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احملتويات
صفحة 1

عام اإللتزام الوطني لإلبالغ اخملصص 
"لإلبالغ عن اآلفات"

نيسان/أبريل 2016/ آذار/مارس 2017

صفحة 2
"اإلبالغ عن اآلفات" - حملة عامة

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 آذار/مارس 2016(

عام »اإلبالغ عن اآلفات« 
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية اجمللد. 3 )01-12( من نيسان/أبريل 2016 إلى آذار/
مارس 2017، وسوف تركز بشكل رئيس على القضايا ذات الصلة باإلبالغ الوطني عن اآلفات. يرجى 
التأكد من قراءتها كلها.

عام اإللتزام الوطني لإلبالغ اخملصص "لإلبالغ عن اآلفات"
نيسان/أبريل 2016/ آذار/مارس 2017

مت االتفاق، خالل االجتماع األول اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية 
)NROAG(، في متوز/يوليو عام 2014على أن كل عام سيكرس اللتزام مختلف 

للتقارير الوطنية لإلبالغ.
أصبحت الفترة حتى انعقاد الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية 

في عام 2015 عام اإللتزام الوطني لإلبالغ لنقاط التصال الرسمية لالتفاقية 
مع التركيز على زيادة التوعية لنقاط االتصال الرسمية وزيادة اشاطهم بشكل 

عام. وأصبحة الفترة حتى انعقاد الدورة احلادية عشر CPM-11 لهيئة تدابير 
الصحة النباتية )نيسان/أبريل 2015 / آذار/مارس 2016( اإللتزام الوطني لإلبالغ 
عن تنظيم  املنظمة القطرية لوقاية النباتات مع التركيز على جوانب مختلفة 
من عمل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. وقد زادت كلتا احلملتني من التوعية 

وأسهمت في زيادة إبالغ األطراف املتعاقدة في كلتا الناحيتني.
وفي نيسان/أبريل 2016، وخالل انعقاد الدورة احلادية عشر CPM-11 لهيئة 

تدابير الصحة النباتية، وافقت األطراف املتعاقدة في االتفاقية على أن اإلبالغ 
عن اآلفات يعد أولوية، وبالتالي فإن الفترة التي ستسبق انعقاد الدورة الثانية 
عشر CPM-12 لهيئة تدابير الصحة النباتية ستصبح عام اإلبالغ عن اآلفات 

)نيسان/أبريل 2016 إلى آذار/مارس 2017(. وسيؤمن " حتديث االلتزامات الوطنية 
لإلبالغ" معلومات عامة عن اإلبالغ عن اآلفات، واملعايير والتوصيات ذات الصلة، 

وتقدمي املشورة الفنية حملرري البوابة الدولية للصحة النباتية، واملعلومات 
اإلحصائية وآخر التطورات في هذا اجملال. والهدف من ذلك هو زيادة الوعي بهذا 

االلتزام الوطني لإلبالغ وضمان زيادة في عدد تقارير اآلفات التي حملتها األطراف 
املتعلقدة على البوابة الدولية للصحة النباتية وبنوعية أفضل.

http://www.ippc.int/
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هل تعلم
أن تقارير اآلفات هي فئة من االلتزام الوطني لإلبالغ تشمل العدد األعلى من التقارير املتاحة على 
البوابة الدولية للصحة النباتية - مع 524 تقريراً حتى اآلن. كما تُظهر أيضاً التحسني األكثر استقراراً 
كل عام، والذي َضِمن أكثر من 50 تقريراً كل عام منذ 2012.

"اإلبالغ عن اآلفات" – حملة عامة

املراجع لإلبالغ عن اآلفات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:
املادة الرابعة .2)ب(: "تشمل وظائف منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات 

)...(: مراقبة النباتات النامية، مبا في ذلك كلتا املنطقتني حتت الزراعة )ومن 
بينها احلقول، واملزارع، واملشاتل، واحلدائق، والدفيئات الزجاجية، واخملتبرات( 

والنباتات البرية، والنباتات واملنتجات النباتية اخملزونة أو املنقولة، على وجه 
اخلصوص بهدف اإلبالغ عن ظهور وتفشي وانتشار اآلفات، ومكافحتها، مبا في 

ذلك اإلبالغ املنصوص عنه في الفقرة 1-)أ( من املادة الثامنة."
املادة الثامنة.1)أ(: "تتعاون األطراف املتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد 

عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه االتفاقية، وسوف تتعاون على وجه اخلصوص 
)...( في تبادل املعلومات بشأن اآلفات النباتية، وال سيما اإلبالغ عن ظهور، 
أو تفشي، أو انتشار اآلفات التي قد تشكل خطراً مباشراً أو محتمالً وفقاً 

لإلجراءات التي قد تضعها الهيئة"

منط اإلبالغ: مدفوعا بحدث = ناجم عن حدث معني
طريقة اإلبالغ: عامة: توفرها األطراف املتعاقدة من خالل البوابة الدولية 

)www.ippc.int( للصحة النباتية
الكيان املسؤول عن اإلبالغ عن اآلفات: املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

والطرف املتعاقد
اللغات التي يتعني أن جترى التقارير بها )وفقا للمادة التاسعة عشرة من 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(: حتدد املادة التاسعة عشر 3 )د( أن املذكرات 
التي تتضمن بيانات ببليوجرافية وموجزاً قصيراً عن وثائق ذات صلة مبعلومات 

مقدمة وفقا للفقرة 1)أ( من املادة الثامنة يتعني أن تكون بواحدة على األقل من 
اللغات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

األسباب التي جتعل اإلبالغ عن اآلفات مهماً:
◆ يشكل أساساً للتغاون بني األطراف املتعاقدة	
◆ يسهم نحو حتديد مخاطر الصحة النباتية	
◆ وكما هو مذكور في متهيد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ اجتناب 	

انتشار اآلفات النباتية ودخولها.

املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية ذو الصلة:
مسؤوليات ومتطلبات األطراف املتعاقدة في اإلبالغ عن اآلفات موجودة في 

املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 71، "اإلبالغ عن اآلفات"، وفق ما اعتمدته 
الدورة الرابعة للهيئة املؤقتة لتدابير الصحة النباتية في 2002

https://www.ippc.int/en/publications/606/
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تغييرات بني نقاط االتصال في آذار/مارس 2016
في آذار/مارس 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
اجلزائر، باهوتان، باراغواي.

تقارير اآلفات )الوضع حتى كانون أول/ديسمبر 2015(

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491245أفريقيا

25840آسيا

4513133أوروبا

331681أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22113أمريكا الشمالية

13997جنوب غرب الهادي

18260509اجملموع

كانون الثاني/يناير - تقارير اآلفات
آذار/مارس 2016

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

10جنوب أفريقياأفريقيا

00-آسيا

80فرنسا، هولنداأوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

40الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 آذار/مارس 2016(
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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 البوابة الدولية للصحة النباتية )النموذح IV( نسخة جديدة )شباط/فبراير 2015(.
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

