
 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 سكرتارية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

ورشة العمل التدريبية بخصوص تطبيق المراقبة على اآلفات في إطار 

 ISPM6المعيار الدولي السادس للصحة النباتية 

 2012يونيو  6 – 4فاس، المملكة المغربية  



   خلفية  

 متعددة األطراف

 طرفا  177•

المناسبة الستين ديسمبر ) 1951اعتمدت في •
 1952و دخلت حيز التنفيذ في ابريل ( 2011

 اتفاقية فنية •

   1979عدلت عام •

لتتالئم مع اتفاقيىة  1997ثم عدلت مرة أخرى عام •

 2005الصحة النباتية دخلت حيز التنفيذ في 

 لها سكرتارية  •

مكملة  التفاقية الصحة والصحة النباتية  التابعة •
 لمنظمة التجارة الدولية 

 تقوم باعداد المعايير الدولية للصحة النباتية                                           •



(تابع)خلفية   
 المجال      

 النباتات والمنتجات النباتية 

  اآلفات 

  وسائل النقل 

 الكائنات النافعة 

 الزراعة والبيئة 

الجرم بالزم  والمواد المخصصة للبحث 

 التجارة 

 تناغم االجراءات 



 المهمة 

 حماية المصادر النباتية من اآلفات
حماية المزارعين من اآلفات و   •

 األمراض الوبائية و المدمرة للمحاصيل

 حماية البيئة من ضياع التنوع الحيوي •

حماية حيوية و وظائف النظام البيئي  •
 من اآلفات الغازية

حماية الصناعات و المستهلكين من •
 تكاليف مكافحة اآلفات و استئصالها

 

 



 االتفاقية الدولية

لوقاية النباتات واتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة   

 الدولية 
 (من اتفاقية الصحة والصحة النباتية، التناغم 3المادة ) 

اتفاقية الصحة الحيوانية واالتفاقية , الدستور الغذائى )واحدة من األخوات الثالث •

معترف بها من قبل اتفاقية الصحة والصحة النباتية ( الدولية لوقاية النباتات 
 كواضع للمعايير الدولية                                

تعتبر االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هى المرجعية للمعايير الدولية لصحة النبات •

 لدى اتفاقية الصحة والصحة النباتية 

 يجب أن يلعب األعضاء دور رئيسيا فى اعداد المعايير ذات العالقة •

يجب على األعضاء تبنى اجراءات الصحة النباتية لديها على المعايير الدولية او  •
 تبرر أى تغيرات عن طريق  تحليل المخاطر

 

 

 



 
(RPPOs) المنظمات االقليمية لوقاية النباتات 

 
 االتفاقية تعترف بالمنظمات االقليمية لوقاية النباتات  •

 تنسق العمل فى أقاليمها    •

 تعقد المنظمات االقليمية لوقاية النباتات مشاورة فنية كل سنة   •

تلتقى كل هذه المنظمات لتشجيع التعاون بين األقاليم وتساعد فى تنفيذ •

 برنامج االتفاقية                                      

 

                                                       

                   

 

 



 االدارة 

 

 

 

 

 مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية 

 لجنة  المعايير 

 المجموعة المساعدة  فى موضوع تسوية المنازعات 

 



 برنامج العمل 

 اعداد المعايير 

بناء وتحسين 
 القدرات 

 التنفيد 

 تبادل المعلومات



 التخطيط االستراتيجى 

سنوات10: االطار االستراتيجى لالتفاقية  

                                                                                           
  سنوات                    4: الخطة المتوسطة األجل 

                                                مقسمة الى قسمين كل قسم سنتان 

                                          يتم اعداد خطة عمل  كل سنة 

 :  الخطط االستراتجية

                                             
                                             الحصول على الموارد 

                                                         اعداد  المعايير 

                                                                                          االتصاالت  بما فيها تبادل المعلومات   

                                                     تنمية القدرات 



 اعداد المعايير 

(CPM) هيئة تدابير الصحة النباتية 

 لجنة المعايير 

 اللجنة الفنية مجموعة عمل الخبراء 



 اعداد المعايير 

 الخطوات األساسية 

 المواضيع واألولويات  

 المواصفات 

 مجموعة عمل الخبراء 

 لجنة  المعايير

 اللجنة الفنية   

 مشاورات األطراف 

 هيئة تدابير الصحة النباتية 



 اعداد المعايير 

 تشاركي

 شفافية 

 مرن

 التحسين المستمر 

 المراجعة الثالثة 

 دليل التنفيد 



 فرص المشاركة 

 برنامج العمل         / مواضيع جديدة :  1المرحلة 

 منظمات وقاية النبات الوطنية، منظمات وقاية النبات )األعضاء  - :مواضيع جديدة 

 (  االقليمية   

 سكرتارية اتفاقية الصحة والصحة النباتية                 -        

 منظمات أخرى                                                   -  

 لجنة المعايير باالقاليم  - :  المراجعة 

 (هيئة تدابير الصحة النباتية )األطراف المتعاقدة  - : برنامج العمل

               

