
 

 

 حماٌة الموارد النباتٌة فً العالم من
 اآلفات

 2015( نٌسان/أبرٌل 1) 2المجلد 

 عام "تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات"

 نيسان/أبريل 2015 / آذار/مارس 2016

للجماعة االستشارٌة لاللتزامات الوطنٌة خالل االجتماع األول  ت الموافقةتم 
على تكرٌس كل سنة اللتزام ، 2014فً تموز/ٌولٌو  ، (NROAGلإلبالغ )

 وطنً مختلف لإلبالغ

ً حتى الدورة العاشرة لهٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة فالممتدة أصبحت الفترة 
االلتزام الوطنً لإلبالغ "عام نقطة االتصال الرسمٌة لالتفاقٌة الدولٌة  2015

الوعً لنقطة االتصال الرسمٌة لوقاٌة لوقاٌة النباتات" مركزة على رفع 
 نشاط نقاط االتصال الرسمٌة بشكل عام وزٌادة النباتات

صحة أثناء الدورة العاشرة لهٌئة تدابٌر ال ،2015فً آذار/مارس  ،وقد أعلن
تدابٌر الصحة النباتٌة لهٌئة  أن الفترة التً تقود إلى الدورة الحادٌة عشرالنباتٌة 

ستصبح االلتزام الوطنً لإلبالغ "عام "تنظٌم المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات" 
. 2016وحتى آذار/مارس  2015وستكون هذه الفترة من نٌسان/أبرٌل 

عمل المنظمة القطرٌة لوقاٌة العام" على النواحً المختلفة لهذا ز "سٌرك  
 النباتات، وبشكل رئٌس على النواحً الوصفٌة لها.

من أمانة االتفاقٌة  خالل األشهر القلٌلة القادمة بهذا الخصوصستسمع المزٌد 
عن معلومات إضافٌة  منتظموسنقوم باإلعالن بشكل الدولٌة لوقاٌة النباتات 

 حة النباتٌة.ذات عالقة بنقطة االتصال الرسمٌة على البوابة الدولٌة للص

مل أمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة وابة الدولٌة للصحة النباتٌة. وتعإطالق نسخة جدٌدة من الب 2015أنه تم فً شباط/فبراٌر 

  نظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدةبكل اللغات الرسمٌة لمالبوابة  على إتاحة موقع النباتات اآلن

اإلنكلٌزٌة، الفرنسٌة، متوافر حالٌاً باللغات البوابة ومحرر دلٌالً جدٌداً لمستخدم أعدت أمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات أن 
 قرٌباً لً تس 2013دلٌل النسخ المحدثة للنماذج األخرى من واإلسبانٌة، الروسٌة والعربٌة. 

 

 المحتويات
 

عام "تنظٌم المنظمة القطرٌة لوقاٌة  ]1صفحة [

 "النباتات
لإلبالغ المخصلت مع حىظيم  تالىطىي االلخزاماث ]2صفحة [

 المىظمت القطشيت لىقايت الىباحاث

يت الخاصت بك  في طىىدقق المعلىماث ال ]3صفحة [

وصف المىظمت القطشيت لىقايت الىباحاث على البىابت 

 الذوليت للصحت الىباحيت

حغييشاث بيه وقاط االحصال الشسميت في  ]3صفحة [

  2015آراس؟ماسس 

 هل تعلم؟
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 االلتزامات الوطنية لإلبالغ

 المتصلة مع تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات

فً من االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات  (أحكام عامة مرتبطة بالترتٌبات التنظٌمٌة لوقاٌة النباتات الوطنٌة)المادة الرابعة  تنص 
 :4النقطة 

من تغٌٌرات. كما ٌقدم  علٌهالنباتات لدٌه وما ٌطرأ ٌة لوقاٌة ظمة القطرٌة الرسمصفًا للمنٌقدم كل طرف متعاقد إلى األمٌن و. 4"
 الخاصة بوقاٌة النباتات فً بلده إلى أي طرف متعاقد آخر، بناء على طلبه." كل طرف متعاقد وصفًا للترتٌبات التنظٌمٌة

 :المعلومات تبادلفٌما ٌخص  المتعاقدة  رافطلأل، التزامان مختلفان الواقعفً هذه الفقرة، فً  ٌوجدو

 والتغٌرات التً تطرأ فً هذه المنظمة إلى األمٌن، و؛ لدٌها (NPPO) للمنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتاتلتقدٌم وصف (1

 لوقاٌة النباتات عند الطلب وصف لترتٌباتها التنظٌمٌة نتؤمٌ(2

  ٌ ن أن تقوم األطراف المتعاقدة بتوفٌره على موقع البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة كآلٌة ٌكون االلتزام األول لإلبالغ عاما وٌتع
  ٌ وصفاً للمنظمة القطرٌة لوقاٌة  التقرٌر ٌشملن أن مفضلة لتبادل المعلومات الخاصة باالتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات. وٌتع

ٌ  النباتات )أي  عادة شكل هٌكل تنظٌمً. وتحتاج الوصف ن تحدٌثه بشكل منتظم عند حدوث تغٌٌرات. وٌؤخذ هٌكلها العام( وٌتع
كما  ،بشكل واضحرئٌس المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات و، هذه المعلومات إلى تحدٌد هوٌة المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات 

ٌ  تٌ ت سلطة المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات وفق ما جاء فً المادة المنظمات التً تعمل تح أون أن تحدد أٌضاً الوحدات ع
)مثل إصدار شهادات الصحة النباتٌة، المراقبة، تفتٌش الشحنات المستوردة، القٌام بتحالٌل  ز(إلى  أالفقرات من ) 2الرابعة.

 مخاطر اآلفات(.

