
فوائد اإلبالغ في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

عربي

انتشار  لمنع  بعضها  مع  المتعاقدة  األطراف  تعاون  في  االتفاقية  من  الرئيس  الهدف  يتمثل 
)بما  لإلبالغ  وطنية  التزامات  عدة  االتفاقية  تحدد  أخرى.  استراتيجية  أهداف  ولتحقيق  اآلفات 
تحقيق  على  األطراف  تساعد  التي  األطراف(  ثنائية  الطبيعة  ذات  االلتزامات  بعض  ذلك  في 
من  األدنى  الحد  توافر  ضمان  هو  لإلبالغ  وطنية  التزامات  وجود  في  والسبب  االتفاقية.  أهداف 
آمنة،  تجارة  لضمان  كأساس  استخدامها  يمكن  التي  النباتية  للصحة  الرسمية  المعلومات 
وحماية األمن الغذائي وحماية البيئة من اآلفات النباتية. وكي تكون ذات فائدة أعظم، يتعين أن 
تكون معلومات الصحة النباتية هذه دقيقة، محدثة، معروضة بوضوح، متسقة مع توجيهات 
قبل  من  ومفهومة  بسهولة  إليها  الوصول  يمكن  وبصيغة  النباتات  لوقاية  الدولية  االتفاقية 
األعضاء اآلخرين. تعتقد الجماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ أن مزايا وفاء األطراف 

المتعاقدة بالتزاماتها الوطنية لإلبالغ تشمل:
u  )OCPs( أن تكون شبكة عاملة لنقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مركزية لتبادل جميع املعلومات في ظل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
u نقطة اتصال رسمية تعمل كنقطة اتصال رسمية مفردة جلميع البلدان؛
u  للبلد النباتية  تلبية شروط الصحة  املعلومات من شأنه جعل  لتبادل  إنشاء نظام فاعل 

املستورد أكثر يسراً وبطريقة أكثر استدامة؛
u :ستعمل املعلومات الرسمية واملدققة التي ستصبح متوافرة على

تيسير التجارة وزيادة الوصول إلى األسواق؛	 
تيسير حماية النباتات املزروعة والبرية عن طريق منع دخول اآلفات وانتشارها؛	 
متكني البلدان املستوردة من حتديد متطلبات الصحة النباتية بشكل أدق؛	 
السماح للبلدان بضمان حماية متزايدة للتنوع احليوي، والبيئة، وضمان األمن الغذائي 	 

في العالم؛
زيادة الدقة، املصداقية، في الوقت املناسب وحتسني نوعية البيانات، جنباً إلى جنب مع 	 

حتديثات نظامية للبيانات؛
بناء قاعدة بيانات رسمية للصحة النباتية ميكن االعتماد عليها مع مرور الوقت؛	 

u  يتعني أن يؤدي توافر املعلومات الرسمية للصحة النباتية أثناء عمليات االستيراد والتصدير
الوطنية وإصدار شهادات الصحة النباتية )مثل نتائج املراقبة كتقارير اآلفات ووضع اآلفة( 

إلى اإلسهام في خفض أعداد االعتراضات والشحنات املرفوضة )غير املمتثلة(؛
تيسير حل حاالت عدم االلتزام بني البلدان من خالل نظام تغذية راجعة لعدم االلتزام 	 

متفق عليه )كما جاء وصفه في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 13(؛
اإلسهام إيجابياً في اجتناب تنازعات الصحة النباتية؛	 
املتعاقدة 	  األطراف  بني  والتنسيق  التعاون  تيسير  اتصاالت شفافة من شأنها  إنشاء 

مع االتفاقية
u يتعني أن تبني الثقة في العالقات ثنائية األطراف بني األطراف املتعاقدة مع مرور الزمن؛
u  توفر مؤشر اً على إنشاء وعمل برنامج وطني لإلبالغ / املنظمة القطرية لوقاية النباتات

تعتقد بعض 	 البلدان أن ذلك مؤشر جيد على عمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات.

تدعو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات األطراف المتعاقدة للنظر فيما إذا كانت تفي بالتزاماتها 
الوطنية لإلبالغ وكيف يمكنها اإلفادة من الفوائد التي أتينا على ذكرها.

 االتفاقية الدولية 
)IPPC( لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla,

 00153 Rome, Italy
هاتف: 4812 5705 06 39+ 

 ippc@fao.org :بريد إلكتروني
www.ippc.int :املوقع األلكتروني

تتوافر كمية كبيرة من املعلومات 
األساسية عن الوفاء بااللتزامات 

الوطنية لإلبالغ على موقع 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

https://www. :على الرابط
ippc.int/ar/core-activities/

information-exchange/nro/.

عند احلاجة إلى مساعدة فنية 
و/أو تنمية القدرات للوفاء 

بااللتزامات الوطنية لإلبالغ، 
يتعني على األطراف املتعاقدة 

ippc@fao.org االتصال بـ

http://www.ippc.int/ar/core-activities/information-exchange/nro/

