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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان 2019

توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية  -التوفير المأمون للمعونة الغذائية وغيرها من المعونات
لمنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوارئ ()2018-026

البند  10-8من جدول األعمال
من إعداد أستراليا .بدعم من نيوزيلندا ومنظمة وقاية النباتات في المحيط الهادئ وأمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوالا -معلومات أساسية
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لآلفات.

منعا للحركة الدولية
تلزم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات األطراف املتعاقدة بإدارة املخاطر املتعلقة بالصحة النباتية ً

احا يقضي بوضع معيار مفهومي حول "االسترياد املأمون
-2
وقد رفعت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ اقرت ً
للمعونة الغذائية وغريها من أنواع املعونة" يف سياق الدعوة القرتاح املواضيع يف عام  :2018املعايري والتنفيذ .وأقرت منظمة
وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ بأن تزايد عدد الظواهر املناخية القصوى حول العامل نتيجةً لتغري املناخ وغريها من الكوارث
الطبيعية أو اليت يتسبب هبا اإلنسان ،يستوجب حاليًا توجيه املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املتضررة .أما بلدان إقليم
احمليط اهلادئ ،فهي معرضة لتغري املناخ وما يتصل به من ظواهر مناخية قصوى ،وقد سبق للكثري منها أن تلقى معونات
غذائية ومساعدات إنسانية أخرى يف أعقاب الكوارث الطبيعية.
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
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واعرتفت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ كذلك بأن بلداهنا عرضة لآلفات وملخاطر الصحة النباتية األخرى
-3
املرتبطة باملعونة ،اليت قد تتوطن يف البلدان يف حال مل تتم إدارة املخاطر بطريقة مناسبة ،وقد يكون هلا أثر طويل األمد على
االقتصاد والبيئة واجملتمعات ،يدوم لفرتة طويلة ما بعد تعايف البلد من حالة الطوارئ.
ويف الواقع ،يعود الفضل للمعونة الغذائية يف إنقاذ املاليني من األرواح ،ال بل غالبًا ما تكون احلائل الوحيد بني
-4
السكان املستضعفني واملوت .إال أن بلدانًا عدة الحظت أن منظماهتا الوطنية لوقاية النباتات تعرضت لضغوط شديدة من
قبل القادة السياسيني ودوائر حكومية أخرى ،لدفعها إىل السماح بدخول معونات اإلغاثة حىت يف احلاالت اليت كان
تفعا.
احتمال دخول اآلفات النباتية فيها مر ً
واقرتحت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ وضع معيار دويل لتدابري الصحة النباتية كفيل بإرشاد الوكاالت
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املعنية باملعونة ،واجلهات املاحنة يف القطاع اخلاص ،واملصدرين واملستوردين ومنظمي إدارة خماطر الصحة النباتية املتعلقة
باألغذية واملواد األخرى املقدمة ،دعماً لالستجابة وهنوض البلد بعد وقوع كارثة طبيعية أو أي حالة طارئة أخرى .ومن
شأن املعيار أن حيدد السلع اليت هلا مستوى منخفض أو معدوم من خماطر الصحة النباتية ،واليت يسمح هلا بالتحرك حبرية.
خطرا على الصحة النباتية يستوجب اختاذ إجراءات إدارية حتول
وجيوز ً
أيضا للمعيار أن يعرض أمثلة عن السلع اليت تشكل ً
دون دخول اآلفات اخلاضعة للوائح ،باإلضافة إىل احتماالت إلدارة املخاطر قد تسهم يف خفض املخاطر إىل مستوى
مقبول.
-6

وانطوى االقرتاح على فوائد أخرى منها:










