرة عليها.

حتتاج البلدان املصدرة إىل معلومات عن حالة اآلفات ،من أجل:
-

االلتزام بلوائح االسترياد ،بعدم تصدير شحنات مصابة بآفات وردت يف لوائح البلد املستورد،

-

تلبية طلبات البلدان األخرى ملعلومات قصد إجراء حتليل خماطر اآلفات فوق أراضيها

وميكن لكافة البلدان استخدام معلومات حتديد حالة اآلفات من أجل:
-

إجراء حتليالت خماطر اآلفة،

-

وضع برامج قطرية وإقليمية ودولية إلدارة اآلفات،

-

وضع قوائم قطرية لآلفات،

-

إقامة مناطق خالية من اآلفات واحملافظة عليها.

كما ميكن استخدام املعلومات اخلاصة حبالة آفة ما يف املناطق أو البلدان أو األقاليم ،يف حتديد التوزيع العاملي لآلفة.

 1مبا يف ذلك التوثيق االلكرتوني.
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.2

سجالت اآلفات

1.2

سجل اآلفة

املعيار الدولي

رقم 8

يصف املعيار الدولي رقم ( 6اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة) عناصر املعلومات املتحصل عليها من الرصد العام ومن
عمليات املسح اخلاصة واليت ميكن إدراجها يف سجالت اآلفات .وتشمل قاعدة املعلومات املطلوب إدراجها يف السجل ما
يلي:
-

االسم العلمي الدارج لآلفة ،مبا يف ذلك تسميات ما حتت النوع (مثل الساللة والنمط البيولوجي ،وغري ذلك) إن
وجدت،

-

طور النمو أو احلالة،

-

اجملموعة التصنيفية،

-

طريقة التصنيف،

-

السنة والشهر إن أمكن .وال يطلب تسجيل اليوم عادة إال يف الظروف اخلاصة (مثل أول اكتشاف آلفة خاصة ،أو
اإلنذار باآلفة)،

-

املوقع ،مثل معطيات املكان ،العناوين ،واإلحداثيات اجلغرافية ،الظروف األساسية( ،مثل الزراعة احملمية).

-

االسم العلمي للعائل ،إن أمكن،

-

أضرار العائل ،أو ظروف مجعه (مصيدة ،عينة تربة) إن أمكن.

-

سيطرة اآلفة ،أي اإلشارة إىل مستوى تواجد اآلفة أو أعدادها،

-

املصدر :املراجعة إن وجدت،

سرتد قائمة باملراجع يف ملحق هذا املعيار ،لالستعانة بها عند إعداد سجل اآلفات.
2.2

املوثوقية

تتوافر معلومات سجالت اآلفات من مصادر عدة ،وهى ذات مستويات متباينة يف املوثوقية .وميكن تلخيص مكوناتها
األساسية يف اجلدول التالي .ورغم أن اجلدول يرتب فئاتها بطريقة تنازلية من حيث موثوقيتها نسبيا ،فال ينبغي اعتبار
هذا الرتتيب نهائيا ،إذ أن الغرض منه توفري دليل عند تقييم السجالت .وجتدر اإلشارة ،على األخص ،أن اآلفات
ختتلف يف مستوى اخلربة املطلوبة للتعرف عليها.
ويتوجب على منظمات وقاية النباتات القطرية توفري معلومات دقيقة عن سجالت اآلفات عند الطلب.
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رقم 8

اخلطوط التوجيهية لتقييم مدى موثوقية سجالت اآلفات (مصادر مرتبة ترتيبا تنازليا حبسب موثوقيتها)
.3املوقع والتاريخ

.4تسجيل /نشر

.1اجلامعون /مصنفو اآلفة

.2التعريف التقين

أ) أخصائي تصنيف

أ) التمييةةز بةةني التشةةخيص الكميةةو أ) مسةةةةوحات لتعةةةةيني احلةةةةدود أ) سةةجل منظمةةة وقايةةة النباتةةات
القطريةةة /مطبةةوع منظمةةة وقايةةة
والكشف
حيوي وبني التشةخيص اجلزية
النباتةةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةةة
(إن وجد)
(عند حتكيمها)

