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احملتويات
صفحة 1

أهداف املنظمة القطرية لوقاية النباتات

صفحة 2
بنية املنظمة القطرية لوقاية النباتات

صفحة 3
إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف 

املنظمة القطرية لوقاية النباتات على 
البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 31 كانون األول/ديسمبر 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

أهداف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
النباتات، في سياق خطط  ميكن ترجمة أهداف املنظمة القطرية لوقاية 

التنمية الوطنية، إلى ثالث مناطق واسعة من املسؤولية:
◆ حماية املوارد النباتية )مبا في ذلك النباتات املزروعة والنباتات البرية 	

واملائية( من خالل إنفاذ تدابير الصحة النباتية املالئمة؛
◆ دعم األمن الغذائي الوطني وبيئة صحية من خالل إجراءات فعالة 	

الستبعاد اآلفات؛
◆ تسهيل الوصول إلى األسواق، وجتارة دولية آمنة في السلع الزراعية، من 	

خالل إنشاء أنظمة وإجراءات فعالة إلصدار شهادات الصحة النباتية؛

يتطلب حتقيق هذه األهداف، منظمة قطرية لوقاية النباتات،  منظمة 
تنظيماً جيداً تعمل بكامل طاقتها مع الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية 

املناسبة.

تُسهم في إنشاء مثل هذه املنظمة القطرية في دليل جديد أصبح متاحاً 
مؤخراً "إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات". والدليل متوافر باللغة اإلجنليزية 

 .http://www.phytosanitary.info/ :على الرابط التالي

http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf
http://www.phytosanitary.info/
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هل تعلم
ان االجتماع املقبل لهيئة تدابير الصحة النباتية )CPM-11( سيعقد في روما بإيطاليا في الفترة ما بني  
4 حتى 8 نيسان/أبريل 2016.

بنية املنظمة القطرية لوقاية النباتات
إن وجود بنية قوية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات من شأنها التعامل مع 

جميع املسؤوليات امللقاة على عاتق االتفاقية الدولية مبرور الوقت أمر أساسي 
في احلفاظ على مستوى مناسب من احلماية للصحة النباتية في بلد ما.

ويصف الفصل السادس )الصفحة 19( في الدليل اجلديد الذي أصبح متاحا 
مؤخرا " إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات" مبزيد من التفاصيل املبادئ بشأن 
البنية التحتية الالزمة والهيكل التنظيمي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 

الذي يتعنيَّ اتباعه أثناء تأسيس مثل هذه املنظمة.

ميكنك أن جتد هناك )على صفحة 21( هيكالً تنظيمياً عن الوظائف التي يتعنيَّ 
أن تفي بها منظمة قطرية لوقاية النباتات)مثال ملنظمة قطرية مستقلة( حيث 

يتم تنظيم املنظمة القطرية عن طريق فروع )اإلدارة الفنية، وتشخيص اآلفات 
واخلدمات التشغيلية( املطلوبة ألداء الوظائف األساسية )البرامج الوطنية( في 

حتليل مخاطر اآلفات، وتدقيق الواردات، وإصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير، 
ومراقبة اآلفات، واإلقليمية )مبا في ذلك االحتواء والسيطرة والقضاء واخللو من 

اآلفات( والتدريب والترويج في مجال الصحة النباتية.

ميكن أيضا أن تتآلف في الدليل مع 5 مناذج من املنظمات القطرية  توضح 
الترتيبات املؤسسية التي قد جتدها مفيدة

◆ منوذج 1:  أقسام أو إدارات حلماية النباتات واحلجر الصحي تابعة لوزارة 	
الزراعة وتعمل بوصفها املنظمة القطرية؛

◆ منوذج 2: وزارة الزراعة هي املنظمة القطرية لوقاية النباتات املعينة؛	
◆ منوذج 3: تُعهد املنظمة القطرية لوقاية النباتات مع بعض املهام 	

الرئيسية ألطراف ثالثة؛
◆ منوذج 4: منظمة تتمتع بحكم شبه ذاتي أو منظمة مستقلة؛	
◆ منوذج 5: مؤسسة متكاملة.	

يختلف الهيكل املؤسسي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات من بلد إلى 
آخر ويتأثر بالسياسة واالعتبارات القانونية، وتوافر املوارد والكفاءات الوطنية. 

وفي اآلونة األخيرة، مت اعتماد مناذج مبزيد من احلكم الذاتي أو نهج متكامل )ربط 
الكفاءات في مجال الصحة النباتية، وكذلك الصحة احليوانية واألمن الغذائي 

منها(، ألنها أكثر مالءمة لتحقيق مهام أوسع .

لكل النماذج نقاط قوة وضعف ويتعنيَّ على أي بلد أن يتخذ قراره حول 
النموذج األنسب الستخدامه بعد إجراء حتليل دقيق فقط

http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf
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تغييرات بني نقاط االتصال في كانون األول/ديسمبر 2015
في كانون األول/ديسمبر 2015، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
األردن، موريتانيا.

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

اإلقليم

عدد 
األطراف 
املتعاقدة

عدد 
األطراف 
املبلغة

عدد 
محدثجديدالتقارير

49263833أفريقيا

25142022آسيا

45323927أوروبا

332249512أمريكا الالتينية والكاريبي

153520الشرق األدنى

22300أمريكا الشمالية

13122486جنوب غرب الهادي

1821111782230اجملموع

كانون األول/ديسمبر 2015وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

00-آسيا

01أوكرانياأوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق 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 31 كانون األول/ديسمبر 2015(
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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 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/

http://www.ippc.int
http://www.ippc.int

