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 المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، 

 للشرق األدنى و شمال أفريقيا



   خلفية  
 اتفاقية فنية متعددة األطراف معنية بصحة النبات •

 (  2014حتى يناير )دول أعضاء  182•

المناسبة الستين ) 1951اعتمدت في •

و دخلت حيز التنفيذ في ( 2011ديسمبر 
 1952ابريل 

   1979عدلت عام •

لتتالءم مع  1997ثم عدلت مرة أخرى عام •

اتفاقية الصحة النباتية دخلت حيز التنفيذ 
 2005في 

مكملة  التفاقية الصحة والصحة النباتية  •
 التابعة لمنظمة التجارة الدولية 

معنية بإعداد المعايير الدولية للصحة •

 النباتية                                           



(تابع)خلفية   

 الخلفية التاريخية لالتفاقية•

للحّد من  هتفاقيأوروبية على إ، وقعت خمسة بلدان 1881عام -
أدخلت من أمريكا التي ( Phylloxera)انتشار فيلوكسيرا العنب 

دمرت فيما بعد معظم  وتقريبا  1865 فيالشمالية إلى أوروبا 

 .مناطق زراعة العنب األوروبية

 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  على التوقيع -1929في عام  - 

تبّني االتفاقية الدولية لوقاية  1951في روما، وَتبِع ذلك في 
 .من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (IPPC)النباتات 

 







حماية المصادر النباتية من اآلفات على •
 لرؤيةا المستوى العالمي

تعزيز التعاون بين الدول من أجل حماية •
الموارد النباتية بما فيها النباتات البرية من 

 و انتشار اآلفات النباتية ( غزو)دخول 
 المهام

 الحفاظ على األمن الغذائي و التنوع الحيوي •
 و تسهيل التجارة الدولية بالمنتجات النباتية

 
 الغاية



 فوائد االتفاقية

 حماية المزارعين من تفشي اآلفات االقتصادية المدمرة •

 حماية البيئة من فقدان التنوع الحيوي•

حماية النظم البيئية من التأثيرات السلبية لآلفات •

 الغازية

حماية الصناعات و نظم االنتاج و المستهلك من •

 تكاليف مكافحة اآلفات و استئصالها 

تسهيل التجارة من خالل المعايير الدولية للصحة •

النباتية التي نظم الحركة اآلمنة للنباتات و المنتجات 

 النباتية

حماية المعيشة و اآلمن الغذائي عن طريق منع دخول •

 و انتشار آفات نباتية جديدة  الى البلدان 

 



(تابع)خلفية   

   المجال 

 النباتات والمنتجات النباتية 

  اآلفات 

  وسائل النقل 

 الكائنات النافعة 

 الزراعة والبيئة 

 والمواد (  جرم بالزم)المصادر الوراثية

 المخصصة للبحث

 ( تناغم االجراءات)التجارة 

 



 مزايا العضوية في االتفاقية

 مصداقية اكبر لنظام الصحة النباتية في لدى الشركاء التجاريين •

المشاركة المباشرة و الفاعلة في عملية تناغم االجراءات على •

 المستوى العالمي

 ISPMsاعداد ال المشاركة المباشرة و الفاعلة في عملية •

 WTO-SPSالمعتمدة من المعمول بها من قبل  

 المساعدة المباشرة في مواضيع حل النزاعات •

 المساعدة في تنقيح و تحديث التشريعات •

 



 شركاء االتفاقية االساسيين

 اعداد إجراءات صحة نباتية إلدارة اآلفات : أعضاء االتفاقية•

تساعد في بناء : (RPPOs)المنظمات االقليمية لوقاية النبات •

قدرات الصحة النباتية و تعالج المخاطر المصاحبة لحركة اآلفات  

 .في اطار االقليم و بين االقاليم

من خالل الجهات : (NPPOs)منظمات وقاية النبات الوطنية  •

الحكومية و المحلية للتصدي لمخاطر اآلفات على الصحة 

النباتية، و الخبراء الفنيين لمشاركة المعلومات و الخبرات لتعزيز 

 .قدرات الصحة النباتية

 انتقال اآلفات/التقليل من حركة: المستوردين و المصدرين •

تطبيق إجراءات الصحة النباتية التي تحمي مصادر  :المنتجين•

 .  الدخل، الموارد الغذائية، المجتمع و  البيئة



 االتفاقية الدولية

لوقاية النباتات واتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة   

 الدولية 

معترف بها من قبل اتفاقية الصحة والصحة النباتية كواضع للمعايير الدولية                                •

 و مرجعية للمعايير الدولية لصحة النبات لدى اتفاقية الصحة والصحة النباتية 

 

