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 املوجز التنفيذي -أواًل 

 

تشمييع العممل املشمرتوا والتعماون     صكًا حاسمم اههميمة يف   ( االتفاقية) اتلوقاية النباتاالتفاقية الدولية متثل -  1

وسوف تمدداد أهميمة االتفاقيمة يف السمنوات القادممة بوصمفها اإلطمار المدولي         . الدوليا والقيادة يف جمال وقاية النباتات

اسمم  عرب احلدود الم  يللمق عليهما ايعمًا      ةالضارالرئيسي ملواجهة حتديات العوملة وانتقال اآلفات واهمراض النباتية 

 . اآلفات يف إطار االتفاقية

 

مبا يف ذلك الدراعمةا والاابماتا واملوائمل اللبيعيمةا والتنمو        -وملواجهة حتدي وقاية املوارد النباتية العاملية -  2

علمى منمع    فاقية من أجل املسماعدة تعديد البنية التحتية الداعمة لالتماسة إىل البيولوجيا وإنتاج اهغذيةا هناو حاجة 

وتعديمد   وإقامةوحتتاج االتفاقية على وجه اخلصوص إىل تعديد قدرتها على وضع معايري دولية؛ . انتشار اآلفات النباتية

ُنظم فعالة لتبادل املعلومات بني اهعضاء؛ ومعاجلمة القمدرة الفنيمة جلميمع البلمدان اهعضماءا لاصمة البلمدان اهعضماء          

لى تنفيذ االتفاقية واملعايري املعتمدةا وتوفري هيكل للدعم اإلداري املالئم واملستدام لتلبية احتياجات وأولويمات  الناميةا ع

 .أعضائها

 

ويفرض النممو السمريع يف حيمم وفثافمة املنتيمات      . حتديات مماثلة وقاية النباتاتل الوطنيةنظمات املوتواجه -  3

 .يتعذر الوفاء بهاالاذائية والدراعية يف التيارة الدولية على مسؤولي وقاية النباتات متللبات جديدة فبرية 
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 .وقاية املوارد النباتية العاملية من اآلفاتوتتمثل رؤية االتفاقية يف -  4

 

آفمات   ودلمول ضمان التعاون فيما بني اهمم لوقايمة املموارد النباتيمة العامليمة ممن انتشمار       ورسالة االتفاقية هي -  5

 .النباتاتا من أجل دعم اهمن الاذائيا وصيانة التنو  البيولوجيا وتيسري التيارة

 

 :وفيما يلي اههداف االسرتاتييية لالتفاقية-  6
 

 ئي العاملي عن طريق منع انتشار اآلفات؛محاية الدراعة املستدامة وحتسني اهمن الاذا - ألف 

 محاية البيئةا والااباتا والتنو  البيولوجي من آفات النباتات؛- باء 

فرص للتنمية االقتصادية والتيارية عن طريق تعديد تدابري الصحة النباتيمة املتوائممة والقائممة     ةإتاح- جيم 

 على أساس علمي؛

 .ة النباتية إلجناز اههداف ألف وباء وجيمتنمية قدرة اهعضاء يف جمال الصح- دال 

 

حتقيق هذه اههداف يف هذا اإلطار االسرتاتييي ال يقتصر على التدام اهعضاء بالتعاون العاملي ممن  والسبيل إىل -  7

 اههم من ذلك هو استعداد احلكومات ورمبا أصحاب املصلحة غري احلكوميني لدعم برامج االتفاقيمة ا بل لالل االتفاقية

 .وبنيتها التحتية واملساعدة على متويلها يف السنوات القادمة

 

 مقدمة- ثانيًا 

 

مناسبة علمى ضموء تلمور رماطر الصمحة       وباتتافتسبت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اليوم أهمية لاصة -  8

يولموجيا لضممان اهممن الامذائي ولمدعم      النباتية املرتبلة بانتشار اآلفاتا واحلاجة إىل وقاية املوارد النباتية والتنو  الب

أن تقموم   اعلى أن مثة فيوة بني الدور الذي ميكنا بل وينباي. التوسع املأمون للتيارة العاملية وفرص النمو االقتصادي

 .دةلنباتات وبني املوارد الفعلية املتاحة هلا للتالب على تلك التحديات الدولية اجلديلعاملية لوقاية االبه االتفاقية يف 

 

وال تدال التهديدات اخللرية واملتدايدة ال  تشكلها اآلفات النباتية للميتمعمات الليمة الدراعيمة والريفيمةا     -  9

مني بالدراعمة  توللتنو  البيولوجي النباتيا وللموائل اللبيعية والُنظم اإليكولوجية حول العامل متثل مشافل رئيسمية للمهم  

ستمرار حتديد آفات جديدةا فما أن اآلفات املعروفة تدداد للمورة وانتشمارًا بسمبب    وجيري با. والاابات وصيانة البيئة

وإضافة إىل ذلك فإن السياق العاملي يشهد باسمتمرار  . مستمرة ال تدالة مع اآلفات فالتيارة وتايُّر املناخا وهلذا فإن املعر

 (. اهليئة)من هيئة تدابري الصحة النباتية  حتديات جديدة تايِّر البيئة الوظيفية لالتفاقية وتتللب ردودًا جديدة
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وتضع اههداف االسرتاتييية لالتفاقية للسنوات الثماني القادمة يف اعتبارها هذا السياق العاملي املتايِّرا وتشمل -  11

 :دعم احتياجات وطلبات العامل من أجلبارض مبادرات وإجراءات رئيسية لالتفاقية 
 

 ومضمونةادادات غذائية مأمونة إم 

 بيئة حمميةا 

 منو جتاري واقتصادي مستداما 

 برنامج منسَّق لتنمية القدرات. 

 

إىل االعرتاف باالتفاقية وبقيمتهما حمول العمامل بوصمفها اإلطمار       امللافوسيؤدي حتقيق هذه اههداف يف نهاية -  11

ذائي العمامليا وتشمييع فمرص النممو     الدولي الرئيسي حلماية الدراعة والبيئة ممن اآلفمات النباتيمةا وضممان اهممن الام      

إىل جانب االعرتاف بها من اتفاق منظممة التيمارة العامليمة بشمأن      اجلميع البلدان اهعضاء املأمون التياري واالقتصادي

والسمبيل لتحقيمق   . وضع معمايري الصمحة النباتيمة   النباتية بوصفها اجلهاز الدولي املعين ب تلبيق تدابري الصحة والصحة

دعم برامج االتفاقية وبنيتهما التحتيمة يف   لف هو التدام اهعضاء بالتعاون العاملي من لالل االتفاقية واالستعداد هذه اههدا

 .السنوات القادمة

 

 :وتساهم االتفاقية يف محاية املوارد النباتية من لالل ما يلي-  12
 

 محاية املدارعني واملختصني بالاابات من دلول وانتشار اآلفات اجلديدة؛ 

 محاية اهمن الاذائي؛ 

 محاية البيئة اللبيعية واهنوا  النباتية والتنو ؛ 

 محاية املنتيني واملستهلكني من التكاليف املرتبلة مبكافحة اآلفات والقضاء عليها. 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -  ثالثًا

 

مبما  )املوارد النباتية العامليمة   حلمايةلية الرئيسية ا وهي املعاهدة الدو1951متت املوافقة على االتفاقية يف عام -  13

سمري االنتقمال املمأمون للنباتمات     يممن اآلفمات النباتيمة وت   ( يف ذلك الااباتا والنباتات غري املدروعةا والتنو  البيولوجي

الم  تتموىل   ( املنظممة )وتود  االتفاقية لدى منظمة اهغذية والدراعة لألمم املتحدة . واملنتيات النباتية يف التيارة الدولية

 .والبلدان اهلرى ال  تلتدم طوعيًا باالتفاقية من اهطراف املتعاقدة 175وتضم االتفاقية حاليًا أفثر من . إدارتها

 

بأهمية لاصة حيم  إنهما تضممنت     1997عام وتتسم تعديالت . 1997و 1979وقد ُعدلت االتفاقية يف عامي -  14

وازداد منمذ  . وآلية لوضع معايري الصمحة النباتيمة  ( اجلهاز الرئاسي)أحكامًا بإنشاء أمانةا وهيئة لتدابري الصحة النباتية 

ضع معايري الصحة النباتيةا وتقديم املساعدة الفنيةا وتوفري املعلومات الللب على االتفاقية لديادة العمل يف و 1997عام 
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دلمول  امًا من تنفيمذ االتفاقيمة ويلمدم    ع 61وافتمل برنامج العمل بعد . مواردها ومتويلها تفوقعن اآلفات العاملية بوترية 

 . هامرحلة جديدة لتنفيذ

 

 اآلفات النباتية -رابعًا 

 

أو آثمار اقتصمادية سملبية فمبرية     /أو تفشي اآلفات النباتية يف إحلاق أضرار بالاة باهمن الاذائي و ظهورتسبب -  15

( ُيللق عليها ايعًا اسم اآلفمات يف إطمار االتفاقيمة   )وهناو طائفة واسعة من اآلفات واهمراض النباتية (. 1انظر اإلطار )

. وزراعة الااباتا والنباتات الربيمة يف البيئمة اللبيعيمة    ا(يوانيةمبا يف ذلك اهعالف احل)ي تهدد اإلنتاج الاذائي العامل

وبعض اآلثار ال  تسببت فيها اآلفات النباتية على مر التاريخ معروفة جيدًاا مثل لفحة البلاطا يف آيرلنداا وصدأ الم   

 امللاط يف الربازيملا وصمدأ القمم     أوراق لفحةم يف أوروبا والواليات املتحدةا وفلر الكرووقمل  ايف سري النكا والربازيل

با والواليات املتحدةا والعثة الايرية يف غابات السماحل الاربمي   يف أورومرض الدردار يف أمريكا الشماليةا وفلر  اهسود

 . الشمالية من أمريكا

 

ري من اهحيان فهم وبالرغم من أن تأثري اآلفات يرتاوح ما بني تأثري ال يذفر وتأثري بالغ اخللورةا يتعذر يف فث-  16

 تقل دومماً وإذا أمكن منع اآلفات من التوطن يف منلقة معيَّنة فإن املوارد املستخدمة يف الوقاية . تأثري اآلفات بصورة فاملة

ا أو هما بعمد ظهور ( إن أمكمن ) والقضماء عليهما  ن املوارد املللوبة ملكافحة تلك اآلفات على اهجل اللويلا واحتوائهاا ع

 .للعواقب عدم التد

 

 أمثلة آلفات رئيسية مل يسبق تسجيلها يف منطقة معيَّنة: 9اإلطار -  17

 