ب) أخصةةةةةةةائي مهةةةةةةةين ،ب) االحتفةةاظ بةةأفراد أو برتبيةةة يف ب) مسةةةةةةةةةةوحات حقليةةةةةةةةةةة ب) اجملةةالت العلميةةة أو التقنيةةة
احملكمّة
أو إنتاجية أخرى
اجملموعةةة الرمسيةةة ،والوصةةف
مشخص اإلصابة
التصنيفي من قبل أخصائي
ج) عامل

ج) أفراد يف اجملموعة العامة

ج) مالحظةةةات عةةةابرة أو حقليةةةة ج) سجل تارخيي رمسي
عارضةةةةة ،رمبةةةةا دون موقةةةةع
أو تاريخ حمددين

د) تقين

د) الوصف والصور

د) مالحظةات مةع أوفةى املنتجةةات د) صةةةةحيفة علميةةةةة أو تقنيةةةةةة
غري حمكّمة
أو حتةةةةةةةةةت املنتجةةةةةةةةةات
اكتشاف عرضي

هة) خبري (هاو)

هة) وصف بصري فقط

هةةةةة) املوقةةةةع والتةةةةاريخ غةةةةري هة) مطبوع أخصائي غري حمرتف
معروفني بدقة

و) غري متخصص

و) طريقة التعريف غري معروفة

ز) جامع /مصنف غري معروف

و) منشةةورات علميةةة أو تقنيةةة غةةري
منشورة
ز) مطبةةةةةةوع غةةةةةةري تقةةةةةةين،
دورية /صحف
ح) اتصةةةاالت شخصةةةية معطيةةةات
غري منشورة

.3

حالة اآلفات يف منطقة ما

1.3

وصف حالة اآلفة يف منطقة ما

حيتاج حتديد حالة اآلفة إىل حكم خبري خبصوص التوزع احلالي لآلفة يف منطقة ما .ويستند هذا احلكم إىل حتليل
سجالت اآلفات ومعلومات من مصادر أخرى .وتستخدم السجالت احلالية والقدمية يف تقدير الوضع الراهن .وميكن سرد
حالة اآلفة ضمن الفئات التالية:
1.1.3

وجود اآلفة

تعترب اآلفة موجودة إذا أشارت السجالت إىل أنها أصيلة أو مُدخلة .فإذا كانت اآلفة موجودة مع توفر سجالت موثوق
بها ،ميكن عندئذ تشخيص توزيعها باستخدام عبارات أو جمموعة عبارات ،كما يلي:
موجودة :يف مجيع أحناء املنطقة
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موجودة :يف بعض مناطق فقط

املعيار الدولي

رقم 8

2

موجودة :عدا مناطق حمددة خالية منها
موجودة :يف مجيع أحناء املنطقة حيث يزرع حمصول (أو حماصيل) عائلة
موجودة :يف بعض مناطق حمددة فقط حيث يزرع حمصول (أو حماصيل) عائلة

3

موجودة :يف الزراعات احملمية فقط
موجودة :مومسيا
موجودة :ولكن حتت السيطرة

4

موجودة :وختضع للمكافحة الرمسية
موجودة :وجيرى القضاء عليها
موجودة :بصورة خفيفة
وميكن استخدام عبارات وصفية أخرى ،إذا تطلب األمر .أما إذا كان عدد السجالت املوثوق بها حمدودا ،فمن الصعب
تشخيص توزع اآلفة.
ومن املفيد ،أن أمكن ،حتديد مدى انتشار اآلفة (مثل مبعروفة ،من حني إىل آخر ،نادرة) ومستوى األضرار و /أو
اخلسائر اليت تسببها لعائلها.
2.1.3

