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احملتويات
صفحة 1

موضوع االلتزامات الوطنية لإلبالغ في 
ورشات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية 

لوقاية النباتات في عام 2017

صفحة 2
ورشة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

املنعقدة جلنوب غرب احمليط الهادي

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

صاحلة حتى  20 أيلول/سبتمبر 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.

موضوع االلتزامات الوطنية لإلبالغ في ورشات العمل اإلقليمية 
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات في عام 2017

ُطلب من املشارکین، خالل ورش العمل اإلقلیمیة لالتفاقیة الدولیة 
ق فیما یتعلق بصحة تفاصيل نقاط االتصال  2017، إجراء عملیة حتقُّ لعام 

النباتية عن طریق إکمال استمارة. وكانت  الدولية للصحة  بالبوابة  اخلاصة 
االستمارة تستفسر عن صحة: اسم نقطة االتصال، ومسماه الوظيفي، 

واسم املنظمة وعنوانها، والبريد اإللكتروني لالتصال وفقاُ ملا هو معروض على 
البوابة الدولية للصحة النباتية.

ونتيجة لذلك، مت حتديث عدد كبير من البيانات على البوابة الدولية 
للصحة النباتية بحيث تعكس احلالة الراهنة على أفضل وجه. وفي الوقت 

نفسه، مت التأكيد على أن الكثير من البيانات دقيقة، وهي عالمة جيدة على 
النباتات ألهمية إبالغ  تفُهم األطراف املتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية 

بنقاط االتصال. تتعلق  بأية تغييرات  االتفاقية  أمانة 

إلى أنه ميكن حتديث جميع البيانات تقريباً )مثل  وجتدر اإلشارة أيضاً 
البريد اإللكتروني وما إلى ذلك( املتعلقة بنقطة االتصال  العناوين ورسائل 

- باستثناء اسم نقطة االتصال ومسماها الوظيفي - من قبل جهات 
النباتية.  الدولية للصحة  البوابة  إلى  الدخول  االتصال نفسها بعد تسجيل 

ويرد وصف لإلجراء في دليل االلتزام الوطني لإلبالغ.

يرجى من نقاط االتصال أو محرري البوابة الدولية للصحة النباتية في 
البلدان التي لم تشارك في أي حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية 

إلى أمانة  القيام بهذه العملية إرسال استمارة مكتملة  النباتات وترغب 
االتفاقية. ميكنك العثور على ذلك النموذج بالنقر هنا.

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/84593/
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هل تعلم
أن جميع املواد التعليمية اجلديدة اخلصة بااللتزام الوطني لإلبالغ، مبا في ذلك دليل 
االلتزام الوطني لإلبالغ ، ملخصات اجلداول، املنشورات وصحائف الوقائع، متوفرة 
باللغة الفرنسية. ميكنك العثور عليها بالنقر هنا )انقر على امللفات التي وضعت 
.)"FR" :عليها عالمة

ورشة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املنعقدة جلنوب 
غرب احمليط الهادي

ُعقدت ورشة العمل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات حول االلتزامات 
الوطنية لإلبالغ لبلدان منطقة جنوب غرب احمليط الهادئ في نادي، فيجي يومي 

10 و 11 آب / أغسطس 2017. وكانت هي حلقة العمل الثانية في السلسلة 
اجلديدة بعد حلقة العمل اآلسيوية عن االلتزامات الوطنية لإلبالغ التي أقيمت 
في عام 2016. مت تنظيم حلقة العمل باملشاركة ما بني أمانة االتفاقية الدولية 

لوقاية النباتات وجماعة احمليط الهادئ، وبدعم مالي من برنامج التعاون بني 
الصني وجنوب الصني التابع ملنظمة األغذية والزراعة والوكالة االسترالية 

للتنمية الدولية. حضر ورشة العمل 29 مشاركاً من 21 بلداً ينتمون إلى 
منظمة وقاية النباتات النباتات إلقليم احمليط الهادئ.