 

SPS 

اتفاقية الصحة والصحة 
 النباتية 

IPPC 

االتفاقية الدولية لوقاية 
 النباتات 

Codex 
Alimentarius 

  الدستور الغذائي 

OIE 

 اتفاقية الصحة الحيوانية



 العالقة مع الفاو 

(  1951)االتفاقية أودعت لدي المدير العام لمنظمة الفاو •

بعد تبنيها من قبل الدورة السادسة لمجلس المنظمة 
(1951) 

ترعى أمانة االتفاقية من خالل قطاع خدمات وقاية النبات 

 (قسم الشؤون القانونية)توفر الدعم التشريعي 

  المساعدة الفنية من خالل المشاريع 

 مقرات عقد االجتماعات مع الموارد المتعلقة بذلك باإلضافة الى

 العديد من النشاطات االخرى

 



 
(RPPOs) المنظمات االقليمية لوقاية النباتات 

 
 االتفاقية تعترف بالمنظمات االقليمية لوقاية النباتات •

  منظمات إقليمية لوقاية النباتات 10حاليا •

 تنسق و دعم عمل االتفاقية في أقاليمها    •

 تعقد المنظمات االقليمية لوقاية النباتات مشاورة فنية كل سنة   •

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

 برنامج االتفاقية                                      

 

                           

                   

 

 



 اإلدارة 

 

 

 

 (CPM) هيئة تدابير الصحة النباتية 

 (Bureau) مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية  

 (SC) لجنة  المعايير 

 (SBDS)المجموعة المساعدة  فى موضوع تسوية المنازعات 

 (CDC) لجنة تنمية القدرات 

 ( Secretariat)أمانة االتفاقية 

 



إدارة االتفاقية   

 (CPM)هيئة تدابير الصحة النباتية 

 عضو 182

 (Bureau) مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية 

 أعضاء منتخبون يمثلون اقليم االتفاقية  7
 

 لجنة  المعايير 

(Standard Committee) 

 عضو  25
 

 فىالمجموعة المساعدة  
 موضوع تسوية المنازعات 

(SBDS) 

  (TPs) الفرق الفنية  

 ( EWGs) مجموعات عمل الخبراء 

مجموعة العمل الخاصة 
بالتخطيط االستراتيجي و 

 بناء القدرات

ظلة الفاو، 
ت م

ح
التفاقية ت

رية ا
رتا

سك
 روما



 (CPM)هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

تعتبر منتدى عالمي في مجال وقاية النبات لمناقشة المواضيع 

المشتركة المتعلقة بوقاية النبات تحت مظلة االتفاقية الدولي لوقاية 

 النبات 



IPPC as amended in 1997 

provides for the establishment  CPM  

In 1997, established the Interim 
Commission on Phytosanitary 

Measures (ICPM).  

 CPM came into force October 2005 

CPM1 - 2006 



 (CPM)هيئة تدابير الصحة النباتية 
 CPM-1 (2006) 

 هي الجهاز الحاكم لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات،   •

خالل مارس أو أبريل من كل عام في المقّر الرئيس لمنظمة سنويا هيئة التجتمع   •

تطبيق أهداف االتفاقية الدولية  من أجلالتعاون  لتعزيزاألغذية والزراعة في روما 

 .  لوقاية النباتات

 أعضاء الهيئة هم األطراف المتعاقدون في االتفاقية  •

 لدى منظمة الفاواستخدام اللغات المعتمدة •

 تتخذ القرارات بالتوافق، ما لم  بالتصويت و الحصول على موافقة ثلثي األعضاء•

   



 :ما يليتضطلع هيئة تدابير الصحة النباتية على •

 مراجعة وضع وقاية النبات حول العالم•

 للسيطرة على انتشار اآلفات إلى مناطق جديدة اإلجراءاتتحديد  •

 تطوير معايير دولية وتبّنيها •

 قواعد وإجراءات لحلّ التنازعات تأسيس•

  تأسيس قواعد و إجراءات لتبادل و نشر المعلومات حول الصحة النباتية  •

 في مسائل تغطيها االتفاقيةالدولية االقليمية و التعاون مع المنظمات •

 



 اجتماعات الهيئة

باإلضافة للدول األعضاء يتم دعوة العديد من المنظمات ذات العالقة ،  -  

و غيرها ،   (RPPO, CBD،STDF ،SPS-WTO )بصفة مراقب   

يتم عقد العديد من االجتماعات الجانبية على هامش انعقاد الدورة السنوية للهيئة،  -

. لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة  



  

