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احملتويات
صفحة 1

تشريعات الصحة النباتية باألرقام

صفحة 2
حتميل تقارير تشريعات الصحة النباتية على 

البوابة الدولية للصحة النباتية

صفحة 3
إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على 
البوابة الدولية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى  13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(

عام تشريعات الصحة النباتية 
 ستنشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية )مجلد 4( خالل الفترة من

ز على القضايا ذات الصلة باإلبالغ    نيسان/أبريل 2017 - آذار/مارس 2018، وستركِّ
عن تشريعات الصحة النباتية بشكل رئيس. الرجاء التأكد من قراءتها كلها.

تشريعات الصحة النباتية باألرقام
تعًد تشريعات الصحة النباتية )متطلبات الصحة النباتية / القيود / 

احملظورات( فئة من االلتزام الوطني لإلبالغ تضم ثاني أكبر عدد من التقارير. وهي 
تشكل 27٪ من جميع تقارير االلتزام الوطني لإلبالغ التي تتيحها البلدان على 

البوابة الدولية للصحة النباتية. تتسم تقارير اآلفات فقط بأنها األكثر وفرة 
وتشكل 34٪ من جميع التقارير.

واألهم من ذلك أن أعداد تقارير التشريعات الصحية النباتية آخذة في التزايد 
بطريقة مستقرة على مدى السنوات األربع املاضية. ففي عام 2014، حًملت 

نقاط االتصال أو محرريها على البوابة الدولية للصحة النباتية 59 تقريراً ؛ بينما 
مت حتميل 60 تقريراً في عام 2015؛ و58 تقريراً في عام 2016. وفي هذا العام، مت 

حتميل 48 تقريراً حتى اآلن عن تشريعات الصحة النباتية من قبل البلدان على 
البوابة الدولية للصحة النباتية. وتزيد هذه التقارير بنسبة 40 % مقارنة بجميع 

تقارير السنوات السابقة )2005-2013(. وكانت أربع سنوات قياسية مستقرة 
على التوالي ولم يحدث ذلك من قبل.

يرجى من جميع نقاط االتصال باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التحًقق من 
تقاريرهم اخلاصة بتشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية 

وحتميل تقارير جديدة في حالة عدم وجودها/فقدانها أو حتديث التقارير احلالية.
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هل تعلم
جميع املواد التعليمية اجلديدة من االلتزام الوطني لإلبالغ، مبا في ذلك دليل االلتزام 
الوطني لإلبالغ ، ملخصات اجلداول، املنشورات وصحائف الوقائع، متوافرة اآلن باللغة 
.)"Ar" :العربية. ميكنك العثور عليها هنا )ابحث عن امللفات التي حتمل عالمة

حتميل تقارير تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية 
للصحة النباتية

حتتاج لتحميل تقارير تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة 
النباتية، اتباع اخلطوات املوصوفة في األسفل

1. سجل الدخول على: موقع البوابة الدولية للصحة النباتية على الشابكة.

2. إنقر على زر: "حترير معلومات البلد"

ميكنك االطالع أسفل تفاصيل نقطة االتصال، على قائمة "االلتزامات 
الوطنية لإلبالغ".

3. من أجل إضافة تقرير جديد حتتاج إلى النقر على زر: "إضافة جديد" إلى 
جوار "التشريعات: متطلبات الصحة النباتية / القيود / احملظورات".

يؤدي النقر على هذا الزر إلى تنشيط منوذج. يفتح هذا النموذج لتمكينك من 
إرسال البيانات.

4. عند االنتهاء من ملء النموذج إحفظ البيانات عن طريق النقر على زر: 
"إرسال" في اجلزء السفلي من الصفحة.

تذًكر هذه النصيحة:
قبل حتميل تقرير جديد، حتًقق أوال فيما إذا كان هناك تقرير مشابه موجود 

بالفعل مع معلومات قدمية أم ال. من األفضل أن تقوم بتحديث التقرير املوجود 
أوال إن أمكن.

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/ar/
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تغييرات بني نقاط االتصال في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/أكتوبر 2017
في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/أكتوبر 2017، سجلت نقاط اتصال رسمية جديدة لـ :
ساموا األمريكية، البحرين، البوسنيا والهرسك، اإليكوادور، الفلبني، رومانيا، تايالند.

تشريعات الصحة النباتية

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

502986أفريقيا

2518116آسيا

4532102أوروبا

3322131أمريكا الالتينية والكاريبي

15838الشرق األدنى

2210أمريكا الشمالية

131572جنوب غرب الهادي

183126555اجملموع

 أيلول/سبتمبر -تشريعات الصحة النباتية
 تشرين األول/أكتوبر

2017 

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

كينيا، جمهورية الكونغو أفريقيا
الدميوقراطية

21

24-سنغافورةآسيا

5-مالطا، سلوفينياأوروبا

---أمريكا الالتينية والكاريبي

1-البحرينالشرق األدنى

---أمريكا الشمالية

11أسترالياجنوب غرب آسيا

332اجملموع

إحصائيات تشريعات الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
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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

