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 لجنة الزراعة
 والعشرون السادسةالدورة 

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 وتحدياتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتنجاحات 
 

 موجز
وتسرررراها م األمن  ،واحليواناتبشررررر لالغذاء لوفر تسررررليمة النباتات الفللحياة. عنصررررر ال غه عن  النباتات  

 الدخل.درار الغذائي لألما واجملتمعات. وميكن تداول أي فائض إل
غذية والزراعة األحتقيق األهداف األسررررررراسرررررررية ملنظمة بالنسررررررربة إىل أمهية بالغة وتكتسررررررري النباتات السرررررررليمة  

 الفقر.من وطأة تخفيف الاجلوع و والقضاء على األمن الغذائي ضمان املتمثلة م 
العامل من األضررررررار ال   ا حلماية املوارد النباتية موتتيح االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( إطار   

العاملي لى الصررررعيد املبذولة عم اجلهود ختّلفها اآلفات واألمراض. وعلى هذا النحو، متثل االتفاقية الدولية جهة رائدة 
االتفاقية  تنشئها، ن من تنفيذمعايري وبرامج دولية متك  خالل وضع من و . يهاواحلفاظ عل اتصحة النباتتعزيز هبدف 

بلدان ، وتسرررراعد الليلةق وأكثرية   يةر اجتتقوم مببادالت كانت أجلميع البلدان، سررررواء ا إنصرررراف  أكثر  اجتاري   االدولية نظام  
وزيادة  ،مةية القيّ ومحاية النظا البيئية الطبيع ية،غذالنباتية على إنتاج األاآلفات آثار األقل قدرة على محاية نفسررها من 

 .قدرهتا على التجارة
 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجي  أي استفسارات عن 

 Lois Ransomالسيد 
 هيئة تدابري الصحة النباتية مكتب

 +61262723241 اهلاتف:
 Lois.Ransom@agriculture.gov.auالربيد اإللكرتوين: 
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 معلومات أساسية -أواًل 
 
رمي إىل محاية ي تفاق ا دولي ا بشرررررررأن صرررررررحة النباتاتا 1تشرررررررّكل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( -1

كل من شرررّكل  تدخوهلا وانتشرررارها. و املوارد النباتية العاملية من اآلفات من خالل ضرررمان اختاج إجراءات منسرررقة وفّعالة ملنع 
املعنية بوضع  الثة"()"األخوات الثهيئة الدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان، األجهزة الدولية و  االتفاقية الدولية

 تدابري الصحة والصحة النباتية.تطبيق يقّر هبا اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن  ال املعايري 
 
الرابعة  مبوجب املادةملنظمة األغذية والزراعة لألما املتحدة )املنظمة( أُنشررررررررررررررئ كجهاز التفاقية الدولية  وتعمل ا -2

طرف ا  183األطراف فيها عدد لمنظمة، مع بلوغ ل التابعةاألجهزة  تلك عشررررررررررررة. وهي تضرررررررررررا أكرب عضررررررررررروية من ب  كل
  االتفاقية.األمهية ال  يوليها أعضاء املنظمة إىل يُظهر وهو مامتعاقد ا، 

 
مسررررامهة االتفاقية الدولية م حتقيق األمن الغذائي وتيسررررري  2ويعكس اإلطار االسرررررتاتيجي احلات لالتفاقية الدولية -3

ريل/نيسرران القدرات. ووافقت هيئة تدابري الصررحة النباتية، م دورهتا الثالثة عشرررة املنعقدة م أبالتجارة ومحاية البيئة وتنمية 
ى اسرررررتحالة وسرررررّلطت الضررررروء عل ،عمل االتفاقية الدولية بالنسررررربة إىل عمل املنظمةاحلامسة لمهية األعلى  باإلمجاع 2018،3
 صحة النباتات وعلى أن  بغياب النباتات، ال حياة على األرض. ضمانمن دون مناسب أمن غذائي  حتقيق

 
املنظمة إىل  ،2018املنعقدة م يونيو/حزيران  ،بعد املائة واخلمسرررررررررررررر اجمللس م دورت  التاسررررررررررررررعة  اوبالتات، دع -4
. كما شرررردد اجمللس "تعديل األنشررررطة عند املقتضررررى، لكي تسرررراها النتائج بقدر أكرب م حتقيق أهداف التنمية املسررررتدامة"
 وركز على احلاجة ،العمل م جمال وضررررررررررع املعايري الدولية على غرار ما تقوم ب  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أمهية"

