
 أداة تقومي ملراجعة ودعم 
 إنفاذ االتفاقية الدولية 

لوقاية النباتات ومعاييرها
سمح الدعم السخي للمفوضية األوروبية إنفاذ نظام املراجعة والدعم ألداء مهامه كمشروع منذ عام 2011

ز على حتديد حتديات  يعد نظام مراجعة اإلنفاذ والدعم )IRSS( أداة تقومي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تركِّ
وجناحات األطراف املتعاقدة إلنفاذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. 
يؤمن حتديد مناطق التحدي وكذلك فضلى املمارسات مدخالً حيوياً في  التطور االستراتيجي للموارد الفنية 

للصحة النباتية وأداة لدعم اإلنفاذ على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية. 

يهدف نظام مراجعة اإلنفاذ والدعم )IRSS( إلى تيسير وترويج إنفاذ االتفاقية ومعاييرها، في الوقت الذي 
يسهم في أهداف اإلطار االستراتيجي  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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)IRSS( نظام مراجعة اإلنفاذ والدعم



)IRSS ( والدعم  اإلنفاذ  مراجعة  نظام 

يسعى مكتب مساعدة نظام اإلنفاذ والدعم إلى مساعدة األطراف املتعاقدة عن طريق فهم حتديات اإلنفاذ 
والفرص من خالل األنشطة التالية

◆ القيام مبسوحات وعقد اجتماعات جلمع معلومات عن إنفاذ االتفاقية واملعايير الدولية لتدابير 	
الصحة النباتية؛

◆ يسعى لتحديد املسائل الناشئة املتعلقة بصحة النبات، واألمن الغذائي، والتغيُّر املناخي، وحماية 	
البيئة، والتنوع البيولوجي وتيسير التجارة اآلمنة؛

◆ القيام بدراسات حتليلية عن قضايا رئيسية والتوصية بطرائق لتحسني اإلنفاذ؛	
◆ تأمني دعم لألطراف املتعاقدة التي تبحث عن مساعدة إلنفاذ االتفاقية واملعايير الدولية لتدابير 	

الصحة النباتية من خالل مكتب مساعدة نظام مراجعة اإلنفاذ والدعم؛
◆ تقدمي مساعدة فنية لألطراف املتعاقدة الجتناب التنازعات؛	
◆ التعاون مع وحدات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 	

ومنظمات أخرى لتعزيز اإلنفاذ؛
◆ إنتاج ملخص عن وضع اإلنفاذ مرة كل ثالثة أعوام.	

أضواء على الدورة الثانية لنظام مراجعة اإلنفاذ والدعم )2017-2014(
 يغطي العمل الذي مت إجراؤه خالل الدورة الثانية لنظام مراجعة اإلنفاذ والدعم مجاالً من أنشطة مراجعة 

اإلنفاذ والدعم: 
◆ حتديث مكتب نظام مراجعة اإلنفاذ والدعم	
◆ القيام بدراسة استقصائية ثانية عامة لالتفاقية؛	
◆ مسح عاملي للقضايا الناشئة في صحة النبات؛	
◆ إنشاء إطار مراقبة وتقومي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛	
◆ حتليل جهات مانحة محتملة لدعم األطراف املتعاقدة؛	
◆ إعالم مراجعة املعيار الدولي لتدابير لبصحة النباتية 6 خطوط 	

توجيهية للمراقبة؛
◆ تقومي لنهج األمان احليوي دولياً وفي بلدان متنوعة؛	
◆ مراجعة مسألة التحول عن االستخدام املقصود؛	
◆ حتليل فوائد إنفاذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.	

مكتب مساعدة نظام املراجعة والدعم
يؤمن مكتب مساعدة مراجعة اإلنفاذ والدعم دعماً لإلنفاذ. يعد مكتب 

املساعدة منتدى على الشابكة ملساعدة األطراف املتعاقدة في إنفاذ االتفاقية 
واملعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ويشمل:

◆ منتدى سؤال وجواب، مفتوح لكل مهنيي صحة النبات الساعني 	
للحصول على دعم عن قضايا متعلقة باإلنفاذ؛

◆ أسئلة يتردد طرحها، تؤمن مجموعة من األسئلة واألجوبة ملساعدة 	
األطراف املتعاقدة في التساؤالت العامة واحملددة حول اإلنفاذ؛ 

◆ صفحة موارد الصحة النباتية، روابط لكاتالوج املوارد الفنية التي 	
تساعد األطراف املتعاقدة في اإلنفاذ.

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
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يتم إنفاذ النظام في دورة كل 
ثالثة أعوام ويتضمن مكونني:

نظام مراجعة اإلنفاذ
يسعى نظام مراجعة اإلنفاذ إلى حتديد 

الدولية   إنفاذ االتفاقية  التي حتد  التحديات 
النباتية  الصحة  لتدابير  الدولية  واملعايير 

وجناحات اإلنفاذ، من خالل املسوحات، 
والدراسات املكتبية وأدوات أخرى

نظام الدعم األطراف املتعاقدة
يساعد نظام الدعم األطراف املتعاقدة على 
واملعايير  إنفاذ االتفاقية  الثغرات في  معاجلة 

بتيسير  النباتية  الصحة  لتدابير  الدولية 
أوأنشطٍة محددة لتحسني اإلنفاذ.  إجراءاٍت 

مراجعة 
الدعم

مراجعة 
اإلنفاذ

IRSS

وُضع مكتب املساعدة لك لتتقاسم خبرتك، 
وحتدياتك، وجناحاتك ومواردك. قم بزيارته على املوقع:

https://www.ippc.int/en/irss/helpdesk/

http://www.ippc.int/

