حماية النباتات
حماية للحياة
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الصحة النباتية
كقضية عاملية
في ديسمبر  ،2018أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
عام  2020السنة الدولية للصحة النباتية (.)IYPH
وميثل هذا العام فرصة ملرة واحدة في العمر لرفع مستوى
الوعي العاملي بكيف ميكن حلماية الصحة النباتية أن
تساعد في القضاء على اجلوع واحلد من الفقر وحماية
البيئة وتعزيز التنمية االقتصادية.

ما هي أهمية
الصحة النباتية؟
تعتبر النباتات مصدر الهواء الذي نتنفسه ومصدر معظم
األغذية التي نتناولها .ويعد احلفاظ على صحة النباتات
أمر ًا بالغ األهمية لضمان الزراعة املستدامة ونظم األغذية
وحماية البيئة والنظم اإليكولوجية .وبالتالي ،فإن النباتات
الصحية تعني أشخاص أصحاء أكثر.
وبالرغم من ذلك ،نحن ال نولي في كثير من األحيان
اهتماماً باحلفاظ على صحة النباتات ،وميكن أن يكون
لذلك نتائج مدمرة .فعلى سبيل املثال ،تقدر منظمة
األغذية والزراعة أنه يتم فقدان ما يصل إلى  40في املائة
من احملاصيل الغذائية بسبب اآلفات واألمراض النباتية
ٍ
كاف ويضر
سنوياً .وهذا يترك ماليني األشخاص دون غذاء
بالزراعة  -املصدر الرئيسي للدخل للمجتمعات الريفية
الفقيرة  -بشكل خطير.
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تتعرض الصحة النباتية للتهديد بشكل متزايد .فقد
أدى تغير املناخ واألنشطة البشرية إلى تغير النظم
اإليكولوجية ،حيث قلل من التنوع البيولوجي وخلق
مجاالت جديدة ميكن أن تزدهر فيها اآلفات .وفي الوقت
نفسه ،تضاعف حجم السفر والتجارة الدولية ثالثة
أضعاف في العقد املاضي ،وميكن للسفر والتجارة نشر
اآلفات واألمراض بسرعة في جميع أنحاء العالم مما
يتسبب في أضرار جسيمة للنباتات احمللية والبيئة.

ماذا نفعل
حيال ذلك؟
كما هو احلال بالنسبة لصحة اإلنسان،
تعتبر حماية النباتات من اآلفات واألمراض
أكثر فعالية من حيث التكلفة من التعامل
مع حاالت الطوارئ الصحية التامة .وفي
الواقع ،من املستحيل القضاء على آفات
النباتات في كثير من األحيان عندما
تستوطن ،وتستغرق إدارة اآلفات وقتا ً طويال ً
وتعتبر مكلفة .وبالتالي ،فإن الوقاية أمر
حاسم لتفادي األثر املدمر لآلفات واألمراض

على الزراعة وسبل العيش واألمن الغذائي.
وميثل تطوير ودعم تنفيذ املعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية العمل األساسي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .ومن
خالل االلتزام مبعايير تلك االتفاقية ،تتم
إدارة مخاطر اآلفات بشكل فعال ،مما يضمن
التجارة اآلمنة والفعالة للمنتجات النباتية
والزراعية ودعم البلدان النامية واملتقدمة
في الوصول إلى أسواق جديدة.

ونظرا للروابط القوية بني الصحة النباتية
وحماية البيئة ،تشجع منظمة األغذية
والزراعة الطرق الصديقة للبيئة للتعامل
مع اآلفات مثل املكافحة املتكاملة لآلفات.
كما أن التقليل من استخدام املواد السامة
عند التعامل مع اآلفات ال يحمي البيئة
فحسب ،بل يحمي امللقحات وأعداء اآلفات
الطبيعية والكائنات النافعة واألشخاص
واحليوانات التي تعتمد على النباتات.
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إضاءة :أمثلة على كيفية عمل منظمة
األغذية والزراعة واملنظمات األخرى في
البلدان لتحسني الصحة النباتية
4

حتسني الصحة النباتية
في جميع أنحاء العالم

أمريكا الشمالية

©FAO/Vladimir Rodas

مت إنشاء نظام السيطرة على احلوادث في
الواليات املتحدة األمريكية في السبعينيات
من القرن العشرين ويستخدم حاليا ً في
جميع أنحاء الواليات والبرامج االحتادية
لالستجابة حلاالت الطوارئ ،مبا في ذلك
برامج القضاء على اآلفات النباتية
مثل ذبابة فاكهة الكرز األوربية وذبابة
الفانوس .ويعتمد نظام السيطرة على
احلوادث على خمس وظائف إدارية وهي
القيادة والتخطيط والعمليات واخلدمات

