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تم اإلعتراف بمنظمة إقليمية جديدة 
لوقاية النباتات

:  10تم اإلعتراف بالمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات رقم 

وكالة الصحة وسالمة األغذية فى منطقة البحر الكاريبى
(CAHFSA)



ية اإلطار اإلستراتيجى لإلتفاقية الدول
لوقاية النباتات

2030-2020اإلطار اإلستراتيجى لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

بند تحتتم عرضه سي، 2018سبتمبر 1انتهت فترة التشاور فى 

8.7جدول األعمال رقم 



:إطار اّخر

المعايير والتنفيذ

:إطار المعايير والتنفيذ
 ICكال من فى (Champions)، وطلب 2018تم اعتماد اإلصدار 

SCو 



( Surveillance)المراقبةتوصيات 

NGSوالتسلسل الجينى التالى 

تنفيذ برنامج المراقبة ؛-
SCو ICمن قبل نتائج تحليل التم تأجيل النسخه التجريبيه لحين 

قنيات بخصوص تطبيق تتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية-
ياق فى تشخيص االّفات النباتية فى سNGSالتسلسل الجينى التالى 

الصحة النباتية ، قيد اإلنشاء



التنفيذ وبناء القدرات

من 8.3تحت بند )ملخص لألنشطه عرض ، ICتقرير من لجنة -

:بتسليط الضوء على( جدول األعمال
اشرافاصبحوا تحت SCTFو NROو  IRSSو  DASكل من •

IC
التوجيه ، تقييم قدرات الصحة النباتية ، المشاريع ، مواد التدريب و•

ورش العمل ، ومصادر المعلومات على االنترنت
الدورة الثالثة للمشروع ،بدأت، ( IRSS)مراجعة التنفيذ ونظم الدعم -

ICاصبحت االّن تحت متابعة 



المعايير

بتسليط 2017تم عرض ملخص ألنشطه ، SCتقرير من لجنة -

:الضوء على

ية ومسودة مسودة مشروع للمعايير الدولية لتدابير الصحة النبات13•

مواصفات ، تم طرحهم للتشاور
SCمسودات لبروتوكوالت التشخيص تم اعتمادهم من قبل 7•
طلب تم 29تم فتح باب تلقى طلبات معالجات الصحة النباتية ، •

تقديمهم



معايير أخرى

(، تم مراجعته6معيار رقم ) المراقبه•
sulphurylباستخدام : معالجة مواد التعبئة الخشبيه • fluoride

( 15مرفقات تم تنقيحها للمعيار رقم )dielectric heatingو

(، جديد42المعيار الدولى رقم )متطلبات المعالجات الحرارية •
Bactroceraالّفة المعالجة بالبخار الساخن • dorsalis( معالجة

(28، مرفق المعيار الدولى رقم 32رقم 
(:SCتم اعتمادها من قبل )أحيط بما •
Phytophthoraاّفة : 23بروتوكول التشخيص رقم - ramorum
 ,spotted wilt virusفيروسات : 24بروتوكول التشخيص رقم -

Impatiens necrotic spot ، على الطماطم

Watermelon silver mottleوفيروس 



التعديالت الحبرية
، للتأكد من توافق تعريف الـ( معجم مصطلحات الصحة النباتية)5المعيار الدولى رقم •

detention(الحجز )مع بقية المصطلحات

e-Phyto، للتوافق بشكل أفضل مع ( شهادات الصحة النباتية)12المعيار الدولى رقم •
:، إعادة الهيكلة ، التنسيق ، و التحديثات الفنية الثانويةمعايير ذبابة الفاكهة •

30المعيار الدولى رقم 

تكامل مع المعايير 

تم سحبها –األخرى و 

!  مؤخرا لتبقى فارغه



E-Phytoحل الـ 

امالعنظام ال. االنظمامكل األطراف المتعاقدة يمكنهم متاح حالياً ، Hubالـ •

.اإلنشاءقيد هوعلى اإلنترنت مبنى ال،GeNSالوطنى 

قه ، تدريب البنية التحتية لنظم المعلومات ، اللغات المتسمتطلباتتم مناقشة •

.  الموظفين ، وبناء القدرات 

.ةبفوائد النظام للتجارأصحاب المصلحه تم الإلعراب عن الحاجه إلخبار •
:معE-Phytoطلبت وضع استراتيجية لتشغيل مستدام لـ  Bureauلجنة الـ •

خطة تنفيذ لمدة خمس سنوات-

حوكمة مالية واضحة و-

نموذج عمل مستدام-



خطة عمل وميزانية 

أمانة اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات

، ام خطة عمل وميزانية أمانة اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات لع

فى جدول األعمال5.2عرضها تحت بند تم ي2018



الدعوات

باب تم فتحوالتنفيذ، المعايير : الدعوة إلى تقديم موضوعات

فى جدول 6.2عرضها تحت بند تم ي، أغسطس 31التقديم حتى 

األعمال

 ى تمثل تحد( الحبوب ، زهور القطف)معايير السلعة والمسار

الدعوة قيد المناقشه ، تم دعوة الخبراء وتعبئة الموارد ، فتح باب

من جدول 6.3عرضها تحت بند تم ي، أغسطس 31حتى 

األعمال

الصفحة الخاصة بالدعوات على بوابة اإلتفاقية:
https://www.ippc.int/en/calls/

https://www.ippc.int/en/calls/


اإلجراءات

سبتمبر 1ات قبل التعليق على اإلطار اإلستراتيجى لإلتفاقية الدولية لوقاية النبات
OCS، من خالل نظام التعليق على اإلنترنت 2018

نية التسلسل التعليق على توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية بخصوص تق
OCS، من خالل 2018أغسطس 15الجينى التالى قبل 

 عن طريق البريد 2018أغسطس 31تقديم موضوعات معايير والتنفيذ قبل ،

اإللكترونى

لمعايير تقديم مواد مرجعية عن معايير السلعة والمسار والرد على اسئلة لجنة ا

، عن طريق البريد اإللكترونى2018أغسطس 31قبل 



الوصول للمعلومات على اإلنترنت

CPM-13 (2018): 
https://www.ippc.int/en/publications/85963/ : الكاملالتقرير 

كل العروض التقديمية 
:https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/

-https://www.ippc.int/en/core: أوراق العمل 
activities/governance/cpm/ 

https://www.ippc.int/en/calls/  الدعواتصفحة :

لهيئة تدابير الصحة النباتية14العام القادم ، اجتماع الدورة 

2019أبريل 6إلى 1من 

المقر الرئيسى للفاو ، روما ، إيطاليا

https://www.ippc.int/en/publications/85963/
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm
https://www.ippc.int/en/calls/
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