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احملتويات
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اإلبالغ عن اآلفات من خالل املنظمات 
اإلقليمية لوقاية النبات

صفحة 2
"اإلبالغ عن اآلفات" - تابع حملة عامة

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 30 نيسان/أبريل 2016(

عام »اإلبالغ عن اآلفات« 
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية اجمللد. 3 )01-12( من نيسان/أبريل 2016 إلى آذار/
مارس 2017، وسوف تركز بشكل رئيس على القضايا ذات الصلة باإلبالغ الوطني عن اآلفات. يرجى 
التأكد من قراءتها كلها.

اإلبالغ عن اآلفات من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبات
وفقا للمادة الثامنة 1 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تتعاون 

األطراف املتعاقدة في تبادل املعلومات بشأن اآلفات النباتية. وميكن لألطراف 
املتعاقدة أيضاً القيام باإلبالغ عن اآلفات من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية 

النباتات اخلاصة بهم. وبالفعل أيدت الدورة الرابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية 
في عام 2009 تقدمي التقارير من خالل منظمة إقليمية لوقاية النباتات. على 

أن األطراف املتعاقدة  حتتاج لالتصال أوالً مع املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 
اخلاصة بهم للتأكد من أن لديها آلية للسماح باإلبالغ عن اآلفات بهذا الطريق.

إذا رغب أحد األطراف املتعاقدة بتقدمي تقارير اآلفات من خالل املنظمة 
اإلقليمية لوقاية النباتات التي ينتمي إليها، فإنه يحتاج إلى تزويد األمانة 

بنموذج موقع يُعلم أنه يستخدم هذا االحتمال / اخليار لإلبالغ عن اآلفات. وميكن 
للطرف املتعاقد االنسحاب من تقدمي تقارير اآلفات من خالل املنظمة اإلقليمية 
لوقاية النباتات واالستمرار في تقدمي التقارير مباشرة إلى األمانة. وحتتاج األمانة 
أن تكون على علم بهذا التغيير. يتوافر النموذج الذي يسمح لألطراف املتعاقدة 
بتقدمي السلطة القانونية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات للقيام باإلبالغ 

عن اآلفات بالنيابة عنهم على البوابة الدولية للصحة النباتية.
وفيما يتعلق بالوضع احلالي عن إمكانية اإلبالغ عن اآلفات من خالل 

املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، فقد عملت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
النباتات مع املنظمة األوروبية واملتوسطية لوقاية النباتات )EPPO( على مدى 
السنوات القليلة املاضية إلنشاء هذه اآللية، والغرض منها هو أن يكون هذا 

التشغيل كامالً )من املرحلة التجريبية( في األشهر القليلة املقبلة. كما عملت 
أمانة االتفاقية في اآلونة األخيرة مع منظمة إقليمية لوقاية النباتات بشأن 

 )NAPPO( هذه املسألة وسوف تنظر منظمة أمريكا الشمالية لوقاية النباتات
في هذا األمر في النصف الثاني من 2016.

https://www.ippc.int/en/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations/
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هل تعلم
أن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عملت على دليل جديد لاللتزام الوطني لإلبالغ )NRO( والذي 
سيكون متاحاً في وقت قريب. ويرتكز الدليل على إجراءات االلتزام الوطني لإلبالغ التي اعتمدت خالل 

الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية. 

"اإلبالغ عن اآلفات" – تابع حملة عامة

إجراءات االلتزام الوطني لإلبالغ املعتمدة من قبل الدورة احلادية عشر 
لهيئة تدابير الصحة النباتية في نيسان/أبريل 2016 بناء على توصيات من 

اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ::
حتدد املادة الثامنة 1 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن اإلبالغ 1.  

عن اآلفات سيجري "... وفقا لإلجراءات التي قد تضعها الهيئة ...".يحدد املعيار 
الدولي لتدابير الصحة النباتية 71 "اإلبالغ عن اآلفات" بصيغته املعتمدة 

من قبل الدورة الرابعة للهيئة املؤقتة لتدابير الصحة النباتية في عام  2002 
مسؤوليات ومتطلبات األطراف املتعاقدة في اإلبالغ عن حدوث وتفشي وانتشار 

اآلفات في مناطق هم مسؤولون عنها.
الوفاء بجميع متطلبات اإلبالغ املنشأة مبوجب املعيار الدولي لتدابير 2.  

