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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1مارس/آذار و 18و 16االجتماع االفرتاضي، 

  2030-2020اعتماد اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 
 من جدول األعمال 1-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملتطوعني من األطراف املتعاقدة
 

 قدمةامل -اًل أو  
 
)اإلطار االسرترترترتجا يالت   2030-2020عملية إعداد اإلطار االسرترترترتجا يالت اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف الةج  إن  -1

.  اد خضرترترترتذ متذ اات ااخارلك المن  مص ااةرترترترتيااة  ااخترترترترتا ر  ااخدةي اف ااةارد   ااختةي .  لة رترترترتت 2014جارلة متذ عام 
ابعخماد اإلطار االسرترترتجا يالت.   مص  (2021)املمخب حااًيا هيئة  داب  ااةرترترتاة اات ا ية )اةيئة  و د راا اسامعرترترتة عترترترت   

 هبذه ااةثيةة.  1ابعخ اره امللاق  2030-2020االطقع على ااتص اامامل اإلطار االسجا يالت الةج  
 

 علومات أساسيةم -اثنًيا
 
خادلد ااخادايف ادملية ب، 2014و عام  ،االجخماع اانااث المالمةعة املدتية اباخخ يط االسرترترترتجا يالت اضرترترترت لذ -2

حتت شرترترترترترترترترترترترترترتدار  اال ةااية  ت هذه اادمليةلج  أاملة لة اايت  ةاجه اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف )اال ةااية ااد اية .  اد 
اق ةااية ااد اية ممتة ااخادايف  ااة ص املإىل  ةرترترترترترترترترترترتتي  ن ة املترترترترترترترترترترترتار ابدر ااد اية اةاالة اات الف و عترترترترترترترترترترترت لص عاًما .   

 .مايصلمزلد مص ااخايمة ادد مص املةاضيذ ابعخ ارها  اخخيار ع
 
 2015اا ابذ اارترتذع عةرترتد رترته و عرترتام و اجخمرترتاع رترتا )اجملمةعرترتة   ا رف اجملمةعرترتة املدتيرترتة اباخخ يط االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت  -3
اإلطار االسرترترترترترتجا يالت اق ةااية ختةي   ترترترترترترتمل ا سرترترترترترتا  ات غت أن اادملية اسا رترترترترترتة ابال ةااية ااد اية و عترترترترترترت لص عاًما ل أن  

 مص ن لمةن معرترترترترترترترترترتدى طمةًحا ت غت أ  ل2030-2020ااد اية.  اعُخرب أن   اإلطار االسرترترترترترترترترترتجا يالت اق ةااية ااد اية الةج  
ة أنت ة جدلد  و ااعتةاف اايت  لت ااعتة ااد اية الةاة اات ا ية املةجحأن لعخمت  و إطاره  ةااية ااد اية االخمذ جمل
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)فتلتدا ،  مها عضرتةان و اجملمةعة  Ralf Lopian)نيةزللتدا   ااعرتيد  Peter Thomson.    ة ع  ل  مص ااعرتيد 2020و 
  يااة اإلطار االسجا يالت. املدتية اباخخ يط االسجا يالت، اةياد  عملية

 
، ع ض املخ ةعان مترترترترترترترترترترترترترترت  ع هيمل اإلطار االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت 2016خقل االجخماع اسامس المالمةعة و عام    -4

تمية اجملمةعة ا هداف االسرترترترتجا يالية املةجحة المترترترترت  ع  بخ ت و أنترترترترت ة ااخهذه اناترترترترتت  ما  اامت اجملمةعة مبتااترترترترتخه.  
 املعخة ل.املممتة اق ةااية ااد اية و 

 
إلطار االسرترترترترتجا يالت  املضرترترترترتمةن املةجح  ا،  دليةاف على اةيمل اا فيذ املعرترترترترتخة  2017و عام  ،اةيئةادمت    -5

ذ ااج يز بترترترتمل خاص على اا  لة  امل مة  ا هداف االسرترترتجا يالية.  ا ُةق ابإلىال على ضرترترت  ر  م ،2030-2020الةج  
مترترترترترترترترترترت  ع جدلد مت إعداد أبهداف ااختمية املعرترترترترترترترترترتخدامة ا.مو املخاد .   ربط أهداف اإلطار االسرترترترترترترترترترتجا يالت بترترترترترترترترترترتمل  ثيق 

لة على ىيذ جةانب اجملمةعة  دليةاف مةةرترترترت  ادمت .   2017خقل اجخماع اجملمةعة و أ خةب / ترترترترت لص ا  ل  متااترترترترتخه 
 نعخة جدلد  مص ااةثيةة.و اجملمةعة  دةي اف اإلطار االسجا يالت  ة لً ا.  أُدرجت 

 
 دليًةا.  850 دليًةا،  أعة ت اات مترترترترترترترترترترترترترترتا ر  ا  لة  املة.  اد  رد ما لزلد عص ، 2018و عام  ،اةيئةادمت    -6

نظ  في ا ااةي مان على  رترتيااة اإلطار االسرترتجا يالت بداة  ا ق بتعرترت ة      مت ا، ما أد  إىل إدخال عدد مص ااخددلقف 
 ردف  ،2018ااذع اندةد و أ خةب / ترترترترترترترترترترترت لص ا  ل  التجملمةعة املدتية اباخخ يط االسرترترترترترترترترترترتجا ياعلى ااةثيةة.  و اجخماع 

ااخدةي اف اات ائية.  دعت اجملمةعة ااةي م  على ااةرترتيااة، اباخدا ن مذ ا مانة، إىل  ضرترتذ االمعرترتاف اات ائية على ااةثيةة 
اسرترترترترترتختاًدا إىل  دليةاف اجملمةعة.  اام املمخب بدد اات بد ض ااةرترترترترترتيغة املتةاة اإلطار على اةيئة و د راا اا ابدة عترترترترترترت   

   إلا اره.2019)
 
خقل مت  ترترتا ل ااخدليةرترتاف املةرترتدمرترتة   ارترتدمرترتت بدت ااخدليةرترتاف.   حمخةايف اإلطرترتار ، 2019و عرترتام  ،ةيئرترتةاأا ف    -7

ااذع اندةد جخماع االو اسرترترترترترتخد ضرترترترترترتت م   أخ   مص ا ل اجملمةعة لتص، او نعرترترترترترتخة جدلد  ااد ر  اا ابدة عترترترترترترت   ال يئة 
اةيئرترترترترترتة و د رارترترترترترتا  هرترترترترترتا مص ا رترترترترترتلالعخمرترترترترترتاداةيئرترترترترترتة  ممخرترترترترترتبإا ارهرترترترترترتا مص جرترترترترترتانرترترترترترتب ،   2019  ترترترترترترترترترترترترترترت لص ا  ل/أ خةب  و

   .2021) عت   اسامعة
 

 املوجز -اثلثًا
 
ا    ًا على ا مص ااغذائت  ااختةع اا يةاةجت  االزدهار لؤث  دخةل اآلفاف اات ا ية  انخترترترترترترترترترترترترترتارها أ   ةترترترترترترترترترترترترترتي ا  ث ً  -8

 إنخرتاجيرتة ااغرتاابف   تةع رتا االاخةرترترترترترترترترترترترترترتادع.   رتة امةعرتة  اسرترترترترترترترترترترترترترتدرتة مص اآلفرتاف اات رتا يرتة اايت ارتدد اإلنخرتا  ااغرتذائت اادرتاملت، 
اا يةاةجت،  اات الف ااربلة ال يئة اا  يدية.   ترترترترترترترترترتمل انيلةاة د ن انخترترترترترترترترترتار  لت اآلفاف   ةطت ا و بلدان  أااايو جدلد  

 ع  ةرترترترترترترترترترترترترترت ة إايه املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف )اال ةااية ااد اية .  ااةاالةذاةدف اا
ا إىل بدائل اإلبةاى على املمافاة اا ةللة ا جل أ  االحخةاى أ  االسرترترترتخئةرترترترتال أ ،  ملةةهت أ ن  فدااية مص حيث اا اياسرترترترتً

و أسرترترترتةأ اناالف، ااخ داف اايت حتدن د ن رايب.  إن املتظمة ااةطتية اةاالة اات الف هت ااعرترترترتل ة املخخةرترترترتة و بلد ما، 
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اات ا ية انمةمية   لةي ا، اذا لت غت  ز لدها مبا للزم مص مةارد الت ةض بمةاى  ف ت املعرترتؤ اة عص  ةف  ضرترتماانف ااةرترتاة 
 ابمل ام امللةا  على عا ة ا.

 
  دخرب اال ةرترتاايرترتة اارترتد ايرترتة املدرترتاهرترتد  اارترتد ايرترتة اادرترتامليرترتة نمرترتالرترتة املةارد اات رترتا يرترتة )مبرترتا و اارترتت ااغرترتاابف  اات رترتالف املرترتائيرترتة  -9

ةجت  مص ا ضرترترترت ار امل اشرترترترت    ا  امل اشرترترترت   ااتاىة عص اآلفاف اات ا ية،  اخيعرترترترت  ااخالار   اات الف ا  املزر عة  ااختةع اا يةا
اآلمتة مص خقل اادمل املترترترترترترترترترترترترترترتجل  ااةدال الايلةاة د ن دخةل اآلفاف اات ا ية  انخترترترترترترترترترترترترترترتارها،  اخدزلز ااخداب  املتاسرترترترترترترترترترترترترترت ة 

د اية،  حتت رعالة أمانة هذه ا خ  ، املدال  ملمافاخ ا.   ترترترترترترترترترتمل املدال  ااد اية اايت  ةضرترترترترترترترترتذ ضرترترترترترترترترتمص إطار اال ةااية اا
ااد اية ااةحيد  اخداب  ااةرترترترتاة اات ا ية املدجف هبا و ا ةاظ متظمة ااخالار  ااداملية بترترترترت ن    يق ااخداب  ااةرترترترتاية   داب  

 تةيذ أحمام ا اختظيو هيئة ا،  خيضرتذ ا مخداادً ط فً  183ااةرتاة اات ا ية.  ل ل  عدد ا ط اف املخدااد  و اال ةااية ااد اية 
 خةىل اب سرترتا  حتدلد اإلج اىاف اةادفة إىل ممافاة انخترترتار   داب  ااةرترتاة اات ا ية )املترترتار إاي ا هتا ابسرترتو  اةيئة  ، اايت

اآلفاف و متاطق جدلد ،   ضرترترترترتذ  اعخماد مدال  د اية الةرترترترترتاة اات ا ية   ة رترترترترتياف   مت إىل حتةيق اال عرترترترترتاظ و ااخالار  
،  معرترترترترترترترترترترترترترتاعد  اا لدان و  تةيذ  لت اإلج اىاف  املدال .   ختا ل هذه ااةثيةة عمل اةيئة  أ اةاياا العرترترترترترترترترترترترترترتتةاف ااد اية
 ااةادمة. اادت 

 
ادعو املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف  2030-2020ضرترترترترترترترترتذ اإلطار االسرترترترترترترترترتجا يالت اق ةااية ااد اية الةج   اد  ُ  -10

خالد  امل    ة بتمة   زالد  تةع ااخالار  ااداملية و املتخالاف ااغذائية  اازراعية  اةيئة و عمل ا اخذايل ااخادايف املعرترترترترترترترترترترترترترت
 اف اةيملية  ااختغيلية ي ان جية،   زالد حالو  س عة نةل اا  اب  اا ضائذ.  هة لخي  بيئة  تغيلية جدلد  ملةاج ة ااخغ

.   ترترترترترترترتمل هذه ااخغي اف ااخ ةراف 2030-2020ةج  املخةادة اايت سرترترترترترترتخةاج  ا املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف خقل اا
انا رترترترترترتلة و اا  ل يز اا ياانف  نةل ا   ذات االعخ اراف املخدلةة، على سرترترترترترت يل ااذ  ، مبد  إممانية   عرترترترترترتيط عملياف 

  تمية ااخخليص اند دع اخيعرترترترترترترترترترترترت  ااخالار  ااعرترترترترترترترترترترترت لدة و املتخالاف ااةابلة الخل .  سرترترترترترترترترترترترتيؤث  ااخةدم ا  ز و اا  اادلةم 
ااةدراف، منل االسختدار عص بدد،  ث ًا    ًا على أنت ة ااةاة اات ا ية   ذات ااخخةي  مص حد  اآلاثر ااف ااةلة 
بخغ  املتاخ على اازراعة   رترتاة اات الف.  اد أخذف  ل هذه املعرترتائل  ا ها مص ااخغي اف  ااثرها على اا يئة ااخترترتغيلية 

  الف  اةيئة بد  االعخ ار اد   ضذ هذا اإلطار االسجا يالت.المتظماف ااةطتية اةاالة اات
 

 لدمس اإلطار االسرترترترترترترترترترترتجا يالت اق ةااية ااد اية امل مة االسرترترترترترترترترترترتجا يالية اق ةااية ااد اية  ر لخ ا  هدف ا،  لد ض  -11
ف اسجا يالية، اادتا   ااختغيلية اايت سخعاعد على بلةغ هذه ا هداف.  لتمل اات ثقثة أنت ة أساسية  ثقثة أهدا

ا االطقع على اا سرترترترترترترترترترترترترتو  جد ل أعمال الختمية حيخةع على  انية ب امج ااف أ اةلة جملاالف عمل جدلد . )ل جى ألضرترترترترترترترترترترترترتً 
 اا ياين املؤا  مص  ةاة  احد  و هنالة هذا املةجز.

 
ية اق ةااية اايت مت حتدلدها هت اب سا  ا د اف املعخخدمة اخاةيق ا هداف االسجا يال األنشطة األساسية  -12

 ااد اية.
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أدا  هامة ازايد  ااختعرترترترترترتيق ااد    ااثره اإلعابية على ااخالار  ااد اية  لوضعععععا املعايري لدد ااتترترترترترترتاس ا سرترترترترترتاسرترترترترترتت  -13
 انيلةاة د ن انخترترترترترترتار اآلفاف اات ا ية.  لة   ا ةاظ متظمة ااخالار  ااداملية بترترترترترترت ن  داب  ااةرترترترترترتاة  ااةرترترترترترتاة اات ا ية ابملدال  

رعالة أمانة اال ةااية ااد اية بةرترترترترتةخ ا املدال  ااد اية ااةحيد  الةرترترترترتاة اات ا ية.  لترترترترترتمل ااختعرترترترترتيق ااد  ، املةضرترترترترتةعة حتت 
خقل  ضرترترترتذ املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترتاة اات ا ية، أحد  أسرترترترت اب  جةد  اال ةااية ااد اية  هة و طليدة ا  ةد اايت  مص

 ت ا ية.   ذةا اةيئة الايلةاة د ن انختار اآلفاف اا
 

ا  ممةاًن ال اىن عته ادمل اال ةااية ااد اية.  و اياب  تمية ا هامً ا أسرترتاسرترتيً نترترتاطً  التنفيذ وتنمية القدرات  نل  -14
ادراف متاسرترترترترترترترت ة اخمم  ا ط اف املخدااد  مص  تةيذ اال ةااية  مدال ها بترترترترترترترترتمل فدال، ال طائل مص  راى  ضرترترترترترترترتذ املدال . 

مص مدال   داب  ااةرترترترترترترترترترترتاة اات ا ية  ب امج  تمية ااةدراف، إطار اادمل المتظماف ااةطتية   ةف  اةيئة، مص خقل امةعة 
اةاالة اات الف  اادعو ملعرترترترترترترترترترترترترترتاعداا على بتاى ادرااا على  دلة م ام ا.  بد ن أنترترترترترترترترترترترترترترت ة فدااة و اا  ااختةيذ   تمية 

آلفاف، عد ة ا د  ، خا رترترترتة اباتعرترترترت ة إىل ااد ل ااةدراف، سرترترترتخةرترترترت   أهداف اال ةااية ااد اية، املخمنلة و متذ انخترترترترتار ا
 ا  ا  ن   ض رًا بخغ  املتاخ.ا شد فة ً 

 
 تترترترترترتاس أسرترترترترتاسرترترترترتت أدا  ال اىن عت ا ادف إىل  ةااة ف و احخمال حد ن   االتصععععاالت والتعاون الدوي  دخرب  -15

اادامل  إدرا  ااةرترترترترترترتاة اات ا ية و اعخ اراف سرترترترترترترتياسرترترترترترترتاف املتظماف انمةمية  حةلاآلفاف دخةل ااثر سرترترترترترترتل ية  خيمة ج اى 
ااد اية  املتظماف ا  انمةمية املدتية.  مص ا مهية مبمان إج اى ا ةرترترترترترترترترترترترتاالف م تية مذ ا ماه  اا ئيعرترترترترترترترترترترترتية  إاامة  دا ن 

 .2020ا ية و عام ممن  مذ املتظماف ااد اية ا خ   الاةاظ على اازخو بدد ااعتة ااد اية الةاة اات 
 

 لت ةع  ل هدف مص ا هداف االسرترترترترترترترترترترترترتجا يالية اانقثة على عدد مص ااالف ااتخائج اا ئيعرترترترترترترترترترترترترتية اايت      ا ث   -16
 املتظماف ااترترترترترترترترترترترترترترت لمة   املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف ااذع  خةاذ اةيئة ر لخه عتدما  دمل اةيئة  ا ط اف املخدااد 

ااتخائج مص خقل  ل مص اادمل ا سرترترترتاسرترترترتت اق ةااية ااد اية  قا اإلطار االسرترترترتجا يالت.  سرترترترتخخاةبتالاح لًدا بيد اختةيذ هذ
  جد ل أعمال ااختمية اساص هبا.

 
 دزلز ا مص ااغذائت ااداملت  زايد  اإلنخاجية اازراعية املعرترترترترتخدامة. ل مت هذا اةدف  - اهلدف االسععععرتاتيجي أل  -17

  ااد   نظ ًا إىل أن اسعرترترتائ  ااتاىة عص انخترترترتار افة جدلد   انخةاةا إىل متاطق إىل اند مص انخترترترتار اآلفاف على املعرترترتخة 
أ  حما رترترترترترتيل جدلد   مص أن لمةن أ ن  م سرترترترترترتا لة بمن  مص اآلفاف املخةطتة و مت ةة مديتة.  لظ   أث  اآلفاف اات ا ية 

ط  ااختظيمية اسا رترترترترترترترترترترترترترتة اباةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية على ا مص ااغذائت بترترترترترترترترترترترترترترتمل خاص و بلدان اادامل ااتامت اايت  ةخة  في ا ا 
ااةدراف ااقزمة و اامن  مص ا حيان.   مص إلنخاجية ا ا رترترترترترترترترترترتيل، و حال مت اند مص انخترترترترترترترترترترترتار اآلفاف  حتعرترترترترترترترترترترت   إىل

 إداراا، أن  عال ل زايد    مص خةت  مااي  اإلنخا .
 

مص اآلفاف اات رتا يرتة اايت هت مص ا نةاع محالة اا يئرتة مص ااثر اآلفاف اات رتا يرتة.   - اهلدف االسعععععععععععرتاتيجي    -18
دف ااغ ل ة ااغازلة أن  ؤث   ث ًا    ًا  مدم ًا على اا يئاف ااربلة  اا ا لة  بيئاف املياه اادذبة  اازراعة  ااغاابف.  لداجل اة
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    ة ابآلفاف اات ا ية االسرترترترترترترترتجا يالت ابى ااترترترترترترترترتةاال اا يئية ااف ااةرترترترترترترترتلة اباختةع اا يةاةجت اات ا   املترترترترترترترترتا ل املعرترترترترترترترتخالد  امل
 ابعخ ارها أنةاًعا ا ل ة اازلة  ااثر  غ  املتاخ. 

 
 يع    ةل  ااخالار  اآلمتة  ااتمة االاخةادع.  دد ااخالار  و اات الف  املتخالاف  - اهلدف االسرتاتيجي جيم -19

املخ  ية مص هذه ااخالار   ؤدع  اات ا ية جزًىا ابا  ا مهية مص مدظو االاخةرترترترترترترترترترترترترترتاداف ااةطتية.  مص ااةاضرترترترترترترترترترترترترترت  أن اإلل اداف
حتةيز ااتمة االاخةرترترترترترترتادع  حتةيق اا فاهية  االزدهار المالخمداف اا لةية  ااة اعاف اازراعية.   ترترترترترترترتمل ااخالار  ااد اية  إىل

املعرترترترترتار ا خمل اا ئيعرترترترترتت ااذع مص خقاه  تخترترترترترت  اآلفاف على ااةرترترترترتديد ااداملت،  اذات ادف اال ةااية ااد اية إىل  دظيو 
ااخالار  عص ط لق متم  اا لدان مص اند مص خ   انخترترترترترترترترترتار اآلفاف على املعرترترترترترترترترتخة  ااد   مص خقل    يق مدال   فةائد

متعةة الةاة اات ا ية.   عاعد املدال  ااةادر  عص اال ةااية ااد اية اا لدان على إنتاى نظو اسخ اد   ةدل   ةةم إبدار  
ف  املتخالاف اات ا ية.  عتد    يق هذه ااتظو    يًةا  رترترترتايًاا،  مص الخالار  أن خماط  اآلفاف امل    ة اباخالار  و اات ال

  خو أبمان )أع د ن انختار اآلفاف اات ا ية .
 

، بربااه اإلمنائية اا ئيعرترترترترترترترترتية اانمانية، اادمل 2030-2020جدول أعمال التنمية لالتفاقية الدولية للفرتة  حيدد  -20
ا  اةلة ااذع لخماشرترترترترترترترترترترترتى مذ ر لة اال ةااية ااد اية  م مخ ا  أهداف ا االسرترترترترترترترترترترترتجا يالية.  لةةم حتدلد هذه ااربامج  اا دلد ا

ااف ا  اةلة على ااخغي اف ا خملة و اا يئة ااخترترترترترترترترترترترترترترتغيلية ملتظماف  االة اات الف ااةطتية  اإلاليمية  ااداملية  ما ل   ط 
مية اا ئيعرترترترترترترترتية راسرترترترترترترترتخة بةة  و ا هداف االسرترترترترترترترتجا يالية اإلطار االسرترترترترترترترتجا يالت، بذات مص ف ص  حتدايف.  إن ب امج ااخت

  ضرترترتمص أن  مةن اةيئة و  ضرترترتذ جيد  م ت ا مص مةا رترترتلة   ةل    تعرترترتيق أنترترترت ة ااةرترترتاة اات ا ية ااد اية مبا لخالا ز عام 
 ةااية ااد اية، فإن إح از ا      الت ةض مب مة اال.  و ااةات ااذع  خي  فيه بتةد جد ل أعمال ااختمية ف  رترترترترترترترترترترترترترتً 2030

 ةدم بترترترترترترترترترترترترترترت هنا لخةا  على  م  ما لمةت مص املةارد.  ل د  ل ب انمج مص ااربامج اانمانية اباخةةرترترترترترترترترترترترترترتيل و هذا اإلطار 
 .2030االسجا يالت، مبا و اات ااتخيالة املتتةد  ادام 

 
اإلطار االسرتجا يالت  ل ما دعت  سرتخ ادر اةيئة إىل اسرتخد اض   ميي  جد ل أعمال ااختمية أ  أجزاى أخ   مص  -21

اناجة إىل اات مص خقل اجملمةعخ  اا ئيعرترترترترترترترترترترترترتيخ  املدتيخ  اباخخ يط االسرترترترترترترترترترترترترتجا يالت ااخابدخ  ةا،  مها  اجملمةعة املدتية 
 اباخخ يط االسجا يالت ااخابدة اق ةااية ااد اية  ممخب اةيئة.

 
 شرةع امسةالقرار الصادر عن اهليئة يف دورهتا اخل -رابًعا

 
 إن اةيئة مدعة  إىل ااةيام مبا للت  -22
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 اإلطار االسجا يالت اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف 2020-2030

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 45من  2الصفحة 

 الوثيقةالغرض من هذه 
للت ابسرترترترترترترترترترتو  اةيئة    أ اةاياا  و ماعمل هيئة  داب  ااةرترترترترترترترترترتاة اات ا ية )املترترترترترترترترترترتار إاي ا عص  اإلفاد ادف هذه ااةثيةة إىل 
 العتةاف اادت  ااةادمة.

حتةيةه،  سرترترترترترترترترترترترترترتُخمم ص هذه ااةثيةة ااة  اى مص ف و اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  اادمل ااذع  ةةم به اةيئة،  ما حتا ل 
  ما أمهيخ ا.