ا جاء مصادفة من أمريكا الوسلى إىل تندانيا يف أوالر السبعينات من القرن املاضيا وانتشمر يف  ثاقب احلبوب-  18

وقمد  . ويف غرب أفريقياا وجدت هذه اآلفة هول مرة يف توغو يف أوائل الثمانيات من القرن املاضمي . بلدان ألرى باملنلقة

وشمرق   غمرب تالفًا ملخدون الذرة والكسافا اجملففة يف إفات انتشرت اآلن يف فثري من البلدان اهفريقية لتصب  من أفثر اآل

يف املائة ممن رمدون حبموب المذرةا      81و 71ما يرتاوح بني  تلف ثاقب احلبوب يف بلدان أفريقيا املداريةقد َأو. أفريقيا

ولي للحبموب قمد   وتعمل االتفاقية حاليًا على وضع معيار دولمي بشمأن النقمل المد    . يف املائة من الكسافا 41و 31وما بني 

 .هذه اآلفةيساعد على احلد من للر ظهور 

 

يف أمريكا الشمالية هنهما متثمل تهديمدًا للمريًا      الاازيةا تعترب من اهنوا  اخلنفساء اآلسيوية الطويلة القرون - 19

القمرن   نينمات مثاوقد وصلت هذه اآلفمة إىل أمريكما الشممالية يف    . هنوا  فثرية من أشيار اخلشب الصلب السريع الدوال

يف الواليات املتحدةا قد يكون هلا تأثري فمبري علمى الاابمات اللبيعيمةا      توطنتوإذا . املاضي يف مواد التاليف اخلشبية

مليمار شميرة إذا انتشمرت اآلفمة علمى       1.2وصناعة املنتيات احلرجيةا والبيئة احلضريةا حي  تقدَّر التلفيات بنحو 

ماليني وظيفة يف املنلقة الشرقية من الواليمات املتحمدة وحمدها علمى الاابمات املعرَّضمة هلمذه         ةوتعتمد أربع. نلاق البلد
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للتقليل إىل أدنى حد “ تنظيم مواد التاليف اخلشبية يف التيارة الدولية” 2119: 15ومت وضع املعيار الدولي رقم . اآلفة

 .تلك اآلفة مرة ألرى من لالل التاليف اخلشيب دلولمن احتماالت 

 

ال تدال املخاطر ال  يشكلها هذا الفلر الذي يفتك بثاني أفرب حمصول يف العماملا  . صدأ ساق احلبوب األسود - 21

 عمن ر حقول القم  يف اإلصابة مبرض صدأ الساق الذي ميكن أن يدمِّ الفتاوويتسبب هذا الفلر . يف االزدياد ةالقم ا آلذ

مما أثار راوف ممن   2111جديدان من هذا الفلر هول مرة يف جنوب أفريقيا يف عام  عدوانيانوافتشف شكالن . آلرها

انظممر . ويعتمممد أفثممر مممن مليممار شممخن يف البلممدان الناميممة علممى القممم  يف غممذائهم ودللممهم       . مكانيممة انتشمماره إ

(http://pulitzercenter.org/blog/untold-stories/global-threat-wheat-killer-rises .) ذلمك الفلمر    مقاوممة وميكن

 .ولكن تهديداته وآثاره ستستمر لسنوات فثرية وميكن أن تتسبب يف حدوث دمار يف الكثري من البلدان

 

وينتقمل املمرض بواسملة    . وتسببه عوامل ممرضمة ناقلمة   ا يعترب من أللر أمراض املواحلمرض اخضرار املواحل - 21

واهلنمدا وسمري النكماا وماليديماا      وقمد سمبب همذا املمرض أضمرارًا للمحاصميل يف الصمنيا       . برغوث املمواحل اآلسميوي  

. ا ونيبمالا وموريشميوسا وأفاانسمتان   (جمدر ريوفيمو  ) واليابمان  امنارا والفلبنيا وبافستانا وتايلنمدا يوإندونيسياا وم

ا ممن بينهما اململكمة العربيمة السمعودية والربازيملا وممؤلرًا        التقارير إىل ظهور هذا املرض يف مناطق لارج آسيا وأشارت

وممرض الضمرار املمواحل يقلمل فمثريًا ممن إنتماج        . يف أمريكا الوسلىالواليات املتحدةا واملكسيكا وبليدا وبلدان ألرى 

 .قضي على اهشياراملواحلا ويدمر القيمة االقتصادية هلذه الفافهة وي

 

منلقمة  وهي آفة ذات أهمية اقتصادية يف شميليا وأوروبماا و  . للكروم 1ا هي اآلفة رقم الكروم األوروبية عثة - 22

. البحر املتوسطا وجنوب روسياا واليابانا والشرق اهوسمطا والشمرق اهدنمى واملنماطق الشممالية والاربيمة ممن أفريقيما        

( 2119( )فاليفورنيما )ا والواليمات املتحمدة   (2118)من مناطق إنتماج الكمروم يف شميلي    ووردت إشارات إليها يف تقارير 

وبدون مكافحة هذه اآلفة ميكن أن تتعرض الاصيل هضرار فمبريةا وتمؤدي يف بعمض احلماالت     (. 2111)واهرجنتني 

يفورنيما أن وجمود همذه اآلفمة     ويتض  من حتليمل اقتصمادي أوَّلمي لكال   . يف املائة 111و 81إىل لسائر بنسبة ترتاوح بني 

سيؤثر بدرجة للرية على الكروم وعلى إنتاج الفافهة ذات النواة اخلشبية يف هذه الواليةا ممما يمؤثر علمى اجملتمعمات     

ويف . السملع اللازجمة واجملهمدة    نقمن  ومما يصماحب ذلمك ممن    الليةا واقتصاد الواليةا والتيارة اللية والدوليةا 

. 2118مليمار دوالر أمريكمي يف عمام     2.9رت قيمة إنتاج الكروم ال  تهمددها همذه اآلفمة بنحمو     فاليفورنيا وحدهاا قدِّ

برناجممًا ملكافحتهما رايمًا مبيدانيمة تبلمغ      ( 2118)وأجرت احلكومة الشيلية منذ افتشاف هذه اآلفة هول مرة يف البلد 

 .ماليني دوالر أمريكي سنويًا 11تقريبًا 

 

ا هي إحدى آفات الفافهة واخلضروات املهمة ال  تتسبب يف آثار سلبية فمبرية علمى   املتوسطيةذبابة الثمار  - 23

ووضع يف السنة التالية الفتشافها . 1977عام وافتشفت هذه الذبابة يف املكسيك هول مرة يف . إنتاج الاصيل البستانية

وبمدون برنمامج املكافحمة    . رى من أمريكما الوسملى  برنامج مشرتو بني املكسيك والواليات املتحدة ملنع ظهور حاالت أل

مليمون دوالر أمريكمي نتييمة     4.2واالستئصال اجلاري يف املكسيكا ميكن أن تصل اخلسائر التملة إىل ما يقرب ممن  

http://pulitzercenter.org/blog/untold-stories/global-threat-wheat-killer-rises
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 ويوجد باإلضافة إىل ذلك ما يقدَّر بنحمو . لتلف الفافهة واخلضروات وبسبب تكاليف املبيدات املللوبة ملكافحة هذه اآلفة

اخنفاض )مليون دوالر أمريكي نتيية لآلثار غري املباشرة  17.5مليون دوالر أمريكي من اخلسائر يف الصادراتا و 25.8

 (.مستوى الصحة العامة يف املناطق الريفيةا وضيا  فرص العمل يف قلا  إنتاج الاصيل البستانيةا واهضرار البيئية

 

 

 اتيجيالسياق العاملي لإلطار االسرت -خامسًا 

 

فقضمايا السياسمات   . 1952تايَّر العامل بدرجة فبرية منذ أن بدأ نفاذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتمات يف عمام   -  24

واالجتاهات الدولية ال  يرج  أن تؤثر على السياسات التنظيمية أو تقيدهاا والربامج ال  سمتؤثر علمى الوقايمة     العامة

وهي تنشأ إىل حمد فمبري ممن أربعمة     . الدولية للنباتات يف السنوات القادمة فلها قضايا واجتاهات وبرامج متنوعة ومعقدة

؛ واالجتاهمات  (مبا يف ذلك تايُّر املناخ)لعاملية؛ والبيئة واملوارد اللبيعية احلالة االقتصادية والتيارية ا: مواضيع رئيسية

وهذه القضايا هي ال  تشكل حتديات السياسات التنظيمية وحتمديات الصمحة النباتيمة    . الدميوغرافية؛ واهمن الاذائي

 .1املاثلة أمامنا

 

 احلالة االقتصادية والتجارية العاملية- ألف 

 

ىل قضايا العوملة احلاليةا الحظ الللون التياريون حدوث تايريات فمبرية يف اهمنماط التياريمة يف    باإلضافة إ-  25

اهمموال النقديمةا وثقمة املسمتثمرا      وتقلصمت ل الللب من جانب املستهلكني؛ ءففي عدة بلدانا تضا. السنوات اهلرية

ودفعت اهزمة املالية العاملية عمددًا ممن البلمدان    . وليةواالئتماناتا واالستهالوا وفان لذلك تأثري فبري على التيارة الد

  .بالعمالة اللية واحلالة املالية واالهتمام أفثرالدالل  إىل زيادة الرتفيد على

 

كثري من احلكومات التللع إىل اهسواق اهجنبية للحفماظ علمى الوظمائف    الواصل ويف املستقبلا من املتوقع أن ي-  26

وبالتوازي مع ذلك فإن التوقعات تشمري  . الصادرات فيدء من اسرتاتيييتها اهوسع للنمو االقتصاديوتوليدهاا وتشييع 

إىل أن البلدان ال  مل تكن يف العادة من فبار املصدرين ستصب  مصمادر جديمدة للمنتيمات الدراعيمة والاذائيمة السمريعة       

ود وستواصل صعودها يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيمة  وألذت االقتصادات النامية يف الصع. النمو وذات القيمة املضافة

 .2ومناطق ألرىا وأصب  هلا تأثري متدايد على السياسات االقتصادية العاملية

 

                                                      
املقدمني من املدير  2111-2111وبرنامج العمل وامليدانية للفرتة  2113-2111اخللة املتوسلة اهجل للفرتة يرد وصف أمشل للسياق العام يف   1

اإلطار ويف ( 2119تشرين الثاني /نوفمرب 23حتى  18عن الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر املعقودة يف الفرتة من  C 2009/15الوثيقة ) العام
 (.للمؤمتر املذفور أعاله C 2009/3الوثيقة ) 2119-2111االسرتاتييي للفرتة 

