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 وب:تنويه المطلال

الحد من حاالت اإلصابة باآلفات الملّوثة المرتبطة بالمواد الخاضعة للوائح وتلك غير الخاضعة لها من  .2022. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
والزراعة  األغذية قبل منظمة تم نشره منروما.  .10رقم  هيئة تدابير الصحة النباتية توصية .النباتية وتيسير التجارة المأمونةأجل حماية الموارد 

 .نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 .ال يشّكل هذا جزًءا رسميًا من توصية هيئة تدابير الصحة النباتية
أستراليا، ودعمته اقتُرح الموضوع من قبل  2019-03

نيوزيلندا إلدراجه في برنامج عمل االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات كي تصدر هيئة تدابير الصحة النباتية 

 توصية بشأنه.
قامت الدورة الرابعة عشرة لهيئة تدابير الصحة  2019-04

تيسير التجارة المأمونة عبر النباتية بإضافة موضوع "
اآلفات الملوثة المرتبطة بالسلع الحد من حاالت اإلصابة ب

إلى برنامج عمل االتفاقية  (002-2019" )المتداولة تجاريًا
الدولية لوقاية النباتات كي تصدر هيئة تدابير الصحة 

 النباتي توصية بشأنه. 
جرى تطبيك تعديالت في أعقاب الدورة الرابعة  2019-09

ى عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية )وّجهت دعوة إل
  .خبراء(

اقترحت مجموعة العمل تغيير العنوان إلى  2019-09
"الحد من حاالت اإلصابة باآلفات الملّوثة المرتبطة 

بالمواد الخاضعة للوائح والسلع غير الخاضعة للوائح من 
 أجل حماية الصحة النباتية وتيسير التجارة المأمونة"

نقحت المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي  2019-10
 المسودة. 

قامت أستراليا بعقد ندوة دولية بشأن الحد من  2020-01
 انتشار اآلفات الملوثة.  

قام مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية  2020-12
 باستعراض الموضوع. 

وافقت الدورة الخامسة عشرة لهيئة تدابير  2021-03
 ى تقديم الموضوع للتشاور بشأنه. الصحة النباتية عل

 عقد عملية التشاور. 2021-07
قام البلد الذي تقدّم بالموضوع وأمانة االتفاقية  2021-11

الدولية لوقاية النباتات بالنظر في التعليقات المنبثقة عن 
 عملية التشاور. 

وافك مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية على  2022-01
 الهيئة. قبلالموضوع العتماده من 

اعتمدت الهيئة في دورتها السادسة عشرة  04-2022
( الصادرة عن هيئة تدابير R-10التوصية العاشرة )

الحد من حاالت اإلصابة باآلفات الصحة النباتية بشأن "
الملوثة المرتبطة بالمواد الخاضعة للوائح والسلع غير 
الخاضعة للوائح من أجل حماية الصحة النباتية وتيسير 

 ."لتجارةا
األسلوب المعتمد طبقت أمانة االتفاقية الدولية  04-2022

 في المنظمة.

  04-2022المطبوع: لتاريخآخر تحديث 
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 التوصية العاشرة  الحد من حاالت اإلصابة باآلفات الملّوثة

 6 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أساسية

يتمثل الغرض من هذه التوصووووووية الصووووووادرة عن هيئة تدابير الصووووووحة النباتية في الحد من حاالت 
 المواد الخاضوووعة للوائح وتلك غير الخاضوووعة لها، وبداخل على الموجودةاإلصوووابة باآلفات الملوثة 

من أجل حماية الصووووووحة النباتية والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي  األخرى والطرق، تلك المواد
ومن أجل تيسوووووير التجارة المأمونة. وتعني عبارة "المواد غير الخاضوووووعة للوائح" في سوووووياق هذه 

، وأماكن التخزين، ومواد التغليف تجاريًا التوصوووووية النباتات والمنتجات النباتية، والسووووولع المتداولة
، وأي أجسام أو كائنات حية أو مواد أخرى قادرة على النقل، والحاويات، والتربةوالتعبئة، ووسائل 

األخرى  الطرقإيواء أو نشووور اآلفات الملوثة التي ال تخضوووع لتدابير الصوووحة النباتية. وقد تتضووومن 
ا  مواد تم نقلها أو اسووتخدامها في خدمات البريد العادي أو البريد السووريع أو في الشووحن، ولكن أيضووً

