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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان

2019

مبادرة التمويل المستدام  -الدعم لبرنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
من خالل زيادة البرنامج العادي لمنظمة األغذية والزراعة
البند  4-15من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اندرجت احلاجة إىل تأمني موارد ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) كبند على جدول
-1
أعمال هيئة تدابري الص ح ح ح ح ة النباتية (اهليئة) منذ س ح ح ححنوات عدة .ويف عام  2018خالل الدورة الثالثة عش ح ح ححرة للضيئة ،عر
رئيس جلنة املالية التابعة لالتفاقية الدولية وثيقة 1بعنوان "التمويل املسح ح ح ح ح ححتدام لتنامي عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"
سلّطت الضوء على احلاجة املاسة إىل إنشاء آلية للتمويل املستدام ألجل تغطية النقص يف ميزانية االتفاقية الدولية .ويتمثل
أحد عناص ححر آلية التمويل هذه يف ديادة متويل االتفاقية الدولية من خالل ميزانية التنامي العادي للمنظمة .وأش ححارت اهليئة
البت ةيضا داخل اهليئة وإمنا من
إىل أ ّن القرارات املتعلقة بش ح ح ح ح ح ححأن األموال اام ح ح ح ح ح ححاةية من التنامي العادي للمنظمة ال يتم ّ
خالل إجراءات داخلية للمنظمة.
وطلبت أطراف متعاقدة ع ّدة أن ختص ح ح ح ححص ،من التنامي العادي للمنظمة ،من خالل اجلضاد الرئاس ح ح ح ححي املختص
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مبا يف ذلك جلنة الزراعة وجلنة املالية وجلنة التنامي يف املنظمة ،موارد إماةية مليزانية أمانة االتفاقية الدولية.
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الوثيقة

CPM 2018/26_Rev_01 - https://www.ippc.int/en/publications/85577/

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MZ212/A
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كل ما تقوم بة املنظمة .وأشح ح ححري لدى
-3
وأشح ح ححارت الرئيسح ح ححة إىل أ ّن لعمل االتفاقية الدولية أمهية حامسة بالنسح ح ححبة إىل ّ
انعقاد اهليئة إىل أن األمن الغذائي غري ممكن يف غياب الص ح ح ة النباتية .ةمن ش ح ححأن اتةات النباتية أن تقض ح ححي على س ح ححبل
العيش واجملتمعحات احليحة واالقتصح ح ح ح ح ح ححادات وأن حترم املاليني من الغحذاء ،وأ ّن االتفحاقيحة الحدوليحة هي الرائحدة يف حال اجلضود
العاملية املبذولة لتعزيز الصح ح ح ة النباتية واحلفاه عليضا ،وبالتان األمن الغذائي .وتقع هذه احص ح ححلة يف ص ح ححميم والية املنظمة
وعملضا األساسي وينبغي متويلضا من ميزانية التنامي العادي للمنظمة.
ةقامت اهليئة بدعوة املنظمة إىل ديادة قاعدة التمويل لصححا أمانة االتفاقية الدولية عت إعادة ختصححيص أموال من
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ميزانية برنا ضا العادي  -مبا يكفي لتلبية طلبات التنفيذ الص ح ححادرة عن األطراف املتعاقدة ،حتقيقا ألهداف االتفاقية .وتبلغ
قيمة املوارد اام ح ححاةية املطلوبة  3ماليني دوالر أمريكي يف الس ح ححنة ،األمر الذي س ح ححريةع مبلغ األموال الس ح ححنوية املخصح ح حص ح ححة
لالتفاقية الدولية إىل  6ماليني دوالر مقارنة مبستواها احلان البالغ  3ماليني دوالر أمريكي.
وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تعد بالتعاون مع املكتب وثيقة معلومات مقتض ح ححبة لعرم ح ححضا على الدورة الس ح ححادس ح ححة
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والعشرين للجنة الزراعة تصف دور االتفاقية الدولية وتأثري أنشطتضا على صعيد تعزيز الص ة النباتية واحلفاه عليضا حتقيقا
لألمن الغذائي يف العامل ومحاية النظم اايكولوجية الزراعية والطبيعية من اتةات النباتية ،وتيس ح ح ح ح ح ححري التجارة اتمنة مبا يعود
بالنفع على كوكب األر وس ح ح ح ّكانة ،مش ح ححفوعة بدراس ح ححة جدوى لزيادة التمويل من التنامي العادي للمنظمة .وقد أجنزت
الوثيقة وهي ترد ممن املرةق .1
ويعمل مكتب اهليئة واألطراف املتعاقدة مع عدد من املمثلني الدائمني للمنظمة على م ح ح ححمان دعم الزيادة يف متويل
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التنامي العادي للمنظمة لصح ح ححا برنامي عمل االتفاقية الدولية .ونتيجة هلذا االلتزام ،قامت جلنة الغابات 2وجلنة مشح ح ححكالت
السح ح ححلع 3وجلنة الزراعة لدى املنظمة 4مجيعضا باالعرتاف بالدور اهلام لالتفاقية الدولية وللدسح ح ححتور الغذائي يف االرتقاء بأهداف
حجل هذا يف حض ح ح ح ح ححر كل من االجتماعات ،مع قيام جلنة الزراعة
املنظمة ،وبض ح ح ح ح ححرورة ديادة التمويل دعما لعملضما .وقد س ح ح ح ح ح ّ
بالتوصية بأن تضمن املنظمة متويال مستداما ألمانة االتفاقية الدولية ،مبا يف ذلك من ميزانية التنامي العادي.
ويف أكتوبر/تشح حرين األول  ،2018أحاطت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسح حرتاتيجي التابعة لالتفاقية الدولية علما
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بااجراءات املتخذة ،وش ح ح ح ححجعت األمانة واملكتب على مواص ح ح ح ححلة ااحلا باجتاه توةري املزيد من التمويل .وقد نص ح ح ح ح أحد
األطراف املتعححاقححدة بححأن عليضمححا الرتويي بقوة لل ححاجححة إىل املزيححد من املوارد خالل مومتر املنظمححة يف يونيو/حزيران ،2019
حبال مل تقم ميزانية املنظمة لفرتة السنتني  2021-2020بزيادة متويل التنامي العادي لصا االتفاقية الدولية.
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الوثيقة
الوثيقة C 2019/22 -

