
: يعلتقديم مواضاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعوة من 

والتنفيذالمعايير 

تقديم اقتراح ناجحكيفية 

2019ورشات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 
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:نتيجة الدورة التدريبية اليوم

نراجع الغرض من عملية الدعوة للموضوعات وعملية هذه الدعوة•

الالزمة القتراح ناجحالعناصر ما هي نحن نراجع •

نحن نتناول قضايا الصحة النباتية المهمة في المنطقة•

قاية النباتات نبدأ في النظر في كيفية معالجة هذه القضايا في االتفاقية الدولية لو•

بطريقة منسقة
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:النتيجة المرجوة

ي سيتم قائمة أولويات قضايا الصحة النباتية اإلقليمية الت

2021تناولها في الدعوة التالية للمواضيع في عام 



الغرض من الدعوة للمواضيع

. همية األذات تحديد مشاكل الصحة النباتية

عالميةال

 ع ملمعالجة الثغرات في أنظمة الصحة النباتية

اإلنفاذوضع معايير أو إرشادات 

 حة تدابير الصهيئة عمل إنفاذومعايير صياغة

جية األهداف االستراتيالنباتية بما يتماشى مع 

-2020ة المبينة في اإلطار االستراتيجي لالتفاقي

2030
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االتفاقية الدولية 

النباتاتلوقاية 



 :سير العملية

 ة التاليالدعوة )عامين كل الدعوة مرة يتم إجراء

حة هيئة تدابير الصلقرارا  وفق2021في عام 

(.CPM-14)14النباتية 

 ة اإلقليميوالمنظمات األطراف المتعاقدة تدعى

انة لوقاية النباتات إلى تقديم مقترحات إلى أم

.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تتم مراجعة المقترحات من قبل فرقة العمل

نظام و لجنة المعاييرو ( TFT)المعنية بالمواضيع 

(IC)اإلنفاذ وتنمية القدرات 

اد بإعدفرقة العمل المعنية بالمواضيع تقوم•

لنباتية التوصيات النهائية لهيئة تدابير الصحة ا
العتمادها
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اعتماد المواضيع وتحديد أولوية اإلقحام في

اإلطار االستراتيجي لالتفاقية

يئة للمواضيع التي لم يتفق عليها، ستحدد ه

تدابير الصحة النباتية  ما ييجب عمله في

المستقبل

هيئة تدابير الصحة النباتية

(CPM) نن/مارس/أذار

أبريل/يسان 

كانون 

ريناي/الثاني

-نوفمبر/2ت

ديسمبر/1ك

-مايو/أيار

نهاية 

أغسطس/آب

رسبتمب/أيلول

(TFT)لجنة المواضيع 

لجنة اإلنفاذ وتنمية 

((ICالقدرات 

لجنة المعايير

(SC)

فريق عمل المواضيع

لجنة تناقش نتائج لجنة المعايير و

اإلنفاذ وتنمية القدرات، توافق

عليها وتعد توصيات وأولويات

ير وتقوم بإعداد مقترح لهيئة تداب

الصحة النباتية

مراجعة مستفيضة، تنقح

توصيات لجنة المواضيع 

وتوافق عليها

يجري مراجعة أولية ويعمل 

توصيات للجة المعايير 

راتولجنة اإلنفاذ وتنمية القد

تجمع األمانة مقترحات 

وابة المواضيع وتعلنها على الب

الدولية للصحة النباتية

1المعايير واإلنفاذ : عملية الدعوة لتقديم مواضيع

تصدر الدعوة مرة كل عامين 

دعوة



 :سير العملية
 ة التاليالدعوة )كل عامين الدعوة مرة يتم إجراء

حة هيئة تدابير الصوفق ا لقرار2021في عام 

(.CPM-14)14النباتية 

 ة والمنظمات اإلقليمياألطراف المتعاقدة تدعى

انة لوقاية النباتات إلى تقديم مقترحات إلى أم

.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تتم مراجعة المقترحات من قبل فرقة العمل

و لجنة المعاييرو ( TFT)المعنية بالمواضيع 

التعاون الدولي

اد بإعدفرقة العمل المعنية بالمواضيع تقوم•

لنباتية التوصيات النهائية لهيئة تدابير الصحة ا
العتمادها

5



منظمات 4منظمات إقليمية لوقاية النباتات و 10تقريرا  من 36تم استالم  •

:إقليمية لوقاية النباتات
مقترحات قياسية ،13•

مقترحات بروتوكول التشخيص ،10•

اقتراح موارد التنفيذ13•

موضوًعا 26( 2019)14-هيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت 

تفضل بزيارة موقع الدعوة لموضوعات للحصول على معلومات 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and:ضافيةإ

