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١.  مقـدمـة

 من المھم جدا حمایة غابات العالم من األذى. وتبلغ مساحة الغابات في العالم ما یزید قلیال على ٤ ملیارات 
ھكتار ، وھو ما یمثل ٣١ في المئة من المساحة الكلیة لألراضي (منظمة األغذیة والزراعة ، ٢٠١٠a). تعد 
الغابات من الموارد العالمیة الھامة التي توفر مجموعة واسعة من الفوائد البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة. 
وھي توفر مجموعة متنوعة من المنتجات القیمة ، مثل األخشاب وحطب الوقود/ الوقود الخشبي واأللیاف 
وغیرھا من منتجات الغابات الخشبیة وغیر الخشبیة ، والمساھمة في سبل المعیشة للمجتمعات الریفیة. 
وھي توفر خدمات النظم اإلیكولوجیة الحیویة ، مثل مكافحة التصحر ، وحمایة مستجمعات المیاه ، وتنظیم 
المناخ ، والحفاظ على التنوع البیولوجي ، وتلعب دورا ھاما في الحفاظ على القیم االجتماعیة والثقافیة.  

 
یمكن أن تلعب الغابات أیضا دورا ھاما في معالجة الشواغل المتعلقة بتغیر المناخ العالمي. على سبیل 
توفرالغابات  الغابات. ویمكن أن  ومنتجات  المثال ،فھي تمتص الكربون من الجو وتخزنھ في األشجار 
الُمدارة بشكل صحیح، خشبا متجددا بدیًال  للوقود االحفوري.إن المحافظة الشاملة على مساحة الغابات ، 
إعادة زراعة الغابات المحصودة ، وإدارة الغابات للحفاظ على النمو القوي، كل ذلك وسائل ھامة للحد من 

تراكم ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي. 
 

١-١ تهدیدات اآلفات على غابات العالم 
االضطرابات  من  عوامل  نطاق  طریق  عن  العالم  في  للغابات  االیكولوجیة  النظم  وحیویة  صحة  تتأثر 
الطبیعیة بما في ذلك اآلفات (١) والجفاف والحرائق. مع أن االضطرابات ھي جزء من عملیات الخالفة 
الطبیعیة في الغابات ، إال إن ذلك عادة ما یحد من القدرة على تحقیق أھداف اإلدارة. ویمكن أن یكون 
لمجموعة واسعة من اآلفات آثار سلبیة على الغابات وقطاع الغابات. یسبب تفشي حشرات الغابات وحدھا 
أضرارا لحوالي ٣٥ ملیون ھكتار من الغابات سنویا ، وذلك أساسا في المناطق المعتدلة والشمالیة (منظمة 

 .(a 2010 ، األغذیة والزراعة
 

 قد تصبح األنواع األصلیة مشكلة كبیرة ، ال سیما عندما وصول العشیرة لحد التفشي على أنواع األشجار 
الُمدخلة.ألحقت اآلفات غیر األصلیة أو المدخلة أضرارًا في بعض األحیان أكثر، والتي أدخلت بطریق 
الخطأ من خالل التجارة في منتجات الغابات والنباتات الحیة وغیرھا من السلع. حیث أن اآلفات غیر 
األصلیة لم تتطور مع الغابات المؤثرة علیھا ، فقد تكون آثارھا مدمرة في بعض األحیان . في مثل ھذه 
الحاالت ، فقد ال یكون لآلفات المدخلة أعداء طبیعیة التي تحافظ عادة على توازن العشیرة. ومن الجائز 
أال یكون لألشجار العائلة الجدیدة أیة مقاومة أومقاومة غیر كافیة بالنسبة لآلفات  المدخلة. ویبدو أیضا 
أن تغیر المناخ یؤثر علي توطن اآلفة في مواقع جدیدة ، فضال عن زیادة حدة اآلثار المترتبة على كل 
من اآلفات األصلیة وغیر األصلیة.  ھناك أمثلة آلفات رئیسیة مدخلة وتأثیراتھا على الغابات  بملحق ١. 

 
١-٢  حمایة غابات العالم 

یتطلب نجاح حمایة النباتات من اآلفات في العالم ، بما في ذلك أنواع األشجار الحرجیة ، اتخاذ إجراءات 
دولیة منسقة. ھذا یحدث من خالل االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (االتفاقیة) والذي ھو اتفاق دولي بین 
البلدان لمكافحة اآلفات ومنع انتشارھا. والعضو الحاكم باالتفاقیة ھو ھیئة تدابیر الصحة النباتیة (الھیئة) 