 



 الصياغة                                 :  2المرحلة 

 لجنة المعايير            -  :المواصفات

 (منظمات وقاية النباتات الوطنية واالقليمية ) األعضاء -  :  التعليقات

 المنظمات الدولية -   

 لجنة المعايير  - :  الموافقة على المواصفات

 الخبراء                       - :اعداد مسودة الوثيقة

 لجنة المعايير -  :  المسودة النهائية

(تابع)فرص المشاركة   



 المشاورة  :  3المرحلة  

                                               

 منظمات وقاية النباتات )األعضاء  -   :التعليق
 ( الوطنية االقليمية      

 المنظمات الدولية -   

   لجنة المعايير  - :      مراجعة المسودة

 

(تابع )فرص المشاركة  



(تابع )فرص المشاركة  

االعتماد   :  4المرحلة   

                                                 

 (  منظمات وقاية النباتات الوطنية واالقليمية)األعضاء  -  :التعليق

 المنظمات الدولية                                      -  

 (هيئة تدابير الصحة النباتية)األطراف المتعاقدة   - :اإلعتماد



 تبادل المعلومات 

 –التزاماتها منفصلة عن تلك الخاصة باتفاقية الصحة والصحة النباتية 
 اضافية                                                                         

 التقارير الوطنية ملزمة لألطراف                                •

 يجب على األطراف المتعاقدة توفير نقاط اتصال رسمية•

 معلومات رسمية عن اآلفات واجراءات الصحة النباتية لديها                                           

 :                                         سكرتاريا االتفاقية الدولية  لوقاية النباتات

توفير الوثائق الرسمية  مثل معايير الصحة النباتية ، التقارير، الخ                              )... 

  استضافة موقع االتفاقيةhttp://www.ippc.int 

                                               

 

http://www.ippc.int/


 

 المنفد الدولى للصحة النباتية    

يحتوى الموقع الرسمى لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على معلومات 
:                                                                           مثل  

                                                                 نقاط االتصال الرسمية الوطنية 

                                                معلومات الصحة النباتية للبلدان 

القوانين، تقاريرعن اآلفات، هيكلة منظمات وقاية النباتات                •
 الوطنية،نقاط الدخول،الخ

 

www.ippc.int 



 المنفد الدولى للصحة النباتية                            

                

                                                  أخبار الصحة النباتية 

 برنامج عمل هيئة تدابير الصحة النباتية              

 (الخ... المعايير، التقارير، )وثائق  رسمية 

معلومات ذات عالقة من المنظمات الدولية والمنظمات االقليمية 
 الخ          ... لوقاية النباتات ، 

 

www.ippc.int 



 تبادل المعلومات 
 زيادة فرص الوصول الى المعلومات الهامة 

تقدير المخاطر 

دعم القرارات 

  مصداقية المعلومات 

 الشفافية 

 خلق الثقة 

 المتبادلة 

 العالقات الوظيفية 



 تنمية القدرات 
 اعتماد استراتجية وطنية لتنمية قدرات الصحة النباتية                     

  اطار منطقى                             /خطة عملية 

 تنمية قدرات مجموعات العمل                   

 التنسيق                                                                  

 ضمان الجودة                                                    

 التعاون  

 www.phytosanitary.info:    لمصادرا

                                                  مشاريع ،خبراء، مستشارين، تدريب، دليل التنفيد 

 

http://www.phytosanitary.infoالمصادر
http://www.phytosanitary.info/


 تسوية المنازعات  

 اسس فنية                                                            

 غير مرتبطة                                                             

           متممة لنظام  منظمة التجارة الدولية 

 مشاورات غير رسمية                                  

 ناجحة جدا                                                                 

 مشاورات، ادارة جيدة، توسط  وتحكيم                                                           

 عملية رسمية                          = لجنة  



IPPC Secretariat 

 

FAO-AGMPI 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 
Tel: +39 06 5705 4812 

Fax: +39 06 5705 4819 

 

E-mail: ippc@fao.org 

Website:   www.ippc.int 

 

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int