 ".إىل التمويل املستدام لعمل املنظمة وأنشطتها املتصلة باملشورة العلمية من أجل سالمة األغذية
 
م املائة من احملاصيل الغذائية العاملية وتتخطى اخلسائر التجارية مبلغ  40 فقدانوإن اآلفات النباتية مسؤولة عن  -5

ؤثر سلب ا على ت وقد الغذاءحترم املالي  من األشخاص من كما أهنا .  الزراعية سنوي  دوالر أمريكي م املنتجات ا ارملي 220
 السبل املعيشية ومصادر دخل اجملتمعات الريفية الفقرية واالقتصادات الوطنية.

 
ة وعملها ماجلهود العاملية لالتفاقية الدولية الرامية إىل تعزيز الصرررحة النباتية ومحايتها م صرررلب والية املنظ وتكمن -6

جعل الزراعة والغابات ومصرررايد األمسا  للمنظمة ) 2االسررررتاتيجي األسررراسررري، وتسررراها بصرررورة مباشررررة م حتقيق اهلدف 
 (.متك  نظا زراعية وغذائية أكثر مشوال  وكفاءة) 4( واهلدف االسرتاتيجي أكثر إنتاجية واستدامة

 

                                        
  /text-activities/governance/convention-https://www.ippc.int/ar/coreالرجوع إىل نص االتفاقية الدولية على العنوان التات:   1
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCStrategicFramework-: الرجوع إىل اإلطار االسرررررررررررررتاتيجي احلات لالتفاقية الدولية  2

en.pdf  
 هليئة تدابري الصحة النباتية : تقرير الدورة الثالثة عشرة2018هيئة تدابري الصحة النباتية لعام  الرجوع إىل تقرير  3

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/convention-text/
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCStrategicFramework-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCStrategicFramework-en.pdf
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وال سريما  ،2030-2015املسرتدامة لألما املتحدة للفرتة  ةالتنميكما تسراها االتفاقية الدولية م حتقيق أهداف  -7
 4.منها 17و 15و 13و 8و 2و 1األهداف 

 
 اإلنجازات الرئيسية –ثانًيا

 
 وضع املعايري

 
ر مواءمة تدابري  -8 يشررررّكل وضررررع املعايري الدولية للصررررحة النباتية نشرررراط ا رئيسرررري ا من أنشررررطة االتفاقية الدولية. وتيسررررّ

يات املتفق عليها دولي ا تطبيق املعايري والتوجيهات والتوصرررر وحيدّ لتجارة اآلمنة بالنباتات واملنتجات النباتية. االصررررحة النباتية 
ري م هناية املطاف. يستخدم نفس التدابساملربر للشركاء التجاري  أو حيول دون  ألن اجلميع من التمييز االعتباطي أو غري 

 معيار ا دولي ا 41من معايري االتفاقية الدولية، مبا فيها معيار  100ولقد اعتمدت هيئة تدابري الصررررررررررررررحة النباتية أكثر من 
 لصحة النباتية.ل ةمعاجل 31لتشخيص ول بروتوكوال   24لتدابري الصحة النباتية، و

 
ل أسرررات التجارة الذي يشررركّ  ،تدابري الصرررحة والصرررحة النباتية تطبيقاالتفاق بشرررأن مبادئ  تعكس هذه املعايريو  -9

ا العادلة واآلمنة، وتطّبقها مبا م جلك الشررفافية وعدم التمييز واملواءمة والتكافؤ والتربير الفل لتدابري الصررحة النباتية بقدر م
 هو مطلوب حلماية صحة النباتات واحلياة.

 
ر  10 الوصرررررررول إىل  ،لتدابري الصرررررررحة النباتيةتطبيق املعايري الدولية ، إىل جانب املبادئ األسررررررراسررررررريةت هذه ولقد يسرررررررّ

 األسواق والتجارة النامجة عن جلك.
 

