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وما مل يذكر خالف ذلك،  .واستنساخها ونشرها اإلعالمي املنتج هذا يف الواردة املواداستخدام )املنظمة(  املتحدة لألمم والزراعة منظمة األغذيةتشجع 
ارية، على أن يشار جتالستخدام يف منتجات أو خدمات غري ل، أو اخلاصةدريس الدراسات واألحباث والت ألغراضطبعها تنزيلها و ميكن نسخ هذه املواد و 

ن م إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل
 .األشكال

 
 نزيل على العنوان التايل:للت اهليئة متاحة لتوصيات النسخ احلالية املعتمدة أن إىل اإلشارة التوصية الصادرة عن اهليئة، جتدر يتم استنساخ هذه وعندما

recommendations/-1/cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-www.ippc.int/en/core 
 
 التايل:  العنوان إىل ألخرىا التجارية االستخدامات حقوق إىل باإلضافة البيع وإعادة والتصرف الرتمجة حقوق على احلصول طلبات مجيع توجيه بغيينو 

request/en-us/licence-http://www.fao.org/contact أو إىل :copyright@fao.org 

 
: إىل الطلبات بإرسال شراؤها وميكن( www.fao.org/publications للمنظمة )اإللكرتوين وععامل علىمتاحة  للمنظمة اإلعالمية املنتجاتوإن 

sales@fao.org-publications.  بالوضع تعلقي ما يف لمنظمةل خاص رأي أي عن تعّب  ال عرضها وطريقة اإلعالميا املنتج هذ يف املستخدمة األوصافو 
 أو حمددة شركات إىل اإلشارة تعب وال .وختومها حدودها بتعيني أو بسلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إعليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين

 املعرب واآلراء .رهذك يرد مل امّ  مثيالهتا على تفضيلها أو نظمةامل جانب من توصية أو دعم عن ال، أم مرخصة كانت  سواء املصنِّعني، بعض منَتجات
 .اسياساهت أو املنظمة آراء بالضرورة تعكس وال( املؤلفني) املؤلف آراء هي اإلعالمي املنَتج هذا يف عنها
 

© FAO 2001/IPPC Secretariat 
 

 
 تاريخ المطبوع

 .توصية اهليئة من رمسيًا جزءًا يشكل ال هذا
 .للهيئة العاشرة الدورة خالل ونوعشت املتعاعدة األطراف على التوصية ُعرضت 03-2015
 .للهيئة عشرة احلادية الدورة خالل عدمت 04-2016
 (.R-07) اآلفات تشخيص أمهية بشأن اهليئة توصية عشرة، احلادية دورهتا يف اهليئة، اعتمدت 04-2016
 . عليها ووافق الدولية االتفاعية أمانة عبل من املقرتحة احلبية التعديالت اهليئة مكتب استعرض 12-2016
 .احلبية التعديالت إدراج وعلى التوصية نسق ترتيب إعادة على عشرة، الثانية دورهتا يف اهليئة، وافقت 04-2017

 2017-04: لتاريخ املطبوع تعديل آخر
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2  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1  من

 معلومات أساسية
 

(. الدولية االتفاقية) اتالنبات لوقاية الدولية االتفاقية أنشطة معظم عليها تقوم متشعبة مسألة اآلفات تشخيص يُعد 
 كذلك  جيب منة،آ جتارة ضمان من التمّكن إىل وسعًيا. بدقة اآلفة هذه حتديد جيب ما، آفة ملكافحة إجراءات اختاذ وبغية
 تشخيص ملياتع منتظم بشكل املتعاقدة األطراف وجتري. الثقة من عال ومبستوى السرعة وجه على اآلفة تشخيص إجناز

 حيثما يةالتصحيح واإلجراءات الواردات، تفتيش وعمليات بالصادرات، املتعلقة الشهادات إصدار دعم أجل من اآلفات
 مبكان الصعوبة ومن. املثال سبيل على واستئصاهلا، اآلفات مراقبة وبرامج الزراعي، للحجر آفات وجود عن الكشف يتم

 ليست اجلديدة نولوجياتالتك تتيحها اليت التشخيص وفرص احلديثة التصنيف مفاهيم أن إىل انظرً  اآلفات بعض تشخيص
 .اعامليً  متوفرة
 

 ودعم االستعراض نظام أجراه الذي ومعايريها الدولية االتفاقية لتنفيذ العام املسح إليها خلص اليت النتائج وإن 
. التشخيص جمال يف مالدع على احلصول إمكانية حتسني إىل احلاجة إىل تشري هبا قام اليت األخرى املسح وعمليات التنفيذ
 وغري اآلفات رملخاط حتليل وإجراء اآلفات حالة وحتديد باملراقبة االضطالع على البلدان بعض يساعد أن ذلك شأن فمن
"( اهليئة" باسم بعد ام يف إليها املشار) النباتية الصحة تدابري وهيئة املتعاقدة لألطراف ينبغي أساسية مسألة وهذه. ذلك