املتظماف ااةطتية  أال  هت  ،نة ها اا ئيعي   سُخةجه هذه ااةثيةة ا نت ة املخدلةة اباةاة اات ا ية اايت  ض لذ هبا اةيئة  ش  ا
 .2030إىل  2020خقل ااةج  املمخد  مص ، ط اف املخدااد   املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الفااخابدة ا.اةاالة اات الف 

، مص املخةاذ أن لخمي  اخمذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  أن مذ   ةر ااداملاذات    . عترترترترترترترترترترت  سرترترترترترترترترترتتةاف هت فج  طةللة
 مةن عليه و املعخة ل. ا عب أن مل  فًةا صو املعار ااةاي ، ايس  فًةا ملا  ة ر اايةم،  ام العخاليب اضمان بةائ 

 
 هو الغرض منها؟ إىل من تتوجه هذه الوثيقة وما

   عخ دف هذه ااةثيةة ىاه   اسدة.
 

  هذه  األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتسرترترترتخعرترترترتخخدم
دعو اا  لةة اايت  ااةثيةة على ىيذ املعرترترترترترترترترترتخةايف انمةمية  عرب املتظماف انمةمية  ا  انمةمية اإلبقغ عص 

 ا مص ااغذائت،  محالة ااغاابف  اا يئة،  ،ما اخاةيق أهدافه و ااالف  االة اات الف بلًدااةيئة هبا أنترترترترترترترترترترترترترترت ة 
ا ط اف املخدااد   املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف  أن  عرترترترترترترترترتخخدم  مص   ااخالار  اآلمتة  ااختمية االاخةرترترترترترترترترتادلة. 

ملةاىمة اسرترترترترترترترتجا ياليااا  أنترترترترترترترترت خ ا مص أجل حتةيق  ر االسرترترترترترترترتجا يالتهذا اإلطا  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف
 أهداف اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.

  بترترترتمل أفضرترترتل خ   اآلفاف اات ا ية  اناجة رون واملسععتوردون املنتجون الزراعيون واملزارعون واملصععد  سرترترتيمة و
، مص أجل محالة لةرترترترترترتاة اات ا يةيما املدال  ااداملية ااملاسرترترترترترتة إىل اسدماف  ااخداب  املخدلةة امالة اات الف، ال سرترترترترترت

 اإلنخاجية  اا اية اازراعية املعخدامة.
  ع سرترتخمةن اادر   واملنظمات الدولية األخرى ذات الصععلة)املنظمة( أو إدارات منظمة األغذية والزراعة  شععب

على االطقع على اادمل ااذع  ةةم به أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  ااذع  مص أن ل   ط أبنترترترترترترترترت خ ا 
ا     اد   ب اا ا. أ   ات الف االسرترترترترترترترترترترترترترتخةاد  مص مد فة عمل ا ي   مص  مانة اال ةااية ااد اية اةاالة ا  ألضرترترترترترترترترترترترترترتً

 حتةيق نخائج أفضل.ع  اسخخدام املةارد   مة ا  ةد  حتسيؤدع اات إىل زايد  ف ص مةاى  املعامهة فيه. 
  اخاةيق أهداف ا مص خقل اادمل مذ اخمذ اال ةااية  املتاس ة اادر  على حتدلد ااة ص الوكاالت املاحنةسخمةن

املعرترترترترترترترترترترترتخة    غي  على  اب و االسرترترترترترترترترترترترتخنمار في ا إلحدان ااالف حمدد   إعاد اد اية اةاالة اات الف.  ُ مت اا
 مذ فُ اد  اا لدان. جملاالف ااف ا  اةلة أثتاى عمل او حتدلد ا اداملت، أ  اد ُ عاعدها هذه ااةثيةةا
  يز على ا هداف هذه ااةثيةة ملةا رتلة ااج  السنويةاهليئة مندوبو األطراف املتعاقدة يف اجتماعات سرتيعرتخخدم 

عد   ااخغي  إحدان اا ئيعية عتد حتدلد ا  اةايف العتةاف ااةادمة.  اد لعخغ ظ  ااتخائج ااالفاملخةق علي ا   
 سرتُخعرتاعدهو على  ةضرتي   ،اادتا رت  امل مة  أسرت اب أمهيخ ا، اذات سرتُخعرتاعدهو هذه ااةثيةة على  ذ   سرتتةاف

  خمي  مذ ااخغي اف.  دزلز امل  نة الاات ج املخ  ذ أس اب  غي  
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 املوجز -1

ا    ًا على ا مص ااغذائت  ااختةع اا يةاةجت  االزدهار االاخةرترترترتادع. اآلفاف اات ا ية  انخترترترترتارها أ   ةترترترترتي ا  ث ً لؤث  دخةل  [1]
ا اا يةاةجت،  اات الف  اسرترترترترترترترترترتدة مص اآلفاف اات ا ية اايت ادد اإلنخا  ااغذائت ااداملت،  إنخاجية ااغاابف   تةع  امةعة  ة 

انخترترترترترترترترترترترترترترتار  لت إىل متذ  اةاالة اات الف  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف دف املتظماف ااةطتيةا يئة اا  يدية.   ااربلة و اا
ا إىل بدائل اياسرترترترترترترترتً  ملةةأ ن  فدااية مص حيث اامتذ انخترترترترترترترترتار هذه اآلفاف  .  لُدد  اآلفاف   ةطت ا و بلدان  أااايو جدلد 
. عدم ااخةرترترترترترتدع آلاثرها ،ةأ اناالفأ ، و أسرترترترترترتاآلفاف أ  احخةائ ا أ  اسرترترترترترتخئةرترترترترترتاةا اإلبةاى على املمافاة اا ةللة ا جل 

املتظمة ااةطتية اةاالة اات الف هت ااعرترتل ة املخخةرترتة و بلد ما، ف ت املعرترتؤ اة عص  ةف  ضرترتماانف ااةرترتاة اات ا ية أن    مبا
 ةاى .بم داى م ام اانمةمية   لةي ا، اذا لت غت  ز لدها مبا للزم مص مةارد  

دخرب اال ةااية ااد اية املداهد  ااد اية ااداملية نمالة املةارد اات ا ية )مبا و اات ااغاابف  اات الف املائية  اات الف ا   ُ  [2]
املزر عة  ااختةع اا يةاةجت  مص ا ض ار امل اش    ا  امل اش   ااتاىة عص اآلفاف اات ا ية،  اخيع  ااخالار  اآلمتة مص خقل 

دخةل اآلفاف اات ا ية  انخترترترترترترتارها،  اخدزلز ااخداب  املتاسرترترترترترت ة ملمافاخ ا.   ترترترترترترتمل املدال  بغية متذ دمل املترترترترترترتجل  ااةدال اا
، املدال  ااد اية ااةحيد  اخداب  ااةاة ةااية ااد اية اةاالة اات الف  حتت رعالة أمانخ اااد اية اايت  ةضذ ضمص إطار اال 

  داب  ااةرترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية.  ل ل  عدد    ااةرترترترترترترترترترترترترتاة دابة ااخالار  ااداملية بترترترترترترترترترترترترترت ن    يق ا ةاظ متظم اات ا ية املدجف هبا و
،  خيضرترترترترترترترترترترترترترتذ  تةيذ أحمام ا اختظيو هيئة  داب  ااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية مخدااًدا ط ًفا 183ا ط اف املخدااد  و اال ةااية ااد اية 

إىل ممافاة انختار اآلفاف و متاطق جدلد ،   ضذ  اعخماد حتدلد اإلج اىاف اةادفة  بتمل أساست)اةيئة  اايت  خةىل 
إىل حتةيق اال عرترترترترترترترتاظ و ااخالار  ااد اية،  معرترترترترترترترتاعد  اا لدان و  تةيذ  لت رامية مدال  د اية الةرترترترترترترترتاة اات ا ية   ة رترترترترترترترتياف 

 اإلج اىاف  املدال .   ختا ل هذه ااةثيةة عمل اةيئة  أ اةاياا العتةاف اادت  ااةادمة.
ات الف  اةيئة و عمل ا ادعو املتظماف ااةطتية اةاالة ا 2030-2020ُ ضرترترتذ اإلطار االسرترترتجا يالت اق ةااية ااد اية الةج   [3]

ااخارترتدايف املعرترترترترترترترترترترترترترتخالرترتد  امل    رترتة بتمة   زالرترتد  تةع ااخالرترتار  اادرترتامليرترتة و املتخالرترتاف ااغرترتذائيرترتة  اازراعيرترتة اخغلرترتب على مص أجرترتل ا
ا  اب  اا ضائذ.  هة لخي  بيئة  تغيلية جدلد  ملةاج ة ااخغي اف اةيملية  ااختغيلية  ان جية،   زالد حالو  س عة نةل ا

.   ترترترترترترترترتمل هذه ااخغي اف ااخ ةراف 2030-2020املخةادة اايت سرترترترترترترترتخةاج  ا املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف خقل ااةج  
، مبد  إممانية   عرترترترترترترتيط عملياف املنالعلى سرترترترترترترت يل انا رترترترترترترتلة و اا  ل يز اا ياانف  نةل ا   ذات االعخ اراف املخدلةة، 

تخالاف ااةابلة الخل .  سرترتيؤث  ااخةدم ا  ز و اا  اادلةم   تمية ااةدراف، ملاباخيعرترت  ااخالار  ااعرترت لدة ا م  ت ااخخليص 
ااثر  غ  املتاخ و ااخخةي  مص حد   ذات ًا على أنترترت ة ااةرترتاة اات ا ية  سرترتُيعرترت و  دد،  ث ًا   منل االسرترتخترترتدار عص بُ 

خذف  ل هذه املعرترترتائل  ا ها مص ااخغي اف  ااثرها على اا يئة ااخترترترتغيلية المتظماف .  اد أُ اات ا يةةرترترتاة ااعلى اازراعة   
 ااةطتية اةاالة اات الف  اةيئة بد  االعخ ار اد   ضذ هذا اإلطار االسجا يالت.

يالية اق ةااية  ر لخ ا  هدف ا،  لد ض اادتا رترترترترترترترترت  ااخترترترترترترترترترتغيلية اايت لدمس اإلطار االسرترترترترترترترترتجا يالت اق ةااية امل مة االسرترترترترترترترترتجا  [4]
سخعاعد على بلةغ هذه ا هداف.  لتمل اات ثقثة أنت ة أساسية  ثقثة أهداف اسجا يالية،  جد ل أعمال الختمية 

احيخةع على  انية ب امج ااف أ اةلة جملاالف عمل جدلد . )لُ جى   اذع لةذ ضرترترترترترترترتمصااالطقع على اا سرترترترترترترترتو اا ياين  ألضرترترترترترترترتً
  . ةاة  احد  و هنالة هذا املةجز

ا د اف املعرترترترترتخخدمة اخاةيق ا هداف االسرترترترترتجا يالية اق ةااية  ابادرجة ا  ىلاايت مت حتدلدها هت األنشععععطة األسععععاسععععية  [5]
 ااد اية.
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انخترترترترتار  متذ ااد اية  أدا  هامة ازايد  ااختعرترترترتيق ااد    ااثره اإلعابية على ااخالار لوضعععا املعايري ااتترترترترتاس ا سرترترترتاسرترترترتت  دد  لُ  [6]
 داب  ااةرترترترترتاة  ااةرترترترترتاة اات ا ية ابملدال  املةضرترترترترتةعة حتت     يق اآلفاف اات ا ية.  لة   ا ةاظ متظمة ااخالار  ااداملية بترترترترترت ن

رعالة أمانة اال ةااية ااد اية بةرترترترتةخ ا املدال  ااد اية ااةحيد  الةرترترترتاة اات ا ية.  لترترترترتمل ااختعرترترترتيق ااد  ، مص خقل  ضرترترترتذ 
ملتذ  هة و طليدة ا  ةد اايت   ذةا اةيئة  .ااد اية اخداب  ااةرترترترترتاة اات ا ية، أحد  أسرترترترترت اب  جةد  اال ةااية ااد اية املدال 

 انختار اآلفاف اات ا ية.
 ممةاًن ال اىن عته ادمل اال ةااية ااد اية.  و اياب  تمية ادراف  هاًما أسرترترترترترتاسرترترترترترتًيا نترترترترترترتاطًا التنفيذ وتنمية القدرات نل  [7]

.   ةف  عدمي ااةائد   ضرترتذ املدال سرترتُيةرترت    ةااية  مدال ها بترترتمل فدال، متاسرترت ة اخمم  ا ط اف املخدااد  مص  تةيذ اال
ة ااةرتدراف، إطرتار اادمرتل المتظمرتاف ختميرتاخرتداب  ااةرترترترترترترترترترترترترترتارتة اات رتا يرتة  ب امج ب املخدلةرتة درتال املمص اةيئرتة، مص خقل امةعرتة 

د ن أنترترترترت ة فدااة و اا  ااختةيذ   تمية مص  دلة م ام ا.    ااةطتية اةاالة اات الف  اادعو ملعرترترترتاعداا على بتاى ادرااا 
ااةدراف، سرترترترتخةرترترترت   أهداف اال ةااية ااد اية، املخمنلة و متذ انخترترترترتار اآلفاف، عد ة ا د  ، خا رترترترتة اباتعرترترترت ة إىل ااد ل 

 ا  ا  ن   ض رًا بخغ  املتاخ.ا شد فة ً 
ف و احخمال حد ن ااثر ضمان أدا  ال اىن عت ا ادف إىل  اأساسيً  انتاطً بة ة ا  االتصاالت والتعاون الدويدخرب  ُ  [8]

سرترترترترتل ية  خيمة ج اى دخةل اآلفاف حةل اادامل  إدرا  ااةرترترترترتاة اات ا ية و اعخ اراف سرترترترترتياسرترترترترتاف املتظماف انمةمية ااد اية 
إج اى ا ةاالف م تية مذ ا ماه  اا ئيعية  إاامة  دا ن ممن  مذ املتظماف  لمخعت  املتظماف ا  انمةمية املدتية. 

 .2020ااعتة ااد اية الةاة اات ا ية و عام و أعةاب الاةاظ على اازخو  ية خا ةأمه ااد اية ا خ  
هدف مص ا هداف االسرترترترترترترترترترتجا يالية اانقثة على عدد مص ااالف ااتخائج اا ئيعرترترترترترترترترترتية اايت      ا ث  ااذع  خةاذ  لت ةع  ل   [9]

ةاالة اات الف  املتظماف ااترترترترترترترترت لمة بتالاح لًدا بيد اةيئة ر لخه عتدما  دمل اةيئة  ا ط اف املخدااد   املتظماف اإلاليمية ا
مص اادمل ا سرترترترتاسرترترترتت اق ةااية ااد اية  جد ل أعمال  اختةيذ هذا اإلطار االسرترترترتجا يالت.  سرترترترتخخاةق ااتخائج مص خقل  ل  

 ااختمية اساص هبا.
. ل مت هذا اةدف إىل ة معخدامعلى حن دزلز ا مص ااغذائت ااداملت  زايد  اإلنخاجية اازراعية  - اهلدف االسرتاتيجي أل  [10]

اسعرترتائ  ااتاىة عص انخترترتار افة جدلد   انخةاةا إىل متاطق أ  حما رترتيل   ةناند مص انخترترتار اآلفاف على املعرترتخة  ااد    
تة.  لظ   أث  اآلفاف اات ا ية على ا مص مةن أ ن  م سرترترترترترترترترترترترترتا لة بمن  مص اآلفاف املخةطتة و مت ةة مدي   جدلد   مص أن 

ااغذائت بترترترتمل خاص و بلدان اادامل ااتامت اايت  ةخة  في ا ا ط  ااختظيمية اسا رترترتة اباةرترترتاة اات ا ية إىل ااةدراف ااقزمة 
مص انخترترترترتار اآلفاف  حتعرترترترت  إداراا، أن  عرترترترتال ل زايد   و اامن  مص ا حيان.   مص إلنخاجية ا ا رترترترتيل، و حال مت اند  

   مص خةت  مااي  اإلنخا .
فاف اات ا ية اايت هت مص ا نةاع ااغ ل ة .  مص أن  ؤث  اآلمحالة اا يئة مص ااثر اآلفاف اات ا ية -ف االسعععععرتاتيجي    اهلد [11]

ااغازلة  ث ًا    ًا  مدم ًا على اا يئاف ااربلة  اا ا لة  بيئاف املياه اادذبة  اازراعة  ااغاابف.  لداجل اةدف االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت 
ة ااف ااةلة اباختةع اا يةاةجت اات ا   املتا ل املعخالد  امل    ة ابآلفاف اات ا ية ابعخ ارها أنةاًعا ا ل ة ابى ااتةاال اا يئي

  اثر  غ  املتاخ.آباازلة  
ات الف  املتخالاف اات ا ية ابااخالار   .  دد   ااتمة االاخةرترترترترتادع  ااخ ةل   يعرترترترترت  ااخالار  اآلمتة - اهلدف االسععععرتاتيجي جيم [12]

  ا مهية مص مدظو االاخةاداف ااةطتية.  مص ااةاض  أن اإلل اداف املخ  ية مص هذه ااخالار   ؤدع إىل حتةيز ااتمة جزًىا ابا
االاخةرترترترترترترتادع  حتةيق اا فاهية  االزدهار المالخمداف اا لةية  ااة اعاف اازراعية.   ترترترترترترترتمل ااخالار  ااد اية املعرترترترترترترتار ا خمل 
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إىل  دظيو فةائد ااخالار  عص  ااد اية ااةرتديد ااداملت،  اذات ادف اال ةااية اآلفاف على مص خقاه اا ئيعرتت ااذع  تخترت 
مص خ   انخترترترترترترترترتار اآلفاف على املعرترترترترترترترتخة  ااد   مص خقل    يق مدال  متعرترترترترترترترتةة الةرترترترترترترترتاة  ط لق متم  اا لدان مص اند  

اد   ةرترتدل   ةةم إبدار  خماط  اآلفاف اا لدان على إنترترتاى نظو اسرترتخ  ااد اية اات ا ية.   عرترتاعد املدال  ااةرترتادر  عص اال ةااية 
أبمان )أع  امل    ة اباخالار  و اات الف  املتخالاف اات ا ية.  عتد    يق هذه ااتظو    يًةا  رترترتايًاا،  مص الخالار  أن  خو  

 د ن انختار اآلفاف اات ا ية .مص 
، بربااه اإلمنائية اا ئيعرترترتية اانمانية، اادمل ا دلد اع 2030-2020جدول أعمال التنمية لالتفاقية الدولية للفرتة حيدد  [13]

ا  اةلة ااذع لخماشرترترترتى مذ ر لة اال ةااية ااد اية  م مخ ا  أهداف ا االسرترترترتجا يالية.  لةةم حتدلد هذه ااربامج ااف ا  اةلة 
ااداملية  ما ل   ط بذات مص ف ص على ااخغي اف ا خملة و اا يئة ااخترترترترترترترترترترترترترترتغيلية ملتظماف  االة اات الف ااةطتية  اإلاليمية   

 حتدايف.  إن ب امج ااختمية اا ئيعية راسخة بةة  و ا هداف االسجا يالية اإلطار االسجا يالت،   ضمص أن  مةن اةيئة 
.  و ااةات ااذع 2030و  ضرترترتذ جيد  م ت ا مص مةا رترترتلة   ةل    تعرترترتيق أنترترترت ة ااةرترترتاة اات ا ية ااد اية مبا لخالا ز عام 

ا      الت ةض مب مة اال ةااية ااد اية، فإن إح از  ةدم بت هنا لخةا  على  م  يه بتةد جد ل أعمال ااختمية ف  ً  خي  ف
ما لمةت مص املةارد.  ل د  ل ب انمج مص ااربامج اانمانية اباخةةرترترترترترترترترترترترترترتيل و هذا اإلطار االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت، مبا و اات ااتخيالة 

 .2030املتتةد  ادام 
 اسرترترترترتخد اض   ميي  جد ل أعمال ااختمية أ  أجزاى أخ   مص اإلطار االسرترترترترتجا يالت  ل ما دعت اناجة  سرترترترترتخ ادر اةيئة إىل [14]

إىل اارترترتت مص خقل اجملمةعخ  اا ئيعرترترترترترترترترترترترترترتيخ  املدتيخ  اباخخ يط االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت ااخرترترتابدخ  ةرترترتا،  مهرترترتا  امةعرترترتة ااخخ يط 
 االسجا يالت ااخابدة اق ةااية ااد اية  ممخب اةيئة.
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 املقدمة -2
املداهد  ااد اية ااداملية نمالة املةارد   ابسرترترترتو  اال ةااية و هذه ااةثيةة اةاالة اات الف )املترترترترتار إاي ا  دخرب اال ةااية ااد اية ُ  [16]

اات ا ية )مبا و اات ااغاابف  اات الف املائية  اات الف ا  املزر عة  ااختةع اا يةاةجت  مص اآلفاف اات ا ية،  اخيع  ااخالار  
 اخداب  املتاس ة ملمافاخ ا.انختار اآلفاف اات ا ية  دخةةا،  اخدزلز امص أجل متذ اآلمتة مص خقل اادمل املتجل  ااةدال 

 سرترترترترترترتعرترترترترترترتت  ا ةااية و عام  انت اد اال ةااية اد  متظمة ا اذلة  اازراعة ا.مو املخاد  اايت  خةىل إداراا.   ج   إلداع  [17]
.  ُ دد  هيئة  داب  ااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية 1997  1979 مت  ددلل ا و عامت  1952،  دخلت حيز ااختةيذ و عام 1951

ابسرترترترترتو  اةيئة   اةيئة اا لسرترترترترتية اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف.   خةىل أمانة اال ةااية ااد اية و هذه ااةثيةة إاي ا املترترترترترتار )
 .اةيئة اةاالة اات الف إدار  خ ة اادمل اايت  افةت علي ا

محالة اات الف اا  يدية  ألًضال بل لتممحالة ىيذ اات الف املزر عة على  ن اظ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف ال لةخة  [18]
 افاف  عص اات الف اايت  ُدخرب املتخالاف اات ا ية.  هت  ترترترترترتمل ا ضرترترترترت ار امل اشرترترترترت    ا  امل اشرترترترترت   ااتاىة عص اآلفاف اات ا ية 

ا امل   اف  اا ائ اف  ااعرترترترتةص  انا ايف  أما ص  اآلفافاسرترترترتو   و اال ةااية اخمدة)لُ لق علي ا  ااخخزلص  .   ترترترترتمل ألضرترترترتً
  ع اآلفاف أ   تت ها. ااجبة  ا ها مص املةاد اساضدة الةائ  اايت  مص أن  

،  ااخ ادل ااةين ب  ا ط اف اإلج اىاف مةاىمةتخد  أساسي  الخدا ن ااد  ،   ا  م ةف  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف إطارً  [19]
، املدال  ااد اية ااةحيد  اخداب  ةااية ااد اية،  حتت رعالة أمانخ اطار اال املخدااد .   تمل املدال  ااد اية اايت  ةضذ ضمص إ

 ة   داب  ااةاة اات ا ية.ة ااخالار  ااداملية بت ن    يق  داب  ااةاااةاة اات ا ية املدجف هبا و ا ةاظ متظم
 دا ن ب  املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف، بة ة ا اسدماف اا مسية إاامة لخضمص  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  [20]

ا ل اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف،  املتظماف اإلاليمية اةاالة ا دد  اايت أنترترترترترترترترترترترترترترت اا ا ط اف املخدااد  اختةيذ امل ام 
 داف اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف. تعيق على املعخة  اإلاليمت اخاةيق أه مبنابة هيئاف اات الف،  اايت  دمل

. 2019ا مص لةاية/ متةز اعخ ارً  مخدااًدا ط ًفا 183 بل  عددهو  ااذلص خداادمص ا ط اف املعص  ل    ضرترترترترترترترترترترترترترتو  اةيئة متد ب  [21]
 اازراعة و  لخمذ اةيئة خقل شرترترت   مار  / ااار أ  أب لل / نيعرترترتان مص  ل عام، عادً  و املة  اا ئيعرترترتت ملتظمة ا اذلة 

 بترترترترترترترترترترترترتمل  دزلز ااخدا ن  اال ةاظ على خ ة عمل اختةيذ أهداف اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف. مص أجل  ر ما إبل اايا،
 ،  ةةم اةيئة مبا للت خاص

 
 حااة  االة اات الف و اادامل؛ اسخد اض -
 اة انختار اآلفاف و متاطق جدلد ؛حتدلد اإلج اىاف اةادفة إىل مماف -

  اعخمادها؛  ضذ املدال   ااخة ياف ااد اية الةاة اات ا ية -
 ؛املةافةة على ب امج ادعو  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  املدال  املدخمد  -
 ااخدا ن مذ املتظماف ااد اية و املعائل اايت  غ ي ا اال ةااية. -

 
ضةى   ةر خماط  ااةاة اات ا ية امل    ة ابنختار  زادف أمهيخ ا و  ،أمهية خا ةا خع ت اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  [22]

اآلفاف،  اناجة إىل  االة املةارد اات ا ية  ااختةع اا يةاةجت، اضرترترترترترتمان ا مص ااغذائت  ادعو ااخةسرترترترترترتذ امل مةن الخالار  ااداملية 
   ف ص ااتمة االاخةادع.
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 اآلفات النباتية -3

 اسدة  امةعةو إناظ أض ار اباغة اب مص ااغذائت  االزدهار االاخةادع.  هتال أ   ةتي ا   ع ب ظ ةر اآلفاف اات ا ية [23]
)مبا و اات إنخرتا  ا عقف انيةانيرتة ،  إنخرتاجيرتة ااغرتاابف   تةع رتا ا.اذلة مص اآلفاف اات رتا يرتة اايت ادد اإلنخرتا  اادرتاملت 

ا اآلفاف اات ا ية على م   ااخارلك مد  فة هببدت اآلاثر اايت  عرترترترترترترترترترترترترترت  ت  ُ دد  اا يةاةجت،  اات الف ااربلة و اا يئة اا  يدية.   
 ا، منل جيدً 
 

  افة اخضرترترترترترترترت ار انمضرترترترترترترترتياف )اايت  عرترترترترترترترت   ا بمخ ايCandidatus Liberibacter asiaticus اايت ُ ةرترترترترترترترتيب   
  اسيا  أف لةيا. ا م لميخ انمضياف و أجزاى مص 

  افة  رترتدأ  رظ اا) )اايت  عرترت   ا ف  ايفHemileia Vastatixاا) و سرترت لقنما  أم لما   رظ    اايت ُ ةرترتيب
 ااةس ى  ااربازلل.