اللوجستية والتمويل /اإلدارة ،والتي
توفر نهج موحد لقيادة ومراقبة وتنسيق
االستجابة حلاالت الطوارئ ،ويحتوي النظام
على خطوط للسلطة واملسؤولية واضحة.
ولكل حادث أو حدث ،يجب حتديد املشكلة
وتقييمها ووضع خطة للتعامل معها
وتنفذيها ،إلى جانب شراء املوارد الضرورية
ودفع ثمنها.

أمريكا الالتينية والكاريبي
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املنظمة اإلقليمية الدولية لوقاية النباتات
والصحة احليوانية ( )OIRSAهي املنظمة
اإلقليمية لوقاية النباتات في أمريكا
الوسطى ،وتتكون من تسع دول أعضاء.
ولدى املنظمة نظام راسخ وعامل لإلنذار
بتفشي اآلفات .ويسمح هذا النظام
بالنجاح في القضاء على توغل اجلراد
خالل  18ساعة من اكتشافه من خالل
التنسيق املتميز مع أعلى السلطات
في البالد واإلجراءات املناسبة لالتصال.
ويضم النظام كل من خنفساء قشرة
الصنوبر وبق الكركديه الوردي ومرض
اخضرار احلمضيات وصدأ شجر النب وذبابة
ومن الذرة الرفيعة
الفاكهة املتوسطية َ

وفطر الذبول الفيوزاريومي للموز .كما
يشتمل النظام على تأمني املوارد املالية
املتاحة فقط حلاالت الطوارئ ويضم
مجموعة متعددة التخصصات من اخلبراء
املتخصصني القادرين على التدخل العاجل
كـ «قوات خاصة» في حاالت التفشي.
ولكي تكون البلدان مستعدة ،تنظم
املنظمة اإلقليمية الدولية لوقاية النباتات
والصحة احليوانية متارين محاكاة كما لو
كان هناك تفشي إلحدى اآلفات املثيرة
للقلق في البالد وتنظم استجابة املنظمة
الوطنية لوقاية النباتات.
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شمال أفريقيا والشرق األدنى
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عملت منظمة األغذية والزراعة مع
احلكومة الليبية لتقدمي املساعدة الطارئة
ملكافحة احلشرة القشرية اخلضراء في نخيل
التمر في املناطق املوبوءة ،واحلد من انتشارها
في املناطق األخرى غير املوبوءة من ليبيا.
ويهدف املشروع إلى املساعدة في احلفاظ
على ثروة الواحات الليبية التي متثل أصوال ً
اجتماعية واقتصادية ،حيث حتتوي على

أكثر من ستة ماليني من أشجار النخيل
املنتشرة في منطقة جغرافية واسعة .وأدى
تدخل منظمة األغذية والزراعة إلى زيادة
قدرة املزارعني واألخصائيني احلكوميني على
حتديد ومكافحة احلشرات وزيادة املهارات بني
أصحاب املصلحة الرئيسيني فيما يتعلق
بتدابير الرقابة واإلنفاذ وتعزيز التنسيق في
مكافحة اآلفات.

أفريقيا

©FAO/Olivier Asselin

تدعم منظمة األغذية والزراعة املدارس
في غابون والكونغو والكاميرون في مجال
تطوير احلدائق املدرسية من خالل نهج
«الفصول اخلضراء» .وتهدف هذه املبادرة
إلى إنتاج فواكه وخضروات صحية لتحسني
اجلودة الغذائية لألطعمة التي يستهلكها
الطالب .ويشجع املشروع على تطوير حدائق
صغيرة بدون مبيدات كيميائية واستخدام

احلاويات املعاد تدويرها (األكياس والزجاجات
البالستيكية والعبوات وخالفه) .وبالتالي،
تستخدم املدارس البدائل البيولوجية
واملصائد الفيزيائية للسيطرة على آفات
النباتات .ويسمح هذا النهج للمدارس
بإنتاج واستهالك منتجات صحية مع
املساهمة في احلفاظ على البيئة وصحة
املستهلكني.
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أوروبا

