
 (IRSS)لدعم نظام او اإلنفاذنظام مراجعة 

واإلبالغ ( 3002: 91المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية )قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  حولخطوط توجيهية : استبيان

(3003: 91المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية )عن اآلفات   

 حول هذا االستبيان

تحديث وإتاحة قائمة باآلفات الخاضعة للوائح وفقًا ألحكام الدولية لوقاية النباتات بإنشاء،وبتلتزم األطراف المتعاقدة مع االتفاقية 

 .المادة السابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

للوائح كمعيار دولي لتدابير الصحة تحديث وإتاحة قائمة باآلفات الخاضعة وتم اعتماد الخطوط التوجيهية عن كيفية إنشاء 

في الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ( قوائم اآلفات الخاضعة للوائح عنخطوط توجيهية ) 3002: 91النباتية 

الصحة كما تم االتفاق على الخطوط التوجيهية بشأن اإلبالغ عن هذه اآلفات كمعيار دولي لتدابير (. ICPM-5, 2003)النباتية 

يعالج هذا االستبيان (. 3003)في الدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  )اإلبالغ عن اآلفات) 3003: 91النباتية 

 تطبيق التزامات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المتعلقة بإنشاء قوائم اآلفات واإلبالغ عنها والمعيارين الدوليين لتدابير الصحة

 .91و 91نباتية ال

 الدعمنظام و اإلنفاذحول مراجعة 

لبيان التحديات التي يمكن أن تمنع التطبيق الكامل ( IRSS)الدعم نظام و اإلنفاذتدعم المشاركة في هذا االستبيان عمل مراجعة 

إلجابات السابقة على ل تتوافر تحليالت. اإلبالغ عن اآلفاتعة للوائح وضتحديث وإتاحة قوائم باآلفات الخاولمتطلبات إنشاء، 

على موقع البوابة الدولية ( IRSS)الدعم نظام و اإلنفاذعلى صفحة مراجعة ( IRSS)الدعم ونظام  اإلنفاذاستبيانات مراجعة 

كما تشمل هذه الصفحة على مكتب مساعدة مع مدى من (.p://irss.ippc.int/activitieshtt)اإللكترونية للصحة النباتية 

 .الموارد المتاحة لدعم إنفاذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مي لمنع انتشار المشاركة في هذا االستبيان لدعم اإلنفاذ المحَسن لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون العالعلى نشجع 

 .اآلفات النباتية

لوقاية في المنظمة القطرية ذوي الصلة أن يكون تطوير اإلجابات على هذا االستبيان قد تم بالتشاور مع الموظفين يرجى ضمان 

 .صلةالنباتات وغيرهم من أصحاب الشأن إذا كان ذلك ذي 

 :هام

 أو محِرر مسَمى للبوابة الدولية /يجب إكمال االستبيان من قبل نقطة اتصال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات و

النهائية على االستبيان  مللتشاور الداخلي وتقديم إجاباتك وثيقة  وامن المطلوب أن تستخدم. اإللكترونية للصحة النباتية

 :على الرابط على خط األنترنت

 https://www.ippc.int/user/login 

 

 اإلنفاذ ونظام الدعم شكرًا لمشاركتكم في هذا االستبيان حول مراجعة 

 

http://irss.ippc.int/activities
https://www.ippc.int/user/login


 عام

 نعم  [     ]

  (يرجى التوضيح)ال  [     ]

 يرجى االنتقال إلى السؤال الخامس" ال"إن كانت إجابتك * 

هل أنشأت منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال األول أ

 قائمة باآلفات الخاضعة للوائح؟

 نعم  [     ]

 ال [     ]

للوائح هل تشمل قائمة اآلفات الخاضعة . ب السؤال األول

" اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح"قائمة بـ 

(RNOPs)؟ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  [     ]

 (RPPO) منظمتكم اإلقليمية لوقاية النباتات  [     ]

