
 لمحة عامةعن البرنامج الوطني لإللتزامات الوطنية لإلبالغ

2016آذار/مارس   

مع  2014منتصف عام في الدولية لوقاية النباتات لالتفاقية  االلتزام الوطني لإلبالغ برنامج أمانة االتفاقية  تبدأ

لبعض الوقت. ونتيجة  مهمالا  ُترك مجال  ( لتحسين (CPs األطراف المتعاقدة ُتشركالعديد من األنشطة التي 

 األطراف المتعاقدة أتاحتهامجموع أعداد التقارير التي األعلى في عامين ال 2016و  2015 الذلك، كان عام

 .2005هذا المستوى منذ عام  علماا أنه لم تتم رؤية(. 1)الشكل  البوابة الدولية للصحة النباتيةعلى 

و  2015 كان عاماكل عام(، كما ذكر أعاله،  ر استقراراا األكث ذات التحسنفئة الاآلفات )تقارير في حالة 

العدد  يضاعف تقريباا  وهوتقرير آفات، على التوالي.  98و  92مع مدخالت من  العامان  القياسيان 2016

 (.2014-2005األعوام السابقة )كافة السنوي لتقارير اآلفات بالمقارنة مع 

في األرقام هي التشريع: متطلبات الصحة النباتية /  األكثر استقراراا الزيادة من الثانية  تحتل المرتبةفئة أخرى 

: 2014تقريرا سنويا )أي:  50متوسط أكثر من على  2014منذ محظورات. وقد حافظت هذه الفئة القيود / ال

ما ، وهو استقراراا  الثالث األكثرسنوات ال(، مما يجعلها تقريراا  58: 2016، تقريراا  59: 2015، تقريراا  59

 .على اإلطالق لم يحدث من قبل

 يمكن عزو التحسينات إلى اإلجراءات التالية:

منذ  ،ذلكسمح و 2014يونيو حزيران/في  االتفاقيةأمانة  إلى االلتزام الوطني لإلبالغ  انضم موظفو. 1

 النباتيةللبوابة الدولية للصحة  محرريهمنقاط االتصال الرسمية ولمساعدات منتظمة بتقديم  ،ذلك الوقت

 لتسهيل اإلبالغ من خالل البوابة الدولية.

يوليو تموز/( في NROAG) الوطنية لإلبالغتزامات لاالللفريق االستشاري عن ول قد االجتناع األعُ . 2

 زيادة الوعيمتابعتها ) تتمتوصيات صدار االلتزام الوطني لإلبالغ إلبرنامج ل توجها. وأعطى 2014

 (.ورسائل التذكير، والدعوة والمواد التعليمية

االلتزامات الوطنية  "تحديث - لاللتزام الوطني لإلبالغالنشرة الشهرية بدأت أمانة االتفاقية بإصدار . 3

باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، والروسية،  2014أكتوبر تشرين أول/" في لإلبالغ

 .البوابة الدولية للصحة النباتية محرريو تفاقيةلال الرسمية تصال االلجميع نقاط  شهرياا  ووزعتها

الرسمية نقاط الحتى اآلن سنة وتم لتعزيز التوعية.  لاللتزام الوطني لإلبالغالموضوعية  السنواتدخلت . أُ 4

 سنة اإلبالغ عن اآلفات.من ثمَّ ولوقاية النباتات المنظمة القطرية  تنظيمالتصال ، عام ل

تم  –مباشرة  يعالج االلتزامات الوطنية لإلبالغ البوابة الدولية للصحة النباتية قسم جديد على تم إنشاء . 5

فرة باللغات امتو هاأمانة االتفاقية من أن وتأكدتفي مكان واحد  االلتزام الوطني لإلبالغكل ملفات  جمع

 العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، والروسية.

أطلقت أمانة  2015في شباط/فبراير  -ية للصحة النباتية على الشابكةتحديث تقنية موقع البوابة الدول .6

 إدخال البيانات )بما في ذلك أصبح -للبوابة الدولية للصحة النباتية على الشابكة  اا منقح عاا موقاالتفاقية 

 المنقح الموقعلتسهيل استخدام و( أسهل وأكثر مالءمة للمستخدمين. االلتزامات الوطنية لإلبالغ إعالنات

باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية  متاحاا كان ولمستخدم. ل المنقح، تم إنتاج دليل للبوابة

 والروسية.