COFO/2018/REP - http://www.fao.org/3/MX698AR/mx698ar.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY354_22/MY354_C_2019_22_ar.pdf
 4الوثيقة C 2019/21 Rev.1 -
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_en.pdf
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وةيما جرت التوعية بدرجة كبرية بأمهية التمويل األسح ح ححاسح ح ححي لالتفاقية الدولية من موارد التنامي العادي للمنظمة
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وقيمتة خالل العام املام ح ححي ،يبقى من الض ح ححروري مواص ح ححلة الض ح ححغط على املنظمة لكي يطبّق ذلك يف ميزانية ةرتة الس ح ححنتني
.2021-2020
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ودعما هلذه احصلة ،اهليئة مدعوة إىل:
ّ
()1
()2

()3

()4

()5

تكرار دعوهتا للمنظمة إىل ديادة قاعدة التمويل لص ح ح ححا أمانة االتفاقية الدولية عت إعادة ختص ح ح ححيص املوارد
من ميزانية برنا ضا العادي.
وتشححجيع األطراف املتعاقدة على الطلب من ممثليضا الدائمني لدى املنظمة أن يشححكلوا موعات للضححغط
بقوة على إدارة املنظمة وأعضاء جلنة املالية وجلنة التنامي لديضا ،باستخدام املعلومات الواردة يف املرةق ،1
حبسب املقتضى ،لرةع قيمة امليزانية السنوية لالتفاقية الدولية إىل  6ماليني دوالر أمريكي.
واملالحظة أن الزيادة املطلوبة صغرية جدا مقارنة بامليزانية اامجالية للمنظمة لفرتة السنتني ،إال أن األنشطة
اليت ستنفذ من قبل أوساط االتفاقية تساهم مسامهة كبرية يف االرتقاء بأولويات املنظمة على صعيد األمن
الغذائي والتخفيف من الفقر وتيسري التجارة اتمنة.
والطلب إىل مكتب اهليئة وجلنة املالية ص ح ح ححياغة مواد ميكن لألطراف املتعاقدة اس ح ح ححتخدامضا ابال مندو
لس املنظمة ومومترها بض ححرورة توةري أموال كاةية بص ححورة مس ححتقرة ومس ححتدامة إىل أمانة االتفاقية ،من أجل
تنفيذ التامي ذات األولوية لألطراف املتعاقدة ،مبا يف ذلك تعزيز دعم التنفيذ وتنمية القدرات واالبتكار
لتيسري التجارة اتمنة.
وتشجيع املمثلني الدائمني للمنظمة على التوعية مبناةع ديادة الدعم املان لالتفاقية الدولية من أجل حتقيق
أهداف املنظمة ،لدى اجلضات املرش ة الساعية إىل أن تنتخب يف منصب املدير العام للمنظمة.
وااحاطة علما بأن لس املنظمة س ح ححيجتمع يف روما من  8إىل  12أبريل/نيس ح ححان  2019ةيما س ح ححيجتمع
مومتر املنظمة من  22إىل  20يونيو/حزيران .2019
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لجنة الزراعة
الدورة السادسة والعشرون
روما 5-1 ،أكتوبر/تشرين األول

