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النقاط الرئيسية

 مكتب المساعدة لمراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم(IRSS)

 دراسات مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم(IRSS)

صفحة الويب لموارد الصحة النباتية

 لوقاية النباتات الموارد التقنية لالتفاقية الدولية(IPPC)



(IRSS)مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم 

 ُتعد مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم(IRSS )آلية لـ:

تفاقية تقديم الدعم االستراتيجي والتحليلي الرئيسي إلى وحدات أمانة اال
.وإجراء التنفيذ التجريبي على المراقبة( IPPC)الدولية لوقاية النباتات 

إجراء دراسات حاالت حول قضايا الصحة النباتية الطارئة.

تحديد أولويات التنفيذ المستقبلية.

ي تنفيذ تقديم الدعم والمساعدة لألطراف المتعاقدة التي تسعى إلى المساعدة ف
، من خالل إدارة (ISPMs)االتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 

.IRSSمكتب مساعدة 



(IRSS)مكتب المساعدة لمراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم 

 يهدف مكتب مساعدةIRSS إلى تقديم الدعم والمساعدة لألطراف المتعاقدة(CP  )
:عن طريق توفير خدمات المساعدة العامة والخاصة، بما في ذلك 

 منتدى سؤال وجواب(Q&A.)

 قائمة باألسئلة التي يتكرر طرحها(FAQs.)

روابط صفحة الويب لموارد الصحة النباتية.

 يوجد رابط مكتب مساعدةIRSSاتية على البوابة الدولية االلكترونية للصحة النب
(IPP : )https://www.ippc.int/en/irss/

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


(IRSS)مكتب المساعدة لمراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم 

(Q&A)وجوابسؤالمنتدى

المتعاقدةلألطرافالدعموتوفيرواإلجابةاالسئلةلطرحتفاعليمنتدى(CP)الفرصوإتاحة
.وتبادلهاالمعلوماتإلىالوصولفيالكفاءةمستوىورفعللتعاون

فهمدةلزيااالنجليزيةباللغةنشرهاالمطلوبالمنتدىصفحاتمحتوىاستخداملتسهيل
.نطاقأوسععلىالمستخدمينجمهورواستجابة

،قاطنخاللمنوجوابسؤالمنتدىإلىالوصولالمتعاقدللطرفيمكنسبق،فيماوكان
اآلنأصبحالمنتدىأنإال،(IPPC)الدوليةاالتفاقيةوأمانةوالمحررينالرسمية،االتصال

.(IPP)النباتيةللصحةالدوليةااللكترونيةالبوابةعبرمسجلمستخدمأيأماممتاحا  



(IRSS)تعليمات ممارسة مكتب المساعدة لمراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم 

استخدام منتدى سؤال وجواب

 قم بتسجيل الدخول إلى البوابة االلكترونية الدولية للصحة النباتية(IPP )باسم المستخدم وكلمة المرور.

 انتقل إلى صفحة منتدى سؤال وجواب(Q&A) عن طريق صفحةIRSS سؤال طرح " مربع واختر
Ask a Question"

 امأل خانات األسئلة واختر مربع اإلرسال

عنوان السؤال

معلومات أساسية اختيارية

 سوف يتم إرسال سؤالك إلى أمانة االتفاقية الدولية(IPPC )عرض الرد مباشرة للمراجعة، وبعد ذلك يتم

!حاول الوصول إلى منتدى سؤال وجواب لطرح سؤال



(IRSS)ونظام الدعم مراجعة اإلنفاذ دراسات 

 ُجري تIRSS د التحديات لتحدي( الطارئة)دراسات حاالت بشأن قضايا الصحة النباتية التي قد تنشأ
ر الصحة النباتية وإتاحة الفرص لألطراف المتعاقدة لتنفيذ التفاقية الدولية والمعايير الدولية لتدابي

(ISPMs)

 تشمل دراسات الحاالت الحديثة التي تمت من خاللIRSS:

مراعاة أبعاد القضية: التحويل من االستخدام المقصود

مراجعة وتقييم تطبيقها من قبل منظمة األغذية والزراعة : نهج األمن البيولوجي(FAO) على ،
.الصعيد الدولي وفي مختلف البلدان

 وترحب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(IPPC ) بأفكارك حول تنفيذ دراسات لموضوعات في
(.مراجعة االنفاذ ونظام الدعم)IRSSإطار مشروع 

بشأن قضايا الصحة النباتية الطارئةIRSSدراسات 



صفحة الويب لموارد الصحة النباتية

الموارد التقنية المتاحة لالستخدام الخاص بك

 اآلن صفحة الويب الخاصة بموارد الصحة النباتية علىتحتوي:

 ة من الموارد المساهمة التي تمت مراجعتها ألهميتها وصلتها باالتفاقية الدولي330أكثر من
(IPPC ) والمعايير الدولية للصحة النباتية(ISPMs.)

 موردا  تقنيا  في إطار مشروع المعايير وتنمية التجارة 20تم إصدار(STDF 350 :) كتيبات
.يبإرشادية عالمية بشأن الصحة النباتية، اجراءات التشغيل النموذجية، مستلزمات التدر

قائمة مجموعات الخبراء

الجدول الزمني لألحداث

 موارد فوتوغرافية من صور مسابقات االتفاقية(IPPC)

 االتفاقية مواد خاصة بالدعوة لتأييد(IPPC)



صفحة الويب لموارد الصحة النباتية

الموارد التقنية المتاحة لالستخدام الخاص بك

 لم االلكتروني، مستلزمات للتدريب، التع(أدلة)تشمل الموارد التقنية المتاحة كتيبات إرشادية
(.NPPOs)لدعم تنفيذ المهام األساسية للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات 

لتدابير الصحة جميع الموارد متوافقة من الناحية التقنية مع االتفاقية الدولية والمعايير الدولية
وهي ذات الصلة على الصعيد العالمي بحيث يمكن تكييفها من قبل( ISPMs)النباتية 

.األطراف المتعاقدة وفقا الحتياجات الصحة النباتية في بالدهم
المراقبة

التشخيص

 مشاركة هيئة تدابير الصحة النباتية(CPM)

 السوق( النفاذ إلى)الدخول

الترانزيت/ العبور

 تأسيس المنظمة القطرية لوقاية النباتات(NPPO)

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات عمليات(NPPO)

إدارة أصحاب الشأن أو المصلحة

 (االستيراد)التحقق من الواردات

اصدار شهادات التصدير



للتواصل

(IPPC)أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy. Tel: +39-06-5705-4812

IPPC@fao.org:البريد االلكتروني

:المواقع

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

mailto:IPPC@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.phytosanitary.info/

