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احملتويات
صفحة 1

ملخص عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن 
 اإلبالغ عن اآلفات 

)1 نيسان/أبريل 2016 - 31 آذار/مارس 2017(

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.

 ملخص عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن اإلبالغ عن اآلفات 
)1 نيسان/أبريل 2016 – 31 آذار/مارس 2017(

أنشئت البيانات بتاريخ 1 آذار/مارس الساعة 15.03

وقع عام االلتزام الوطني لإلبالغ عن اإلبالغ عن اآلفات في الفترة من 1 
نيسان/ أبريل 2016 إلى 31 آذار/مارس 2017. وفي أيار/مايو 2016، مت إرسال خطاب 

ر باحلاجة إلى تركيز اجلهود  رسمي إلى نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية يذكِّ
على اإلبالغ عن اآلفات. وخالل هذه الفترة، أصدرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

النباتات النشرة الشهرية التعليمية لاللتزام الوطني لإلبالغ "حتديث االلتزام 
الوطني لإلبالغ" التي ركزت أساساً على املوضوعات ذات الصلة من أجل اإلبالغ 

عن اآلفات. وأتاح دليل االلتزام الوطني لإلبالغ لنقاط االتصال الرسمية ومحرري 
البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية في عام 2016 فصال مفصال حول 

كيفية إنشاء تقارير اآلفات وحتديثها. كما أتيح أيضا كتيب عن اإلبالغ عن اآلفات 
على البوابة في مجلد االلتزام الوطني لإلبالغ )متوافر حاليا باللغة اإلجنليزية 

والفرنسية(. باإلضافة إلى ذلك، تتألف البرامج النصية للتعليم اإللكتروني على 
االلتزام الوطني لإلبالغ التي أعدتها أمانة االتفاقية وحدتني منطيتني عن اإلبالغ 

عن اآلفات من أصل خمس وحدات خطط لها. أرسل نظام التذكير اآللي عن 
اإلبالغ على البوابة الدولية للصحة النباتية، الذي بدأ يعمل في متوز/يوليو 2016، 
تذكيرين بشأن اإلبالغ عن اآلفات )في آب/أغسطس 2017 وشباط/فبراير 2017( 
إلى عناوين البريد اإللكتروني لنقاط االتصال الرسمية. ونتيجة لذلك ارتفع عدد 

تقارير اآلفات التي حدثتها البلدان في عام 2016 بنسبة 36٪ باملقارنة مع 2015.
تظهر اجلداول أدناه بياناً تفصيلياً حسب اإلقليم عن تقارير اآلفات التي 

أتاحتها األطراف املتعاقدة على البوابة الدولية للصحة النباتية وفقا للبيانات 
املنتجة في 1آذار/ مارس عام 2017.
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هل تعلم
أن جمهورية غامبيا اصبحت الطرف املتعاقد 183 الذي انضم لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

جدول 1 احلالة العامة لتقارير اآلفات من قبل األطراف املتعاقدة 
في 1 آذار/مارس 2017

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة
501560أفريقيا

251352آسيا

4518175أوروبا

331692أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22146أمريكا الشمالية

13794جنوب غرب الهادي

18371619اجملموع

كانت أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر األقاليم نشاطاً خالل عام 
االلتزام الوطني لإلبالغ عن اإلبالغ عن اآلفات مع 34 و 29 تقرير آفات 

جديد، على التوالي. وكان هذان اإلقليمان األكثر نشاطاً في حتديث 
تقارير اآلفات على البوابة الدولية للصحة النباتية مع 40 و 46 تقرير 

آفات محدَّث، على التوالي. وكانت األقاليم األخرى نشطة أيضا. 
حيث قامت 10 بلدان )غانا، ساو تومي وبرينسيبي، وزامبيا، وماليزيا، 

وباكستان، والفلبني، وتيمور الشرقية، وقبرص، وأملانيا، وليتوانيا( 
بتوفير تقارير آفات على البوابة الدولية للصحة النباتية للمرة 

األولى. وكان الشرق األدنى اإلقليم الوحيد الذي لم يكن نشطاً 
خالل تلك الفترة في اإلبالغ عن اآلفات.