 ف افة اادردار اةةاتدع )اايت  عرترترترترترترترترترت   ا ف  ايOphiostoma ulmi على شرترترترترترترترترترتال  اادردار و أ ر اب  ااةالايف  
 املخاد  ا م لمية.

 ( د د  انتد اس لةيةSpodoptera frugiperda ا و أف لةيا  اسيا. مؤخ ً  ا م لميخ   و 
  ابةل ااةيةزارلةم ااذع ُلةرترترترترترترترترترترترتيب املةز ) ااتاجو عص ف  ايفFusarium oxysporum f.sp. cubense و  

 .أم لما ااق يتية  اسيا  أسجاايا  أف لةيا
 ( اادنة ااغال لةLymantria disparو ااغاابف ااتمااية اات اية  م لما ااتمااية  . 
  ف  ايف  عرترترترترترترترت   احترترترترترترترترت   ااةيلة عرترترترترترترترت ا )اايت Daktulosphaira vitifoliae اايت  ةرترترترترترترترتيب اام  م و أ ر اب   

  ااةالايف املخاد  ا م لمية.
  اةاة اا  اطس )اايت  ع   ا ف  ايفPhytophthora infestans   ل اتداااا  اطس و اايت ُ ةيب. 
  ف  ايف افة أ راظ امل اس و أم لما ا تةبية )ااتاىة عص Microcyclus ulei.اايت ُ ةيب امل اس و ااربازلل    
  فاسرترترترترترترترترتخيدلةزا ا ع اض اايت  عرترترترترترترترترت   ا زلليق(Xylella fastidiosa عرب امةعة      مص اادةائل و أجزاى مص  

 . اسيا  أ ر اب ا م لميخ 
 ف افة ااةرترترترتدأ ا  رترترترتة  )ااتاىة عص ف  ايPuccinia striiformis اايت  ةرترترترتيب ااةم  و أم لما ااترترترترتمااية   

  أ ر اب  اسيا  مشال  ش ظ أف لةيا.
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[24]  
أن   ث  اآلفرترترتاف لجا ح ب   ث   مذ [25]

ا ما ااا ً ضرترترترترترترترترترتئيل   ث  ابا  اس ةر ، 
لخدرترترترترترترتذر إج اى  ةييو  رترترترترترترتامرترترترترترترتل ةرترترترترترترتذه 

متذ  إن    ااخرترترترترت ث اف و  ارترترترترتت م م . 
انخترترترترترترترترترتار هذه اآلفاف أ ن  فدااية مص 

ا إىل بدائل اإلبةاى اياسرترتً  ملةةحيث اا
على املمافاة اا ةللة ا جل اآلفاف 

ا أ ، و أسةأ أ  احخةائ ا أ  اسخئةاة
. انرترترتاالف عرترترتدم ااخةرترترترترترترترترترترترترترترترتدع آلاثرهرترترتا

مص اادنةر على بدت دراسرترترترترترترترترترترترترترترتاف   
ااخةضرترترترترتياية و ا ط   فافاآلحاالف 

اآلفاف حاالف  ااتةرترترترترترترترترترتية )دراسرترترترترترترترترترتاف
1-4.  
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 مص إج اى  ت ؤاف حمدد ، لخمنل أحد ا ساايب املةيد  .  بداًل ما اد لمةن عليه ةة ر حما اة  المعخة للةخضت ااخخ يط  [26]
و حتدلد  اسخة اى االلاهاف اا ئيعية ااتاشئة  بدت د افد ا. ف ت  د ت  ةر  عامة عص املعخة ل ااذع عب أن لُدا ه 

للت   رترترترترت  ا دت االلاهاف  و ما  .  ااة ص املخاحة ااخادايف ااةائمة مص  ل   رترترترترتديد علىهذا اإلطار االسرترترترترتجا يالت، 
 .في ا ابةيئة  ا ط اف املخدااد  املخةلة  اا ئيعية املخةادة خقل هذه ااةج ،

 (Halyomorpha halys: البق البين املزخرف )1دراسة حاالف اآلفاف راو 

 
 

مص أ ر اب  ااةالايف   ًق حت   لةذ متتؤها ا  لت و اسيا.  اةد ازف   ةه البق البين املزخرف
ال لت خعرترتائ   املخاد  ا م لمية حيث انخترترت ف بعرترت عة.  و مت ةة ا يط ا طلعرترتت ااةسرترت ى، سرترتُ

ا ا رترترترترترترترترترترتيل.   ترترترترترترترترترترترتمل اادةائل و املتاطق اايت مت  از ها ااددلد مص أشرترترترترترترترترترترتالار  امةعة مصو فادحة 
 ا ا يل ااةةي ة  ن الف اازلتة  اات الف ا لية.  هت ُ ع ب خعائ  ااخةادلة  ارااةا  ة  اسض

عص  فضًق ا و مةاطت ا ا  لية  املتاطق اايت  غز ها على ااعةاى، ا عامً فادحة و ا ا يل  إزعاجً 
.  و اس ل ،  مص أن  خالمذ انترترترترترترترترترترت اف اا ااغة أبعداد      اا قزما اات ا يةهنا انالة  م اض  ة 

الغالة و املتازل  و اةيا ل اال رترترترترترت تاعية ا خ  ،   ت دث مت ا رائاة نةاا  عتدما لخو  إزعاج ا. 
ا مص ترترترترترترترترترتاص  ألضرترترترترترترترترتً  لزلد هذا االر  اس اإلىا  بيت ا  ب  اةيا ل اال رترترترترترترترترت تاعية )منل حا ايف اا

ا ا د ايً اعخمرتدف اةيئرتة مديرتارً اد احخمرتال نةرتل اا ق اا ين املزخ ف ملعرترترترترترترترترترترترترترترترتافاف طةللرتة   فة ملةثة.   
اخداب  ااةرترتاة اات ا ية بترترت ن ان  ة ااد اية الم   اف  اآلالف  املدداف املعرترتخدملة مص أجل  ةليل 

 احخمال دخةل اآلفاف امللةثة إىل هذه املعاراف.
©
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، م  ز أاان دراسرترترترترترترترترتاف 
جةد  املتخالاف ااغذائية  اازراعية، جامدة اادلةم 
اازراعية  اا ب اا ي  ع، بةخارسرترترترترترترترترترترترتت، ر مانيا، 

معرترترترترترترترترترترترترتخمرترتد  مص ارترتاعرترتد  اا يرترتاانف اادرترتامليرترتة
 

المتظمة ا  ر بية  املخةس ية نمالة اات الفااخرترتابدرترتة 
.
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 اجتارة متنامية وأكثر تنوعً  4-1
 ضرترترترترترترترترترترترترترتاعةت ايمة ااخالار  ااداملية و املتخالاف ان جية  ااغذائية  اازراعية ثقن م اف متذ م لذ ا اةية،  مص املخةاذ أن  [27]

و عام   .  مد اًق االسرترترتخة ار ااعرترترتياسرترترتت ااتمة ااخالارع، بيتما سرترترتيمةن عدم االسرترترتخة ار عامًق  دعوسرترترتي  لعرترترتخم  هذا االلاه. 
، أشرترتارف متظمة ا اذلة  اازراعة 2015
 ارترترترتذلرترترترتة اادرترترترتامليرترترترتة ابخالرترترترتار  اامنة إىل أن  

هيمل ااخالار   بعرترترترترت عة، امص   سرترترترترتخةا رترترترترتل
ا حعرترترتب ا    ً  من  ا سرترترتيخخلةان اخخقفً 

 املت ةة.   ةادت  ا سرترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترتية ااعرترترترترترترترترتلذ
امتظمة ا اذلة  اازراعة  أن   زايد   ألضرترترترترترتً

 اأم ً سرترترترتيمةن املترترترترتار ة و ااخالار  ااداملية 
ر   مترترته و اسرترترترترترترترترترترترترترتجا ياليرترتاف ااخالرترتاال مة   

عب أن   ااةطتية ملدظو اا لدان ،  امص
دار  ااخالرترترترترترتار   على نةخرترترترترترتاحاالعمليرترترترترترتة  رترترترترترتُ

ب  لةة  املج  ة على هذه اادملية تخائجاا  
  ةظ  سرترترترترترترترترترترترترترتخُ  خالار  انت اامتاسرترترترترترترترترترترترترترت ة إاا  

 . 1ا مرتص اارتغرترترترترترترتذائرتتنرتةا رتج خرتاعرترترترترترترترترترترترترترترت  ارت
ابإلضافة إىل اات، مص املخةاذ أن  خغ    

سرترتيؤث    . ا سرترتاسرترتية ااعرترتلذط لةة  دا ل 
س ةاف مرترترترتل مص ااااةةرترترترترترترترترترترترترترترترترترتل ا غ او 

على ااخالار   سرترترتقسرترترتل اإلنخا ااة دلة و 
 خدا ن  اا لدان أن مص ىيذ  سرترترترترتيةخضرترترترترتت

ا .  مص املخةاذ أن  مةن ااخ ةراف مدرترترترترترترتً
 ا دد  و هذا اجملال على ااتاة ااخا  

 
  سرترترترترترترترترتُخةا رترترترترترترترترتل انمةماف ا  اع

ارترترترتترترترترتمرترترترتة ااسرترترترترترترترترترترترترترترترترتجا رترترترتيرترترترتالرترترترتيرترترترترترترتاف 
االاخةرترترترترترترترترترترترترترترترتادع ااةرترترتائمرترترتة على 

إىل  ةسرترترترترترتيذ ااخالار   ااعرترترترترترتدت 
 ة ةل إىل أسةاظ جدلد .اا

 بةدر أ رب اازراعة إىل ااعياحة أ  إىل ااخةاداف  تاعية ااخةاداف اائمة على اد  تخةل بدت اا لدان مص. 
 ات  أع  يعم  ابنخةال اآلفاف بتمل أس ع مص س، ما  اا ضائذ حالو  س عة ح  ة اا  اب خةا ل ا عاعسي 

 مضى.

                                                      
1 /ar/2015http://www.fao.org/publications/soco/  

 (Xylella fastidiosaبكترياي "زيليال فاستيديوزا" )   2اآلفاف )راو  فدراسة حاال

 
 متظمة ا اذلة  اازراعة ©

هت اادامل املعرترترترترترت ب مل ض ب   ااذع ُلةرترترترترترتيب اام  م  ا.م اض اايت  فاسععععتيديوزا"بكترياي "زيليال 
ُ ةرترترترترترترترتيب ااددلد مص ا ا رترترترترترترترتيل اةامة ا خ   )مبا و اات انمضرترترترترترترترتياف  ا فة اد   اازلخةن  اسةخ  
 ن الف اازلتة  اات الف ان جية.   ُتةل اا مخ اي عص ط لق انترترترترترترترترترترترترترترت اف اايت  خغذ  على نعرترترترترترترترترترترترترترتيج 

زبد )sharpshooters رترترترترترترترتة )استرترترترترترترترتب،  ال سرترترترترترترترتيما ااةتا
ُ
 .  لُدد  ن اظ عةائل spittle bugs   اا ق امل

ا  هة اخذ و ااخةسرترترتذ بعرترترت عة  ن ه للخةت مبضرترترتية  جدد  بتااقف بمخ اي  زلليق فاسرترترتخيدلةزا   اسرترترتدً 
نةع مص أنةاع اات الف بعرترترترترترترترترترترترترترتقاة  500جدلد  و اات اااف اايت مت  از ها.   مص أن لخ ث  أ ن  مص 

  أ ن  مص ا نةاع أ  ااعقالف ااة عية اآلفة.  و  عديتياف ااة ن املاضت، ظ  ف سقاة  احد  أ
 .  سرترت عان ما أ رترت   هذا امل ض CVCو ااربازلل  ُد ف ابسرترتو م ض اخضرترت ار انمضرترتياف املختةعة )

ةلة أحد أ ن  ا م اض أمهية مص ااتاحية االاخةرترتادلة و اال إنخا  اارب ةال، ما أد   إىل خعرترتائ  سرترتت
بلغت عد  مقل  مص ااد الراف.  اآلن ظ  ف افة  زلليق فاسرترترترتخيدلةزا   انخترترترترت ف و بدت اا لدان 

ةت إل اايا، انخت ف اآلفة بع عة   ارف ادد فا  شالار اازلخةن. ا خ  ً ا  ر بية، ما شم ل ادلدً 
ض اآلن و ااثر  رترترترترترترترترترترترترتتاعة اازلخةن ااخةليدلة  ما ل   ط هبا مص أنترترترترترترترترترترترترترت ة   ةاايد.  لخعرترترترترترترترترترترترترت ب هذا امل  

مليةن همخار مص أشرترترترترترتالار  40ااخةرترترترترترتادلة  بيئية  اجخماعية  لارلة خ   .  لُ دد هذا امل ض بخدم  
اازلخةن و حةض اا ا  ا بيت املخةسرترترترترتط، مذ  ث  خ   حمخمل على االاخةرترترترترتاداف ااةطتية  سرترترترترت ل 

 ةزا . اختخيص افة  زلليق فاسخيدلعيش املزارع .  اعخمدف اةيئة ب   ة ةاًل 
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  اإلنخا  ااداملت املدةد .  -بعرترترترترترت ب سرترترترترترتقسرترترترترترتل اإلمداد  اا ضرترترترترترتائذ عد  حد د ا ل بيد ا  متخالاف هنائيةسرترترترترترتخدرب
 سخزداد أمهية ااخخ ذ  أمص ااةاة اات ا ية.  

  سرترترترتخخةا رترترترتل ااخالار  امل اشرترترترت   مذ املعرترترترتخ لم  )مبا و اات ااخالار  اإلامج نية  و ااخةسرترترترتذ بعرترترترت عة، ما لةلل مص
 اتاف اايت سيخو  ةييم ا مص حيث خماط  ااةاة اات ا ية  لزلد مص عددها.حالو اات

 التغريات اهليكلية والتشغيلية يف طريقة عمل املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت 4-2
شرترترترترترت دف املتظماف ااةطتية اةاالة 
اات الف  غ اف      و اادت لص 

ا املاضرترترترترترترترترترترترترترتية.  أد ف اازايد  و عامً 
حالو   تةع ااعرترترترترترترترتلذ املخدا اة اايت 

الةرترتاة  اف خ لب إ رترتدار شرترت اد
هرترترترترترترتذه  اات رترترترترترترتا يرترترترترترترتة أ  ااخاةق مص

اند د على معرترترترترتخة   ااترترترترترت اداف
   رترترترت رترترترت  و اإلجرترترترت اىاف إىل  رترترترتغرترترترت

 ةطتيرترترتةخترترترترترترترترترترترترترترتغيليرترترتة المتظمرترترتاف اااا
ارترتةارترترترترترترتالرترترترترترترتة اارترتترترت رترترترترترترتالف.  مسرترتارترترترترترترتت 
ااخ ةراف و مدرترترترترترتا رترترترترترتة اا يرترترترترترتاانف 
 نةل ا بخة رترترترترترترترترترترتيل املدلةماف ااف 
ااةرترترتلة اباةرترترتاة اات ا ية و ااةات 

املتخالةن  أدرل اةرترترترترترترتد  انةيةت. 
 أ رترترترترترترترترترترترتااب املةرترترترترترترترترترترترتلاة اآلخ  ن 
بترترترترترترترترترترترترترترتمرترترترتل مخزالرترترترتد فةائرترترترتد مدرترترترتال  

ة آلفاظ ةرترترترترترترتاة اات ا ياا إج اىاف 
 هو على اسرترترترترترترترترترترترترترتخدرترترترترتداد  أعمرترترترترتاةو.

مخزالرترترترترترتد الخدرترترترترترتا ن مذ املتظمرترترترترترتاف 
مص أجرترتل ااةطتيرترتة اةارترتالرترتة اات رترتالف 

  عرترترترترترترترترترترترترترتيط اإلنخرترترترترتا   ا نترترترترترترترترترترترترترترت رترترترترتة 
ض ااخمةلرترترترترترتل مذ  د     ااختظيميرترترترترترتة. 

اادام اضغةس، سخاخا  املتظماف 
ااةطتيرترتة اةارترتالرترتة اات رترتالف إىل حتةيق 

ااخدا ن اخاةيق أهداف ااةرترترترترترترترترتاة اات ا ية ااضرترترترترترترترترت  رلة.  مص املخةاذ أن  مةن زايد  إىل امةاى    املخدلةة اباملزلد مص املماسرترترترترترترترترتب 
 ااخ ةراف اا ئيعية و هذا اجملال على ااتاة ااخا  

 

 (Bursaphelenchus xylophilusدودة خش  الصنوبر )   3دراسة حااة اآلفاف )راو 

 

  هت اادامل املعرترت ب مل ض  ابةل ااةرترتتةب   اع Bursaphelenchus xylophilus) ودة خشعع  الصععنوبرد
 لةذ مةطت ا ا  رترترترترتلت و أم لما   .Pinus sppأنةاع ااةرترترترترتتةب  ) ةرترترترترتيب اا يئية  ااذع لااخداعياف االاخةرترترترترتادلة 

 مت    اايت  ديش و استرترترترتب. Monochamusااترترترترتمااية   تةل ا أنةاع مص استةعرترترترتاى ااعرترترترتةداى اا ةللة ااة  ن )
إدخال د د  خترترترترترترترتب ااةرترترترترترترتتةب  إىل اسرترترترترترترتيا )ااياابن  و م لذ ااة ن اادترترترترترترترت لص عص ط لق  رترترترترترترتادراف ا خترترترترترترتاب، 

 هت ادد  1999 انخترترترت ف اآلن و ااةرترترت   ى ةرلة  ةراي.  اد ا ُخترترترتةت   ل م   و أ ر اب )اارب غال  و عام 
اآلن ابالنخترترترتار و ىيذ أحناى أ ر اب.  لتخترترترت  امل ض مص شرترترتال   إىل أخ   عص ط لق استةعرترترتاى ااعرترترتةداى اا ةللة 

.  لُدخةد أن  ظ ةر استافس اا ااغة مص استب املةاب ابادلدان بة ة ا اناًق   Monochamus sppااة  ن )
نةرترت  اام   ااترترتما  ا نةاع ا لية مص استةعرترتاى ااعرترتةداى   إلدخال اآلفة.   ةجد وهة اا  لةة ا  ن  احخمااًل 

  اايت  مص أن  تةل د د  خترترترتب ااةرترترتتةب .  ابإلضرترترتافة إىل  ث ها على إنخا  Monochamusاا ةللة ااة  ن )
ا  داعياف بيئية     ، منل فةدان ااختةع اا يةاةجت ااغاابف،  مص أن لع ب انختار د د  ختب ااةتةب  ألضً 

د  ااخ  ل و بيئاف ج ال ا اب.  و ى ةرلة  ةراي، ُ ت  ااخةدل اف إىل أن  اسعائ  االاخةادلة و إنخا  أ  زاي
ا، مذ ما لج ب على اات مص عامً  20مليةن د الر أم لمت على مد   600 اد  دد فااغاابف  اإلنخا  اازراعت 

املخدلق إبخضاع مةاد ااخد ئة است ية و ااخالار   15راو  ااثر بيئية  اجخماعية إضافية.  ا ل اعخماد املديار ااد  
،  ان لُتظ  إىل ااخد ئة است ية على أهنا املعار اا ئيعت النختار د د  ختب ااةتةب .  اعخمدف الةائ  ااد اية

 اةيئة امةعة مص املدال  ااد اية اخداب  ااةاة اات ا ية المعاعد  و إدار  د د  ختب ااةتةب .

© 
إدار  ااد اة الغاابف  ا راضت اادت ية و ااة 
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  سرترترترترترتيخو   عرترترترترترتيط عملياف ااخخليص ا م  ت إللةرترترترترترتال املتخالاف إىل املعرترترترترترتخ لم  بترترترترترترتمل أسرترترترترترت ع، ما سرترترترترترتيؤدع إىل
 الار  اايت  ضدخ ا متظمة ااخالار  ااداملية هذه ااخغي اف. ةخيش ااةارداف.  سخدعو ا ةااية  يع  ااخو  دةابف 

 ااةارداف معرترترترتؤ اية مخزالد  اضرترترترتمان إدار   على ااةائمة ةرترترترتتاعةاا و ا اع املترترترترتار   اا لدان املةرترترترتد ر  لام  خُ  سرترترترت
 خماط  اآلفاف، مص خقل املدال  اسا ة  ااج ي اف ااخالارلة. 

    ُج جدلد  إلدار  اآلفاف.سخادن  غ اف و ممارساف اإلنخا  )منل اازراعة اادمةدلة ، ما لخي  ا  اع هن 

  سرترتخعرترت ل ادراف اال ةرترتال    ادل اا ياانف  اإلدار  ااة رترتةل إىل اسرباف املخخةرترتةرترتة    ادل املدلةماف اخاليل 
 اآلفاف.خماط  

    ما سرترترترتيدفذ ااة االف إىل االبخمار ع ضرترترترتة ملزلد مص ااةيةدسرترترترتيةرترترترت   ااخمةلل مص ااة اع اادام  املتظماف ااد اية ،
و إدار  خماط  اآلفاف )على سرترترترترترترترت يل املنال، ااخةخيش املعرترترترترترترترتخ دف  ااخدخقف ا خ   ااةائمة  أ جه  ةاى إلعاد 

 على املخاط  .
 انة مة املةخةحة .  الاةاظ على  ااجخيص االجخماعت الدمل   اترترترتةافية  و امل اا ة اب سرترترتيعرترترتخم  اا أع اادام

 املتةدة  بترترترت ن أنترترترت خ ا  د افد ا  ا ةا رترترتل ةديل إىل املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف  ة ااة عامة، سرترترتخاخا  
 اادامة املج  ة علي ا.

 (Spodoptera frugiperdaدودة احلشد اخلريفية )   4دراسة حاالف اآلفاف )راو 

 
 

.  و ا م لميخ هت حترترت   لةذ مةطت ا و املتاطق االسرترتخةائية  شرترت ه االسرترتخةائية و   Spodoptera frugiperda) دودة احلشععد اخلريفية
 80خو  إداراا بتمل جيد.  هت  ةضل ااذر ،  امص ُ مص أن  خغذ  على أ ن  مص  مل  ماا      م حلة اا ااف،  مص أن  ع ب أض ارً 

الق  ا مةرترتدر ااة ص.  اد أ رترت ات مؤخ ً  ار ااذر  اا فيدة  اادخص  اةرترتب ااعرترتم   حما رترتيل اسضرترت ا اخ  مص اات الف، مبا في ا ا رز  نةعً 
، انخترترترترترترت ف بعرترترترترترت عة و ىيذ أحناى 2016ااناين   انةن  و لتال /      و أف لةيا.  و اضرترترترترترتةن سرترترترترترتتةاف اليلة فةط،  متذ ظ ةرها   ل م  

.  بعرت ب  دزز ااخالار   ادر  اادنة 2018-2017ا.  ابإلضرتافة إىل اات، امخد ف إىل اةتد  ااةرت  و عامت أف لةيا جتةب ااةرتا اى  ة ل ً 
ية اةاالة اات الف إىل دعو     إلدار  اآلفاف على حنة أن  تخترترترترترترترترترترترترترترترت  أ ن .  حيخا  املزارعةن  املتظماف ااةطت  اااةةلة على اا  ان، ُ مت

و  50حما يل ان ةب بتع ة  ةل إىل  فص إنخا  ا اذلة، مذ اخنةاض اقمعخدام و نظو حما يل و.  اد حتد  اآلفاف بتمل     م
 200ادد ا مص ااغذائت اتاة  بختفيدة   مقل  اةمخاراف مص ااذر   ااذر  اا  على د د  انترترترترترترترترترترترترترترتد اس لةية  اضرترترترترترترترترترترترترترتتاملائة.  و أف لةيا، 

 مليةن شخص.