©FAO/Vladimir Rodas

تهدف مدارس املزارعني احلقلية للمكافحة
املتكاملة لآلفات ،وهي مبادرة من جانب
منظمة األغذية والزراعة ،إلى متكني
املزارعني من دعم التكثيف املستدام إلنتاج
احملاصيل .وتسمح تلك املدارس للمزارعني
في جمهورية مولدوفا بزراعة الطماطم
بطريقة صديقة للبيئة .ويتلقى املزارعون
تدريبا على مكافحة اآلفات واألمراض
األكثر انتشارا ،كما يحصلون على مواد

الدعم للكشف عن األعراض والتشخيص
والوقاية وطرق املكافحة .وبسبب التدريب،
بدأ املزارعون في استخدام شبكات الظل
واحلشرات في الدفيئات الزراعية ومصائد
الفيرومون واملصائد اللزجة ضد احلشرات.
وأدى املشروع إلى زيادة قدرة املزارعني على
التكيف مع ممارسات اإلدارة املستدامة
للمزروعات ومنع انتشار اآلفات.

آسيا

©FAO/Hoang Dinh Nam

تستخدم الطائرات املسيرة عن بعد ،
على نطاق واسع في القطاع الزراعي ،مبا
في ذلك ألغراض حماية النباتات .وهذا
هو احلال في الصني خاصة ،حيث بلغ عدد
الطائرات بال طيار املستخدمة في حماية
النباتات  50970طائرة في عام ،2019
تغطي مساحة عمل تبلغ  29.4مليون
هكتار .وسمحت التغيرات التكنولوجية
في السنوات األخيرة بنشر طائرات بال

طيار مزودة بكاميرات عالية الدقة من
أجل أنشطة الرصد واملراقبة ،واستخدام
كاميرات األشعة حتت احلمراء لتقدير عدد
اآلفات احلية مثل منل النار األحمر املستورد.
كما ميكن استخدام الطائرات بال طيار في
الرش الكمي أو الرش الدقيق ملبيدات اآلفات
ونشره ،كما هو احلال عند معاجلة ناقالت
مرض االخضرار في بساتني احلمضيات
مبناطق واسعة وتضاريس معقدة.

جنوب غرب احمليط الهادئ

©flickr/Scot Nelson

مت اكتشاف مرض تقرح احلمضيات ،وهو
مرض يصيب أنواع احلمضيات ألول مرة في
جزر سليمان في عام  .2010ومت نقل مادة
احلمضيات املصابة إلى مختبر في نيوزيلندا.
وعلى الرغم من أن هذا اخملتبر قد عمل مع
العديد من مسببات األمراض ،إال أنه لم يعزل
مسبب مرض تقرح احلمضيات ( )Xccسابقاً
من املواد النباتية املصابة .وباتباع البروتوكول
التشخيصي السادس لالتفاقية الدولية

لوقاية النباتات ،الذي يحدد طرق العزل والتعرف
على القدرة اإلمراضية لـ ( )Xccواختبارها،
متكن من عزل البكتيريا والتحقق من هويتها
باستخدام االختبارات الكيميائية االحيائية
واجلزيئية وإجراء اختبارات القدرة اإلمراضية.
ومن خالل املساعدة في التشخيص
السريع والدقيق لآلفات واألمراض ،تساعد
البروتوكوالت التشخيصية لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات على حماية الصحة النباتية.
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ما الذي ميكن
للبلدان أن تقوم به؟

©FAO/Vladimir Rodas / FAO

هناك العديد من الوسائل التي ميكن للحكومات من خاللها حماية الصحة النباتية،
وبالتالي تعزيز األمن الغذائي وحماية البيئة وتيسير التجارة.
تعزيز حمالت التوعية العامة حول أهمية
الصحة النباتية وما ميكن أن يقوم به اجلميع
حلماية النباتات.
االستثمار في منظمات وقاية النباتات والتأكد
من توفر املوارد البشرية واملالية الكافية لها.
زيادة االستثمار في البحوث املتعلقة بالصحة
النباتية واملمارسات والتقنيات املبتكرة ،إلى
جانب توفير حوافز للقطاع اخلاص واملزارعني
للقيام بذلك.
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التأكد من أن متطلبات استيراد الصحة
النباتية تستند إلى معايير االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وأنها مبررة من الناحية الفنية،
وتتوافق مع مخاطر اآلفات املعنية ،ومتثل أقل
التدابير التقييدية املتاحة ،وتؤدي إلى احلد
األدنى من العوائق أمام حركة األشخاص
والسلع ووسائل النقل الدولية.
إنفاذ معايير الصحة النباتية وتعزيز قدرة وقاية
النبات ،مبا في ذلك عن طريق إجراء تقييم
للقدرات في مجال الصحة النباتية بالتعاون
مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

تعزيز نظم الرصد واإلنذار املبكر حلماية النباتات
وصحة النبات.
مواءمة السياسات واإلجراءات مع أهداف
التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة
النباتية ،السيما تلك التي تهدف إلى القضاء
على اجلوع وسوء التغذية واحلد من الفقر
والتهديدات التي تواجه البيئة.