اجلة أسرررررواق الواليات املتحدة املرسة باسرررررتخدام معيار دوت للمع ملنتجات القهوة إىلقام اليمن بتيسرررررري الوصرررررول اآلمن 
هبدف تلبية متطلبات الواليات املتحدة املتعلّقة بإدارة اآلفات؛ كما يسرررّر وصرررول املانغو الطازج إىل األسرررواق م األردن 

 .صاديةولبنان من خالل تطبيق معاجلة دولية سرارة البخار لذباب الفاكهة الذي يلحق أضرار ا اقت

 
 تيسري التنفيذ وتنمية القدرات

 
قد أّدت لتدعا االتفاقية الدولية تنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصرررررررحة النباتية وتنمية قدرات األطراف املتعاقدة. و  -11

ا 114مشرررررررررررررراريع نُفذت م  إىل حتسرررررررررررررر  قدرة األطراف املتعاقدة على حتديد نقا  القّوة  2016و 1999ب  العام   بلد 
لتابعة لالتفاقية ا تقييا القدرات م جمال الصرررررررررررررحة النباتية بتوجي  من أداةلصرررررررررررررحة النباتية، لوالفجوات م نظمها الوطنية 

ر العمل اإلقليمية السرررررررررنوية لالتفاقية الدولية تدريب ا ومنتديات مسحت بتحديد املسرررررررررائل ال  تؤث ورش. ولقد وفّرت الدولية
 بلد ا م سررربعة أقاليا من 153مشرررارك  من  2303، اسرررتفاد 2003على اإلدارة الفّعالة لآلفات النباتية وحّلها. ومنذ عام 

 ورشة عمل. 91 عقد
 

                                        
ippc-the-of-contribution-https://www.ippc.int/ar/news/the- الرجوع إىل مسررررررررامهات االتفاقية الدولية م حتقيق أهداف التنمية املسررررررررتدامة:  4

agenda-2030-for-sdgs-un-achieving-to/  

https://www.ippc.int/ar/news/the-contribution-of-the-ippc-to-achieving-un-sdgs-for-2030-agenda/
https://www.ippc.int/ar/news/the-contribution-of-the-ippc-to-achieving-un-sdgs-for-2030-agenda/
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 تيسري التجارة
 

 وال  دولية شررررررريك ا طبيعي ا لتنفيذ اتفاق تيسررررررري التجارة ملنظمة التجارة العاملية كما أهنا تقّدم حلتشررررررّكل االتفاقية ال -12
 م وج  العوملة اجلارية. للتحديات املاثلة أمام التجارة اآلمنة

 
( ePhyto) ةلكرتونية للصررررررررررررررحة النباتياإل وقد جنحت االتفاقية الدولية م جتريب نظام دوت لتبادل الشررررررررررررررهادات -13

دان من . وسرررررتمّكن هذه النظا البللكرتونيةاإلالشرررررهادات  إلصرررررداروإطالق ، وسررررروف تقوم قريب ا باختبار نظام وطل عام 
 تبادل الشهادات بسرعة ودقّة عرب منصة عاملية آمنة ومع بلدان عديدة وبكلفة منخفضة.

 
 (التعبئة اخلشرررربية م التجارة الدولية للوائح إخضرررراع مواد) 15وقد مسح املعيار الدوت لتدابري الصررررحة النباتية رقا  -14

مت تسررجيل ليوم حىت االعديد من اآلفات اخلشرربية اخلطرية. من خلوها بنقل ألواح التحميل اخلشرربية حول العامل مع ضررمان 
ا. 119م  15املعيار رقا   بلد 

 
م حد  شررررّكل، كما أهنا تالشررررخصررررية األمتعةو دولي ا  املتاجر هباوتنقل احلاويات البحرية كميات كبرية من السررررلع  -15

وضررررررررررررررع  قواقع والكائنات الغازية. وتعمل االتفاقية الدولية علىخطر ا على الصررررررررررررررحة النباتية عندما تلّوثها الرتبة وال جاهتا
 5توجيهات عاملية بشأن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية للحاويات البحرية.

