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احملتويات
صفحة 1

اإلجراء الطارئ والتدبير الطارئ

صفحة 2
أدلة جديدة عن املنظمة القطرية لوقاية 

النباتات: إنشاؤها وتشغيلها

صفحة 3
إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف 

املنظمة القطرية لوقاية النباتات على 
البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 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

اإلجراء الطارئ والتدبير الطارئ
لتدابير الصحة  الدولي  )املعيار  النباتية  وفقا ملسرد مصطلحات الصحة 

5( فإن مصطلحي إجراء طارئ وتدبير طارئ هما مصظلحني  النباتية 
مترادفة. ليس عمليات  لكنهما  مترابطني 

يوصف اإلجراء الطارئ بأنه إجراء فوري للصحة النباتية يتخذ عند وجود ◆◆
حالة جديدة أو غير متوقعة للصحة النباتية.

التالية: عملية رسمية،  نباتية تفهم العمليات  في حني كإجراء صحة 
مثل التفتيش واالختبار واملراقبة أو العالج، على أنها تتخذ إلنفاذ تدابير 

النباتية. الصحة 

يوصف التدبير الطارئ على أنه تدبير صحة نباتية وضع بصفة عاجلة ◆◆
بسبب حالة جديدة أو غير متوقعة في مجال الصحة النباتية. وميكن أن 

ً يكون التدبير الطارئ أو ال يكون تدبيراً مؤقتا
في حني يفهم من تدبير الصحة النباتية ما يلي: أي تشريع أو الئحة أو 

إجراء رسمي بغرض منع دخول أو انتشار اآلفات احلجرية، أو للحد من التأثير 
االقتصادي لآلفات غير احلجرية اخلاضعة للوائح.

ينص نص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على االلتزام باإلبالغ عن 
 )6 اإلجراء الطارئ )املادة السابعة الفقرة 
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هل تعلم
أنه سيتم قريباً إرسال استبيان لألطراف املتعاقدة الستكشاف العقبات أمام الوفاء باإلبالغ عن اإلجراء 
الطارئ، وهو استبيان أعدته األمانة مبشورة من اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ.
ويطلب من نقاط االتصال الرسمية التكرُّم باملشاركة في هذا االستطالع.

أدلة جديدة عن املنظمة القطرية لوقاية النباتات: إنشاؤها 
وتشغيلها

أصبحت األدلة اجلديدة بشأن إنشاء وتشغيل منظمة قطرية لوقاية النباتات 
متاحة مؤخراً: »إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات« و »تشغيل منظمة 

http://www.phytosanitary.info/ :قطرية لوقاية النباتات« باللغة اإلجنليزية على الرابط

يتم تطوير املوارد التقنية لالتفاقية من قبل أمانة االتفاقية حتت إشراف جلنة 
تنمية الُقُدرات)CDC( . تدعم هذه املوارد إنفاذ االتفاقية ومعاييرها، وهي معدَّة 

لتكون ذات صلة على الصعيد العاملي، ومتاحة للتكيًّف مع احتياجات البلد 
واالحتياجات اإلقليمية.

يقدم »إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات« دليال لفهم املتطلبات 
الرئيسية إلنشاء منظمة حلماية املوارد الوراثية النباتية الوطنية من اآلفات. 

ويهدف هذا الدليل إلى توفير املعلومات الالزمة لدعم إنشاء منظمة قطرية 
لوقاية النباتات عاملة باعتبارها الهيئة اخملتصة واملسؤولة قانونياً عن 

الوظائف التنظيمية لوقاية النبات، على النحو املبنيَّ في االتفاقية الدولية 
النباتات. لوقاية 

ويعترف بأن ملعظم البلدان بالفعل منظمة قائمة وأن اختيار منوذج جديد 
أو محدَّث لتلك املنظمة هو مسؤولية الطرف املتعاقد. ولذلك يعالج الدليل 

العناصر الرئيسية واالعتبارات التي قد تستخدمها األطراف املتعاقدة ملراجعة 
وحتديث املنظمات القطرية لوقاية النباتات فيما يخص القيام بالوظائف التي 

حددتها االتفاقية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

يقدم »تشغيل منظمة قطرية لوقاية النباتات« دليالً لفهم املتطلبات 
الرئيسية لتشغيل منظمة حلماية املوارد الوراثية النباتية الوطنية من اآلفات. 
ر هذا الدليل معلومات عن اإلجراءات التشغيلية واإلجراءات التي حتتاجها  ويوفِّ

منظمة قطرية عاملة لوقاية النباتات.

ويقترح إطاراً استراتيجياً شامالً، ويحدِّد اجملاالت الرئيسة الواجب مراعاتها 
عند تشغيل البرامج األساسية وإدارتها. و باإلضافة لذلك، يصف الدليل 

البيئة الداعمة )مبا في ذلك أصحاب املصلحة( التي حتتاجها املنظمة القطرية 
لوقاية النباتات للحفاظ على املستوى املطلوب من الكفاءة والفعالية والقبول 

ألنشطة الصحة النباتية.

http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf 
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf 
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf 
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
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تغييرات بني نقاط االتصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
بوركينا فاسو، مالي، سريالنكا

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

اإلقليم

عدد 
األطراف 
املتعاقدة

عدد 
األطراف 
املبلغة

عدد 
محدثجديدالتقارير

49263933أفريقيا

25152022آسيا

45303926أوروبا

332148511أمريكا الالتينية والكاريبي

153520الشرق األدنى

22300أمريكا الشمالية

13142487جنوب غرب الهادي

1821111782229اجملموع

تشرين الثاني/نوفمبر 2015وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

00-آسيا

00-أوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

20إيران، اليمنالشرق األدنى

00-أمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

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

صاحلة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(



4

بي عر 2015 أول/ديسمبر  كانون   |  9  |  2 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

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 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/


