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 عزيزي نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

 

 2016اآلفات في عام اإلبالغ عن (: NROs) الوطنية لإلبالغلتزامات الاالوفاء ب: الموضوع

 

( NROs( عدة التزامات إبالغ )1997ل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )النص المعد  كما تذكرون، أنشأ 

 األطرافنقاط االتصال الرسمية المعينة من قبل تعد االتفاقية.  معالقانونية لألطراف المتعاقدة  تهامسؤولي دوتعالتي 

في الواقع  وهيهي مسؤولة عن االتصاالت الرسمية بموجب االتفاقية، ف -لتزامات الوطنية للوفاء بهذه االأساسية  ةالمتعاقد

على النحو المتفق عليه  )http://www.ippc.int (لصحة النباتية لالبوابة الدولية  من خاللمسؤولة عن تقديم تقارير 

 (.CPMمن قبل هيئة تدابير الصحة النباتية )

اللتزامات الوطنية عن ا ةاالستشاري للجماعة، وخالل االجتماع األول 2014يوليو حزيران/في  ،تم االتفاق

)كما هو مفصل في خطة عمل لإلبالغ لتقارير الوطنية لمختلف كل عام اللتزام س يكرت(، على NROAG) لإلبالغ

بعد الدورة الفترة  ستصبح(. حة النباتيةالدورة الحادية عشر لهيئة تدابير الص اعتمدتهاالتي  االلتزام الوطني لإلبالغ

لهيئة تدابير  والمؤدية للدورة الثانية عشر 2016أبريل نيسان/التي تبدأ في الحادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية، 

 ". اآلفاتسنة اإلبالغ عن " الصحة النباتية

األطراف  ن علىه يتعي  تذكيركم بأنلهذه الفرصة  اغتنامالدولية لوقاية النباتات أمانة االتفاقية  تودوفي هذا السياق، 

)أ( من االتفاقية(. وبما أن  1الثامنة )المادة  تلك اآلفات مكافحةو، انتشار اآلفاتأو  تفشيو حدوثاإلبالغ عن  المتعاقدة

ث معين، في هذه الحالة حدوث وتفشي أو انتشار د  عن ح   )أي نجم لإلبالغ موجهالتزام وطني ث د  هو ح  اإلبالغ هذا 

إجراء نهائي، مع على  اتخاذقبل  عنه اإلبالغفي الوقت المناسب. ويمكن  بعد حدوثه عنهاإلبالغ  نيتعي  اآلفات(، فإنه 

توافر المزيد من المعلومات. ولذلك، ال ينبغي تأجيل  عند "، ومن ثم تحديثهقيد االستئصالسبيل المثال حالة اآلفات "

هذا التقرير. لكتحديث لآلفة النهائي  اإلبالغ عن االستئصاليمكن واآلفة.  استئصالاإلبالغ عن حدوث اآلفات حتى يتم 

النشرة اإلخبارية الفنية في األعداد القادمة من  لإلبالغالوطني ويمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن هذا االلتزام 

 ""تحديث االلتزام الوطني لإلبالغ

بر ع) NROs) االلتزامات الوطنية لإلبالغ تلبيةعلى أن  وافقت هيئة تدابير الصحة النباتيةهذه العملية،  يسيرولت

أعطيت . لوقاية النباتات في إطار االتفاقية الدولية لإلبالغ الرسمي ةالمفضل الطريقةهو  البوابة الدولية للصحة النباتية

 علىير تحميل تقارلالوصول إمكانية ، للبوابة الدولية للصحة النباتيةين نعيمحرريها الم، ونقاط االتصال الرسميةجميع 

هو و اإلبالغلمساعدتك في على البوابة أمانة االتفاقية دليل إدخال البيانات  أعدت. وقد البوابة الدولية للصحة النباتية

. وقد من البوابة الدولية للصحة النباتية الروسية واإلسبانية ويمكن تحميلهالعربية واإلنجليزية والفرنسية و اتفر باللغامتو

 .خالل فترة قصيرة ا  صبح متاحيس ذيعلى تحديث هذا الدليل والأمانة االتفاقية عملت 

من  بلدك بتحميل أي  أن يقوم ركم أنه بمجرد يذكالدولية لوقاية النباتات تأمانة االتفاقية  تودوفي الوقت نفسه، 

في الوقت وأن يتم تحديث المعلومات بشكل منتظم  يتعي ن، بوابة الدولية للصحة النباتيةالعلى  التقارير الوطنية لإلبالغ

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/


 

 

البوابة الدولية للصحة على من قبل بلدكم  لة بالفعلالمحم  حتاج تقارير اآلفات تالمناسب من قبل الطرف المتعاقد. لذلك قد 

 لتعكس الوضع الحالي لآلفة. إلى تحديث النباتية

آلفات من خالل المنظمات اإلقليمية لالوطنية تقارير عمل ال يمكن أيضا   هيرجى مالحظة أن في الوقت نفسه،

لتلبية مشروعية   نموذجباستكمال وتوقيع لكل بلد مشارك  تقوم نقطة االتصال الرسميةأن  ةطيية النباتات شروقالالقائمة 

اتات اإلقليمية لوقاية النبالمنظمة هذه البيانات بين مثل اآللية التقنية لتبادل  وجودهذا اإلجراء. ومع ذلك، من الضروري 

على  (EPPO) المنظمة األوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات أمانة االتفاقية مععملت . وقد على الشابكة االتفاقيةموقع و

)من المرحلة التجريبية(  هو أن يكون هذا التشغيل كامال   امدى السنوات القليلة الماضية إلنشاء هذه اآللية، والغرض منه

 على(PPPO) منظمة الباسيفيك لوقاية النباتاتأمانة االتفاقية في اآلونة األخيرة مع كما عملت  في األشهر القليلة المقبلة.

 .2016في النصف الثاني من  ذلكالنظر في  تقوم منظمة وقاية النباتات ألمريكا الشماليةهذه المسألة وسوف 

من خالل تقديم تقارير منتظمة وفي الوقت به  الوفاءأو  اإللتزام الوطني لإلبالغنقدر تعاونكم على تحديث هذا 

يمكن رؤية جميع تقارير اآلفات على البوابة الدولية في حين  ،م المحرز عن كثبرصد التقد  ب نقومالمناسب. وسوف 

 للصحة النباتية 

في االتصال د يرجى عدم الترد   أثناء تحميل المعلومات،  اتاستفسار ملديككان أو  مشكالت مواجهتكفي حال 

 (. dorota.buzon@fao.org ,BuzonDorotaأو  dave.nowell@fao.org أمانة االتفاقية )ديفيد نويلب

 

 المخلص لكم

 

 

 

Jingyuan Xia 

 

 أمين

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 (PPOsالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ) صورة إلى: 

 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والفرعيون وناإلقليمي المسؤولون الفنيون

  David Nowell  ،Buzon Dorota - أمانة االتفاقية 
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