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٥ الطریق إلى األمام 
 

آفات الغابات مشكلة عالمیة ، وبالتالي فمن الضروري أن ننظر فیما وراء الحدود الوطنیة لوضع حلول فعالة. 
بسبب  الجدیدة  اآلفات  دخول  یستمر   ، النباتیة  الصحة  حمایة  مجال  في  التحسینات  من  العدید  من  الرغم  وعلى 
استمرار الزیادة في حجم التجارة الدولیة وسرعة النقل. یبدو أیضًا أن لتغیر المناخ احتمال زیادة وتیرة توطن 
اآلفات الجدیدة فضًال عن توفیر الظروف التي تسمح لبعض  األنواع  أن تصبح آفات أكثر خطورة في نطاق 
بلدانھم األصلیة. یجب على العاملین بالغابات والعلماء زیادة جھودھم للعمل مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات 

(NPPOs) التخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع دخول اآلفات وتوطنھا. 

 ولحسن الحظ فإن تبادل المعلومات بین العاملین في مجال الغابات ومنظمین الصحة النباتیة یساعد بالفعل على منع 
وكشف واستئصال تفشي اآلفات الجدیدة. مواصلة التوسع في ھذه الشبكات ، واستخدام تقنیات مثل اإلنترنت یمكن 

أن یساعد في التصدي للتحدي المتمثل في مكافحة اآلفات العالمیة.  

 یمكن أن تساعد الممارسات الجیدة إلدارة الغابات ، مثل تلك الموصوفة في ھذا الدلیل ، على تقلیل انتشار اآلفات 
ما  بتخطیط  لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  تبدأ  الحرجیة.  السلع  عبر  العالم  أنحاء  جمیع  في  التحرك  من  اآلفات  ومنع 
سُیزرع وأین ُیزرع. إن المراقبة الدقیقة ، وإدارة الغابات خالل دورة النمو ، والممارسات الجیدة خالل عملیات 
الحصاد والنقل یمكن أن تاتي بالجودة ، وانخفاض مخاطر اآلفات للمنتجات إلى السوق الدولیة. من الضروري فھم 
وتلبیة شروط الصحة النباتیة للبلدان المستوردة والذي یساعد على تعزیز الحركة اآلمنة لسلع للغابات ، وخفض 

التكالیف اإلجمالیة مع أدنى حد  من اآلثار على التجارة الدولیة.  

 وھناك عدد من المعاییر الدولیة الھامة لتدابیر الصحة النباتیة (ISPMs) التي توفر التوجیھ الذي یساعد في الحد 
من حركة اآلفات التي تصیب الغابات في التجارة الدولیة. ال تزال المعاییر الدولیة الجدیدة المتصلة بتجارة سلع 
الغابات تحت التطویر استجابة لالحتیاجات الدولیة. ویجري حالیا صیاغة معاییر على السلع الخشبیة و بذور أشجار 
الغابات من قبل الفریق الفني لحجر الغابات الزراعي (TPFQ) لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (IPPC)، وتعد 

مشاركة العاملین بالغابات في تطویر ھذه المعاییر، خاصة خالل مرحلة مشاورة البلد، لھو أمر ضروري.  

 بتطویر معاییر دولیة جدیدة ، ویمكن للناس العاملین في مجال الغابات تقدیم مساھمة قیمة لمعرفتھم وخبرتھم 
الخاصة التي من شأنھا أن تساعد على بناء المبادئ التوجیھیة العملیة. وبھذه الطریقة ، من خالل العمل معًا ، 
یستطیع أفراد قطاع الغابات، بما في ذلك الصناعة، والمنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs)  تعزیز فرص 

التجارة و والمساعدة في منع دخول وانتشار آفات الغابات.  