 :  اعتمدت الهيئة القواعد و اإلجراءات الخاصة بها و أسست األجهزة الفرعية التالية

  (SC)لجنة المعايير •

  (SBDS)الجهاز الفرعي لحل النزاعات•

  (CDC)لجنة تطوير القدرات •

 

تغطي القواعد و اإلجراءات للهيئة جميع الجوانب الخاصة بالعضوية، الموظفين، 

اجتماعات الهيئة، برامج عمل و وثائق االجتماعات، إجراءات التصويت و مشاركة 

 .   المراقبين

 



 (Bureau) مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية 

رئيس و نائبي رئيس و اربعة )أعضاء منتخبون،  7يتكون من  •

 (  اعضاء أخرين

 والية األعضاء عامين •

 يجتمع سنويا أو اكثر من مرة في السنة حسب الحاجة  •

 يترأس رئيس المكتب الهيئة أثنا  •

 واليته 



 (CPM 8تعديل )انتخاب مكتب الهيئة 

يتم انتخاب الشخص الحاضر فقط في دورة الهيئة بعد موافقة •

 رئيس الوفد الممثل للدولة 

 انتخاب الرئيس و نائب الرئيس،: الخطوة االولى•

انتخاب االعضاء الباقية من الدول غير الممثلة : الخطوة الثانية•

 بالرئيس و نائب الرئيس  

يجب ان تسمي االقاليم اعضاء احتياطيين و تسليمها الى الهيئة •

 لالنتخاب 

يجب ان يكون العضو االحتياطي مؤهل حسب القواعد و •

 االجراءات 

 يمكن لكل اقليم ان يختار عضوين احتياطيين على حد اقصى•

 



 مهام المكتب 

يقدم المكتب اإلرشاد و المشورة ألمانة االتفاقية و لهيئة تدابير •

الصحة النباتية عن االمور االستراتيجية، اإلدارة المالية والتشغيلية 

 ألنشطتها

 :يساعد الهيئة في مهامها اإلدارية و التنفيذية مثل•

 (IPPC SF)تنفيذ االطار االستراتيجي لالتفاقية •

 التخطيط و االدارة المالية •

المكتب يمثل استمرارية إلدارة الهيئة بين الدورات و من خالل تمثيلة •

لجميع اقاليم الفاو يسهل عملية تفسير و مشاركة وجهات النظر حول 
 .  المواضيع االدارية و االستراتيجية و اإلجرائية بشكل دائم

 يعالج اي قضايا أخرى نوعية  •



 (SC)لجنة  المعايير 
 



 (SC)المعاييرلجنة 
 االقاليم لمنظمة الفاو 7عضو من ال  25

 2006في    CPM-1أنشئت  خالل  

  

جنوب غرب 

 المحيط الهادى

(3) 

 (4)الشرق األدنى

 (4) أوروبا

 امريكا الالتينية 

و الكاريبي  (4) 

 (4) آسيا

 (4) أفريقيا

 (2)امريكا الشمالية

SC-7  

Update on the new standard setting process 



SC 

 ( 2002)في  ةتشكلت لجنة المعايير المؤقت•

(ICPM-4 (2002) Interim Standards Committee  ) 

لمباشرة إعداد خطة عمل  (SC-7)تختار لجنة المعايير مجموعة عمل ال •

 مفصلة حول مسودات المعايير 

يمكن أيضا ان تشكل لجنة المعايير مجموعات عمل أو فرق صاغية للمعايير •

 دائمة أو مؤقتة من بين االعضاء بحسب الحاجة

 و المجموعات األخرى تحدد من قبل اللجنة  SC-7مهام و قواعد عمل •



 (SC)لجنة  المعايير : تابع
 

 : لجنة المعايير مسؤولة عن•

   عملية وضع المعايير لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاإلشراف على  •

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إدارة و تطوير  •

Measures  PhytosanitaryInternational Standards for 
 (ISPMs) 

 :التوجيه و اإلشراف  على عمل •

 و Technical Panels (TPs) الفرق الفنية •

 Expert Working Groups (EWGs)جماعات عمل الخبراء  •

 مراجعة المعايير القائمة و تحديد الذي يجب إعادة النظر فيها•

 تحديد االولويات للمعايير التي قيد االعداد•

 

https://www.ippc.int/index.php?id=13352
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=13399
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179728
https://www.ippc.int/index.php?id=179725
https://www.ippc.int/index.php?id=179725


