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احملتويات
صفحة 1

تشريعات الصحة النباتية باألرقام

صفحة 2
حتميل تقارير تشريعات الصحة النباتية على 

البوابة الدولية للصحة النباتية

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

صاحلة حتى  13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(

عام قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح 
 سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية اجمللد 5 مرة كل ثالثة أشهر خالل 
ز بشكل رئيس على القضايا   الفترة: نيسان/أبريل 2018 - آذار/مارس 2019 وسوف تركِّ
ذات الصلة باإلبالغ عن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح.

 سنة االلتزام الوطني لإلبالغ عن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح
نيسان/أبريل 2018 – آذار/مارس 2019

منذ عام 2014 ، مت تخصيص كل عام اللتزام وطني مختلف لإلبالغ لرفع 
مستوى الوعي حول االلتزامات الوطنية لإلبالغ:

◆ أصبحت الفترة حتى الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية 	
CPM-10 في عام 2015 هي سنة االلتزام الوطني لإلبالغ عن نقطة 

االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
◆ وأصبحت الفترة حتى الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 	

)CPM-11( )نيسان/أبريل 2015 – آذار/مارس 2016( هي سنة االلتزام 
الوطني لإلبالغ عن تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات ؛

◆ كما اعتبرت الفترة حتى الدورة الثانية عشر لهيئة تدابير الصحة 	
النباتية )CPM 12( )نيسان/أبريل 2016 / آذار/مارس 2017(هي سنة 

االلتزام الوطني  لإلبالغ عن اآلفات ؛
◆ الفترة حتى الدورة الثالثة عشر CPM-13 لهيئة تدابير الصحة النباتية 	

)نيسان/أبريل 2017 / آذار/مارس NRO - )2018 هي سنة االلتزام الوطني  
لإلبالغ عن تشريعات الصحة النباتية.

حققت جميع احلمالت األربع هدفها وأسهمت في زيادة اإلبالغ من جانب 
األطراف املتعاقدة. ميكنك رؤية ملخص عن سنة اإللتزام الوطني لإلبالغ عن 

تشريعات الصحة النباتية على الصفحة 4.
 ، )13-CPM( وكما أعلن خالل الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية
فإن الفترة التي تبدأ في نيسان/أبريل 2018 وتؤدي إلى الدورة الرابعة عشر لهيئة 
تدابير الصحة النباتية CPM-14 تصبح "سنة االلتزام الوطني لإلبالغ عن قوائم 
اآلفات اخلاضعة للوائح". وقد الحظت  الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة 

النباتية  )CPM-13( إلى أن تركيز أنشطة االلتزام الوطني لإلبالغ في 2018 يتعيَّ 
أن يكون على إنشاء قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح، ونشرها وحتديثها من قبل 

املنظمات القطرية لوقاية النباتات ونقاط االتصال الرسمية.

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


2

بي عر 2018 حزيران/يونيو   - نيسان/أبريل   |  1  |  5 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

هل تعلم
جميع املواد التعليمية لاللتزام الوطني لإلبالغ،  مبا في ذلك دليل االلتزام الوطني 
لإلبالغ، ملخصات اجلدول، منشورات وصحائف الوقائع، متوافرة اآلن باللغات العربية 
والفرنسية واإلسبانية والروسية.  ميكنك العثور عليهم هنا )ابحث عن ملفات 
مرمزة: "Ar" للعربية ، "Es" لإلسبانية ، "Fr" للفرنسية ، و "Ru" للروسية(.

سيوفر "حتديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ NROs" حملرري البوابة الدولية للصحة 
النباتية، معلومات عامة حول موضوع قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح والتوصيات 

املرتبطة بها واملشورة ذات الصلة مع اإلحصائيات. والهدف من ذلك هو زيادة الوعي 
بااللتزام الوطني لإلبالغ لضمان وجود عدد متزايد من التقارير التي يتم حتميلها 

من قبل البلدان على البوابة الدولية للصحة النباتية وبجودة أفضل.
في حال واجهت مشكالت أو كان لديك استفسارات حول االلتزامات الوطنية 

 لإلبالغ ، ال تتردد في االتصال بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
.)Dorota Buzon: dorota.buzon@fao.org(

حملة عامة عن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

االلتزام الوطني لإلبالغ: إنشاء وحتديث قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح
العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: املادة السابعة 2)ط(:

"تنشئ األطراف املتعاقدة، قدر استطاعتها، قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح، 
وتعمل على حتديثها مستخدمة في ذلك األسماء العلمية، تبلغ هذه القوائم 

إلى كل من األمي، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي هم أعضاء 
فيها، وإلى أطراف متعاقدة أخرى، بناء على طلب. "

النمط: أساسي = التزام بغض النظر عن الظروف
 الطريقة: اجلمهور = يتم اإلبالغ عن طريق البوابة الدولية للصحة النباتية

)www.ippc.int(
الكيان املسؤول: الطرف املتعاقد

الكيان املتلقي: األمي ، املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي هم أعضاء 
فيها ، أطراف متعاقدة أخرى عند الطلب.

