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التوفير اآلمن للغذاء والمساعدات األخرى لمنع دخول 

(026-2018)اآلفات النباتية في حاالت الطوارئ 

أكتوبر 1يوليو إلى 1)جولة مداوالت إضافية 

2020)

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية 2020

النباتات
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توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

معالجة القضايا المهمة 
المتعلقة بصحة النبات،

إما لتعزيز العمل بشأن 
قضية محددة من قضايا 
صحة النبات أو لمعالجة 

قضايا أكثر شمولية

تغطية القضايا أو 
اإلجراءات لدى األطراف 

المنظمات / المتعاقدة 
المنظمات / القطرية 

ت اإلقليمية لوقاية النباتا
أو والتي لها بعض التأثير
السلطة أو الكفاءة 

لمعالجتها

توفير التوجيه والدعم 
العملي لتحسين تطبيق 
االتفاقية، أو لتطبيق 
معيار دولي محدد أو 
مجموعة من المعايير 

الدولية
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توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

R-01
ي الكائنات الحية المحورة واألمن البيولوج

وأنواع اآلفات الغازية الدخيلة

R-02 
على التهديدات التي تشكلها اآلفات الغازية

إجراءات في إطار : التنوع البيولوجي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

R-03
ميثيل ستبدال أو الحد من استخدام بروميد الا

كتدبير من تدابير الصحة النباتية

R-04 
ات للنباتات الدوية لوقاية النباتاإلتفاقيةتغطية 
المائية

R-05
(  ةالتجارة اإللكتروني)التجارة عبر اإلنترنت 

في النباتات والمواد األخرى الخاضعة للوائح

R-06
الحاويات البحرية

R-07
أهمية فحص اآلفة

R-08

كأداةHTSتقنياتالستخدامالتحضير
النباتيةالصحةألغراضتشخيصية
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NICORA
Sticky Note
2)  be relevant to the needs of the contracting parties, or at least a majority of the parties;4) offer “guidance” that is not possible or appropriate to offer, at the moment, in the form of a standard and;
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النباتية التوفير اآلمن للغذاء والمساعدات األخرى لمنع دخول اآلفات 

(026-2018)حاالت الطوارئ في 

اعتمد مشروع توصية هيئة تدابير الصحة النباتية للمداوالت القطرية•

هيئة تدابير 
-ة الصحة النباتي

14(2019)

ون مع الدولة تم استالمها خالل فترة المداولة وأقرتها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعا•
تعليق508المقدمة للطلب وتم تعديل التوصية وفقًا لذلك

وصية تم النظر في النقاط المذكورة أعاله إلى جانب الردود على التعليقات ولم يتم التمكن من ت•
المسودة لالعتماد

تم التوافق على عرضها للمداولة الثانية•

2019-12 
مكتب هيئة تدابير 

الصحة النباتية
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NICORA
Sticky Note
Adopted by CPM-9 (2014), revised by CPM-10 (2015) - Appendix 07 to CPM-10 Report - The Process for developing and adopting CPM Recommendations is as follows:A contracting party (CP) or the IPPC Secretariat may propose a topic for a CPM Recommendation and present it to the CPM. An initial draft of the proposed recommendation and the rationale or justification for its need should be presented to the CPM for consideration.The need for a new CPM Recommendation should be discussed and agreed by the CPM.A draft or, if necessary, a revised draft CPM Recommendation should then be prepared by the IPPC Secretariat (or where appropriate by the CP making the proposal) by 15 May and circulated for comments along with the rationale or justification for its need for a period of three months.Comments should be submitted and compiled using the IPPC Online Comment System (OCS) and compiled comments will be published on the IPP.The IPPC Secretariat will revise draft CPM Recommendations based on comments received, and then submit the revised draft to the CPM Bureau for consideration of comments, revision if necessary and recommendation to the CPM for adoption.The draft CPM Recommendation is submitted to the CPM for adoption.If the draft CPM Recommendation is not adopted and needs further review or revision, the CPM may decide to send it to an appropriate CPM body or group for further revision. The revised CPM Recommendation is then sent to the next CPM for consideration and adoption.Adopted CPM Recommendations are numbered and formatted by the IPPC Secretariat and posted on the IPP.
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3 appendixes

ألغراض مرجعية فقط وليست جزًءا إلزاميًا من توصية هيئة تدابير الصحة النباتية

1ملحق 

أوالسلععلىأمثلة•
أوكأغذيةالمواد

غيرأخرىمساعدات
فاتباآللإلصابةقابلة

للوائحالخاضعة

2ملحق 

أوالسلععلىأمثلة•
أوكأغذيةالمواد

قابلةأخرىمساعدات
باآلفاتلإلصابة

للوائحالخاضعة

3ملحق 

أوالسلععلىأمثلة•
أوكأغذيةالمواد

لهاأخرىمساعدات
أحداثعلىالقابلية
ضرر
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امانة االتفاقية الدولية 

لوقاية النبات

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
(الفاو)المتحدة 

Email: ippc@fao.org

Web:

www.fao.org

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

االتصاالت

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