 الشركاء التجاريون عند الطلب [     ]

 موقع قطري على الشبكة العنكبوتية [     ]

 أصحاب الشأن المعنيين داخليًا في بلدكم [     ]

 (يرجى إدراج قائمة)مصادر أخرى  [     ]

 :يرجى التوضيح –أّي من المصادر المذكورة أعاله  [     ]

ألي من الجهات التالية تقوم منظمتكم . السؤال األول ج

القطرية لوقاية النباتات بإتاحة قائمة اآلفات الخاضعة للوائح 

ما يصل إلى قم باختيار )هذه القائمة رات على يوالتغي

  (:المناسب

9. 

3. 

2. 

4. 

5. 

ما هي اآلفات الخمس على قائمتكم باآلفات . السؤال الثاني

يرجى اإلدراج )الخاضعة للوائح التي تشكل معظم القلق؟ 

وإعطاء وصف مختصر لكل منها يوضح لماذا هي مثار 

 (معظم القلق

تغيير في المحظورات، القيود ومتطلبات الصحة النباتية  [     ]

 األخرى لالستيراد 
 تغيير في وضع اآلفة  [     ]
  نتيجة تحليل مخاطر جديد أو معَدل [     ]
 تغُير في تصنيف اآلفة [     ]

 تغُير في التشريع  [     ]
 :(يرجى التحديد)تغييرات أخرى  [     ]

الظروف المدرجة تحمل منظمتكم  أي من. السؤال الثالث أ

القطرية لوقاية النباتات على تحديث قائمة اآلفات الخاضعة 

 (يرجى تحديد ما ينطبق فقط)للوائح؟ 

 إنتاج أو تعديل مخاطر تحليل اآلفات  [     ]

 تغيير في التوزيع الجغرافي آلفة ما [     ]
في ظل أي من الظروف تحدث منظمتكم . السؤال الثالث ب

يرجى اختيار )القطرية لوقاية النباتات تقارير أوضاع اآلفة؟ 



 تغيير في مدى النباتات العائلة آلفة  [     ]
يير في وضع اآلفة وفق ما هو محَدد في المعيار الدولي تغ [   ]

 8لتدابير الصحة النباتية 

 :يرجى الوصف –قضايا أخرى  [     ]

 (ما ينطبق فقط

تغييرات على قائمتها باآلفات  ةالسبب المنطقي ألي [     ]

  الخاضعة للوائح
 تاريخ أية تغييرات على قائمتها باآلفات الخاضعة للوائح [     ]
 :يرجى التوضيح بإيجاز –أي من المذكور أعاله  [     ]

هل تقوم منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال الرابع

 :بتسجيل

 حدوث آفة [    ]

 تفشي آفة  [     ]

انتشار آفة معروفة بأنها ذات خطر مباشر أو محتمل  [     ]

 إلى بلد مجاور

انتشار آفة معروفة بأنها ذات خطر مباشر أو محتمل إلى  [    ]

 شريك تجاري

 كشف آفات حجرية [     ]

 كشف آفات غير حجرية خاضعة للوائح [     ]

آفات غير خاضعة )كشف آفات غير خاضعة للوائح  [     ]

 (للوائح في بلدكم ولكنها تخضع للوائح في مكان آخر

كشف آفات غير خاضعة للوائح في بلدكم أو أي مكان  [     ]

 آخر 

 (يرجى الوصف)أمر آخر  [     ]

 أي من المذكور أعاله   [     ]

منظمتكم  بّلغ عنهاتأي من الحاالت التالية . السؤال الخامس

 (يرجى اختيار ما ينطبق فقط)القطرية لوقاية النباتات؟ 

 حدوث آفة  [     ]

 فاشيات آفة  [     ]

 آفات معروفة بأنها ذات خطر مباشر أو محتمل لبلدكم [     ]

ولكنها خاضعة )آفات غير خاضعة للوائح في بلدكم  [.  ]

