الصحة النباتية وتنمية القدرات

IPPC Secretariat
NEPPO Regional workshop

المباديء التوجيهية لتنمية القدرات في منظمة األغذية
والزراعة إلمم المتحدة
• مباديء عامة
 .1المبادرة والقيادة الذاتية للدولة المعنية.
 .2أن تكون متوافقة مع األوليات والحاجات الوطنية.
 .3استخدام األنظمة الوطنية والخبرات المحلية.
 .4استخدام نهج او مبدأ حجم واحد ال يناسب الجميع.
 .5منهاجية متعددة المستويات.
 .6المسؤولية المشتركة.
 .7توفيق التشاركية وتنسيق اإلجراءات.
1 Enhancing FAO’s Practices for Supporting Capacity Development of Member Countries: http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf

المساعدة الفني
• المادة العشرون من اتفاقية وقاية النبات الدولية (المساعدة الفنية) تنص
على ما يلي:
«تتعهد الدولة الموقعة على اإلتفاقية على ان تعمل على تشجيع تقديم
المساعدة الفنية للدول األخرى الموقعة على اإلتفاقية خاصة الدول النامية
منها اما من خالل تعاون ثنائي او من خالل المنظمات الدولية ذات العالقة
من اجل تسهيل تطبيق بنود هذه اإلتفاقية».

قدرات الصحة النباتية الوطنية
• وتعرف على انها:
« قدرات األفراد والهيئات واألنظمة الخاصة بالبلد لتنفيذ المهام بصورة
فعالة ومستدامة من أجل حماية النباتات ومنتجاتها من اآلفات ولتسهيل
التجارة بما يتناسب مع اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات»

2 IPPC National Phytosanitary Capacity Development Strategy (2012) available at: https://www.ippc.int/en/publications/11/

تنمية القدرات واإلطار اإلستراتيجي إلتفاقية وقاية النبات
الدولية لإلعوام 2030-2020
• هدف اتفاقية وقاية النبات الدولية :ان
يكون لجميع الدول القدرات لتطبيق
اإلجراءات الالزمة لمنع دخول اآلفات
وانتشارها والتقليل من أثارها على
األمن الغذائي والتجارة والنمو
اإلقتصادي والبيئة.
• لذا فإن تطبيق وتطوير القدرات يعتبر
من اهم النشاطات العملية إلتفاقية وقاية
النبات الدولية
The latest version of the IPPC Strategic framework 2020-2030 is available in the 6 FAO languages at: https://www.ippc.int/en/publications/86997/

نشاطات سكرتارية اتفاقية وقاية النبات الدولية  IPPCفيما
يخص تطوير القدرات
وتشمل هذه النشاطات ما
يلي:
• تقيم قدرات الصحة النباتية ).(PCE
• مشاريع تطوير القدرات.
• توفير الوسائل الفنية والتقنية على الشبكة العنكبوتية مثل:
• األدلة اإلرشادية والمواد التدريبية
• مصادر مساهمة أخرى ذات عالقة
• التعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات وقاية النبات اإلقليمية والمنظمات
الدولية األخرى.
مالحظة :تتطلع وتشرف لجنة التطبيق وتطوير القدرات على هذه النشاطات
Implementation and Capacity Development Committee (IC) provides
oversight of relevant activities
3 Web based technical resources available at: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
4 Contributed resources available at: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/

أداة تقيم قدرات الصحة النباتية
)Phytosanitary Capacity Evaluation (PCE
أداة تقييم قدرات الصحة النباتية ):(PCE
• عبارة عن أداة تفاعلية تساعد الدول المشاركة على عمل تقييم وتحليل واقعي لنظام الصحة النباتية لتحديد
وتطوير افضل وانسب اإلجراءات التشريعية والفنية واإلدارية للمساعدة على تلبية التزامات اتفاقية وقاية
النبات الدولية.
• تعتمد على توافقية التسير وسرية المنهج وتضم أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص.
• يستخدم فيها برنامج على اإلنترنت مكون من نماذج تفاعلية عددها  13انموذج بصيغة استبيان لتوثيق
عملية التقييم وتنقسم هذه النماذج الى ثالث مجموعات:
• األولى تستوضح عن المنهجية المتبعة لنظام الصحة النباتية وامورعامة ال تدخل بالتفاصيل.
• الثانية مجموعة تنظيمة تتعلق بمهام ووظائف هيئة وقاية النبات الوطنية
• الثالثة مجموعة تتعلق باألمور الفنية بصورة رئيسية لتقييم وتقدير الموارد البشرية والبنية التحتية
واإلدارية.

