
 2018 -026  التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانيةهيئة تدابري الصحة النباتية بشأن  ةمشروع توصي[233]
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مشروع توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية: التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ملنع دخول 
 (2018 -026)اآلفات النباتية خالل حاالت الطوارئ 

 إطار احلالة

اإلطار جزًءا رمسًيا من توصية هيئة تدابري الصحة النباتية، وسوف تعد له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ل هذا ال يشك  
 النبااتت بعد اعتماده.
 16-12-2020 اتريخ صدور الوثيقة

 مشروع توصية هليئة تدابري الصحة النباتية  فئة الوثيقة
 (2021عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )إىل الدورة اخلامسة  املرحلة احلالية للوثيقة

 املراحل الرئيسية
اقرتاح تقد مت به منظمة وقاية النبااتت يف احمليط اهلادئ من أجل إدراج  03-2019
 املوضوع يف برانمج عمل االتفاقية الدولية العتماده كمعيار. هذا
برانمج عمل االتفاقية أضافت اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة هذا املوضوع إىل  04-2019

 الدولية لتصدر اهليئة توصية بشأنه.
 انعقاد الدورة الرابعة عشرة للهيئة. عقبمت  تعديله  05-2019
 عقد مشاورات. مت 07-2019
القرتاح مبعاجلة ابقد م تقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والبلد الذي  11-2019

 املشاورات. نتيجةالواردة  التعقيبات
 استعرض مكتب اهليئة النتائج وأوصى إبجراء جولة اثنية من املشاورات. 12-2019
 مت عقد اجلولة الثانية من املشاورات. 07-2020
استعرضتها أمانة و  املشاورات نتيجة قدمي التعليقات الواردة من البلدان تمت 12-2020

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
 وع التوصية.ر النتائج وأوصى ابعتماد مشاستعرض مكتب اهليئة  12-2020

 هذه الوثيقة مسودة. املالحظات
 مت حتريرها 05-2019
 مت تنقيحها وفًقا للتعليقات الواردة   12-2019
 مت حتريرها 06-2020
 مت حتريرها 12-2020
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5 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2 من    الصفحة 

 معلومات أساسية
والبلدان املعر ضة خلطر انعدام األمن الغذائي واالقتصادي يساعد توفري املعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية األقاليم 

الناجم عن النزاعات وخسارة احملاصيل والكوارث الطبيعية، مبا يشمل العواصف والزالزل والتسوانمي والثوران الربكاين. 
ذه التوصية يف توفري للمعونة أن تكون عاجلة وقصرية األجل، أو متواصلة على املدى الطويل. ويتمثل الدافع وراء ه وميكن

لصحة النباتية تنطبق ابملثل املتعلقة ابمبادئ التأه ب واالستجابة  ولكن  املعونة العاجلة لإلغاثة يف حاالت الكوارث، 
 متواصل.بشكل توفري املعونة  حاالت على

عن أنشطة  ةالكوارث النامج  عنوقد حدثت زايدة كبرية يف األحداث املناخية الشديدة، اليت قد تعزى إىل تغري املناخ، فضًل 
لت يف احلاجة امللح ة إىل األغذية واملاء واآلالت ملنع األزمات اإلنسانية أو التخفيف اإلنسان والكوارث الطبيعية اليت عج  

أعاصري من الفئة الرابعة وإعصارًا من الفئة اخلامسة، فيما شهد  ةثلث 2010من حد هتا. فقد شهدت تونغا مثًل منذ عام 
رة. وال تقتصر هذه األحداث على البلدان ارتفاع األمواج املدم  حاالت العواصف و املزيد من يم احمليط اهلادئ ككل إقل

حدثت يف مجيع أقاليم العامل. ففي أفريقيا مثًل،  فقداملنخفضة واملتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا يف إقليم احمليط اهلادئ، 
 تعاين بلدان خمتلفة من عدم االستقرار السياسي وموجات اجلفاف وتفشي اآلفات املومسية.