 العضوية

معين من ( NPPO)العضو ينبغي أن يكون خبير في وقاية النبات •

 :قبل الدولة العضو، و لدية

 خبرة عملية في نظم الصحة النباتية على المستوى الوطني و الدولي•

 خبرة ادارية  في نظم الصحة النباتية على المستوى الوطني و الدولي•

 خبرة تطبيق معايير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية•

يجب ان توافق الدولة العضو على ان تخصص الوقت الالزم لعضو لجنة •

 .  المعايير للمشاركة المنتظمة و النظامية في اجتماعات اللجنة

لكل اقليم الحق في تحديد اآللية المناسبة الختيار األعضاء و إخطار •
 أمانة االتفاقية و هيئة تدابير الصحة النباتية العتماد االعضاء

 



 االعضاء االحتياطيين 

يجب ان يسمي كل اقليم عضويين احتياطيين، و تحديد ترتيبهم •

 لخالفة أمكان االعضاء الشاغرة من نفس االقليم 

و تتم عملية االحالل لألعضاء في حالة عدم أهلية العضو بحسب •

القواعد الخاصة باللجنة أو في حالة تغيب العضو اجتماعين متتالين 

 .للجنة المعايير

يمكن لنقطة االتصال للدولة العضو التواصل مع االمانة في حالة •

رغبت في استبدال عضو اللجنة ألي سبب، و تقوم االمانة باطالع 
 . بهذا( FAO regional chair)الرئيس الدوري إلقليم الفاو 

و في هذا الحالة العضو الجديد سوف يخدم حتي انتهاء والية •

 .العضو االصلي، و يمكن ان يتم تسميته للخدمة لوالية الحقة



 فترة العضوية 

 سنوات  3تستمر والية العضو •

و ال يمكن للعضو ان يخدم ألكثر من واليتين، ما لم يقدم االقليم •
للسماح للعضو ان يخدم لوالية ( CPM)طلب استثناء  للهيئة 

 .اضافية

ممكن لألقاليم أن تقدم طلبات اضافية لالستثناء لنفس العضو على •
 (term-by-term basis)لكل والية على حدى 

ال ينبغي ان تحسب ( كبديل)الوالية التي خدم فيها العضو جزئيا •

 .والية كاملة بحسب القواعد



 رئاسة اللجنة

 يتم انتخاب الرئيس و نائبة من قبل اللجنة من بين أعضائها •

سنوات، مع امكانية أعادة االنتخاب لثالث  3والية رئاسة اللجنة •

 سنوات اضافية 

يقوم نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة تغيب الرئيس عن •

 االجتماع 

نائب الرئيس بإدارة االجتماعات بحسب القواعد /يقوم الرئيس •
 .الخاصة بذلك

 

 



 اجتماعات اللجنة
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر منظمة الفاو في روما، مرة •

 سنويا على االقل 

 ال يعقد اجتماع اللجنة اال في حالة استيفاء النصاب القانوني •

بحسب حجم العمل و الموارد المتاحة تقوم اللجنة أو االمانة •
بطلب الجتماعات إضافية، ( CPM Bureau)بالتشاور مع المكتب 

خصوصا بعد اجتماع الهيئة إلعداد مسودات المعايير لمشاورات 

 األعضاء 

بحسب حجم العمل و الموارد المتاحة تقوم لجنة المعايير بالتشاور  •

 مع 

 .  أو اي مجموعة عمل أخرى SC-7االمانة و المكتب باعتماد اجتماع ال 

ممكن أن تعقد بعض االجتماع عبر التواصل االلكتروني، و ينبغي ان •

 .  تضمن في تقرير اللجنة الالحق

 

 



 االعتماد

 اعتماد المواصفات أو مسودات المعايير تتم بالتوافق •

يتم تقديم مسودات المعايير المعتمدة من قبل اللجنة للهيئة بدون •
 .تأخير

 



 المراقبين 

ممكن للدول األعضاء أو المنظمات االقليمية لوقاية النبات أن ترسل •

 مراقب واحد لحضور اجتماع الهيئة،

و يتم تقديم طلب بذلك بواسطة نقطة االتصال للبلد لمسئول لجنة •

يوم قبل موعد االجتماع، و بحسب الترتيبات  30المعايير باألمانة 

 اللوجستية ممكن ارسال دعوة للمراقب لحضور االجتماع 

 :ممكن للمراقب•

المشاركة في المناقشة بحسب السماح بذلك من قبل رئيس الجلسة دون •

 حق التصويت،

 الحصول على الوثائق، دون المقيدة •

 حول اي فقرة في جدول االعمال ( مداخلة)تقديم بيان خطى •

 





(SBDS) 
 

