عربي

عواقب عدم وفاء األطراف

لوقاية النباتات

المتعاقدة مع االتفاقية الدولية

يتمثل الهدف الرئيس من االتفاقية في تعاون األطراف المتعاقدة مع بعضها لمنع انتشار
اآلفات ولتحقيق أهدا ف استراتيجية أخرى .تحدد االتفاقية عدة التزامات وطنية لإلبالغ) بما في
ذلك بعض االلتزامات ذات الطبيعة ثنائية األطراف (التي تساعد األطراف على تحقيق أهداف
االتفاقية) .والسبب في وجود التزامات وطنية لإلبالغ هو ضمان توافر الحد األدنى من المعلومات
الرسمية للصحة النباتية التي يمكن استخدامها كأساس لضمان تجارة آمنة ،وحماية األمن
الغذائي وحماية البيئة من اآلفات النباتية .وكي تكون ذات فائدة أعظم ،يتعين أن تكون معلومات
الصحة النباتية هذه دقيقة ،محدثة ،معروضة بوضوح ،متسقة مع توجيهات االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وبصيغة يمكن الوصول إليها بسهولة ومفهومة من قبل األعضاء اآلخرين .وعند
عدم وفاء األطراف المتعاقدة مع االتفاقية بالتزاماتها الوطنية لإلبالغ ،قد تحدث بعض من
العواقب التالية:
u uيؤدي االفتقار إلى نقطة اتصال لالتفاقية إلى عزل األطراف املتعاقدة ومنعها من املشاركة
الكاملة واإلفادة من التآثر مع اجملتمع الدولي لوقاية النبات وسيؤثر ذلك سلبا ً في التجارة،
واألمن الغذائي  -وحماية البيئة.
تقدم معلومات غير
u uعندما ال تفي البلدان بالتزامات اإلبالغ املتعلقة باآلفات أو التدابير ،أو
ِّ
دقيقة ،غير واضحة أو غير كاملة ،قد يكون من الصعب ،وحتى من املستحيل ،الوصول إلى
اتفاق ،أو يتم تأخير االتفاقيات املمكنة حول التدابير املطلوبة لتجارة آمنة أو حماية األمن
الغذائي والبيئة.
u uقد يؤدي االفتقار إلى معلومات عن وضع اآلفات أو اآلفات اخلاضعة للوائح إلى تدابير حماية
ال مبرر لها.
u uقد تؤدي تدابير احلماية غير املبررة ،أو االفتقار إلى تبرير فني لتدابير احلماية ،الناجتة من
االفتقار إلى معلومات صحة نباتية أو ضعفها ،إلى مفاوضات جتارية مطولة ،وحتديد
الوصول إلى األسواق و/أو تنازعات ممكنة
u uتؤدي املعلومات غير الدقيقة أو غير الواضحة عن وضع اآلفات أو اآلفات اخلاضعة للوائح
أيضا ً إلى تدابير غير فاعلة .وقد تؤدي التدابير غير الفاعلة إلى انتشار اآلفات مع عواقب
سلبية على املوارد الزراعية والبيئية.
u uترى بعض البلدان في اإلبالغ الرسمي على أنه مؤشر للعمل الناجح والفاعل للمنظمة
القطرية لوقاية النباتات .وإذا لوحظ عجز في اإلبالغ قد يؤدي إلى فقد أو ضعف الثقة في
البلدان التي ال تقوم باإلبالغ؛
u uينظر إلى عدم الوفاء بالتزاماتها الوطنية لإلبالغ من قبل بعض البلدان على أنه محاولة
ممكنة إلخفاء مسائل صحة نباتية عن الشركاء التجاريني أو دول اجلوار من قبل البلدان التي
ال تقوم باإلبالغ.

تتوافر كمية كبيرة من املعلومات
األساسية عن الوفاء بااللتزامات
الوطنية لإلبالغ على موقع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
على الرابطhttps://www. :

ippc.int/ar/core-activities/
information-exchange/nro/.

عند احلاجة إلى مساعدة فنية
و/أو تنمية القدرات للوفاء
بااللتزامات الوطنية لإلبالغ،
يتعني على األطراف املتعاقدة
االتصال بـ ippc@fao.org

تدعو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات األطراف المتعاقدة للنظر فيما إذا كانت تفي بالتزاماتها
الوطنية لإلبالغ وكيف يمكنها اجتناب العواقب السلبية الموصوفة أعاله وعواقب سلبية أخرى
قد تحدث من عدم اإلبالغ.

االتفاقية الدولية
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