 (للوائح في البلد الذي قام باإلبالغ

آفات عير خاضعة للوائح في بلدكم وال في البلد الذي قام  [     ]

ي تستلمونها من هل كل إبالغات اآلفات الت. السؤال السادس

منظمات قطرية أخرى لوقاية النباتات مرتبطة في المقام 

 (يرجى اختيار كل ما ينطبق: )األول بـ



 باإلبالغ

 استئصال آفة ما [     ]

 اإلبالغ عن اآلفات الخاصة بمناطق خالية من اآلفات [     ]

 :(يرجى الوصف)آفات أخرى  [    ]

 ال نستلم إبالغات –غير قابل للتطبيق   [    ]

مستوى النوع، تحت )هوية اآلفة مع اسمها العلمي  [    ]

 ( النوع، إلخ
 

 تاريخ اإلبالغ [     ] 

 تاريخ تفشي آفة ما  [     ]

  المعنيةالبنود الخاضعة للوائح / العوائل أو البند / العائل  [     ]

وضع اآلفة وفق المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  [     ]

8  

بما في ذلك خارطة التوزيع )التوزيع الجغرافي لآلفة  [     ]

 ( حسب المناسب

طبيعة الخطر المباشر أو المحتمل، أو أسباب أخرى  [     ]

 لإلبالغ 

 : التحديديرجى   - أمور أخرى [     ]

 غير قابل للتطبيق [     ]

لتقارير اآلفات التي تقدمها، أي من . السؤال السابع

يرجى اختيار تلك : )المعلومات التالية تعطيها بشكل متساوق

 (التي تنطبق فقط

  [     ] نعم

 ال  [     ]

 غير قابل للتطبيق  [    ]

تستخدم منظمتكم القطرية لوقاية هل . السؤال الثامن أ

 النباتات صكًا معياريًا إلعداد إبالغ عن آفة ما؟

يرجى إرسال مثال إذا كانت إجابتك بنعم، . السؤال الثامن ب 

صك إبالغ عن : مع موضوع ippc@fao.orgالصك لـ  عن

 اآلفات 

  IPPالبوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية  [     ]

 لوقاية النباتات إقليميةنظام إبالغ لمنظمة  [     ]

أي من ُنُظم اإلبالغ تستخدمه منظمتكم . السؤال التاسع

 القطرية لوقاية النباتات؟ قم باختيار ما ينطبق

mailto:ippc@fao.org


 (يرجى الوصف)آخر  نظام [     ]

 ال يوجد [      ]

 البيانات الرسمية لمراقبة اآلفات  [    ]

 المنشورات الجامعية  [     ]

 مجلة علمية [     ]

 تقرير من معهد للبحوث [     ]

 (شبكة عنكبوتية/ مطبوعة )مقاالت إخبارية  [     ]

 إعالنات على الشبكة العنكبوتية [     ]

 تقارير من الصناعة  [     ]

 مصادر بيانات قطاع عام أخرى من قبيل

 إذن رسمي من قسم وقاية النبات [     ]

 الحراج/ الوكاالت المسؤولة عن الغابات  [     ]

 الوكاالت المسؤولة عن البيئة [     ]

 أقسام خدمة اإلرشاد [     ]

 مصادر أخرى  [     ]

من بين األمثلة التالية عن مصادر . السؤال العاشر

ظمتكم القطرية المعلومات، يرجى اختيار تلك التي تعتبرها من

 لوقاية النباتات صالحة لنشر إبالغ رسمي عن اآلفات 

 قم بإدخال الرقم المقَدر [     ]

 غير قابل للتطبيق [   ]

كم إبالغ عن اآلفات، بالمتوسط، . أ السؤال الحادي عشر

 تستلم منظمتكم القطرية لوقاية النباتات سنويًا؟ 

 قم بإدخال الرقم المقَدر [     ]

 غير قابل للتطبيق [   ]