 
 والطلب زيادة التحديات –ثالثًا

 
احلبوب والفرراكهررة  لمن قبيررتعتمررد أغلبيررة البلرردان على التجررارة بكميررات كبرية من النبرراتررات واملنتجررات النبرراتيررة،  -16

مما  ،أو اخلشرررب لضرررمان اسرررتدامة اقتصررراداهتا. غري أن التجارة قد ُتسرررفر عن إدخال آفات نباتية وانتشرررارها ،واخلضرررراوات
ة يهدد املوارد النباتية الطبيعية، واحملاصررريل ال  تتا إدارهتا، والتنوّع البيولوجي واإلنتاج احلرجي. ومن الضرررروري تيسرررري التجار 

 بشكل حيول دون انتشار اآلفات النباتية وتفادي احلواجز الفنية غري املربرة للتجارة من أجل حتقيق أهداف االتفاقية.
 

ية لصرررررادرات األفوكادو من املكسررررريك إىل الواليات املتحدة األمريكية مبلغ مليار دوالر أمريكي. تتخطّى القيمة السرررررنو 
، مث إنشرررررراء برنامج قائا 1997هكتار م عام  5 000وانطالق ا من حتديد مسرررررراحة أولية خالية من اآلفات على امتداد 

م املائة  80من أصررررررررررررررحاب البسررررررررررررررات  ) 23 000هكتار اليوم، متّكن  125 000على هنج النظا ميتد على أكثر من 
هكتارات( من النهوض من الفقر الذي عانت من  األجيال السرررابقة. وبفضرررل وضرررع تدابري للصرررحة النباتية  5 مبتوسررر 

من شررررررررأهنا احلد إىل أدىن درجة ممكنة من خطر احلركة الدولية لثالثة أنواع من السرررررررروت ونوع من العثة، وال  اعتُمدت 
عام ا، ومُنح املربون واملعبئون حياة كرمية م  82ولية، أُزيل حاجز للواردات بقي سرررررررررررررراري ا ألكثر من الحق ا كمعايري د

 خفف من تدفقات اهلجرة إىل الواليات املتحدة. مما –موطنها 
 

                                        
activities/capacity-https://www.ippc.int/ar/core-ملزيررررررد من املعلومررررررات عن عمررررررل االتفرررررراقيررررررة الرررررردوليررررررة بشررررررررررررررررررررأن احلرررررراويررررررات البحريررررررة:    5

containers-development/sea/  

https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/sea-containers/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/sea-containers/
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يادة املشرررراركة م ز  املتمثلة م االسررررتفادة منو  ،ولقد اسررررتحدثت التطلعات املتزايدة من جانب األطراف املتعاقدة -17
قدمي املسررررراعدة بأن تقوم هيئة تدابري الصرررررحة النباتية بت غري مسررررربوقالتجارة مبوازاة محاية موارد النباتات اخلاصرررررة هبا، طلب ا 

ن. وتريد األطراف املتعاقدة من أمانة االتفاقية الدولية أن إليها ملرتبطة تنسرررررررررررررريق عمليات تنمية القدرات والتدريب ا حتسررررررررررررررّ
خدامها حقيقية. ومثة موارد متاحة لكن الوصررررررررررررررول إليها واسررررررررررررررت وبقيا اآلمنةالتجارة قدرهتا على  لتعزيزية الدولية باالتفاق
 .م أمانة االتفاقية الدولية تيسريية ما زالت غري كافية حالي ا لتلبية الطلبو  موارد تنسيقيةيتطّلب 

 
حدد حاجة إىل وضع معايري خاصة بالسلع. وسيأن هنا   االتفاقية الدولية رأتوملواصلة تيسري التجارة اآلمنة،  -18

انب جمموعة من إىل ج، التجارة هبا تكثرلعمل مسررارات املخاطر الرئيسررية جلملة واسررعة من السررلع ال  اجلديد لال هذا اجمل
سررررريعود جلك و  تدابري الصرررررحة النباتية ال  ميكن اسرررررتخدامها للتخفيف من هذه املخاطر سرررررعي ا إىل تيسرررررري التجارة اآلمنة.

