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 مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

IPPC)ماهي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (  

 

اآلفات 179بني  ) هي اتفاقية تعاون دويلIPPCاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( لعامل من  ات يف ا نبات لحامية ال  ً دا ات طرفاُ متعاق . تعدُّ حامية النبات

تحدّ من اآلفات هدف ديناميكي خالل الوسائط الطبيعية،  منك الناس والسلع أكرث من أي وقت مىض وميكن لآلفات االنتشار برسعة تحرُّ مع . وهذه حقيقة اآلن عىل نحو خاص اً و

السفر، والتجارة.و   

تم لتحديد األعامل لتعاون الدويل رضوري ، عىل مستو قطري، إقليمي وعاملي، ا يئة. ويف ظل اإلتفاقية، ي تحمي الب ايئ و رة اآلمنة، وتقي األمن الغذ تيرسِّ التجا تات، و تحمي النبا التي 

البلد. لبناء قدراتدعم األنشطة املعلومات املرتبطة باآلفات، وت ، وتتقاسم البلدان)ISPMs1( إنتاج معايري متسقة  

باتات نُظُامً لحامية امل لوقاية الن ة  اف املتعاقدة مع االتفاقية الدولي األطر ر املنظامت القطرية لوقاية وتُدي ارد النباتية الوطنية.و أنشأت 

النُ )  (NPPOsالنباتات ، ُي م ظُ هذه  اً ً إقليمي اً نظاما بلد. وهناك أيض ، )RPPOsلوقاية النباتات (دعى املنظامت اإلقليمية لوقاية يف كل 

مؤسس حول العامل  

ما مدى فاعلية إطار عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؟  

يني القطري واإلقليمي وكيف ميكن تحسني النظام. ف يتم إنفاذ االتفاقية عىل املستومن املهم فحص كي

ومن شأن ذلك تعزيز إطار العمل وتأمني حامية أفضل للنباتات  

) لالتفاقية الدولية لوقاية IRSSإنفاذ املراجعة ونظام الدعم (إن دور 

املدى الذي تقوم به األطراف املتعاقدة مع  مراجعةالنباتات هو 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظامتها القطرية لوقاية النباتات 

ملحسَّ بإنفاذ االتفاقية ومعايريها وتحديد طرق  اذ ا ن.لدعم اإلنف  

 كيف ميكن ملراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم مراجعة اإلنفاذ ودعمه؟ 

تطبق 

مراجعة اإلنفاذ 

ة سنوات ونظام الدعم يف دورة لثالث

وتتضمن مكونني إثنني:  

1. تحدّ  مراجعة اإلنفاذتسعى   ات التي  ديد التحدي من إنفاذ  إىل تح

االتفاقية ومعايريها. وقد جرى ذلك حتى اآلن من خالل مسوحات 

مع  يتم تطوير نُظُم جديدة ملراجعة اإلنفاذ  . وس ية مكتب ودراسات 

الزمن.  

2. املنظامت القطرية لوقاية النباتات عىل تحديد دعم اإلنفاذ يساعد  

الثغرات يف إنفاذ االتفاقية ومعايريها. وميكن تحقيق ذلك من خالل 

.تحفيز أعامل محددة أو أنشطة لتحسني اإلنفاذ  

ً من نظام الدعم هذا.  مكتب مساعدة مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعميعد  مكونا

يعدّ  ة عىل الشبكة تضم منتدى سؤال وجواب، األسئلة املرتددة، منصَّ  كام 

خلق املنصة، ويتوقف عليك وتجميع للموارد العملية لدعم اإلنفاذ. تم اآلن 

  /http://irss.ippc.int/helpdeskتك، تحدياتك، نجاحاتك ومواردك. ميكنك زيارة املكتب عىل الرابط: تقاسم خرب 

  

                                                
1  ISPMمعيیارر ددوولي لتدداابيیرر االصحة االنباتيیة :  



كيف ميكن أن يساعد ذلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات الخاصة يب؟  

مثل:  أعامل ملموسة  أو أسهم يف  فعلياً إىل  قاد  فاذ ونظام الدعم  تعاونك مع مراجعة اإلن إن   

.ة مبا يف ذلك واحد عن املراقبةتطوير سلسلة من األدلِّ  •  

مستودع للمواد الفنية الستخدامها من قبل املنظامت القطرية لوقاية النباتات. •  

اجعة.لمة ملعايري دولية لتدابري الصحة مراجعة مُعْ  • مر باتية معدَّة لل الن  

إعالم مراجعة إطار عمل معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. •  

عىل مراجعة دوره.) SBDSجمع املعلومات ملساعدة الجهاز الفرعي لتسوية التنازعات ( •  

تحفيز املناقشات والتفكري بالقضايا املنبثقة مثل النباتات املائية، التجارة يف النباتات عرب  •

األنرتنت واإلنفاذ.  

سيتم نرش تقرير مراجعة اإلنفاذ يف السنة الثالثة من كل دورة ملراجعة اإلنفاذ ونظام  •

بل  ٍ للمستق ات تقرير توصي عىل العمل القائمالدعم. وسيتضمن ال ء  نا رقاً للب ويشمل ط  

الدولية   أين ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات حول مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم واالتفاقية

لوقاية البنباتات؟  

¯  irss.ippc.int – عم أنشطتنا   نظام الد اذ و ُدرج صفحة موقع مراجعة اإلنف ونتائجنا ت

مع منتدى سؤال وجواب وروابط ملوارد فنية ذات صلة بوقاية النباتات.مكتب املساعدة كام تستضيف   

¯  www.ippc.int – املعلومات الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي أتاحتها املنظامت القطرية ) تخزن IPPالبوابة الدولية اإللكرتونية للصحة النباتية ( 

اية النباتاتلوقاية النباتات، وثائق االجتامعات وأخبار من أمانة االتفاقية الدولية لوق  

¯ www.phytosanitary.infothe phytosanitary resources page includes usefultechnical information such as manuals, photos, 

videos, training materials and more. All contents are screened for relevance.  

Contact information: 

International Plant Protection Convention (IPPC) 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
Telephone: +39 06 5705 4812 Fax: +39 06 5705 4819  

Email: IPPC-IRSS@fao.org 
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