2018

نجاحات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتحدياتها
موجز
النباتات عنصر ررر ال غه عن للحياة .فالنباتات السر ررليمة توفر الغذاء للبشر ررر واحليوانات ،وتسر رراها م األمن
الغذائي لألما واجملتمعات .وميكن تداول أي فائض إلدرار الدخل.
وتكتسر ر رري النباتات السر ر ررليمة أمهية بالغة بالنسر ر رربة إىل حتقيق األهداف األسر ر رراسر ر ررية ملنظمة األغذية والزراعة
املتمثلة م ضمان األمن الغذائي والقضاء على اجلوع والتخفيف من وطأة الفقر.
وتتيح االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) إطارا حلماية املوارد النباتية م العامل من األض ر ررار ال
ختلّفها اآلفات واألمراض .وعلى هذا النحو ،متثل االتفاقية الدولية جهة رائدة م اجلهود املبذولة على الص ررعيد العاملي
هبدف تعزيز صحة النباتات واحلفاظ عليها .ومن خالل وضع معايري وبرامج دولية متكن من تنفيذها ،تنشئ االتفاقية
الدولية نظاما جتاريا أكثر إنص ررافا جلميع البلدان ،س ر رواء أكانت تقوم مببادالت جتارية كثرية أو قليلة ،وتس رراعد البلدان
األقل قدرة على محاية نفسررها من آثار اآلفات النباتية على إنتاج األغذية ،ومحاية النظا البيئية الطبيعية القيّمة ،وزيادة
قدرهتا على التجارة.

ميكن توجي أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
اهلاتف+61262723241 :
الربيد اإللكرتوينLois.Ransom@agriculture.gov.au :
Lois Ransom