 ،لبلدان النامية ال  قد تواج  حالي ا حواجز للتفاوض على متطّلبات تصرررررررررررررردير منتجاهتا النباتيةعلى ابفائدة مباشرررررررررررررررة 
 مواردها النباتية. حتميومساعدهتا على حتديد متطّلبات االسترياد ال  

 
البلدان االتفاقية الدولية على االضرررررطالع بدور اسرررررتباقي للكشرررررف عن هتديدات اآلفات النباتية  وحيّث العديد من -19

( م أفريقيا Spodoptera frugiperdaالناشرررررررئة وتيسرررررررري االسرررررررتجابة هلا. وتشرررررررّكل احلركة السرررررررريعة لدودة احلشرررررررد اخلريفية )
ت  مضررررررررّت  للغاية أثّرتا بشررررررركل ملحوظ على األمن م أوروبا جمّرد مثال  على آف Xylella fastidiosaوالكشرررررررف عن آفة 

(، Rhynchophorus ferrugineusسرروسررة النخيل احلمراء ) تشررمل، ال  غريها من اآلفات وُتظهرالغذائي والسرربل املعيشررية. 
ار اخلشررررررررررررررررب Bactrocera spp(، وجبررراب الفررراكهرررة )Fusarium oxysporum sp) جبول املوز الفطريومرض  (، وحفرررّ

(Emerald Ash Borer و ،) مرض صررردأ سررراق القمحUg99 ابة ورق نقّ ، و( الطماطاTuta absoluta األثر االجتماعي ،)
 استجابات إقليمية و/أو عاملية. يستدعيواالقتصادي والبيئي لآلفات م جماالت متزايدة مما 

 
املناخية فحسررب، بل كذلك  ية بالتغيرياتوميّثل تغرّي املناخ حتدي ا ناشررئ ا للصررحة النباتية. وال تتأثر احملاصرريل الزراع -20

بالتغيريات م العوامل احليوية مثل اآلفات النباتية. وقد تدخل آفات جديدة م نظام إيكولوجي جديد مع احتمال تعطيل 
 ماإلنتاجية الزراعية. وإن تسررررررررررررررارع وترية التغيريات املناخية يتخطى قدرة النظا اإليكولوجية على مواجهة آثار التغيريات 

 ضغو  اآلفات.
 

 تحديات التمويل -رابًعا
 

ذتمن املتعررارف عليرر  على نطرراق واسررررررررررررررع أنرر  ال ميكن حتقيق منررافع من املواءمررة إال إجا  -21 لرردوليررة االتفرراقيررة ا نُرفررّ
واملشررررراركة  على حتسررررر  إدارة خماطر الصرررررحة النباتية وقدرهتااألطراف املتعاقدة  إمكانيةوتوصرررررياهتا ومعايريها. وتؤدي زيادة 

زيادة املساعدة لالستفادة وتطالب األطراف املتعاقدة ب بشكل أكرب م االتفاقية إىل حتقيق توازن أقوى ب  املعايري والتنفيذ.
 من هذه املنافع.
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ثابت من  اعتمادأمريكي. وهي تتألف من  مالي  دوالر 6امليزانية السرررررررنوية ألمانة االتفاقية الدولية حوات بلغ وت -22
من  مالي  دوالر أمريكي 3 قرابررة ومبلغ غري ثررابررت قرردره، 6مليون دوالر أمريكي 2.95لمنظمررة بقيمررة لالربنررامج العررادي 

 .التمويل من خارج امليزانية
 

طراف املتعاقدة مسرررامهات األ علىظل معتمدة ، ما يعل أن االتفاقية الدولية تاإللزاميةاالتفاقية املسرررامهات  جتيزوال  -23
 ،م االتفاقية الدوليةا متعاقد   طرف ا 183من اجلهات املاحنة من أصررررل  15إىل  10السررررخية والطوعية من خارج امليزانية. وتوفّر 

 .وارد من خارج امليزانيةاملاجلزء األكرب من إىل جانب مصادر خارجية أخرى مثل مرفق املعايري وتنمية التجارة، 
 

 .لدوليةا تسررعى األمانة باسررتمرار إىل ضررمان التمويل املسررتدام والكام لتحقيق األهداف االسرررتاتيجية لالتفاقيةو  -24
اسرررة إىل تعزيز مسرررألة صرررعبة للغاية ومثة حاجة متنفيذ املعايري وتنمية القدرات وإن التمويل من خارج امليزانية جيعل أنشرررطة 

 فاقية.استقرار هذه املوارد لتمويل أنشطة االت
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