إضاءة :استهداف التميز من
خالل إجراء تقييم للقدرات في
مجال الصحة النباتية

©FAO/Sergey Kozmin

يعد تقييم القدرات في مجال الصحة
النباتية مبثابة عملية جتمع كل أصحاب
املصلحة الوطنيني املعنيني بهدف
مساعدة البلدان على حتديد مواطن
القوة والضعف في نظم الصحة
النباتية اخلاصة بها .ونظرا ألن الزراعة
متثل ما يقرب من  8في املائة من
إجمالي الناجت احمللي لنيكاراغوا ،وافق
معهد احلماية والصحة الزراعية في
نيكاراغوا (  ،)IPSAبالتعاون مع منظمة
األغذية والزراعة ،على إجراء عملية
تقييم للقدرات في مجال الصحة
النباتية .وسيكون أحد النواجت الرئيسية
لهذا التقييم هو مراجعة تشريعات
الصحة النباتية في نيكاراغوا .كما
سيكون هناك ناجت آخر يتمثل في وضع
استراتيجية وطنية لتطوير قدرات
الصحة النباتية ،مع تقدمي تفاصيل
دقيقة للغاية عن األنشطة التي يتعني
القيام بها لتحسني االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات .وسيتم تبادل ذلك مع
اجلهات املانحة من أجل تعبئة املوارد.
ويدرك املسؤولون رفيعو املستوى في
البالد متاما العملية برمتها .وشارك
أصحاب املصلحة ،مبا في ذلك املستوردون
واملصدرون واملنتجون وقطاعات البيئة
والتجارة وممثلون عن اجلامعات ومن
املنظمة اإلقليمية الدولية لوقاية
النباتات والصحة احليوانية ،مشاركة
كاملة .وحققت عملية تقييم القدرات
في مجال الصحة النباتية هدفها
املتمثل في تطوير منتجات مهمة
ميتلكها معهد احلماية والصحة الزراعية
وجميع أصحاب املصلحة املعنيني في
البالد .وفي عام  ،2020ينبغي أن يكون
لدى نيكاراغوا أحدث قوانني للصحة
النباتية في العالم وخارطة طريق
واضحة خلطواتها التالية لتحسني نظام
الصحة النباتية اخلاصة بها!
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ما الذي ميكن
للقطاع اخلاص أن يقوم به؟

©FAO/Jekesai Njikizana

تلعب شركات القطاع اخلاص دورا ً رئيسيا ً في الصحة النباتية حيث ميكنها املساهمة
في تطوير املعايير العاملية للصحة النباتية واملساعدة في تنفيذها .كما يعد القطاع
اخلاص محركاً لالبتكار في مجال الصحة النباتية وجهة فاعلة رئيسية في إنتاج
وحماية النباتات واملنتجات النباتية.
تشجيع املنتجات واملمارسات الصديقة للبيئة
ملنع ومكافحة اآلفات.
زيادة تأمني جتارة ونقل النباتات واملنتجات النباتية
من خالل االمتثال للمعايير والتشريعات
الدولية للصحة النباتية.
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إبالغ العمالء أن نقل النباتات واملنتجات النباتية
قد ينشر اآلفات واألمراض النباتية ،والتي
تكون في بعض األحيان نتائجها مدمرة.
احلفاظ على استدامة املمارسات املبتكرة
للصحة النباتية واستخدام التكنولوجيات
اجلديدة لتيسير الوصول إلى األسواق مبا
يتوافق مع املعايير الدولية.