 (.2111فانون الثاني /يناير 25)نيويورو تاميد تقرير مشرتو بني اهمم املتحدة ومنظمة اهغذية والدراعة وردت اإلشارة إليه يف مقال بصحيفة   2
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ومن املتوقع أن تتسع التيارة يف ظل زيادة القدرة التياريمة وزيمادة االهتممام بمني المدولا مبما يف ذلمك فمرص         -  27

وممن شمأن اسمتمرار االعتمماد علمى التيمارة       . التسويق ال  تعود بالفائدة على القلاعني الريفي والدراعي دالل البلمدان 

أن يفمرض قيمودًا متدايمدة     الك جتارة املنتيات الاذائية والدراعيمة الدولية واإلقليمية يف حفد النمو االقتصاديا مبا يف ذ

ماية النباتات لكي تدير بفعالية راطر اآلفات املتأصلة يف تلمك التمدفقات التياريمة    حل الوطنيةعلى االتفاقية واملنظمات 

ت الفنيمة الالزممة لضممان    اجلديدة أو اآللذة يف االتسا  فضماًل عمن وضمع املعمايري الدوليمة وقاعمدة املعمارف والتوجيهما        

وعالوة علمى ذلمك فمإن تقلمين دور احلكوممات سميديد ممن احلاجمة إىل مشمارفة وإدارة ممن القلما             . التيارية املأمونة

 .اخلاص

 

 البيئة واملوارد الطبيعية- باء 

 

ت ا وإن فانبالتعقيداحلالة تتسم و. من املرج  أن يكون لتايُّر املناخ أثر بعيد املدى يف القرن احلادي والعشرين-  28

  :تستحق أن نشري إليهاال   عوامل هناو عدة

 

التقليمل إىل   الم  ترممي إىل   سياسمات المهما يكن النهج الذي تتخذه احلكومات جتاه حتدي تايُّر املنماخ فمإن   -  29

سمات ممع احلاجمة إىل    أدنى حد من اهضرار الواقعة على البيئة ستكون هلا اهولويةا وإن فان سيتعيَّن موازنة هذه السيا

 .مواصلة وتوسيع اإلنتاج الاذائي املستدام من أجل التخفيف من حدة الفقر وإطعام السكان

 

وتبح  احلكومات يف عمدد متدايمد ممن البلمدان عمن أممن اللاقمة الدالليمة عمن طريمق بمدائل هنموا  الوقمود              -  31

 . ريا مبا يف ذلك من لالل إنتاج أنوا  الوقود احليويواهحف

 

وجيري تشييع تدابري بديلة للصحة  اوأصبحت آثار بروميد امليثيل املستنفدة لألزون معروفة متامًا اآلن وموثقة-  31

 (.1انظر توصية االتفاقية رقم )النباتية 

 

وسوف تتضاءل فثريًا ليارات املعاجلة الكيميائية ملكافحة اآلفات عندما تؤلذ بعني االعتبار آثارها على البيئة -  32

 .املوارد اللبيعيةو

 

ؤثر على أمافن وأنوا  ما يتم إنتاجه ممن  ة استخدام املياه يف الدراعة أن توميكن للحاجة إىل ضمان فعالية وففاء-  33

 . أغذية

 

أن  إىلالنباتمات   لوقايمة  الوطنيمة االتفاقيمة واملنظممات    سميدفع وهذا االهتمام املتدايد بتايُّر املناخ ومحاية البيئة  -34

وسوف يلدم تعديد التدابري الصديقة للبيئمة ممن   . لتايُّرات التملة يف توزيع اآلفات يف ظل تايُّر املناخباتكون أفثر وعيًا 

 . يف التيارة السلع بلريقة مأمونة بنقلللسماح وأجل احلد من تأثري اآلفات النباتية على إنتاج اهغذية والبيئة 
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 االجتاهات الدميوغرافية- جيم 

 

وهذا التحول الواسمع النلماق ممن    . ميثل التحضر املتدايد واهليرة من الريف إىل املدن اجتاهًا دميوغرافيًا عامليًا-  35

احلياة الريفية إىل احلياة احلضرية قد يهدد إنتاجية اجملتمعات الريفيةا وهي مسألة قد تسعى احلكوممات الوطنيمة إىل   

يفية ال  ترفد على اهغذية واملنتيات النباتية اهلرى املستدامة واملأمونة وال  التصدي هلا عن طريق برامج التنمية الر

 . يتم إنتاجها وتسويقها حمليًا

 

ادية االقتصم  وسوف تنتقل القموة . بلدان املتقدمةومعدالت النمو السكاني يف البلدان النامية أفرب عمومًا منها يف ال-  36

 . 3املقبلة اللبقة املتوسلة العاملية وفئات املستهلكني ال  ستتكون فيهادان النامية سنة املقبلة إىل البللالل الثالثني 

 

الت الدميوغرافيةا مبا فيها اهليرةا إىل تايري ثقافة الاذاء والتاذية يف بلمدان  ومن املتوقع أن تؤدي هذه التحو-  37

وسموف تسمفر تلمك التحموالت عمن نقمل       . الاذاءالعامل نتيية لظهور أمناط جديدة من االستهالو الاذائي والللب على 

أنوا  جديدة من املنتيات الاذائيةا مبا فيها سلع املنتيات البستانيةا بشكل قانوني وغري قانونيا إىل أسمواق وأممافن   

 .جديدة

 

 األمن الغذائي - دال 

 

على أبعماد فمثريةا ممن بينهما     ينلوي اهمن الاذائيا وهو توافر اإلمدادات الاذائية الكافية واحلصول عليهاا -  38

ا والتيارةا واملواد الاذائيةا وتكنولوجيات اإلنتماج  (التوسعية مبا يف ذلك اهنوا  الدليلة)تايُّر املناخا واآلفات النباتية 

وسوف يؤدي ازدياد استخدام اهراضي يف الدول الناشئة إىل آثار ألرى على اهمن الامذائيا  . اجلديدةا والتنمية الريفية

رة اوسمتظل املعونمة الاذائيمة يف صمد    . اُهطر التنظيمية للصحة النباتيمة إىل القمدرات  تفتقر  سيما يف العامل النامي حي  ال

 .جدول أعمال البلدان واملنظمات الدولية فاستيابة إنسانية للكوارث يف ايع أحناء العامل

 

. 4القدراتا واملسماعدة التقنيمةا وتشمييع التيمارة    وجيري تشييع البلدان املتقدمة على التماس فرص تنمية -  39

وقمد  . غري أن زيادة التيارةا بداًل من زيادة املعونةا ينباي أن يؤدي إىل املديد من االستقالل والثمراء يف البلمدان الناميمة   

يمة القمدراتا   تتوقع الوفاالت التنظيمية الوطنية دعوتها بشكل متدايد لتقديم درايتها الفنيمة يف جمماالت ممن قبيمل تنم    

يف  واملسماهمة بالتمالي  اجلديمدةا  ( التصمنيع )ومكافحة اآلفات واهمراضا والتسويق والتيارةا واسمتخدام تكنولوجيمات   

همذه   الللمب علمى  إذا مل تكن البلدان النامية مستعدة بالقدر الكمايف لتلبيمة    على أنه. جدول أعمال اهمن الاذائي العاملي

 . همة يف جدول أعمال اهمن الاذائي العاملي ستظل موضع شكاخلدماتا فإن قدرتها على املسا

                                                      
3  Goldstone, Jack A. 2010. The new population bomb. Foreign Affairs (2111شباطا /فرباير -فانون الثاني /عدد يناير) 38ا الصفحة. 
يوافمق اهعضماء علمى تيسمري تقمديم      ”: من اتفاق تلبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية ملنظمة التيارة العاملية على ما يلمي  9تنن املادة   4

 .وجولة الدوحة اإلمنائيةا “الناميةدة التقنية للبلدان اهعضاء املساع
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اهمن الاذائي وتوافر الامذاء يف املسمتقبل لألعمداد املتدايمدة ممن سمكان العمامل مشمافل         ب االهتمام املتدايدويلرح -  41

لى رصد راطر اآلفات ولكن االتفاقية ميكنها القيام بدور أساسي يف تنمية قدرة البلدان ع. ضخمة أمام الكثري من البلدان

 .النباتية والتصدي هلاا وبالتالي تشكيل لط دفا  رئيسي يف محاية اإلمدادات الاذائية يف تلك البلدان

 

 واملعلومات العلمية الوصول إىل الكفاءات- هاء 

 

درايمة حيويمة   من املشافل املؤثرة على الكثري من البلدان نقن الدراية الفنية العلمية بالصمحة النباتيمةا وهمي    -  41

ويتمثل جانب فبري من ذلمك فيمما ُيللمق عليمه     . للحفاظ على مكونات السياسات العامة املتعلقة بتنمية الدراعة والتيارة

الذي يشري إىل انكماش االستثمار احلكومي يف املوظفني واهموال والتدريبا مما أفضى إىل فقدان اخلربة  يالعائق التصنيف

اخلمدمات  وال يؤثر ذلك على لدمات الصحة النباتيمة فحسمبا بمل يمؤثر أيضمًا علمى       . فيةواهدوات واخلدمات التصني

وأنشأ أعضاء اتفاقية التنو  البيولوجي نظاممًا متويليمًاا   . ال  تنلوي عليها محاية البيئة والتنو  البيولوجي التشخيصية

. املؤسسمات يف تقمديم لمدمات التصمنيف    هو صندوق الشرافة العاملية للتصنيفا لديمادة التمويمل ممن أجمل تعديمد أداء      

 (.مراجع تناقش مشكلة الكفاءة يف جمال الصحة النباتية 2يتضمن اإلطار )

 

 مصادر املعلومات املتعلقة بالدراية الفنية يف جمال الصحة النباتية: 3اإلطار  - 42

 

43 - Rassmann, Kornelia & Smith, Richard. 2011. Business plan for the preparatory phase of The 

Global Taxonomy Partnership Fund( .        للمة عممل للمرحلمة التحضمريية لصمندوق الشمرافة العامليمة للتصمنيف .)

: يف هذا العنوان متاحة) 2111أيار /مايو 27ا UNEP/CBD/GTI-CM/11/INF/2)اتفاقية التنو  البيولوجيا الوثيقة 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=4847, accessed June 2011.) 

