
سكرتارية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية 

(2019)النباتات 

لهيئة تدابير الصحة 14تحديثات من الدورة 
النباتية

(2019)



اقيةاالتفلعملاالستراتيجياإلطارمحتوىعلىالتصديقتم•
خاللرسميااعتمادهقبل2030-2020النباتاتلوقايةالدولية

(2020)النباتيةالصحةتدابيرلهيئة15الـاالنعقاددورة
(الورشةهذهأعمالجدولنقاطمنكنقطةعرضهسيتم)

منالنهائياالعتمادوسيتمالمشاوراتمنالمزيديوجدال•
الصحةتدابيرلهيئة15الـللدورةالوزاريهالجلسةخالل

(2020)النباتية

تات اإلطار االستراتيجي لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النبا
2020-2030



مجموعة التركيز على معايير السلع والمسارات

مويتنهدفهوالعملهذاانالىاشارتالنباتيةالصحةتدابيرلهيئة14الـالدورة•
استراتيجيةقيمةولهاالستراتيجياإلطارضمن

اسيةاألسوااللتزاماتالسيادةحقوقمنتغيرأاليجبالمعاييرهذهمثلانوأشارت•
–عالميةالالتجارةومنظمةالنباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةفيعليهاالمنصوص

تحليلعلىىتبنانيجبالتنظيميةاللوائح:مثال)النباتيةوالصحةالصحةاتفاقية
(المستوردةالدولعلىالتزاماتفرضعدماآلفات،مخاطر

يتمتىح"معلقة"تظلانيجبوضعهايتمالتيالسلعمعاييرانعلىاالتفاقتم•
السلعلمعاييرالجديدالمفهوماعتماد

لعالسمعاييرعلىالتركيزبمجموعةالخاصةالحوكمةعملياتعلىاالتفاقتم•
(حزيران)يونيوفيثانياجتماعوانعقادوالمسارات

https://www.ippc.int/en/news/making-progress-on-international-
commodity-standards-for-phytosanitary-measures/

https://www.ippc.int/en/news/making-progress-on-international-commodity-standards-for-phytosanitary-measures/


شهاداتلالخمسيةاالستراتيجيةللخطةالتنفيذيةالخطة•
طورمنلالنتقالااللكترونيةالنباتيةالصحة

االتفاقتمكما"المعتادالعمل"طورالى"المشروع"
النباتيةالصحةتدابيرلهيئة14الدورةفيعليه

باتية خطة استراتيجية لخمس سنوات لشهادات الصحة الن
ePhytoااللكترونية 



التجارةعنلمشروععملخطةعلىوالتصديقعرضتم•
النباتيةالصحةتدابيرلهيئة14الـالدورةخاللااللكترونية

قوموست(الميزانيةخارج)إضافيةماليةمواردتوفيريتملم•
كترونيةااللالتجارةعلىالعملعنبالتوقفاالتفاقيةسكرتارية

ةالمنظممعاالتصاالتباستثناءالموارد،توفيريتمحتى
للجماركالعالمية

موضوععلىجزئياللعملعينيةبمساهمةكندادولةتقدمت•
اإللكترونيةالتجارة

e-Commerceأنشطة التجارة االلكترونية 



الاعمجدولالىإضافتهايتمسوفالناشئةاآلفاتحاالتعنتحديثات•
“دائمبند"كـالنباتيةالصحةتدابيرهيئة

ندوقصخاللمن(الميزانيةخارج)إضافيكتمويلمنحتقديمللدوليمكن•
علىواالتفاقاالتفاقية،سكرتاريةأنشطةلدعمالمانحينمتعددائتماني
طارئائتمانيصندوقتأسيس

إلعدادالمكتبالىبطلبتقدمتالنباتيةالصحةتدابيرلهيئة14الـالدورة•
15الـالدورةفيوتقديمهلالتفاقية،طوارئلنظامعمللخطةمسودة
للهيئة

يناقشانيجب2020العامفيفنلندافيسيعقدالذىالنباتصحةمؤتمر•
الطارئةوالحاالتالناشئةاآلفات

انتشار اآلفات ونظام االنذار



وأبلغتالنباتيةالصحةتدابيرلهيئة14الـالدورةاشارت•
مضاداتاستخدامعنجرتالتيللمناقشاتبتقديرها

امهكموضوعالنباتبصحةوعالقتهاومقاومتهاالميكروبات
للمتابعة

لألعمالاالتفاقيةسكرتاريةمتابعة14الـالدورةدعمت•
اومةمقموضوعفيالنباتيةالصحةبمشاركةالخاصةالحالية

اتألولويطبقاالفاو،عملفرقةخاللمنالميكروباتمضادات
والهيئةالسكرتاريةوموارد

مقاومة المضادات الميكروبية وعالقتها بقضايا صحة 
النبات



توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

دتحديتكنولوجيا"بـالخاصةالهيئةتوصيات14الـالدورةاعتمدت•
"يةالنباتالصحةألغراضتشخيصيةكأداةاإلنتاجيةعاليةالتتابع

(CPM-R8).