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MX425/A
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أوال -معلومات أساسية
ً
تش ر ر ر ّكل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) 1اتفاقا دوليا بش ر ر ررأن ص ر ر ررحة النباتات يرمي إىل محاية
-1
وفعالة ملنع دخوهلا وانتش ررارها .وتش ر ّكل كل من
املوارد النباتية العاملية من اآلفات من خالل ض ررمان اختاج إجراءات منس ررقة ّ
االتفاقية الدولية وهيئة الدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان ،األجهزة الدولية ("األخوات الثالثة") املعنية بوضع
يقر هبا اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية.
املعايري ال ّ
وتعمل االتفاقية الدولية كجهاز ملنظمة األغذية والزراعة لألما املتحدة (املنظمة) أُنش ر ر ر ر ر ررئ مبوجب املادة الرابعة
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عش ر ر ر ر رررة .وهي تض ر ر ر ر ررا أكرب عض ر ر ر ر رروية من ب كل تلك األجهزة التابعة للمنظمة ،مع بلوغ عدد األطراف فيها  183طرفا
متعاقدا ،وهو ما يُظهر األمهية ال يوليها أعضاء املنظمة إىل االتفاقية.
ويعكس اإلطار االس ر ررتاتيجي احلات لالتفاقية الدولية 2مس ررامهة االتفاقية الدولية م حتقيق األمن الغذائي وتيس ررري
-3
التجارة ومحاية البيئة وتنمية القدرات .ووافقت هيئة تدابري الصررحة النباتية ،م دورهتا الثالثة عشرررة املنعقدة م أبريل/نيسرران
 3،2018باإلمجاع على األمهية احلامسة لعمل االتفاقية الدولية بالنسر رربة إىل عمل املنظمة ،وس ر رلّطت الضر رروء على اسر ررتحالة
حتقيق أمن غذائي مناسب من دون ضمان صحة النباتات وعلى أن بغياب النباتات ،ال حياة على األرض.
وبالتات ،دعا اجمللس م دورت التاس ر ر ر ر ر ررعة واخلمسر ر ر ر ر ر ر بعد املائة ،املنعقدة م يونيو/حزيران  ،2018املنظمة إىل
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"تعديل األنش ررطة عند املقتض ررى ،لكي تس رراها النتائج بقدر أكرب م حتقيق أهداف التنمية املس ررتدامة" .كما ش رردد اجمللس
"على أمهية العمل م جمال وض ر ر ر ررع املعايري الدولية على غرار ما تقوم ب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وركز على احلاجة
إىل التمويل املستدام لعمل املنظمة وأنشطتها املتصلة باملشورة العلمية من أجل سالمة األغذية".
وإن اآلفات النباتية مسؤولة عن فقدان  40م املائة من احملاصيل الغذائية العاملية وتتخطى اخلسائر التجارية مبلغ
-5
 220مليار دوالر أمريكي م املنتجات الزراعية سنويا .كما أهنا حترم املالي من األشخاص من الغذاء وقد تؤثر سلبا على
السبل املعيشية ومصادر دخل اجملتمعات الريفية الفقرية واالقتصادات الوطنية.
وتكمن اجلهود العاملية لالتفاقية الدولية الرامية إىل تعزيز الص ررحة النباتية ومحايتها م ص ررلب والية املنظمة وعملها
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األس رراس رري ،وتس رراها بص ررورة مباش رررة م حتقيق اهلدف االسر ررتاتيجي  2للمنظمة (جعل الزراعة والغابات ومص ررايد األمسا
أكثر إنتاجية واستدامة) واهلدف االسرتاتيجي ( 4متك نظا زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة).

1
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الرجوع إىل نص االتفاقية الدولية على العنوان التات:
الرجوع إىل اإلطار االس ر ر ر ر ررتاتيجي احلات لالتفاقية الدوليةhttps://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCStrategicFramework- :
/https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/convention-text

en.pdf
3

الرجوع إىل تقرير هيئة تدابري الصحة النباتية لعام  :2018تقرير الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية
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كما تسراها االتفاقية الدولية م حتقيق أهداف التنمية املسرتدامة لألما املتحدة للفرتة  ،2030-2015وال سريما
-7
4
األهداف  1و 2و 8و 13و 15و 17منها.

ثانيًا– اإلنجازات الرئيسية
وضع املعايري
يشر ر ّكل وض ررع املعايري الدولية للص ررحة النباتية نش رراطا رئيس رريا من أنش ررطة االتفاقية الدولية .وتي ّسر رر مواءمة تدابري
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الص ررحة النباتية التجارة اآلمنة بالنباتات واملنتجات النباتية .وحي ّد تطبيق املعايري والتوجيهات والتوصر ريات املتفق عليها دوليا
من التمييز االعتباطي أو غري املربر للشركاء التجاري أو حيول دون ألن اجلميع سيستخدم نفس التدابري م هناية املطاف.
ولقد اعتمدت هيئة تدابري الص ر ر ر ر ر ررحة النباتية أكثر من  100معيار من معايري االتفاقية الدولية ،مبا فيها  41معيارا دوليا
لتدابري الصحة النباتية ،و 24بروتوكوال للتشخيص و 31معاجلة للصحة النباتية.
وتعكس هذه املعايري مبادئ االتفاق بشررأن تطبيق تدابري الصررحة والصررحة النباتية ،الذي يش ر ّكل أسررات التجارة
-9
العادلة واآلمنة ،وتطبّقها مبا م جلك الشررفافية وعدم التمييز واملواءمة والتكافؤ والتربير الفل لتدابري الصررحة النباتية بقدر ما
هو مطلوب حلماية صحة النباتات واحلياة.
ولقد ي ّس ر ر ررت هذه املبادئ األسر ر رراسر ر ررية ،إىل جانب تطبيق املعايري الدولية لتدابري الصر ر ررحة النباتية ،الوصر ر ررول إىل
10
األسواق والتجارة النامجة عن جلك.