االعرتاف بأن الطوارئ والكوارث النامجة عن الطبيعة أو عن البشر حتدث يف كل مناطق العامل.
قد تستفيد الوكاالت املاحنة والبلدان املتلقية من إرشادات واضحة ال تتعلق بأنواع املعونة الغذائية اليت ميكنها
التحرك حبرية من دون احلاجة إىل تدخالت إضافية متعلقة بالصحة النباتية وحسب ،بل بأنواع أخرى من
خطرا على الصحة النباتية ،وتتطلب تدخالت حمددة جتعل منها معونةً غذائية مأمونة
األغذية اليت تشكل ً
أيضا.
ً
ومن شأن صياغة إرشاد عملي وفعال ،يف الوقت نفسه ،أن يساعد يف حل املسائل اليت مت حتديدها.
إن عدد وكاالت املعونة العاملية حمدود .أما تدابري إدارة املخاطر اليت جتعل املعونة الغذائية وغريها من أنواع
املعونة مأمونة بالنسبة إىل الكثري من البلدان ،فهي تسمح بتدفق املواد بشكل فعال بعد ضمان التصريح
السريع بدخوهلا عرب حدود البلدان وتوزيعها.
ومن شأن اإلرشاد أن يساعد مقدمي املعونة على معاجلة خماطر الصحة النباتية املرتبطة باملعونة قبل اإلرسال
يف طلبها ،ما يسهل بالتايل احلركة املأمونة للمعونات اإلنسانية امللحة إىل املناطق املتضررة جراء الكوارث
أو احلاالت الطارئة األخرى .وهذا مفيد بشكل خاص حني تكون العمليات النظامية العادية إلدارة املخاطر
يف املنطقة املتضررة مهددة أو تأثرت سلبًا باحلالة السائدة.
وميكن اجلهات املقدمة للمعونة حتقيق وفورات يف عملياهتا اخلاصة باملشرتيات والتخزين واملعاجلة والشحن
إلدماج املمارسات اآلمنة.
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جتمع نسبة كبرية من تلك املعونات وتشحن إىل املناطق اليت حتتاج إليها من خالل إجراءات وشبكات
توزيع خارجة عن املسارات التجارية العادية .وقد ال يكون مقدمو املعونة على بينة أو فهم كاملني لوجوب
إدراك خماطر الصحة النباتية ،ولضرورة استيفاء شروط البلدان املستوردة.

وتتمتع بلدان عدة باخلربة يف هذا اجملال ،وميكنها املساعدة يف صياغة اإلرشادات العملية.

وتتسق إجراءات منع احلركة الدولية لآلفات من دخول البلدان اليت حتتاج إىل مساعدات إنسانية فورية أو على
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املدى البعيد ،مع مجيع األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتعلقة باألمن الغذائي ومحاية البيئة وتيسري
التجارة اآلمنة .ومن احملتمل جدًّا أن تؤدي اآلفات اليت تدخل مع السلع املمنوحة ،حني تكون عمليات إدارة خماطر اآلفات
النباتية العادية مهددة ،إىل توطني اآلفات وانتشارها يف املناطق املتضررة.

ثانياا  -تجربة إقليم المحيط الهادئ
أشارت بلدان عدة إىل الصعوبات اليت واجهتها لدى معاجلتها الطلبات ضمن البلد نفسه بالرتخيص السريع
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لدخول املعونة إليه ،من دون مراعاة التأثريات احملتملة لآلفات اليت تتوطن يف البلد على املديني املتوسط والبعيد نتيجة إدارة
املخاطر املتعلقة بالصحة النباتية بطريقة غري كافية .وقد تتضمن تلك التأثريات احلاجة إىل استخدام مزيد من املواد الكيميائية
يف إنتاج احملاصيل خلفض اخلسائر يف الغالل وضمان اجلودة ،وإىل تدابري إضافية للصحة النباتية يف األسواق احلالية ،فضال
عن خسارة قطاع معني.
 -10والحظت البلدان أن تأثري اآلفات ال يقتصر على الزراعة اإلنتاجية وحسب .فقد أدخلت العشبة الضارة املعروفة
باسم امليموزا العمالقة ( )Mimosa diplotrichaإىل جزيرة فافاو (تونغا) مع رمال مستقدمة من تاهييت كجزء من املساعدة
الفرنسية إلعادة اإلعمار يف أعقاب اإلعصار االستوائي واكا يف عام .2002
 -11ويف إحدى احلاالت ،منحت بذور للزرع كمعونة .وقد وردت تلك البذور يف دفعات تراوح وزن الواحدة منها بني
 100و 500غرام وهي على شكل حزم بذور استهاللية لغايات اإلغاثة .وقد يتم التزود بالبذور النباتية من بلدان مل ختضع
لتحليل للمخاطر .ومبا أن البذور تأيت على شكل معونة ،تقبلها البلدان وتوزعها على املزارعني كحزم إغاثة .ومن احملتمل
أن تتوطن الفريوسات ومسببات األمراض األخرى املنقولة بواسطة البذور واملتعلقة هبذه األنواع من البذور املستوردة.
 -12ويف إحدى االستجابات األخرية لكارثة طبيعية ،طلبت إحدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات جتميد إحدى
مواد املعونة الغذائية للتأكد من عدم حتويل استخدامها إىل الزراعة ،مبا أن املنطقة املصدر كانت خاضعة للحجر جراء أحد
األمراض .وقد مت ذلك بالفعل وجرت عملية االسترياد بشكل مأمون.
 -13وخارج إقليم احمليط اهلادئ ،شكل دخول حفارة احلبوب الكربى  Prostephanus truncatusإىل أفريقيا ضمن
شحنات حبوب للمعونة الغذائية أحد أبرز األمثلة على تسبب املعونة الغذائية القادم حبسن نية بتوطن آفة املنتجات املخزنة
بشكل كارثي وطويل.
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ثالثاا  -تحليل فريق المهام المعني بالمواضيع
 -14خلص حتليل اقرتاح منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ صياغة معيار مفهومي حول االسترياد املأمون للمعونة
الغذائية وغريها من املعونات ،أجراه فريق املهام املعين باملواضيع ،إىل أن هذا االقرتاح ال يرقى إىل مستوى املعيار املفهومي،
بيد أنه يشكل مسألة متزايدة األمهية قد تستفيد من اإلرشاد (أنظر البند  1-9من جدول أعمال اهليئة) .وأوصى فريق
املهام بأنه من املناسب أن يتخذ هذا اإلرشاد شكل توصية صادرة عن اهليئة ،وبأن يتم تطويره ليصبح من األولويات العالية
من أجل اعتماده خالل املؤمتر الوزاري لعام  2020لدى انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للهيئة .وقد نظر اجتماعا جلنة املعايري
وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف توصيات فريق املهام بشأن املواضيع املطروحة.
 -15وأقرت جلنة املعايري بأن هذا املوضوع مهم ولكنه حافل بالتحديات .ووافقت على أن توصية فريق املهام اليت
تقضي بصياغة توصية صادرة عن اهليئة العتمادها خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة يف عام  ،2020تشكل طريقة جيدة
لتناول املسألة.
 -16ووافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كذلك على توصية فريق املهام ،وأشارت إىل أنه ال جيب مشل النباتات
أيضا.
واملنتجات النباتية وحسب ،وإمنا املنتجات غري النباتية مبا فيها اآلليات واملركبات ً
 -17نقحت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ االقرتاح وحولته إىل مشروع توصية للهيئة ضمن املرفق ( ،1من
النسخة اإلنكليزية فقط) لكي تنظر فيه الدورة الرابعة عشرة للهيئة.