غياب اآلفة

إذا مل تتوفر سجالت عن وجود اآلفة يف بيانات املراقبة العامة ملنطقة ما ،فمن املمكن االستنتاج أن اآلفة غائبة أو مل تكن
موجودة أبدا .ومن املمكن تعزيز ذلك مبعطيات خاصة حول الغياب.
وميكن أيضا أن نستنتج أن اآلفة غائبة ،حتى لو كانت بعض السجالت توحي بعكس ذلك .وسريد ،طيا ،شرح هلذه
احلاالت املتباينة .كما ميكن تأكيد غياب اآلفة من خالل املسوحات اخلاصة (أنظر املعيار الدولي رقم  )6ويف هذه احلالة
البد من إضافة عبارة "مؤكد باملسح" .وكذلك احلال ،عند إقامة منطقة خالية من اآلفات طبقا للمعايري الدولية املعتمدة.
(أنظر املعيار الدولي رقم ( 4متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات)).
غائبة :اآلفة غري مسجلة
تشري عمليات املراقبة العامة إىل عدم وجود اآلفة اآلن ،وأنها مل تسجل من قبل.

2
3
4

حتدد إن أمكن.
حتدد إن أمكن.
بناء على( :تذكر التفاصيل).
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غائبة :آفة مستأصلة
تشري سجالت اآلفة إىل أنها كانت موجودة يف املاضي .وأن برناجما موثقا للقضاء عليها قد نفذ وجنح بالفعل (أنظر
املعيار الدولي رقم ( 9خطوط توجيهية بِشأن برامج استئصال اآلفات)) وتؤكد املراقبة استمرار الغياب.
غائبة :آفة مل تعد موجودة
تشري سجالت اآلفة إىل أنها كانت عارضة أو متوطنة يف املاضي ،ولكن عمليات املراقبة العامة توضح أنها مل تعد
موجودة .وميكن أن يعود ذلك إىل:
-

املناخ أو عوائق طبيعية أخرى النتشار اآلفة

-

تغيريات يف العوائل املزروعة

-

تغيريات يف األصناف املزروعة

-

تغيريات يف العمليات الزراعية

غائبة :سجالت اآلفة باطلة
تشري السجالت إىل وجود اآلفة ،مت الوصول اىل خالصة مفادها أن السجالت باطلة أو مل تعد سليمة ،كما فى احلاالت
التالية املعلنة رمسيا:
-

التغيريات يف التصنيف

-

تصنيف خاط

-

تسجيل خاط

-

تغيريات يف احلدود القطرية ،مما قد يتطلب إعادة النظر يف السجالت.

غائبة :سجالت اآلفة غري موثوقة
تشري السجالت إىل وجود اآلفة ،ثم يتبني أن السجالت غري موثوقة ،كما يف احلاالت التالية املعلنة رمسيا:
-

تسميات مبهمة

-

طرق التعريف أو التشخيص قدمية

-

سجالت يصعب الوثوق بها (أنظر اجلدول).

غائبة :عارضة فقط
متت اإلشارة إىل اآلفة فقط يف شحنات عند نقطة دخول أو مكان وصوهلا ،أو أثناء احتجازها قبل االفراج عنها أو
معاجلتها أو التخلص منها .وتؤكد املراقبة أن اآلفة مل تستقر.
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وجود عارض

تعترب حا لة اآلفة وجود عارض عندما تكون موجودة ولكن ال ينتظر أن تتوطن استنادا إىل تقييم فين .وهناك ثالثة أمناط
للوجود العارض:
وجود عارض :دون تدخل
اكتشاف اآلفة على هيئة أفراد أو جمموعات معزولة فقط ،ال ينتظر أن تعيش ،ومل تتخذ ضدها تدابري الصحة النباتية.
وجود عارض :مع تدخل ،حتت املراقبة
تكتشف اآلفة على هيئة أفراد أو جمموعات معزولة ،إمنا ميكن أن تعيش يف املستقبل املتطور ،ولكن ال ينتظر أن تتوطن.
وتتخذ ضدها تدابري الصحة النباتية املالئمة ،مبا فيها املراقبة.
وجود عارض :مع تدخل ،قيد االستئصال
تكتشف اآلفة على هيئة جمموعات معزولة ،إمنا ميكن أن تعيش يف املستقبل املتطور ،وميكن أن تتوطن إذا مل تطبق
تدابري الصحة النباتية .وطبقت تدابري الصحة النباتية املالئمة للقضاء عليها.
2.3

