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السياق الحالي

تهديدات مستمرة ؛ •

.لدخول وانتشار اآلفات الحجريةاحتماالت كبيرة•

:على سبيل المثال

–: Xylella fastidiosa 563صنف عائل

دودة الحشد الخريفية–

سوسة النخيل  الحمراء–

.الحشرة القرمزية –



EPPO

Xylella fastidiosa

اسبانيا

2017الكنتي . 2016البليار جزر
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2016

فرنسا

2015

إيطاليا

2013



EPPO

CABIEPPO

Spodoptera :دودة الحشد الخريفية frugiperda

FAO

ساووطمي: 2016



Rhynchophorus ferrugineusسوسة النخيل الحمراء 

EPPO2011 2009 2008 1994 1992 1987

تونس ليبيا المغرب أسبانيا مصر العربية ألمملكة

السعودية



Dactylopiusالحشرة القرمزية opuntiae

CABI



التحديات

آفات عابرة للقارات؛ •

الدول)أهمية  تبادل المعلومات حول انتشارها •

؛(المجاورة

قليميةضرورة التنسيق وتطوير استراتيجية إ•



ولية الدلمعاهدة أمين امع منظمات وقاية النباتات االقليمية تتعاون3.

ين في تحقيق أهداف المعاهدة كما تتعاون مع اآلملوقاية النباتات
.ية كلما أمكنللصحة النباتوضع وتنفيذ المعايير الدولية في والهيئة 

المنظمات االقليمية لوقاية النباتات 
9احكام المادة 

بإنشاء ها فيما بينالتعاوناألطراف المتعاقدة بالمعاهدة على تتعهد1.
.منظمات إقليمية لوقاية النباتات 

مناطق في التنسيقأجهزة كتعمل منظمات وقاية النباتات اإلقليمية 2.

ف أهدالبلوغ تشارك في كل االنشطة ذات العالقة و،التي تغطيها
.كلما أمكن،جمع وتوزيع المعلوماتوتقوم ب،المنظمة



9

منظمات إقليمية لوقاية النباتات 10

عدد االعضاء تاريخ االسم المنظمة االقليمية

46 1956 هيئة وقاية النباتات آلسيا والباسيفيك  APPPC

4 1969 األنديزمجموعة  CAN

7 1980 لجنة الصحة النباتية للقرن الجنوبي  COSAVE

51 1951 سط منظمة وقاية النباتات ألوروبا ومنطقة المتو EPPO

53 1954 انالمجلس األفريقي للصحة النباتية للبلد IAPSC

3 1976 منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية  NAPPO

12 2009 منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى  NEPPO

9 1953 المنظمة الدولية اإلقليمية للصحة النباتية OIRSA

26 1994 منظمة وقاية النباتات لمنطقة الباسفيك  PPPO

28 2014 لغذائية وكالة الكاريبي للصحة الحيوانية والسالمة ا CAHFSA



1993فبراير 

• توقيع اتفاقية انشاء 
المنظمة بالرباط 

(المغرب)

2009يناير 

دخول االتفاقية •
حيز التنفيذ

:  دول10مصادقة •
الجزائر، المغرب، 

ليبيا، تونس، 
سوريا، مصر، 

السودان، مالطا، 
نالباكستان، االرد

2010اكتوبر 

مجلس االدارة •
االول

انتخاب رئيس•
س ونائب الرئي

المنظمة،

انتخاب •
ة اعضاء اللجن

التنفيذية

ر تعيين المدي•
التنفيذي

(المملكة المغربية)الرباط : المقر



ف المنظمةادأه

آلفاتاانتشار دخول ومنع والتنسيق لالتعاون وتسهيل تشجيع•

اقليمنا داخل 

ن اعضائنا بيالدولياالقليمي ويالتجارتسهيل وتشجيع التبادل •

ومع الشركاء االخرين

في ات أعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرلدعم تشجيع التعاون •

يمةفات بطرق سلاالمكافحة 



ولية المشاورات الفنية بين المنظمات اإلقليمية وامانة االتفاقية الد
لوقاية النباتات

تشجيع المشاورات اإلقليمية•

منسقةتعزيز تدابير الصحة النباتية ال•

ر التعاون في تطوير وانفاذ المعايي•

الدولية لتدابير الصحة النباتية

جمع ونشر المعلومات حول الحالة •

الصحية للنباتات

IPPC

NAPPO

NEPPO

IAPSC

EPPO

CAN

APPPC

PPPO

CAHFSA



الفنية المشاورة : 29الدورة 

2017نونبر 3–أكتوبر 30: المتوسطوقاية النباتات ألوروبا ومنطقة منظمة استضافتها •

حضور جميع المنظمات اإلقليمية بما فيها منظمة الكاريبي •

بوكالة لالعتراف ( 13الدورة )النباتية الموافقة على الوثيقة المرفوعة الى هيئة التدابير الصحة •

.كمنظمة إقليميةوالسالمة الغذائية الكاريبي للصحة الحيوانية 

عرض الهم أنشطة المنظمات اإلقليمية •

.2030-2020لالتفاقية لاالطاراالستراتيجيمناقشة وإبداء الرأي حول مسودة •

عرض حول اهم اآلفات الناشئة لكل إقليم و ضرورة توحيد التعريف بها•

2018نونبر 2-أكتوبر29,,,األنديزمجموعة من طرف 30استضافة الدورة •



تشريعات الصحة النباتية –

الصحة والصحة النباتية إخطارات –

تفشي اآلفات–

–

الجديدةمتطلبات الصحة النباتية –

ة الدولية لوقايوقرارات االتفاقية صيات وتو–

.  النباتات

أولويات المنظمة 
المتعلقة بوقاية النباتونشر المعلومات جمع : 



عبر

عبر الموقع الكتروني  للمنظمة  









عبر شبكات  التواصل االجتماعي



بين أداة تشخيصية لتقييم الفجوة في القدرات

التفاقية الوضع الحالي والمطلوب لتلبية متطلبات ا

تدابير الدولية لوقاية النباتات ومعاييرها الدولية ل

.الصحة النباتية

جي توفر األداة على عملية التخطيط االستراتي

:  تتضمن

تحليل الفجوات 1.

الً من تحليل المشاكل لتحديد األسباب الجذرية والتعامل معها بد2.

األعراض 

،( (SWOTتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 3.

لصحة تحديد األولويات في استراتيجية بناء القدرات في مجال ا4.

.النباتية

تونس : ة تسهيل اوراش تقييم قدرات الصحة النباتي

(2018)

(PCE)تقييم قدرات الصحة النباتية : أولويات المنظمة



،اآلفات العابرة للحدود مستمر وفي تزايد تهديد•

سيق التن) مجهودات قيمة على الصعيد الدولي واإلقليمي •
(,,,,الخ   ,       التعاون، دعم القدرات

وطني ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد ال•
واإلقليمي لمواجهة هذه اآلفات

من طرف دول ( PCE)أهمية تقييم  قدرات الصحة النباتية •

النباتيةاإلقليم لتحسين نظام الصحة 

خالصة



Bactrocera dorsalis, 
EPPO 

FAO

تتبعكمشكرا على 

Dactylopiu
s opuntiae
(Cabi)