رابعا -التوصيات
ا
وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة ،يف دورهتا الرابعة عشرة ،إىل القيام مبا يلي:

-18
()1
()2

()3

()4

اإلحاطة علمًا باملعلومات األساسية هلذه التوصية.
والنظر يف احلاجة إىل توصية صادرة عن اهليئة لتشجيع األطراف املتعاقدة على االستعداد إلدارة خماطر الصحة
النباتية املرتبطة بتصدير املعونة الغذائية وغريها من أنواع املعونة واستريادها خالل احلاالت الطارئة ،للحد من
دخول اآلفات النباتية يف تلك الظروف.
واملوافقة على توزيع مشروع توصية اهليئة على البلدان لتتشاور بشأنه بني  1يوليو/متوز و 30سبتمرب/أيلول 2019
باستخدام نظام التعليقات اإللكرتوين ،من أجل تقدمي صيغة هنائية العتمادها يف الدورة اخلامسة عشرة للهيئة
(.)2020
منربا ذا فائدة حمتملة للتوعية حول
واألخذ علمًا بأن املؤمتر الوزاري للدورة اخلامسة عشرة للهيئة ( )2020يشكل ً
أمهية إدارة اآلفات املتعلقة باملعونات الغذائية وغريها من املعونات ،مبا يشمل املنتجات غري النباتية كالعبوات
واألجهزة واآلليات واملركبات.
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والطلب بأن تقدم األطراف املتعاقدة معلومات إضافية يف تعليقاهتا القطرية ملساعدة اآلخرين على إدارة خماطر
الصحة النباتية املرتبطة باملعونات الغذائية واملعونات األخرى من خالل:
o

o
o

o

 1باللغة اإلنكليزية فقط
 2باللغة اإلنكليزية فقط

حتديد األغذية واملواد املقدمة كمعونة إنسانية األكثر تداوالً بناء على جتربتها كجهات متلقية خالل
السنوات اخلمس األخرية وإضافة تلك املواد إىل القوائم املدرجة يف امللحقني 11و22؛
وحتديد خماطر الصحة النباتية املرتبطة باسترياد تلك السلع ،بناء على جتربتها؛
وإضافة بدائل إلدارة املخاطر تفيد يف إدارة هذه املخاطر ،مبا يف ذلك إجراءات التصنيع التجاري املتاحة
على نطاق واسع واملعرتف بفعاليتها يف التصدي ملخاطر الصحة النباتية؛
وتبادل املعلومات واخلربات بشأن املخاطر وإدارهتا يف ما خيص املعونة الغذائية وغريها من أنواع املعونة
خالل حلقات العمل اإلقليمية يف عام  ،2019وتقدمي ذلك من خالل استجابتها عرب نظام التعليق
اإللكرتوين.

