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احملتويات
صفحة 1

ملخص عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن 
"تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات"

صفحة 2
عام اإللتزام الوطني لإلبالغ "تنظيم املنظمة 

القطرية لوقاية النباتات" - ملخص بياني 
لعدد التقارير عن وصف املنظمة القطرية 

لوقاية النباتات لكل إقليم من منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة

صفحة 3
إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف 

املنظمة القطرية لوقاية النباتات على 
البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 29 شباط/فبراير 2016(

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

ملخص عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن "تنظيم املنظمة 
القطرية لوقاية النباتات"

استمر عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن "تنظيم املنظمة القطرية لوقاية 
2016. وخالل تلك الفترة،  2015 حتى آذار/مارس  النباتات" من نيسان/أبريل 

17 تقريراً جديداً على البوابة الدولية للصحة النباتية، من قبل  مت حتميل 
البلدان،  حول وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات، في حني مت حتديث 26 

تقريراً قائماً، أي ما يعادل 24٪ من جميع التقارير عن هذا املوضوع. وكانت 
2015 األشهر األكثر نشاطاً  وأيلول/سبتمبر  أشهر حزيران/يونيو ومتوز/يوليو 
مع 7 و10 و8 تقارير، على التوالي. ميكن االطالع على معلومات أكثر تفصيالً 

.3 مع التوزيع الشهري لعدد التقارير اجلديدة واحملدثة على الصفحة 
بلغ العدد اإلجمالي للتقارير عن وصف املنظمة الوطنية املوجودة على 

182 طرفاً  179 تقريراً. في حني أن هناك  البوابة الدولية للصحة النباتية 
112 طرفاُ منها باإلبالغ عن هذا املوضوع. تعد  متعاقداً مع االتفاقية، يقوم 

أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط الهادئ املناطق األكثر نشاطاً في إنفاذ 
100٪ و92٪ من البلدان املبلغة في تلك املناطق، على التوالي.  التقارير مع 

املناطق  وأفريقيا  وأوروبا  الكاريبي،  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  كما تعد 
ذات العدد األكبر من التقارير مع 49 و39 و38 تقريرا، على التوالي. ميكن 

االطالع على معلومات أكثر تفصيال عن اإلبالغ عن وصف املنظمة القطرية 
.2 حسب اإلقليم في الصفحة 

سوف تركز السنة املقبلة من االلتزام الوطني لإلبالغ على اإلبالغ عن اآلفات، 
2017. وسيغطي  2016 إلى مارس/آذار  وسوف تستمر من نيسان/أبريل 

للمحررين ومعلومات إحصائية  لإلبالغ" نصائح  الوطنية  االلتزامات  "حتديث 
وآخر التطورات في هذا اجملال.
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هل تعلم
أن تفاصيل االتصال )مثل عناوين البريد اإللكتروني( لنقاط االتصال الرسمية لالتفاقية تتغيَّر أحيانا في حني أن شخص 
االتصال الفعلي يبقى على حاله. مت مؤخرا، على سبيل املثال، حتديث عناوين البريد اإللكتروني من اليابان وليبيريا.

ميكنك حتميل اجلدول مع كل حتديثات عناوين البريد اإللكتروني لكل نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية من خالل 
النقر على زر "استخراج ملف CSV" من موقع البوابة الدولية للصحة النباتية على الشابكة.

عام اإللتزام الوطني لإلبالغ "تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات" - ملخص بياني لعدد التقارير عن 
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات لكل إقليم من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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جنوب غرب الهادي

عدد تقارير وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات حسب اإلقليم
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النسبة املئوية للبلدان املبلغة عن وصف املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات حسب اإلقليم

جنوب غرب الهاديأمريكا الشماليةالشرق األدنىأمريكا الالتينية والكاريبيأوروباآسياأفريقيا

https://www.ippc.int/ar/countries/all/contactpoints/
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تغييرات بني نقاط االتصال في شباط/فبراير 2016
في شباط/فبراير 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
العراق، لبنان، بولندا، السودان، أوكرانيا.

كانون الثاني/يناير 2015 - وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
شباط/فبراير 2016

اإلقليم

عدد 
األطراف 
املتعاقدة

عدد 
األطراف 
املبلغة

عدد 
محدثجديدالتقارير

49263833أفريقيا

25142022آسيا

45323929أوروبا

332249512أمريكا الالتينية والكاريبي

154630الشرق األدنى

22300أمريكا الشمالية

13122486جنوب غرب الهادي

1821121792332اجملموع

شباط/فبراير 2016وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم
00-أفريقيا

00-آسيا

01فرنساأوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

10البحرينالشرق 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 29 شباط/فبراير 2016(

العدد الفعلي للتقارير: نيسان/أبريل 2015 - شباط/فبراير 2016
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أيار/مايو

2015 
حزيران/يونيو 

2015
متوز/يوليو

2015 
آب/أغسطس 

2015
أيلول/سبتمبر 

2015
تشرين أول/
أكتوبر 2015

تشرين الثاني/
نوفمبر 2015

كانون أول/
ديسمبر 2015

كانون الثاني/
يناير 2016

شباط/فبراير 
2016

تقارير محدثة عن وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتاتتقارير جديدة عن وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
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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/