إضاءة :تبدأ الصحة النباتية
من صحة البذور
في الواقع ،تعد صناعة البذور نشاطا ً
عامليا ً وديناميكيا ً ،حيث جتري عمليات
التربية واإلنتاج والتجارة في العديد
من البلدان وعبر احلدود الدولية بشكل
يومي .وتساهم شركات البذور في
الصحة النباتية من خالل توافر البذور
الصحية التي يتم اختبارها بشكل
روتيني ملنع أو السيطرة على اآلفات
النباتية التي قد تؤثر على جودة البذور،
ومن خالل حركة البذور وإدخالها في
مناطق جديدة .وتقوم املبادرة الدولية
لصحة بذور محاصيل اخلضروات ،وهي
منصة لصناعة البذور تشكلت في عام
 1993حتت رعاية االحتاد الدولي للبذور،
بتطوير طرق مرجعية حملاصيل اخلضروات
تهدف إلى إجراء تقييم متسق لصحة
البذور .فعلى سبيل املثال ،تُستخدم
طرقها اخلاصة بالتقرح البكتيري
والفيروسات في الطماطم في جميع
أنحاء العالم .كما تلعب صناعة
مهما في جمع املعارف
دورا
البذور
ً
ً
وتبادلها .وأُطلقت مبادرة القائمة
املنظمة للحشرات في عام 2007
وأسفرت عن قاعدة بيانات ديناميكية
تستند إلى معلومات علمية سليمة
تعمل كمصدر للصناعة والهيئات
التنظيمية عند تقييم مخاطر البذور
كوسيلة حلركة اآلفات.

©FAO/Alessia Pierdomenico
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ما الذي ميكن للمزارعني واألعمال
التجارية الزراعية أن تقوم به؟

©FAO/Christena Dowsett

يعد الرجال والنساء العاملون في مجال األعمال التجارية الزراعية هم اجلهة
الفاعلة الرئيسية حلماية الصحة النباتية .فإذا كنت مزارعا أو تعمل في مجال
األعمال التجارية الزراعية ،فإنه ميكنك أن تؤثر بشك ٍل مباشر ٍ على النباتات وتساعد
في احلفاظ على صحتها.
مراقبة حدوث اآلفات في مزارعك بانتظام
واإلبالغ عن ذلك.
اعتماد ممارسات صديقة للبيئة ملكافحة اآلفات،
مبا في ذلك املمارسات القائمة على األساليب
البيولوجية التي ال تقتل امللقحات واحلشرات
والكائنات املفيدة.

14

االستفادة من التكنولوجيا الرقمية احلديثة
وتطبيقات وبرامج الهاتف النقال للوصول
إلى املعلومات حول كيفية الوقاية من اآلفات
أو األمراض النباتية ومكافحتها أو اإلبالغ عن
حاالت التفشي.
منع انتشار اآلفات باستخدام فقط البذور
والشتالت املعتمدة اخلالية من اآلفات.

إضاءة :املكافحة الصديقة
للبيئة لآلفات
من الناحية التاريخية ،كان بروميد
امليثيل مادة تبخير مستخدمة على
نطاق واسع للسيطرة على اآلفات
النباتية ،ولكنه يساهم في نضوب
طبقة األوزون .وأدى العمل الذي قامت به
جامعة تورينو وأجروينوفا في إيطاليا إلى
تطوير طرق بديلة للتربة وتطهير مواد
الزراعة ،مما أدى إلى التخلص التدريجي
من بروميد امليثيل في إيطاليا ونقل هذه
األساليب إلى بلدان مثل الصني واملغرب
و كينيا .ولعب املزارعون في هذه البلدان
دوراً مهما ً في جناح املبادرة .وباستخدام
مزيج من عمليات التطعيم والتعقيم
الشمسي واألساليب البسيطة للزراعة
بدون تربة ،متكن املزارعون من تقليل
استخدام بروميد امليثيل إلى حد كبير
والتخلص التدريجي منه في النهاية
مع االستمرار في حتقيق املكافحة اجليدة
لآلفات التي تنقلها التربة دون التعرض
لفقدان اإلنتاج .وثبت أنه مثال جيد على
التعاون بني الباحثني والشركات اخلاصة
والوكاالت الدولية واملزارعني من أجل
املنفعة البيئية.

©FAO/Hoang Dinh Nam
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ما الذي ميكننا
جميع ًا أن نقوم به؟

©unsplash.com/Romain Mathon

لقد مت وضع لوائح الصحة النباتية حلماية الزراعة والغابات والبيئة .ولذلك ،ال يُسمح
بنقل العديد من النباتات واملنتجات النباتية (مثل البذور واخلضروات والزهور املقطوعة)
دون تصريح رسمي .وإذا كنت تنوي نقل النباتات فاتصل بسلطة الصحة النباتية
الوطنية في بالدك مسبق ًا للتأكد من عدم انتهاكك لهذه القوانني.
توخي احلذر عند أخذ النباتات واملنتجات النباتية
معك عند السفر ألنها قد تنشر اآلفات
واألمراض النباتية.
توخي احلذر عند طلب النباتات واملنتجات
النباتية عبر اإلنترنت أو من خالل اخلدمات
البريدية ،حيث ميكن للطرود الصغيرة أن تتجاوز
ضوابط الصحة النباتية املنتظمة بسهولة.