حتديد حالة اآلفة يف منطقة ما

يتم حتديد حالة اآلفة من قبل منظمة وقاية النباتات القطرية .وتكون النتيجة هي أفضل تعبري عن حالة اآلفات يف
منطقة ما (أنظر القسم  )1-3القائم على أساس معلومات داعمة ،والذي ميكن أن يشمل:
-

سجالت فردية لآلفات

-

سجالت لآلفات نتيجة عمليات املسح

-

تسجيالت أو مؤشرات أخرى عن غياب اآلفة

-

نتائج عمليات املراقبة العامة

-

معلومات من املنشورات العاملية وقواعد البيانات

-

تدابري الصحة النباتية املستخدمة ملنع دخول اآلفات أو انتشارها

-

معلومات أخرى تتصل بتقدير وجود اآلفة أو غيابها.

وينبغي االهتمام مبدى موثوقية املعلومات وتناسقها .ويتطلب األمر حكما حصيفا خاصة ،عندما تتضارب املعلومات.
.4

األساليب املفضلة لإلبالغ عن اآلفة

تلتزم األطراف املوقعة على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (أنظر النص اجلديد املعدل :املادة الثامنة ( 1 -أ) بأن تبلغ
مبقتضى االتفاقية عن "وجود اآلفات ،تفشيها أو انتشارها" واليت تعترب املعلومات اخلاصة "حبالة اآلفات يف منطقة ما"
جزءا من نهاية هذا املعيار .وليست من صلة بني هذا املعيار وبني االلتزام باإلبالغ ،وإمنا يهتم بنوعية املعلومات املبلغة.
فالتقارير الدقيقة جزء ال غنى عنه يف التعاون الدولي من أجل تيسري التجارة .فعدم اكتشاف اآلفات واإلبالغ عنها،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أو كتابة تقارير غري دقيقة أو ناقصة أو متأخرة أو مغلوطة ميكن أن خيلق حواجز جتارية ال مربر هلا ،أو إىل دخول و/
أو انتشار اآلفات.
والبد لألفراد أو املنظمات العاملة يف جمال مجع بيانات اآلفات أن يتبعوا التوصيات الواردة يف هذا املعيار ،وأن يزودوا
منظمة وقاية النباتات القطرية بالتفاصيل الدقيقة والكاملة ،ويتم ذلك عادة قبل سرد املعلومات.
وينبغي على منظمات وقاية النباتات اإلقليمية ،كي تطبق األساليب السليمة لإلبالغ:
-

أن تعتمد يف حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما على املعلومات واألكثر حداثة وموثوقية.

-

أن تأخذ يف حسبانها حاالت اآلفات وفئاتها الواردة يف هذا املعيار ،عند تبادل املعلومات اخلاصة حبالة اآلفات
فيما بني البلدان.

-

أن تبلغ منظمات وقاية النباتات القطرية يف البلدان اليت تعقد معها تبادالت جتارية بأسرع ما ميكن ،وكذلك
منظماتها االقليمية لوقاية النباتات حيثما كان ممكنا ،بالتغيريات اخلاصة حبالة اآلفات ،وعلى األخص التقارير
املتعلقة بتوطن آفات جديدة.

-

أال تبلغ البلدان األخرى عن االكتشاف العارض آلفات مسجلة توحي حبدوث تغيري حبالة اآلفات يف البلد
املصدر ،إال بعد التشاور مع هذا األخري.

-

عندما تعلم املنظمة القطرية لوقاية النباتات بوجود تسجيل آلفة مل يبلغ عنها يف بلد آخر  -ال جيوز أن تبلغ
ذلك إىل البلدان األخرى أو إىل منظمات وقاية النباتات اإلقليمية ،إال فقط بعد إبالغ منظمة وقاية النباتات
القطرية املعنية وان أمكن التشاور معها.

-

أن تتبادل املعلومات عن حالة اآلفات طبقا للمادتني السابعة ( 2ياء) والثامنة ( 1ألف و
الدولية لوقاية النباتات ،بقدر اإلمكان ،وبالطريقة واللغة اليت يقبلها الطرفان.

جيم) من االتفاقية

-

إجراء التصويب يف السجالت املغلوطة بأسرع وقت ممكن.
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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