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احملتويات
صفحة 1

املشاورة الفنية الثامنة والعشرون لالتفاقية 
الدولية لوقاية النباتات بني املنظمات 

اإلقليمية لوقاية النباتات

صفحة 2
مواد الدعوة وزيادة التوعية حول االلتزام 

الوطني لإلبالغ

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 تشرين األول/أكتوبر 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.

املشاورة الفنية الثامنة والعشرون لالتفاقية الدولية لوقاية 
النباتات بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

عقدت املشاورة الفنية الثامنة والعشرون لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في الفترة من 14 إلى 18 تشرين الثاني/
نوفمبر 2016 في الرباط، املغرب. وقد مت تنظيم االجتماع من قبل منظمة وقاية 

النباتات في الشرق األدنى )NEPPO(، مع حضور تسع منظمات إقليمية لوقاية 
النباتات وممثل عن منطقة الكاريبي من خالل هيئة الصحة الزراعية وسالمة 

األغذية الكاريبية.
افتتح السيد Xia Jinguang، أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

د على الدور املهم الذي تُسهم به املنظمات اإلقليمية لوقاية  االجتماع وأكَّ
 ،)IFU( قائد وحدة تيسير اإلنفاذ ،Sosa Orlando ر السيد النباتات. وقد يسَّ

والسيدة Brunel Sarah، موظف تنمية القدرات )IFU(، االستشارات الفنية،. 
وترأس االجتماع السيد Chouibani Mekki ، األمني التنفيذي ملنظمة وقاية 

.)NEPPO( النباتات في الشرق األدنى
رت املشاورة الفنية الثامنة والعشرون تبادل املعلومات املتعلقة  يسَّ

باألنشطة املنفذة أو تلك التي خططت لها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
وشملت هذه: وضع وقاية النبات في العالم، وإنفاذ املشروع الرائد عن املراقبة، 

واألنشطة املتعلقة بالسنة الدولية للصحة النباتية، واملواضيع السنوية، 
وااللتزامات الوطنية لإلبالغ، ودعم نظام اإلنفاذ واالستعراض والدراسات ذات 
الصلة، وورشات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام 2016، وممارسة مترين 

ر ملنظمة األغذية والزراعة واإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية للفترة  التبصُّ
.2030-2020

ميكنك قراءة املزيد عن االجتماع على الرابط

https://www.ippc.int/en/news/the-28th-ippc-technical-consultation-among-regional-plant-protection-organizations-successfully-held-in-morocco/
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هل تعلم
ميكن العثور على الروابط للجداول التلخيصية مع تقارير االلتزام الوطني لإلبالغ التي حملتها البلدان 
على البوابة الدولية للصحة النباتية على الرابط
 حتتاج أن تضغط على العنوان املناسب للتقرير.
ميكن، على سبيل املثال، العثور على قائمة لكافة تقارير اآلفات على الرابط.

مواد الدعوة وزيادة التوعية حول االلتزام الوطني لإلبالغ
عقب اعتماد إجراءات عامة ومحددة في الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير 
الصحة النباتية، أعدت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات سلسلة من 
مواد الدعوة وزيادة التوعية بناء على توصيات وتوجيهات الفريق االستشاري 

لاللتزامات الوطنية لإلبالغ:
◆ دليل االلتزام الوطني لإلبالغ الذي يقدم توجيهاً للنقاط الرسمية 	

لالتصال ومحرِّري البوابة الدولية للصحة النباتية حول أمناط وطرائق 
االلتزام الوطني لإلبالغ جنباً إلى جنب مع تقدمي مشورة حول إدخال 

البيانات إلى البوابة الدولية للصحة النباتية؛
◆ جداول تُدرج االلتزامات الوطنية لإلبالغ: كافة االلتزامات الوطنية 	

لإلبالغ، وااللتزامات الوطنيةالعامة لإلبالغ، وااللتزامات الوطنية لإلبالغ 
ثنائية األطراف؛

