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تغطية االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات للنباتات املائية
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صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) استخدام املواد الواردة يف هذا املنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف ذلك،
ميكن نسخ هذه املواد وتنزيلها وطبعها ألغراض الدراسات واألحباث والتدريس اخلاصة ،أو لالستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أن يشار
إىل أن املنظمة هي املصدر ،واحرتام حقوق النشر ،وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من
األشكال.
وعندما يتم استنساخ هذه التوصية الصادرة عن اهليئة ،جتدر اإلشارة إىل أن النسخ احلالية املعتمدة لتوصيات اهليئة متاحة للتنزيل على العنوان التايل:
www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/

وينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان التايل:
 http://www.fao.org/contact-us/licence-request/enأو إىلcopyright@fao.org :
وإن املنتجات اإلعالمية للمنظمة متاحة على املوعع اإللكرتوين للمنظمة ( )www.fao.org/publicationsوميكن شراؤها بإرسال الطلبات إىل:
تعب عن أي رأي خاص للمنظمة يف ما يتعلق بالوضع
 .publications-sales@fao.orgواألوصاف املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرضها ال ّ
القانوين أو التنموي ألي بلد أو إعليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها .وال تعب اإلشارة إىل شركات حمددة أو
منتَجات بعض املصنِّعني ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب املنظمة أو تفضيلها على مثيالهتا مّا مل يرد ذكره .واآلراء املعرب
عنها يف هذا املنتَج اإلعالمي هي آراء املؤلف (املؤلفني) وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة أو سياساهتا.
© FAO 2001/IPPC Secretariat

تاريخ المطبوع

هذا ال يشكل جزءًا رمسيًا من توصية اهليئة.

 2013-04ع ّدمت التوصية ونوعشت خالل الدورة الثامنة للهيئة.

 2014-04اعتمدت اهليئة ،يف دورهتا التاسعة ،التوصية بشأن تغطية االتفاعية الدولية لوعاية النباتات للنباتات املائية (.)R-04
 2016-12استعرض مكتب اهليئة التعديالت احلبية املقرتحة من عبل أمانة االتفاعية الدولية ووافق عليها.
 2017-04وافقت اهليئة ،يف دورهتا الثانية عشرة ،على إعادة ترتيب نسق التوصية وعلى إدارج التعديالت احلبية.
آخر تعديل لتاريخ املطبوع:

2017-04
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معلومات أساسية
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) ،اليت يتمثل هدفها يف "تأمني العمل املشرتك والفعال ملنع
انتشار ودخول اآلفات اليت تصيب النباتات واملنتجات النباتية" ،ال متيز بني النباتات الربية واملائية وال تشري على وجه
التحديد إىل النباتات املائية .وإضافة إىل ذلك ،فإن االتفاقية الدولية ،حسبما أوضحت هيئة تدابري الصحة النباتية (املشار
إليها يف ما بعد باسم "اهليئة") يف مناسبات عدة ،تعىن حبماية النباتات سواء أكانت مزروعة أم برية أم خاضعة لإلدارة.
وقد تتعرض النباتات املائية ،كغريها من النباتات األخرى ،لإلصابة باآلفات ،أو قد توفر قناة لآلفات أو أن تكون
ذاهتا آفات بالنسبة إىل النباتات األخرى.
ويشار إىل "النباتات املائية" يف عدة معايري دولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية) على أهنا نباتات ينبغي
محايتها حتت إطار االتفاقية الدولية .وأشارت اهليئة يف دورهتا األوىل ( )2006إىل تنسيق أمانة االتفاقية الدولية مع املنظمات
الدولية األخرى من أجل توضيح والية االتفاقية الدولية فيما يتعلق بالنباتات املائية الغازية .واعتربت خطة األعمال اخلاصة
باالتفاقية الدولية للفرتة  ،2011-2007اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الثانية ( ،)2007النباتات البحرية واملائية األخرى
قضية مستجدة يتعني النظر فيها ،ومتت اإلشارة إىل ضرورة وضع معايري دولية أو تعديلها لتأخذ بعني االعتبار
النباتات املائية.
ومت ،خالل الدورة اخلامسة للهيئة ( ،)2010عقد جلسة علمية بشأن النباتات املائية ،عرضت خماطر اآلفات
بالنسبة إىل النباتات املائية واملتأتية منها .واتفق أعضاء اهليئة على أن نطاق االتفاقية الدولية يغطي من حيث املبدأ النباتات
املائية.
كما مت االتفاق ،خالل الدورة السادسة للهيئة ( ،)2011على ضرورة أن يواصل املكتب واجملموعة املعنية بالتخطيط
االسرتاتيجي النظر يف مسألة النباتات املائية (مبا يف ذلك مسألة الطحالب) حتت إطار االتفاقية الدولية وأن ترفع
االستنتاجات إىل اهليئة (الفقرة  193من تقرير الدورة السادسة للهيئة).
وتبعا لذلك ،مت إجراء "دراسة استكشافية عن النباتات املائية وأمهيتها بالنسبة إىل االتفاقية الدولية" يف إطار
مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ وعرضها خالل الندوة اليت نظمتها االتفاقية الدولية أثناء انعقاد الدورة السابعة للهيئة
(.)2012
وتقوم هذه التوصية بتجميع ما جرى يف هذه املناقشات ،مع مراعاة النتائج املستخلصة من الدراسة اليت أجراها
نظام االستعراض ودعم التنفيذ وختلص إىل جمموعة من اإلجراءات املوصى هبا.
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هذه التوصية موجهة إلى
األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
التوصيات
تؤكد اهليئة على ضرورة محاية النباتات املائية واعتبار النباتات املائية الغازية آفات حمتملة يف إطار االتفاقية الدولية.
ولذلك ،فإهنا:
تشجع األطراف املتعاقدة على القيام مبا يلي:
(أ)
(ب)

