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This series of newsletters Vol. 2 (01-12) will be published from April 2015 to March 2016 and will 
focus on the objectives and functioning of NPPOs. Please make sure you read them all.

The Year of “the Organization of the NPPO”

Increase in pest reporting
According the IPPC Convention the Contracting Parties cooperate in the exchange 

of information on plant pests, particularly the reporting of the occurrence, outbreak 
or spread of pests that may be of immediate or potential danger (Article IV.2b 
& VIII.1a). The IPPC Contracting Parties agreed to carry out such pest reporting via 
the International Phytosanitary Portal as the preferred mechanism for such action. 

To date, 2015 has seen a welcome increase in the IPPC pest reporting. Out of 
479 pest reports available on the IPP since 2005, 136 have been provided by the 
CPs as new or update reports since the beginning of this year (1 January – 7 October 
2015). That constitutes 28% of all pest reporting available on the IPP. Especially busy 
months in 2015 were June (67 pest reports), October (19 pest reports) and February 
(12 pest reports). In comparison, during the year 2014 53 pest reports were provided 
by the CPs, while 45 pest reports were made available in 2013.

The table shows the most active 
countries in 2015. It is also worth 
noting that in 2015 some countries 
reported for the first time: Guyana, the 
Republic of Korea and Rwanda.

The Secretariat welcomes this 
increase in pest reporting by CPs and 
hopes this positive trend will continue 

and expand. Some of the increase in pest reporting might be due to the launch of 
the new version of the IPP website in February 2015 which made data entry easier 
for OCPs and IPP editors. Further guidance on pest reporting will be provided after 
feedback has been received from all IPPC Regional Workshops.

Country
New pest 

reports
Updated pest 

reports

Australia561

USA223

Myanmar17-

Costa Rica-6

Netherlands3-
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اإلبالغ عن اآلفات ومراقبة اآلفات
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صفحة 3
إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف 

املنظمة القطرية لوقاية النباتات على 
البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 31 تشرين األول/أكتوبر 2015(

عام »تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات« 
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية مجلد 2 )01-12( من نيسان/أبريل 2015 إلى آذار/ مارس 2016، 
د من قراءتها كلها. ز على أهداف املنظمات القطرية لوقاية النباتات وعملها. يرجى التأكُّ وستركِّ

اإلبالغ عن اآلفات ومراقبة اآلفات
ويعد اإلبالغ عن اآلفات عادة ناجتاً ملراقبة اآلفات وهي إحدى املسؤوليات 

االتفاقية،  النباتات لطرف متعاقد مع  لوقاية  القطرية  للمنظمة  الرسمية 
ويتعني أن تغطي مراقبة اآلفات على نحو خاص:

النباتات النامية، مبا في ذلك األراضي الزراعية )من بني أمور أخرى، احلقول، ◆◆
املزارع، املشاتل، احلدائق، الدفيئات الزجاجية واخملتبرات( والنباتات البرية،

النباتات واملنتجات النباتية أثناء التخزين أو النقل.◆◆

وبغرض موضوع اإلبالع عن حدوث، وتفشي وانتشار اآلفات، ومكافحة تلك 
اآلفات. بذل نظام اإلنفاذ واملراجعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات جهوداً 

كبيرة، في السنوات القليلة املاضية، ملعاجلة االحتياجات الوطنية لإلبالغ عن 
اآلفات، واملعايير الدولية لالتفاقية ذات الصلة وحتديات اإلنفاذ.

ونظراً ألهمية مراقبة اآلفات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، اجتمع فريق 
عمل اخلبراء إلعادة النظر في املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 6: املعيار 
الدولي لتدابير الصحة النباتية: خطوط توجيهية ملراقبة اآلفات في تشرين 

األول/أكتوبر بنيوزيلندا، حلل الفريق، من بني أمور أخرى، النتائج املستخلصة 
من االستبيان اخلاص بنظام اإلنفاذ واملراجعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
واستعرض أعضاء الفريق القضايا التي نوقشت في الندوة العاملية حول مراقبة 

اآلفات ، ونظروا في محتوى مشروع دليل االتفاقية بشأن مراقبة اآلفات. اقترح 
فريق عمل اخلبراء إضافة أقسام جديدة إلى املعيار الدولي إلعطاء شرح أفضل 

عن الغرض من وكيفية القيام مبراقبة عامة وخاصة لآلفات، كما أضيفت 
تفاصيل بهدف تقدمي التوجيه إلى املنظمات القطرية لوقاية النباتات إلنشاء 

