
 

 

 حمبٌت انمىاسد انىببحٍت فً انعبنم 
 اَفبث مه

 2015 ماٌو/أٌار( 2) 2المجلد 

بوصف انمىظمت انقطريت نوقبيت انىببحبث عهى انبوابت  إحصبئيبث عه انخقبريرانخبصت

 ( 2015أبريم /انبيبوبث صبنحت نغبيت ويسبن)انذونيت اإلنكخروويت نهصحت انىببحيت 

 

 –يىبير /2ك

أبريم /ويسبن
2015 

 وصف انمىظمت انقطريت نوقبيت انىببحبث

عذد  حذٌذ محذَّد

 انخقبسٌش

عذد األطشاف 

 مبهغتان  

عذد األطشاف 

 انمخعبقذة

 اإلقهٍم

 أفشٌقٍب 48 26 39 2 0

 آسٍب 25 12 18 0 0

 أوسوبب 45 31 40 0 0

أمشٌكب انالحٍىٍت  33 18 46 1 0

 وانكبسٌبً

 انششق األدوى 15 2 3 0 0

 أمشٌكب انشمبنٍت 2 2 3 0 0

جىىة غشة  13 2 17 4 0

 انمحٍظ انهبدي
 انمجموع 181 93 166 7 0

 

 وصف انمىظمت انقطريت نوقبيت انىببحبث 2015أبريم /ويسبن

عذد األطشاف  حذٌذ محذَّد

 انمخعبقذة

 اإلقهٍم

 أفشٌقٍب  0 0

 آسٍب  0 0

 أوسوبب  0 0

 أمشٌكب انالحٍىٍت وانكبسٌبً  0 0

 انششق األدوى  0 0

 أمشٌكب انشمبنٍت  0 0

 جىىة غشة انببسٍفٍك فٍجً 2 0

 

 

وعندما ٌصبحان قطرٌة لوقاٌة النباتات وتشغٌلها. منظمة ر دلٌالً و"كت" تدرٌبً حول إنشاء أن أمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات تحض  

 (.ئقصفحة حقا)فر حالٌاً ا. وتتو(www.phytosanitary.infoتم إتاحتهما على صفحة موارد الصحة النباتٌة )تجاهزٌن، س

 انمحخويبث
إحصائٌات عن التقارٌر الخاصة بوصف  1].صفحت[

المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات على البوابة الدولٌة 
 IPP اإللكترونٌة للصحة النباتٌة

مهخص انذوسة انخذسٌبٍت حىل االنخزامبث  2].صفحت[

نإلبالغ انخً أقٍمج قبم اجخمبع هٍئت حذابٍش انىطىٍت 

  2015مبسس /انصحت انىببحٍت فً آراس

فضهى انممبسسبث إلعذاد حقشٌش حىل وصف  3].صفحت[ 

 انمىظمت انقطشٌت نىقبٌت انىببحبث

حغٍٍشاث بٍه وقبط االحصبل انشسمٍت فً   3].صفحت[

 2015أبشٌم /وٍسبن

 هم حعهم

ippc-banner-background -print.jpg 

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/information/fact-sheet-nppo-management-materials
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حول االنخزامبث انوطىيت نإلبالغ انخي أقيمج قبم اجخمبع هيئت مهخص عه انذورة انخذريبيت 

 2015مبرس /آرار 15حذابير انصحت انىببحيت في 

فً المقّر الرئٌس لمنظمة األغذٌة  ،2015آذار/مارس  15، بتارٌخ دورة تدرٌبٌة  النباتات لوقاٌةأقامت أمانة االتفاقٌة الدولٌة 
. أقٌمت الدورة التدرٌبٌة باللغة قبل انعقاد هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة حول االلتزامات الوطنٌة لإلبالغوالزراعة لألمم المتحدة، 