(ج)

(د)

(ه)

إدراج تقييم ملخاطر اآلفات بالنسبة إىل النباتات املائية يف عمليات حتليل خماطر اآلفات اخلاصة هبا.
ضمان إدراك الوكاالت احلكومية املعنية واملستوردين واملصدرين وشركات و/أو وكاالت خدمات الشحن (بالنسبة
إىل صابورات وصهاريج السفن) وأصحاب املصلحة اآلخرين ملخاطر اآلفات ذات الصلة باسترياد النباتات املائية
وحركتها.
احليلولة دون انتشار النباتات املائية اخلاضعة للوائح كآفات يف قطاع نباتات الزينة وغريه من القطاعات التجارية،
باستخدام تدابري الصحة النباتية املناسبة ،بدعم من املنظمات الوطنية األخرى اليت توجد يف وضع ميكنها من إنفاذ
هذه التدابري.
ضمان خضوع النباتات املائية ،باعتبارها آفات وقنوات حمتملة ،لتحليل خماطر اآلفات أو إدراجها فيها حيثما كان
ذلك مناسبا ،وال سيما يف احلاالت اليت يتم فيها استرياد النباتات املائية بشكل متعمد الستخدامات مقصودة
كنباتات خمصصة للزراعة ،كما يف تربية األحياء املائية أو املوائل املائية األخرى على سبيل املثال.
العمل ،وفقا لنتائج حتليل ملخاطر اآلفات ،على ضمان خضوع النباتات املائية ،باعتبارها قنوات أو آفات ،ملراقبة
رمسية واختاذ تدابري مناسبة للصحة النباتية مثل متطلبات الصحة النباتية عند االسترياد ،وتدابري للمراقبة ،والقضاء،
واالحتواء وغري ذلك.

تشجع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على القيام مبا يلي:
(و) تنسيق اجلهود التعاونية اإلقليمية يف جمال حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل النباتات املائية باعتبارها قنوات أو آفات.
(ز) تنسيق االتصاالت فيما بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وأصحاب املصلحة اآلخرين لتعزيز النهج اإلقليمية
إلدارة املخاطر وحتديد اخليارات املناسبة إلدارة النباتات املائية باعتبارها قنوات أو آفات.
التوصية (أو التوصيات) التي أُبطلت بموجب ما ورد أعاله:
ال

توجد.
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى
حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة
لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها ،وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة”.

الهيكل التنظيمي

◆هناك أكثر من  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية
لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
◆امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية
للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
◆تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية.

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