-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

للمواضيعجميع التقديمات •

صياتوالتومات ويالتقروابط للتقارير من فرقة العمل المعنية بالمواضيع مع تفاصيل عن •

(CPM-14)قائمة بالموضوعات المعتمدة لالجتماع التحضيري للمؤتمر •

دعوة للمواضيع2018استعراض 
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/


:ناجحالقتراح الا
امج برالالدعم من يشير -األهمية العالمية مشكلة الصحة النباتية ذات حدد ي

د حاجة وجوإلى المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات / لألطراف المتعاقدةاألخرى

أوسع للموضوع

 االتفاقيةمهام مع يقترح حال  ينطبق

 ستراتيجي لإلطار االيتماشى مع األهداف االستراتيجية ومجاالت النتائج الرئيسية

2030-2020لالتفاقية 

 ترحةمعايير لتبرير وتحديد أولويات الموضوعات المقيعالج بشكل صحيح

 فيدة كافية واإلشارة إلى وثائق أخرى قد تكون ممعلومات أساسية يحتوي على

والخطوات المستقبليةيم وللتق

 حسب االقتضاءمسودة مخطط أو مسودة مواصفات يحتوي على
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:ناجحالقتراح الا
 (:اليوم)1الجلسة التدريبية

ة األخرى يشير الدعم من البرامج القطري-يحدد مشكلة الصحة النباتية ذات األهمية العالمية •

المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إلى وجود حاجة أوسع للموضوع/ 

االتفاقيةمع مهام يقترح حال  ينطبق •

جي لالتفاقية يتماشى مع األهداف االستراتيجية ومجاالت النتائج الرئيسية لإلطار االستراتي•

2020-2030

 (:السنة القادمة)2الدورة التدريبية

يعالج بشكل صحيح معايير لتبرير وتحديد أولويات الموضوعات المقترحة•

يم وتقلليحتوي على معلومات أساسية كافية واإلشارة إلى وثائق أخرى قد تكون مفيدة •

والخطوات المستقبلية

يحتوي على مسودة مواصفات أو مسودة مخطط حسب االقتضاء•

 steps
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النباتية؟الصحة المتعلقة بما هي مشكلتك 

ما هي القضايا الحالية التي تحتاج إلى حل عالمي؟•

oما هي قضايا الصحة النباتية الرئيسية الخاصة بك؟

oلماذا هم مشكلة؟
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الميةخيارات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمعالجة القضايا الع
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:المعايير

(ISPMs)المعايير الدولية الجديدة لتدابير الصحة النباتية •

ات أو المالحق المرفقأو الضمائم مثل الحالية، مكونات جديدة للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية •

(27نباتية لتدابير الصحة الالدولي كملحقات للمعياربما في ذلك اآلفات لبروتوكوالت التشخيص )

أو المرفقات أو تنقيحات أو تعديالت على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة أو المالحق•

المصطلحات أو مصطلحات المصطلحات

:التنفيذ
.(أدلة ، تعلم إلكتروني ، إلخ)جديدة تنفيذمواد •

الحاليةاإلنفاذ تنقيحات لموارد •

صحة النباتية رقم كمرفقات للمعيار الدولي لتدابير ال)النباتية الصحة مامالت يتم التماس مقترحات بشأن 

.للمعامالتدعوة مستمرة في ( معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح: 28

call for treatments.



مكونات المعيار: 1التمرين 

!تطابق البيان مع المكون الصحيح للمعيار

الضميمة – الملحق – المرفق
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ة في بعض تستخدمها هيئة تدابير الصحة النباتيآلية هي 

افينص إضمعلومات مفاهيمية وتوفر إلضافة الحاالت 

.تغيير النص الموجوددون 

يضيف ( إلزامي)رسمي من المعيار جزء هو 

يجب أن يحتوي فقط على. معلومات فنية

ر مع معلومات محددة للغاية قد تحتاج إلى تغيي

.مرور الوقت

يس للعلم فقط ، ول)من المعيار ا  رسميا  جزءإنه ليس 

مات من المعلوا  مزيدأو مراجع ويستخدم لتقديم ( اإلزامي

.ذات الصلة بالمعيار



حلول لمشكلة الصحة النباتية الخاصة بك

عالمي؟حلإلىتحتاجالتيالحاليةالقضاياهيما

أفضل؟بشكلالقضيةيعالجأنشأنهمنالذيالحلنوعما

oالمشكلة؟لمعالجةالمتاحةالخياراتهيما

oالنباتات؟لوقايةالدوليةاالتفاقيةمهامضمنالحليندرجهل
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حلول لمشكلة الصحة النباتية الخاصة بك
عالمي؟حلإلىتحتاجالتيالحاليةالقضاياهيما

