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19 décembre 2015

تدابير ع في وضتوفير منتدى للتنسيق وللتعاون 

الزراعة على أسس علمية لحماية صحة النباتية

مع اآلفاتمن والغابات والموارد النباتية األخرى 

سليمتبادل تجاريتيسير 

مهمتنا
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.من  المعاهدة الدولية لوقاية النباتات9للمادة 3

....وفقااقليمي 
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األطراف المتعاقدة بالمعاهدة علىتتعهد1.
ليمية بإنشاء منظمات إقفيما بينها التعاون

.لوقاية النباتات 

ة تعمل منظمات وقاية النباتات اإلقليمي2.
،يهافي المناطق التي تغطتنسيقأجهزة ك
تشارك في كل االنشطة ذات العالقة و

جمع وتقوم ب،أهداف المنظمةلبلوغ 
.كلما أمكن،وتوزيع المعلومات

مية منظمات وقاية النباتات االقليتتعاون3.
تالدولية لوقاية النباتالمعاهدة أمين امع 

ع في تحقيق أهداف المعاهدة كما تتعاون م
ايير وضع وتنفيذ المعفي اآلمين والهيئة 

.للصحة النباتية كلما أمكنالدولية 
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توقيع اتفاقية انشاء•
المنظمة بالرباط 

(المغرب)

1993فبراير 

فيذدخول االتفاقية حيز التن•

الجزائر، : دول10مصادقة •
المغرب، ليبيا، تونس، 

سوريا، مصر، السودان، 
مالطا، الباكستان، االردن

2009يناير 
مجلس االدارة االول•

انتخاب رئيس ونائب الرئيس•
المنظمة،

يذيةانتخاب اعضاء اللجنة التنف•

تعيين المدير التنفيذي•

2010اكتوبر 

(يةالمملكة المغرب)الرباط : المقر

مارس في تدابير الصحة النباتية الرسمي  خالل الدورة السابعة لهيئة تم االعتراف 

2012
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منظمات إقليمية لوقاية النباتات 9

((IAPSCالمجلس األفريقي للصحة النباتية للبلدان1)

((NAPPOمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية 2)

((OIRSAالمنظمة الدولية اإلقليمية للصحة النباتية 3)

((PPPOمنظمة وقاية النباتات لمنطقة الباسفيك 4)

NEPPO))منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى 5)

((APPPCهيئة وقاية النباتات آلسيا والباسيفيك 1)

((CAاألنديزمجموعة 2)

((COSAVEلجنة الصحة النباتية للقرن الجنوبي 3)

((EPPOمنظمة وقاية النباتات ألوروبا ومنطقة المتوسط 4)

NAPPO

APPPC

IAPSC

EPPO

CA

OIARSA

CPP
C

PPPO

PPPO

NEPPO



....نادفه
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بطرقفات االمكافحة 
مةيسل

انتشار دخول ومنع 
اآلفات 

دل التباتسهيل وتشجيع 
االقليمي يالتجار
الدولي و

تشجيع التعاون
الدولياالقليمي و

لدعم أعمال 
وقاية النباتات 

وتعزيز القدرات 



ر الصحة لتعزيز تدابيالتنسيقوالتعاون

النباتية ودعم الجهود لمنع دخول آو 

انتشار اآلفات،

 ية تدابير الصحة النباتاعداد معايير

،إقليمية

 صد في االقليم قاآلفات مخاطر وتقييم

اتخاد تدابير علمية

الصحة النباتية : الوظائف



 ية الدولمدونة السلوك تشجيع تطبيق

الخاصة بإدارة المبيدات

فيما يخص المبيدات

 تعزيز استخدام طرق آمنة وفعالة

المكافحة)وحديثة لمكافحة اآلفات 

(المتكاملة



وضع تسهيل المبادالت التجارية ب

ية النصوص القانونرهن االشارة 

،اتيةبتدابير الصحة النبالخاصة 

 تمكين الدول من اتخاد

االجراءات االزمة من منع 

ا دخول اآلفات الجديدة او اتالفه

اهمية )اضرارها او الحد من 

(.االكتشاف المبكر

جمع ونشر المعلومات
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www.neppo.ma

http://www.neppo.ma/


نشر المعلومات على نطاق اوسع

www.neppo.maجمع ونشر المعلومات

http://www.neppo.ma/


باتيةتنفيذ اجراءات تدابير الصحة الن

الصحة تنفيذ المعايير الدولية لتدابير

النباتية،

 المكافحة للمبيدات،المعقلناالستعمال

المتكاملة

تقييم المخاطر

دعم القدرات 



اسا مكافحة اآلفات العابرة للحدود ترتكز اس

ية االتفاق)على التعاون والتنسيق الدولي 

واالقليمي،( الدولية لوقاية النباتات

هة يمثل العمل المشترك ضرورة مطلقة لمواج

عالة هذه اآلفات ووضع تدابير صحة النباتية ف

.ومعايير إقليمية

بمدى نجاح كل تعاون وفعالية اي تدابير رهين

ي تفاعل ودعم الدول األعضاء العلمي والتقن

خالصة

12



شكرا على تتبعكم
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