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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

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

 من جدول األعمال 10-8البند 

وأمانة  قاية النباتات في المحيط الهادئبدعم من نيوزيلندا ومنظمة و من إعداد أستراليا. 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أساسية -أوالا 

الدولية الصحة النباتية منًعا للحركة املتعلقة بخاطر املإدارة باألطراف املتعاقدة  اقية الدولية لوقاية النباتاتاالتف لزمت   -1
 لآلفات.

وقد رفعت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ اقرتاًحا يقضي بوضع معيار مفهومي حول "االسترياد املأمون  -2
ت منظمة وأقر   املعايري والتنفيذ. :2018املواضيع يف عام الدعوة القرتاح  " يف سياقةاملعونأنواع  من غذائية وغريهاللمعونة ال

 املناخ وغريها من الكوارث املناخية القصوى حول العامل نتيجًة لتغري   الظواهروقاية النباتات يف احمليط اهلادئ بأن تزايد عدد 
أما بلدان إقليم  رة.اإلنسانية إىل املناطق املتضر  الطبيعية أو اليت يتسبب هبا اإلنسان، يستوجب حالًيا توجيه املساعدات 

منها أن تلقى معونات  للكثريمناخية قصوى، وقد سبق  ظواهرتغري  املناخ وما يتصل به من ل هي معر ضةف ،احمليط اهلادئ
 أخرى يف أعقاب الكوارث الطبيعية.غذائية ومساعدات إنسانية 
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خرى عرضة لآلفات وملخاطر الصحة النباتية األ بلداهناأن بواعرتفت منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ كذلك  -3
، وقد يكون هلا أثر طويل األمد على بطريقة مناسبة ملخاطرا تتم إدارةمل  يف حال البلدان وطن يفتقد تاليت  ،املرتبطة باملعونة

 بعد تعايف البلد من حالة الطوارئ.  ما االقتصاد والبيئة واجملتمعات، يدوم لفرتة طويلة

احلائل الوحيد بني  غالًبا ما تكونال بل  ،املاليني من األرواحيف إنقاذ للمعونة الغذائية الفضل ويف الواقع، يعود  -4
ضغوط شديدة من ل تعر ضتت أن منظماهتا الوطنية لوقاية النباتات ة الحظإال أن بلدانًا عد  املوت. و فني السكان املستضع  

 كان   احلاالت اليتإلغاثة حىت يفلدفعها إىل السماح بدخول معونات ا ،قبل القادة السياسيني ودوائر حكومية أخرى
 . فيها مرتفًعا دخول اآلفات النباتيةاحتمال 

بإرشاد الوكاالت  للتدابري الصحة النباتية كفي يلدو  يارباتات يف احمليط اهلادئ وضع معاقرتحت منظمة وقاية النو  -5
إدارة خماطر الصحة النباتية املتعلقة  ومنظميرين واملستوردين واملصد   ،اخلاص يف القطاع واجلهات املاحنة ،املعونةاملعنية ب

أي حالة طارئة أخرى. ومن البلد بعد وقوع كارثة طبيعية أو دعمًا لالستجابة وهنوض  ،مةباألغذية واملواد األخرى املقد  
حبرية.  بالتحر ك ي سمح هلاواليت  ،م من خماطر الصحة النباتيةو أو معد منخفضد السلع اليت هلا مستوى شأن املعيار أن حيد  

حتول إجراءات إدارية اختاذ ستوجب ياتية ة النبحلصخطرًا على ا تشك لأن يعرض أمثلة عن السلع اليت للمعيار وجيوز أيًضا 
خفض املخاطر إىل مستوى  قد تسهم يفإلدارة املخاطر  احتماالت باإلضافة إىلدخول اآلفات اخلاضعة للوائح،  دون

 مقبول. 

 : منهاأخرى  فوائدوانطوى االقرتاح على  -6

  .االعرتاف بأن الطوارئ والكوارث النامجة عن الطبيعة أو عن البشر حتدث يف كل مناطق العامل 
 من إرشادات واضحة ال تتعلق بأنواع املعونة الغذائية اليت ميكنها  يةملاحنة والبلدان املتلق  الوكاالت ا تستفيدد ق

بأنواع أخرى من  بل، وحسب الصحة النباتيةب متعل قة إضافيةك حبرية من دون احلاجة إىل تدخالت التحر  
مأمونة  معونًة غذائية جتعل منهادة ب تدخالت حمد  وتتطل   ة،النباتي على الصحة خطرًا تشك لاألغذية اليت 

 .أيًضا
 املسائل اليت مت حتديدها. ساعد يف حل  يأن  ،يف الوقت نفسه ،الد عملي وفع  ومن شأن صياغة إرشا 
   أنواع من  الغذائية وغريها ةتدابري إدارة املخاطر اليت جتعل املعون أم ا .حمدود العامليةاملعونة ت وكاالعدد  إن

ضمان التصريح بعد  املواد  بشكل فع ال بتدف قفهي تسمح من البلدان،  كثريبالنسبة إىل ال مأمونة املعونة
 . عرب حدود البلدان وتوزيعهاخوهلا دالسريع ب