نظم مراقبة ديناميكية وفعالة لآلفات. وسيتم تقدمي مشروع املعيار املعدل 
إلى جلنة املعايير في أيار/مايو 2016 متهيداً لعرضه احملتمل على مشورة 

األعضاء في عام 2016.
ستعرض نتائج املناقشات إلى الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة 

النباتية )CPM( في جلسة جانبية عن »وضع املعايير ومراقبة اآلفات«،

https://www.ippc.int/en/publications/615/
https://www.ippc.int/en/publications/615/
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Pest reporting – cooperation with RPPOs
One of the main responsibilities of an NPPO is conducting the surveillance 

of growing plants, including both areas under cultivation (inter alia fields, 
plantations, nurseries, gardens, greenhouses and laboratories) and wild flora, 
and of plants and plant products in storage or in transportation. Then one 
of the main responsibilities of OCPs is reporting the occurrence, outbreak 
and spread of pests, and of controlling those pests. As agreed by CPM, the 
preferred mechanism for such pest reporting is via the IPP website directly by 
OCPs or appointed IPP editors.

To facilitate this process, more recently CPM-6 recommended that  
RPPOs should:

 +actively encourage members to improve on meeting their reporting 
obligations,

 +develop mechanisms whereby countries that wish to report through 
RPPOs can do so within the framework established by the Secretariat,

 +develop electronic systems to undertake such reporting on behalf of 
countries that are compliant with the IPP and will allow the automation 
of the process.

CPs can choose to undertake the pest reporting via their RPPO provided 
the RPPO is technically able to undertake this work and agrees to do this. 
However, as legal responsibility for pest reporting remains with the NPPOs, 
a form for CPs to provide authority to the RPPO to undertake pest reporting 
on their behalf is available here. Please note that this form was updated in 
March 2015 and is available in English, French, Spanish, Russian and Arabic. 
Although the Secretariat is able to receive pest reports from RPPOs with 
agreed and compatible protocols, this option remains under development  
but is nearing finalization. Therefore, it needs to be stressed that at 
present, CPs remain responsible for direct pest reporting to the IPPC.

The IPPC Secretariat has been working with the European and 
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) and more recently with 
the Pacific Plant Protection Organisation (PPPO) to achieve this objective. 
Discussions have also been ongoing with the North America Plant Protection 
Organization (NAPPO).
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Art. VIII 1(a) of the IPPC states that the reporting of pests will be undertaken by CPs 
“… in accordance with such procedures as may be established by the Commission …”. 

By publishing pest reports on the public IPP, CPs meet all their reporting requirements  
at once in this way.

Did you know?2 هل تعلم
أن »حتديث اإللتزامات الوطنية لإلبالغ« متوافرة اآلن بصيغة جديدة في اللغات اخلمس ملنظمة األغذية 
والزراعة: العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية والروسية.
ميكنك العثور على كل النشرات السابقة هنا )اجمللدات 1 - 6( وهنا )اجمللدات 1 - 7( 

اإلبالغ عن التدبير الطارئ
تنص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على وجوب اإلبالغ عن التدبير الطارئ 

)املادة السابعة، الفقرة 6(
ال حتول )...( دون قيام أي طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة املناسبة 

عند اكتشاف آفة تشكل خطراً محتمالً بأراضيه، أو اإلبالغ عن ذلك 
اإلكتشاف )...(. ويبلغ اإلجراء الذي اتخذ على الفور إلى كل من األطراف 

املعنية، واألمني، وأي منظمة إقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف 
املتعاقد عضواً فيها.

ووفقاً للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 5:
 التدبير الطارئ: تدبير فوري يتخذ عند وجود حالة جديدة أو غير متوقعة ◆◆

للصحة النباتية.
 عمل الصحة النباتية: عملية رسمية مثل التفتيش، االختبار، املراقبة أو ◆◆

املعاجلة، التي تتخذ إلنفاذ تدابير الصحة النباتية 

منذ 2002 أتاح 16 بلداً 23 إبالغاً فقط عن العمل الطارئ على البوابة 
اإللكترونية للصحة النباتية. ومت حتى اآلن اإلبالغ عن 6 تقارير منذ بداية 2015، 
في حني لم يتم عمل أية إبالغات في 2014. وفي الوقت ذاته، واستناداً لتحليل 
اإلبالغات عن اآلفات املتاحة على البوابة اإللكترونية للصحة النباتية فإن %30 

لتها البلدان حتوي على عناصر تدبير  من اإلبالغات من مجموع 479 إبالغاً حمَّ
طارئ مضمنة بداخلها.  