ا. ويجب إدارة مخاطر اآلفات الناجمة عن النباتات والمنتجات شووووووخاص الذين يسووووووافرون دوليً األ
من المادة  2البند من  الفقرة )ز( أحكام النباتية باالسووووووتناد إلى تحليل لمخاطر اآلفات بالتماشووووووي مع

ذات الصلة. بيد أن  السابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
يات نقل السوووووولع في إطار  تراعيمخاطر اآلفات ال  ليالتتح ًما مخاطر اآلفات المرتبطة بعمل دائ

. وعلى هذا فإن هذه التوصووية تسووعى إلى المسوواعدة في سوود غير التداول التجاري الطرقالتجارة أو 
تعزيز األمن الغذائي وحماية هذه الفجوة من خالل تشجيع إدارة أكثر فعالية لآلفات الملوثة من أجل 

 التنوع البيولوجي العالمي. 

ا لمزيد من العمل دعًما لتنفيذ اإلطار االسوووتراتيجي لالتفاقية الدولية  وترسوووي هذه التوصوووية أسووواسوووً
؛ وتشوووجع المنظمات (2021 النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية أمانة) 2030-2020لوقاية النباتات للفترة 

واإلقليمية لوقاية النباتات وقطاعات االسوووتيراد والتصووودير على العمل معًا من أجل التوعية الوطنية 
د الممارسووووات الجيدة وتحدّ  ،بمخاطر اآلفات المرتبطة بالحركة الدولية لجميع السوووولع واألشووووخاص
 الكفيلة بالحد من دخول اآلفات الملوثة وانتشارها، وتشجع اعتمادها.

، بالمخاطر التي )الهيئة( عاقدة، من خالل هيئة تدابير الصووووووحة النباتيةوقد اعترفت األطراف المت
 عن مخاطر نباتات أو منتجات نباتية، فضوواًل  التي ليسووتتطرحها اآلفات الملوثة التي تحملها السوولع 

. وقد أدى ذلك إلى اعتماد المعيار الطرقاآلفات المرتبطة بوسوووووووائل النقل والحاويات وغيرها من 
( الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المسووووتخدمة) 41ر الصووووحة النباتية رقم الدولي لتدابي

واإلجراءات الكفيلة بالحد من حاالت اإلصوووووووابة باآلفات الملوثة الموجودة على الحاويات البحرية 
تدابير  ئة  ية هي بالحاوّيات البحرّية واعتماد توصوووووو ها من خالل عمل فريك المهام المعني  وبداخل

االتفاقية  (. ومع ذلك، فإن الوعي بنطاق06، )التوصوية رقم بشوأن الحاويات البحريةالصوحة النباتية 
الدولية لوقاية النباتات، والمخاطر التي ترتبها اآلفات الملوثة المرتبطة بالمواد الخاضووووووعة للوائح 

 اضعة لها على صحة النباتات على الصعيد العالمي، ما زال ضعيفًا.خغير التلك و

سير التجارة المأمونة. وتهدف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى حماية الموارد النباتية العالمية وتي
وهي تفعل ذلك من خالل تيسووير التعاون واالتفاق في ما بين األطراف المتعاقدة بشووأن الممارسووات 

. وتعمل األطراف المتعاقدة إلى أدنى حد وانتشوووووووارها يةفات النباتاآلدخول مخاطر  خفضبالكفيلة 
من أجل منع دخول اآلفات  ةعلى تطوير وحفظ القدرة على تطبيك تدابير متناغمة للصووووووحة النباتي

وانتشووووووارها، والحد من تأثيرات اآلفات على األمن الغذائي والتجارة والنمو االقتصووووووادي والتنوع 
 البيولوجي والبيئة. 



 التوصية العاشرة الحد من حاالت اإلصابة باآلفات الملّوثة

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  6 من 4 الصفحة

 إلى موجهة

والمنظمووات اإلقليميووة لوقووايووة النبوواتووات  ة لوقووايووة النبوواتوواتاألطراف المتعوواقوودة والمنظمووات الوطنيوو
بما يشوومل المصوودرين والمسووتوردين والمصوونعين  ،والقطاعات المعنية الضووالعة في التجارة الدولية

 وقطاع التجهيز والمشغلين اللوجستيين.