 

إعمالن  ”) Plant Health Endangered – State of Emergency. 2114. املنظمة اهوروبية لوقايمة النباتمات   - 44

ميكمن  ) 2114أيلمول  /؛ اإلعالن الصادر عن ندورة جملس املنظمة اهوروبية لوقايمة النباتماتا مماديراا سمبتمرب    (“ماديرا

 (.127(: 2111) 41اهوروبية لوقاية النباتاتا العدد  الرجو  إىل نشرة املنظمة

 

45 - Miller, Sally A., Beed, Fen D. & Harmon, Carrie Lapaire. 2009. Plant disease diagnostic 

capabilities and networks.  ( قممدرات وشممبكات تشممخين اهمممراض النباتيممة .)Annual Rev. Phytopatholا 

 47: 15–38. 
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حاسم يف توفري ملتقى عاملي لتكوين الشبكات والشرافات والرابلات املتصلة بماخلربة   أداء دوروميكن لالتفاقية -  46

ومن لالل تلك الشبكات ميكن للبلدان اهعضاء يف االتفاقيمة التمماس وتعبئمة    . واملوارد العلمية ويف جمال الصحة النباتية

 .ت ألرى أو يف بلدان أو مناطق ألرىلربات الصحة النباتية ال  قد تتاح يف مؤسسا

 

 :وإضافة إىل ذلكا تقدِّم االتفاقية لدمات إدارة املعرفة من أجل-  47
 

 وقاية النباتمات واهمانمة بالوفماء بالتداممات اإلبمالر املقمررة يف       ل اإلقليمية نظماتاملومات الوطنية وكالسماح للح

 االتفاقية؛

 دعم مقرري السياسات وصنا  القرار؛ 

 ُسبل احلصول على املعلومات العلمية؛حتسني  

 التحليل املوضوعي للقدرات الوطنية واالجتاهات العاملية؛ 

 حتسني الشفافية والثقة بني الشرفاء التياريني؛ 

 برنامج عمل االتفاقيةكل توفري احتياجات إدارة املعلومات ل . 

 

 حتديات السياسات التنظيمية- واو 

 

ل املوارد البشرية واملاليمة  ؤارةا وفرص الوصول إىل اهسواق اجلديدة والناشئةا وتضامع تدايد حيم وتنو  التي-  48

وقايمة النباتمات إىل ترفيمد جهودهما علمى      ل الوطنية نظماتامللتنفيذ الربامج التنظيمية لتدابري الصحة النباتيةا ستحتاج 

وسوف تسماعد أيضمًا جهمود اسمتعراض وحتمدي        .استعراض السياسات القائمة ملواجهة السياق العاملي املتايِّر واملخاطر

سياسات الصحة النباتية الوطنية على ضممان اسمتمرار ثقمة اجلمهمور يف أنظممة وبمرامج وقايمة النباتمات علمى املسمتوى           

 .الوطينا وتوفري املوارد لتمويل تلك الربامج

 

وينباي يف الوقت نفسه أن تشارو اجلهات املعنية اخلاصة بدور أفرب وأن تقبل املسمؤولية عمن قضمايا الصمحة     -  49

وينباي أن يكون لدى احلكومة والصناعة حوافد قوية تشيع على انتهاج السلوو الذي يساعد علمى احلمد ممن    . النباتية

ضمي إىل حتسمني آفماق معاجلمة رماطر الصمحة النباتيمة        وميكن للتعاون الوثيق بني احلكومات والصناعة أن يف. املخاطر

الصحة النباتية جهمود املمدارعني والتيمار يف    وينباي عمومًا أن تراعي ُأطر سياسات . املتدايدة بسبب العوملة وتايُّر املناخ

وارد احلكوميمة  وميكن بهذه اللريقة اسمتخدام املم  . اهنشلة ال  تساهم يف وقاية الصحة النباتية عند إجراء مهام راية

يشميع املمدارعني   وميكمن أن يشمكل ذلمك حمافدًا     . بفعالية أفربا وزيمادة االهتممام باجملماالت اهفثمر عرضمة للمخماطر      

. واملنتيني على زيادة االهتمام بقضايا الصحة النباتية وحتمل مسؤولية أفرب يف التشمارو بمني القلماعني العمام واخلماص     

اهدوات  غمري النظمر يف اسمتخدام أدوات ألمرى للتنفيمذ      ا ميكنوأصحاب املصلحةوميكن عند قيام تفاعل بني احلكومة 

 .القانونية
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ا واهللار ال  تهدد التنمو  البيولموجيا   الدليلة التوسعيةويعين ازدياد االهتمام باحلماية البيئيةا واهنوا  -  51

وممن املتوقمع أن حتمدث حتموالت يف     . باتمات يف التيمارة وسياسمات وقايمة الن    تؤثر بصمورة متدايمدة  أن احلماية البيئية 

السياسات يف ظل ازدياد اهتمام احلكومات الوطنية واالهتممام علمى املسمتوى المدولي ةمايمة املموارد النباتيمة اللبيعيمة         

 .واملكتسبات اهوسع للُنظم اإليكولوجية الدراعية

 

 نظممات املإطمار بروتوفمول مونرتيمالا تتيمه      ويف ظل اإلنهاء التدرجيي التمل الستخدام بروميمد امليثيمل يف  -  51

وجيمري  . (مثمل المُنظم والمُنهج   ) وقاية النباتات بشكل متدايد إىل جمموعات من التدابري البديلمة إلدارة اآلفمات  ل الوطنية

 استخدام هذه الُنهج املتكاملة علمى نلماق أوسمع ملواجهمة القلمق العمام املتدايمد إزاء الصمحة البشمرية والمدواعي البيئيمة           

الستخدام الوسائل التقليدية القائمة على مبيدات اآلفات يف التعامل مع حاالت تفشي اآلفاتا والسماح للبلمدان بالوفماء   

 . بالتداماتها مبوجب بروتوفول مونرتيال

 

وقايمة  ل الوطنيمة  نظممات املومن زاوية وقاية النباتات على وجه التحديدا فإن التكنولوجيمات اجلديمدة سمتدوِّد    -  52

نباتات مبديد من اهدوات لتيسري عمليات التفتيش وإصدار الشهادات للسلعا وحتسمني تشمخين اآلفماتا وإمكانيمة     ال

 .وينباي للسياسات التنظيمية تشييع استخدام هذه اهدوات. تتبع السلعا ووسائل اإلبالر السريعة والفعالة

 

 اجلماعي موارد العملتقلص - زاي 

 

الللبات والتوقعات من االتفاقية وأمانتها بوترية تفوق املوارد واهموال املتاحة للنهموض   1997ازدادت منذ عام -  53

مبا اتفقت عليه هيئة تدابري الصحة النباتية من عمل ااعي مللوب على املستوى العاملي ملنع انتشمار اآلفمات ومحايمة    

 . املوارد النباتية العاملية

 

بني الدور الذي ميكن وينباي أن تقوم به االتفاقية يف وقايمة النباتمات العامليمة     وال تدال الفيوة آلذ يف االتسا -  54

احلالة االقتصمادية العامليمة    تظلوسوف . واملوارد الفعلية املتاحة ملواجهة تهديدات اآلفات واهمراض اآللذة يف االزدياد

قدرة احلكومات علمى االلتمدام    تقيد االعملوتباطؤ النمو االقتصادي وضعف أسواق  حلالية النااة عن العيد احلكوميا

وسوف يشمكل همذا الواقمع االقتصمادي العماملي عماماًل للمريًا يف تقييمد         . مبوارد جديدة أو إضافية على املستوى الدولي

 . االتفاقية واحلد من قدرتها على تنفيذ وحتقيق أهداف هذه اخللة االسرتاتييية

 

التدام اهعضماء  بم اف المواردة يف همذا اإلطمار االسمرتاتييي لمن يكمون فقمط        حتقيق اههمد السبيل إىل ولذلك فإن -  55

االتفاقيةا بل اههم من ذلك هو استعداد احلكومات ورمبما أصمحاب املصملحة غمري احلكموميني       يف إطاربالتعاون العاملي 

 .يف السنوات املقبلةواملساعدة على متويلها لدعم متويل برامج االتفاقية وبنيتها التحتية 
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 وضع االتفاقية ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة -سادسًا 

 

منتمدى حمايمد لألعضماء ممن أجمل       بوصمفها المدور الرئيسمي للمنظممة    ( 14و 1املادتمان  )حيدد دستور املنظمة -  56

وهذه الصكوو تشمل االتفاقات املتعمددة اهطمرافا واملمدوناتا واملمارسمات السمليمةا      . التفاوض بشأن الصكوو الدولية

حتقيق أو ( احلد من الفقر واجلو )هدف مشرتو  لبلورتدابري ااعية ألرى تلدم أي واملعايري الدوليةا وللط العمل أو 

أو صيانة ووقاية املموارد اللبيعيمة يف   ( اإلنتاج الدراعي املستدام ومحاية اهمن الاذائي)دراعة العاملية ال أغراض من غرض

 .العامل

 

وهذه الوظيفة اهساسية فمنتدى عاملي حمايد تيسر وتمدعم جهمود اهطمراف املتعاقمدة لوضمع صمكوو قانونيمة        -  57

وتعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واحدة من همذه الصمكوو   . يةإقليمية ودولية وتنفيذ ما ينشأ عنها من التدامات وطن

احلكومية الدولية القانونية يف املنظمةا إذ جتمع املسؤولني عن الصحة النباتية من أحناء العامل للعمل معًا من أجمل منمع   

 .انتشار اآلفات ووقاية املوارد النباتية العاملية

 

 :هي للمنظمة الثالثة العاملية الرئيسيةواههداف -  58
 

 تدرجييًا لضمان قيام عمامل يتمتمع فيمه البشمر فافمة يف       خفض العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع

ايع اهوقات بأغذية فافية وسليمة وماذية تليب حاجتهم التاذوية وتناسمب أذواقهمم الاذائيمة فمي يعيشموا      

 .حياة موفورة النشاط والصحة

       ،بديمادة إنتماج اهغذيمةا وحتسمني التنميمة      استئصال الفقر ودفعع التقعدم االقتصعادي واالجتمعاعي للجميعع

 . الريفيةا وُسبل املعيشة املستدامة

  ،مبا يف ذلك اهراضيا واملياها واهلمواءا واملنماخا   حتقيق اإلدارة واالستغالل املستدامني من املوارد الطبيعية

 .ه صاحل اهجيال احلاضرة واملقبلةواملوارد الوراثيةا ملا في

 

االتفاقيمات الم     14املمادة   تشممل )من دستور املنظمة  14وتقوم االتفاقيةا بوصفها هيئة منشأة مبوجب املادة -  59

ا بدور حاسم يف دعم فل من هذه اههداف الرئيسية الثالثة من لالل براجمهاا (وضعها وقبلها اهعضاء ومتوهلا املنظمة

ا وإجراءاتها ال  تهدف إىل منع اخلسائر الاذائية ووقاية املوارد اللبيعية من التهديمد اخللمري الم  تشمكله     ومعايريها

تكثيمف اإلنتماج   ويشكل أحد جوانب والية االتفاقية جدءًا ال يتيدأ ممن اهلمدف االسمرتاتييي املعنمون     . اآلفات النباتية