 ©
متظمة ا اذلة  اازراعة
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 45من  14الصفحة 

 اسقفاف بترترترترترت ن  داب  ااةرترترترترتاة اات ا ية   زداد أن  معرترترترترتخةايف انمالة و اا لدان املعرترترترترتخةرد  مص املخةاذ أن    ةذ
 املتاس ة، ما سيؤدع إىل إب اى مةا ضاف ااة ةل إىل ا سةاظ أ   د يل أنت ة ااخالار  انااية.

  اا ازجة اسااية مص خملةاف م يداف اآلفاف.  ارطلب املعرترترترترترترترترترترتخ لم  على ااةةا ه  اسضرترترترترترترترترترترتار ةاع  سرترترترترترترترترترترتيعرترترترترترترترترترترتخم
ا جدلد   حمعتة  عخخدم ا اا لدان اف عرب اند د  سيخ لب هُنالً  سية   اات أ ن   دةبة مذ انختار اآلف
 املةدر   املعخةرد  إلدار  خماط  اآلفاف.

 لمخعرترترترترترترترترتت د ر املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف و   ةل  املدال  اإلاليمية  معص    معرترترترترترترترترتاعد  اا لدان ةف سرترترترترترترترترت
املتظمرتاف اإلاليميرتة اةارتالرتة اات رتالف  املتظمرتاف ااةطتيرتة ارتد لخد  على   ا على  تةيرتذهرتا أمهيرتة مخزالرتد . ا ارتل منةً 

 .ااايت  عخخدم ا حاايً  اةاالة اات الف  ميي  مناا  ااختغيل
 

  تطوير املعارف العلمية والقدرات 4-3
ا اان اادامة و ااخخةرترترترترترتةرترترترترترتاف ااخةليدلة املخدلةة اباةرترترترترترتاة اات ا ية، مص املخةاذ إىل اخنةاض عدد  خةاداف ُ ترترترترترترت مذ أن اا [28]

أن لُؤث  عدد مص ااخ ةراف اا انية بتمل     على أنت ة ااةاة اات ا ية.  مص املخةاذ أن  ؤدع ااخ ةراف املعخم    ألًضا
و اال اخترترترترترترترترترتخيص ادملياف ادايف جدلد  حت ذات و اا يةاةجيا ا زلئية  ااخعرترترترترترترترترتلعرترترترترترترترترتل ا يين إىل  ةف  أد اف جدلد    

دد امل  ةة و اال ااةرترتاة ااخ ةراف اايت اسرترتخالدف و اال  متةاةجيا املدلةماف  االسرترتخترترتدار عص بُ إن    ااةرترتاة اات ا ية. 
د اا  لق اتُ  ل ا عةامل سرترترترترترترترترترترترترترتخُ اات ا ية،  زايد  ادراف حتليل اا ياانف،   معرترترترترترترترترترترترترترت  اآلفاف اات ا ية عملياف  ج جدلد  و م  

دها.  سرترترترترترتخمةن بدت هذه ااخ ةراف اإلعابية حمد د  بعرترترترترترت ب حمد دلة ااةدراف و اا لدان ااتامية  ال سرترترترترترتيما و أال  ر رترترترترترت
ا.  عب  دزلز ادر  هذه اا لدان العرترترترترترترترترترترترترترتماح ةا ابملترترترترترترترترترترترترترترتار ة و ااخالار  ااداملية.  مص املخةاذ أن  مةن ااخ ةراف اا لدان منةً 

 اا ئيعية و هذا اجملال على ااتاة ااخا  
 

  ًا جدلد  إلدار  اآلفاف  انختارها.سيعم  ااخةدم اادلمت اب ختاف اآلفاف على حنة أس ع  سيةف  ط ا 
    مة اآلفاف.اد  ع و ط ظ اا اث ا دلد  و   ةل  ن الف مةا 
   سرترترترترترترتيترترترترترترترتمل  ضرترترترترترترت رااادراا على إحدان عص  مدلةماف مةثةظ هبا د ن امخقلمص إن  ا خترترترترترترترتاف افاف جدلد

 املخاط .إدار  إىل حتدايف اباتع ة 
  اسرترترترتخ داف  اآلفاف أمناسا جدلد  ال خترترترترتاف املخةدمة ف  رترترترتً   ا د اف ااخاليلية 2سرترترترتخةف   اا ياانف ااضرترترترتخمة 

 . ااخةخيش ا م  تعملياف ممافاة اآلفاف 
  ُر رترترترترترترترترترترترترترتد خماط  اآلفاف  االسرترترترترترترترترترترترترترتخالابة ةا على ااخالار   لُد  ض اا لدان ؤث    الص ااةدراف ب  اا لدان و اال ل

 ا ر  الخ  .اجمل
  و مةاج ة  رترترترترتدةابف و انةرترترترترتةل على ااخمتةاةجيا  االحخةاظ ابسرباف  إنترترترترترتاى  منًةااد  عرترترترترتخم  اا لدان ا ال

اازراعية.  مذ اات، اد  ةرترت   بدت ااخةتياف  املتخالاف لار مص أجل املترترتار ة و  ت ا يةااةرترتاة ال سرترتليمة نظو
 ما سُيةيد اا لدان ااتامية.ا على املعخة  ااداملت،  أ ن   ةف ً  ًتا أرخص 

                                                      
 ا المت  عص ا مناس  االلاهاف  االر  اطاف.ااضخمة الغالة اايت  مص حتليل ا حعابيً اسخخدام امةعاف اا ياانف  2
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  آاثر تغري  املناخ على الصحة النباتية 4-4
اةاالة اات الف  ةطتيةالمتظماف اا    ًا  حتدايً اازراعة  ااةرترترترترترترتاة اات ا ية ا اعت سرترترترترترترتيمنل ااخخةي  مص ااثر  غ  املتاخ على  [29]

ئة على أمناس إنخا  ا اذلة  لاراا خقل سرترترترترترترترترترتخخاللى ااخغ اف اا ار   و اال ااةرترترترترترترترترترتاة اات ا ية.  ااداملة  املتظماف ااد اية
ذ  ةزلذ سرترتخترترتمل ااخغي اف ااتال  اادةدلص املة ل .  ة و اال ااةرترتاة اات ا ية )منل أ جه اسلل و علو أ بئة اآلفاف   ةسرترت 

فاف اد لؤدع  مي  اآل  حتدايف، ال سرترترترترتيما و ااالف م اا ة خماط  اآلفاف  ر رترترترترتدها  حتليل ا. اآلفاف بةرترترترترتةر  مخم ر   
للت ااخ ةراف اا ئيعية  و مامذ املدال  املتاخية املخغ   إىل ظ ةر خماط  افاف جدلد  ادد ا ا يل ا ساسية اا ئيعية.   

 املخةادة و هذا اجملال 
 

 إىل  غي  مةااذ إنخا  ا اذلة  أسرترتااي  ا  اظةاه  ا ةلة ااةةرترتة ، ما اد لةةدسرترتيؤدع  غ  املتاخ إىل زايد   ةا   ا
 و ىيذ أحناى اادامل.

   ث  اآلفاف. على اباخا   ةزلذ اادةائل،      املتاخ على علو أ بئة اآلفاف،   ةزلذ اآلفاف،سيؤث   غ  
    ل   عةلة ا.زراعة ا ا يمةااذ ا و مزلد مص متاطق اادامل، ما سيؤث  على مخزالدً  حتدايً سُية   ا مص املائت 
    سرترترترترترتخظ   افاف جدلد  أ  مخاةاة أ  سرترترترترترتقالف أ ن  عد انية  سرترترترترترتيمةن ةا  ث      على إنخاجية ا ا رترترترترترتيل

  جةداا  على اا يئة  ااخالار .
  



2030-2020 اإلطار االسجا يالت اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 45من  16الصفحة 

 مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ورؤيتها وهدفها  -5
 

  اات الفمص أجل  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة  ما للت حد دف اةيئة امل مة  اا  لة  اةدف   [30]

 املهمة
 ااداملية   ع يل ااخالار  اآلمتة. محالة املةارد اات ا ية

 الرؤية
 مص انختار اآلفاف اات ا ية  إدار  ااثرها و خمخل  اا لدان بتمل فدال. ادر املعخ اع ااخةليل

 اهلدف
ااثر اآلفاف  ادر املعخ اع مص لخةليلا داب  متعةة ملتذ دخةل اآلفاف  انختارها،       يقاةدر  على ابىيذ اا لدان متخ ذ 

  على ا مص ااغذائت  ااخالار   ااتمة االاخةادع  اا يئة.
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 األنشطة األساسية -6
 

 وضا املعايري 6-1
ااةرترترترترتاة اات ا ية ابملدال  املةضرترترترترتةعة حتت رعالة أمانة  داب   داب  ااةرترترترترتاة       يق لة   ا ةاظ متظمة ااخالار  ااداملية بترترترترترت ن [31]

اد اية اخداب  ااةرترتاة اات ا ية اعخمدف اةيئة املدال  ااد   اال ةااية ااد اية بةرترتةخ ا املدال  ااد اية ااةحيد  الةرترتاة اات ا ية. 
ااية ااد اية مدال  اال ة دخرب  ُ  ترترترترترترترترترترترترت لدااا ااةطتية.  و  دخل حيز ااختةيذ مبال د أن  ضرترترترترترترترترترترترتذ اا لدان مخ ل اف مخةافةة هت 

   ة ا أعضاى متظمة ااخالار  ااداملية و اجملال ااخالارع.لسا  اخداب  ااةاة اات ا ية اايت ا اةاالة اات الف 
 دعو ااددلد مص االالان ااةتية    ةةد  تة املدال  ااخابدة ال يئة عملية  ضرترترترترترترترترترترترترترتذ مدال  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.  [32]

 مةعاف عمل اسرباى  أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف عمل  تة املدال . ا
اختعرترترترترترترترتيق االةائ  ااختظيمية املخدلةة اباةرترترترترترترترتاة  د اًياج مخةق عليه ثقثة أنةاع رئيعرترترترترترترترتية مص املدال  مص أجل  ةف  هنُ   ضرترترترترترترترتذمت   [33]

 و أداى  ظائة ا املخخلةة   معاعداا اات ا ية  اخةجيه املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف
اةاالة اات الف اباةيام  ةطتيةاايت  عم  المتظماف اا د اًيا ج املة ةاة  ضذ هذه املدال  امل ادئ  ااتُ  - املعايري التأسيسية [34]

أبنترترترترت ة منل حتليل خماط  اآلفاف،  إنترترترترتاى متاطق خااية مص اآلفاف،  امل اا ة،  إنترترترترتاى نظام إل رترترترتدار شرترترترت اداف ااةرترترترتاة 
 ا ية،  اإلبقغ عص اآلفاف.اات 

  مذ اةةاعد انال  اازراعتفاف اساضرترترترتدة ااةرترترترتاة اات ا ية اآل مدامقف) 28)املديار ااد   راو  معاجلات الصعععحة النباتية [35]
 ااعلذ، منل ااختديذ  ااخ خ   املدا ة ان ارلة.املةجةد  و اآلفاف  د اًيااملة ةاة  املدا افهذه املدال   حتددمقحةه   

 عرترترترتخ دف هذه   مذ مقحةه   فاف اساضرترترترتدة الةائ ب   ة ةالف  ترترترترتخيص اآل) 27)املديار راو  بروتوكوالت التشععع ي  [36]
 .اآلفاف دايقإلج اى  تخيص  د اًياتة  حتدد اا  لةة املة ةاة افاف مدي اارب  ة ةالف

ا  ة رترترترترتياف هيئة  داب  ااةرترترترترتاة اات ا ية ُدخمد ابإلضرترترترترتافة إىل اات،    [37] اا ااغة ااف ا مهية  مص املةاضرترترترترتيذ بترترترترترت ن امةعة ألضرترترترترتً
بدأف اةيئة اآلن و   ةل  املزلد اد مديار د   اخداب  ااةاة اات ا ية.    اةضذدخرب متاس ة  امت ا ال  ُ  ،ا.ط اف املخدااد 

  ااةرترترترترترترتاة مديتة.  مص ا منلة على اات املديار ااد   اخداب اب  ااةرترترترترترترتاة اات ا ية اعرترترترترترترتلذ  معرترترترترترترتارافمص املدال  ااد اية اخد
بترترترت ن ان  ة ااد اية  38،  املديار ااد   راو الةائ  بترترترت ن إخضرترترتاع مةاد ااخد ئة استرترترت ية و ااخالار  ااد اية 15اات ا ية راو 

امةعة اد لليب   ةل    . خدمةبترترترترترترترترترترترترت ن ان  ة ااد اية الم   اف  اآلالف  املدداف املعرترترترترترترترترترترترتخ 41ال ذ ر،  املديار ااد   راو 
ظ. ف ت  عرترترترترترترترترتم  اسرترترترترترترترترتة د اية حاجة      عتد اسرترترترترترترترترتخخدام ا  تة ة ان قظ ال ةااياف ااة رترترترترترترترترتةل إىل ا اادال  مماثلة مص امل

بخ عرترترترتيط املةا ضرترترترتاف ااخالارلة اانتائية بترترترترتمل    .  ابملنل، فإن املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترتاة اات ا ية اسا رترترترتة ابملعرترترترتاراف 
مص انختار اآلفاف، مبا و اات ا نةاع ااغ ل ة  ند  و ا     بدرجة  ع و )منل امل   اف  اآلالف  املدداف املعخخدمة  سخُ 

 ااغازلة اايت  تخت  عاد    فاف ملةثة.
الخ  د مص أن  املدال  ااد اية اخداب  ااةاة اات ا ية ايعت فةط اائمة على أسا  علمت  بتمل حنيث دمل  تة املدال   [38]

ا عممص ااتاحية ااخةتية أهنا سرترترترترترترترترترترتليمة   دعة اال ةااية ااد اية اةاالة   حةيةية. حاالف لية   مص  تةيذها و ،  امت ا ألضرترترترترترترترترترترتً
املدال    ضرترترترترتذاملترترترترترتةر  بترترترترترت ن  سرترترترترتداى ة و امةعاف عمل اسرباى إلاات الف على حنة مخزالد اةيئاف ااةرترترترترتتاعية إىل املترترترترترتار 
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على  دزلز ايمة املدال  ااد اية اخداب   ااخةاداف املعرترترترترترترترتخة لية الة اع ااةرترترترترترترترتتاعتسرترترترترترترترتخدمل   ااد اية اخداب  ااةرترترترترترترترتاة اات ا ية. 
  إدار ه.ااذع لت غت اإلا ار به خضارب و املةاحل بدت اا ألًضاااةاة اات ا ية،  امص اد لتت  عت ا 

 2030جماالت النتائج الرئيسية لعام  6-1-1
[39] SS1   ا  اةلة مص خقل املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترترترتاة اات ا ية اسا رترترترترترتة  اايت ُأسرترترترترترتتدف إاي امت  غ ية ااعرترترترترترتلذ  املعرترترترترترتاراف

 . دمل على  ضد اة أ  اايت اةيئاباعلذ أ  املعاراف اايت اعخمداا 
[40] SS2   اةاالة اات الف نظم ا اسا رترترترتة اباةرترترترتاة اات ا ية  مخ ل اف االسرترترترتخ اد على مدال  د اية مدخمد  ااةطتية  ين املتظماف 

 .ة اات ا يةاخداب  ااةا

 التنفيذ وتنمية القدرات 6-2
ا هيئة على ُلترترترترترترترترترترتار إىل اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف عاد   [41] ةضرترترترترترترترترترتذ املدال .  مذ اات، أدر ت اال ةااية ااد اية مدتية بأهن 

 تمية ااةدراف اخمم  ا ط اف املخدااد  مص  دعو د نمص  ضرترترتذ املدال  أن ه ال جد   مص اةاالة اات الف متذ فج  طةللة 
 .ا فدااًل ها  تةيذً ااد اية اةاالة اات الف  مدال    تةيذ اال ةااية

ال نظام  طين فد  إبدار  اةاالة اات الف اايت  دمل بترترترترترترترترتمل  امل  ةطتيةاملتظماف ااُ مل    ل ط ف مخدااد، إىل  اباتعرترترترترترترترت ة  [42]
ا مترترترترترترترترترترترترترترتج ة مص عد  ج اف حمةمية  مص ااة اع ا لخ لب    يق ااتظام ج ةدً ا مملتذ دخةل اآلفاف  انخترترترترترترترترترترترترترترتارها.  ااا ً 

معرترترترترترترتاعد  اا لدان على ااةرترترترترترترتاة اات ا ية متذ سرترترترترترترتتةاف عدلد  مص أجل خةييو ااةدراف و اال ااساص.  طةرف اةيئة أدا  
ةف  الددلد مص خ ط  تمية ااةدراف   ُ  اأسرترترترتاسرترترترتً هذه ا دا  ن ل اية ااد اية اةاالة اات الف.  متُ  ةييو ادراا على  تةيذ اال ةا

 ااةدراف ااداملية. و اال ربامجااحخياجاف   على االنظ   اثا ة  ألًضا
 ةف  اةيئة، مص خقل امةعة مص مدال   داب  ااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية  ب امج  تمية ااةدراف، إطار عمل المتظماف ااةطتية  [43]

لى بتاى ادرااا مص أجل  دلة م ام ا.   ترترترتمل ا منلة على ااةدراف ااةطتية اةاالة اات الف   ُةد م ةا اادعو ملعرترترتاعداا ع
،  ااةدر  على حتليل خماط  اآلفاف،  عملياف م اا ة اآلفاف   ترترترترترترترترتغيله ااةدر  على إنترترترترترترترترتاى إطار  تظيمت خاص اباةارداف

ة مص خقل شرترترترترترترت اداف اادر على  ةدمي ضرترترترترترترتماانف رمسي ااةدر  على  ترترترترترترترتغيل نظام خاص اباةرترترترترترترتادراف     ااةضرترترترترترترتاى علي ا،
 ااةاة اات ا ية.

 دمل اةيئة مذ ااترترترترترترترترترترترترترترت  اى املاحن   ا ط اف املخدااد  ملعرترترترترترترترترترترترترترتاعد  املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف على   ةل  ااةدراف  [44]
 عرترترتخةيد مص ف ص ااتمة االاخةرترترتادع املخاحة مص خقل   تا لدان  إىل ا اباتعرترترت ة امل لةبة.  لُدد  هذا اادمل ااخدا ين ضرترترت  رايً 

  تمية ااخالار   محالة إنخاج ا اازراعت  مةاردها اا  يدية.
،  افةت اةيئة على ااج يز بترترترترترترترترترترترترترتمل     على  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  املدال  ااد اية اخداب  2014و عام  [45]

 ااةاة اات ا ية.  متذ اات ان  
 

 ز على م اا ة اآلفاف.ل      هة ُ ضذ أ ل ب انمج ل ليب رئيعت اختةيذ اال ةااية 
 .أُعيد  تظيو أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف ازايد  ااج يز على  تةيذ اال ةااية   تمية ااةدراف 
 سجا يالية االعلى  ،  هت مملةة ابإلش اف مت  إنتاى هيئة ف عية جدلد ، أال  هت   تة ااختةيذ   تمية ااةدراف

 ااةدراف اسا ة ابال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.ختمية اا ةللة ا جل ا
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 خ اااتزاعاف   عرترترترترترترتةل نترترترترترترترتةب متذ عملياف     تظيوإنترترترترترترترتاى امةعاف ف عية إلدار  مت  و إطار  تة ااختةيذ   تمية ااةدراف،  [46]

 .سخد اض عملية ااختةيذ  نظام اادعو ال
ا مةيرترت د  ابملةارد مص خرترتار  امليزانيرترتة ااختةيرترتذ   تميرترتة اا عمليرترتاف  ةد علىارترتدر     مص ا ع ع    يز  [47] املممص ةرترتدراف، إال  أهنرترت 

نعرترترترتص انإ، فإن    االف ااختمية على اسرترترترتخدداد المعرترترترتاعد  و    ميت ا )ابإلضرترترترتافة إىل أمةال ااربانمج اادادع المتظمة . 
املترترتا ل المالخمداف إلدار   ااربامج اا امية إىل زايد  ادر  اا لدان على حتعرترت  ااخةرترتادها مص خقل ااخالار ،   ةدمي اادعو

اةاالة اات الف على ااةفاى  ةطتيةعلى ادر  املتظماف اا    ًاا  ا إعابيً ااةدراف  ث ً  اد ُ ؤث  مترترترتارلذ بتاى  آلفاف. املخةرترترتلة اب
اق ةااية  ااخابدة ااةرترترترترتاة اات ا ية و اال ةدرافاامبعرترترترترتؤ ايااا إاا مت  حتدلد احخياجااا بترترترترترتمل جيد ابسرترترترترتخخدام أدا   ةييو 

م  ز عاملت الترترترترترترترت اداف اإلامج نية الةرترترترترترترتاة ا منلة اا ارز  على اات مترترترترترترترت  ع   ةل    تةيذ  مص ااد اية اةاالة اات الف. 
بخمةلل مص ااية   ةل  املدال   ااخالار   معرترترتامهاف  اإلامج نية ةرترترتا ة اات ا ي ةاا نظام  طين عام إل رترترتدار شرترترت اداف  اات ا ية

 .نظ  اإلطار أدانه أاملخدااد  )ا ط اف 

 اال ةااية و املخدااد  ا ط اف ىيذ اخمم   اإللكرتونية النباتية صعععحةال شعععهادات حلول مشعععروع   ضرترترترتذ مت   
 شرترترترت اداف بترترترترت ن املدلةماف   ادل مص ااعرترترترتةاى، على ااتامية أ  املخةدمة ،ابملةضرترترترتةع امل خمة اات الف اةاالة ااد اية
   دلل  اإلامج نية اات اداف   ادل اخع يل متعةة   ادل   دا   م  زايً  احمةرً  املت  ع أنت    ا.راميً  اات ا ية ااةاة

ط عام نظام إىل ابإلضرترترترترترترترتافة ااةراية، ااترترترترترترترترت اداف   ادل على ااةائمة انااية الممارسرترترترترترترترتة  اادام ااةطين ااتظام) م عرترترترترترترترت 
 اات ا ية ااةرترترتاة شرترترت اداف إنخا  أجل مص ااتامية ال لدان خمةرترترتص  اإلامج ني ة اات ا ي ة ةرترترتا ةاا شرترترت اداف إل رترترتدار

 اا لدان ب  اا مسية اال ةرترترترترتاالف أمص حتعرترترترترت  إىل ا د اف هذه  تةيذ سرترترترترتيؤدع    اسرترترترترتخقم ا.  إرسرترترترترتاةا اإلامج نية
ا  سرترترتيخةت ااخالارلة. ااخدفةاف   عرترترت يل  على  دمل اايت ا لدانا إىل اباتعرترترت ة افااخدةيد  سرترترتيُزلل ااخمااي  ألضرترترتً
 على بلد  ل  أسرترتا  على ااخ ادل ب   ة ةالف على ااخةا ض  ضرترت  ر  اإلامج نية اا ياانف لاخ اد ف دلة نُظو  ضرترتذ
 حد .
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[48] ICD 1  االحخياجاف مد  فة  ااياف ااخع يل  ُ اش  أعماةا. حةل اادامل حااة ااةاة اات ا ية مة ةمة اب ت  
[49] ICD 2  ل ا ط اف املخدااد  اة و نةاس ااةرتاة اات ا ية على ن اظ  اسرتذ مص اع  اف و االةدر اااسرتخخدام أدا   ةييو    مت 

 ةضذ خ ط ملدا ة أ جه ااةةةر و اال ااةدراف.ااةاو  نةاس ضدة و   
[50] ICD 3  خدااد  و انةةل على املعاعد  مت   ز لد أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف ابملةارد ااقزمة ادعو ا ط اف امل

 ااةاة اات ا ية.و اال  تمية ااةدراف مص أجل 

 والتعاون الدوي تاالتصاال 6-3
ادف ج ةد اال ةرترترترتاالف اايت   ذةا اةيئة إىل ضرترترترتمان ف و اآلاثر ااعرترترترتل ية اس    ا خملة اآلفاف اايت مت إدخاةا و ىيذ  [51]

ابل  فاعرترترترترترترترترترترترترتب اخمذ ااةرترترترترترترترترترترترترتاة اات ا يةاات  أن لة و ال لت غت  أحناى اادامل.  اا ئيعرترترترترترترترترترترترترتية منل عامة ااتا   ماه ا  ألضرترترترترترترترترترترترترتً
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  اةلة  طتية  اةرترترتاة اات ا ية  اب لخو  االعجاف أنإاا  ت ا أنمل )ااعرترترتياسرترترتا ية  املااية ،  افااة ار  ة انمةماف ااةطتية   رترترتاند
 .  خلةاه اادعو املتاسب  املعخدام عخاق  عاملية م مة 

للت  و ما.   التفاقية الدولية لوقاية النبااتتاخلاصععععععة   تصععععععاالتاال سععععععرتاتيجية الف هذه  عرترترترترترترتجشرترترترترترترتد ج ةد اال ةرترترترترترترتا [52]
  ال ةااية ااد اية اةاالة اات الفاب اسا ة  ةاالفاالاسجا يالية اايت  ضدخ ا ا هداف ا ربدة 

 
 إىل اايت  مخعي ا محالة اات الف مص اآلفاف اباتع ة  انيةلة مهية اب   ااد اية زايد  ااةعت ااداملت أبمهية اال ةااية

 ب مخه اداملا

 دعو أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف، ابعخ ارها اةيئة ااد اية ااةحيد  اايت حتظى ب ااخ  يد على د ر اةيئة
 تخالاف اات ا يةمدال  ااةاة اات ا ية هبدف املعاعد  على ضمان ااخالار  اآلمتة و اات الف  املاةضذ 

 حتع   تةيذ املدال  ااد اية اخداب  ااةاة اات ا ية 
  مانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.  ااقزمة ةارداملدعو أنت ة ب انمج  د ئة 

مص املعرترتخة  ااد    ُخد  ف بتةعرترت ا على عرترتخةيد اةيئة  ا مانة اادامة اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف مص ااة ص املخخلةة ا [53]
ستةلة الج لج  ةانب حمدد  مص  اللة اال ةااية  مةاضيذمت   ةدمي   ا. م مة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف جي دً أجل إف ام 

، ر ز ب انمج عمل اال ةااية ااد اية 2019إىل  2016ةج  املمخد  مص  خقل ااااد اية اةاالة اات الف على أسرترتا  سرترتتةع. 
 ة اات الف على املةاضيذ ااخااية اةاال
 

 ( 2016الصحة النباتية وسالمة األغذية) 
 ( 2017الصحة النباتية وتيسري التجارة) 
 ( 2018الصحة النباتية ومحاية البيئة) 
 ( 2019الصحة النباتية وتنمية القدرات). 