مشاركاً، بما فً ذلك  93الفرنسٌة، واإلسبانٌة، والروسٌة والعربٌة. حضر التدرٌب اإلنكلٌزٌة فً حٌن تم تٌسٌر المناقشة باللغات 
 بلداً ومنظمتٌن إقلٌمٌتٌن لوقاٌة النباتات 63ممثلون من 

لدولٌة لوقاٌة االتفاقٌة ا فً على النحو المنصوص علٌه، عن االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ لمحة عامة ت على المشاركٌنرضع  
مع نتائج  جنباً إلى جنب ،( لهٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة ذات العالقةCPM 2015/22قة الدورة العاشرة )النباتات، مع ور

المرسلة للمشاركٌن قبل التدرٌب. قسمت الوفود إلى مجموعات عمل للنظر فً والدراسة االستقصائٌة حول هذه االلتزامات 
 والممارسات الجٌدة. الخبرات وتبادلالمختلفة لاللتزامات الوطنٌة لإلبالغ  الجوانب

 ضمنت مجموعة العمل:

 معتقد المنظمات القطرٌة لوقاٌة النباتات حول النظام الوطنً لإلبالغ الموجود لدٌهم،(أ

 تعلم المشاركون من خبرات بعضهم البعض، و(ب

 ابٌر الصحة النباتٌةفهم المشاركون ما ٌمكن تحسٌنه أو ما ٌجب عمله عند العودة إلى بلدانهم عقب انتهاء دورة هٌئة تدت(ت

مفٌدة. وأفاد المشاركون عن معوقات الوفاء  عامةتم عرض العمل الذي أنجزته المجموعات فً جلسة عامة حٌث دارت مناقشة 
تشخٌص اآلفات  ًفبااللتزامات الوطنٌة لإلبالغ والتً شملت: االفتقار إلى الموارد البشرٌة والمالٌة )بما فً ذلك المشكالت 

 لٌل مخاطر اآلفات(، والتغٌٌرات المتكررة لنقاط االتصال الرسمٌة وهٌكلٌات المنظمات القطرٌة لوقاٌة النباتات.والقٌام بتحا

ري البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة وتطوٌر  ٌَّن إٌالء مزٌد من التدرٌب العملً لنقاط االتصال الرسمٌة ومحر  وأشٌر إلى أنه ٌتع
نحو عام، هناك حاجة لمزٌد من التوجٌه حول االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ مع مواد دعوة خٌارات التدرٌب اإللكترونً. وعلى 

ٌّن إجراء حمالت التوعٌة بهذه  لتحفٌز أهمٌة االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ والتأثٌر المحتمل لها بٌن صناع السٌاسة. كما ٌتع
 االلتزامات على جمٌع المستوٌات.

 عام "تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات"

هى أهذاف ز عوسخشك   2016مبسس / إنى آراس 2015أبشٌم /مه وٍسبن( 12 – 01) 2سٍخم وشش هزي انسهسهت مه انىششاث اإلخببسٌت مجهذ 

 د من قراءتها كلها. ٌرجى التأك  .انمىظمبث انقطشٌت نىقبٌت انىببحبث وعمههب
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 
 

 انممبرسبث إلعذاد حقرير  ىفضه

 انمىظمت انقطريت نوقبيت انىببحبثحول وصف 

ٌَّن اتباع  فضلى الممارسات التالٌة: عند إعداد تقرٌر عن وصف المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات الخاصة ببلدك، ٌتع

ٌّن أن ٌكون التقرٌر ذا صلة بالهٌكلٌة العامة للمنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات  ٌتع

 ،ًٌن أن ٌمتلك  موجزا من الناحٌة المثالٌة، شكالً وٌتع

  ٌَّن أن ٌحد ٌَّن و ، ورئٌس المنظمةد التقرٌر بوضوح المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتاتٌتع أن ٌحدد أٌضاً الوحدات أو ٌتع

 :ٌرتبط بـ:المنظمات التً تعمل تحت سلطة المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات فٌما 

