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احملتويات
صفحة 1

فوائد األبالغ عن تشريعات الصحة النباتية

صفحة 2
تشريعات الصحة النباتية - نظرة عامة )تابع(

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

صاحلة حتى  12 متوز/يوليو 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.

فوائد األبالغ عن تشريعات الصحة النباتية
إن أحد األهداف الرئيسة لالتفاقية هو أن تتعاون األطراف املتعاقدة 

مع بعضها البعض ملنع انتشار اآلفات. والسبب في وجود تشريع للصحة 
النباتية كالتزام وطني لإلبالغ هو ضمان توفير احلد األدنى من املعلومات 

التي ميكن استخدامها كأساس لضمان  النباتية  بالصحة  املتعلقة  الرسمية 
التجارة اآلمنة مع حماية احملاصيل وحماية البيئة. وهناك بال ريب مزايا لإلبالغ 

الرسمية  املعلومات  أن تتضمن  ويتعيَّ  النباتية.  عن تشريعات الصحة 
التقرير ما يلي: والدقيقة واحملدثة املضمنة في 

◆ ر الوفاء بظروف الصحة النباتية في البلد 	 تيسير على البلد املصدِّ
املستورد بطريقة أكثر استدامة،

◆ متکین البلدان املستوردة من حتدید متطلباتها اخلاصة بالصحة 	
النباتیة بدقة أکبر،

◆ تيسير التجارة اآلمنة وزيادة فرص الوصول إلى األسواق،	
◆ تسهيل حماية النباتات املزروعة والبرية عن طريق منع دخول 	

اآلفات وانتشارها،
◆ اإلسهام في خفض عدد عمليات االعتراض والرفض للشحنات 	

)غير املتوافقة(،
◆ اإلسهام بشكل إيجابي في اجتناب التنازعات املتعلقة بأمور 	

الصحة النباتية،
◆ تيسير التعاون والتنسيق بي البلدان مع بناء الثقة في العالقات 	

الثنائية األطراف بسبب االتصاالت الشفافة.

األطراف املتعاقدة مدعوة للنظر فيما إذا / كيف تفي بهذا االلتزام الوطني 
لإلبالغ لإلفادة من الفوائد املوصوفة

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
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هل تعلم
 أن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتجدة وافق في دورته األربعي 
 املنعقدة في 5 متوز/يوليو 2017، على قرار يرمي إلى إعالن عام 2020 
السنة الدولية للصحة النباتية. ميكنك قراءة املزيد عن هذا احلدث هنا  

تشريعات الصحة النباتية - حملة عامة )تابع(
االلتزام الوطني لإلبالغ: نشر ونقل متطلبات الصحة النباتية والقيود وأوامر احلظر

مالحظات:
◆ مت فهم هذا ]االلتزام الوطني لإلبالغ[ في البداية من قبل مجموعة دعم 	

البوابة الدولية للصحة النباتية )IPP( كونه يشمل "جميع التشريعات 
واللوائح".

◆ وفقاً للمادة السابعة -2 )ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 	
"يتعيَّ على األطراف املتعاقدة أن تنشر متطلبات الصحة النباتية 
والقيود وأوامراحلظر، فور اعتمادها، وأن تبلغها ألي طرف متعاقد أو 

أطراف متعاقدة تعتقد األطراف املتعاقدة أنها معنية مباشرة بهذه 
االتدابير".

ووفقا للمادة الثانية عشرة )د( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
"يقوم األمي بنشر املعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة بشأن 

متطلبات الصحة النباتية والقيود وأوامر احلظر املشار إليها في املادة. 
السابعة - 2 )ب( ".

وال تنص املادة السابعة -2 )ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
صراحة على أي التزام على األطراف املتعاقدة بإخطار أمانة االتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات مبتطلبات الصحة النباتية والقيود وأوامر احلظر. 
ولذلك، ينبغي تفسير املادة احلادية عشرة على أنها تعني ضمناً واجب 

األمانة على نشر متطلبات الصحة النباتية، والقيود، وأوامراحلظر فقط 
عندما ترد هذه املعلومات من األطراف املتعاقدة املعنية.

اإلجراءات التي أقرتها هيئة تدابير الصحة النباتية
◆ تنص املادة الثانية عشرة -4 )د( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 	

على أن من واجب األمي نشر املعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة 
بشأن متطلبات الصحة النباتية والقيود وأوامراحلظر املشار إليها في 

املادة. السابعة - 2 )ب(. وقد اعتمدت الدورة الثالثة للهيئة املؤقتة 
لتدابير الصحة النباتية التوصية بأن "تكون جميع املعلومات املتعلقة 

بالقيود واملتطلبات وأوامر احلظر متاحة من خالل املواقع الوطنية أو مواقع 
املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على الشابكة و / أوالصفحات 
الوطنية على الشابكة عبر موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

املرتبط من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية" )تقرير الدورة الثالثة 
للهيئة املؤقتة لتدابير الصحة النباتية، املرفق اخلامس عشر، الفقرة 18(.

◆ ع األطراف املتعاقدة على جعل متطلبات الصحة النباتية متاحة 	 تشجَّ
على نطاق أوسع مما كانت عليه في املاضي من خالل تضمينها في 
البوابة الدولية للصحة النباتية )متاحة جلميع البلدان سواء كانت 

متأثرة أم ال بهذه التدابير(.
◆ یمکن لألطراف املتعلقدة أیضاً نشر متطلبات الصحة النباتیة والقیود 	

وأوامر احلظر علی مواقعها اإللکترونیة أو املواقع اإللکترونیة للمنظمات 
اإلقليمية لوقایة النباتات )RPPOs(. وفي مثل هذه احلاالت، يتعيَّ ربط 

املعلومات من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية.

ميكن العثور على اجلزء األول من النظرة العامة في العدد السابق من حتديث 
االلتزام الوطني لإلبالغ اجمللد. 4 )1( أيار/مايو 2017.

https://www.ippc.int/en/news/international-year-of-plant-health-goes-to-new-york/
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تغييرات بني نقاط االتصال في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2017
في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2017، سجلت نقاط اتصال رسمية جديدة لـ :
بنغالدش، بني، الكاميرون، فيجي، الغابون، اليابان، مالي، موزامبيق، باكستان، السودان.

تشريعات الصحة النباتية

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

502777أفريقيا

2517108آسيا

4532101أوروبا

3322120أمريكا الالتينية والكاريبي

15838الشرق األدنى

226أمريكا الشمالية

13741جنوب غرب الهادي

183115491اجملموع

أيار/مايو 2017تشريعات الصحة النباتية

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

01موزامبيقأفريقيا

26الصيآسيا

01سويسراأوروبا

04تشيلي، أيكوادورأمريكا الالتينية والكاريبي

10قطرالشرق األدنى

00-أمريكا الشمالية

12سامواجنوب غرب آسيا

414اجملموع

إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية 
للصحة النباتية )البيانات صاحلة حتى 12 متوز/يوليو 2017(

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