 قبل اإلرسال  عونةلصحة النباتية املرتبطة باملاملعونة على معاجلة خماطر ا ميقد  أن يساعد م ومن شأن اإلرشاد
ارث رة جراء الكو بالتايل احلركة املأمونة للمعونات اإلنسانية امللح ة إىل املناطق املتضر   سه ليف طلبها، ما ي

النظامية العادية إلدارة املخاطر وهذا مفيد بشكل خاص حني تكون العمليات أو احلاالت الطارئة األخرى. 
 باحلالة السائدة. سلًبا تأثرتأو  مهد دةرة يف املنطقة املتضر  

  والشحن  واملعاجلةاجلهات املقد مة للمعونة حتقيق وفورات يف عملياهتا اخلاصة باملشرتيات والتخزين  ميكنو
 إلدماج املمارسات اآلمنة. 
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 مع إىل املناطق اليت حتتاج إليها من خالل إجراءات وشبكات  نوت شحة كبرية من تلك املعونات نسب جت 
وجوب ل نيعلى بي نة أو فهم كامل ةنيكون مقدمو املعو  وقد الالتجارية العادية.  املساراترجة عن توزيع خا

 ولضرورة استيفاء شروط البلدان املستوردة.  ،خماطر الصحة النباتية إدراك

 ة باخلربة يف هذا اجملال، وميكنها املساعدة يف صياغة اإلرشادات العملية. تتمتع بلدان عد  و  -7

سق إجراءات منع احلركة الدولية لآلفات من دخول البلدان اليت حتتاج إىل مساعدات إنسانية فورية أو على وتت   -8
البيئة وتيسري  باألمن الغذائي ومحاية قةاملتعل   تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاألهداف االسرتاتيجية لال مجيعاملدى البعيد، مع 

السلع املمنوحة، حني تكون عمليات إدارة خماطر اآلفات  معاآلفات اليت تدخل أن تؤدي  احملتمل جدًّاومن التجارة اآلمنة. 
 رة.  اآلفات وانتشارها يف املناطق املتضر  نيتوطإىل ، العادية مهد دةالنباتية 

 إقليم المحيط الهادئ تجربة - ثانياا

السريع  رتخيصالبلطلبات ضمن البلد نفسه اوبات اليت واجهتها لدى معاجلتها ة إىل الصعأشارت بلدان عد   -9
املتوسط والبعيد نتيجة إدارة  ينيعلى املدالبلد يف آلفات اليت تتوطن احملتملة ل اتتأثري الدون مراعاة من ، إليه ةملعوندخول ال

مزيد من املواد الكيميائية  استخدام ن تلك التأثريات احلاجة إىلوقد تتضم  . كافيةالص حة النباتية بطريقة غري  املتعل قة بخاطر امل
فضال  ،تدابري إضافية للصحة النباتية يف األسواق احلاليةإىل اجلودة، و ضمان يف إنتاج احملاصيل خلفض اخلسائر يف الغالل و 

 خسارة قطاع معني.    عن

ارة املعروفة العشبة الض  قد أ دخلت فالزراعة اإلنتاجية وحسب.  يقتصر علىأن تأثري اآلفات ال  البلدان والحظت -10
من املساعدة  ( إىل جزيرة فافاو )تونغا( مع رمال مستقدمة من تاهييت كجزءMimosa diplotrichaباسم امليموزا العمالقة )

 . 2002يف عام عمار يف أعقاب اإلعصار االستوائي واكا إلالفرنسية إلعادة ا

دفعات تراوح وزن الواحدة منها بني  يفتلك البذور  وردتوقد  بذور للزرع كمعونة. م نحتويف إحدى احلاالت،  -11
 ختضعالنباتية من بلدان مل  يتم التزو د بالبذور وقدإلغاثة. ا ستهاللية لغاياتشكل حزم بذور اعلى  وهي غرام 500و 100

ومن احملتمل عها على املزارعني كحزم إغاثة. البلدان وتوز   هامعونة، تقبلعلى شكل تأيت  البذور ليل للمخاطر. ومبا أنحتل
 األنواع من البذور املستوردة. واملتعل قة هبذهبواسطة البذور  املنقولةاألخرى  ومسببات األمراضتوطن الفريوسات تأن 

لوطنية لوقاية النباتات جتميد إحدى ويف إحدى االستجابات األخرية لكارثة طبيعية، طلبت إحدى املنظمات ا -12
خاضعة للحجر جراء أحد  د من عدم حتويل استخدامها إىل الزراعة، مبا أن املنطقة املصدر كانتمواد املعونة الغذائية للتأك  

 عملية االسترياد بشكل مأمون.  جرتبالفعل و  األمراض. وقد مت ذلك

 ضمنإىل أفريقيا  Prostephanus truncatusل دخول حفارة احلبوب الكربى خارج إقليم احمليط اهلادئ، شك  و  -13
آفة املنتجات املخزنة ن بتوط   القادم حبسن ني ةب املعونة الغذائية سب  أبرز األمثلة على ت أحدالغذائية  ةشحنات حبوب للمعون