 .معاجلتها
 

  اخلربة تراجع يف عام اجتاه وجود إىل عديدة أقاليم أشاااااااااارت املتعاقدة، األطراف داخل املشااااااااااكل إىل وباإلضاااااااااافة 
 .التقليدية التشخيص ومهارات لآلفات العلمي التصنيف مثل الرئيسية، العلمية التخصصات يف
 

 إلى موجهة التوصية هذه
 

 .النباتات لوقاية اإلقليمية واملنظمات املتعاقدة األطراف 
 

 اتالتوصي
 

 تفتيش عملياتو  بالصادرات املتعلقة الشهادات إصدار يدعم لآلفات والسريع الدقيق التشخيص بأن اهليئة تقر 
. الستئصاهلا الناجحة امجالرب  ويدعم لآلفات فعالة مراقبة إجراء من وُُيّكن املناسبة، النباتية الصحة معاجلات وتطبيق الواردات
 :اآلفات تشخيص على وقدراهتا املتعاقدة األطراف مقدرة ولزيادة

 
 ى:علاهليئة األطراف املتعاقدة  تشجع 

 
 أنشاااطة ليهاع تقوم اليت والتصااانيف اآلفات تشاااخيص أنشاااطة لدعم مناسااابة خمربية ومرافق خربات وجود ضااامان )أ(

 .الكافية املوارد ختصيص خالل من النباتية الصحة
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2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 2  من

 برامج يف أماااكن إتاااحااة خالل من مثاًل  ذلااك، أمكن حيثمااا األخرى البلاادان مع واخلربات املعااارف تشااااااااااااااااطر (ب)
 وتشااااجيع خربية،امل املمارسااااات بأفضاااال املتعلقة لألمثلة الرتويج أو األهلية اختبار أمام اجملال إفسااااا  أو التدريب

 اليت املناساااااابة اتاملطبوع يف النباتية الصااااااحة بأنشااااااطة الصاااااالة ذات والتصاااااانيف بالتشااااااخيص املتعلقة املنشااااااورات
 .مفتوحة مصادر شكل يف اخلصوص وعلى األقران، الستعراض خضعت

 مبوارد اخلاصااااة حةالصااااف على النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تسااااتخدمها اليت التشااااخيص بروتوكوالت تقاساااام (ج)
 .اتالنبات لوقاية الوطنية املنظمات موارد بصفحات روابط عرب الدولية لالتفاقية النباتية الصحة

 ربوتوكوالتب يتعلق ما يف الدولية االتفاقية معايري وضااااااااااااااع عمليات يف للمسااااااااااااااامهة ودعمهم اخلرباء تشااااااااااااااجيع (د)
 .التشخيص

 لتشاااااااااااااخيصا ومهارات لآلفات العلمي التصااااااااااااانيف جمال يف اخلربات إىل االسااااااااااااارتاتيجية االحتياجات يف النظر (ه)
 من يكفي ام توافر لضااااااااااامان النباتات لوقاية أخرى وطنية منظمات مع االقتضااااااااااااء، عند املوارد ومجع التقليدية،
 .املستقبل يف الطلب لتلبية بالتشخيص اخلاصة واإلمكانيات القدرات

 
  ى:اإلقليمية لوقاية النباتات علاهليئة املنظمات  تُشجعو  

 
 وضاااااااااااااع بروتوكوالت التشاااااااااااااخيص وغريها من املوارد ذات األمهية بالنسااااااااااااابة إىل اإلقليم التابعة له وتقا ها  دعم )أ(

 .على الصفحات اخلاصة مبوارد الصحة النباتية لالتفاقية الدولية
 إعداد توجيهات بشااااااااااأن املتطلبات املخربية للكشااااااااااف عن اآلفات وبشااااااااااأن اإلدارة العامة واجلوانب الفنية  دعم )ب(

 .ملخترب للتشخيص
 .املعارف وإجراء التدريب بشأن أساليب التشخيص والقدرات املخربية تبادل )ج(
 .ميني على سبيل املثالمن أجل تعزيز اخلربات والقدرات داخل اإلقليم، كتحديد اخلرباء اإلقلي العمل )د(
 .وتشجيع إنشاء مراكز اخلربة اليت ُيكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات داخل اإلقليم الوصول إليها حتديد )ه(
 
 :أعاله ورد ما بموجب أُبطلت التي( توصياتال أو) توصيةال
 

 .توجد ال 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


