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صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2016(

عام »اإلبالغ عن اآلفات« 
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية اجمللد. 3 )01-12( من نيسان/أبريل 2016 إلى 
آذار/مارس 2017، وسوف تركز بشكل رئيس على القضايا ذات الصلة باإلبالغ الوطني عن اآلفات. 
يرجى التأكد من قراءتها كلها.

أصبحت إحصائيات االلتزام الوطني لإلبالغ متوافرة
 NRO أعدت األمانة ستة أنواع جديدة من إحصائيات االلتزام الوطني لإلبالغ

تبني ملخصات شاملة ومنحنيات بيانية على أساس التقارير التي مت حتميلها 
على البوابة الدولية للصحة النباتية IPP من قبل البلدان. وهي تتألف في 

اجملموع، من 17 منحنى بيانياً و27 جدوالً التي يتم حتديثها تلقائياً في حني ال يتم 
إضافة مزيد من التقارير على البوابة. ميكنك العثور، على وجه اخلصوص، على 

املعلومات التالية في اإلحصائيات:
وضع نقاط التصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات:  1.

تغييرات بني نقاط اتصال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛- 
نشاط نقاط االتصال الرسمية ومحرري البوابة الدولية للصحة النباتية.- 

ملخص إحصائيات االلتزامات الوطنية لإلبالع: االلتزام الوطني لإلبالغ   2.
مند عام 2005 )2005 - 2017(

ملخص إجصائيات االلتزام الوطني لإلبالغ: االلتزامات الوطنية لإلبالغ في   3.
سنة معينة )2016 على سبيل املثال(.

اجتاهات تقدمي االلتزامات الوطنية لإلبالغ )مقارنة ما بني 2015 و2016(  4.

إحصائيات مفصلة لكل التزام وطني لإلبالغ.  5.

يتم استخدام البيانات لتحليل االجتاهات والتطورات في االلتزامات الوطنية 
لإلبالغ وهب مؤشرات لفعالية برنامج االلتزام الوطني لإلبالغ

جميع إحصائيات االلتزام الوطني لإلبالغ متاحة على البوابة الدولية 
للصحة النباتية جلميع القراء )ليست هناك حاجة لتسجيل الدخول إلى 

البوابة الدولية لرؤيتهم(.

https://www.ippc.int/countries/statistics/change-in-cp/
https://www.ippc.int/countries/statistics/region-users-neverlogged/
https://www.ippc.int/countries/statistics/totalnrobyyear/
https://www.ippc.int/countries/statistics/totalnrobyyear/
https://www.ippc.int/countries/statistics/totalnrobyyear/
https://www.ippc.int/countries/statistics/total-reports1/
https://www.ippc.int/countries/statistics/total-reports1/
https://www.ippc.int/countries/statistics/totalreporting-increase/
https://www.ippc.int/countries/statistics/singlereporting/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
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هل تعلم
 أن كل املواد التعليمية اجلديدة عن االلتزام الوطني لإلبالغ، مبا في ذلك دليل االلتزام الوطني 
 لإلبالغ، وملخصات اجلداول واملنشورات وصحائف احلقائق، متاحة اآلن باللغة الفرنسية.
 ميكنك العثور عليها هنا )ابحث عن ملفات معلمة: "Fr فرنسي"(.

نظام تذكير ألي على البوابة الدولية للصحة النباتية خاص 
بااللتزام الوطني لإلبالغ – حملة عامة

أنشأ الفريق االستشاري عن االلتزام الوطني لإلبالغ في متوز/يوليو 2014  
تطوير نظام تذكير ألي على البوابة الدولية للصحة النباتية خاص بااللتزام 

الوطني لإلبالغ باعتباره واحداً من األهداف القصيرة األجل التي مت تضمينها في 
خطة عمل االلتزام الوطني لإلبالغ. كما طلب من األمانة وضع النظام الذي بدأ 

العمل به في متوز/يوليو 2016.
كان من املقرر أن يتم إرسال رسائل تذكير تلقائية على مدار العام إلى 

حسابات البريد اإللكتروني جلميع النقاط الرسمية لالتصال عن االلتزام الوطني 
لإلبالغ. مت تعيني الترددات التالية لكافة االلتزامات الوطنية العامة لإلبالغ التي 

من املفترض أن يتم اإلبالغ عنها من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية، 
والوصالت غير العاملة ومحرري البوابة الدولية للصحة النباتية:

الشهر/األشهرالترددفئة االلتزام الوطني لإلبالغ

 كانون الثاني/يناير، نيسان/أبريل،كل ثالثة أشهرنقطة االتصال )تفاصيل االتصال(
 متوز/يوليو، تشرين أول/أكتوبر

شباط/فبراير، آب/أغسطسكل ستة أشهراإلبالغ عن اآلفات واإلجراء الطارئ

وصف املنظمة القطرية لوقاية 
النباتات

نقاط االتصال
قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح

التشريع: الصحة النباتية
املتطلبات/القيود/احملظورات

ً تشرين أول/نوفمبركل 12 شهرا

 آذار/مارس، حزيران/يونية، كل ثالثة أشهرمعلومات عن امللفات أو الروابط
أيلول/سبتمبر، كانون أول/ديسمبر

معلومات عن محرري البلد على 
البوابة الدولية للصحة النباتية

ً أيار/مايوكل 12 شهرا

في الواقع، تتلقى نقاط االتصال الرسمية تذكيراً تلقائياً واحداً كل شهر. أما 
بالنسبة لفئات االلتزام الوطني لإلبالغ ثنائية األطراف على وجه التحديد )مثل 

األساس املنطقي ملتطلبات الصحة النباتية أو عدم االمتثال( فال يتم إرسال 
تذكير التلقائي.

يطلب من املتلقني توفير التغذية الراجعة على النظام عن طريق إرسالها 
إلى: IPPC-IT@fao.org. ويجري حتليل ردود الفعل تباعاً من أجل إعادة ضبط النظام 

وفقاً الحتياجات املستخدمني.

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/publications/report-first-meeting-nroag-draft/
https://www.ippc.int/en/publications/report-first-meeting-nroag-draft/
https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/
mailto:IPPC-IT%40fao.org?subject=
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تغييرات بني نقاط االتصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2016
في كانون أول/ديسمبر  2016، لم يتم تسجيل أي نقطة اتصال جديدة. ميكن العثور هنا على 
أحدث قائمة بجميع نقاط االتصال.

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491454أفريقيا

251250آسيا

4517162أوروبا

331692أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22146أمريكا الشمالية

13793جنوب غرب الهادي

18268597اجملموع

كانون أول/ديسمبر 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

12موزمبيقأفريقيا

02ميامنار، سنغافوراآسيا

141جمهورية التشيكأوروبا

1نيكاراغواأمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

100الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

265اجملموع

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2016(

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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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 البوابة الدولية للصحة النباتية )النسخة1.1 أيار/مايو 2016(.
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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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/

http://www.ippc.int

