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احملتويات
صفحة 1

سنة االلتزام الوطني لإلبالغ لتشريعات 
 الصحة النباتية

)نيسان/أبريل 2017 - آذار/مارس 2018(

صفحة 2
تشريعات الصحة النباتية - حملة عامة

صفحة 3
إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على 
البوابة الدولية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 15 أيار/مايو 2017(

عام تشريعات الصحة النباتية 
 ستنشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية )مجلد 4( خالل الفترة من

ز على القضايا ذات الصلة باإلبالغ    نيسان/أبريل 2017 - آذار/مارس 2018، وستركِّ
عن تشريعات الصحة النباتية بشكل رئيس. الرجاء التأكد من قراءتها كلها.

 سنة االلتزام الوطني لإلبالغ لتشريعات الصحة النباتية
)نيسان/أبريل 2017 – آذار/مارس 2018(

2014، وخالل االجتماع األول للفريق االستشاري لاللتزامات  في متوز / يوليو 
الوطنية لإلبالغ، مت االتفاق على أن يتم تكريس كل سنة اللتزام وطني 

لإلبالغ. مختلف 
وأصبحت الفترة حتى الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في عام 

2015 سنة االلتزام الوطني لإلبالغ لنقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات. وأصبحت الفترة حتى الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة 

النباتية )نيسان/أبريل 2015 - آذار/ مارس 2016( سنة تنظيم املنظمة القطرية 
الوطنية لوقاية النباتات. وأصبحت الفترة حتى الدورة الثانية عشر لهيئة تدابير 
الصحة النباتية )نيسان/أبريل 2016 - آذار/ مارس 2017( سنة االلتزام الوطني 
لإلبالغ عن اآلفات. وأدت احلمالت الثالث جميعها إلى زيادة الوعي وأسهمت في 

زيادة اإلبالغ التي تقدمها األطراف املتعاقدة في تلك اجملاالت.
وبناء على توصية من جلنة تنمية القدرات، وافقت األطراف املتعاقدة في 

االتفاقية في نيسان/ أبريل 2017، خالل الدورة الثانية عشر لهيئة تدابير الصحة 
النباتية، على تركيز اجلهود على تشريعات الصحة النباتية )املتطلبات والقيود 

وأوامراحلظر(. ولذلك فإن الفترة املؤدية إلى الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير 
الصحة النباتية ستصبح سنة االلتزام الوطني لإلبالغ لتشريعات الصحة 

النباتية )نيسان /أبريل 2017 إلى آذار / مارس 2018(.
سيوفر "حتديث االلتزام الوطني لإلبالغ UPDATE NROs " معلومات عامة عن 

موضوع تشريعات الصحة النباتية، والتوصيات ذات الصلة، وتقدمي املشورة حملرري 
البوابة الدولية للصحة النباتية واإلحصاءات. والهدف من ذلك هو زيادة الوعي 
العام بهذا االلتزام الوطني لإلبالغ لضمان وجود زيادة في عدد التقارير ونوعية 
أفضل من التقارير التي حتملها البلدان على البوابة الدولية للصحة النباتية.

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
http://www.ippc.int/
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هل تعلم
تتوافر اآلن جميع املواد التعليمية اجلديدة اخلاصة بااللتزام الوطني لإلبالغ، مبا في ذلك دليل االلتزام 
الوطني لإلبالغ ، ملخصات اجلداول، واملنشورات وصحائف الوقائع، باللغتني اإلسبانية والروسية.  ميكنك 
العثور عليها بالنقر هنا )ابحث عن امللفات التي مت وضع عليها عالمة: "ES" للغة اإلسبانية و "Ru" للغة 
الروسية(.

تشريعات الصحة النباتية - حملة عامة
االلتزام الوطني لإلبالغ: نشر متطلبات الصحة النباتية والقيود املفروضة 

عليها وحظرها

املراجع في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املادة السابعة )الفقرة 2 ب(
تنشر األطراف املتعاقدة االشتراطات والقيود وأوامر احلظر املتعلقة بالصحة 

النباتية فور إقرارها ، وتبلغها ألي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها 
معنية مباشرة بهذه التدابير

نوع اإلبالغ: أساسي = التزام بغض النظر عن الظروف
(www.ippc.int) طريقة اإلبالغ: عامة = بوساطة البوابة الدولية للصحة النباتية

الكيان املسؤول: الطرف املتعاقد مع االتفاقية
اجلهة املستلمة: أي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة تعتقد األطراف املتعاقدة 

أنها قد تتأثر مباشرة بهذه التدابير.
اللغات )املادة التاسعة عشر من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(

تنص املادة 19- )الفقرة 3 ب( على أن تكون املذكرات التفسيرية التي  •
تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدمة وفقا للفقرة 2 )ب( من 
املادة السابعة، في واحدة على األقل من اللغات الرسمية للمنظمة.

تنص املادة 19 )الفقرة 3 جـ( على أنه يتعنِي أن تكون املعلومات التي  •
تقدم وفقا للمادة السابعة 2 )ب( في واحدة على األقل من اللغات 

الرسمية للمنظمة.
سبب اإلبالغ:

تسهيل احلركة الدولية اآلمنة والفعالة للنباتات، واملنتجات النباتية  •
وغيرها من البنود اخلاضعة للوائح. أن يؤدي إلى عائق أدنى على احلركة 
الدولية للنباتات واملنتجات النباتية وغيرها من البنود اخلاضعة للوائح.

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
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تغييرات بني نقاط االتصال في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017
في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017، سجلت نقاط اتصال رسمية جديدة لـ :
بوليفيا، عمان، سيراليون.

تشريعات الصحة النباتية

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

502777أفريقيا

2517106آسيا

453297أوروبا

3322119أمريكا الالتينية والكاريبي

15837الشرق األدنى

226أمريكا الشمالية

13740جنوب غرب الهادي

183115482اجملموع

نيسان/أبريل 2017تشريعات الصحة النباتية

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

10سويسراأفريقيا

00-آسيا

00-أوروبا

10جامايكاأمريكا الالتينية والكاريبي

01عمانالشرق األدنى

00-أمريكا الشمالية

02نيوزيلنداجنوب غرب آسيا

23اجملموع

إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية 
للصحة النباتية )البيانات صاحلة حتى 15 أيار/مايو 2017(

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/


4

بي عر 2017 مايو/أيار   |  1  |  4 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

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