قام اليمن بتيسر ررري الوصر ررول اآلمن ملنتجات القهوة إىل أس ر رواق الواليات املتحدة املرسة باسر ررتخدام معيار دوت للمعاجلة
هبدف تلبية متطلبات الواليات املتحدة املتعلّقة بإدارة اآلفات؛ كما يسّرر وص ررول املانغو الطازج إىل األس رواق م األردن
ولبنان من خالل تطبيق معاجلة دولية سرارة البخار لذباب الفاكهة الذي يلحق أضرارا اقتصادية.

تيسري التنفيذ وتنمية القدرات
 -11تدعا االتفاقية الدولية تنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصر ر ررحة النباتية وتنمية قدرات األطراف املتعاقدة .ولقد ّأدت
القوة
مش ر ر ر ر ر رراريع نُفذت م  114بلدا ب العام  1999و 2016إىل حتسر ر ر ر ر ر ر قدرة األطراف املتعاقدة على حتديد نقا ّ
والفجوات م نظمها الوطنية للص ر ر ر ر ر ررحة النباتية ،بتوجي من أداة تقييا القدرات م جمال الص ر ر ر ر ر ررحة النباتية التابعة لالتفاقية
الدولية .ولقد وفّرت ورش العمل اإلقليمية الس ر ر ر ررنوية لالتفاقية الدولية تدريبا ومنتديات مسحت بتحديد املس ر ر ر ررائل ال تؤثر
الفعالة لآلفات النباتية وحلّها .ومنذ عام  ،2003اس ررتفاد  2303مش ررارك من  153بلدا م س رربعة أقاليا من
على اإلدارة ّ
عقد  91ورشة عمل.

4

الرجوع إىل مس ر ر ررامهات االتفاقية الدولية م حتقيق أهداف

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

التنمية املس ر ر ررتدامةhttps://www.ippc.int/ar/news/the-contribution-of-the-ippc- :
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تيسري التجارة
 -12تش ر ر ر ّكل االتفاقية الدولية ش ر ر رريكا طبيعيا لتنفيذ اتفاق تيس ر ررري التجارة ملنظمة التجارة العاملية كما أهنا تق ّدم حلوال
للتحديات املاثلة أمام التجارة اآلمنة م وج العوملة اجلارية.
 -13وقد جنحت االتفاقية الدولية م جتريب نظام دوت لتبادل الش ر ر ر ر ر ررهادات اإللكرتونية للص ر ر ر ر ر ررحة النباتية ()ePhyto
وإطالق  ،وس ر رروف تقوم قريبا باختبار نظام وطل عام إلص ر رردار الش ر ررهادات اإللكرتونية .وس ر ررتم ّكن هذه النظا البلدان من
تبادل الشهادات بسرعة ودقّة عرب منصة عاملية آمنة ومع بلدان عديدة وبكلفة منخفضة.
 -14وقد مسح املعيار الدوت لتدابري الص ررحة النباتية رقا ( 15إخض رراع مواد التعبئة اخلش رربية م التجارة الدولية للوائح)
بنقل ألواح التحميل اخلشرربية حول العامل مع ضررمان خلوها من العديد من اآلفات اخلشرربية اخلطرية .حىت اليوم مت تسررجيل
املعيار رقا  15م  119بلدا.
 -15وتنقل احلاويات البحرية كميات كبرية من الس ررلع املتاجر هبا دوليا واألمتعة الش ررخص ررية ،كما أهنا تشر ر ّكل م حد
تلوثها الرتبة والقواقع والكائنات الغازية .وتعمل االتفاقية الدولية على وض ر ر ر ر ر ررع
جاهتا خطرا على الص ر ر ر ر ر ررحة النباتية عندما ّ
5
توجيهات عاملية بشأن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية للحاويات البحرية.