 . 2005في عام النزاعات الجهاز الفرعي لتسوية  ئأنش •

تدابير الصحة النباتية لهيئة  نظام تسوية النزاعات التابعيدير  •

لمساعدة األطراف المتعاقدة في تسوية التنازعات الخاصة بالصحة 
 .النباتية

أعضاء، واحد من كل إقليم من أقاليم  7يتألف الجهاز الفرعي من  •

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

يوفر منتدى محايد للمصالحة حول القضايا الفنية و يمكن أن يقدم حل  •
 غير ملزم –للنزاعات 



 (SBDS: )تابع

 :نظام حل النزاعات

ف حل المشكلة قبل الشروع بعملية دمشاورات ثنائية بين األطراف به•

 رسمية لحل النزاع

في حالة تطلب األمر خطوات إضافية، تطلب األطراف المتنازعة من مدير •

عام منظمة الفاو تشكيل فريق خبراء الستعراض الموضوع و التوصية 

 بالحلول الالزمة

التعتبر ملزمة أي نتائج أو مقرارت لجهاز حل النزاعات التابع لإلتفاقية •

و لكن يكون لها ثقل هام في حالة ما رفع الموضوع إلى  قانونياً لألطراف،
، و بوجه ( SPS)تحت اتفافية ال ( WTO)منظمة التجارة العالمية 

الخصوص إذا ما تعلق الوضع بتطبيق وأحد المعايير الدولية للصحة 
 .النباتية



 (SBDS: )تابع

 (:IPPC)اإلتفاقية  •

 نظام حل النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية لتقدم ايضا الدعم الفني  •

تساعد على تحديد الخبراء لتشكل فريق الخبراء التابع  لمنظمة التجارة لتقييم  •

 .مواضيع الصحة النباتية

 

ملزمة قرارات حل النزاعات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية  •

 .و يمكن ان تكون لها تبعات اقتصادية و سياسية جادةقانونيا 

 

تشجع االتفاقية األطراف على البدء دائما بالحوارات المفتوحة و  •

 .المشاورات الفنية فيما بينها  لتحاشي النزاعات

 



 برنامج العمل 

 اعداد المعايير 

بناء وتحسين 
 القدرات 

 التنفيد 

تبادل 
 المعلومات

 ( Secretariat)أمانة االتفاقية 



 
 

 تدار األمانة من قبل منظمة الفاو •

مسئولة على تنسيق و تنفيذ النشاطات الجوهرية تحت برنامج عمل  •

   :الذي يشملاالتفاقية 

  دولية لتدابير الصحة النباتيةالمعايير ال و اعتماد تطويرتيسير عملية 

تتطلبهاالمعلومات التي  توفير آلية للحصول على: تبادل المعلومات 

 االتفاقية، وتيسير تبادل المعلومات ما بين األطراف المتعاقدة

  وبخاصة لبناء القدرات لتيسير  - تأمين المساعدة الفنية: تنمية القدرات

 تطبيق لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تنسيق و عقد االجتماعات الخاصة 

 باالتفاقية و النشاطات األخرى لهيئة تدابير 

 الصحة النباتية

https://www.ippc.int/index.php?id=ispms
https://www.ippc.int/index.php?id=ispms
https://www.ippc.int/index.php?id=ispms
https://www.ippc.int/index.php?id=information_exchange&no_cache=1&L=0
https://www.ippc.int/index.php?id=capacity&no_cache=1&L=0


STRATEGIC PLANNING GROUP (SPG) 
 مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي 



SPG 

 تجتمع مرة في العام، عادة في اكتوبر، بمشاركة أعضاء المكتب •

 و جميع أي ممثلين راغبين من الدول االعضاء 

حول برنامج ( CPM)تقدم التوصيات و المشورة للهيئة : مهامها •

العمل، االهداف االستراتيجية، البرنامج التشغيلي، المساعدة الفنية،  

نشاطات تبادل المعلومات، االلويات االستراتيجية للمعايير الجديدة، 

 .  التخطيط المالي، تطوير اي إجراءات مالئمة و غيرها

في حاالت استثنائية، يمكن ان تشكل الهيئة مجموعة عمل •
لمرة واحدة لتحليل و (   one-time focus groups)متخصصة 

 .اعطاء التوصيات حول مواضيع محددة

 



 نشاط بناء القدرات لالتفاقية 



 بناء القدرات 
 المساعدة في إعداد و تنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية قدرات الصحة النباتية  •