ذاته أبضرار على املدى الطويل،  ب حبد  توفري إمدادات املعونة قد يتسب   أن تدرك أن   املعونة، توفريعند  ينبغي للجهات املاحنة
ة أمثلة ي. ومثة عد  دها البلد املتلق  ن معدًّا بشكل مناسب الستيفاء شروط االسترياد املتعلقة ابلصحة النباتية اليت حيد  إن مل يك

بعد تعايف  ات طويلةفرت  على مدىعلى االقتصاد والبيئة واجملتمعات  املرتت بة دخلت مع املعونةاآلفات اليت أ  على أتثريات 
للجهات املاحنة النظر يف هذه املسألة عند إعداد املعونة. وتتأثر املنظمات الوطنية لوقاية  البلد من حالة الطوارئ. ينبغي

النبااتت هبذه احلاالت الطارئة، ولكنها ملزمة بدورها املتمثل يف إدارة على حنو فع ال املخاطر النامجة عن اآلفات املرتبطة 
ى سبيل املثال، ميكن للمحاصيل واحلبوب اليت تقد م يف إطار إبمدادات اإلغاثة املستوردة يف أعقاب تلك الكوارث. فعل

حيددها  موبوءة ابآلفات احلجرية، ومن مث ينبغي أن تلّب  شروط االسترياد املتعلقة ابلصحة النباتية اليتأن تكون املعونة الغذائية 
 البلد املتلقي.

الطوارئ. وجيوز للهيئات احلكومية األخرى وقد يكون من الصعب إدارة خماطر اآلفات على حنو فع ال يف ظل حالة 
املنظمة الوطنية لوقاية النبااتت( أن ترخ ص إمدادات اإلغاثة من دون إجراء أي تفتيش متعلق ابلصحة النباتية وتقد م  )غري

على أساس املخاطر، وابلتايل  التخليصاملعونة الغذائية ملن هم حباجة إليها. ولكن، يف الظروف العادية، يتم الشروع بعمليات 
ي عاد تصدير الشحنة أو تدمريها. وميكن للشحنات  يقتضي أي من خماطر اآلفات املطروحة علًجا ملعاجلة هذا اخلطر، أو

املختلطة يف حاوايت الشحن أو النقل اجلوي اليت تتضمن جمموعة من السلع وتطرح خماطر آفات متعددة، أن تشهد 
والتسريح ألنه ينبغي فض ها ابلكامل لتفتيشها. وقد تعيق البىن األساسية املتضر رة تطبيق  التخليص أتخريات نتيجة عمليات

العلجات للتخفيف من حدة خماطر اآلفات اليت مت حتديدها، وابملثل قد تتأثر اإلجراءات العادية إلدارة خماطر اآلفات 
عادة التصدير خيارًا، ما يرتك للمنظمة الوطنية لوقاية النبااتت املرتبطة ابالحنراف عن االستخدام املتوخى. وقد ال تكون إ

 مسؤولية التعامل مع خماطر اآلفات اليت مل تتم إدارهتا.
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 5 من 3 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

عن تقديرها وتعرتف املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت ابملعونة املقدمة من سائر البلدان واملنظمات الدولية أخرى وتعرب 
هلا. ولكن، هبدف املساعدة يف احلد من أي عواقب غري مرغوب فيها مرتت بة على الصحة النباتية إثر هذه املعونة، تقد م هيئة 
تدابري الصحة النباتية توجيهات واضحة بشأن اإلدارة الفعالة ملخاطر اآلفات املرتبطة ابملعونة الغذائية وسائر املعوانت 

 دة ما يتم توفريها.اإلنسانية اليت عا

 هة إىلهذه التوصية موج  
 األطراف املتعاقدة واهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية أبنشطة املعونة اإلنسانية.

 التوصيات
ت، أتخذ اهليئة علًما أبن  البلدان اليت تتلقى املعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية قد تتعرض خلطر دخول اآلفا

 اتفرت  على مدىقد ترتسخ يف أراضيها، ما مل تتم إدارهتا على حنو ملئم، وتؤثر يف االقتصاد والبيئة واجملتمعات احمللية  اليت
فة طويلة بعد التعايف من حالة الطوارئ. وتشمل املعونة املقدمة عادًة األغذية )النبااتت واملنتجات النباتية الطازجة واجملف  

وظفني لتوفري الدعم )مثل املتطوعني(، املاه، ومواد البناء، واملواد الزراعية )البذور وسائر نبااتت الغرس(، و واجمله زة(، واملي
واملركبات، واآلالت، واملعد ات. وينبغي أن متتثل املعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ملتطلبات االسترياد املتعلقة 

 ي.بلد املتلق  ابلصحة النباتية اليت حيد دها ال

 احملتملة اهليئة كًل من األطراف املتعاقدة )املتلقية( واملصد رة )املاحنة( تشج عورغم أن ه ال ميكن التنبؤ ابلكوارث الطبيعية، 
 ة النبااتت )حبسب االقتضاء( على ما يلي:يواملنظمات اإلقليمية لوقا