ثالثًا– زيادة التحديات والطلب
 -16تعتمررد أغلبيررة البلرردان على التجررارة بكميررات كبرية من النبرراتررات واملنتجررات النبرراتيررة ،من قبيرل احلبوب والفرراكهررة
واخلض رراوات ،أو اخلش ررب لض ررمان اس ررتدامة اقتص رراداهتا .غري أن التجارة قد تُس ررفر عن إدخال آفات نباتية وانتش ررارها ،مما
التنوع البيولوجي واإلنتاج احلرجي .ومن الضررروري تيسررري التجارة
يهدد املوارد النباتية الطبيعية ،واحملاصرريل ال تتا إدارهتا ،و ّ
بشكل حيول دون انتشار اآلفات النباتية وتفادي احلواجز الفنية غري املربرة للتجارة من أجل حتقيق أهداف االتفاقية.

تتخطّى القيمة الس ر ررنوية لص ر ررادرات األفوكادو من املكس ر رريك إىل الواليات املتحدة األمريكية مبلغ مليار دوالر أمريكي.
وانطالقا من حتديد مس ر رراحة أولية خالية من اآلفات على امتداد  5 000هكتار م عام  ،1997مث إنش ر رراء برنامج قائا
على هنج النظا ميتد على أكثر من  125 000هكتار اليوم ،مت ّكن  23 000من أص ر ر ر ر ر ررحاب البس ر ر ر ر ر ررات ( 80م املائة
مبتوس ر  5هكتارات) من النهوض من الفقر الذي عانت من األجيال الس ررابقة .وبفضررل وض ررع تدابري للص ررحة النباتية
من ش ر ر ررأهنا احلد إىل أدىن درجة ممكنة من خطر احلركة الدولية لثالثة أنواع من الس ر ر رروت ونوع من العثة ،وال اعتُمدت
الحقا كمعايري دولية ،أُزيل حاجز للواردات بقي سر ر ر ر ر ر رراريا ألكثر من  82عاما ،ومُنح املربون واملعبئون حياة كرمية م
موطنها – مما خفف من تدفقات اهلجرة إىل الواليات املتحدة.

5

ملزير ررد من املعلوم ر ررات عن عم ر ررل االتفر رراقير ررة الر رردولير ررة بشر ر ر ر ر ر ر ر ر ررأن احل ر رراوي ر ررات البحري ر ررة:

/development/sea-containers

https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-
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 -17ولقد اسر ررتحدثت التطلعات املتزايدة من جانب األطراف املتعاقدة ،واملتمثلة م االسر ررتفادة من زيادة املشر رراركة م
التجارة مبوازاة محاية موارد النباتات اخلاص ر ررة هبا ،طلبا غري مس ر رربوق بأن تقوم هيئة تدابري الص ر ررحة النباتية بتقدمي املس ر رراعدة
إليها .وتريد األطراف املتعاقدة من أمانة االتفاقية الدولية أن حت ّسر ر ر ر ر ر رن تنس ر ر ر ر ر رريق عمليات تنمية القدرات والتدريب املرتبطة
باالتفاقية الدولية لتعزيز قدرهتا على التجارة اآلمنة وبقيا حقيقية .ومثة موارد متاحة لكن الوص ر ر ر ر ر ررول إليها واس ر ر ر ر ر ررتخدامها
يتطلّب موارد تنسيقية وتيسريية ما زالت غري كافية حاليا لتلبية الطلب م أمانة االتفاقية الدولية.
 -18وملواصلة تيسري التجارة اآلمنة ،رأت االتفاقية الدولية أن هنا حاجة إىل وضع معايري خاصة بالسلع .وسيحدد
هذا اجملال اجلديد للعمل مسررارات املخاطر الرئيسررية جلملة واسررعة من السررلع ال تكثر التجارة هبا ،إىل جانب جمموعة من
تدابري الصر ررحة النباتية ال ميكن اسر ررتخدامها للتخفيف من هذه املخاطر سر ررعيا إىل تيسر ررري التجارة اآلمنة .وسر رريعود جلك
بفائدة مباش ر ر ر ر ر رررة على البلدان النامية ال قد تواج حاليا حواجز للتفاوض على متطلّبات تصر ر ر ر ر ر رردير منتجاهتا النباتية،
ومساعدهتا على حتديد متطلّبات االسترياد ال حتمي مواردها النباتية.
وحيث العديد من البلدان االتفاقية الدولية على االض ر ررطالع بدور اس ر ررتباقي للكش ر ررف عن هتديدات اآلفات النباتية
-19
ّ
الناش ر ر ررئة وتيس ر ر ررري االس ر ر ررتجابة هلا .وتش ر ر ر ّكل احلركة الس ر ر رريعة لدودة احلش ر ر ررد اخلريفية ( )Spodoptera frugiperdaم أفريقيا
جمرد مثال على آفت مض ر ر ر ّررت للغاية أثّرتا بش ر ر رركل ملحوظ على األمن
والكش ر ر ررف عن آفة  Xylella fastidiosaم أوروبا ّ
الغذائي والسرربل املعيشررية .وتُظهر غريها من اآلفات ،ال تشررمل سرروسررة النخيل احلمراء (،)Rhynchophorus ferrugineus
ومرض جبول املوز الفطري ( ،)Fusarium oxysporum spوجب رراب الف رراكه ررة ( ،)Bactrocera sppوح ّف رار اخلش ر ر ر ر ر ر ررب
( ،)Emerald Ash Borerومرض صرردأ سرراق القمح  ،Ug99ون ّقابة ورق الطماطا ( ،)Tuta absolutaاألثر االجتماعي
واالقتصادي والبيئي لآلفات م جماالت متزايدة مما يستدعي استجابات إقليمية و/أو عاملية.
تغري املناخ حتديا ناشررئا للصررحة النباتية .وال تتأثر احملاصرريل الزراعية بالتغيريات املناخية فحسررب ،بل كذلك
 -20وميثّل ّ
بالتغيريات م العوامل احليوية مثل اآلفات النباتية .وقد تدخل آفات جديدة م نظام إيكولوجي جديد مع احتمال تعطيل
اإلنتاجية الزراعية .وإن تس ر ر ر ر ر ررارع وترية التغيريات املناخية يتخطى قدرة النظا اإليكولوجية على مواجهة آثار التغيريات م
ضغو اآلفات.