الصحة النباتية 71 "اإلبالغ عن اآلفات" عندما يتم نشر تقارير اآلفات من خالل 
.lالبوابة الدولية للصحة النباتية

ميكن عمل تقارير اآلفات أيضاً من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية 3.  
النباتات املوجودة شريطة أن يوقع الطرف املتعاقد منوذجاً مناسباً للوفاء 

مبشروعية هذا اإلجراء ووجود آلية فنية لتبادل هذه البيانات.
وينبغي أن يتضمن تقرير آفة ما معلومات هامة تسمح لألطراف 4.  

املتعاقدة بتعديل متطلبات الصحة النباتية لالستيراد حسب الضرورة، واتخاذ 
إجراءات مع مراعاة أي تغييرات في مخاطر اآلفات.

عندما ترتاب في تأهيل آفة على أنها "آفة تشكل خطراً مباشراً أو 5.  
محتمالً"، وبالتالي تقدمي تقارير عنها، واإلبالغ عن أي آفة أمر مرغوب فيه.

العقبات الرئيسية التي تواجهها األطراف في اإلبالغ عن اآلفات:
◆ لم يكن لدى عدد كبير من األطراف املتعاقدة املقدرة على القيام باإلبالغ 	

عن اآلفات بطريقة مستدامة.
◆ االلتزام السياسي لإلبالغ عن اآلفات مطلوب. ينبغي زيادة الوعي حول 	

هذه القضية لتحقيق هذا الهدف.
◆ حتتاج نُُظم املراقبة الوطنية إلى تعزيز. هناك حاجة إلى تنمية القدرات 	

في مجال املراقبة وحتديد هوية اآلفات لبعض األطراف املتعاقدة.

https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/
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تغييرات بني نقاط االتصال في آذار/مارس 2016
في نيسان/أبريل 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
بنني، البرازيل، جمهورية التشيك، اليابان، سانت كيتس ونيفيس.

تقارير اآلفات )الوضع حتى كانون أول/ديسمبر 2015(

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491246أفريقيا

25840آسيا

4515143أوروبا

331681أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22118أمريكا الشمالية

13997جنوب غرب الهادي

18262525اجملموع

نيسان/أبريل 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

00-آسيا

20ليتوانيا، تركياأوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

10الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 30 نيسان/أبريل 2016(
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إتصل باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

هاتف: 39-06-5705-4812+ 
www.ippc . int :املوقع اإللكتروني | ippc@fao.org :بريد إلكتروني

كشاف اخملتصرات
CP الطرف املتعاقد مع االتفاقية الدولية

لوقاية النباتات

CPM هيئة تدابير الصحة النباتية

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

IPPwww.( البوابة الدولية للصحة النباتية
)ippc.int

IPPC االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

NPPOاملنظمة القطرية لوقاية النباتات

NROSااللتزامات الوطنية لإلبالغ

 NROAG اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية
لإلبالغ

OCP نقطة االتصال الرسمية لطرف متعاقد
مع االتفاقية 

RPPOاملنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

ر قبل ترحالك –  فكِّ
إفهم عواقب أفعالك.

كم مرة نسافر غالباً ونشتري حتفاً خشبية، وأزهاراً ومنتجات زراعية 
ر قبل القيام بذلك - ميكن  ألخذها للبلد كهدايا لألصدقاء والعائلة؟ فكِّ
أن تأخذ معك آفات إلى بلدك قد حتدث أثراً اقتصادياً أو بيئياً سلبياً على 

غاية من األهمية، أو أثر أمٍن غذائي

الوقاية خير من العالج

كن مسؤوالً عن أفعالك!

روابط مفيدة

دور نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

منوذج تسمية لنقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

منوذج تسمية حملرر البوابة الدولية للصحة النباتية
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

دليل البوابة الدولية للصحة النباتية )النموذح IV( نسخة جديدة )شباط/فبراير 2015(.
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

معلومات عامة عن االلتزامات الوطنبة لإلبالغ
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

حتديث االلتزامات الوطنبة لإلبالغ: اإلصدارات السابقة
 https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/

ملخص تقارير االلتزام الوطني لإلبالغ التي قدمتها البلدان
https://www.ippc.int/en/countries/

قائمة بأسماء نقاط االتصال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

ملخص تقارير اآلفات التي قدمتها البلدان
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/

http://www.ippc.int