 سععععععععنةج ةد ا ط اف املخدااد  و اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف، أعلتت ا مو املخاد   بةضرترترترترترترترترترتل ابإلضرترترترترترترترترترتافة إىل اات،  [54]
 تظيو  أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف اباتيابة عت ا، و اةيئة سرترترترترترترتخعرترترترترترترت و   . السعععععنة الدولية للصعععععحة النباتية 2020
على املعرترترتخةايف  2020اعرترترتتة ااد اية الةرترترتاة اات ا ية اساص ابربانمج و إطارها إحياى اامص خقل ايئة بيئة  مص اندن 

 ااةطتية  اإلاليمية  ااداملية.
تيرتابة عص اةيئرتة، على ر ابط  ثيةرتة مذ املدرتاهداف  املتظمرتاف اايت متلرتت اباحتافإ أمانة اال ةرتاايرتة ااد ايرتة اةاالة اات رتالف،  [55]

   ي اف ب  )منل متظمة ااخالار  ااداملية  ا ةااية ااختةع اا يةاةجت .   مص أن  جا ح هذه اادقااف  مد ا مةرترترتاحل مترترترتج ة
 سياسااا اعخ اراف ااةاة اات ا ية  خدميو ا.  لُدخرب هذا ااخدا ن ض  رايً بتمل  اض  متاًماعقااف حمدد    م نة ا  رمسية 

ااختمية.  هتال حاجة إىل  دزلز معرترترترترترترترتخة  ااخدا ن مذ املتظماف ااد اية ااف و ااتةاش اادام بترترترترترترترترت ن اضرترترترترترترترتااي اا يئة   اادامة 
لخدلق بخغ  املتاخ  بتاى ااةدراف الخ  د مص أن   ةييماف  ث   غ   املتاخ ُ دمج اآلاثر املخدلةة  و ماال سرترترترترترترترترترترترترترتيما  ،ااةرترترترترترترترترترترترترترتلة

لخدلق  و مااملتظماف ااةطتية اةاالة اات الف و اا لدان ااتامية  احخياجاف تخ ه إىل ابآلفاف  أن  املتظماف املاحنة ا خملة 
 .ااةاة اات ا يةو اال ةدراف اا تاى ب
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أاامت أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف عقااف  ثيةة مذ ىيذ املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف اخعرترترترترترترترترترترترترترت يل  تةيذ  [56]
اااةطتية أ  اإلاليمية متظمة ا اذلة  اازراعة ُ ؤدع مما ب اال ةااية مص اع ل ا ط اف املخدااد .    ا و  تةيذ ا م مً د رً  ألضرتً

 اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  مدال ها.

 2030جماالت النتائج الرئيسية لعام  6-3-1
[57] CIC 1: .خةا ل أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف بةدااية بت ن اضااي ااةاة اات ا ية  أمهية  اة اات الف  
[58] CIC 2 : خدرترتا ن أمرترتانرترتة اال ةرترتاايرترتة اارترتد ايرترتة اةارترتالرترتة اات رترتالف بتالرترتاح مذ املتظمرترتاف اارترتد ايرترتة  املتخرترتدايف اادرترتامليرترتة ا خ   إلب از 

 .على حنة أ رب اال ةااية  أهداف ا و ااعياساف ااد اية
[59] CIC 3 : ما ب املبترترترترتمل فدال مذ متظمة ا اذلة  اازراعة اضرترترترتمان ايام عمل ا  تعرترترترتق أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف

 بد ر م و و  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  مدال ها.المتظمة ااةطتية أ  اإلاليمية 
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 األهداف االسرتاتيجية -7
ُ دخرب اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف املداهد    . على ااتخائج على املعرترترترترترترترترترترترترتخة  ااداملت، بةرترترترترترترترترترترترترتةخ ا هيئة د اية، اةيئة   ز  [60]

نمالة املةارد اات ا ية )مبا و اات ااغاابف  اات الف ا  املزر عة  ااختةع اا يةاةجت  مص اآلفاف اات ا ية،  ااد اية اا ئيعية
الت الف  املتخالاف اات ا ية  املةاد ا خ   اساضرترترترترترترترترتدة الةائ  و اادامل.  لخمنل اةدف اا ئيعرترترترترترترترترتت  اخعرترترترترترترترترت يل ان  ة اآلمتة 

  ةليل  ث ها،  امص اات اص  على املعرترترترترترترترترترترترترتخة  ااد   فاف اات ا يةاآلانخترترترترترترترترترترترترترتار اد اية اةاالة اات الف و متذ اق ةااية ا
 ُلعرترترترترترت و حتةيق هدف اال ةااية بترترترترترترتمل إعائ و حتةيق نخائج  .ان ااً  إال  إاا حةةت اال ةااية نخائج أ سرترترترترترتذ ادايً لمةن 

 م مة الدامل أبس ه.
أن  ا ط اف املخدااد    مذربز املعامهاف اا ئيعية اايت  ةدم ا و ااعياظ ااداملت. ثقثة أهداف اسجا يالية  ُ اةيئة حددف  [61]

ا هداف،  مت ا أن  هذه مصهدف  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف ال  مص أن  مةن معؤ اة بتمل  امل عص أع  
ا،  عرترترتب أن  ضرترترترترترترترترترترترترترتمص اسرترترترترترترترترترترترترترتخم ار    يز ا  ةد على حتةيق ااتخرترترتائج و هرترترتذه اجملرترترتاالف.   ُدخرب ا هرترترتداف ا م مرترترتً ُ ؤدع د رً 

 اضرترترتمان معرترترتامهة ب انمج اادمل ى نةس ااةدر مص ا مهية  عب أن لمةن ب انمج عمل اةيئة مخةازانً االسرترترتجا يالية اانقثة عل
 ا ماعت و حتةيق ا هداف اانقثة ىيد ا.

  و ا هداف االسجا يالية اانقثة ال يئة  خمنل  [62]
 

  .تعزيز األمن الغذائي العاملي وزايدة اإلنتاجية الزراعية املستدامة 
 من آاثر اآلفات النباتية. محاية البيئة 
 والنمو االقتصادي. والتنمية تيسري تطوير التجارة اآلمنة 

حتدد ااالف ااتخائج   . ةا  ، مبا و اات ااالف ااتخائج اا ئيعرترترترترترترترترترتية املةابلةيوج -ا  ذه ا هداف )أة  رترترترترترترترترترت  ل د أدانه  [63]
اسرترترتجا يالت عتدما لدمل  ل  مص اةيئة  ا ط اف املخدااد  اا ئيعرترترتية ااخ ث  ااذع  خ لذ اةيئة إىل حتةيةه و إطار  ل هدف 

 هذا اإلطار االسجا يالت. ا بتالاح اختةيذتظماف اات لمة مدً  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف  امل
اذلة نترترترترترترترتئت مبةجب املاد  اا ابدة عترترترترترترترت   مص دسرترترترترترترتخةر متظمة ا  ؤدع اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف، بةرترترترترترترتةخ ا ا ةااية أُ  [64]

 امل    ة هبا. قل ااربامج  املدال   ا نت ةو دعو  ل  هدف مص هذه ا هداف االسجا يالية مص خ حامسًا د رًا اازراعة، 
ا عرترترت و عرترترت و ىيذ ا نترترترت ة ا سرترترتاسرترترتية اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف و حتةيق هذه ا هداف االسرترترتجا يالية.  سرترترتخُ  ُ  [65] ألضرترترتً

.  مذ اات، سرترترترترترترترتيدخمد حتةية ا و معرترترترترترترترتامهة      2030-2020 الةج ابال ةااية  ااختمية اسا رترترترترترترترتة ادراف جد ل أعمال م
ااربانمج اادادع المتظمة  املةرترترترترترترترترترتادر املااية أمةال انةرترترترترترترترترترتةل على مةارد  افية مص إممانية  تةيذ جد ل أعمال ااختمية على 

 ا خ  .
لمضرترترتت ا حامسًا د رًاف املخدااد   املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف و إطار اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف،  ؤدع ا ط ا [66]

اةاالة اات الف ااخابدة ا.ط اف املخدااد   ةطتية ُدخرب املتظماف اا  ا و  تةيذ اال ةااية على املعخةل  ااةطين  اإلاليمت. ُادمً 
 ااةفاى اباد ر املتةس هبا،   تةيذ اال ةااية  ملمةسرترترترترترترترتة على املعرترترترترترترترتخة  ااةطين إج اىاف مص أجل  ضرترترترترترترترتذال يئة  شرترترترترترترترت لًما هاًما

ااغذائت  ااختةع  ااد اية  املدال  ااد اية اخداب  ااةرترتاة اات ا ية،  متذ انخترترتار اآلفاف اايت  مص أن  ؤث  على اازراعة  ا مص
عص  ةف  ضرترترترتماانف ااةرترترترتاة ااةطتية اةاالة اات الف ااعرترترترتل ة املخخةرترترترتة و بلد ما، ف ت املعرترترترتؤ اة  اا يةاةجت.   ُدد  املتظمة

 مخعرترترترترترترترترترترترترترتت املتظماف اإلاليمية اةاالة   . ااقزمة  داى م ام ا بمةاى ةارد ابملاات ا ية انمةمية   لةي ا، اذا لت غت  ز لدها 
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.   تةيذها اات الف أمهية حامسة و  تعرترترترترترتيق هذه ا  ةد على املعرترترترترترتخة  اإلاليمت  خا رترترترترترتة و   ةل  أنترترترترترترت ة بتاى ااةدراف
 تةيذ هذا عتد  ابإلضرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل اات، اد  مةن املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف اادر  على االضرترترترترترترترترترترترترترت قع مب ام حمدد  

مذ ا ط اف املخدااد   املتظماف اإلاليمية املربمة ،  ُدد  ااترترترترترترترترترترترترت ا اف ااةدااة يالت نيابة عص اةيئة.  اذاتاإلطار االسرترترترترترترترترترترترتجا 
 ه ا هداف االسجا يالية.اةاالة اات الف ض  رلة اخاةيق هذ

 تعزيز األمن الغذائي العاملي وزايدة اإلنتاجية الزراعية املستدامة 7-1
.  و عام اا لداناإلنخا  ا     إمداداف ا اذلة  ا عقف و ىيذ  حتدايف على اآلفاف ااترترترترترترترترترترترترترترتدلد  ااخ ث اد  ة ض  [67]

و  50حةا   ب اد  ةا  ت ن  خعرترترتائ  ا ا رترترتيل ااداملية اايت سرترترت  خ ا اآلفاف و  ةدل ا ه أب Oerke ااما ب أفاد، 2006
و املائة اةةل ااةرترترترترترترترترتةاي  29  26  جا ح ب  ةنخا  ااة ص، مذ خعرترترترترترترترترتائ   ةدر بتعرترترترترترترترترت إلو املائة  80ةم   أ ن  مص الاملائة 

 مص أن  مةن اسعرترترترترترترترترترترترترترتائ  ااتاىة عص   . 3ا اا  اطس  ع اعً  نخا  ااذر   ا رز  إلو املائة  40  37  31 ااةم   ااة ص،  
انخترترترتار افة جدلد   انخةاةا إىل متاطق أ  حما رترترتيل جدلد  أ ن  م سرترترتا لة بمن ، إا  خعرترترت ب و بدت ا حيان و خعرترترتار  

اسرترترترترترترتجا يالياف جدلد  ملمافاة اآلفة.   ؤدع إدار  انخترترترترترترترتار اآلفاف إىل  ةليل خعرترترترترترترتائ  نترترترترترترترت  نخظار اب املة الماا رترترترترترترتيل 
 ا ا يل  زايد  ا مص ااغذائت. 

دةامل، مبا و اات اددلد مص اااب – ةف  اإلمداداف ااغذائية اامافية  انةرترترترترترترترترترترترترترتةل علي ا املخمنل و  –لخ ث  ا مص ااغذائت  [68]
اسرترتخخدام ا راضرترتت،   غ  املتاخ،  ممارسرترتاف إنخا  ا ا رترتيل،  إدار  اآلفاف،  ااة رترتةل اف ااعرترتمانية،  خياراف مياادلتامي

 إىل املةارد ااةراثية،   ةتياف اإلنخا  ا دلد   ااخالار   املعاعداف ااغذائية  ااختمية اا لةية.
ق ااتامية.  بترترترترترترترتمل عام،  ُةد ر ا على ا مص ااغذائت ااداملت  ال سرترترترترترترتيما و املتاطاد متار  االلاهاف ااد ةا افية ضرترترترترترترتغةطً    [69]

املخةادرتة و املرتائرتة اخل يرتة االحخيرتاجرتاف ااغرتذائيرتة  70متظمرتة ا ارتذلرتة  اازراعرتة أن  اإلنخرتا  اازراعت اادرتاملت عرتب أن لزلرتد بتاة 
 و املائة مص ا اذلة ااداملية. 80.  مص املخةاذ أن لعخم  إنخا  ا ا يل و  ةف  أ ن  مص 2050العمان الةل عام 

اية أ  ابالسرترترترترترترترترترتجا يالياف انا عب أن  مةن اسرترترترترترترترترترتجا يالياف  مني  اإلنخا  اازراعت  إدار  اآلفاف أ ن  اسرترترترترترترترترترتخدامة مةارنة   [70]
خدماف ااتظام اا يئت  أن حتعرترترترترترترترترترترترترترتت ا، منل دلتاميمياف مغذايف ااجبة  ااخلةي   انةاظ على  ااخارخيية )أع عب أن  دزز
 تمل اإلدار  املخماملة اآلفاف،  املمافاة اا يةاةجية اآلفاف،  اازراعة ا افظة إىل عتا    ألًضااملياه .  لت غت أن  عختد 

 على املةارد،  ااة ةل إىل املةارد ااةراثية اات ا ية  اسخخدام ا املعخدام، مذ اند  مص  لةن ااجبة  اةةاى  املياه.
دان ااتامية حيث  ةخة  ا ط  ااختظيمية املخدلةة إن   ث  اآلفاف اات ا ية على ا مص ااغذائت  اضرترترترترترترترت  بترترترترترترترترتمل خاص و اا ل [71]

أط ها ااختظيمية اسا رترترترترترترتة اباةرترترترترترترتاة   مةن  ضرترترترترترترتمص ا ط اف املخدااد  أنعب أن   . ااقزمة اباةرترترترترترترتاة اات ا ية إىل ااةدراف
 مص أن  ُةد م   ض أمت ا ااغذائت الخ  . مة  مز  د  ابملةارد  متةذ  بترترترترتمل متاسرترترترتب، اخالتب اآلفاف اايت  د   اات ا ية متظ  

مةن ادل ا امل اراف  ااةدراف امت  اةيئة  أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف اباتيابة عت ا، اادعو ا.ط اف املخدااد  
  ا الةيام بذات.إاي  املدارف اايت حتخا 

                                                      
3 43–31, 144(1): The Journal of Agricultural Science2006. Crop losses to pests.  C.-, E.erkeO   مخاح على املةاذ ااخا .

0021859605005708S/1017.10https://doi.org/ (2019لةاية/ متةز  1و  اخ  اطقع على املةاذ.  
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ار  اآلفاف املةجةد  بترترترترترترتمل سرترترترترترتخزداد إنخاجية ا ا رترترترترترتيل  سرترترترترترتختخةت  مااي  اإلنخا  إاا مت  اند  مص انخترترترترترترتار اآلفاف  إد   [72]
أفضرترترترتل.  سرترترترتياةق اات فةائد ااخةرترترترتادلة      المزارع   املعرترترترتخةردلص  املعرترترترتخ لم   انمةماف.  سرترترترتيمةن املزارعةن أ ن  

  اإلمداداف ا لية  ااةادراف. ااذا ادر  على إنخا  ا اذلة السخ ق  و 

 2030جماالت النتائج الرئيسية يف عام  7-1-1
[73] A1دلد  ااةافد  اآلفاف ا اامترترترترت  عصفدااة اائمة ا  رترترترتد اآلفاف    ااملتظماف ااةطتية اةاالة اات الف نُظمً  لت ىيذ  مت 

 انختارها. و ااةات املتاسب  ر د
[74] :A2    ا خترترترترتاف ا   ترترترترتخيةرترترترت ا  ر رترترترتد  ةترترترترتت اآلفاف  رب  و االخمخذ ىيذ املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف بةدراف 

 شرترت  اى  ال ُ ؤث  بترترتد  على اإلمداداف ااغذائية  ال  تخترترت  فخ دد متاطق  ت إعداد  ةارل  بترترت هنا  اسرترتخالاابف سرترت لدة ةا،  
 لارل  اخ لص.

[75] A3از اف ة الت الف،  هة لُيعرترترترترترت  االسرترترترترترتخالابة ااعرترترترترترت لدة ضرترترترترترتد  و اال ااةرترترترترترتا تال نظام اقسرترترترترترتخالابة ناالف اا ةارئ  ه
 دلد   لدعو اا لدان أبد اف  مدارف مخدلةة بتظو االسخالابة ال ةارئ.اآلفاف ا 

[76] A4    ااثر اآلفاف   تةيذ خياراف إدار  خماط  اآلفاف املعرترتخدامة، منل اات ج ااةائو على ااتظو، على ن اظ  اسرترتذ اخةليل مت
 اإلنخا   انةاد،   ةليل اناجة إىل املدا اف اات ائية. و ىيذ م احل عملييت

[77] A5  حتليل خماط  اآلفاف مص أجل حتدلد هذه املخاط  على ااقزمة اةاالة اات الف ااةدر  ااةطتية لت ىيذ املتظماف مت
 .على اإلنخا  اازراعت   ةي  ااثرها

[78] A6سقسل إنخا  اات الف  املتخالاف اات ا ية  ل يزها  لاراا. ضمصااةاالة مص خماط  اآلفاف   داب  إدرا  و   رت 

 20304املسامهة يف خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة لعام  7-2
 تد  لدعو عمل اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف اا امت إىل  دزلز ا مص ااغذائت ااداملت  زايد  اإلنخاجية اازراعية املعخدامة ب [79]

 .2030مص أهداف ا مو املخاد  الختمية املعخدامة ادام  12  2اةدف  
 
 
 
 
 
 
 

   ااةضاى على ا ةع   ةف  ا مص ااغذائت  ااخغذلة ا ع تة   دزلز اازراعة املعخدامة.2اةدف 
   ضمان  جةد أمناس اسخ قل  إنخا  معخدامة.12اةدف 
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اا يئاف ا رضرترترترترترترترتية  اا ا لة  بيئاف املياه على ا نةاع ااغ ل ة ااغازلة  زاد ااةعت اباخ ث  اام    املدم  ااذع  مص أن  عرترترترترترترترت  ه [80]

امل      هبا اادذبة   ذات على اازراعة  ااغاابف.  لخو     يق اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  املدال   اإلطار ااخترترترترترترترترترتغيلت 
ل ااتاشرترتئة امل    ة اب نةاع ااغ ل ة ااغازلة اايت  ُدخرب افاف ملدا ة ااترترتةاال اا يئية املخدلةة اباختةع اا يةاةجت الت الف  املترترتا 

اةيئة  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف  مص  ًق م املخا ف املعرترترترترتخم   بترترترترترت ن  غ  املتاخ  محالة ااغاابف  اا يئة   ُلزع   ن ا ية. 
 يخد  علىسرترترترترترترترترترترترترترت.   املخغ   بعرترترترترترترترترترترترترترت ب  غ  املتاخ درالة إبممانية  ةزلذ اآلفاف   ث ااا ا ط اف املخدااد  أبن  مةن على 

انمةماف مةاىمة سرترتياسرترتااا املخدلةة بخةليل ا ضرترت ار اايت  لاق اباغاابف  اا يئة،  اند  مص ااثر  غ  املتاخ  انخترترتار ا نةاع 
ان.  سرترترتيمةن ااغ ل ة ااغازلة، مذ اناجة إىل انةاظ على إنخا  اذائت معرترترتخدام مص أجل  ةي   ط   ااةة   إطدام ااعرترترتم

     دزلزها.اات ا ية اآلفاف ا ملمافاة اآلفاف )مبا و ااتمص ااض  رع حتدلد ااخداب  املعخدامة بيئيً 
ا  زلد مص مددل ااظةاه  ا ةلة ااةةرترترترتة  ا  ن   م ارً  اب ت، أ سرترترترتذعلى ن اظ ملمةسرترترترتة  ااثر  غ   املتاخبددما أ رترترترت ات  [81]

بةاى اآلفة  خةرترترترترترترتةبخ ا.  مذ  غ  املتاخ، سرترترترترترترتخخغ   يةاملتاخ اادةامل ةي دا ما  ُ  ً  ااااا ايح. ةدل االنخترترترترترترترتار اا  يدت اآلفاف ب
 اآلفاف بتمل    . اااف اات الف  اآلفاف   مص أن لزداد  ث ن 

مص اات هة أن  اةيئة اد أدر ت اناجة إىل محالة اا يئة مص اآلفاف ب  لةة ال لمةن ةا و حد  اااا  ث  سرترترترترترترترترترترترترترتليب  ا هو   [82]
االعخمرترتاد على حيرترتد  مص يرترتاراف إدار  خمرترتاط  اآلفرترتاف املعرترترترترترترترترترترترترترتخرترتدامرترتة، منرترتل اات ج ااةرترتائو على ااتظو، فة ةل ااعلى اا يئرترتة. إن  

انخترترترتار اآلفاف بترترترتمل     مص اناجة إىل اسرترترتخخدام املةاد ااميميائية ااضرترترتار  و  اادقجاف ااميميائية  ا ها.  لُةلل متذ
 دم  ،  اايت  مص أن  مةن ضار  بتمل خاص و ااغاابف.امل اآلفاف ط ظ ممافاةاسخخدام اا يئة أ  