رابعا -تحديات التمويل
ً
 -21من املتعررارف علي ر على نطرراق واس ر ر ر ر ر ررع أن ر ال ميكن حتقيق منررافع من املواءمررة إال إجا نرُ ّف رذت االتفرراقيررة الرردوليررة
وتوصر ررياهتا ومعايريها .وتؤدي زيادة إمكانية األطراف املتعاقدة وقدرهتا على حتس ر ر إدارة خماطر الصر ررحة النباتية واملشر رراركة
بشكل أكرب م االتفاقية إىل حتقيق توازن أقوى ب املعايري والتنفيذ .وتطالب األطراف املتعاقدة بزيادة املساعدة لالستفادة
من هذه املنافع.

COAG/2018/INF/8

6

 -22وتبلغ امليزانية الس ر ر ررنوية ألمانة االتفاقية الدولية حوات  6مالي دوالر أمريكي .وهي تتألف من اعتماد ثابت من
الربنررامج العررادي للمنظمررة بقيمررة  2.95مليون دوالر أمريكي ،6ومبلغ غري ثررابررت قرردره قرابررة  3مالي دوالر أمريكي من
التمويل من خارج امليزانية.
 -23وال جتيز االتفاقية املس ررامهات اإللزامية ،ما يعل أن االتفاقية الدولية تظل معتمدة على مس ررامهات األطراف املتعاقدة
الس ررخية والطوعية من خارج امليزانية .وتوفّر  10إىل  15من اجلهات املاحنة من أص ررل  183طرفا متعاقدا م االتفاقية الدولية،
إىل جانب مصادر خارجية أخرى مثل مرفق املعايري وتنمية التجارة ،اجلزء األكرب من املوارد من خارج امليزانية.
 -24وتسررعى األمانة باسررتمرار إىل ضررمان التمويل املسررتدام والكام لتحقيق األهداف االس ررتاتيجية لالتفاقية الدولية.
وإن التمويل من خارج امليزانية جيعل أنش ررطة تنفيذ املعايري وتنمية القدرات مس ررألة ص ررعبة للغاية ومثة حاجة ماس ررة إىل تعزيز
استقرار هذه املوارد لتمويل أنشطة االتفاقية.
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يرجى االطالع على" :اخلطررة املتوس ر ر ر ر ر ر رطررة األجررل للفرتة  2021-2018وبرنررامج العمررل وامليزانيررة للفرتة  2019-2018املق ر ّدمرران من املرردير العررام":

http://www.fao.org/3/a-ms278a.pdf

