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 عزيزي نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

 

 

 قوائم اآلفات الخاضعة للوائح :(NROsالموضوع: الوفاء بااللتزامات الوطنية لإلبالغ )

 

 

( NROsإلبالغ )لوطنية لتزامات الد العديد من اال( حد  1997النباتات ) لوقاية النباتاتن النص الجديد المعّدل لالتفاقية الدولية أ، تذكرون

( OCPsمسؤولية قانونية لجميع األطراف المتعاقدة في االتفاقية. تعتبر نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) على أنها

صاالت مسؤولة عن االت هذهنقاط االتصال تكون  حيث .االلتزامات الوطنية لإلبالغي حددتها األطراف المتعاقدة أساسية في تلبية هذه الت

، على )IPP ) www.ippc.int البوابة الدولية للصحة النباتية عن تقديم التقارير عبر الرسمية بموجب االتفاقية، وهي مسؤولة عمليا  

 (.CPMتدابير الصحة النباتية ) هيئةالنحو المتفق عليه من قبل 

لن . وكما أعبااللتزامات الوطنية لإلبالغمستوى الوعي  لإلبالغ لزيادةمختلف لاللتزام كل عام  تكريستم ، 2014منذ عام 

وحتى اجتماع الدورة  2018أبريل نيسان/( ، فإن الفترة التي تبدأ في CPM-13) عشر لهيئة تدابير الصحة النباتيةخالل الدورة الثالثة 

عشر الدورة الثالثة ". أشار اجتماع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح " سنةستصبح  CPM-14 الرابعة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية

سيكون على إنشاء قوائم اآلفات  2018في عام لإلبالغ االلتزام الوطني ( إلى أن تركيز أنشطة CPM-13) لهيئة تدابير الصحة النباتية

ونقاط االتصال الرسمية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية لوقاية النباتات  القطريةالخاضعة للوائح ونشرها وتحديثها من قبل المنظمات 

 .النباتات

قدر اقدة ، األطراف المتععلى هذه الفرصة لتذكيرك بأن  أن تغتنم، هذا السياقفي  ،تود أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
المنظمات وقوائم اآلفات الخاضعة للوائح، باستخدام األسماء العلمية، وأن تجعل هذه القوائم متاحة لألمين،  وتحدثاستطاعتها، أن تنشئ 

( من االتفاقية الدولية لوقاية ط) 2-7ى )المادة طراف متعاقدة أخراإلقليمية لوقاية النباتات التي هي أعضاء فيها، وعند الطلب، إلى أ
 النباتات(.

عبر  NROs الوفاء بااللتزامات الوطنية لإلبالغلتسهيل عملية إعداد التقارير، وافقت هيئة تدابير الصحة النباتية على أن 

إعطاء كل النقاط  تموقد هو األسلوب المفضل لإلبالغ الرسمي بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  البوابة الدولية للصحة النباتية

 وقد أعدتة. تقارير على البوابة الدولياللتحميل حق الوصول على البوابة الدولية للصحة النباتية المعينين  هم، ومحرريالرسمية لالتصال

لعربية واإلنجليزية ت اللغامتاح باالدليل و ،لمساعدتكم في إعداد التقارير االلتزام الوطني لإلبالغدليل تفاقية الدولية لوقاية النباتات الاأمانة 

وفي  . IPPالوطني لإلبالغ على البوابة الدولية للصحة النباتية ويمكن العثور عليه في مجلد االلتزام الفرنسية والروسية واإلسبانية، و

الطرف المتعاقد  لىع نيتعي  الوقت نفسه، تود أمانة االتفاقية أن تذكرك بأنه بمجرد تحميل أي تقرير على البوابة الدولية للصحة النباتية، 

 الوقت المناسب.وفي تحديث المعلومات بانتظام 

البوابة الدولية ومع مراعاة ما ورد أعاله، تود أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تدعوك لزيارة صفحة بلدك على 

ومراجعة المعلومات الموجودة هناك. نرحب بتحميل التقرير/التقارير الجديدة وتحديث التقرير/التقارير  اإللكترونية للصحة النباتية

  : قائمة اآلفات الخاضعة للوائح.بند تحت الموجودة بالفعل 

تزام لاللتزام الوطني لإلبالغ "تحديث االل بأن القضايا القادمة من الرسالة اإلخبارية التعليمية يرجى أخذ العلم عالوة على ذلك، 

وستكون النشرة اإلخبارية متاحة لألطراف المتعاقدة . االلتزاممرتبطة بهذا ضايا ق" ستركز على NROs UPDATE" الوطني لإلبالغ

د كل ثالثة أشهر عبر البريبتوزيعها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  وستقوم  IPPالنباتية  للصحةعلى البوابة الدولية اإللكترونية 

 اإللكتروني.
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 دصرنقوم بسو .بلمناسا تقولا فيو مةظمنت ريرتقا ميدتق لخال نم االلتزام الوطني لإلبالغ ذابه الوفاء في منکوتعا عاليا   ّدرنق

 رؤية جميع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية  كم فيهيمكن في الوقت الذي  قثيو لبشك دملتقا

IPP. 

 Dorotaأو كانت لديك استفسارات، يرجى عدم التردد في االتصال بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) تإذا واجهت مشكال

Buzon: dorota.buzon@fao.org.) 

 

 

 المخلص

 
 

شهجنغ يوان   

 أمين

الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية   
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