 .للبلدان على الصفحات الوطنية االلتزام الوطني لإلبالغمعلومات لجديدة ومحسنة  صياغةأدخلت  .7

أي تأخير. تم إدخال نظام أرشفة إلكتروني جرى تسجيل وأرشفة منتظمة لنقاط االتصال الجديدة دون  .8

ديث استمارة التسمية لنقاط االتصال، والمنظمات اإلقليمية لوقاية حدان. كما تم تلنقاط االتصال للبل

 حرري البوابة وإتاحتها باللغات العربية، واإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية والروسية.مالنباتات، و



االلتزامات الوطنية على  الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتيةالدورة التدريبية ما قبل  نفذت . 9

 .2015مارس في آذار/من قبل أمانة االتفاقية  لإلبالغ

من  تم التأكد) البوابة لمحرري تدقيققامت أمانة االتفاقية بإجراء عملية  2015في أغسطس  .10

 الزمن(. عليهمعفا الذين المحررين  فعولجدد، وتم إبطال مالمحررين لاتسجيل  و، الحاليينالمحررين 

، االلتزامات الوطنية لإلبالغدورة تدريبية حول  2015في التفاقية العمل اإلقليمية ل ورشات وشملت .11

 ألغراض التدريب.لاللتزام الوطني لإلبالغ وتم إعداد مواد إرشادية تكميلية 

توصيات البعد تحليل لاللتزام الوطني لإلبالغ عامة وإجراءات محددة  تمت صياغة إجراءات. 12

الفريق بها  قام التي  -بااللتزام الوطني لإلبالغ المتعلقة  هيئة تدابير الصحة النباتيةالسابقة لقرارات الو

في  ت مؤقتاا هذه اإلجراءا تم اعتمادوأمانة االتفاقية. وقد  االستشاري المعني بااللتزامات الوطنية لإلبالغ

إلى  ، جنباا الدورة الحادية عشر للهيئةفي  أخيراا  تثم اعتمد الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية

 .االلتزام الوطني لإلبالغجنب مع المبادئ التوجيهية لمراقبة الجودة وخطة عمل 

 .2016سلسلة من مواد الدعوة والتوعية في عام أعدت أمانة االتفاقية  ،. وبعد هذا اإلنجاز13

البوابة  محرريلنقاط االتصال الرسمية و اا م توجيهيقد لاللتزامات الوطنية لإلبالغدليل جديد • 

إدخال  نصائح حولإلى جنب مع  جنباا  وطرائق االلتزام الوطني لإلبالغ أنماطعلى  الدولية

 ؛البيانات

االلتزامات الوطنية ، االلتزامات الوطنية لإلبالغ )جميع  لإلبالغ درج االلتزامات الوطنيةتُ جداول • 

 (؛األطراف ثنائية و االلتزامات الوطنية لإلبالغالعامة لإلبالغ 

 و ؛ومراجع موجزة نصائحتقدم  التزام وطني لإلبالغمفصلة لكل  نشرة 13• 

، عواقب عدم إلبالغابشأن فوائد  2015أعدت في عام التزام وطني لإلبالغ أربعة منشورات • 

 .اا ومحسناا جديد اا تصميم وتلقت الشبكاتاإلبالغ 

على البوابة الدولية للصحة النباتية  لاللتزام الوطني لإلبالغاآللي التذكير نظام  طورت أمانة االتفاقية. 14

 .2016يوليو تموز/في به وبدأ العمل 

 2016سبتمبر لعام أيلول/في شهر عن االلتزام الوطني لإلبالغ التفاقية لورشة العمل األولى  عقدت. 15

االلتزام الوطني  عمل اتفي سلسلة جديدة من ورش الورشة األولىفي بكين، الصين. وكانت هذه 