من خطر دخول اآلفات اخلاضعة  ب للحد  أبنشطة التأه   واالضطلععليها،  واحلفاظخطة للستجابة للطوارئ  وضع (أ)
 للوائح يف املعونة الغذائية وسائر املعوانت اإلنسانية يف حال حدوث حالة طارئة أو كارثة؛

واجلهات املصد رة واملستوردة واملنظم ة(  الوكاالت املقد مة للمعونة)مثل  وإشراكهمأصحاب املصلحة املعنيني  حتديدو  (ب)
مة ملساعدة البلدان على االستجابة والتعايف ر اآلفات املرتبطة ابملعونة الغذائية وسائر املعوانت املقد  للتوعية مبخاط

 بعد وقوع كارثة طبيعية أو غري ذلك من حاالت الطوارئ، واحلاجة إىل إدارة هذه اآلفات بفعالية؛
ة )مثل املعيار الدويل لتدبري الصحة النباتية رقم التوجيهات املتاحة يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتي استخدامو  (ج)

 ( وغري ذلك من املواد املتاحة؛ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليهاا تصنيف السلع وفقً  32
واجلهات املاحنة( من أجل وضع  الوكاالت املقد مة للمعونةمع أصحاب املصلحة املعنيني )مثل  الشراكات إقامةو  (د)

والتوزيع  اإلمدادال لرباجمها الرامية إىل احلد من خماطر اآلفات، مبا يشمل توحيد عمليات خطة أفضل للتنفيذ الفع  
ا تخفيفالو خليص عند احلدود بلدان متعد دة لزايدة كفاءة عمليات الت يف  األعباء التنظيمية؛من  رمب 

سبق للمعونة الغذائية وغريها خلل مرحلة العبور أو التخليص املعاجلة املأو قبل توزيع املعونة،  املعاجلة تشجيعو  (ه)
املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف البلدان املاحنة، من أجل تسريع وترية التخليص من جانب  اإلنسانيةاملعوانت  من

 ي؛يف البلد املتلق  
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الدولية لوقاية النبااتتاالتفاقية   5 4 من    لصفحةا

ابملعلومات،  رة احملتملةواجلهات املستوردة واملصد   الوكاالت املقد مة للمعونةآليات لتزويد اجلهات املاحنة و  إنشاءو  (و)
 أجل احلد من حركة السلع اليت تطرح خماطر اآلفات خلل حاالت الطوارئ؛ من

املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف البلدان املصد رة، إذا كان إطارها التشريعي احمللي يسمح بذلك،  تشجيعو  (ز)
ن استيفاء مواد املعونة اإلنسانية ملتطلبات ضماعلى الغذائية األجنبية التابعة هلا  الوكاالت املقد مة للمعونة حث   على

 ي.الصحة النباتية يف البلد املتلق  

 املراجع

CPM R-03. 2017.  توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن االستعاضة عن استخدام بروميد امليثيل أو خفضه كتدبري
 روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة. للصحة النباتية.

CPM R-06. 2017. .روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة. احلاوايت البحرية 
. روما، أمانة االتفاقية اخلالية من اآلفاتمتطلبات إنشاء املناطق . 2017 ،4املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.
متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج  .2016 ،10 املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم

 لنبااتت، منظمة األغذية والزراعة.. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية اخالية من اآلفات
روما، أمانة االتفاقية  .تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية  .2019 ،15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.
 .لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعيمعاملت الصحة النباتية . 2016 ،28 املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم

 روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.
. روما، أمانة تصنيف السلع تبعًا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها. 2016 ،32املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 لدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية ا
. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية تدابري متكاملة لنبااتت الغرس. 2019، 36املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.

. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، احلركة الدولية للبذور. 2017، 38املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 منظمة األغذية والزراعة.

. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية احلركة الدولية لألخشاب. 2017 ،39املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
احلافظة سامة وينبغي أال يتم استخدامها حيتما تؤثر يف صح ة النبااتت، منظمة األغذية والزراعة. ]بعض املواد 

 اإلنسان.[
. روما، أمانة احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنبااتت الغرس. 2017 ،40املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.
. روما، أمانة احلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املستخدمة. 2019 ،41املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

النبااتت، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية 
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 5 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ترد توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية و 
cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core/1- على

/recommendations و /setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core على التوايل. 

 التوصية )أو التوصيات( اليت حل  حمل ها ما ورد أعاله
  ال توجد.
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