دا ن اةيئة  أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف مذ نظ ائ ما بت ن ااختةع اا يةاةجت  اال ةااياف اا يئية  ااخدا ن ااد   خ  [83]
ا ةااية   ُدىنو ح    . المتاخ ةرتتد ظ ا خضرت اابتاى ااةدراف منل ا ةااية ااختةع اا يةاةجت  م فق اا يئة ااداملية        ي اف

 ُداجل بةرترترترترترترترترتةة حمدد  ااختةع اا يةاةجت  اا يئة بترترترترترترترترترتمل عام، فإن  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  عرترترترترترترترترتائلمبجت ااختةع اا يةاة 
الامالة مص هذه اآلفاف.   خضمص  إرشاداف ات الف، مذ  ضذ مدال  اباتع ة إىل اا نةاع ااغ ل ة ااغازلة اايت مُتنل افاف 

على سرترترترترترت يل املنال،  مص أن   ة اات ا ية عتا رترترترترترت     ز على محالة ااختةع اا يةاةجت. ااددلد مص املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترترترتا
 11 املديار ااد   راو  2 مةن مدال  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف بترترترترترترترترترترترترترترت ن حتليل خماط  اآلفاف )املديار ااد   راو 

 يئية.  ل دف مديار مدا ة مةاد ااخد ئة استرترترترترترترت ية   أد اف أسرترترترترترترتاسرترترترترترترتية  م مة اخةييو خماط  اآلفاف اا21 املديار ااد   راو 
  إىل ممافاة افاف ا شرترترترترترترترترترتالار  ا خترترترترترترترترترترتاب اايت  مص أن  ؤث  على ااختةع اا يةاةجت الغاابف أ  15)املديار ااد   راو 

 على إنخا  ا ختاب.
خملة اآلفاف اات ا ية امل مة عدد مص املدال   ااخةجي اف  ااخة رترترترترترترترترتياف ا خ   اايت  ُداجل ان  ة ا   ضرترترترترترترترترتذاةيئة   ا رترترترترترترترترتلت [84]

حا ايف ااتاص عرب ات الف املائية ااغازلة،   ةلل مص ح  ة اآلفاف اب ُداجل املعائل املخةلة نمالة ااختةع اا يةاةجت.  هت 
 نةاايف ااعةص. صاملج  ة عمص خماط  اآلفاف  د  ،  حتا ةلة انا ايف 

ا  خي   [85]  خخذ   تتيابة عص اةيئة، امةعة  اسرترترترترترترتدة مص املةارد الة االف اا يئية  اباأمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف، ألضرترترترترترترتً
 على اا يئة  ااختةع اا يةاةجت.ُ ؤث  اآلفاف اايت  ملمافاةإج اىاف 
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[86] B1     ا اع  ااة االف ااةطتية وجزى مص معرترترترتؤ ايااا   دمل مذ هت إدار  اآلفاف اات ا ية اا يئية ن  ا ط اف املخدااد  أب  ة

 دعو ب امج ممافاة اآلفاف اايت ادف إىل محالة اا يئة.على اا يئة 
[87] B2اات ا ية )منل ا  ابملةاد معرترترترترتاراف ااخالار  و لت ا ط اف املخدااد  ااياف الخامو و انخترترترترترتار اآلفاف امللةثة ال يئة   مت

 ااتمل ااغازع على امل   اف  اآلالف، أ   خل بيت اادنة ااغال لة على انا ايف اا ا لة  ااعةص .
[88] B3 ُ     سخالابة اخ ث اف  غ  املتاخ.مص أجل االةجد ااياف اخ ادل اسجا يالياف ااخمي 
[89] B4  لى املدلةماف  املةارد عةرترترتةل املتخظو ممانية انإب  جت خمخذ ااة االف املعرترترتؤ اة عص إدار  ااختةع اا يةاةجت اا يئت  ان

 ا خ   اايت  دل ها أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.
[90] B5   ةا ل ا ط اف املخدااد  حتع  ادراا على  تةيذ املدال  اا ئيعية اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف اايت  داجل بتمل 

بت ن مةاد ااخد ئة است ية  ا ه مص املدال  املماثلة، مص  15يئية، منل املديار ااد   راو ان جية  اا  م اش  انختار اآلفاف
 أجل احخةاى االنختار ااداملت اآلفاف اايت ادد ااغاابف  ااختةع اا يةاةجت  اات الف ا  املزر عة.

 2030خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  تنفيذ املسامهة يف 7-4
مص أهداف ا مو  15  13بةة  اةدف  و إطار هذا اةدف االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت لدعو عمل اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  [91]

 .2030املخاد  الختمية املعخدامة ادام 
 
 
 
 
 

 .  ا اا إج اىاف عاجلة الخةدع اخغ  املتاخ  ااثره13اةدف 
،  إدار  ااغاابف على حنة   دزلز اسرترترترترترترترترترترترترترتخخدام ا على حنة معرترترترترترترترترترترترترترتخدام  محالة ااتظو اإللمةاةجية ااربلة    ميم ا 15اةدف 

 معخدام،  ممافاة ااخةا ،   ا   دهةر ا راضت  عمس معاره،   ا  فةدان ااختةع اا يةاةجت.
 والنمو االقتصادي والتنمية تيسري التجارة اآلمنة 7-5

املج  ة دائداف ااحُتة ز لار  اات الف  املتخالاف اات ا ية،     مدظو االاخةرترترترترترترترترترترتاداف ااةطتية.  وا الغالة مً  ُدخرب ااخالار  جزًىا م  [92]
ة اعاف اازراعية.   ُدد  ااخالار  ااد اية املعرترترترترترترترترتار الااتمة االاخةرترترترترترترترترتادع  حتةق اا فاهية  االزدهار المالخمداف اا لةية    علي ا

 اادامل.اا ئيعت إلدخال اآلفاف  انختارها و 
مص خعرترترترتائ  اإلنخا  اايت  عرترترترت   ا اآلفاف   ةليل ااخمااي   اآلاثر ا ان ية إلدار  اآلفاف  إىل أدىن حد  مص خةليلاامص امل و  [93]

 دظيو دخل املتخال  ا لي . إن  متذ انخترترترترترتار اآلفاف إىل متاطق جدلد ، أ  ااةضرترترترترتاى على لمداف اآلفاف املتترترترترترت   أجل 
 أما ص إنخا  خااية مص اآلفاف  مةااذ إنخا  خااية مص اآلفاف،  مدجف هبا ااية مص اآلفافا، أ  إنترترترترترترترترترترترترترترتاى متاطق خحدلنً 
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ط  ل  ا هت    مبا لؤ دت ا ية ااالةرترترترتاة  مخيتةر  إىل نظو حتخا  اا لدان املةرترترترتد    ة رترترترتةل إىل أسرترترترتةاظ ااخةرترترترتدل . ااعملياف   عرترترترت 
فاف مص شرترترترترت هنا اإلضرترترترترت ار ابالاخةرترترترترتاد أ  اا يئة و اا لد اترترترترترت  ائ ا ااخالارل  أن  ااةارداف اايت لخلةةهنا اص  مةن مةرترترترترتاةبة آب

إل رترترترترتدار شرترترترترت اداف ااةرترترترترتاة اات ا ية،   ةف  اباخا  ضرترترترترتماانف مةثةاة  مخيتةا عتدما متلت اا لدان املةرترترترترتدر  نظمً   املعرترترترترتخةرد. 
 ااخالارلة   مص  ةليل انةاجز ااخالارلة.املعاراف الةاة اات ا ية إىل اا لدان املعخةرد ، لخو   ع يل 

لعرترترترتخةيد  ل  مص االاخةرترترترتاداف  املةاطت  مص املتخالاف اات ا ية املعرترترترتخةرد  بةضرترترترتل  ةف   امةعة أ رب مص املتخالاف  ااة رترترترتةل  [94]
ا ُدخرب ااةارداف   . عرترترتتةإاي ا على مدار اا  تمية هو و ااايت ُ عرترترتا ا. رترترتتاف اات ا ية ا دلد  أ  ملةاد ااجبية ا م مً مةرترترتدرً  ألضرترترتً

اايت اد     ط بخالار  اات الف  املتخالاف اآلفاف فد ااة اة و خماط   اا لدان املعرترترترترترترترتخةرد  إىل نظوحتخا    االاخةرترترترترترترترتاد اازراعت. 
د د  مةا ضاف لارلة على ان ارمة  ضةابطا   .   دعو هذه ااةدر   ضذ  داب  ااةاة اات ا ية املربر   ةتيً  إداراا اات ا ية

 اائمة على أسس علمية.
امل    ة  اآلفاف اية اةاالة اات الف اا لدان على   ةل  نظو االسخ اد  ااخةدل  اايت ُ دل  خماط  ُ عاعد مدال  اال ةااية ااد [95]

د ن مص خالار  أبمان )أع أن  خو  ااا،  مص ا  رترترترترترترترترترترترترترتاياً هذه ااتظو    يةً ما ُ    ق بخالار  اات الف  املتخالاف اات ا ية.  عتد
اق ةااية  الخداب  املتعرترترترترتةة اايت اعخمداا   فًةاعتدما  ةةم اا لدان بخترترترترترتغيل نظو ااةرترترترترتاة اات ا ية   انخترترترترترتار اآلفاف اات ا ية . 

املةا ضرترترترتاف  مةن اةيئة، لمةن اد  ااترترترترت  اى ااخالارل  ف و مترترترترتجل،   مت و ااةثةظ ب دضرترترترت و اا دت،  مص املةجض أن 
 ااخالارلة أبعط  أس ع.

 ابدد أن أ مل ثلن 2017فربال / شرترترترترترترترترترترترترترت اس  22ااخالار  ااداملية حيز ااختةيذ و  دخل ا ةاظ  يعرترترترترترترترترترترترترترت  ااخالار  ااخابذ ملتظمة [96]
ا عضرترترتاى عملية ااخةرترترتدلق ا لية عليه.  سرترترتيدعو هذا اال ةاظ املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف و معرترترتؤ ايااا املخدلةة مبتذ 

 ااة االفدمل بتمل أ ثق مذ راف مخزالد  السخمةن هتال ض   و هذا ااةدد،   املخاط  ااةائمة على االسخ اد  إداراا. 
، مبا و اات ا مارل.  سرترترترترترترترترترترترترترتخعرترترترترترترترترترترترترترتدى اةيئة  أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف إىل زايد  ااخدا ن مذ متظمة لةاند د

 ا مارل ااداملية  متظمة ااخالار  ااداملية بت ن جد ل ا عمال املخةص اخيع  ااخالار .

 2030جماالت النتائج الرئيسية لعام  7-5-1
[97] C1  املدال  اسا رترترترتة اباعرترترترتلذ ابالاجان مذ  داب  ااةرترترترتاة اات ا ية املتعرترترترتةة املةا ضرترترترتاف ااخالارلة  عال لت هبا اةد سرترترترت  لت، 

  بع  ت ااخالار  اآلمتة المتخالاف اات ا ية.
[98] C2إدار  و  خامل معرترترتؤ اية أ رب  ر اا لدان املةرترترتد  اف اآلفاف و معرترترتاراف ااخالار  اخذ و االخنةاض مبا أن  ترترترتن  ا خ  إ

 ا.اا لدان املعخةرد  عص عملياف اامت  بتمل أس ع  أ ن  ا عااً فيما  ةيد خماط  اآلفاف امل    ة اباةادراف 
[99] C3خعرترترترترترترتو اب ةد   املةثةاية اد  ااترترترترترترترت  اى نظو    لةت اادعو إلنترترترترترترترتاى ،اةاالة اات الف ادراااااةطتية ززف املتظماف   ع 

 ااةاة اات ا ية الةادراف  إل دار ش اداف ااةاة اات ا ية. ضمانخمةةة ارتااخالارل    

[100] C4   حتعتت  ةاى  إدار  نظو ش اداف ااةاة اات ا ية  مت  ااةضاى على  دا ل اات اداف املز ر  مص خقل نظو ش اداف
داملت اا  ز امل   شرترترترترترت اداف ااةرترترترترترتا ة اات ا ي ة اإلامج ني ةااتظام ااةطين اادام إل رترترترترترتدار مبا و اات  ،ااةرترترترترترتاة اات ا ية اإلامج نية

 .الت اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية

[101] C5 ااخالار  اانتائية املخدلةة  ا لل  مترترترترترترتنلى مترترترترترترتةر  اسرباى عةرترترترترترتةل إبممانية ان اةاالة اات الفااةطتية    خمخذ املتظماف
 اباةاة اات ا ية.
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[102] C6   اةرترترترترتاة اات ا ية  ااةضرترترترترتااي اب املخدلةة اانا اةاالة اات الف ابنخظام الخدا ل بترترترترترت ن ااةطتية  مص أن لخمذ املتظماف
 ااتاشئة  املعائل ا خ   ااف االهخمام املتجل.

[103] C7   تةيذ ش اداف ااةاة اإلامج نية خي  سارلة متلت ا ط اف املخدااد   ت لداف . 

 2030املسامهة يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  7-6
 8  1لدعو اادمل ااذع  ؤدله اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف مص أجل حتةيق هذا اةدف االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت بةة  ا هداف  [104]

 .2030مص أهداف ااختمية املعخدامة ا.مو املخاد  ادام  17 

 ااةة  جبميذ أشمااه و  ل  ممان.  ااةضاى على 1ف اةد
    دزلز ااتمة االاخةادع امل  د  ااتامل الالميذ  املعخدام،  اادمااة ااماملة  املتخالة،   ةف  اادمل ااقئق الالميذ.8اةدف 
     دزلز  سائل ااختةيذ   تتيط اات ا ة ااداملية مص أجل ااختمية املعخدامة.17اةدف 
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إىل حتدلد ااربامج ااف ا  اةلة الدمل ا دلد  املخةافةة  2030-2020ل دف جد ل أعمال   ةل  اال ةااية ااد اية الةج   [105]
ا  اةلة على ااخغي اف املخةادة و اا يئة لدخمد حتدلد هذه ااربامج ااف   مذ ر لة اةيئة  م مخ ا  أهداف ا االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالية. 

 .اةاالة اات الف لمتظماف  االة اات الف ااةطتية  اإلاليمية  اادامليةاااختغيلية 
اف و سرترترتياسرترترتاف  ميزانية ااميان   خغيال، على معرترترتخة  ا مانة أسرترترتاسرترترتتيمل  خمخذ هبسرترترتخخضرترترتذ اةيئة، بةرترترتةخ ا هيئة د اية  [106]

مص اال ةااية املخةخى و حتةيق ااغ ض  و هنالة امل اف، سرترتُيةا  حاح اةيئة  متظمة ا اذلة  اازراعة.  أع، ةا املعرترتخضرترتي 
ا ا  انخترترترترترتار اآلفاف   ةليل  ث ها،  امته سرترترترترتيةا  مص أجل ةدراا على دعو احخياجاف ا ط اف املخدااد  ا  فًةا  ألضرترترترترتً

إىل  تةيذ اد  ضرترترترترت   اةيئة إىل   عرترترترترتيط عمليااا     ختمية املعرترترترترتخدامة. بتاًى على معرترترترترتامهخ ا و حتةيق أهداف ا مو املخاد  ال
 امليزانية.ا خملة و ةيةد اابتمل أ ثق مذ إداراف  مما ب املتظمة ااف ااةلة ملةاج ة اادملياف 

خةادة و على مدا ة هذه ااخغ اف امل 2030-2020عرترترترترترترترترترترتاعد جد ل أعمال   ةل  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف الةج  لُ  [107]
.  سيع و  تةيذ هذه ااربامج بتمل 2030-2020ااددلد مص ب امج ااختمية الةج  ااجاح مص خقل اا يئة ااختغيلية ال يئة 

.     مز ب امج ااختمية 2030ة  أهداف ا مو املخاد  الختمية املعرترترترترترترتخدامة ادام  يئ    و حتةيق ا هداف االسرترترترترترترتجا يالية ال
اةيئة و  ضرترترترتذ جيد لعرترترترتم  ةا مبةا رترترترتلة   ةل    تعرترترترتيق ا نترترترترت ة   جةد هت  ضرترترترتمص  االسرترترترتجا يالية.بةة  على ا هداف 

 .2030ما بدد عام  حىتااد اية الةاة اات ا ية 
 االحةً  ل د ،     2030ادام املخةادة ااتخيالة   اعرترترترترترترتو و  امل  متا مةجز   رترترترترترترت  ل د   رئيعرترترترترترترتية. مت  حتدلد  انية ب امج إمنائية [108]

ا      الت ةض مب مة اال ةااية ف  رترتً   ةف  بتةد جد ل أعمال ااختمية و ح  أن  ب انمج إمنائت.  أ ن  امل   مةةرترتل   رترت 
 .اامافية على  م  املةارد ةد م ا لدخمد  ااد اية، فإن  

اناجة  سرترترترترتخ ادر اةيئة إىل اسرترترترترتخد اض   ميي  جد ل أعمال ااختمية أ  أجزاى أخ   مص اإلطار االسرترترترترتجا يالت  ل ما دعت  [109]
املدتيخ  اباخخ يط االسرترترترترترترترترترترترترترتجا يالت،  مهرترتا  امةعرترتة ااخخ يط    ااخرترتابدخ  ةرترتا إىل اارترتت مص خقل اجملمةعخ  اا ئيعرترترترترترترترترترترترترترتيخ 

 . داب  ااةاة اات ا ية االسجا يالت ااخابدة اق ةااية ااد اية  ممخب هيئة
 
 تبادل البياانت اإللكرتونية نظام موا مة  8-1

    ادةانظام عاملت إلنخا  املدلةماف املخدلةة بت اداف ااةاة اات ا ية اإلامج نية  إرساى

  2030النتيجة املنشودة لعام  8-1-1
على  مخمامل  امل بترترترترترترتمل   داملت إلنخا     ادل املدلةماف املخدلةة بترترترترترترت اداف ااةرترترترترترتاة اات ا ية اإلامج نيةااتظام لدمل اا [110]

لُدد   تةيذه و ىيذ    ا.لدخمد ااتظام على منةا  أعمال معرترترتخدام لخو متةلله اا يً     املةحد . املعرترترتخة  ااةطين و نةافذ ااخالار 
اام هذا ااتظام بخدزلز    عرترترترترترترترترترترترترترتيط ااخالار  اآلمتة الت الف  املتخالاف اات ا ية  خةت  اةد     ج د عاملت    .  اا لدان

 املمخنلة المةا ةاف  ااةضاى على االحخيال. مااي  املدامقف   ع لذ ااخخليص ا م  ت المتخالاف 
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 الوص  8-1-2
اةد حظت   ر زف اةيئة ادد  سرترترترترترترترترترترترتتةاف على ااتظو اإلامج نية اخعرترترترترترترترترترترترت يل  تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  مدال ها.  [111]

اات اداف اإلامج نية  دارإل ااتظام ااةطين اادام ،    ةل  ات اداف اإلامج نية الةاة اات ا يةخ ادل ام  ز عاملت اإنتاى 
ااتاج  اتظام ُلعرترترترترترت و ااخ سرترترترترترتيس   ااخالار  اآلمتة.  يعرترترترترترت اخ انخما  سرترترترترترتيلظ  إاي ما على أهن  ، ابهخمام      نُ الةرترترترترترتاة اات ا ية

على اا  لؤ د ادر ، ةو اال  يعرترترترترترت  ااخالار  اآلمت ةراسرترترترترترتخممانة اةيئة إع اى و ااترترترترترترت اداف اإلامج نية الةرترترترترترتاة اات ا ية 
 دعو أهداف ااخالار .مص أجل د اية اخداب  ااةاة اات ا ية اادال  امل  ا ضدأب ن  مص املعامهة 

 ةرترترترترترترترترترترترترترتة ر ااخ ةراف  ااة ص حيةل د ن ااخةد م ااخمتةاةجت ااعرترترترترترترترترترترترترترت لذ، ما حتدع إامج ين أع  نظام  ُ ةاجه عملية   ةل اد  [112]
عب أن لخمنل هدف اةيئة و مةا  ة أحدن ااخ ةراف املعرترترترترترترترتخالد  و   . 2030  2020املعرترترترترترترترتخة لية و ااةج  املمخد  ب  

سرترترترترترترترترترترترترترت  ز اات   اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  مدال ها ااد اية. اختةيذ إمماانف ما ادل ا مص ااتظو اإلامج نية  حتدلد 
اد لخمنل أحد   . اات ا ية ااترت اداف اإلامج نية الةرتاةبترتمل أسرتاسرتت على أنترت ة   ادل املدلةماف   ةسرتيذ ن اظ نظام 

ااعد  بياانف م  زلة ملخ ل اف ااةرترتاة اات ا ية عتد االسرترتخ اد، بتاًى على املدلةماف  إنترترتاى ايمةااخاةق مص  و أنترترت ة اةيئة
ف و مترترترترتجل ملخ ل اف ااةرترترترتاة اات ا ية اسا رترترترتة بمل  ا خعرترترترتابل اات عرترترترت   اايت مت  حتميل ا مص ا ل  ل بلد معرترترترتخةرد.  اد لُ 

ذ اخ عرترترترترتيط املةسرترترترترت  ااترترترترترت اداف اإلامج نية الةرترترترترتاة اات ا ية ضرترترترترتافة إىل اات،  مص ربط ااعد  اا ياانف هذه بتظام ابإل  بلد. 
ااترترترترترترت اداف بددم االمخنال، و نظام  شرترترترترترتدارا خ  ، منل اإل شرترترترترترتدار.   مص دمج مخ ل اف اإلإ رترترترترترتدار ااترترترترترترت اداف عملية

 .اإلامج نية الةاة اات ا ية
لخدلق بختةيذ ا ةااية  يع   و ماا خ   املدتية عص  نب مذ متظمة ا مارل ااداملية  املتظماف و املعخة ل سخدمل اةيئة  [113]

لترترترترترترت اداف اإلامج نية ااداملت ال  انسرترترترترترتيضرترترترترترتمص اات ا عرترترترترترتاظ   .   يةه   ااخالار ،  ال سرترترترترترتيما   ةل  مة ةم ااتافذ  املةحد 
ااخابذ  ا  سرترترتذ اد اية اةاالة اات الف مذ منةا  ااتافذ  املةحد الةرترترتاة اات ا ية ااذع لخو   ةل ه حتت رعالة أمانة اال ةااية ا

خةاعل املدلةماف املخدلةة سرترترترترترتخ ي  أن  ة ر بتةعرترترترترترت ا  سرترترترترترتيخو  االعجاف اق اا لدان ا عضرترترترترترتاى و    ةااية  يعرترترترترترت  ااخالار . ال
 . افي مذ نظو ااتافذ  املةحد ات اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية اب

اةيئة الاةاظ على ااتظو اإلامج نية أ    ةل ها بغية  عرترترترترترترترت يل ااختعرترترترترترترترتيق ااد   اخ ادل اا ياانف  اد ُلعرترترترترترترترت و  مني  ج ةد [114]
 اإلامج نية بتمل     و  تمية ااخالار  اآلمتة   تةيذ اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  مدال ها.

 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [115]
 

  بتالاح بة ةه ااتظام ااد   اخ ادل املدلةماف املخدلةة اات اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية إ دار  م  زإنتاى
 .ات اداف اإلامج نية الةاة اات ا يةاب

 مص أجل  ااخابذ اق ةاايةاات اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية ااتظام ااةطين اادام إل دار إنتاى  عملية إ مال
 . إرساةا  اسخقم اات اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية ابإنخا  املدلةماف املخدلةة 

 ااترترترترت اداف اإلامج نية الةرترترترتاة اات ا ية إ رترترترتدار  م  ز السرترترترتخادان، دعو ا ط اف املخدااد  حينما  دعة اناجة
 .اات اداف اإلامج نية الةاة اات ا ية ااتظام ااةطين اادام إل دار 

 أ  ااترترترترترترترترترت اداف اإلامج نية الةرترترترترترترترترتاة اات ا ية إ رترترترترترترترترتدار  م  زإممانية دمج اةاعد اا ياانف ا خ   و  و اا اث
 رب  ا مبخ ل اف اات اداف اإلامج نية.
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   تة.إاامة متارلذ ل ل ية اتظو إامج نية جدلد  أ  حمع 

 
 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة  لسلا واملسارات: 8-2

املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترترترتاة اات ا ية اايت مت    ةل ها اعرترترترترترتلذ  معرترترترترترتاراف حمدد ، مذ ما ل افة ا مص ب   ة ةالف  ترترترترترترتخيص 
  مدا اف الةاة اات ا ية   ةجي اف.