16

املساهمة في حملة التوعية العاملية بشأن
الصحة النباتية طوال عام  2020وما بعده.
اتخاذ إجراءات يومية لتقليل تأثيرك على البيئة
واملشاركة بنشاط في مبادرات حماية املوارد
الطبيعية وإدارتها.

إضاءة :احلد من انتشار اآلفات
من خالل خشب الوقود
ميكن أن تؤدي حركة خشب الوقود غير
املعالج إلى انتشار اآلفات واألمراض ،مبا
في ذلك تلك املوجودة في اخلشب أو حلاء
األشجار .ونظرا ً ألن هذه احلركة تشكل
خطرا ً كبيرا ً على االقتصاد والبيئة في
كندا ،أطلقت وكالة فحص األغذية
الكندية حملة للتوعية العامة تسلط
الضوء على اخملاطر املرتبطة بذلك،
وتشجع األشخاص على شراء وحرق
خشب الوقود محليا ً ،سواء عندما
يكونوا في املنزل أو في اخمليمات.
وباستخدام امللصقات اجلذابة ،كانت
الرسالة واضحة ،مفادها أن «قطعة
واحدة من خشب الوقود ميكن أن تدمر
ماليني األشجار» .ولكن اإلجراء املطلوب
كان واضحا« :ال تنقل خشب الوقود».

©unsplash.com/Courtnie TosanaAl Merei
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هل
تعلم؟

أن النباتات تشكل  80في املائة
من الطعام الذي نأكله وتنتج
 98في املائة من األكسجني
الذي نتنفسه.
أن اآلفات النباتية هي املسؤولة عن فقدان
حوالي  40في املائة من احملاصيل الغذائية
العاملية ،ومسؤولة عن اخلسائر التجارية في
املنتجات الزراعية مبا تتجاوز  220مليار دوالر
أمريكي سنويا.
لتجارة
السنوية
القيمة
أن
املنتجات الزراعية منت مبقدار ثالثة
أضعاف تقريبا خالل العقد املاضي في
االقتصادات الناشئة والبلدان النامية
إلى حد كبير ،حيث بلغت  1.7تريليون
دوالر أمريكي.

أن منظمة األغذية والزراعة تقدر بأن اإلنتاج
الزراعي يجب أن يرتفع بنحو  60في املائة
بحلول عام  2050من أجل إطعام عدد أكبر
وأكثر من السكان بشكل عام.
18

أن احلشرات النافعة
مهمة للصحة النباتية،
بتلقيح
تقوم
حيث
معظم النباتات ،وتسيطر
على اآلفات ،وحتافظ على
صحة التربة ،وتعيد تدوير
املغذيات ،وأكثر من ذلك.

أن املزيد من اآلفات النباتية
تظهر في وقت مبكر وفي
أماكن لم يسبق لها أن ظهرت
فيها مثيل من قبل بسبب
تغير املناخ.

أن تغير املناخ له تأثير كبير على الصحة
النباتية ،حيث يهدد بتقليل جودة وكمية
احملاصيل مما يؤدي إلى انخفاض احملصول .كما
تؤدي درجات احلرارة املرتفعة إلى تفاقم ندرة
املياه وتغيير العالقة بني اآلفات والنباتات
والعوامل املسببة لألمراض.

أنه عندما تكون كمستهلك قادرا ً على شراء
فاكهة أو خضروات أجنبية من متجرك احمللي
أو تشتري نباتات منزلية أجنبية من املشتل
احمللي ،فإن أحد معايير االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات له عالقة بذلك ،عادة نتيجة
ملعاملة مت تطويرها من قِبل االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ملنع انتقال أي آفة أو مرض
معها أثناء النقل.

أن لوح التحميل اخلشبي الذي
حمل تلفازك اجلديد أو غسالتك
طبقا
اجلديدة قد متت معاجلته
ً
ألحد معايير االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وذلك ملنع
انتقال آفة ضارة من الغابات
أثناء نقل املنتج من الشركة
املصنعة.
19

لالتصال

أمانة السنة الدولية للصحة النباتية2020 ،
البريد اإللكترونيIYPH@fao.org :
املوقع اإللكترونيwww.fao.org/plant-health-2020 :

#الصحة_النباتية #IYPH2020
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