؟أفضلبشكلالقضيةيعالجأنشأنهمنالذيالحلنوعما

النباتاتقايةلوالدوليةلالتفاقيةاالستراتيجياإلطارمعاالقتراحيتالءمكيف

؟2020-2030

oالرئيسية؟النتائجمنطقةيعالجهل

oالتنمية؟أعماللجدولإنجازا  يكونأنيمكنهل
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أحد ية ربط موضوعك باألهداف اإلستراتيجية لالتفاقيعد 

!المعايير األساسية للتبرير وتحديد األولويات



والتنفيذللمعايير جديد العمل المعاينة إطار 
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Standards Implementation

المطورةالمواد المعايير المعتمدة•

تيةتوصيات هيئة تدابير الصحة النبا•

صحة النباتيةالوثائق التوضيحية للمعايير الدولية لتدابير ال•

يبيةأدلة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمواد التدر•

المواضيعقائمة ر في قائمة موضوعات معايييعضاموال•

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تنمية القدراتوبمواضيع اإلنفاذقائمة •

متالتيالثغرات

تحديدها
عالجةمواضيع المعايير التي تحتاج إلى م• التي تحتاج إلى معالجةاإلنفاذ مواضيع •

داعمةوثائق نظام المراجعة ودعم اإلنفاذدراسات•

نظام المراجعة ودعم اإلنفاذمواضيع •

معلومات أخرى ذات صلة•

:2030-2020اإلطار االستراتيجي لالتفاقية 

(8-1)جدول أعمال التنمية ، ((7جـ-1جـأو 5ب-1ب،6أ-1أ)منطقة النتائج الرئيسية ، ((ج>أو ب ،أ)الهدف االستراتيجي 

2030-2020االستراتيجياإلطارمعمواءمة

لالتفاقيةالمتاحةوالمواضيعالموادجميععلىيحتوي

.صفحة واحدة لكل منطقة نتائج رئيسية-تحسين قابلية القراءة •

إطار العمل

المعايير و

التنفيذ



!ستراتيجيةذات عالقة باالمشكلة ال

عالمي؟حلإلىتحتاجالتيالحاليةالقضاياهيما

أفضل؟بشكلالقضيةيعالجأنشأنهمنالذيالحلنوعما

oالمشكلة؟لمعالجةالمتاحةالخياراتهيما

oالنباتات؟لوقايةالدوليةاالتفاقيةمهامضمنالحليندرجهل

o لجدول أعمال التنمية؟كون إنجازا  تهل يمكن أن
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إن ربط موضوعك باألهداف اإلستراتيجية 

برير لالتفاقية يعد أحد المعايير األساسية للت

!وتحديد األولويات



اإلطار االستراتيجي مع اضيع المعتمدة مواءمة المو
2030-2020لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
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مطابقة الموضوعات المعتمدة مع مسودة اإلطار : 2التمرين 
!2030-2020االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الموضوع النتائج الرئيسة في 

اإلطار االستراتيجي 
2020-2030

خطوط توجيهية . 15المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية : 2018-012
(مواد اإلنفاذ)لإلنفاذ 

بروتوكول .27نباتية الالمعيار الدولي لتدابير الصحاة: 2018-250

الموالح/تشخيصي لفيرروس جذام الحمضيات

إرشادات حول تقويم مخاطر دخول اآلفات مع البذور: 2018-036

حول الخطوط التوجيهية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 2018-040
ةصحة نباتيبعملتطور وإنفاذ برامج للترخيص للكيانت لتقوم



!تم تحديد المشكلة والحل

عالمي؟حلإلىتحتاجالتيالحاليةالقضاياهيما

أفضل؟بشكلالقضيةيعالجأنشأنهمنالذيالحلنوعما

النباتاتقايةلوالدوليةلالتفاقيةاالستراتيجياإلطارمعاالقتراحيتالءمكيف

؟2020-2030
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استمر في المناقشة مع أصحاب المصلحة في 