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-2-1
 معرترترتاراف حمدد ،  حعرترترتب االاخضرترترتاى ما ل افة ا مص مت اعخماد   تةيذ ااددلد مص املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترتاة اات ا ية اعرترترتلذ  [116]

اةاالة اات الف بخداب  ااةطتية املتظماف  هذه املدال  .   ُز  دهاب   ة ةالف  ترترترترترترتخيص  مدا اف الةرترترترترترتاة اات ا ية ادعو  تةيذ
، أ  إلنترترترترتاى نظو االسرترترترتخ اد  تظيو ادعو أنترترترترت ة حتليل خماط  اآلفاف  نظوأن  عرترترترتخخدم ا اايت ُ مص  ااةرترترترتاة اات ا ية املتعرترترترتةة

 ااة ةل إىل ا سةاظ.بت ن ةا ضاف املخا ة ابملتخالاف مةج ة حنة ااخةدل .  اد أد  اات إىل   عيط ااخالار    ع لذ 

 الوص  8-2-2
ا،  امص ةبخ ادل املتخالاف اات ائي عرترترترترتو فةطمل  دد ااخالار   خ [117]   ةةم بدت أ رب  ابإلنخا  املترترترترترتجل العرترترترترتلذ ب  اا لدان. ألضرترترترترتً

تةل اات الف  املتخالاف اات ا ية باات الترترترترت  اف  عرترترترتم  جةدها  إنخاج ا حةل اادامل.  ل أشرترترترتمال اازراعية بختةلذااترترترترت  اف 
حةل اادامل اقسرترترترترترترتخالابة اخةل اف اا لب، ابإلضرترترترترترترتافة إىل ااة رترترترترترترتةل إىل مةرترترترترترترتادر املةاد اازراعية مص خمخل  اا لدان  املتاطق. 

راعية إىل زايد  ااخالار     ادل مةاد إ نار اات الف   تةل اادمال،  ابإلضرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل اات، لؤدع  مني  ج ةد ااختمية ااز 
لزلد مص خماط  انخةال بدت اآلفاف عرب اند د أ  عرب ااةاراف.  عليه، عب أن  خ ةر اسرترترترترترتجا يالياف ااةرترترترترترتاة اات ا ية  ما

 نخا . ط ظ اإل ااخالارلة ملتذ خماط  اآلفاف  االسخالابة ةا  إداراا مذ  غ  ممارساف ا عمال
اايت مص شرترترت هنا أن  ُيعرترترت   ااخالار   يئة مص خقل  ضرترترتذ مدال  خا رترترتة اباعرترترتلذ ا سرترترتاسرترترتية  املعرترترتارافأن  عرترترتخاليب اة  مص  [118]

  ة ااد اية الت الف  املتخالاف اات ا ية.  عب املخةرترتلة ابناملمارسرترتاف ااخالارلة ااخةليدلة  املخغ     مص ًق    دمسأن اآلمتة   
 خذ   أحمام الم اا ة،ةرترترترترتاة اات ا ية،  ط ظ الق هذه املدال  برب  ة ةالف  ترترترترترتخيص خا رترترترترتة ابآلفاف،  مدا اف أن  ُ فم 

ا عيتاف  مةن اائمة على أسرترترترترترترترترترترترترترتا  املخاط   ا ها مص املةاد ااخةجي ية ملعرترترترترترترترترترترترترترتاعد  اا لدان و  تةيذ املدال  ا دلد   تةيذً 
ا بترترترترترت ن ااخاةق، منل ااةرترترترترتاة اات ا ية اسا رترترترترتة اباعرترترترترتلذ  املعرترترترترتاراف أحمامً  مص أن  ضرترترترترتو املدال  ااد اية اخداب    .  امًق 

 .عملياف ااخدايق
مةا ضرترترترترترترترترترترترترترتاف ثتائية ب  ااد ل الخ  د مص ااختاع ا إبدار  خماط   إج اى ااخالار  إال بدد خو  و مدظو اناالف أن ال  مص  [119]

ااةرترترتاة  داب  تظمة ااخالار  ااداملية بترترترت ن ما ةاظ ااةرترترتاة اات ا ية بترترترتمل متاسرترترتب.   عرترترتختد هذه املةا ضرترترتاف إىل م ادئ 
 بترترترترت نعلى م   ااعرترترترتت ،  ةا ض ااددلد مص ااترترترترت  اى ااخالارل     ااةرترترترتاة اات ا ية  مدال  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف. 

أن  ااددلد مص اآلفاف امل    ة اباعرترتلذ اد  مةن مخ ابةة  مذعرترتار ما، مباةاعد ثتائية إلدار  خماط  اآلفاف امل    ة بعرترتلذ أ  
مدال  )املدال  ااد اية ُ ضرترترترترتدت  مص حتةيق  ةدم     و اال  يعرترترترترت  ااخالار  اآلمتة إاا   و  ل  مص املةا ضرترترترترتاف اانتائية. 

مةعاف      مص اآلفاف جمل  أ  فاف اام   آلإىل ااخداب  ااةرترترترترتاة اات ا ية  حتد د اسياراف املخعرترترترترتةة إلدار  املخاط  اباتعرترترترترت ة 
ترترترترتمةاة على امل ا   اايت ام افاف آلامل    ة بعرترترترتلدة أ  مبعرترترترتار ما.    ةى ال لدان ح لة ااخةا ض بترترترترت ن ااخداب  املخدلةة اب
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ية ا مص ااتاح، و حال  ان هذا ا م  مرب رً ما ملديار ااد   اخداب  ااةرترترترترترترترترتاة اات ا ية اساص بعرترترترترترترترترتلدة أ  معرترترترترترترترترتارابحنة مقئو 
 ااةتية.

 مص ااةضرترترترترتااي املةاهيمية بداًل املعرترترترترتاراف أ   بترترترترترتمل مخزالد على مةاضرترترترترتيذ حمدد  العرترترترترتلذ و املعرترترترترتخة لاملدال    ضرترترترترتذسرترترترترت  ز  [120]
اادامة اايت متت متااترترترتخ ا على ن اظ  اسرترترتذ.  مص أجل  ضرترترتذ ب انمج عمل اع  رترترتلة ابملدال  ااد اية اخداب   ااخ سرترترتيعرترترتية 

  شمل ا  حمخةاها  ا عاع أن حندد بداة هيمل هذه املدال  أ اًل  املعاراف، مص ااض  رعااةاة اات ا ية اسا ة اباعلذ أ  
هذه هت   االحخياجاف ابخخقف ااعرترترتلذ ا سرترترتاسرترترتية  املعرترترتاراف.  اخخقف، مذ ا خذ و االعخ ار ها تةيذن اظ  غ يخ ا   

 و  ضذ مدال  ملمةسة.اادتا   ا  اية ا ل اات  ع 
امدي تة اد لترترتمل  ضرترتذ مدال  خا رترتة بعرترتلذ  معرترتاراف  [121] اد   أنترترت ة إضرترتافية  خدلق مبدا اف ااةرترتاة اات ا ية ا دلد .  ألضرترتً

حتخا  ااددلد مص املدال  ااد اية اخداب  ااةرترترترتاة اات ا ية اسا رترترترتة اباعرترترترتلذ  املعرترترترتاراف إىل  ضرترترترتم  مدا اف ااةرترترترتاة اات ا ية 
اةاالة اات الف بعرترترترترترترترت ةاة   خعرترترترترترترترتو بخ ث  بيئت متخةت الغالة  بةداايخ ا ضرترترترترترترترتد  تية ااةطا دلد ،  مص أن    ة ا املتظماف 

اآلفاف املعخ دفة.  ةذا ااع ب، اد لمةن مص ااض  رع أن  من  اةيئة أنت خ ا املخدلةة بخ ين مدا اف جدلد  الةاة 
 اات ا ية.

 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [122]
 

  املةافةة علي ا،     يق هذه املةاهيو شرترترترتمل ا  حمخةاها هيمل املدال  ااد اية اسا رترترترتة اباعرترترترتلذ  املعرترترترتاراف  بلةر  
 عتد  ضذ املدال .

  ،إج اى  ةييو الدةامل انامسة ااقزمة المتظماف ااةطتية اةاالة اات الف مص أجل ااختةيذ ااةدال ملديار سرترترتلدت ما
 اايت عب ااخغلب علي ا. انةاجز 

  اائمة املدال  ااد اية اسا رتة اباعرتلذ  املعرتاراف،  عتد االاخضرتاى، اج يب أ اةايف  املدخمد  دال املاال ةاظ على
  ضذ ب انمج عمل اخ ةل  املدال  اسا ة اباعلذ  املعاراف.

  ااخالارلة  املخدلةة اب مص ااغذائت  اا يئية اايت ا داى بدد ااختةيذ،  ةييو ااةةائد االاخةرترتادلة و إطار عملية ر رترتد 
  خاةق مص خقل امةعة خمخار  مص املدال  اسا ة اباعلذ أ  املعاراف.

 .مني  ا نت ة انااية املخدلةة مبدا اف ااةاة اات ا ية  
  املعرترترترتاراف هُنج بدللة إلدار  خماط  اآلفاف اآلفاف ااة دلة أ اةضرترترترتذعتد االاخضرترترترتاى، إنترترترترتاى امةعاف عمل  

 أ  ااعلذ.

 والطرود الربيديةالربيد مسارات إدارة التجارة اإللكرتونية و  8-3
آلفاف اايت  ُ اع عص ط لق ااخالار  اإلامج نية   رتة زع عرب اادائلة ا املةاد الخةرترترترترترترترتدع النخترترترترترترترترتار اآلفاف  ةمتعرترترترترترترترتة ةد د اية ج 

  اا   د ااربلدلة معاراف ااربلد

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-3-1
اايت  ُ اع عص ط لق اآلفاف  اادائلةانخترترترترترترترترتار اآلفاف  املةاد إىل اند بترترترترترترترترتمل ملاةظ مص  ةتعرترترترترترترترتةامل ةد ايااد ة  أفضرترترترترترترترتت ا  [123]

إن  أحالام املةاد اات ا ية اادااية املخاط  اايت لخو   .  اا   د ااربلدلة ااربلد معرترترترترترترترترترترترترترتاراف مص خقل ااخالار  اإلامج نية   ةزع
ااةرترترتاة اات ا ية  و اال خةرترترتدل اا   مص ب امج اا   د ااربلدلة شرترترت ا ها عرب اإلنجنت بممياف  رترترتغ    شرترترتات ا عص ط لق 
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ااربلدلة ااد اية  خ    اسدماف لخو  خ ذ االمخنال  إنةااه اباخدا ن مذ ااة االف اند دلة ا  ا أ  املدخمد .املةرترترترترترترترترترترترترترت ح هب
 خدماف ااتاص.  
 الوص  8-3-2

 اا   دزادف م يدرترتاف اات رترتالف  املتخالرترتاف اات رترتا يرترتة  اآلفرترتاف اايت لخو  طل  رترتا عرب اإلنجنرترتت )ااخالرترتار  اإلامج نيرترتة   خرترتدمرترتاف  [124]
بترترترترترترترترترترترترترتمل     و ااعرترترترترترترترترترترترترتتةاف اايت أعة ت إب ام اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  اعخماد مدظو املدال  ااد اية اخداب   ااربلدلة

.  و  ن  مص   تةع ا املخزالدلصو ااخالار  ااعرترترترترترترترترترترترترتلذ املخدا اة  حالوااخالار  اإلامج نية و  دزلز  عرترترترترترترترترترترترترت وااةرترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية.   ُ 
 على درالة ابالةائ عرب اإلنجنت الةائ   املتخالاف اات ا ية  اادتا رترترترترترترترترترترترترت  ا خ   اساضرترترترترترترترترترترترترتدة  لار اات الف اناالف، ال لمةن

املتجايف إايه.  اد  ؤدع الة املد فة  ا ل ا ةل عملية اا يذ  إرسال الدميلاالعخ ار املةاذ ا غ او  املدمةل هبا  ال أيخذ ن و
اةرترترترترتاة اب املخدلةة سرترترترترتخ اداالد ن  ل ية أع  مص مخ ل اف مص خاضرترترترترتدة الةائ  إىل بلد ما مةاد إىل اسرترترترترتخ اد  اادميل ةاجد مبةاذ 

 .اادميلاات ا ية ا لد 

سرترترترترترترتيجافق .   اا   د ااربلدلةخدماف  عملياف ااخالار  اإلامج نية  شرترترترترترترتاص املتخالاف عرببترترترترترترترتمل     مص املخةاذ أن  زداد  [125]
. اا   د ااربلدلةعص ط لق ااربلد أ  خدماف  د اًياا  شرترترترترترترترترترترترترتات ا ااعرترترترترترترترترترترترترتلذ اساضرترترترترترترترترترترترترتدة الةائ  اايت لخو  دا ة مذ ازدايداات 

 سرترترتخاخا  متظماف ااةرترترتاة اات ا ية حةل اادامل إىل أد اف  إج اىاف فدااة اةاص ااربلد  اا   د ااربلدلة.  ابإلضرترترتافة إىل 
هة اا  لةة ا   د ااربلدلة ا  اات، اد لمةن ااختعرترترترترتيق ااد   الخداب   اإلج اىاف امل  ةة على مترترترترترتغلت ااخالار  اإلامج نية 

متذ ااخالار  و ا نةاع امل دد    عرترترترترترترترترترترترترترت و ااخدا ن مذ ااة اعاف ا خ   منل ا مارل اد لُ   ملدا ة هذه املترترترترترترترترترترترترترترتملة.  ا حذ
مماثلة  ا ل،  اايت  ةاجه مترترت ابالنة اض )ا ةااية ااخالار  ااد اية و ا نةاع امل دد  ابالنة اض مص انيةاانف  اات الف ااربلة

 ال.  ةل  نظام د    اسذ اات اظ  فد   ودماف ااةاة اات ا ية، مخدلةة ف
 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [126]

 
 اتةاف ااخالار  عرب  متار  ااخالار اات  اف اايت   مص ًق   و اال اال ةاالف  عخ دف د اية  ةداالض قع جب

مخ ل اف و اال ااةرترتاة اات ا ية،  لت اا لد املعرترتخةرد اد  و لة مةن أن  أهن  الخ  د مص  نية  املعرترتخ لم  اإلامج 
  س ب  جةد هذه املخ ل اف   يةية االمخنال ملخ ل اف االسخ اد اسا ة اباةاة اات ا ية.

 اات الف ااربلة امل دد   إنترترترترترترترترترترترترترترتاى شرترترترترترترترترترترترترترت مة مترترترترترترترترترترترترترترتج ة ب  ااة االف )ا ةااية ااخالار  ااد اية و أنةاع انيةاانف 
أ جه ابالنة اض،  متظمة ا مارل ااداملية،  اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف  ااة االف ا خ   امل خمة  إلعاد 

 ااربلد. اا   د ااربلدلة ةضت إىل  ضذ سياساف   ة ياف متج ة بت ن ااخالار  اإلامج نية  معاراف آتزر  ُ 
ا  مص  اا   د ااربلدلة   ةل  امةعة أد اف مترترترترتج ة ب  ااة االف اختظيو ااخالار  اإلامج نية  معرترترترتاراف  ألضرترترترتً

  ااربلد  فاة ا.
 ااخالار املدلةماف بترترترت ن أفضرترترتل املمارسرترترتاف   ترترترتاليذ  ادل أ  ب امج أ  ااياف اخ عامة   تةيذ سرترترتياسرترترتاف  ضرترترتذ 

 على االمخنال المخ ل اف،  ما إىل اات.
 
  ثالثةالطراف األ من كياانتلبشأن االستعانة   إعداد توجيهات 8-4

 ااعماح ابالسخدانة أبط اف اثانة اختةيذ إج اىاف ااةاة اات ا ية منل املدا اف أ  عملياف ااخةخيش
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ااةيام بذات  مص أجللى املةارد املتعرترترترترترترترتةة ادعم ا عةرترترترترترترترتةل سرترترترترترترترتخخاح ال لدان اا اا ة و االسرترترترترترترترتخدانة أبط اف اثانة إممانية ان [127]

 بترترترترترترترترترترت ن ةجي اف اعخماد   تةيذ املدال  اايت  ةدم  مت   اد ااقزمة. اادملياف  ااضرترترترترترترترترترتةابط اإلدارلة   م  بترترترترترترترترترترتمل فدال مذ
ااخةخيش    عملياف املدا ةااددلد مص إج اىاف ااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية، منل  اختةيذاالسرترترترترترترترترترترترترترتخدانة ابامياانف مص ا ط اف ااناانة 

اتةس مدال    فًةا تةيذ اإلج اىاف  اسرترترتخم ارانمةماف هذا اسيار،  ، و حال اخخيار  ترترترتخيص اآلفاف.   ضرترترتمص املدال 
  معخةايف أمص ااةاة اات ا ية.

 الوص  8-4-2
ا  مخةادة أثتاى أداى  ظائة ا، منل ااةضرترترترترترترترترترترترترترتاى على اآلفاف  ا لاةاالة اات الف مترترترترترترترترترترترترترترتااةطتية ُ ةاجه ااددلد مص املتظماف  [128]

املتظمة ااةطتية اةاالة اات الف.  و منل  أن لدا  ا مةظةةأ  أنترترترترترترت ة امل اا ة،  اايت ال  مص  اةج  اةرترترترترترت   ا جل ا دلد 
   ةنااةةرترترترترترترترترترترترترترتةر هذه.  الخغلب على أ جه ابامياانف مص ا ط اف ااناانة هذه اناالف، اد لمةن مص املةيد االسرترترترترترترترترترترترترترتخدانة

اةاالة اات الف معرترترترترترترترتؤ اة عص نخائج ا نترترترترترترترترت ة اايت  ةةم هبا أط اف اثانة نيابة عت ا، فإن  ا ار االسرترترترترترترترتخدانة ااةطتية  املتظماف
 اةاالة اات الف.ااةطتية  على عا ق املتظماف معؤ ايخه ةذناانة هة ا ار طةعت  اا ط اف مص امياانف ااب

 اف ااناانة املخةاة ط ق ا  رترترترترترترترترترترتةل. اىاف ااةرترترترترترترترترترترتاة اات ا ية مص اع ل املةظة  اادمةمي   ا ط عرترترترترترترترترترترتم  اال ةااية بختةيذ إج   [129]
ةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية منل ااخةخيش  االخخ ار الةيام إبج اىاف حمدد  و اال اااامياانف مص ا ط اف ااناانة أ رترترترترترترترترترترترترترت    ةةلت   

ا اآلن و ااددلد ا شرترترترترترترترتائدً اةاالة اات الف أم ً ةطتية اا اباتيابة عص املتظماف امل اا ة   ترترترترترترترترتخيص اآلفاف  عقج ا  م اجدخ ا 
خترترترت لداف ااةطتية اادامة اايت ال  ةخةرترترت  اباضرترترت  ر  على ااةرترترتاة  ضرترترتذ عملية ااجخيص المص اا لدان.  و بدت اناالف، 

ااتظو اات ا ية.  و حال عدم  جةد  ةجي اف متعرترترترترترترترتةة، اسرترترترترترترترتخخدمت املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف امةعة مختةعة مص 
 ااخامو  ااخاةق.  اد  امل اا ة أشرترترترترترتمال هتال معرترترترترترتخةايف خمخلةة الغالة مص انت .   ةف اانااناط  ا مص مياانف اااخةةلت 

إىل  رترترترترترترترترترترترتدةابف ة   ااناانا ط اف  مص مياانفاا ةليل اانةة و مةثةاية اإلج اىاف اايت  خخذها إىل  افاالخخقف  ؤدع هذه
 املعخةرد  مخ ل اف اسخ اد إضافية ازايد  ثةخ ا و سقمة االسخ اد.لارلة عتدما  ة ض اا لدان 

 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [130]
 

 داى  ةناانااط اف ا  مص مياانفاابترترترترترترت ن  ةةلت   ةجي اف   ةد اي ال اعخماد مديار د   اع  رترترترترترتلة )أ  مد 
تيابة عص املتظماف اباإج اىاف ااةرترترترترتاة اات ا ية منل ااخةخيش  أخذ ااديتاف  االخخ ار  امل اا ة  اا  رترترترترتد  املدا ة 

 ااةطتية اةاالة اات الف.
 نظام  إنتاى مص خقل  اسخمتاف س ل زايد  اانةة و ب امج ااجخيص على املعخة  ااد   )على س يل املنال

   خيص د   .
  اسرترترترترترترتخخدام منةا   اايت  ةد  املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف ااةدراف حعرترترترترترترتب اناجة ملعرترترترترترترتاعد  اختمية  ةف  مةارد

 اا  ف اانااث.



 2030-2020 اإلطار االسجا يالت اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف

 45من  35الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 تفشي اآلفات اإلنذار واالستجابة يف جمال مكافحة  تعزيز نظم  8-5
شرترترترترترترتئة مبا لعرترترترترترترتم  ال لدان أبن ُ مي   بقغ عص خماط  اآلفاف ااتاابآلفاف  االسرترترترترترترتخالابة ةا مص أجل اإلنظام عاملت اإلنذار 

بغية ،  اخدزلز ااةدراف ااةطتية  اإلاليمية اآلفاف إدخال مص خماط  اباةرترترترتاة اات ا ية الاد  املخدلةة بترترترترتمل اسرترترترتخ اات نظم ا 
 .دلد االسخالابة الغز اف ا ، مبا و اات االسخالابة بةدااية اخةتت اآلفاف

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-5-1
لةجد نظام عاملت اإلنذار ابآلفاف مذ ااياف اخةييو خماط  اآلفاف ااتاشرترترترترترترترترترترترترترتئة  اإلبقغ عت ا، ما لةف  مدلةماف متخظمة  [131]

 عرترترترترترترترترترترترترترتخخدم املتظماف ااةطتية اةاالة   المتظماف ااةطتية اةاالة اات الف بترترترترترترترترترترترترترترت ن ااخغ اف و حااة اآلفاف حةل اادامل. 
ية اسا ة هبا بع عة بغية  ةليل خماط  إدخال اآلفاف  انختارها.  و حال اات الف هذا ااتظام اخميي  نظو ااةاة اات ا 

 ةترترترترترترتت اآلفاف،  عرترترترترترتاعد نظو  أد اف االسرترترترترترتخالابة املدزز  اخةترترترترترترتت اآلفاف اا لدان املخضرترترترترترت ر  على ا اا إج اىاف و ااةات 
 املتظماف اإلاليمية اةاالة ا دلد .  اد  دا نت املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف ااغز اف  ، ال سرترترترترترترترترترترتيما ضرترترترترترترترترترترتد  باملتاسرترترترترترترترترترترت

  ةل   نترترترت  امةعة أد اف شرترترتاملة  سرترترت لة االسرترترتخخدام ملعرترترتاعد  اا لدان على ت الف  متظمة ا اذلة  اازراعة مص أجل اا
و معرترترترترترترترترتاعد  املتظماف ااةطتية اةاالة  فاعقً  د رًااالسرترترترترترترترترتخالابة بعرترترترترترترترترت عة  فدااية.   ؤدع املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف 

 عرب متاطة ا.اآلفاف ختعيق االسخالاابف اخةتت هت  ةةم باات الف   

 الوص  8-5-2
امت  خممص   . بعرترترت ب سرترترت عة  حالو  دا ل ااعرترترتلذ على املعرترترتخة  ااد   اآلفاف و متاطق جدلد  بعرترترت عة     انخترترترت ف  [132]

ااةيام ابسخنماراف ب عاملخغ   بع عة،   ا ةزلدةا  ة حد ن اآلفاف  سيتارلةهاف املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف مص م
ح املخاط  ااتاشرترتئة.  لخو إج اى نترترتاس املعرترت  هذا مص ا ل بدت اا لدان  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف ة عرترت     و مُ 
 ا على ن اظ  اسذ.خو متار خه دائمً   امص ال 

 ةةم خم جاف مص اا لدان  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف اايت على آلفاف ابااتظام ااداملت اإلنذار حيةرترترترترترترترترترترترترترتل  مص أن  [133]
إىل ا  ميذ ا ط اف املخدااد .  اباتعرترترترترت ة ف مً أ ن     أ رب عرترترترترت ةاةب بدملياف املعرترترترترت  هذه،  أن عدل ااتخائج مخاحةاباةدل 

املخدلةة مبخاط  اآلفاف ااتاشرترترتئة املدلةماف  دخال عرترترتم  إبأدا  عامة  ضرترترتذ اباةدل،  مص ا  املترترترتمةاة ا لدان أ  املتاطق ا
حتدلد خماط  اآلفاف  مص أجلو ىيذ املتاطق بد ر هام املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف  ضرترترترترترت لذ  مص أن    نترترترترترترت ها. 