 .يف اإلطار االسرتاتييي للمنظمة الصولي املستدام
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وتتيسَّد أيضًا الوظمائف اهساسمية للمنظممةا ممن حيم  عالقاتهما بتيسمري ودعمم التعماون احلكمومي المدولي            -  61

 :واإلجراءات املشرتفةا يف اهنشلة الرئيسية لالتفاقيةا ولاصة اهنشلة املتعلقة مبا يلي
 

التشييع على توفري املعلومات واملعارف ونشمرها واسمتخدامهاا مبما يف ذلمك اإلحصماءاتا أي إدارة       (1)

 املعرفة؛ 

التفاوض حول الصكوو الدوليةا ووضع املعايريا واملواصمفاتا واخللموط التوجيهيمة اللوعيمة الم        (2)

 صكوو قانونية وطنية وتشيع على تلبيقها؛ وضعتدعم 

 لنقل التكنولوجيا؛ وحتفيد التايري؛ وتنمية القدراتا ولاصة املؤسسات الريفية؛تعديد الدعم الفين  (3)

السياسية والرتويج لالعرتاف العاملي باإلجراءات الالزممة يف جمماالت    رادةالدعوة واالتصال لتعبئة اإل (4)

 . التصاص املنظمة

 

ملمذفورة أعماله فإسمهام رئيسمي يف جمدول      ويعرب برنامج عمل االتفاقية عن فل وظيفة من الوظمائف الرئيسمية ا  -  61

 : ويشمل ذلك ما يلي. أعمال اهمن الاذائي العاملي
 

إدارة املعرفةا مبا يف ذلك تبادل املعلومات املتعلقة بظهور وتفشي اآلفاتا وتقاسم املعلومات الرايمة   (1)

 اهلرى عن وقاية النباتات بني البلدان؛

ال  تعرتف بها منظمة التيارة العاملية فمعمامل قياسمية قائممة علمى     )ة املعايري الدولية للصحة النباتي (2)

وللوط توجيهيمة للتوسمع املمأمون يف جتمارة السملع      ( العلم لتوجيه التيارة املأمونة يف السلع النباتية

 الاذائية والدراعية؛

 النباتية جلريانها؛تنمية القدرات بهدف مساعدة البلدان على محاية مواردها النباتية واملوارد  (3)

جهود المدعوة لتحسمني صمورة االتفاقيمة وتأثريهما علمى إدارة حالمة اآلفمات العامليمة بمني اهطمراف             (4)

 املتعاقدة؛ 

 .منتدى غري ملدم لألعضاء من أجل تسوية املنازعات املتعلقة بالصحة النباتية (5)

 

 بأن وضع وتنفيذ معمايري معمرتف بهما دوليماً     2113-2111وتعرتف املنظمة يف للتها املتوسلة اهجل للفرتة -  62

وتلويرها على املستوى احلكومي الدوليا يعتممد علمى    تقنيامعايري الستعراضها ا مبا يف ذلك إعداد مشاريع وللط عمل

رط شم  تدويمد أمانمة االتفاقيمة مبمالو املموظفني الكمايف واملسمتدام       وبعبارة ألرى فإن . دعم أمانة االتفاقية للهيئات املعنية

وتقوم أمانمة االتفاقيمة بمدور حيموي وضمروري لمدعم       . ضروري لتحقيق أهداف االتفاقية واههداف االسرتاتييية للمنظمة

درات إعداد معايري دولية للصحة النباتيةا وتنفيذ برامج نشلة لتبادل املعلومات بني اهعضاءا وتنفيذ بمرامج لتنميمة القم   

 .املنازعات غري ملدمة لتسويةوالتدريبا وتقديم لدمة 

 

تقدِّم املنظمة التمويل اهساسي لالتفاقيةا وإن فان من اهساسي باإلضافة إىل ذلك تنفيذ برنامج لتعبئمة املموارد   و-  63

من أجل ضمان توفري موارد مستدامة وفافية لقاعدة مهنية من موظفي أمانة االتفاقية الذين ميكمنهم تنفيمذ برنمامج عممل     
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وسيتأثر جدول أعمال االتفاقيمة باحلالمة االقتصمادية العامليمة املمتاريةا واالعتبمارات       . مستدامةاالتفاقية بصورة مالئمة و

املتعلقة بالبيئة واملوارد اللبيعيةا واالجتاهات الدميوغرافيةا وسياسات وأولويات اهمن الاذائيا وحتمديات السياسمات   

السعي لتحديد أولويمات  وأمانة االتفاقيةا ( حة النباتيةلصهيئة تدابري ا)وسيواصل اجلهاز الرئاسي لالتفاقية . التنظيمية

 . عمله واعتماد أدوات جديدة تتعلق برصد وتقييم براجمه وأنشلته لتحقيق أقصى قدر من املكافحة وأفضل النتائج

 

 اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية -سابعًا 

 

أعضائها لضمان اهمن الاذائيا وصميانة املمواردا وتنميمة    فانت االتفاقية وال تدال الصك الرئيسي للمنظمة بني -  64

ممة أفثمر ممع اههمداف     ئوهمذا اإلطمار االسمرتاتييي جيعمل أنشملة االتفاقيمة متوا      . يف جممال الصمحة النباتيمة    القدرات

 .االسرتاتييية للمنظمة ونظامها اجلديد لإلدارة القائمة على النتائج

 

 رؤية االتفاقية- ألف 
 

 .ارد النباتية العاملية من اآلفاتوقاية املو-  65

 

 رسالة االتفاقية- باء 
 

ضمان التعاون فيما بني اهمم لوقاية املوارد النباتية العاملية من انتشار ودلول آفات النباتماتا ممن أجمل دعمم     -  66

 .اهمن الاذائيا وصيانة التنو  البيولوجيا وتيسري التيارة

 

 األهداف االسرتاتيجية-  جيم
 

 :هي 2119-2112اههداف االسرتاتييية لالتفاقية للفرتة -  67
 

 محاية الدراعة املستدامة وحتسني اهمن الاذائي العاملي عن طريق منع انتشار اآلفات؛  (أ)

 محاية البيئةا والااباتا والتنو  البيولوجي من آفات النباتات؛ (ب)

تيسري التنمية االقتصادية والتيارية عن طريق تعديد تدابري الصمحة النباتيمة املتوائممة والقائممة علمى       (ج)

 أساس علمي؛ 

 (.ج)ا و(ب)ا و(أ)تنمية قدرة اهعضاء يف جمال الصحة النباتية إلجناز اههداف  (د)

 

ولكمل همدف   . ثمماني القادممة  ويرد أدناه وصف لألهداف االسمرتاتييية ووسمائل حتقيقهما لمالل السمنوات ال     -  68

ويتوقف النيماح يف حتقيمق تلمك النتمائج علمى ممدى تموافر        . اسرتاتييي عدد من النتائج التنظيمية ال  يتعيَّن حتقيقها

 .املوارد املالئمة والكافية
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لمى الصمعيد   بمدور حاسمم يف دفمع تنفيمذ االتفاقيمة ع      يف إطار االتفاقية وقاية النباتاتاإلقليمية لنظمات املتقوم و-  69

وهذه املنظمات شريك مهم لالتفاقية يف وضع إجراءات ملموسة ملنع انتشار اآلفات ال  ميكن أن تضر بالدراعة . اإلقليمي

 نظممات املولذلك من اجلوهري إقاممة شمرافة فعالمة ممع     . واهمن الاذائي والتنو  البيولوجيا وتنفيذ برامج بناء القدرات

 .أجل حتقيق اههداف االسرتاتييية التالية وقاية النباتات منل اإلقليمية

 

 فاتآلالزراعة املستدامة وحتسني األمن الغذائي العاملي عن طريق منع انتشار ا محاية (أ)

 

إىل زيمادة الللمب علمى اهغذيمة اآلن     ( يف فثري من املنماطق وحتسن آفاق الدلل )سيؤدي النمو السكاني املتوقع -  71

ا ولكمن علمى وجمه    عامليماً اهممن الامذائي    حالمة وقد تؤدي االجتاهات الدميوغرافية إىل وقو  ضماط علمى   . ويف املستقبل

الدراعمي   وعمومًا فإن تقمديرات املنظممة تشمري إىل أن النماتج    . اخلصوص يف املناطق الناميةا مثل أفريقيا جنوب الصحراء

وممن  . 2151يف املائة لتلبية االحتياجات الاذائية لألعداد املتوقعة من السمكان يف عمام    71العاملي ال بد أن يدداد بنحو 

يف املائمة   71وسيلدم حتقيق أفثمر ممن   . يف املائة من اهغذية يف العامل 81املتوقع أن يظل إنتاج الاصيل ميثل أفثر من 

اصيل عن طريق التكثيف الصولي يف مساحات اهراضمي الصمولية احلاليمة أو املتناقصمةا     من الديادة يف إنتاج ال

وجيمب أن تكمون مقوممات االسمتدامة يف     . مع عدم اإلضرار بالقدرة على إنتاج فميات أفرب من اهغذية يف املدى املتوسمط 

 تلمك االسمرتاتيييات   أنو السمابقةا أي  اسرتاتيييات تكثيف إنتاج الاصيل أقوى منها يف االسرتاتيييات احلاليمة أ 

أن تعممل علمى حتسمينهاا مثمل ديناميمات      ويف االعتبار قيمة اخلدمات ال  توفرها الُنظم اإليكولوجيمة   جيب أن تألذ

وجيممب أن تسممتند هممذه  . واحلفمماظ علممى امليمماه العناصممر الاذائيممة يف الرتبممةا والتلقممي ا ومكافحممة انتشممار اآلفمماتا   

اإلدارة املتكاملة لآلفاتا والدراعة ال  حتافظ على الرتبةا واحلصول على املوارد  تشملإىل عناصر  االسرتاتيييات أيضًا

وجيب أن حتسِّن البلدان واهقاليم . الوراثية النباتية واستخدامها املستداما مع احلد أيضًا من تلوث الرتبة واهلواء واملياه

همب لسمرعة مواجهتهماا لكمي ال تهمدد املنماطق اهلمرى والشمرفاء         قدراتها على رصد تفشي اآلفماتا وافتشمافها والتأ  

 .5التياريني

 

وقاية النباتات ال  تؤدي وظائفها بالكاممل علمى محايمة الدراعمة والبيئمة      ل الوطنية واإلقليمية نظماتاملوتعمل -  71

. وفت  فرص جتارية أممام البلمدان   واملوارد اللبيعية من اآلثار السلبية لآلفاتا وتسهم بالتالي يف حتسني اهمن الاذائيا