!  ورش العمل الوطنية

أن تالنباتااالتفاقية الدولية لوقاية مانة أليمكن 

!تساعد



!تم تحديد المشكلة والحل

عالمي؟حلإلىتحتاجالتيالحاليةالقضاياهيما

أفضل؟بشكلالقضيةيعالجأنشأنهمنالذيالحلنوعما

النباتاتقايةلوالدوليةلالتفاقيةاالستراتيجياإلطارمعاالقتراحيتالءمكيف

؟2020-2030

19

نك يمكالمحتمل، وقد تم تحديد المشكلة والحل اآلن 

!  عاضيالموالعمل على تطوير مقترحات 



تطوير عروض المقترحات: المتابعة التالية

:طريقعنالتاليةالتدريبيةللدورةالتحضير

تضمأنينبغيالتيالتقديماستمارةملء:

oالموضوعاتأولوياتوترتيبلتبريرمعاييرمعالجة

يليمماواحدتحضير:

o(للمعايير)المواصفاتمشروع

o(اإلنفاذلموارد)مخططمسودة
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دولية خالل ورشة العمل اإلقليمية التالية لالتفاقية ال

عكعلى تقديم موضومعا  سنعمل النباتات، لوقاية 



2021نماذج التقديم الجديدة للدعوة للمواضيع 

:لـمنفصلةتقديماستمارات

واإلنفاذالمعايير

التشخيصبروتوكوالت

oمبسط

oالتصميمتحسين

oمهمةأقسامعلىالضوءتسليط

-https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andمتوفر على الرابط
implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

ترحب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
بالتغذية الراجعة من المستخدمين
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لية الورشة اإلقليمية التاإلى تقديماتك أحضر 

!لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/


!لمزيد من المعلومات

المعايير واإلنفاذ: الدعوة لمواضيع :https://www.ippc.int/en/core-activities/standards

-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

:رابط للمعايير بخصوص تبرير وأولويات المواضيع•

https://www.ippc.int/en/publications/85790/

:رابط إلطار العمل للمعايير واإلنفاذ•

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-
framework-for-standards-and-implementation/

 2010رابط لمشروع إطار العمل االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفترة-
2030https://www.ippc.int/en/publications/86997/

الدعوات الحالية لمعامالت الصحة النباية  :

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/publications/86997/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/


اتالدولية لوقاية النباتالتفاقية لفي تطوير موضوع الخطوات التالية 

النباتية على الموضوع وتضيفه إلى قوائم المواضيعالصحة هيئة تدابير توافق 

مشروع المعايير مفتوح للمراجعة القطرية من خالل التشاور

يتم اعتماد المعايير من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية

اتيةنيابة عن هيئة تدابير الصحة النبلجنة المعايير من قبل بروتوكوالت التشخيص يتم اعتماد 

ونشرهااإلنفاذ يتم مراجعة مواد 
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خالل مجموعات عمل من ( IC)نظام اإلنفاذ وتنمية القدرات Iأو لجنة المعايير طة ابوستطوير الموضوع تم 

(IC)نظام االخبراء أو الفرق الفنية أو مجموعات الصياغة األخرى ومراجعتها من قبل لجنة المعايير أو 

خطواتفيبنشاطتسهمأنالنباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةفيالمتعاقدةلألطرافيمكن

!اإلنفاذوموادالمعاييروضعأثناءمتعددة



تطوير المعايير ومواد اإلنفاذفي اإلسهام كيفية 

التشاورخاللالتعليقاتتقديم

النباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةأمانةمنالدعواتعلىالرد!

oللخبراءدعوات

oاألخرىالصياغةمجموعات/الفنيةالفرق/الخبراءعملمجموعاتفيللمشاركة

oما؟دعوةفيوبةالمطلالفنيةالخلفيةلديهمخبراءلبنباتاتلوقايةالقطرية/اإلقليميةالمنظمةلدىهل

تمويل/مناقشةأوراق/فنيةموادعلىللحصولعواتد•

o اإلنفاذمجموعات الصياغة في تطوير معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو موادلمساعدة
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؟التي تخصكالصحة النباتيةةمشكلما هي 
25

!بناء الدعم اإلقليمي للمواضيع من خالل التطوير المشترك للمقترحات

2020ورش العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام خالل لالستمرار 



أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(فاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

57054812 06 39+ :.هاتف

ippc@fao.org :بريد إلكتروني
:الموقع على الشابكة

www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

اتصل بنا

السنة الدولية

للصحة النباتية
2020
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https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