 (PCE)تقييم قدرات الصحة النباتية •

و غيرها من   ISPM15تحليل مخاطر اآلفة، :  برامج و أداوت تدريبية •

 المعايير

 www.phytosanitary.info: مصادر معلومات •

 مشاريع ،خبراء، مستشارين، تدريب، دالئل ارشادية لتنفيذ المعايير•

                                                    ( CPM-7)لجنة بناء القدرات •

 

http://www.phytosanitary.info/


 (PCE)تقييم قدرات الصحة النباتية 
 PCE  -  برنامج مصمم لمساعدة الدول في تحديد نقاط الضعف و القوة

تم يفي أنظمة الصحة النباتية المطبقة على ارض الواقع او التي 

 .التطبيقالشروع بإعدادها من قبل الدول لغرض 

 

 والدول مدعوه لتنفيذ هذا البرنامج لتقييم قدرات الصحة النباتية لديها  
 .الخروج بالتوصيات الالزمة لتقوية أنظمة الصحة النباتية لديها



 
CAPACITY DEVELOPMENT COMMITTEE (CDC) 

 لجنة تطوير القدرات 



 مجال العمل و االهداف

تقدم االشراف  و المساهمة في تنفيذ االهداف االستراتيجية •

لالتفاقية لبناء القدرات الوطنية للصحة النباتية للدول االعضاء 
 (  CPM)بحسب توجيهات الهيئة 

 :و هذا يشمل•

 تنفيذ استراتيجيات االتفاقية لبناء القدرات الوطنية•

 توفير تمويل مستدام استراتيجيات االتفاقية لبناء القدرات الوطنية•

 تنفيذ االتفاقية و المعايير الدولية للصحة النباتية من قبل الدول االعضاء •

 

 

 



 العضوية

 مفتوحة للدول االعضاء•

اعضاء من الدول  3عضو ممثل لكل اقليم للفاو، مع على االقل •

 النامية 

اختيار االعضاء يتم بواسطة المكتب بدعم من االمانة من خالل •
 (open call)الدعوة المفتوحة 

 سنوات 6والية اللجنة عامين، مع حد اقصى •

 تختار اللجنة رئيسا و نائبا للرئيس •

الطلب للتمديد االضافي خاضع للقواعد و االجراءات الخاصة بذلك •

 . المنصوص عليها بالشروط المرجعية

تطبق نفس القواعد التي في )االعضاء االحتياطيين و االستبدال •

    (لجنة المعايير

 

 

 



 مؤهالت االعضاء 

 :يجب ان يكون لدي العضو خبرة في مجال تنمية القدرات، بالتحديد•
 في إدارة نظم الصحة النباتية•

 تنفيذ نشاطات تنمية قدرات الصحة النباتية •

 معرفة عميقة في االتفاقية و المعايير الدولية للصحة النباتية•

 خبرة في تشريعات و قوانين الصحة النباتية•

 خبرة في اعداد مواد التدريب •

 مهارة في اللغة االنجليزية بشكل كافي يمكنه من المشاركة في االجتماع و المناقشة  •

 االجتماعات 
 سنوية •

اجتماعات استثنائية عند الحاجة، و تستخدم وسائل التواصل االلكتروني لذلك بحسب االمكانية و •
– videoconference, teleconference, mail, facsimile and e)الموارد المتاحة 

mail) 

 أعضاء  4النصاب القانوني لالجتماع   



 المهام
  رفع تقارير للهيئة عن انشطتها 

 مراجعة استراتيجية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الخاصة بتنمية القدرات

 .الوطنية للصحة النباتية بصورة منتظمة

 المشاركة اجتماع مجموعة العمل الخاصة باستعراض ال(IRSS)  المنعقد كل

 الث سنوات ث

 أو تطوير أنشطة تنمية القدرات المناسبة بما يتماشى مع / تحديد و تعزيز و

استراتيجية االتفاقية لتنمية القدرات الوطنية للصحة النباتية، بما فيها المصادر 

، مواد (SOPs)الدالئل االرشادية،  دالئل إجراءات العمل الموحدة )الفنية 

 (   التدريب و قواعد البيانات

 وضع التوصيات لهيئة تدابير الصحة النباتية لمعايير وإجراءات انتاج و الرقابة

و الموافقة على الكتيبات التقنية ، إجراءات العمل الموحدة ، ومواد التدريب و 

 قواعد البيانات

 



 تابع المهام

 تقييم وتحديد أولويات بم يخص المصادر الفنية أعاله او أي مصادر معلومات

أو  IPP أخرى معدة من قبل أي جهة ذات عالقة بتنفيذ االتفاقية  إلدراجها في

 (  phytosanitary resource page)صفحة الموارد النباتية  

 و تقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالتفاقية الصحة النباتية لتنمية مراقبة

 القدرات

 تعزيز الروابط مع الجهات المانحة والشركاء و القطاعين العام والخاص المعنية

 بتنمية القدرات في مجال الصحة النباتية

توفير التوجيه بشأن أنشطة تنمية القدرات ، إلدراجها في خطة عمل األمانة 

إجراء مهام أخرى حسب توجيهات هيئة تدابير الصحة النباتية . 