◆ ثالث عشرة نشرة/وريقة مفصلة، واحدة لكل التزام وطني لإلبالغ، 	
تقدم مشورة دقيقة ومراجع على هيئة صحيفة حقائق:

تسمية نقطة اتصال رسمية جديدة  1.
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات 2.
اشتراطات الصحة النباتية، القيود واحملظورات 3.
قوائم بنقاط الدخول 4.
قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح 5.
تقارير اآلفات  6.
الترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات  7.
األساس املنطقي الشتراطات الصحة النباتية، القيود واحملظورات  8.
اإلبالغ عن حاالت مهمة من عدم االمتثال إلصدار شهادات الصحة  9.

النباتية 
اإلبالغ عن نتائج التحقيق اخلاص باإلبالغ عن حاالت مهمة من عدم  10.

االمتثال إلصدار شهادات الصحة النباتية
معلومات عن أوضاع اآلفات في منطقة ما  11.
اإلجراء الطارئ 12.
معلومات فنية وبيولوجية ضرورية لتحليل مخاطر اآلفات  13.

◆ مت إعداد أربع نشرات/وريقات عن االلتزام الوطني لإلبالغ  في عام 2015 	
فيما يخص فوائد اإلبالغ، وعواقب عدم اإلبالغ، وتلقت الشبكات 

تخطيطاً جديداً محسناً:
فوائد اإلبالغ 1.
عواقب عدم اإلبالغ  2.
نقطة االتصال الرسمية: الفوائد والعوافب  3.
الشبكات 4.

معظم املواد متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية باللغة اإلنكليزية. 
وتعمل األمانة على إنتاج نسخ بلغات أخرى إلطالقها في وقت قريب.

يرحَّب باستخدامك للمواد لغرض التدريب على االلتزام الوطني لإلبالغ وزيادة 
التوعية على املستوى الوطني أو اإلقليمي.

https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/82564/
https://www.ippc.int/en/publications/83227/
https://www.ippc.int/en/publications/83226/
https://www.ippc.int/en/publications/82564/
https://www.ippc.int/en/publications/83227/
https://www.ippc.int/en/publications/83229/
https://www.ippc.int/en/publications/83230/
https://www.ippc.int/en/publications/83231/
https://www.ippc.int/en/publications/83232/
https://www.ippc.int/en/publications/83233/
https://www.ippc.int/en/publications/83234/
https://www.ippc.int/en/publications/83235/
https://www.ippc.int/en/publications/83236/
https://www.ippc.int/en/publications/83237/
https://www.ippc.int/en/publications/83237/
https://www.ippc.int/en/publications/83238/
https://www.ippc.int/en/publications/83238/
https://www.ippc.int/en/publications/83239/
https://www.ippc.int/en/publications/83240/
https://www.ippc.int/en/publications/83241/
https://www.ippc.int/en/publications/80427/
https://www.ippc.int/en/publications/80428/
https://www.ippc.int/en/publications/80425/
https://www.ippc.int/en/publications/83228/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
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تغييرات بني نقاط االتصال في تشرين األول/أكتوبر 2016
لم يتم تسجيل نقاط اتصال جديدة في تشرين أول/أكتوبر، ولكن حّدثت عديد من نقاط االتصال  
إحداثياتها )العناوين، أسماء املنظمات، إلخ(. ميكن العثور هنا على أحدث قائمة لكل نقاط 
االتصال مع إحداثياتهم احملدثة.

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491452أفريقيا

251250آسيا

4516147أوروبا

331686أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22136أمريكا الشمالية

139102جنوب غرب الهادي

18269573اجملموع

تشرين األول/أكتوبر 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

10اليابانآسيا

31قبرص، جمهورية التشيك، تركياأوروبا

10نيكاراجواأمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

40الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

21أسترالياجنوب غرب الهادي

122اجملموع

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 تشرين األول/أكتوبر 2016(

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
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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 )النسخة1.1 أيار/مايو 2016(.
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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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