كم إبالغ عن اآلفات، بالمتوسط، . ب السؤال الحادي عشر

 تنتجها منظمتكم القطرية لوقاية النباتات؟ 

 

  



 االتصاالت والتعاون

 :، يرجى اختيار إمالكل جزء من المعلومات الموصوفة أدناه

 في كل األوقات .1

 في معظم األوقات .2

 أحيانًا .3

 على اإلطالق .4

 

مستوى النوع، تحت )هوية اآلفة مع اسمها العلمي   [     ]

 ( النوع، إلخ

 

 تاريخ اإلبالغ [     ] 

 تاريخ تفشي آفة ما  [     ]

 البنود الخاضعة للوائح/ و البند العوائل أ/ العائل  [     ]

وضع اآلفة وفق المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  [     ]

8  

بما في ذلك خارطة التوزيع )لآلفة التوزيع الجغرافي  [     ]

 ( حسب المناسب

طبيعة الخطر المباشر أو المحتمل، أو أسباب أخرى  [     ]

 لإلبالغ 

 (: يرجى الوصف)أمور أخرى  [     ]

 غير قابل للتطبيق  [     ]

فيما يخص اإلبالغات عن اآلفات التي . السؤال األول 

تحتوي فيه هذه  تستلموها، يرجى اإلشارة إلى الترُدد الذي

 :التقارير على المعلومات التالية

 

  آفات حجرية  [     ]
 

  آفات غير حجرية خاضعة للوائح  [     ]
 

 اآلفات موجودة ولكنها ال تخضع لمكافحة رسمية  [     ]
 

 (على عوائل أو سلع محددة)اآلفات موجودة  [     ]

 

 :أمور أخرى [     ]
 

 أي من المذكور أعاله  [     ]
 غير قابل للتطبيق  [     ]

عند استالم طلب عام من شريك تجاري، هل . السؤال الثاني

: تؤمن منظمتكم القطرية لوقاية النباتات قائمة تحتوي على

 (يرجى اختيار تلك التي تنطبق على اختيارك)



  موافق كليًا  [     ]

 موافق في معظم األحيان [     ]

   مشكوك فيه [     ]

 ال أوافق  [     ]

  غير قابل للتطبيق  [     ]

على نحو عام، معظم المنظمات القطرية . السؤال الثالث

لوقاية النباتات التي يتعامل معها بلدكم تمتلك قوائم جاهزة 

 باآلفات الخاضعة للوائح

يرجى اختيار الخيار األكثر مناسبة والذي يصف اتفاقكم مع 

 :هذا التصريح

االسم العلمي لآلفة على المستوى التصنيفي الذي  –اسم اآلفة 

 ره تحليل مخاطر اآلفاتبَر

6 [     ]  5 [     ]    4 [     ]  3 [   ]  2 [    ]  1 [     ] 

حيثما كان ذلك )يتضمن االسم العلمي أيضًا السلطة العلمية 

الصلة مكماًل باالسم الشائع للمجموعة التصنيفية ذات ( مناسبًا

 .(مثل حشرات، رخويات، فطور، نيماتودا، إلخ)

6 [     ]  5 [     ]    4 [     ]  3 [   ]  2 [    ]  1 [     ] 

آفة حجرية، غير موجودة؛ آفة )فئات اآلفات الخاضعة للوائح 

حجرية، موجودة ولكنها غير موزعة على نحو واسع وتخضع 

 (لوائحلمكافحة رسمية؛ أو آفة غير حجرية خاضعة ل

6 [     ]  5 [     ]    4 [     ]  3 [   ]  2 [    ]  1 [     ] 

سلع العائل أو بنود أخرى  –خاضعة للوائح ( بنود)مرافقة لبند 

 المدرجة( اآلفات)محددة على أنها خاضعة للوائح لآلفة 

6 [     ]  5 [     ]    4 [     ]  3 [   ]  2 [    ]  1 [     ] 

 .السؤال ال ينطبق علّيهذا  [    ] 