 



 المراقبين و الخبراء المدعوين 

 تعقد االجتماعات بحسب قواعد الفاو•

بعض االجتماعات و جلسات العمل ينبغي ان تعقد بدون مراقبين، خصوصا •

 ( خالفية)التي يتم فيها تناول مواضيع محل جدل 

في بعض الحاالت و باالتفاق مع االعضاء يمكن ان تدعو االمانة بعض •

االشخاص او ممثلي المنظمات ذوي خبرات معينة للمشاركة في اجتماعات 

 محددة أو جزء من االجتماع او جلسات عمل محددة كخبراء مدعوين 
 



 بعض القواعد األخرى

 باإلجماع في كل القرارات:  اتخاذ القرار•

تراجع اللجنة مهامها و اجراءاتها بشكل دوري، و تصي الهيئة : المراجعة•
(CPM )بالمصادفة على اي تعديالت 

تطبيق اللجنة مبدا الخصوصية على اي :  Confidentialityالخصوصية •

 معلومات تراها حساسة  

 االنجليزية   : اللغة•

 



MEETINGS OF THE OPEN-ENDED 
WORKING GROUPS 

 اجتماعات مجموعات  العمل غير محددة المدى 
 



 OPEN-ENDED)يمكن ان تشكل مجموعة عمل غير محددة المدى •
WORKING GROUPS ) للتحقق و اصدار التوصيات حول مواضيع محددة

 تهم االتفاقية 

و لكن ال توجد آلية للتمويل للمشاركة في المجموعة، و لذلك ال يمكن ضمان •

 توفير توازن في تمثيل االقاليم في هذه المجموعة 

مع ذلك فإن المواضيع التي تعالجها هذه المجموعة في العديد من الحاالت تكون •

بالغة االهمية، و لذلك من الضروري البحث عن آلية تمويل للدول االقل نموا 
 لتمكينها من المشاركة و المساهمة بآرائها في هذه المواضيع



 (IRSS)  مراجعة التنفيذ  و نظام الدعم
Implementation Review and Support System 



(IRSS) 
 

 تعزيز و تسهيل تنفيذ االتفاقية و المعايير الدولية للصحة النباتية•

 

 فوائد النظام•

التفاقية و المعايير الدولية لبنود االمنسق  التنفيذمراقبة و تشجيع و دعم •

 للصحة النباتية 

 الطارئة التي يمكن ان تبرز خالل تنفيذ المعايير  أداة لتحديد المشاكل•

 قبل أن تصبح محل نزاعو معالجتها 

 تقديم الدعم لتطبيق المعايير الدولية•



 نشاط تبادل المعلومات لالتفاقية



 تبادل المعلومات 

توفر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات منتدى لعملية تبادل  •
 المعلومات

يحدد كل بلد عضو نقطة اتصال لكافة أمور االتفاقية الدولية لوقاية  •
 :النباتات، على أن يقّدم

o،وصفاً للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 

o ،قائمة بنقاط الدخول تحت المراقبة الرسمية 

o ،قائمة باآلفات الخاضعة للوائح 

o ،إعالم بالتغيرات عن حالة اآلفة، تدابير الصحة النباتية 

oاللوائح وغيرها من المعلومات ذات الصلة. 

 تعتبر التقارير الوطنية ملزمة لألطراف   •

 



تبادل المعلومات: تابع  

تقع مسؤولية تبادل المعلومات، في ظل االتفاقية الدولية لوقاية  •

 :النباتات، على عاتق

 (  NPPOs)المنظمات القطرية لوقاية النباتات  •

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •

 (  RPPOs)المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات •

 

المعلومات من خالل موقع االتفاقية الدولية لوقاية  يتم  إتاحة تبادل هذه •
 النباتات

 .طراخميدعم تبادل المعلومات الشفافية وتحليل ال •

 

 

 



 تبادل المعلومات : تابع

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تبادل المعلومات  سهلت
 :عن طريق

تقديم خدمات الترجمة والتوثيق 

 توزيع المطبوعات المتعلقة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 و المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

نشرإدارة موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على الشبكة ل 

  الصحة النباتية  أنشطة األمانة، وتقديم معلومات فنية عن تدابير
http://www.ippc.int   

                                              

 

http://www.ippc.int/


 