 .لإلبالغ

 .عن االلتزام الوطني لإلبالغ م اإللكترونييوحدات( للتعل )لخمسالبرامج النصية أعدت أمانة االتفاقية . 16

كانون وإتاحتها من قبل أمانة االتفاقية في  لاللتزام الوطني لإلبالغ المؤتمتة إعداد اإلحصاءات تم. 17

 .2017يناير عام الثاني/

، وتوفير لألطراف المتعاقدة في إعداد التقاريرالمساعدة توفير لوسوف تواصل أمانة االتفاقية جهودها الرامية 

حول م اإللكتروني يمن العمل على التعل اا . ومن المتوقع مزيدخمسال جميع المواد التعليمية في لغات المنظمة

ستقام في  عن االلتزام الوطني لإلبالغ ىخرأإلى جنب مع ورشة عمل  هذا العام جنباا  االلتزام الوطني لإلبالغ

 المحيط الهادئ. إقليمفي  2017أغسطس آب/

  



البلدان بتحميلها كل سنة على البوابة الدولية للصحة . عدد تقارير االلتزام الوطني لإلبالغ التي قامت 1الشكل 
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  2016 - 2005. العدد التراكمي اإلجمالي الذي أتاحته جميع البلدان على البوابة الدولية للصحة النباتية في كل فئة التزام وطني لإلبالغ للفترة 1جدول 

 سنة اإلبالغ )اإلجمالي التراكمي(
 

 نمط االلتزام الوطني 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 وصف المنظمة القطرية 23 39 53 57 60 78 102 108 130 150 172 195

 تقارير اآلفات 14 42 75 105 144 205 251 309 363 417 509 607

 اإلجراء الطارىء 0 2 4 5 5 6 8 12 14 14 20 23

 قائمة اآلفات الخاضعة للوائح 19 26 41 45 53 66 79 83 92 112 127 146

 نقاط الدخول 24 44 61 64 73 80 90 91 105 114 135 153

441 383 324 265 235 208 181 153 137 127 94 47 
التشريع: متطلبات الصحة 

 النباتية/القيود/المحظورات

 عدم االمتثال 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 8 15

36 28 21 21 18 18 12 12 9 9 8 7 
الترتيبات التنظيمية لوقاية 

 النباتات

 أوضاع اآلفات 4 4 4 4 4 4 4 4 8 10 25 31

27 23 16 15 12 10 9 9 6 5 5 2 
األساس المنطقي لمتطلبات 

 الصجة النباتية

 المجموع 140 264 379 432 513 644 775 877 1018 1183 1430 1674

  



 . إجمالي تقارير االلتزام الوطني لإلبالغ2شكل 
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 (2016 – 2005التي أتاحتها البلدان على البوابة الدولية للصحة النباتية في كل فئة كل عام ) . عدد التقارير الجديدة2جدول 

 

 سنة اإلبالغ )العدد الفعلي سنوياا(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 نمط االلتزام الوطني 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 وصف المنظمة القطرية 23 16 14 4 3 18 24 6 22 20 22 23

 تقارير اآلفات 14 28 33 30 39 61 46 58 54 54 92 98

 اإلجراء الطارىء 0 2 2 1 0 1 2 4 2 0 6 3

 قائمة اآلفات الخاضعة للوائح 19 7 15 4 8 13 13 4 9 20 15 19

 نقاط الدخول 24 20 17 3 9 7 10 1 14 9 21 18

58 59 59 30 27 27 28 16 10 33 47 47 
 التشريع: متطلبات الصحة

 النباتية/القيود/المحظورات

 عدم االمتثال 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 7

8 7 0 3 0 6 0 3 0 1 1 7 
الترتيبات التنظيمية لوقاية 

 النباتات

 أوضاع اآلفات 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 15 6

4 7 1 3 2 1 0 3 1 0 3 2 
األساس المنطقي لمتطلبات 

 الصجة النباتية

 المجموع 140 124 115 53 81 131 131 102 141 165 247 244



 

 فعلي في السنة(لالعدد ا(. سنة اإلبالغ 3شكل  
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