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قوائم االّفات الخاضعة للوائح

«قوائم االّفات الخاضعة للوائح»NROالموضوع السنوى لـ

2019مارس –2018أبريل •

 CPM-13تم الموافقه عليها من قبل •
ث قوائم إنشاء ، نشر وتحدي: التركيز على أنشطة اإللتزامات الوطنية لإلبالغ•

ونقاط االّفات الخاضعه للوائح بواسطة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

اإلتصال الرسمية

القوائم تعد عنصر هام فى تسهيل التجارة•

2018مايو خطاب أمانة اإلتفاقية فى •
2018مايو : NROsتحديثات الـ•

-https://www.ippc.int/en/core-activities/information: على بوابة اإلتفاقية •

exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/

https://www.ippc.int/en/publications/85878/
https://www.ippc.int/en/publications/85903/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/
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تمرين

حان االّن وقت اّداء  التمرين فى مجموعات

بعد اإلنتهاء من التمرين سيتم موافاتكم بملخص اإلجابات الصحيحه
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تمرين

بعد التمرين



:الوطنية لإلبالغتمرين اإللتزامات 

ملخص قوائم االّفات الخاضعه للوائح

من نص اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات7.2المادة 
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الخاضعة للوائحاالّفة

آفة حجرية أو آفة خاضعة للوائح ولكنها 

غير خاضعة للحجر الزراعي

آفة خاضعة للحجر الزراعي

نها ال آفة لها أهميتها االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولك

وزعة توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست م

على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية

آفة غير حجرية تخضع للوائح

آفة ال تخضع للحجر الزراعى يؤثر وجودها فى النباتات

ذات المخصصة للغرس، على االستخدام المستهدف للنباتات

لوائح داخل التأثير االقتصادى غير المقبول، وبالتالى تخضع ل

أراضى الطرف المتعاقد المستورد

معجم مصطلحات الصحة النباتية: 5المعيار الدولى لتدابير الصحة النباتية رقم 
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المسئولية عن هذا اإلبالغ تقع على عاتق كل طرف متعاقد•

ات لكل األطراف المتعاقدة لإلبالغ عن قوائم االّفإلزامىإجراء •

الخاضعة للوائح الخاصة ببلدانهم
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:يجب على قوائم االّفات الخاضعة للوائح أن تكون

أن يتم اإلبالغ من قبل األطراف المتعاقده من خالل البوابة•
(IPP Portal www.ippc.int)الدولية للصحة النباتية 

و يتم رفعها على البوابة بواسطة نقطة اإلتصال الرسمية أ•

المحررين المعتمدين

محدثة بانتظام•

http://www.ippc.int/


:متاحه مجانا فى خمس لغاتNROsمواد الـ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

NROدليل توجيهى لـ •
NROورقة حقائق عن كل 13•
(الفوائد ، النتائج المترتبة ، نقاط اإلتصال ، الشبكات)مطويات 4•
(NROقوائم الـ )جداول •

احصائيات•

:انكل التقارير عن قوائم االّفات الخاضعه للوائح المرفوعه من قبل البلد
https://www.ippc.int/en/countries/all/regulatedpests/

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/all/regulatedpests/
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