جدول 2 التغييرات في تقارير اآلفات التي أجرتها األطراف املتعاقدة: 
خالل الفترة من 1 نيسان/أبريل 2016 - 1 آذار/مارس 2017

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

غانا، موزامبيق، ساوتومي وبرنسيبي، أفريقيا
جنوب أفريقيا، زامبيا

1415

اليابان، ماليزيا، ميامنار، نيبال، باكستان، آسيا
الفلبني، جمهورية كوريا، سنغافورة، تايالند

1216

قبرص، جمهورية التشيك، الدامنارك، أوروبا
أملانيا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، سلوفينيا، 

تركيا، أوكرانيا

3440

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

باربادوس، كوستاريكا، غوايانا، جامايكا، 
نيكاراغوا، ترينيداد وتوباغو

1116

00الشرق األدنى

2946كندا، الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

78أسترالياجنوب غرب الهادي

107141اجملموع

تظهر اجلداول أدناه بياناً تفصيلياً حسب املنطقة عن تقارير اآلفات 
التي أتاحxتها جميع الدول )مبا في ذلك األراضي احمللية واألطراف غير 

املتعاقدة( وفقا لبيانات ولدت في 1 مارس عام 2017.

جدول 3 احلالة العامة عن تقارير اآلفات من قبل جميع الدول 
 )مبا في ذلك األراضي احمللية واألطراف غير املتعاقدة( لغاية

1 آذار/مارس 2017

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة
551560أفريقيا

291454آسيا

5118175أوروبا

441692أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22146أمريكا الشمالية

239105جنوب غرب الهادي

21974632اجملموع

 جدول 4 التغيرات في تقارير اآلفات من قبل جميع الدول 
)مبا في ذلك األراضي احمللية واألطراف غير املتعاقدة(: خالل الفترة 

من 1 نيسان/أبريل 2016 - 1 آذار/مارس 2017
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

غانا، موزامبيق، ساوتومي وبرنسيبي، أفريقيا
جنوب أفريقيا، زامبيا

1415

اليابان، ماليزيا، ميامنار، نيبال، باكستان، آسيا
الفلبني، جمهورية كوريا، سنغافورة، تايالند، 

تيمور الشرقية

1418

قبرص، جمهورية التشيك، الدامنارك، أوروبا
أملانيا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، سلوفينيا، 

تركيا، أوكرانيا

3440

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

باربادوس، كوستاريكا، غوايانا، جامايكا، 
نيكاراغوا، ترينيداد وتوباغو

1116

00الشرق األدنى

2946كندا، الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

89أستراليا، بولينيزيا الفرنسيةجنوب غرب الهادي

110144اجملموع



3

بي عر 2017 آذار/مارس   - شباط/فبراير   |  12-11  |  3 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

تغييرات بني نقاط االتصال في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2017
مت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  2017، تسجيل نقاط اتصال جديدة لـ:
جمهورية أفريقيا الوسطى، مصر، مدغشقر، املغرب، الباراغواي.

تعد تقارير اآلفات فئة تتسم بالعدد الكلي األكبر للتقارير املتاحة 
على البوابة الدولية للصحة النباتية )ما مجموعه 632 تقريراً وفقا 

للبيانات التي مت إنشاؤها في 1 آذار/مارس 2017(. وتشكل تقارير 
اآلفات 40٪ من جميع التقارير التي مت حتميلها من قبل الدول على 

البوابة الدولية للصحة النباتية. بل هي أيضا فئة من التقارير التي 
يتزايد عددها باطراد في كل عام منذ عام 2005. وقد حافظت تقارير 

اآلفات على مدخٍل ال يقل عن 50 تقريراً كل سنة منذ عام 2012. 
وفي الوقت نفسه، ال بد من اإلشارة إلى أن عامي 2015 و 2016 كانا 

العامني األعلى مع مدخالت من 92 و 98 تقرير آفات، على التوالي 
وهذا يجعلهما ما يقرب من ضعف كمية تقارير اآلفات باملقارنة مع 

األعوام السابقة )2014-2005(.

جدول 5 اجملموع التراكمي لتقارير اآلفات التي أتاحتها كل البلدان 
على البوابة الدولية للصحة النباتية لألعوام  2016-2005 

سنة اإلبالغ )العدد الفعلي كل عام(
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جدول 6 عدد تقارير اآلفات التي أتاحتها جميع البلدان على البوابة 
الدولية للصحة النباتية كل عام (2016-2005) 

سنة اإلبالغ )العدد الفعلي كل عام(
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 الشكل 1 العدد التراكمي لتقارير اآلفات في كل عام 
 (2016-2005)
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الشكل 2 عدد تقارير اآلفات كل عام (2016-2005) 
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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