اللغات )املادة التاسعة عشر من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(: تنص 
املادة 19. 3 )ج( أن املعلومات املقدمة وفقاً للفقرة 2 )ط( من املادة السابعة يجب 

أن تكون بلغة واحدة على األقل من اللغات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة.

السبب: السماح للشركاء التجاريي بالوصول إلى املعلومات املتعلقة 
باآلفات التي يُخضعها  البلد املستورد للوائح والتي يحتاجون إليها للوفاء 

بالتدابير الوطنية املعمول بها.
مالحظات: "قائمة اآلفات )التي حتدث داخل بلد ما(" ليست مرادفة "لقائمة 

اآلفات اخلاضعة للوائح".
اإلجراءات املعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية: يجب أن تكون 

قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية 
ومن ثم يجب أن تتاح للجمهور لضمان الوفاء بجميع أحكام االتفاقية الدولية 

النباتات. لوقاية 

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 الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2018
في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2018، سجلت نقاط اتصال رسمية جديدة لـ :
بوركينا فاسو ، اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في اخملروط اجلنوبي )COSAVE( ، الهند ، إيران ، ماليزيا ، 
نيوزيلندا ، تونس ، أوزبكستان.

تشريعات الصحة النباتية

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة
502986أفريقيا

2519119آسيا

4532102أوروبا

3322134أمريكا الالتينية والكاريبي

151043الشرق األدنى

2210أمريكا الشمالية

131471جنوب غرب الهادي

183128565اجملموع

ملخص تقرير عام االلتزام عن تشريعات الصحة النباتية 
جميع التقارير عن تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية 

اجلدول 1 - تقارير تشريعات الصحة النباتية املقدمة من جميع البلدان: 
احلالة العامة في 31 آذار/مارس 2018

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
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تشرين األول/أكتوبراإلقليم
2017

تشرين الثاني/نوفمبر
2017

كانون األول/ديسمبر
2017

كانون الثاني/يناير
2017

شباط/فبراير
2017

آذار/مارس
2017

محدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديد
جمهورية أفريقيا

الكونغو 
الدميوقراطية

2

موزامبيق، 
زامبيا،

5

كينيا،
2

سنغافورة،آسيا
24

سريالنكا،
1

سريالنكا، 
أوزباكستان،

3

أوزباكستان،
2

مالطا، أوروبا
سلوفينيا،

3

صربيا،
2

صربيا،
1

أوكرانيا،
4

سلوفينيا،
2

نيكاراغوا، أمريكا الالتينية والكاريبي
1

كوستاريكا، 
نيكاراغوا،

10

نيكاراغوا،
2

نيكاراغوا، 
بنما،

2

البحرين،الشرق األدنى
1

ليبيا،
1

ليبيا،
3

العراق 
1

البحرين،
1

ليبيا،
1

الواليات أمريكا الشمالية
املتحدة 

األمريكية،
2

كندا،
8

أستراليا، جنوب غرب آسيا
2

أستراليا، 
1

282561221842152اجملموع

اجملموع:   جديد: 42   محدث: 116

 تقارير تشريعات الصحة النباتية املقدمة من جميع البلدان: 
1 نيسان/أبريل 2017 - 31 آذار/مارس 2018

نيسان/أبريلاإلقليم
2017

أيار/مايو
2017

حزيران/يونيو
2017

متوز/يوليو
2017

آب/أغسطس
2017

أيلول/سبتمبر
2017

محدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديدمحدثجديد
1أفريقيا 1سوازيالند،  بوركينا موزامبيق، 

فاسو،
1

بوركينا 
فاسو، توغو،

4

الصيآسيا
6

الصي،
2

ميامنار،
2

ميامنار،
2

1أوروبا بيالروس، سويسرا 
صربيا،

10

بيالروس، 
صربيا،

4

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جامايكا
1

شيلي، 
إيكوادور

4

ُعمان،الشرق األدنى
1

قطر،
1

أمريكا الشمالية

نيوزيالندا،جنوب غرب آسيا
2

ساموا، 
2

ساموا، 
1

بولينيزيا 
الفرنسية،

2

جزر كوك،
1

أستراليا، 
بولينيزيا 

الفرنسية، 
ميكرونيزيا، 

الواليات 
الفيديرالية، 

كالدونيا 
اجلديدة

13

جزر كوك، 
بولينيزيا 

الفرنسية، 
جزر مارشال،   

بابوا، بابوا 
غينيا 

اجلديدة، 
توفالو،

7

أستراليا، 
1

أستراليا، 
1

3221123125161311اجملموع
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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.ippc.( البوابة الدولية للصحة النباتية

)int

IPPC االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

NPPOاملنظمة القطرية لوقاية النباتات

NROSااللتزامات الوطنية لإلبالغ

 NROAGاجلماعة 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/

 https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-phytosanitary-legislation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/

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 قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح التي قدمتها البلدان
https://www.ippc.int/en/countries/all/regulatedpests/

http://www.ippc.int

