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حامية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

IPPC
  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية دولية عن صحة النباتات تهدف إىل حامية النباتات

 املزروعة والربية عن طريق منع دخول اآلفات وانتشارها. الرتحال والتجارة الدولية أعظم من اي

 وقت مىض. ومع انتقال الناس والسلع حول العامل، تنتقل معهم الكائنات الحية التي تشكل خطراً

عىل النباتات. 

 وبحاميتها للموارد النباتية من اآلفات واألمراض، تساعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عىل 

 1. حامية املزارعني من فاشيات اآلفات اإلقتصادية املدمرة.

   2. حامية البيئة من خسارة تنّوع األنواع .

 3. حامية النظم البيئية/اإليكولوجية من خسارة حيويتها ووظيفتها نتيجة غزوات اآلفات. 

 4. حامية الصناعة واملستهلكني من تكاليف مكافحة اآلفات أو استئصالها. 

 5. تيسري التجارة من خالل معايري تنظم التحركات اآلمنة للنباتات واملنتجات النباتية. 

 التنظيم 

 • هناك 181 طرف متعاقد موقع عىل االتفاقية. 

 • لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات NPPO(( ونقطة اتصال رسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

 • تم إنشاء 9 منظامت إقليمية لوقاية النباتات )RPPOs( لتنسيق املنظامت القطرية لوقاية النباتات عىل املستوى القطري. 

 • تتصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظامت دولية ذات صلة للمساعدة يف بناء القدرات اإلقليمية والقطرية. 

 )FAO-UN( األمانة مقدمة من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة • 

 ملحة تاريخية 

 • دخلت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات األصلية حيز النفاذ يف 1952. 

 • النص املعدل يف 1979، دخل حيز النفاذ يف 1991. 

 • تعديل 1997 لالتساق مع مبادئ اتفاقية الصحة والصحة النباتية )SPS( وتوقعاتها وإلنشاء أمانة ووضع معايري. 

 التمويل 

 دعم من الربنامج النظامي ملنظمة األغذية والزراعة: 3 ماليني دوالر أمرييك يف العام 

 الصندوق االستئامين لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 70.1 مليون دوالر أمرييك 

 مشاريع بناء القدرات: 5 ماليني دوالر أمرييك يف العام 

 اتصل بنا 

International Plant Protection Convention (IPPC)
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 األدوار الرئيسة ومناطق التأثري صحيفةحقائقعناالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات

 األمن الغذايئ  حامية البيئة 

 تيسري التجارة 

 تنمية القدرات  تبادل املعلومات 

 وضع املعايري 

 املوضوعات الحالية التي نعمل عليها 

 • خطوط توجيهية للحاويات البحرية 

 • خطوط توجيهية للغابات 

 • وضع املعايري 

 • ورشات عمل إقليمية عن املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 

 • قاعدة بيانات مشاريع الصحة النباتية 

 • بناء مؤسسات الصحة النباتية 

 • تقويم القدرات 

 • مراقبة اآلفات 

 • مراجعة التطبيق 

 • تنمية قدرات الصحة النباتية 

 • الحجر الزراعي 

 • شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية 

 • تحليل مخاطر اآلفات 

 • اإلبالغ عن اآلفات 

 • ترشيعات صحة النبات 

 • أطر عمل األمان الحيوي 

 • الفرق الفنية 

 • نظم تفتيش الصحة النباتية 

 • املكافحة األحيائية/البيولوجية 

 • استصدار الشهادات للتصدير 

 • نظم تنظيم االسترياد 

 • كتيبات الصحة النباتية 

 • إجراءات التشغيل املوحدة )SOPs( للصحة النباتية 

 • التعلم اإللكرتوين 

 • البوابة الدولية الدولية اإللكرتونية للصحة النباتية 

 • موارد الصحة النباتية 