على نحو عام، عندما تستلم منظمتكم القطرية . السؤال الرابع

لوقاية النباتات قائمة بآفات خاضعة للوائح من شريك 

على =  1)تجاري، هل تتضمن هذه القوائم المعلومات التالية 

ال توجد =  5دائمًا، = 4غالبًا، =3أحيانًا، = 2اإلطالق، 

 للتطبيق  غير قابل=  6بيانات، 

 مرادفات 

4[    ]   3[    ]   2[    ]   1 [    ] 

 عزو لتشريع، لوائح، أو متطلبات وثيقة الصلة 

4[    ]   3[    ]   2[    ]   1 [    ] 

  بيانات اآلفة أو تحليل مخاطر اآلفاتعزو لصفيحة 

4[    ]   3[    ]   2[    ]   1 [    ] 

على نحو عام، عندما تستلم منظمتكم . . السؤال الخامس

القطرية لوقاية النباتات قائمة بآفات خاضعة للوائح من 

هذه فيها تتضمن  ما هو عدد المرات التيشريك تجاري، 

 1) ديرجى اختيار الترُد؟ التالية اإلضافية القوائم المعلومات

 دائمًا= 4غالبًا، =3أحيانًا، = 2على اإلطالق، = 



 عزو لتدابير مؤقتة أو طارئة 

4[    ]   3[    ]   2[    ]   1 [    ] 

 .هذا السؤال ال ينطبق علّي [    ] 

  نعم [     ] 

 ال  [     ]

 غير قابل للتطبيق  [    ]

ستخدم فيها رموز في الحالة التي ُت .السؤال السادس

آلفات خاضعة للوائح مستلمة  لمعلومات محتواة في قائمٍة

التجاري معلومات  هل يؤمن هذا الشريك. من شريك تجاري

 مناسبة لتفسير الرموز المستخدمة؟

 نقطة اتصال المنظمة القطرية لوقاية النباتات [     ]
 زمالء آخرون ضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات [     ]

كيان حكومي غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات  [     ]

 للوزارة المضيفة

 تاجر [     ]

 للبحوثمعهد  [     ]

 :يرجى اإلدراح –مصدر آخر  [     ]

 غير قابل للتطبيق [   ]

عندما تطلب منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال السابع

قائمة باآلفات الخاضعة للوائح من طرف متعاقد، من أي من 

درجة التالية تستلم منظمتكم القطرية لوقاية المصادر الُم

قم باختيار ما )نحو أكثر ترددًا؟ النباتات هذه المعلومات على 

 (ينطبق

 )أنترنت، بريد إلكتروني)وسائط إلكترونية  [     ]

 ( فاكس، وجهًا لوجه/هاتف)اتصال مباشر  [     ]

 من خالل موقع قطري رسمي مفتوح على األنترنت [     ]

 (IPP)البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية  [     ]

 RPPOs) )المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات [     ]

  الطرف ثنائياتفاق  [     ]

  : (يرجى الوصف)مصدر آخر  [     ]

 
 .غير قابل للتطبيق [    ]

على نحو عام، هل اإلبالغات عن اآلفات التي . السؤال الثامن

في المقام تستلمها منظمتكم القطرية لوقاية النباتات تصلها 
 (قم باختيار ما ينطبق)من خالل  األول

 )أنترنت، بريد إلكتروني)وسائط إلكترونية  [     ]

 ( فاكس، وجهًا لوجه/هاتف)اتصال مباشر  [     ]

 من خالل موقع قطري رسمي مفتوح على األنترنت [     ]

 (IPP)البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية  [     ]

 RPPOs) )ية لوقاية النباتاتالمنظمات اإلقليم [     ]

على نحو عام، هل يتم إيصال كل اإلبالغات  .السؤال التاسع

في عن اآلفات التي تقدمها منظمتكم القطرية لوقاية النباتات 

 (ما ينطبققم باختيار : )من خاللالمقام األول 



 الطرف ثنائياتفاق  [     ]