ويلدما بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنمينيا وضمع نظمام وطمين فعمال ملنمع دلمول وانتشمار اآلفماتا انلالقمًا ممن            

وهلذا السبب فإن االتفاقية واملعمايري الدوليمة لتمدابري الصمحة النباتيمة      . املسؤوليات املشرتفة للحكومات والقلا  اخلاص

ا لوقاية النباتمات  اإلقليمية نظماتاملوقاية النباتات أو ل الوطنية منظماتلتشكل إطارًا للتشايل الفعال ل( ليةاملعايري الدو)

ا وفيفية إجراء حتليمل ملخماطر اآلفماتا ووضمع للموط توجيهيمة للمراقبمةا        الواردات ملراقبةمثل إنشاء وتشايل نظام 

الدولية أيضًا بروتوفموالت تشخيصمية تيسمر حتديمد آفمات النباتمات       وتشمل املعايري . وحالة اآلفاتا واستئصال اآلفات

وممن املتوقمع أن   . الرئيسية واملنتيات النباتيةا وفذلك املعاجلات أو التدابري املتكاملة ال  تتي  ليارات إلدارة اآلفمات 

 .تصب  املعايري يف املستقبل أفثر ترفيدًا على السلع واآلفات

                                                      
 .2119-2111منظمة اهغذية والدراعةا اإلطار االسرتاتييي للمنظمة للفرتة   5
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 اهداة اهساسمية لتبمادل املعلوممات بالنسمبة     ( https://www.ippc.int)للصحة النباتيمة   ومتثل البوابة الدولية-  72

بينما تفي هذه البوابة باحتياجات إدارة املعلومات يف فل برنامج عمل االتفاقيةا فهي توفر حتديدًا معلوممات  . التفاقيةل

وسوف حتسِّن التلمورات املدمعمة االتصماالت بمني     . آفات النباتات واملنتيات النباتية من لالل نظام لإلبالر عن ظهور

اهعضاء للتحذير من اآلفات عن طريق زيادة القدرة وحتسني إمكانية الوصول إىل ُنظم اإلبالر اإللكرتونيةا مبا يف ذلك من 

 .وقاية النباتاتل اإلقليمية نظماتامللالل 

 

 . 6السرتاتييي بقوة هدف املنظمة لتحسني تكثيف اإلنتاج الصولي املستداموسيدعم هذا اهلدف ا-  73

 

 النتائج التنظيمية-  74

 

افتشاف اآلفات واإلبالر عنهما واستئصماهلا أو مكافحتهما عمن طريمق التفتميش السَّمنا والرصمدا         - 1ألف -  75

 . واملراقبةا والتشخينا وُنظم اإلبالر عن اآلفات والتصدي هلا

 

وقايممة النباتممات يف إدارة مشممافل اآلفممات مممن أجممل حتسممني التكثيممف ل الوطنيممة نظممماتاملمسمماعدة - 2ألف -  76

 .بني البلدانربامج هذه التقاسم املعلومات عن ري عند االقتضاءا واملستداما مع إصدار موارد فنية بشأن تنفيذ املعاي

 

لبستانية اهساسية من لمالل املعمايري الدوليمة ذات    تيسري نقل السلع الاذائية ومنتيات الاصيل ا- 3ألف -  77

 .الصلة

 

تعديد اهمن الاذائي من لالل املواءمة بني اسرتاتييية االتفاقية لتنميمة القمدرات الوطنيمة يف جممال      - 4ألف -  78

 .الصحة النباتية وبرامج املنظمة والربامج اهلرى

 

 اآلفات النباتية محاية البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من (ب) 

 

تأثريًا فبريًا ومدمرًا علمى   ا بل وتؤثر بالفعلايدداد الوعي بأهمية اهنوا  الدليلة التوسعية ال  ميكن أن تؤثر-  79

ويف حني تتناول اتفاقية التنو  البيولوجي بشمكل عمام   . البيئة الربية والبحريةا وبيئة املياه العذبةا والدراعةا والاابات

التنو  البيولوجي والبيئة فإن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتنماول حتديمدًا اهنموا  الدليلمة التوسمعية الم  تشمكل        

 . فات نباتيةا وتقدِّم توجيهات للوقاية منهاآ

 

                                                      
رومماا  . دليل صانع السياسات بشأن التكثيف املستدام لإلنتاج الصولي لدى املالكني الصماار : احلفظ والتوسع. 2111. منظمة اهغذية والدراعة  6

 .إيلاليا

https://www.ippc.int/
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وتوفر البوابة الدولية للصحة النباتية وسيلة للبلدان في توفر وتتقاسم املعلومات اهساسية عن الصحة النباتيمةا  -  81

واختماذ   على إجراء حتليالت للمخماطر وهذا النو  من املعلومات يساعد الوفاالت التنظيمية . مثل القوائم الوطنية لآلفات

 .تدابري بشأنها عند اللدوم

 

وسييري توسيع فائدة البوابة وتسليط املديد من الضوء عليها لتقاسم املعلومات املتصلة باالتفاقيمة بمني البلمدان    -  81

اهعضاء وأصحاب الشأن فما يتعلق مبمارسات الصحة النباتية املوصى بها هنوا  معيَّنة من الاصيلا وتدابري مكافحمة  

فمماتا ونتممائج البحمموثا واملعلومممات الوطنيممة اهلممرى املتعلقممة باآلفممات وغممري ذلممك مممن املعلومممات املتعلقممة         اآل

ويقدِّم نظام اإلبالر عن اآلفات يف البوابة معلومات أساسية ذات قيمة فبرية لوفاالت احلماية البيئيمةا  . الشرفاء/باملنظمة

 .ملواردا ومع توافروسييري توسيع هذا النظام مبرور الوقت 

 

وميكن استخدام معايري االتفاقية وإطارها لتلبية احتياجات اهوساط املعنية بالبيئة من حي  التنو  البيولموجي  -  82

من ذلك ممثاًل أن معمايري االتفاقيمة املتعلقمة     . واملشافل الناشئة واملرتبلة باهنوا  الدليلة التوسعية ال  هي آفات نباتية

 .مهمة لتقييم املخاطر البيئية لآلفات عند تلبيقهان أن تشكل أدوات أساسية وبتحليل راطر اآلفات ميك

 

مع النظراء يف اتفاقية التنو  البيولوجي لتحديد القضايا املشرتفة ووضع معمايري   واهعضاءوتعمل أمانة االتفاقية -  83

 .ووسائل ألرى ملعاجلة املشافل ال  تهم املنظمتني

 

ويشمل الكثري من املعايري الدوليمة اهلمرى عناصمر موجَّهمة حلمايمة التنمو  البيولموجيا مثمل املعيمار املتعلمق           -  84

مبعاجلة مواد التاليف اخلشبية الذي يهدف إىل احلد من راطر آفات اهشيار ال  ميكن أن تؤثر على البيئة أو علمى  

يري اهلرى ال  تتناول النقل التمل لألنوا  الدليلة التوسمعية  وتقرتح االتفاقية وضع عدد من املعا. الاابات التيارية

من انتقال اآلفات عن طريق احلاويمات   التقليل إىل أدنى حدوسوف تتناول هذه املعايري . املهمة حلماية التنو  البيولوجي

 .البحرية واحلاويات اجلوية وتقلين راطر اآلفات النااة عن نفايات السفن

 

 .مل برامج الدعم ال  ستضعها أمانة االتفاقية برامج لتنمية القدرات تتناول التحديات البيئيةوسوف تش-  85

 

 النتائج التنظيمية-  86

 

تدويد قلاعي محاية البيئة والاابات مبعلومات وأدوات فافية على املستويني اللي والمدولي تتعلمق   - 1باء -  87

 .ت املساعدة على حتليل راطر اآلفات وتقنيات إدارة اآلفاتوستشمل اهدوا. باآلفات اجلديدة وتوزيعها

 

باتمات الربيمة والتنمو     وقاية النباتات يف االعمرتاف بمأن محايمة الن   ل الوطنية واإلقليمية نظماتاملدعم - 2باء -  88

 .تهاا والتعاون مع الوفاالت العاملة يف قلا  البيئةاشكل جدءًا من مسؤوليالبيولوجي ت
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وضع معايري مالئمة وتوصيات وموارد فنية ألرى تعدز محاية البيئة وتساعد على احلد من آثار تايُّر - 3باء -  89

 . املناخ

 

 .قدرة البلدان على محاية مواردها النباتية اللبيعية يف مواجهة اآلفات عن طريق تنمية القدرات- 4باء -  91

 

مواءمة تدابري الصحة النباتية املسعتندة إىل   تيسري التنمية االقتصادية والتجارية من خالل تعزيز (ج)

 أسس علمية

 

تشكل التيارة جدءًا متدايد اههمية يف الكثري من االقتصادات الوطنيةا ويتعيَّن تعديمد تنميمة القمدرات املتصملة     -  91

ويف . اجلديمدة بالتيارة ووضع املعايري ملساعدة البلدان على حتديد سياساتها ووضع ُنظمم لالسمتفادة ممن فمرص التيمارة      

الوقت نفسه فإن تدايد اعتماد بعض البلدان النامية على الواردات يعمين أنهما ةاجمة إىل ُنظمم أو ُأطمر تنظيميمة فعالمة        

 .حلماية زراعتها وبيئتها

 

وحتتوي البوابة الدولية للصحة النباتية على معلومات تتعلق بالوصول إىل أسمواق تصمدير النباتمات واملنتيمات     -  92

فعالمة لوقايمة النباتمات ممن أجمل ضممان تلبيمة متللبمات          وطنيةويتللب وضع ُنظم عملية للصادرات منظمات . يةالنبات

وتوفر املعايري الدولية للوطًا توجيهية بشأن قوائم اآلفاتا وحالة اآلفاتا وإنشماء منماطق   . الصحة النباتية يف الواردات

وتمبني املعمايري الدوليمة    . فاتا ومناطق يقل فيهما انتشمار اآلفمات   لالية من اآلفاتا وأمافن ومواقع إنتاج لالية من اآل

وميكمن للمعمايري الدوليمة املتعلقمة     . أيضًا ُنظم إصدار الشهادات اخلاصة بالصادرات واستخدام شهادات الصمحة النباتيمة  

يالت ملخماطر اآلفمات   وقاية النباتات من احلاجة إىل إجمراء حتلم  ل الوطنية نظماتاملبآفات بعينها وسلع بعينها أن تعفي 

وجتمري  . والتوصية بتدابري للصحة النباتية بالنسبة ملنتيات نباتية معيَّنةا وبالتالي تيسري التيارة املأمونة بمني البلمدان  

 .متابعة تلوير ُنظم إلكرتونية إلصدار الشهادات

 