 كارثي وطويل. بشكل  
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 تحليل فريق المهام المعني بالمواضيع -ا ثالثا 
اقرتاح منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ صياغة معيار مفهومي حول االسترياد املأمون للمعونة خلص حتليل  -14

املفهومي،  املعيار يرقى إىل مستوىهذا االقرتاح ال الغذائية وغريها من املعونات، أجراه فريق املهام املعين باملواضيع، إىل أن 
وأوصى فريق من جدول أعمال اهليئة(.  1-9 بندتستفيد من اإلرشاد )أنظر البيد أنه يشكل مسألة متزايدة األمهية قد 

تطويره ليصبح من األولويات العالية وبأن يتم ة عن اهليئة، توصية صادر  شكلهذا اإلرشاد  يت خذاملهام بأنه من املناسب أن 
اجتماعا جلنة املعايري  نظروقد رة للهيئة. اد الدورة اخلامسة عشلدى انعق 2020اعتماده خالل املؤمتر الوزاري لعام من أجل 

 وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف توصيات فريق املهام بشأن املواضيع املطروحة. 

ووافقت على أن توصية فريق املهام اليت وضوع مهم ولكنه حافل بالتحديات. جلنة املعايري بأن هذا املت ر  وأق -15
ل طريقة جيدة ، تشك  2020ادها خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة يف عام تقضي بصياغة توصية صادرة عن اهليئة العتم

 لتناول املسألة. 

النباتات  مشلأنه ال جيب  وأشارت إىلووافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كذلك على توصية فريق املهام،  -16
  أيًضا. ركباتوإمنا املنتجات غري النباتية مبا فيها اآلليات واملوحسب، واملنتجات النباتية 

)من  ،1 ة ضمن املرفقمشروع توصية للهيئ إىلوحو لته حمليط اهلادئ االقرتاح منظمة وقاية النباتات يف ا نق حت -17
 كي تنظر فيه الدورة الرابعة عشرة للهيئة. ل النسخة اإلنكليزية فقط(

 التوصيات -رابعاا
 :القيام مبا يلي إىل عشرة،، يف دورهتا الرابعة هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوةوإن   -18

 باملعلومات األساسية هلذه التوصية.  علمًا اإلحاطة (1)
يف احلاجة إىل توصية صادرة عن اهليئة لتشجيع األطراف املتعاقدة على االستعداد إلدارة خماطر الصحة  والنظر (2)

من  للحد  خالل احلاالت الطارئة،  واستريادهاة املعونأنواع ائية وغريها من الغذ ةاملعونالنباتية املرتبطة بتصدير 
 تلك الظروف.  يفدخول اآلفات النباتية 

 2019سبتمرب/أيلول  30و متوزيوليو/ 1بشأنه بني لتتشاور  البلدان علىمشروع توصية اهليئة  وزيعت على واملوافقة (3)
اخلامسة عشرة للهيئة الدورة  يفلكرتوين، من أجل تقدمي صيغة هنائية العتمادها باستخدام نظام التعليقات اإل

(2020). 
حول لتوعية ل حمتملةفائدة  ال منربًا ذشك  ( ي2020دورة اخلامسة عشرة للهيئة )لبأن املؤمتر الوزاري ل واألخذ علمًا (4)

كالعبوات   مبا يشمل املنتجات غري النباتية املعونات،أمهية إدارة اآلفات املتعلقة باملعونات الغذائية وغريها من 
 واألجهزة واآلليات واملركبات. 
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ساعدة اآلخرين على إدارة خماطر ملطراف املتعاقدة معلومات إضافية يف تعليقاهتا القطرية ألم ابأن تقد   والطلب (5)
 واملعونات األخرى من خالل:  املعونات الغذائيةالصحة النباتية املرتبطة ب

o   ية خالل إنسانية األكثر تداواًل بناء على جتربتها كجهات متلق   ةكمعونمة  حتديد األغذية واملواد املقد
 ؛22و11 السنوات اخلمس األخرية وإضافة تلك املواد إىل القوائم املدرجة يف امللحقني

o ؛وحتديد خماطر الصحة النباتية املرتبطة باسترياد تلك السلع، بناء على جتربتها 
o  إجراءات التصنيع التجاري املتاحة  يف ذلكذه املخاطر، مبا ه ةر اديف إ تفيدوإضافة بدائل إلدارة املخاطر

  ؛على نطاق واسع واملعرتف بفعاليتها يف التصدي ملخاطر الصحة النباتية
o ةاملعونأنواع الغذائية وغريها من  ةاملعون ص  خييف ما ت بشأن املخاطر وإدارهتا املعلومات واخلربا بادلوت 

وتقدمي ذلك من خالل استجابتها عرب نظام التعليق  ،2019 عام حلقات العمل اإلقليمية يف خالل
 اإللكرتوين. 

                                                      
 باللغة اإلنكليزية فقط 1
 باللغة اإلنكليزية فقط 2