 ااتاشئة  اإلبقغ عت ا.
اسرترتخ اات الاد  مص خماط  اآلفاف اا لدان على  ميي  نظو ااةرترتاة اات ا ية بترترتمل اباخغ اف و سرترتُيعرترتاعد حتعرترت  ااةعت    [134]

 خماط  دخةل اآلفاف   ةطيت ا.
آلفاف بترترتمل ابسرترتيدمل نظام اإلنذار   اإلبقغ عص اآلفاف. ااتظ  و ااعرترت ل اايت  عرترتم  ال لدان بخاعرترت   ألضرترتا عب  [135]

اةدال  ااعرترترترترترترترت لذ على اإلبقغ اىيذ ا ط اف املخدااد  ذ شرترترترترترترترتال  ما مم ص   ىيذ ا ط اف املدتية إاا اباتعرترترترترترترترت ة إىل أفضرترترترترترترترتل 
 ااتامل عص اآلفاف.  

في ا هذه اآلفاف.  و  ن  مص حتدن  ةترترترترترترترترترترترترترترتت اآلفاف حتدايف      ال لدان  املتاطق اايت ُ ترترترترترترترترترترترترترترتم ل حاالف  مص أن    [136]
)منل االفخةار إىل املدارف ااةتية أ  نةص ا د اف أ  عدم  ةالة ااةدراف و اال  ااةائمةااخادايف ال ُ داجلم اناالف، 
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  ةي  اآلاثر على  املزلد مص اآلفاف ملتذ انخترترترترترترترترترترترترترترتارمبا فيه اامةالة   ااختةيذ اادملتااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية مص حيث اادلةم أ  
 ا ا يل  اا يئة.  اد لع ب اات ادلداف ال داعت ةا ا.مص ااغذائت  اا يئة  ااخالار .

ص خقل  تةيذ إج اىاف ااةرترترترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية على   مااغز اف  مص اند  مص خماط   ةترترترترترترترترترترترترترترتت اآلفاف ا دلد  )مبا و اات [137]
املعرترترترترترترترترترترترترتاراف ااخالارلة،  امص ال  مص ااةضرترترترترترترترترترترترترتاى علي ا.  اذات فمص ااضرترترترترترترترترترترترترت  رع أن  مةن اا لدان اادر  على ا خترترترترترترترترترترترترترتاف ا 

مص ااددلد  و  فاف.از اف اآلاادعو املتاسرترترترترترتب اقسرترترترترترتخالابة و حااة على ةرترترترترترتةل  االسرترترترترترتخالابة ةا بعرترترترترترت عة، مص خقل ان
املتظماف اإلاليمية  ضرترترترترترترت لذهيا ل  تعرترترترترترترتيق إاليمية ملمافاة اآلفاف ااداب   الاد د بترترترترترترترتمل فدال.   ذ ُ ةضرترترترترترترتاناالف، مل 

، حيث  دعو املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف و االسرترترترترترترترتخالابة اخةترترترترترترترترتت املتاطق د ر  تعرترترترترترترترتيةت م و داخلباةاالة اات الف 
 اا لدان اجملا ر .املعاعد  اايت  ةدم ا يع  اآلفاف   ُ 

امةعة خقل إنتاى مص  ،زايد  ادر  اا لدان على االسخالابة   مص حتةيق اات جزئًيا على ا الإىل اجة ملاة  هتال ح [138]
 ب عرترترترتاطة أ  مص ب انمج عمل اةيئةو إطار ُ مص ااة رترترترتةل إاي ا بعرترترترت ةاة.   مص   ةل  هذه املةارد  ةاردممص  ةمؤاةأد اف 

اإلحخ ا مص اع ل ا ط اف املخدااد .   ؤدع اةيئة  اسرترترترترترتخخدام منل هذه املةارد ا ل  ةترترترترترترتت امل ض مص  يعرترترترترترت  و  د رًا ألضرترترترترترتً
ابإلضرترترترتافة إىل اات،  مص أن  عرترترترتخمترترترترت  اةيئة إممانية إنترترترترتاى ااياف متةلل   أنترترترترت ة ااختةيذ. ا ها مص خقل ااخدرلب   

  ةتت اآلفاف.االف نااخةد ع بتالاح د اناسو و اادامل ا د   ا متةلللتم ل ملعاعد  اا لدان اايت  ةطةعي
 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [139]

 
 خماط  اآلفاف ااتاشرترتئة  اإلبقغ عت ا على معرترتخةايف املتظماف ااةطتية  لمترترت  عصحتدلد  ف و انااة ااداملية ا

 املعخخدم  اخاع  نظام اإلنذار ابآلفاف. مخ ل اف اةاالة اات الف  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف، 
  ية ااد اية اةاالة مدال  اال ةااا إىل اسرترترتختادً  يعرترترت    ةل  نظو م اا ة اآلفاف، مص أجل مةا رترترتلة اادمل مذ اا لدان

 ااقزمة المت  امل م  عص خماط  اآلفاف ااتاشئة  االسخالابة ةا. ااةتيةااخةجي اف  اات الف  ا ها مص
  ضرترترترترترتذ نظام اختعرترترترترترتيق نترترترترترترت  املدلةماف املخدلةة مبخاط  اآلفاف ااتاشرترترترترترتئة  ااخغ اف و حااة اآلفاف، مبا و اات 

 ملتاطق املتار ة و هذا ااتتاس. ميذ اا لدان  ا ال ياانف  ضذ مدال  متج ة
  نظام عام  مص أن  عخخدمه اا لدان  املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف اخعاليل خماط  اآلفاف ااتاشئة ضذ 

  اإلبقغ عت ا، مبا و اات ااخغي اف و حااة اآلفاف.
  زااة انةاجز انااية اايت ا دلد  و ااةات املتاسرترترترتب  إاإلبقغ عص ااغز اف  يعرترترترت جدلد  اخسرترترترتُ ل اسرترترترتخمترترترترتاف

 .بتما اسخ اات حتةل د ن اإلبقغ عص اآلفاف
 مبا و اات، عتد االاخضرترترترترتاى،   سرترترترترتياسرترترترترتخ ا  هيمل ا بترترترترترتمل  اضرترترترترت  ال ةااية ااد اية اةاالة اات الفا  اللة حتدلد

 اللة  ضمصآلفاف  ا م اض انيةانية  اات ا ية ااداب   الاد د اب املخدلةة  ةارئحاالف ااإدما  نظام ااةاالة مص 
 اباةاة اات ا ية.مخدلةة شاملة 

  رباى اقسخالابة ناالف اا ةارئ املخدلةة اباةاة اات ا ية.مص اسإنتاى ش مة 
  اسرباف  مةارد االسخالابة و ااةات املتاسب.إش ال املعاعد  و ضمان 
   مبرتا و اارتت خ ط الغز افسرترترترترترترترترترترترترترتخالرتابرتة مص أجرتل اال ة  مخرتاحرتة ال لرتدان فدرتاارت ةبعرترترترترترترترترترترترترترتي رتامةعرتة أد اف   ةل ،

اةائو اند د،  ب   ة ةالف ااخترترترترترترترترترترترتخيص،  ب   ة ةالف االحخةاى،    دي  ا ةارئ،  ط ظ االف ااالسرترترترترترترترترترترتخالابة ن
 ات. عةامل امل اا ة،  خياراف امل اا ة،  عقجاف ااةاة اات ا ية،  ما إىل ا اآلفاف ،  جااابفاآلفاف دئمةا
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   أد اف االسرترترترترترترترتخالابة الغز اف   تةيذ إطار اادعو و ااخما  م ادراف اادعة  مذ ا  اف املاحنة ا خملة،  يعرترترترترترترترت
 .اايت مت    ةل ها

 ةترترترترترترترترترترترتت اآلفاف مبةجب اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف،   ةف  ف ص ف لد   مافاةإنترترترترترترترترترترترتاى نظام د   مدزز مل 
 Spodopteraد د  انترترترترترترترترترترترترترترتد اس لةية ) اآلفاف، منل  ةترترترترترترترترترترترترترترتت ةترترترترترترترترترترترترترترتت اامارثية مص لااالف االخةرترترترترترترترترترترترترترتدع 

frugiperda ً على  جه  اآلفافعلى  ااقزمة الةضرترترترترترترترترترترتاى  املت الياف اف ةف  اسرب عص ط لق ا و أف لةيا،   مؤخ
املةارد ااقزمة إلنترترترترترترترتاى فإن  فةائد     ،  اد حيةق ماحن  اخمةلل ااتظامال د اية م ادر  إطقظأن    مذ. عرترترترترترترت عةاا

 ا  مانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.  يانة منل هذا ااتظام سخخالا ز املةارد املخاحة حاايً 

 
  تغري املناخ على الصحة النباتية وإدارهتاآاثر تقييم  8-6

 اات ا يةات الف  املتخالاف اب ضذ ب انمج عمل اخةييو  إدار  ااثر  غ  املتاخ على ااةاة اات ا ية  ااخالار  ااد اية 

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-6-1
عرترترترترترترتائل لخدلق مب و ماال سرترترترترترترتيما  غ  املتاخ على ااةرترترترترترترتاة اات ا ية  ااخالار  اآلمتة الت الف  املتخالاف اات ا ية، ااثر  ةييو لخو   [140]

املتاخ و إطار  ةييو خماط  اآلفاف  إداراا.   تدمس اضرترترترترتااي ااةرترترترترتاة اات ا ية بترترترترترتمل  اف  و ااتةاش ااد   بترترترترترت ن  غ  
 ااة لق انمةمت ااد   املدين بخغ   املتاخ.

 الوص  8-6-2
 غ  ااثر  ا  أن   غ  املتاخ. ااثر اإلاليمت بعرترترترترترترترترترترت ب  ا اذلة على املعرترترترترترترترترترترتخة  اخالار  ط لةة نل حتدايف منل نةص ةدم ا [141]

ااملتاخ على اآلفاف اات ا ية  اناقف اآلفاف ادد  ا النخترترترترترترترترتار معرترترترترترترترتارً   ةف  ااخالار  ااد اية ن   ااتظام ااخالارع ااد   ألضرترترترترترترترتً
ابملتخالاف  مص أجل حتةيق ااةةائد ا خملة الخالار  ااد اية  اآلفاف اات ا ية  اناقف اآلفاف و متاطق جدلد  مص اادامل. 

اآلفاف  علو أ بئة  ف، اآلفاف  اات ال مبا أن  انخترترترتار  دزلز أنترترترت ة ااةرترترتاة اات ا ية املخدلةة بخغ  املتاخ. ال بد  مص ، اازراعية
على املعرترترترترترترتخةايف  حامسًاا لُدد  أم ً م اا ة  اا  رترترترترترترتد ال اةلة نظوفإن   جةد بترترترترترترترتمل     بعرترترترترترترت ب  غ  املتاخ،  ااثرها اد لخغ   

 علو ا  بئة  ااةدر  اإلم اضرترترترترترترترترترترترترترتية اايت حيااا ااةطتية  اإلاليمية  ااد اية.   ُدخرب مد فة اآلفاف  ااخغ اف ا خملة و د راف 
حتدلد اس ةاف  اإلج اىاف ااقزمة مص أجل خاط  اآلفاف مل غ  املتاخ ضرترترترترترترترترترترت  رلة عتد إج اى  ةييماف ُ مص أن لعرترترترترترترترترترترت   ا 

 . ُم اع  اقاخةاد إلدار  خماط  اآلفاف هذه بتمل فد ال
مص ااضرترترترترترت  رع أن    اةضرترترترترترتااي ااةرترترترترترتاة اات ا ية و اعخ اراف ااعرترترترترترتياسرترترترترترتاف اادامة املخدلةة بخغ  املتاخ.اهخمام أ رب  عب إلقى [142]

 اص  ااة لق انمةمت ااد   املدين بخغ  املتاخ.أعمال و  اف   تدمس سرترترترتياسرترترترتاف  اسرترترترتجا يالياف ااةرترترترتاة اات ا ية بترترترترتمل  
 عتد إال امخاحً  ااعياست  ااخمةلل ااقحق الحخياجاف ااةاة اات ا ية على املعخة  ااةطين  اإلاليمت  ااد  لمةن ااةزن 
 بت ن  غ  املتاخ.اادائ  ااتةاش هام مص عتا   ات ا ية  دتة  ااةاة امبعائل االعجاف 

أرلد ةذه املعرترترترترترترترترتائل أن حتظى مبزلد مص  ما ا المعرترترترترترترترترتائل املخدلةة بخغ  املتاخ.  إااا أ ايً اةيئة سرترترترترترترترترتة  اعخ ارً  حىت اآلن، مل ُ ةلع  [143]
 ُ مص حتةيق اات على أفضرترترترترترترترترترترترترترتل  جه مص خقل االهخمام و ب انمج عمل اةيئة، فق بد  مص مدا خ ا ب  لةة مت الية. 

 حتدلد أ اةايف اادمل اا مةحة  املختاس ة.م مة ةة ممل    إنتاى امةعة عمل مدتية بخغ  املتاخ 
 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [144]
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  تاخ   ث ها على سياساف ااةاة اات ا ية.اضااي  غ  املعلى مدا ة اةيئة مد  ادر  اسخمتاف 
 عتد االاخضاى، اخاليل  متااتة معائل  غ  املتاخ  ااةاة اات ا ية بتمل مت الت  متخظو. ،إنتاى متخد  متاسب 
    ،اخاليل ااف  رترترتلة م ادئ  ةجي ية  ضرترترتذ ، عتد االاخضرترترتاى ضرترترتذ  ة رترترتياف بترترترت ن  غ  املتاخ  ااةرترترتاة اات ا ية

 خماط  اآلفاف  ر دها.
 بت ن  غ  املتاخ. اادائ   دميو سياساف ااةاة اات ا ية و ااتةاش 
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 نترترترترترترترترترترترترت ةا   ةل  اادلةم  دعو ىيذ و مص أجل ااخداليل  اةرترترترترترترترترترترترتاة اات ا ية اادامليةاب املخدلةة اانا ااية طةعية اختعرترترترترترترترترترترترتيق 
 اةاة اات ا ية اب ااختظيمية املخدلةة

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-7-1
مد   مص أن لعرترترترترتاعد  اةرترترترترتاة اات ا ية ااد اية السرترترترترتخمترترترترترتاف إىل أع  اب املخدلةة اانا حتليل ةيا ل  سرترترترترتياسرترترترترتاف  ُأج ع [145]

ااختعرترترترتيق ااد   ا اةن ااةرترترترتاة اات ا ية اا لدان على لتب االزد اجية و أنترترترترت ة اا اث  اسرترترترتخخدام مةارد اا اث أب ن  
اةرترترترترتاة اات ا ية،  عتد ال اةن املخدلةة اب  دا ين د  هيمل مت  اسرترترترترتخمترترترترترتاف إممانياف إنترترترترترتاى  اد اا  ظ  ةاى   فدااية. 
 .اةيملا االاخضاى، مت  إنتاى هذ

 الوص  8-7-2
و اسخخدام مةاى   اادلةم زايد  جةد  ااب  ااد ل  املؤسعاف  ااخخةةاف إىل  و اال اا اةن لؤدع ااخدا ن ااد   [146]

عتدما لمةن هتال إال  حتدن ال فةائد ااخدا ن هذه ا  أن   .على ن اظ أ سرترترترترترترترترترترترترترتذ تخائجااتخائج  اعخماد حتعرترترترترترترترترترترترترترت  ااةارد   امل
لخدا ن، الدملياف  اةيا ل،  دعو اهداف )مبا و اات  اا  لة  ،  اياد  فدااة،   عرترترترترترترت يل ب  ا  مخ ادل  ا عرترترترترترترتاظاهخمام 
اا اث، أعمال ابإلضرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل اات، فإن  اناجة إىل   ةل  امةعة مخةازنة مص   ا، ااخمةلل ادعو اا اث  ااخدا ن.  أخ ً 

  دا ن آتزرع. اامةض  رلة إل،  ُدد  ةن ااخ  يةية اا ا   ةن االسجا يالية اا ا جا ح ب  
 يئة و هذا اجملال  اال ةاظ على اةيا ل.  اد لةف  ااخدا ن السياسة  ضذ ، مص امل و و اال اا اةن اامة  دا ن د  إل [147]

   ج اف نظ  مةيد  بترترترترترت ن ااعرترترترترتياسرترترترترتاف Euphrescoعلى سرترترترترت يل املنال مذ املتظماف ااد اية ا اةن ااةرترترترترتاة اات ا ية )
، ما لؤدع ةذا ااتترترترترترترترترترترترترترتاس إىل املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف    مص  ةةلت اإلدار   انة مة اامامل  اةيا ل.اادامة 

 طلب املةارد مص أمانة اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف.إىل  ةادع 
عتا    مص هاًماا عتة ً اةاة اات ا ية ااداملية املخدلةة اب اان ا عاملت اختعيق هيمل   سياساف م ادر  إلنتاى إطقظلُدد   [148]

 ا هداف االسجا يالية ال يئة.
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 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [149]
 

  ختعيق اا اةن.ا ااد اية ااةائمة يا لاة   عياسافااحتليل 
  ااد اية اةاالة اات الف مص أجل  تعرترترترترتيق اا اةن ااد اية، سرترترترترتياسرترترترترتة  هيمل اق ةااية  ضرترترترترتذ اسرترترترترتخمترترترترترتاف فةائد

 لخدلق بخادلد د ر املتظماف اإلاليمية اةاالة اات الف و عملية ااختعيق هذه. و ماسيما   ال
  عياسخ ا  هيمل ا.ااعخماد ااختعيق ااد   ا اةن اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف   ذات 
  اةاة اات ا ية.اب املخدلةة اانا د اية الةاة اات ا ية عتد االاخضاى، اتت  نخائج  ايةة إنتاى 

 

 امل تربات التش يصية: ةشبك 8-8
مةثةاة  ب  لةةإنتاى ش مة مص خدماف خمخرباف ااختخيص  ب   ة ةالف ااختخيص ملعاعد  اا لدان على حتدلد اآلفاف 

 و ااةات املتاسبأ ن    

 2030النتيجة املنشودة لعام  8-8-1
 هتال .  و ااةات املتاسرترترترتب هبااملةثةظ  فافعملياف ااخد ف على اآلخدماف خمخرباف ااخترترترترتخيص مص  ةف  شرترترترت مة د اية  [150]

املخخرباف ااةطتية ااف ااةظائ  ااخترترترترترترترترترترترتخيةرترترترترترترترترترترتية ااةةلة اادر  على  ةدمي خدماف مةثةاة و املتاطق أ  اعجاف رمست أبن  
 خ ةل  ادراف مزد جة.بىيذ اا لدان إىل ايام اجة انما لةلل مص  على ااةديد ااداملت،

 الوص  8-8-2
بيد أن   ةف   اسرب  أ  اسدماف متظمة  طتية اةاالة اات الف. أع   أداىنعص اسرب  ااختخيةية إحد  ااةدراف اا ئيعية  دد   ُ  [151]

بلد ل اب و املتار ة  ال بد   ع  بع ب حمد دلة ااةدر  اةيملية  اادرالة ااةتية.  مةي د بتد  اا لدانااختخيةية و  ن  مص 
خرترتدمرترتاف  اخاةيق اارترتت، ال برترتد  مص انةرترترترترترترترترترترترترتةل على مص اآلفرترتاف.  خرترتاايرترتة متخالرترتا رترته أن لُن رترتت أن   و لرترتار  ااعرترترترترترترترترترترترترتلذ اازراعيرترتة

ا ختاف الخمم ص مص  املقئمة ااختخيةية اسرب انةةل على ااختخيص.  ابإلضافة إىل اات، حتخا  اا لدان املعخةرد  إىل 
 ا      الزراعة أ  ال يئة.اآلفاف و ااعلذ املعخةرد   اباخا  متذ دخةل اآلفاف اساضدة الةائ  اايت اد  ع ب أض ارً 

و اال  متةاةجيا ااختخيص ممل  الغالة.  أ    مص   لة ااخةدم مةاعلى معخة  اادامل إن  إنتاى خمخرباف  تخيص  [152]
اادااية ا ةد  لى خدماف ااخترترتخيص اةرترتةل عاددلد مص اا لدان الإىل اةاضرترت  أن  اسيار ااةحيد ااةابل الخ  يق اباتعرترت ة اا

دلى فعلى املعخة  ااد   أ  اإلاليمت أ  د ن اإلاليمت.  عص بُدد ادراف ااختخيصإىل هة ااخدا ن ب  اا لدان الة ةل 
عد   د ن اإلاليمت أن لعرترترترتخاليب بةدااية   ةاى  الحخياجاف ااةرترترترتديد لى عأُنترترترترت  سرترترترت يل املنال،  مص ملخخرب  ترترترترتخيةرترترترتت 

  و ىاد لخخةرترترترتص اا لد  ابو ح  خمخرب ادلو انترترترترت اف اإلاليو   و ا لمةن اد  اا لد  أ  مص أن . اإلاليوبلدان و 
 و املعرترترترترترترترترترترترترترتخة ل ااة لب، اد  مةن م ا ز   ما إىل اات. ،  و اادلدان اسي يةيومعرترترترترترترترترترترترترترت  اف ا م اض اات ا ية  اا لد  ج

 ددلد مص اا لدان الة ةل إىل أحدن خدماف ااختخيص.أمام ااااةحيد ااع يل ااختخيص  املخخرباف املتج ة هت 
إنترترترتاى شرترترت مة طةعية عص ط لق إىل ااةدراف ااخترترترتخيةرترترتية و ااددلد مص اا لدان االفخةار  مص أن  عرترترتاعد اةيئة و مدا ة  [153]

على ن اظ أ سذ.  ابإلضافة إىل اات،  مص ااةائمة اادامة  اف   يق مدال  املخخرب  ألًضاتخيص.   مص مص خمخرباف ااخ



2030-2020 اإلطار االسجا يالت اق ةااية ااد اية اةاالة اات الف  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 45من  40الصفحة 

 مص أن لمةن مبنابة خم ط الماحن   منةا  مترترت  ع مل ا ز ااخترترتخيص د ن اإلاليميةعلى إعداد اال ةااية ااد اية   دملأن 
  .منًق  م فق  ضذ املدال    تمية ااخالار ط لق  عصعتد  ةدمي املعاعد  ااخةتية إىل اا لدان ااتامية )

 ما للت  2030  2020 مص أن  تمل ا نت ة اايت سيخو  تةيذها و ااةج  املمخد  ب   [154]
 

  ةاى هإاليمية  اخخ ار  د ن منةا  إلنتاى خمخرباف  تخيص متج ة  ةة ر . 
 .اعخماد مدال   ب   ة ةالف ااختخيص امل لةبة 
   خمخرباف د اية. إنتاى ش مة يع 
  اإلبقغ عت ا اائمة مبخخرباف ااختخيص املخاحة  خربااا ضذ .
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 اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف

اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف هت ا ةااية د اية الةرترترترترترترترتاة اات ا ية ادف 
اآلفرترترترترتاف إدخرترترترترتال إىل محرترترترترتالرترترترترتة اات رترترترترتالف املزر عرترترترترتة  ااربلرترترترترتة عص ط لق متذ 

ااعرترترترترترترترترترتة   ااخالار  ااد اية أ ن  مص أع   تةقف اد ازدادف  انخترترترترترترترترترترتارها.   
 نيةا اامائتاففإن  ااتا   ااعرترترترتلذ حةل اادامل،  مذ انخةال  ات مضرترترترتى. 

 . تخةل مد و اايت  تمل خماط  على اات الف
 

 اةيمل ااختظيمت
ا 180هترترترتال أ ن  مص  » و اال ةرترترتاايرترترتة اارترترتد ايرترترتة اةارترترتالرترترتة  مخدرترترتاارترترتًدا ط فرترترتً

 اات الف.
ج ة ا ةرترترتال رمسية امل  ط ف مخدااد متظمة  طتية اةاالة اات الف    »

 .اق ةااية ااد اية اةاالة اات الفلبدة 
اختعرترترترترترترترترترترترترترتيق عمرترتل ف متظمرترتاف إاليميرترتة اةارترتالرترتة اات رترتال 10مت  إنترترترترترترترترترترترترترترترتاى  »

 متاطق اادامل.خمخل   املتظماف ااةطتية اةاالة اات الف و
ق اال ةااية ااد اية اةاالة اات الف أنترترترترترترترترترترترترترترت خ ا مذ املتظماف  تعرترترترترترترترترترترترترترت   »

 المعاعد  و بتاى ااةدراف اإلاليمية  ااةطتية. املدتيةااد اية 
 مرترتانرترتةا خرترتدمرترتاف خةف  بمتظمرترتة ا ارترتذلرترتة  اازراعرترتة ا.مو املخارترتد   ةةم  »

  ةااية.اق
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