وضمع واعتمماد    عليهما يف  اللريقمة الم  يسمري   وخباصمة  ووجِّهت انتقادات لنظام وضع املعايري بسبب بلئمها  -  93

وتبقي االتفاقية هذه العملية قيد االستعراض بامرض زيمادة ففماءة    . لربوتوفوالت التشخيصية ومعاجلات الصحة النباتيةا

 .إجراءات وضع املعايري

 

عة ملساعدة البلدان النامية على تلموير ورعايمة صمنا    من أفثر الوسائل فعالية وفيما يتعلق بتنمية القدراتا فإن-  94

بمُنظم للمراقبمة    وأن تكمون مصمحوبة  ومعرتف بها لتصمدير املمواد النباتيمةا     متسمة بالكفاءةُنظم  الصادرات هو أن توضع

 .للصحة النباتيةوالتفتيش وإصدار شهادات مالئمة 
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النباتيمةا وتعممل   وتقوم االتفاقية بدور رئيسي يف إطار اتفاق منظمة التيارة العاملية بشأن تلبيق تدابري الصمحة  -  95

يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتو مع منظممة الصمحة العامليمة وهيئمة الدسمتور الامذائي يف تنفيمذ املعمايري الم  تيسمر           

 .التيارة

 

وتعد تنمية القدرات أساسية يف همذا   .وتوفر املعايري الدولية أيضًا التوجيه بشأن إنشاء ُنظم للتحقق من الواردات-  96

التيارة املأمونة ومحاية الدراعة والبيئة من ظهور آفات جديدة ميكن أن تؤثر بصمورة سملبية علمى اهممن      اجملال لضمان

 .الاذائي الوطين

 

وميكن لُنظم االتفاقية اخلاصمة  . وميكن أن تشكل متللبات االسترياد أو التصدير جمااًل لعدم االتفاق بني البلدان-  97

 .ب على تلك التحدياتالتال يفبتسوية املنازعات أن تساعد 

 

 النتائج التنظيمية-  98

 

 . قيام البلدان بتقييم وتلوير ُنظم إصدار شهادات الصحة النباتية ملراعاة املعايري املنقحة- 1جيم -  99

 

تيسري التيارة املأمونة من لالل توفري منتدى يف االتفاقية ملناقشة قضايا الصحة النباتيمة وفمذلك ممن    - 2جيم -  111

 .ذات الصلة تدابري الصحة النباتيةما  وضع معايري دولية لاصة بآفات معيَّنة أو قائمة على السلع إىل جانب لالل

 

 .استخدام اآلليات التشاورية يف ُنظم تسوية املنازعات واإلبالر عن تلك اآلليات- 3جيم - 111

 

 (ج)و (ب)و (أ)صحة النباتية إلجناز األهداف تنمية قدرة األعضاء يف جمال ال (د)

 

ميكن لديادة مشارفة أصحاب احليازات الصارية يف سالسل القيمة أن يساهم بدور فبري يف احلد ممن الفقمر ويف   -  112

مثمال ذلمك أنمه ممن احلتممي التحموط ممن        . ويدعم أي ختفيض يف لسائر اإلنتاج جناح سالسل القيممة . التنمية الريفية

ل من تفشي اآلفاتا والقضماء علمى تلموث املنتيمات المذي ميكمن أن       هيمات اآلفاتا وتقليل تكاليف محاية الاصي

ومن احلتمي الستفادة البلدان النامية من فرص التيارة مواصلة حتسني وقايمة  . يتسبب يف حظر أو تعقيد دلول اهسواق

 .النباتات وُنظم الواردات والصادرات

 

ويتللمب ذلمك   . لة متامًا ومسمتدامة لوقايمة النباتمات   فعا وطنيةويشمل ذلك يف فثري من اهحيان إنشاء منظمات -  113

لتقيميم قمدرة الصمحة النباتيمة ممن      أداة وقد استحدثت االتفاقيمة  . معلومات وتدريبًا وموارد من قبيل املختربات واملعدات

عدة إىل البلمدان  وتقدِّم االتفاقيمة املسما  . أجل مساعدة البلدان على تقييم قدراتها واحتياجاتها وختليط أولوياتها اإلمنائية

وذلمك ممن    االنامية لتحسني مشارفتها يف أنشلة االتفاقيةا مبا يف ذلك عملية وضع معايري االتفاقيمة وتبمادل املعلوممات   
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مشاريع املعايري الدوليمة الم  ال تمدال    وتعقد حلقات عمل حول . يف حلقات العمل واالجتماعات مشارفتهامتويل لالل 

وحيظى ذلمك بتأييمد قموي ويلقمى     . تفاقية مؤلرًا اسرتاتييية طويلة اهجل لتنمية القدراتواعتمدت اال. يف طور اإلعداد

  .أقاليم املنظمةتوجيهيًا من فريق مؤلف من ممثلني من فل 

 

لتنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية  ًاوضعت االتفاقية نظامًا الستعراض ودعم التنفيذا ويشمل هذا النظام استعراضو-  114

متماح هعضماء   “ مكتمب مسماعدة  ”و( باستخدام استبيان فل ثالث سنوات ونظمام إلبمداء التعليقمات   )من جانب اهعضاء 

 .االتفاقية

 

 النتائج التنظيمية-  115

 

وأولوياتهما باسمتخدام   مساعدة البلدان النامية يف برامج تنمية القدرات عن طريق حتديمد احتياجاتهما   - 1دال -  116

 .أداة تقييم قدرة الصحة النباتية

 

تعاون وتكاتف البلدان مع وفاالت املعونة لوضع برامج لتنمية القدرات يف البلدان الناميمة عمن طريمق    - 2دال -  117

 . اآلليات ال  أنشأتها االتفاقية

 

ويموفر همذا النظمام معلوممات عمن تنفيمذ       . دلول نظام استعراض ودعم التنفيذ حيد التلبيمق الكاممل  - 3دال -  118

 .االتفاقية ومعايريهاا والتحديات ال  يواجهها اهعضاءا مبا يف ذلك مشافل تنفيذ املعايري

 

 . تحسني قدرتها الوطنية يف جمال الصحة النباتيةبإتاحة موارد املعلومات للسماح للبلدان - 4دال -  119

 

 األهداف الوظيفية- دال 
 

 التعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب الشأن- خاء -  111

 

النتائج التنظيمية عن طريق التعاون وأمانتها وبني اخلدمات املقدمة من االتفاقية بني يربط هذا اهلدف الوظيفي -  111

ة وممن  يم ينمع اجلهات الراعية واهعضاء الداعمني للصندوق االستئماني لالتفاقيةا واهعضاء المذين يقمدمون املسماعدة الع   

 .املعنيني بربامج تنمية القدراتلالل االتصال الفعال بكل 

 

لديادة الشعور باحلاجة امللحة واملسؤولية بني فل الشرفاء املعنيني ةماية املوارد النباتية العامليمة   احليويمن و-  112

اجلهمات املعنيمة بالاابماتا    الدوليمة ذات الصملةا و   اتمثمل املنظمم  )زيادة وعي أصمحاب املصملحة   من اآلفات النباتية 

 .بصورة مالئمة واشرتافهم (والتيارا وعامة اجلمهور
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 النتائج التنظيمية-  113

 

التمويل املستدام لربامج االتفاقية نتيية التبا  اسرتاتييية فعالة لتعبئمة املموارد وااللتمدام القموي ممن      - 1لاء -  114

 .املنظمة

 

 . دينامية ذ برنامج قوي للدعوة وللة اتصالطريق وضع وتنفيحتسني صورة االتفاقية عن - 2لاء -  115

 

ذلك ممن للمط قصمرية    بم بط توضع للط اسرتاتييية قائمة على اهنشلة الرئيسية لالتفاقية ومما يمر   - 3لاء -  116

 .ومتوسلة اهجلا مبا يف ذلك االتفاق على اهولويات انلالقًا من اإلطار االسرتاتييي

 

 والفعالة لكفوءةاإلدارة ا- ذال -  117

 

وتمدعم همذه   . تقوم أمانة االتفاقية بدور أساسي يف تيسمري احلموار العماملي والتعماون يف وقايمة الصمحة النباتيمة       -  118

مبا يف ذلك التنو  البيولوجيا وأممان نقمل وتسمويق    شكل مباشر اهمن الاذائي العاملي ومحاية املوارد النباتيةا الوظيفة ب

ومن ثم فإن اهولوية اإلدارية والتنظيمية العليا تتمثل يف تعديد قدرة أمانة االتفاقية على حتقيق املديد . املنتيات الدراعية

 .من الفعالية والكفاءة للميموعة

 

  النتائج التنظيمية-  119

 

 .ففاءة اهمانة وإنتاجيتها الكبرية- 1ذال -  121

 

 .مة بلريقة شفافة وواعيةإدارة أموال أمانة االتفاقية إدارة سلي- 2ذال -  121

 

قيام االتفاقية بتحليلا وفذلك عند االقتضاءا تلوير وممارسة قدر أفرب من السمللة املاليمة واإلداريمة    - 3ذال -  122

 .بقائها ضمن إطار املنظمةمع 

 

عممل  توسيع البوابة الدولية للصحة النباتيمة ممن أجمل دعمم فمل اهنشملة املتفمق عليهما يف برنمامج          - 4ذال -  123

 .االتفاقيةا ال سيما أنشلة الدعوة وتعبئة املوارد ووضع املعايري وتبادل املعلومات وتنمية القدرات
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 الوظائف األساسية- هاء 
 

 :الوظائف اهساسية لالتفاقية هي-  124
 

وضع املعايري والتوصيات والتوجيه الفينا مبا يف ذلك الربوتوفوالت التشخيصية ومعاجلمات الصمحة    (أ)

 النباتية

 توفري وسيلة لنشر املعلومات واملعرفة عن قضايا اآلفات والصحة النباتية (ب)

 تنسيق تلوير الدعم الفين لبناء القدرة الوطنية يف جمال الصحة النباتية (ج)

 تيسري تسوية املنازعات (د)

 تقديم الدعم لتنفيذ االتفاقية ومعايريها (هم)

 والدعوة لتعديد أنشلة االتفاقية واجتذاب اهموال هلذه اهنشلة لال  بأنشلة تعبئة املواردضاال (و)

 

. وترتبط اههداف االسرتاتيييةا واههداف الوظيفيمةا والوظمائف اهساسميةا ارتباطمًا وثيقمًا بأهمداف املنظممة       -  125

خللمة املتوسملة   وترتَّب اهنشلة املندرجة حتت اههداف االسرتاتييية حسب هذه الوظائف اهساسية عند عرضمها يف ا 

 .اهجل

 

 وضع املعايري  (أ) 
 