منعلالمساعداتمنوغيرهالألغذيةامنتوفير"عنتوصيةاقتراحتم•
لاجمنتعميمهاوتم"الطارئةالحاالتخاللفيالنباتيةاآلفاتدخول

2019العامخاللالدولمشاورة

األمنةالتجارةتسهيل"تخص2019العامخاللتوصيةوضعسيتم•
"سلعالبتجارةالمرتبطةباآلفاتالتلوثحاالتحدوثتقليلطريقعن



:  إطار عمل للمعايير والتنفيذ•

تم المصادقة عليها، مع وضع مسؤولية 2019نسخة العام 
المراجعة والتعديل على لجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات

والتطبيق  ومجموعة التخطيط االستراتيجي

خطيط سوف يتم تقديم نسخة معدلة وسهلة االستخدام الى لجنة الت
2019االستراتيجي 

إطار عمل للمعايير والتطبيق

(1/3)تعاون المعايير والتنفيذ 



فرق عمل الموضوعات

قوالتطبيالمعايير:بموضوعاتللتقدممشتركةدعوة2018•

،بهاالموصىواألولوياتالموضوعاتاعتمدت14الـالدورة•
والمنظمات(األعضاءالدول)المتعاقدةاألطرافوشجعت
والتمويلالدعمتقديمعلىالنباتاتلوقايةاإلقليمية

التيالجديدةالعمليةلفوائدتقديرهاعنعبرت14الـالدورة•
والتطبيقالمعاييربينالتعاونمنزادت

(2/3)تعاون المعايير والتطبيق 



مامتقييالنباتيةالصحةتدابيرهيئةمكتبمنطلبت14الـالدورة•
مجموعةقبلمنومراجعتهالمشروعهذاخاللمنإنجازهيمكن

الىديمهاتقثموالتطبيق،القدراتتنميةولجنةاالستراتيجيالتخطيط
.التمويلوطلباعتمادهاأجلمن15الـالدورة

وإنشاءةكأولويتحديثهيتمسوفاآلفاتمراقبةعناالتفاقيةدليل•
يةلالتفاقاإللكترونيالموقععلىالمراقبةعنمرتبطةصفحة

التجريبي للمراقبةتحليل المشروع 

(3/3)تعاون المعايير والتطبيق 



6واعتماد2018العامألنشطةملخصالمعايير،لجنةمنتقرير•
DP)تشخيصبروتوكوالت 2 revision: Plum pox virus, DP

25: Xylella fastidiosa, DP 26: Austropuccinia psidii,DP
27: Ips spp.,DP 28: Conotrachelus nenuphar, DP 29:

Bactrocera dorsalis)

:األتى14الـالدورةاعتمدت•

ةالنباتيللصحةكأجراءالتبخيراستخداممتطلبات:43المعيار•

(النباتيةالصحةمصطلحاتمسرد)5للمعيارتعديالت2017•

المعايير



ن تم تقديم ملخص عتقرير من لجنة التنفيذ وتنمية القدرات،•
:األنشطة موضحا به

م، نظام تجنب وتسوية المنازعات، ومراجعة التطبيق ونظام الدع•
االلتزامات الوطنية لإلبالغ عن اآلفات ومجموعة عمل حاويات 

قدراتالنقل البحري اصبح تحت اشراف لجنة التطبيق وتنمية ال

المواد واالسترشاديةتقييم قدرات منظمات الصحة النباتية، األدلة •
التدريبية، ورش العمل ومعلومات موقع االنترنت

التطبيق وتنمية القدرات



استثماريةخطةاعتماد14الـالدورةخاللتم•
متصلة2024-2020االتفاقيةلسكرتاريةخمسية
-2020لالتفاقيةاالستراتيجيالعملإطاربتطبيق
2030

وميزانيةالعملخطةاعتماد14الـالدورةخاللتم•
.2020للعاماالتفاقيةسكرتارية

خطة عمل وميزانية سكرتارية االتفاقية



لهيئة تدابير الصحة النباتية14الدورة الـ  (2019): 

/https://www.ippc.int/en/publications/87271: التقرير كامل

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

ة لهيئة تدابير الصحة النباتي15العام القادم سوف يتم عقد الدورة الـ 
مع الجلسة  ( نيسان)ابريل 3وحتى ( اذار)مارس 30من ( 2020)

ة مع العام الدولي للصحبالتزامن ( ( نيسان)ابريل 2الوزاريه في 
النباتية

مقر الفاو، روما ، إيطاليا

اين على شبكة االنترنت

https://www.ippc.int/en/publications/87271/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/


سكرتارية االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات

(الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

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

لألتصال
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