   (يرجى الوصف)مصدر آخر  [     ]

 
 .غير قابل للتطبيق [    ]

 

 اإلجراءات الموثقة

 نعم [     ]

 ال [     ]

هل تمتلك منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال األول أ

 اإلبالغ عن اآلفات؟نظامًا برمجيًا لخزن واسترجاع تقارير 

 نعم [     ]

 ال [     ]

هل تمتلك منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال األول ب

قوائم باآلفات الخاضعة نظامًا برمجيًا لخزن واسترجاع 

 للوائح؟

  نعم [     ]

 ال [     ]

 غير قابل للتطبيق [    ]

هل لدى منظمتكم القطرية لوقاية النباتات  .السؤال الثاني

 أو مجموعة من الخطوط التوجيهية أو دلياًل ًاقطري ًامعيار

 إلعداد قوائم باآلفات الخاضعة للوائح؟  ًاتشغيلي

 نعم [     ]

 ال [     ]

 غير قابل للتطبيق [    ]

هل لدى منظمتكم القطرية لوقاية النباتات  .الثالسؤال الث

لإلبالغ عن أو مجموعة من الخطوط التوجيهية  ًاقطري ًامعيار

 اآلفات؟

 نعم [     ]

 ال [     ]

 غير قابل للتطبيق [    ]

هل لدى منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال الرابع

قوائم اآلفات إجراءات لمراجعة أدائها فيما يخص إدارة 

  ؟الخاضعة للوائح

 نعم [     ]

 ال [     ]

 غير قابل للتطبيق [    ]

هل لدى منظمتكم القطرية لوقاية النباتات . السؤال الخامس أ

تحليل والتحقق من اإلبالغ عن اآلفات وترتيبات قائمة لجمع، 

 في بلدكم؟

 نعم [     ]

 ال [     ]

هل لدى منظمتكم . السؤال الخامس أ. السؤال الخامس ب

لجمع، تحليل والتحقق  القطرية لوقاية النباتات ترتيبات قائمة

 من اإلبالغ عن اآلفات من األطراف المتعاقدة األخرى؟



 غير قابل للتطبيق [    ]

 

 

 

 السياسة والتشريعات

 عن اآلفات اإلبالغ  [    ]
 إعداد قائمة باآلفات الخاضعة للوائح  [    ]

 من المذكور أعاله أٍي  [    ]

هل تفرض تشريعاتكم القطرية على منظمتكم . السؤال األول

 :لوقاية النباتات أن تقوم بـالقطرية 

 نعم  [     ]

 ال  [     ]

هل تتضمن تشريعاتكم أحكامًا تطلب من . السؤال الثاني

تفشي منظمتكم القطرية لوقاية النباتات أن تقوم باإلبالغ عن 

 أو حدوث آفات جديدة؟/ 

 حمالت دعائية  [     ]

مثل خدمة اإلرشاد، االتحادات )التواصل مع المجتمع   [     ]

 ( المهنية

 األعمال التشريعية/إجراءات اإلنفاذ  [     ]

 المكافآت [     ] 

 الرسوم والعقوبات  [     ]

 (:يرجى الوصف)أمور أخرى   [     ]

 غير قابل للتطبيق [    ]

لتشجيع أي من األمور التالية مطَبق في بلدكم . السؤال الثالث

 أصحاب الشأن على اإلبالغ عن اآلفات؟

الحجر /وقاية النبات/رئيس يخّص صحة النبات قانون [     ]

 الزراعي 

  لوائح [     ]

 قرارات [     ] 

 أوامر [     ]

   مراسيم [     ]

 الجريدة الرسمية  [     ]

  أية صكوك قانونية أخرى [     ]

 :وصف يرجى إعطاء  –في مكان آخر [     ]

 غير قابل للتطبيق  [    ]

على المستوى القطري، أين تقوم منظمتكم . السؤال الرابع

 لخاضعة للوائح؟ القطرية لوقاية النباتات بنشر قوائم اآلفات ا

 



 العناصر التشغيلية 

 
  نعم[     ] 

 ال [     ]

منظمتك القطرية لوقاية النباتات هل َشِهدت . السؤال األول.