ٌ   4المكون الثانً من الفقرة  ٌعد   ر عند الطلب فً اتصال ثنائً الطرف؛ على أنه لطرف متعاقد آخ توفٌرهن ثنائً الطرف وٌتع
كمل اإللكترونٌة للصحة النباتٌة كما تالحظ األطراف المتعاقدة أنها ت  الدولٌة  البوابةٌتم تشجٌع اإلعالن للعامة على موقع 

  ٌ ٌر وصفاً لمهام المنظمة ومسإولٌاتها ن أن ٌتضمن هذا التقرالمعلومات المقدمة عن هٌكلٌة المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات. وٌتع
عن أٌة منطقة وماهً االرتباطات ما بٌن األجزاء المختلفة للمنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات(. والهدف الرئٌس )أي من المسإول 

 لذلك هو السماح بفهم عمل المنظمة.

 عام "تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات"

وسخشكز على أهذاف  2016إلى آراس/ ماسس  2015مه ويسان/أبشيل  (12 – 01) 2سيخم وشش هزي السلسلت مه الىششاث اإلخباسيت مجلذ 

 . ٌرجى التؤكد من قراءتها كلهاالمىظماث القطشيت لىقايت الىباحاث وعملها. 
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 
 

 دقق المعلومات الوطنية الخاصة بك 

 وصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات على البوابة الدولية للصحة النباتيةفي 

وصف المنظمة وتحقق من الملف " بلدكلالصفحة الرئٌسٌة (: إذهب إلى IPP) لنباتٌةللصحة االرجوع إلى البوابة الدولٌة ٌرجى 
  القطرٌة لوقاٌة النباتات" تحت االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ:

 

 ؟ إن لم ٌكن األمر كذلك، ٌرجى اإلعداد وتحمٌلها.موجودةهل المعلومة 

أو الهٌكل التنظٌمً الحالة الراهنة؟صف الحالً وهل ٌعكس ال 

ًتعمل؟ إن لم ٌكن األمر كذلك، ٌرجى تحدٌث هذه الروابط ما زالت هل  – بك ةالخاص قع/المواإذا تم إعالن روابط للموقع الوطن

 .الروابط

بحاجة لإلزالة؟ اتصل باألمانة  هل هناك ازدواجٌة فً هذه المعلومات)ippc@fao.org( .إذا كان هذا هو الحال 

 :أو غٌر موجودة ٌحةحإذا كانت المعلومات غٌر ص

  الدخول إلى  تسجٌل ر البلد للبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة بعدٌمكنك تحرٌر التقرٌر أو إعالنه إذا كنت نقطة اتصال رسمٌة أو محر

 ؛موقع البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة

  أ )الوصول إلى 4لبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة على تحدٌث بٌاناتك. ٌشمل الدلٌل حالٌاً النموذج لر سٌساعد دلٌل المستخدم والمحر

 4والنموذج  المخصص لنقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالحساب الخاص بك وإدخال البٌانات وإدارتها( 

 .متوافر هناحسابك والبٌانات الخاصة بك( المخصص للمستخدمٌن اآلخرٌن للبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة ب )الوصول إلى 

إطلب من نقطة االتصال الرسمٌة التً تخصك للبوابة الدولٌة للصحة اإللكترونٌة، اً محرر ألن تكونانك بحاجة  تقدإذا كنت تع

 وأرسله إلى األمانة للعمل بالنٌابة عنهم، نموذج المحرراستكمال 

 ألٌة مشكالت أخرى، ٌرجى إعالم األمانة)ippc@fao.org(. 

 تغييرات بين نقاط االتصال الرسمية في آذار/مارس 2015

 ، قامج األطشاف المخعاقذة والششكاء بخششيح وقاط احصال سسميت:2015آراس/ماسس في 

جمهىسيت أفشيقيا الىسطى 

هاييخي 

مجمىعت األوذيز 

 علم البلد

 

 ححذيث ملف الخعشيف الشخصي

 

 االتصال الرسمية لالتفاقية نقطة

 اسم وقطت االحصال

 العىىان

 الهاتف:
 عنوان البرٌد اإللكترونً:

 تارٌخ استالم الترشٌح:

https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/
mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
mailto:ippc@fao.org
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 كشاف المختصرات
 

CP  الطرف المتعاقد مع االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات 

CPM  تدابٌر الصحة النباتٌة هٌئة  

FAO  منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة 

IPP  البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة )www.ippc.int( 

IPPC   االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات 

NPPO  المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات 

NROs  لإلبالغ اإللتزامات الوطنٌة 

NROAG  االستشارٌة لإللتزامات الوطنٌة لإلبالغ الجماعة 

OCP   نقطة االتصال الرسمٌة لطرف متعاقد مع االتفاقٌة 

RPPO  المنظمة اإلقلٌمٌة لوقاٌة النباتات 

 

 

 

 2015 برٌلأ/ٌسانن( 1) 2المجلد 
 

 تحدٌث االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات
 

  – قبل ترحالك رفك  

 إفهم عواقب أفعالك.

كم مرة نسافر غالباً ونشتري تحفاً خشبٌة، وأزهاراً ومنتجات زراعٌة 

ٌمكن أن  –قبل القٌام بذلك  فك رألخذها للبلد كهداٌا لألصدقاء والعائلة؟ 

قتصادٌاً أو بٌئٌاً سلبٌاً على غاٌة اأثراً  حدثتتؤخذ معك آفات إلى بلدك قد 

 من األهمٌة، أو أثر أمٍن غذائً

 

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 العالج الوقاية خير من

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 أمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات

 منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 

 :برٌد إلكترونً... 39+-06-5705-4812:  هاتف
ippc@fao.org 

 : int.ippc.wwwالموقع على الشابكة: 
 

http://www.ippc.int/
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
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