١ أي نوع أو ساللة أو نمط بیولوجى من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتیة 
(المعیار الدولي رقم ٢٠١٠،٥)
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، التي تعتمد المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة (المعاییر)(٢) لمنع دخول اآلفات وانتشارھا وتسھیل 
التجارة. حتى دیسمبر ٢٠١٠ ، كان ھنالك ١٧٦ بلدا كأطراف متعاقدة (أعضاء) في االتفاقیة. بتوجیھ من 
 (٣)(NPPOs) االتفاقیة ، أنشأت معظم حكومات تلك األطراف المتعاقدة منظماتھا القطریة لوقایة النباتات
لحمایة الموارد الطبیعیة ،بما في ذلك الغابات، من دخول اآلفات. وكثیرا ما تعمل المنظمات القطریة لوقایة 
النباتات (NPPOs) مع الدول المجاورة لمنع دخول اآلفات وانتشارھا بین البلدان. قد یكون ھذا التعاون 

 .(RPPOs) من خالل المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات
 

 المنظمة القطریة ھي نقطة االتصال القطریة الرسمیة لالتفاقیة ، تعمل المنظمات القطریة لوقایة النباتات
 (NPPOs) معًا لتطویر المعاییر الدولیة (ISPMs). تتفق جمیع البلدان األعضاء باإلجماع على أن المعاییر 
 الدولیة فعالة في إدارة مخاطر اآلفات، والسماح بتجارة أكثر أمانًا. تقوم المنظمات القطریة لوقایة النباتات 
تلك  ألن  النباتیة.  للصحة  الوطنیة  للوائحھا  كأساس   (ISPMs) المعاییرالدولیة  باستخدام   (NPPOs)
اللوائح سیكون لھا تأثیر على التجارة ، من المھم لجمیع المعنیین في تجارة المنتجات الحرجیة أن تفھم كیف 
یمكن أن تؤثر ھذه اللوائح علیھا. تعترف منظمة التجارة العالمیة، التي توفر عملیة تسویة المنازعات عن 

قضایا التجارة، بالمعاییر الدولیة (ISPMs) التي تضعھا االتفاقیة. 
 

١-٣ حول هذا الدلیل 
یمكن أن یلعب كثیر من الناس المرتبطیین بقطاع الغابات دورًا رئیسیًا في منع انتشار اآلفات ، بما في 
المنتجات  ونقل  وتجارة  وتخزین،  وتصنیع،  وحصاد،  وإدارة،  زراعة،  نمو،  في  المشاركین  ھؤالء  ذلك 
الحرجیة. یھدف ھذا الدلیل للمساعدة علي التقلیل من تسھیل اإلنسان النتشار اآلفات و آثارھا. كذلك یمد 
الدلیل معلومات من السھل أن تفھم حول المعاییر الدولیة ودورممارسات إدارة الغابات في تنفیذ معاییر 

الصحة النباتیة وتسھیل التجارة اآلمنة.  
 

على وجه التحدید أنها تشرح : 
• كیفیة تأثیر المعاییر الدولیة ولوائح الـ (NPPO) على استیراد وتصدیر سلع الغابات (الفصل ٢)؛ 

 • كیف یمكن للناس في قطاع الغابات أن تقلل من مخاطر انتشار اآلفات من خالل اتباع نھج اإلدارة الفعالة 
(الفصل ٣)؛ 

• كیف یمكن أن تستخدم كل المعاییر ذات الصلة لمنع  دخول اآلفات وانتشارھا (الفصل ٤)؛ 
• كیف یمكن لقطاع الغابات العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) لوضع 
للتجارة تقییدًا  انتقال اآلفات وأقل  النباتیة التي تحد من  الدولیة ولوائح وطنیة للصحة  المعاییر   وتنفیذ 

 (الفصل ٥). 
 

 وقد أعد كل فصل كوثیقة قائمة بذاتھا  بما  یسمح للقارئ على التركیز على مواضیع محددة ذات أھمیة 
لھ. وتقدم أیضا مسرد لزیادة توضیح المصطلحات المستخدمة. 

سیكون ھذا الدلیل ذو أھمیة حیویة بالنسبة لجمیع القطاعات في مجال الغابات وسوف یستفید منھ أیضًا 
واضعي سیاسات الغابات والمخططین والمدیرین والمعلمین ، وخاصة في البلدان النامیة.

٢  یضم ملحق ٢ قائمة بالمعلییر الدولیة الحالیة مع ملخص قصیر لھا.
٣  على سبیل المثال ، المنظمة القطریة لوقایة النباتات لدولة كینیا ھوخدمة مفتشیة صحة النبات (KEPHIS) والصین ھي االدارة العامة للرقابة 

على الجودة والتفتیش والحجر الصحى  (AQSIQ) ولشیلي ھو (SAG) وكندا ھي الوكالة الكندیة للتفتیش على األغذیة (CFIA). ویمكن االطالع 
www.ippc.int : ونقاط اتصالھم الرسمیة على موقع الویب لآلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات NPPOs على القائمة الكاملة