كان التدبير الطارئ واحداً من املواضيع التي متت مناقشتها خالل اجتماع 
اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ. وكان أحد األهداف القصيرة 

التي أرستها اجلماعة بخصوص التدابير الطارئة طلباً لدراسة نظام اإلنفاذ 
والدعم الستكشاف العقبات التي حتول دون الوفاء باإلبالغ عن التدبير الطارئ. 
على أنه تقرر أثناء اجتماع املكتب في حزيران/يونية أنه يتعنيَّ القيام مبثل هذا 

التحليل في إطار االلتزام الوطني لإلبالغ. 
وعليه، سيم قريباً إرسال استبيان إلى األطراف املتعاقدة، الستكشاف 
العقبات للوفاء باإلبالغ عن اإلجراء الطارئ، أعدته األمانة مع نصيحة من 

اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ. وبعد جمع اإلجابات، ستعد 
األمانة ملخصاً حتليلياً بهدف إتاحته للدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة 

النباتية. يرجى من األطراف املتعاقدة املشاركة في هذه الدراسة االستقصائية. 
وكلما زادت عدد الردود التي ستتلقاها األمانة من األطراف املتعاقدة سيكون 

التحليل أكثر دقة وفائدة.

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-year-of-the-official-contact-point/
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In September 2015, the following countries nominated new Contact Points: 
Ethiopia, France, Kenya.

Changes among Contact Points in September 2015
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Description of the NPPOJanuary-September 
2015

Region

Number of 
contracting 
parties

Number of 
reporting 
parties

Number of 
reportsNewUpdated

Africa49263933

Asia25141912

Europe45293816

Latin America & Caribbean33204749

Near East152300

North America22300

South West Pacific13142487

Total1821071731727

Description of the NPPOSeptember 2015

RegionReporting partyNewUpdated

AfricaZambia01

AsiaMyanmar10

EuropeDenmark01

Latin America & CaribbeanBolivia, Guatemala, Panama04

Near East-00

North America-00

South West PacificNauru10

Statistics on reports regarding the Description of the  
NPPO on the IPP (data valid 30 September 2015)

3 تغييرات بني نقاط االتصال في تشرين األول/أكتوبر 2015
في تشرين األول/أكتوبر 2015، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية: 
تركيا، اليمن.

إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف املنظمة القطرية لوقاية 
النباتات على البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 31 تشرين األول/أكتوبر 2015(

كانون الثاني/يناير - وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
تشرين األول/أكتوبر 2015

اإلقليم

عدد 
األطراف 
املتعاقدة

عدد 
األطراف 
املبلغة

عدد 
محدثجديدالتقارير

49263933أفريقيا

25152022آسيا

45303926أوروبا

332148511أمريكا الالتينية والكاريبي

152300الشرق األدنى

22300أمريكا الشمالية

13142487جنوب غرب الهادي

1821101762029اجملموع

تشرين األول/أكتوبر 2015وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

10سنغافورةآسيا

10السويدأوروبا

12تشيلي، اإلكوادورأمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

00-أمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي
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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

Contact the IPPC

International Plant Protection Convention Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 06 5705 4812 | Télécopie: +39 06 5705 4819

Email: ippc@fao.org | Website: www.ippc.int

Think before your travel – understand  
the consequences of your actions
How often do we travel and buy wooden curios, flowers or agricultural 
products to take home to your friends and family? THINK before you  
do this – you could be taking pests back to your country that could  
result in a very significant negative economic, food security or 
environmental impact. 

Prevention is better than cure

Be responsible for your actions!

THE ACRONYM FINDER

CP IPPC Contracting Party

CPM Commission on Phytosanitary 
Measures 

FAO Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations

IPP International Phytosanitary 
Portal (www.ippc.int)

IPPC International Plant Protection 
Convention

NPPO National plant protection 
organization

NROs National Reporting Obligations

NROAG National Reporting Obligations 
Advisory Group

OCP Official Contact Point of a 
Contracting Party  
to the Convention

RPPO Regional plant protection 
organization

USEFUL LINKS

The role of the IPPC Contact Point
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

A nomination form for the IPPC Contact Point
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

A nomination form for the IPP editor
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

“User and Editor Guide to the IPP” (2013) and Guide to the IPP (Module IV)  
NEW VERSION (February 2015)
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

General info on NROs 
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

NROs UPDATE: previous editions 
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/

Summary of NRO reports provided by countries 
https://www.ippc.int/en/countries/

List of IPPC Contact Points 
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

Summary of pest reports provided by countries
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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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 المستخدم والمحرر للبوابة الدولية للصحة النباتية« )2013( ودليل البوابة الدولية 
للصحة النباتية )النموذح IV( نسخة جديدة )شباط/فبراير 2015(.

 https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
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/

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/