وخالل اليومني، اطلع املشاركون في ورشة العمل على املعلومات األساسية 
عن سجالت االلتزامات الوطنية لإلبالغ وأحدث التطورات في مجال االلتزامات 

الوطنية لإلبالغ ، مثل:
◆ االلتزامات الوطنية لإلبالغ العامة والثنائية؛	
◆ القواعد واإلجراءات العامة واحملددة لاللتزامات الوطنية لإلبالغ؛	
◆ دليل االلتزامات الوطنية لإلبالغ، وصحائف الوقائع والنشرات؛	
◆ النشرة اإلخبارية اخلاصة بتحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ؛	
◆ عام االلتزامات الوطنية لإلبالغ لتشریعات الصحة النباتیة؛	
◆ الهيئة اجلديدة املشرفة على االلتزامات الوطنية لإلبالغ؛	
◆ التذكيرات التلقائية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ؛	
◆ إحصاءات االلتزامات الوطنية لإلبالغ	

شملت حلقة العمل تدريباً على إدخال البيانات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية وحتميل التقارير التي جلبها املشاركون. وشملت التقارير التي مت حتميلها 

تقارير وطنية عن تشريعات الصحة النباتية على هيئة ملفات pdf أو ملفات 
أخرى و/أو روابط إلى موقع وطني بشأن القوانني التشريعية املعمول بها حالياً. 

وتلقى املشاركون توجيهاً ونصائح عملية تتصل بقضايا مختلفة من قبيل 
IPP جتميع التقارير ومحتوياتها وحتميلها على البوابة الدولية للصحة النباتية

مت جمع تغذية راجعة/ردود فعل قيِّمة من املشاركني بشأن التحسينات على 
إعداد التقارير ومواقع البوابة الدولية للصحة النباتية IPP. وسوف تكون هذه 

التغذية الراجعة أساسأ للعمل في املستقبل والتحسينات في مجال االلتزام 
الوطني لإلبالغ.

وبشكل عام، قامت ورشة العمل بنشر املعرفة عن االلتزامات الوطنية 
لإلبالغ مع زيادة الوعي بني املشاركني؛ وحتسني عدد التقارير ونوعيتها؛ مبساعدة 
تبادل اخلبرات بني املشاركني واملشاركني املدربني في حتميل التقارير على البوابة 

الدولية للصحة النباتية IPP. وستعقد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
املزيد من ورشات العمل اإلقليمية حول اإللتزامات الوطنية لإلبالغ شريطة توافر 

التمويل.
عقدت الورشة باللغة اإلنكليزية. ميكنك العثور على املواد التي مت إعدادها 

لورشة العمل بالنقر هنا 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro-and-ipp-training/2017-nro-workshop-pacific/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro-and-ipp-training/2017-nro-workshop-pacific/
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تغييرات بني نقاط االتصال في يوليو/متوز وآب/أغسطس 2017
في متوز/يوليو وآب/أغسطس 2017، سجلت نقاط اتصال رسمية جديدة لـ :
غرينادا، الكويت، توكيالو، توفالو، واليس وفوتونا.

تشريعات الصحة النباتية

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

502884أفريقيا

2518116آسيا

4532101أوروبا

3322131أمريكا الالتينية والكاريبي

15838الشرق األدنى

2210أمريكا الشمالية

131571جنوب غرب الهادي

183125551اجملموع

متوز/يوليو - آب/أغسطس تشريعات الصحة النباتية
2017

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

41بوركينا فاسو، توجوأفريقيا

22ميامنارآسيا

012بيالروس، صربيا، سلوفينياأوروبا

---أمريكا الالتينية والكاريبي

---الشرق األدنى

01الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

أستراليا، جزر كوك، بولينيزيا جنوب غرب آسيا
الفرنسية، واليات ميكرونيزيا 

املوحدة، جزر مارشال، باالو، بابوا 
غينيا اجلديدة، كالديدونيا اجلديدة، 

توفالو

713

1329اجملموع

إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية 
للصحة النباتية )البيانات صاحلة حتى 20 أيلول/سبتمبر 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