 البوابة الدولية للصحة النباتية    

 :يحتوى الموقع الرسمي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على معلومات مثل

  نقاط االتصال الرسمية الوطنية 

                                                معلومات الصحة النباتية للبلدان 

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

 نظام عالمي لإلبالغ عن اآلفات يوفر •

www.ippc.int 



 (ISPMs)المعايير الدولية للصحة النباتية 



   :(ISPMs)المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  •

الخطوط التوجيهية والتوصيات المعترف بها كأساس لتدابير الصحة 
في ظل ( WTO)النباتية التي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية 

 .(SPS)اتفاقية الصحة والصحة النباتية 

 

 



 (ISPMs: )تابع

في يتم اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من قبل األطراف المتعاقدة •
 (.  CPM)الدولية لوقاية النباتات من خالل هيئة تدابير الصحة النباتية التفاقية ا

 

ال تعّد المعايير بحد ذاتها صكوكاً تنظيمية ولكنها تصبح نافذة بعد أن تضع البلدان  •

 .  تشريعاتها الوطنيةضمن المعايير متطلبات 

 

 . يلعب األعضاء في االتفاقية دور رئيسيا في إعداد المعايير ذات العالقة•

    يجب أن تُعد األعضاء إجراءات الصحة النباتية لديها على أساس المعايير الدولية  •
 عن طريق  تحليل المخاطرتباين ر أي ياو تبر

 



 (ISPMs: )تابع

ديسمبر حتى و اعتمادها المعايير الدولية التي تّم تطويرها  بلغ عدد
 : تتعلق ب معيار 36معايير  2013

 اإلجراءات والمراجع 

مراقبة اآلفات، مسحها ورصدها 

  لوائح االستيراد وتحليل مخاطر اآلفات 

 إجراءات االمتثال ومنهجيات تفتيش الصحة النباتية 

 إدارة اآلفات 

 حجر ما بعد الدخول 

 االستجابة الطارئة لآلفات الغريبة، مكافحتها واستئصالها 

استصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات 

البروتوكوالت التشخيصية لآلفات 

 وغيرها.....معامالت الصحة النباتية 

 



 إعداد المعايير 

(CPM) هيئة تدابير الصحة النباتية 

 لجنة المعايير 

 اللجنة الفنية مجموعة عمل الخبراء 



 إعداد المعايير 

 تشاركي

 شفافية 

 مرن

 التحسين المستمر 

   



 عملية إعداد المعايير

 (1)المرحلة األولى 
إعداد قائمة 

بالمواضيع المقترحة 
 IPPCلمعايير ال 

(2)المرحلة الثانية   

إعداد )الصياغة 
(المسودات  

(3)المرحلة الثالثة    

مشاورات الدول 
األعضاء حول 
 مسودات المعايير

(4)المرحلة الرابعة   
 االعتماد و النشر 



: عملية إعداد المعايير  

 أربع مراحل

 (المواضيع واألولويات )المرحلة االولى   

 

تتصل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات •
بحسب  موضوعات للمعايير لتحديدالقطرية لوقاية النبات 

 األولوية

 

  



( المواصفات)المرحلة الثانية   
 بمراجعة المعايير لجنة تقوم• 

 األولويات وتضع الموضوعات

 لكل مواصفات   ذلك بعد وتطّور

 التي النواحي توجز دولي معيار

 .المعيار يعالجها أن يتعّين

 

 فنيين خبراء المعايير لجنة تنتخب•
 المعايير مشروع مسودة إلعداد
 .النباتية الصحة لتدابير الدولية

 

 



   ريياالمعإعداد : تابع

 (مراجعة المسودات، مشاورات األعضاء) المرحلة الثالثة 

المشاريع وتقدمها لمشاورات مسودة تصادق لجنة المعايير على •

 ،تعليقاتها/مالحظاتها لتقديم المتعاقدة األطراف - البلدان

 في وإدخالها التعليقات/المالحظات بمراجعة المعايير لجنة تقوم •
 .مناسبماتراه  حسب المشروع

 قبل لجولة أخيرة من مشاورات األعضاءتخضع مشاريع المعايير •
  .مباشرة النباتية الصحة تدابير هيئة اجتماع

 

 



   (اعتماد المعايير)المرحلة الرابعة 

 

 األمانة وتتولى يتم اعتماد المعايير من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية  •
 النباتية للصحة الدولية البوابة على نشرها

 أو إضافي لتطوير المعايير لجنة إلى ُيعاد قد ،المعيار اعتماد يتم لم إذا •
 المستقبلية العمل خطط من ُيحذف



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
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 شكرا لحسن إستماعكم

Thanks for your attention 