Additional information available at:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/phytosanitary-capacity-evaluation/

)Phytosanitary Capacity Evaluation (PCE
مشروع تقيم قدرات الصحة النباتية

خارطة توضح الدول التي تم تطبيق أداة تقيم القدرات في مجال الصحة النباتية فيها
(الخارطة قد ال تكون شاملة لكل الدول المشاركة)

األدلة اإلرشادية والمواد التدريبية
IPPC Guides and training materials

All IPPC Guides and training materials are freely available at:

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
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•
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Market Access
Transit
Establishing a NPPO
Operation of a NPPO
Managing Relationships
with Stakeholders
Import Verification
Export Certification
Plant Pest Surveillance
Guide to Delivering
Phytosanitary
Diagnostic Services
Manual of Good
practices for
participating in the
CPM meeting
Guides to Pest Risk
Communication

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparing a National
Phytosanitary Capacity
Development Strategy
Guide to National Reporting
Obligations
Guide to Resource
Mobilization
e-learning course "IPPC"
e-learning on PRA
e-learning: Trade in forest
commodities and the role of
phytosanitary measures
Training materials on PRA
NPPO establishment training
kit
NPPO operations training kit

الندوات
Symposium
نظمت سكرتارية اتفاقية وقاية النبات الدولية عدة ندوات سابقة وسيتم عقد ندوة في
نهاية شهر تشرين أول أوكتوبر  2019بعنوان «الندوة الدولية حول المناطق
الخالية من اآلفات والمراقبة» في اليابان
o Programme and other information are available at:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/

أنشطة عام 2019
اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية الرابع عشر CPM 14
احدى الكلمات الرئيسية كانت للدكتورة أنا بوشر المدير العام لإلدارة العامة
للصحة وسالمة الغذاء لإلتحاد األوروبي حيث تحدثت بوشر عن اهمية
تطوير وتنمية القدرات كحجر أساس لألداء الجيد للصحة النباتية على
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي وانه فقط بالقدرات المؤسسية القوية
يمكن ألنظمة وسياسات صحة النبات ان يكون لها تأثير ايجابي على األمن
الغذائي وتسهيل التجارة وحماية البيئة

A webcast for the CPM Opening Session is available at: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4966/icode/

•

2019 أنشطة عام

CPM 14 اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية الرابع عشر
جلسة خاصة حول الصحة النباتية وتطوير القدرات
• Overview on Support of the Capacity
Development to the Plant Health
• Contribution of FAO South-South
Cooperation to Capacity Development
in Agriculture
• Role of the Phytosanitary Capacity
Evaluation (PCE) in Strengthening the
National Plant Protection
Organizations (NPPOs)
• Phytosanitary Risk-Based Sampling:
Next Steps

•
•

•
نظرة عامة حول أهمية دعم تطوير ونتمية
القدرات في الصحة النباتية
إلسهام مبادرة الفاو للتعاون الجنوبي الجنوبي في
تطير القدرات الزراعية
 فيPCE دور أداة تقييم قدرات الصحة النباتية
تقوية هيئات وقاية النبات الوطنية
:المخاطر الصحية النباتية الناتجة عن أخذ العينات
الخطوة القادمة

Presentations are available at: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commission-phytosanitarymeasures/2019-plant-health-and-capacity-development/
A webcast is available at: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4972/icode/?lang=en&q=high

•
•
•
•

2019 أنشطة عام

CPM 14 اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية الرابع عشر
جلسة خاصة حول الصحة النباتية وتطوير القدرات
Presentations:
• Erasmus Mundus Joint Master Programme
PlantHealth: Education in system oriented
science at six universities in Europe
• An approach using Guides, how IPPC
Guides helped NPPOs
• Training method, how capacity was
increased for the participation in the CPM
meeting

•
•

:عروض
• البرنامج المشترك لماجستير
الصحة النباتية بالتعاون مع ستة
جامعات اوروبية وايريسموس
موندس
• األدلة اإلرشادية وكيف ساعدت
هيئات وقاية النبات الوطنية
• االنظامة التدريبية وكيف ساعدت
على زيادة المشاركة في اجتماعات
هيئة تدابير الصحة النباتية

Presentations are available at: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/poster-session-and-side-events/cpm-14-side-eventsand-side-sessions/
A webcast is available at: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4967/icode/

النشاطات المتبقية لخطة عام 2019
•
•
•
•
•

عقد ندوة حول سبل التعاون مع المنظمات الشريكة وذلك خالل اجتماع
مجموعة التخطيط اإلستراتيجي في شهر تشرين اول اوكتوبر
الترويج لألدلة اإلرشادية والمواد التدريبية من خالل تجميع األساليب
الجيدة المتبعة من قبل الدول الموقعة في استخدام األدلة اإلرشادية
والمواد التدريبية ومشاركتها مع الدول األخرى
اصدار نشرة تحقيقية توضح كيف يقوم مجتمع اإلتفاقية بتنمية القدرات
وتطويرها
تحديث صفحة البوابة اإللكترونية الدولية للصحة النباتية
مشاركة وجهات النظر خالل الورشات اإلقليمية

النقاش وتبادل وجهات النظر

المشاركة في تبادل الخبرات في المجاالت التالية:
• ما هي ادوات تطوير القدرات التي تستخدمها؟
• كيف تستخدمها؟
• ماهي الجهات ذات العالقة التي شاركت في هذه
األنشطة ()NPPO,RPPO, etc.
• التحديات التي واجهتها .

Contact us للتواصل
IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Tel.: +39 06 57054812
Email: ippc@fao.org
Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