يتمثل المدور الرئيسمي للهيئمة وأمانمة االتفاقيمة حاليمًا يف وضمع واعتمماد املعمايري والتوصميات والربوتوفموالت            -  126

وتوفر املنظمة منتدى حمايدًا لألعضاء من أجل التفاوض بشأن صكوو دولية ممن  . التشخيصية ومعاجلات الصحة النباتية

العامليمة مبعمايري االتفاقيمة بوصمفها املعمامل املعياريمة الدوليمة للتيمارة يف السملع          وتعرتف منظمة التيارة . االتفاقية قبيل

 . النباتية

 

 تبادل املعلومات (ب) 
 

تشمل إدارة املعرفة ونشرها معلومات عن ظهور اآلفاتا وتفشي اآلفماتا وتوزيمع اآلفماتا وانتشمار اآلفماتا      -  127

وهمذا التبمادل للمعلوممات أساسمي لتنفيمذ      . كافحةا ونتائج املراقبةا وبرامج اللوارئ واملموارد الفنيمة اهلمرى   وتدابري امل

ومتثل البوابة الدوليمة للصمحة   . وتنشر اهمانة املعايري واملواصفات والتوصيات واملوارد الفنية اهلرى. االتفاقية ومعايريها

 . ومن احليوي لعمل اهعضاء احلفاظ على هذه البوابة وتلويرها باستمرار. النباتية الوسيلة املتفق عليها هلذا الارض

 

وتدداد أهمية االتصال والدعوة يف عمل االتفاقيةا ويتعيَّن أن يصب  ذلك عنصمرًا أساسميًا يف نظمام إدارة املعرفمة     -  128

 .الدعم لعمل االتفاقيةالذي سيسفر عن زيادة الوعي وجين املديد من فوائد االتفاقيةا وبالتالي زيادة 
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 تنمية القدرات (ج) 
 

 ُوضعتوقد . من قبلا أساسية لتنفيذ االتفاقية ومعايريهاا لاصة بالنسبة للبلدان النامية جاءهذه املهمةا فما -  129

اسرتاتييية طويلة اهجل وللط تشايلية لتنمية القدرات من أجل توفري رلط شامل الستخدامه يف دعم عمل االتفاقيمة  

 .يف هذا اجملال

 

 تيسري تسوية املنازعات (د) 
 

باإلضافة إىل وضع دليل لكي يستخدمه اهعضاءا عملت اهمانة بصورة غري راية يف هذا اجملال بالنسبة لعدد -  131

يعترب من الضروري استمرار توافر آلية تسوية املنازعات لألعضماء ممن أجمل احتممال اسمتخدامها يف       ولذلك. ن املشافلم

 . املستقبل

 

 تنفيذ االتفاقية ومعايريها وتوصياتها (هع) 
 

اعدة ويشمل هذا النظمام آليمتنيا همما مكتمب مسم     . التنفيذأنشئ نظام للتنفيذ يللق عليه نظام استعراض ودعم -  131

للرد على اهسئلة املتعلقة بتنمية القدراتا واملساعدة يف إعداد الربامج؛ وتقييم قدرات البلدان يف جمال الصمحة النباتيمة   

وقايمة  ل اإلقليميمة  نظممات املباستخدام املعلومات املتيمِّعة عمن طريمق أداة تقيميم القمدرات يف جممال الصمحة النباتيمةا و       

ومات اخلاص بأمانة االتفاقيمةا واملعلوممات الم  يمتم جتميعهما ممن اهعضماء باسمتخدام         ا وبرنامج تبادل املعلالنباتات

 .استبيان مصمم لصيصًا هلذا الارض

 

 الدعوة وتعبئة املوارد (و) 
 

وال بد من تكوين صورة أقموى لالتفاقيمة لمدى    . من الضروري إعداد مواد وبرامج للدعوة من أجل تقدم االتفاقية ومعايريها

 .لتمويلموارد ألرى ل من أجل إجيادلتعبئة املوارد ومن اهساسي أيضا استحداث آليات . اجلمهور على نلاق أوسع

 

 ماني املقبلةاالتفاقية يف السنوات الث: استنتاجات- ثامنًا 

 

بالاابمات   واملختصمني أدت العوملة إىل تهيئة الكثري من الفرص وإجيماد الكمثري ممن التحمديات أممام املمدارعني       -  132

وممن املتوقمع أن تمؤثر    . ومسؤولي الصحة النباتية وغريهم من املعنيني أو املهتمني بإنتاج اهغذية ومسائل وقاية النباتمات 

املرتبلمة بالتيمارة الدوليمة واملنماخ واخلصمائن الدميوغرافيمة علمى التوزيمع العماملي لآلفمات           اهمناط اجلديدة واملمتارية  

النباتيةا وبالتالي إجياد راطر جديدة تهدد اهمن الاذائي واجملتمعات اللية الدراعية والريفيةا والتنو  البيولموجي  

 .العامل النباتيا واملوائل اللبيعيةا والُنظم اإليكولوجية يف ايع أحناء
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ومن املساهمات الرئيسية لالتفاقية يف إدارة تلك التحديات العاملية إنشاء ورعاية منتدى يتسم بالفعاليمة ويتمتمع   -  133

باملصداقية ميكن فيه ملسؤولي وقاية النباتات التواصل وإجراء النقاشات والتعاون يف اإلجراءات والتدابري املشرتفة ملعاجلة 

ويعبِّر اتسا  العضوية يف االتفاقيمة علمى ممر العقمد الفائمت عمن       . ة العاملية القدمية العهد واملستيدةقضايا الصحة النباتي

علمى أن همذا التعماون والتنسميق ال ينشمأ ممن       . اتفاق أغلبية اآلراء على ضرورة وفائدة ذلك التنسيق على املستوى العاملي

ومتثمل االتفاقيمة   . يد هذه العالقات الدولية واحلكوميمة الدوليمة  لذلك يتعيَّن وضع ورعاية هيافل وُنظم وآليات لتعد. فرار

 نظماتاملاهليكل الدولي الرئيسي لضمان التعاون يف جمال الصحة النباتيةا مبا يف ذلك التعاون بني اهطراف املتعاقدةا و

 .ا وأصحاب املصلحة اآللرينلوقاية النباتات اإلقليمية

 

ا وأمانة االتفاقيةا اإلقليمية لوقاية النباتاتنظمات املاهطراف املتعاقدة يف االتفاقيةا وواستشرافًا للمستقبل فإن -  134

 : السنوات الثماني املقبلةسرتفد على املواضيع الرئيسية التالية لالل 
 

تعديد مساهماتها يف جدول أعمال اهمن الاذائي العماملي ممن لمالل وضمع معمايري جديمدة وحتمدي          (1)

القائمة بهدف منع انتشار اآلفمات يف التيمارةا وبمرامج التبمادل الفعلمي للمعلوممات املتعلقمة        املعايري 

باإلبالر عن ظهور اآلفاتا وتفشميهاا وتقاسمم املعلوممات احلاامة اهلمرى املتعلقمة باآلفمات بمني         

 .البلدان

  البيولموجي ممن اآلفمات    حتسني إجراءات وتدابري االتفاقية الرامية إىل محاية البيئة والاابات والتنو (2)

وسوف تواصل االتفاقية العمل يف تعاون وثيق مع البلدان واملنظمات الدوليمة اهلمرىا مثمل    . النباتية

وسموف توضمع معمايري    . اهنموا  الدليلمة التوسمعية   اتفاقية التنو  البيولوجيا للتصمدي لتهديمدات   

عالقتهما بمالتنو  البيولموجي النبماتي     االتفاقية لتلبية احتياجات اهوساط املعنية بالبيئمة ممن حيم     

 .واملشافل الناشئة املرتبلة باهنوا  الدليلة التوسعية ال  متثل آفات نباتية

ومتثل التيارة جدءًا مهممًا ممن اسمرتاتييية    . دعم التوسع املأمون لتيارة اهغذية واملنتيات الدراعية (3)

تفاقيمة املعمايري الالزممة لمدعم وتوجيمه همذا       وسموف تضمع اال  . النمو االقتصادي يف الكثري من البلدان

البلدانا وفذلك تشمايل مكتمب مسماعدة تمابع لالتفاقيمة ممن أجمل مسماعدة         التوسع يف التيارة بني 

التنظيمية يف جمال الصحة النباتية لالسمتفادة ممن فمرص التيمارة اإلقليميمة       أطرهاالبلدان على وضع 

 .والدولية اجلديدة

الوطنيمة  نظممات  امليف جمال الصحة النباتية من لالل تقييم قدرات واحتياجمات  تنمية قدرة اهعضاء  (4)

وسموف يقمرتن ذلمك بوضمع     . ا والعمل بعد ذلك على ترتيب أولويات برامج املساعدةلوقاية النباتات

 . اسرتاتيييات لتحديد املنظمات املاحنة التملة املعنية ببناء وتنمية القدرات

. عم التنفيذ العام لالتفاقية ومعايريها من لالل نظام الستعراض ودعم التنفيذالعمل على استعراض ود (5)

ويشمل ذلك استخدام مكتب املساعدة التابع لالتفاقية للمساعدة يف برامج تنمية القدرات ووضمع آليمة   

لتقييم قدرات البلدان يف جمال الصحة النباتية باستخدام املعلومات ال  يتم جتميعها بوسائل تصممم  

 .لصيصًا هلذا الارض
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اهلذ بُنهج فعالة ممن حيم  التكلفمة يف عملمهاا واعتمماد ُنهمج جديمدة يف ترتيمب أولويمات بمرامج            (6)

ويأتي على رأس اهولويات التنظيمية تعديد قدرة أمانة االتفاقيمة  . وأنشلة االتفاقية ورصدها وتقييمها

 . من أجل زيادة فعالية وففاءة املوظفني

  .استكشاف أدوار إضافية ممكنة لالتفاقيةمواصلة  (7)

 

اتسا  العضوية يف االتفاقيةا وازدياد مشمارفة البلمدان يف أحمداث وأنشملة االتفاقيمةا وزيمادة اهتممام         ولعل يف-  135

البلمدان حريصمة علمى التعماون فيمما بينهما       يف االتفاقية دليل واضم  علمى أن    جمموعات الصناعة بربنامج وضع املعايري

علمى أن حتقيمق اههمداف والمدفع بقضمية وقايمة       . ة قضايا الوقاية العاملية للنباتات واملضي ُقدمًا بأهداف االتفاقيةملعاجل

النباتات يف السنوات املقبلة سيتوقف يف نهاية امللاف على التدامات وأولويات احلكوممات واهطمراف اهلمرى يف تموفري     

 . نتها للنهوض بذلك العمل احلاسمد الالزمة ال  حتتاجها االتفاقية وأماراملوا

 

 