 التوصيات

وائح تنص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على إدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالمواد الخاضوووووعة لل
 انتشووارها، باإلضووافة إلىعلى التسووبب بغير الخاضووعة لها والقادرة على إيواء آفات ملوثة أو وتلك 
-1)المادة  يتعلك األمر بالنقل الدولي والمنتجات النباتية، ال سيما حيث النباتات زوغتقد التي  اآلفات

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(.  4

ا إلى األدلة العلمية األطراف المتعاقدة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة، اسووووتنادً ولذلك تشووووجع الهيئة 
عن طريك المواد  وانتشوووووووارهوا إلى أدنى حود من دخول اآلفوات الملوثوة لتقليولاأجول من الكوافيوة، 

الهيئة األطراف المتعاقدة  تشووووووجعواألخرى.  والطرقالخاضووووووعة لها الخاضووووووعة للوائح وتلك غير 
 : القيام بما يلي على اإلقليمية لوقاية النباتاتلمنظمات او

الحكومات، وال سوووووويما اإلدارات المعنية بالتجارة والشووووووؤون الخارجية والبعثات  توعية (أ)
الدبلوماسوووووية، ولدى قطاع النقل وغيره من القطاعات ذات الصووووولة، بمخاطر وآثار اآلفات 

ى المواد الخاضعة للوائح أو تلك ثة، أو علآفات ملو   بصفتهاالتي تنتقل على الصعيد الدولي 
 أخرى.   طرقوكذلك عبر  ،بداخلهاأو غير الخاضعة لها، 

المواد الخاضوووعة للوائح أو تلك  منع فوائدل الترويجتيسوووير التجارة المأمونة،  خصّ يفي ما و (ب)
أو المواد  ،باآلفات لّوثتتأو ترافقها من أن تويها غير الخاضووعة لها، بما فيها المواد التي تح

 اإلصابة باآلفات مثل التربة والمواد النباتية؛ تسبب بمخاطرالتي قد ت

التجارة وغيرها من سوياق اآلفات الملوثة التي تنتقل في معلومات علمية عن مخاطر  جمعو (ج)
 ؛الطرق

، بوواالسووووووتنوواد إلى المعلومووات العلميووة للطرقتحليالت لمخوواطر اآلفووات وتحليالت إجراء و (د)
وبالتشووووواور مع مختلف أصوووووحاب المصووووولحة، لتحديد تدابير الصوووووحة النباتية القائمة على 

هذه التدابير اإلبالغ عن من ثم و ،باآلفات الملوثةالمخاطر ألجل الحد من المخاطر المتصلة 
فات أو غيرها من آلأو اعتراض ا المحتملة لعدم االمتثال و التجاريةأالنتائج التنظيمية و/و

  األدلة على التلّوث باآلفات؛

ض اآلفات وكشفها( ودراسات المعلومات عن التجارب )بما في ذلك اعتراوتسجيل وتقاسم  (ه)
ابير الفعووالووة المنفووذة من قبوول األطراف المتعوواقوودة من أجوول منع دخول اآلفووات دوالتوو الحووالووة

 الملوثة وانتشارها. 

مناسووبة لتمكين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات من إدارة مخاطر أدوات تنظيمية  ووضووع (و)
اآلفات المرتبطة بالمواد الخاضوووعة للوائح وتلك غير الخاضوووعة لها التي يجري اسوووتيرادها 

 خاضعة للوائح البلد المستورد؛ ملوثةوتصديرها والتي قد تأوي آفات 

م األدوات والتكنولوجيات الالزمة على كشوووف اآلفات الملوثة وإدارتها، وتقاسووو القدرةبناء و (ز)
 لدعم ذلك؛

، والمشووووووغلين اللوجسووووووتيين وغيرهم من القطاعات المسووووووتوردة والمصوووووودّرةمع التعاون و (ح)
أصحاب المصلحة لتطوير الممارسات التجارية التي تقلل من مخاطر دخول اآلفات الملوثة 



 التوصية العاشرة حاالت اإلصابة باآلفات الملّوثة الحد من

 6 من 5 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لتلك  التجارية األعمالعلى المصووووواحبة لها وانتشوووووارها، وبالتالي الحد من اآلثار التنظيمية 
 ؛ القطاعات

المعلومات مع المنظمات الدولية ذات الصوووووولة من خالل أمانات المنظمات الوطنية  تبادلو (ط)
واإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشوووووووأن مخاطر اآلفات 

 الملوثة والتدابير الفعالة لتخفيف األثر. 

 المراجع

االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية  اإلطار. 2021 .النباتات لوقاية الدولية تفاقيةاال أمانة

روما، منظمة األغذية  .. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات2030-2020النباتات للفترة 

 https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CB3995ARصفحة.  28والزراعة. 

 التي حّل محلّها ما ورد أعاله التوصية )التوصيات(

 ال توجد. 

 

  



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

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

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 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات 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. 	