،إصدار شهادات الصحة النباتٌة 

،مراقبة النباتات النامٌة والنباتات والمنتجات النباتٌة أثناء التخزٌن والنقل 

خر  الخاضعة للوائ  المتحركة فً حركة المرور تفتٌش شحنات النباتات، والمنتجات النباتٌة والبنود األ

 الدولٌة لتلبٌة متطلبات الصحة النباتٌة،

 تطهٌر الشحنات وإزالة التلوث منها، والمناطق المهددة، المناطق الخالٌة من اآلفات، والمناطق التً تنتشر

 اآلفات بمستو  منخفض،فٌها 

.إجراء تحالٌل مخاطر اآلفات 

ٌَّن تأمٌن التقرٌر بواحدة على األقل من اللغات الرسمٌة لمنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )العربٌة،  ٌتع

 اإلنكلٌزٌة، الفرنسٌة، الروسٌة أو اإلسبانٌة(.

 من قبل نقطة   باتٌةعلى البوابة الدولٌة للصحة الن ٌمكن تحمٌل التقرٌر أو إعطاء رابط للموقع الوطنً ذي الصلة

ر البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة )الذي ترشحه نقطة االتصال الرسمٌة( للبلد، والذي ٌعدّ   االتصال الرسمٌة أو محر 

ٌحل مكان المهام المتعددة إلرسالهم بالبرٌد لألمانة، والمنظمات القطرٌة لوقاٌة النباتات والمنظمات مفرداً  إجراءً 

 اإلقلٌمٌة لوقاٌة النباتات وفق ما هو مفصل فً االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات. 

ٌَّن تحدٌث التقرٌر بشكل منتظم ٌرجى عدم  – ٌة النباتاتوعند حدوث تغٌٌرات فً هٌكلٌة المنظمة القطرٌة لوقا ،ٌتع

 تحمٌل كل تقرٌر جدٌد بشكل منفصل بل استبدال التقرٌر القدٌم القائم أو الرابط.

ٌّن  أمٌنإذا تم ت الرابط بانتظام لمعرفة فٌما إذا كان ال ٌزال فً  حصفرابط إلى موقع وطنً بدالً من تحمٌل ملف، ٌتع

ٌَّر عنوان الموقع على الشابكة على نحو أكثر تردداً غالباً من وصف المنظمة القطرٌة لوقاٌة  المتناول )قد ٌتغ

 (.النباتات

 تغييرات بين نقاط االتصال الرسمية في نيسان/أبريل 2015

 ، قامت األطراف المتعاقدة التالٌة بترشٌ  نقاط اتصال رسمٌة:2015فً نٌسان/أبرٌل 

الٌابان 

السنغال 

جمهورٌة كورٌا 

https://www.ippc.int/en/
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 كشاف المختصرات
 

CP  الطرف المتعاقد مع االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات 

CPM  هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة  

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  لتزامات الوطنٌة لإلبالغاال 

NROAG  لتزامات الوطنٌة لإلبالغاالستشارٌة لال الجماعة 

OCP   نقطة االتصال الرسمٌة لطرف متعاقد مع االتفاقٌة 

RPPO  المنظمة اإلقلٌمٌة لوقاٌة النباتات 

 

 

 

 2015 ماٌو/أٌار( 2) 2المجلد 
 

 لوقاٌة النباتاتتحدٌث االتفاقٌة الدولٌة 
 

  – قبل ترحالك رفك  

 إفهم عواقب أفعالك.

كم مرة نسافر غالباً ونشتري تحفاً خشبٌة، وأزهاراً ومنتجات 

قبل القٌام  فك رزراعٌة ألخذها للبلد كهداٌا لألصدقاء والعائلة؟ 

ٌمكن أن تأخذ معك آفات إلى بلدك قد تحدث أثراً  –بذلك 

اقتصادٌاً أو بٌئٌاً سلبٌاً على غاٌة من األهمٌة، أو أثر أمٍن 

 غذائً

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 الوقاية خير من العالج

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 أمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات

 منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 

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

 www.ippc.int :الموقع على الشابكة: 

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