فيها معالجة اإلبالغات غير الرسمية لآلفات على ت حالة تَم

 أنها إبالغات رسمية من قبل شركائكم التجاريين؟

  نعم [     ]

  ال [     ]

هل أنشأت منظمتك القطرية لوقاية النباتات . السؤال الثاني

اتفاقات، إما إقليمية أو على أساس ثنائي األطراف، لإلبالغ 

 عن اآلفات الخاضعة للوائح؟  

مفتوحة النهاية التغذية الراجعة  

تكم القطرية لوقاية اماذا كانت تجربة منظم. السؤال األول 

من حيث سواء  النباتات فيما يخص اإلبالغ عن اآلفات

مساعدة أو إعاقة التجارة؟ يرجى وصف أية تجارب سلبية أو 

 :إيجابية

عندما يكون أحد شركائكم التجاريين غير قادر . السؤال الثاني 

على تأمين قائمة باآلفات الخاضعة للوائح، ما العمل الذي قد 

 القطرية لوقاية النباتات لتيسير التجارة؟ متقوم به منظمتك

إحدى االلتزامات في ظل االتفاقية الدولية . السؤال الثالث 

قائمة باآلفات الخاضعة للوائح ألمانة  توفيرلوقاية النباتات 

بلدكم بهذا  إذا لم يِف. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

يرجى إدراج العوامل الفنية والعوامل األخرى التي االلتزام، 

  :تقف وراء ذلك

قم بإدراج أية معوقات أخرى تحّد من قدرة . السؤال الرابع 

 :الخاضعة للوائحقائمة باآلفات على نشر  مبلدك

ما هي أنشطة تنمية الُقُدرات التي قد تكون . السؤال الخامس 

 أكثر نفعًا لمساعدتكم في تلبية هذه االلتزامات؟

االتفاقية الدولية لوقاية  إطارإنه التزام في . السؤال السادس 

النباتات أن تجعل اإلبالغات عن اآلفات الخاضعة للوائح 

متاحة على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية، 

الفنية والعوامل األخرى التي  املوالع كل من يرجى إدراج

تمنع منظمتكم القطرية لوقاية النباتات من الوفاء بهذا 

  :االلتزام

قم بإدراج أية معوقات أخرى تحّد من مقدرة . السابع السؤال 



 :بلدكم على عمل إبالغات عن اآلفات

ما هي أنشطة تنمية الُقُدرات التي قد تكون . السؤال الثامن 

 أكثر نفعًا لمساعدتكم في تلبية هذه االلتزامات؟

يرجى إدراج ثالثة أشياء على األكثر ترغب . السؤال التاسع 

لوقاية النباتات في رؤيتها قد تحسنت في  منظمتك القطرية

اإلبالغ عن  – 71 النباتية المعيار الدولي لتدابير الصحة

:اآلفات  

األكثر ترغب  يرجى إدراج ثالثة أشياء على. السؤال العاشر 

في رؤيتها قد تحسنت في المعيار الدولي لتدابير الصحة 

  خطوط توجيهية بقوائم اآلفات الخاضعة للوائح -71النباتية 

هل ساعدك إكمال االستبيان وساعد . السؤال الحادي عشر 

؟منظمتك القطرية لوقاية النباتات  

يرجى وصف العملية المستخدمة . السؤال الثاني عشر . 

:لتقديم إجابات عن األسئلة في هذا االستبيان  

 
تم بلورة النتائج وإعالنها على صفحة نظام دعم ت سنقوم بالتحديث عندما. نشكركم على مشاركتكم في إكمال االستبيان

 التطبيق والمراجعة على موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على الشبكة العنكبوتية

 


