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 1الوصف العام والفئات الرئيسية
أعدت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة جديدة لموقع البوابة الدولية للصحة النباتية (،)IPP
وهي متاحة على الموقع  www.ippc.intلتقاسم المعلومات ذات الصلة وتبادلها مع مجتمع االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات .والصفحة مقسمة إلى مناطق مختلفة من األهمية ،تم إبرازها في الدوائر
الحمراء وموصوفة أدناه.

يتكون الشريط العلوي من  8مجلدات ،تكون واضحة أفقيا:
المواضيع األنشطة
المعلومات
الموارد
البلدان
مفكرة
الرئيسية
األحداث
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األخبار

من نحن؟

تصبح المجلدات الفرعية من كل مجلد مرئية عند الحوم فوق المجلد المناسب ،وهي على النحو التالي:
من نحن
هيئة تدابير الصحة النباتية
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
المنظمات القطرية لوقاية النباتات
األخبار
أخبار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أخبار موجزة
إعالنات
دعوات ومواعيد نهائية
األنشطة الرئيسية
الحوكمة واالستراتيجيات
المعايير واإلنفاذ
التكامل والدعم
المواضيع
األمن الغذائي
تيسير التجارة
حماية البيئة
تنمية القدرات
السنة الدولية للصحة النباتية نحو 2020
المعلومات
التخطيط االستراتيجي
المعايير
توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
مشروعات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
الموارد
موارد نباتية
إحصائيات
المكتبة
وسائل اإلعالم
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على الجانب األيسر من الصفحة الرئيسية (في عمود رأسي) يمكنك العثور على  5مجموعات من
البيانات ،وهي:
 من نحن ،الذي يعطي معلومات أساسية عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأمانتها.
من نحن
االتفاقية
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اتصل بنا

 اإلعالنات :تتكون القائمة من أحدث اإلعالنات التي قامت بها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات.
 الدعوات والمواعيد النهائية :تتكون القائمة من أحدث الدعوات الصادرة عن أمانة االتفاقية
والمواعيد النهائية التي تقترب لتقديم جميع أنواع المعلومات إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات..
 موارد وأدوات
موارد وأدوات
موقع الموارد النباتية
تقويم قدرات الصحة النباتية
نظام التعليقات على الشابكة

 روابط مع وصالت إلى موقع خارجي من المؤسسات ذات الصلة
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
فني
تجارة
بيئة
أصحاب المصلحة

في منتصف الصفحة الرئيسية يمكنك أن تجد ،على التوالي ،مرتبة في خطوط أفقية:
 األخبار( ،أخبار االتفاقية واألخبار الموجزة)
أخبار موجزة
وهي تتضمن أخبار الصحة النباتية ذات الصلة بشأن آخر األحداث
والتطورات على المستوى القطري أو اإلقليمي أو الدولي ،من
مصادر في المقام األول من المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية
النباتات .يمكن أن تأتي هذه البنود اإلخبارية من مجموعة واسعة من
المصادر ،على سبيل المثال :الصحف ،والمطبوعات العامة ،والكتب،
والمجالت ،والمواقع اإللكترونية ،ووسائل اإلعالم االجتماعية ولهم
روابط لألخبار األصلية على الموقع على الشابكة حيث يمكن قراءة
المزيد حول هذا الموضوع.
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االتفاقية

الدولية

لوقاية

أخبار
النباتات
وهي تغطي األنشطة الرئيسية أو
األخبار المتعلقة ببرنامج عمل
االتفاقية الدولية التي تشارك فيها
مباشرة أمانة االتفاقية الدولية.

 األنشطة
يتم تجميع األنشطة الرئيسية لالتفاقية في ثالث فئات ،تستطيع رؤيتها في ثالثة أعمدة:
التكامل والدعم
االلتزامات الوطنية لإلبالغ
االتصاالت والدعوة

المعايير واإلنفاذ
وضع المعايير
تنمية القدرات

التخطيط والموازنة
حشد الموارد
التعاون الدولي

اإلنفاذ
اجتناب التنازعات
شهادات الصحة النباتية اإللكترونية

الحوكمة واالستراتيجية
هيئة تدابير الصحة النباتية
المكتب – اللجنة المالية وجماعة
التخطيط االستراتيجي
لجنة المعايير
لجنة تنمية القدرات
الجهاز الفرعي لتسوية التنازعات

يمكن الوصول إلى المعلومات ذات الصلة عن طريق النقر على العناوين المسلط عليها الضوء.
 المواضيع
وافقت الدورة الحادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية على إنشاء موضوعات سنوية لالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات
صحة النبات واألمن الغذائي 2016
صحة النبات وتيسير التجارة 2017
صحة النبات وحماية البيئة 2018
صحة النبات وتنمية القدرات 2019
السنة الدولية للصحة النباتية نحو 2020
األمن الغذائي

السنة الدولية للصحة النباتية نحو تيسير التجارة
2020

حماية البيئة

تنمية القدرات

يمكن الوصول إلى المعلومات ذات الصلة من خالل النقر على األيقونات مع صور الموضوع الذي تم
اختياره.
 المعلومات
جمعت المعلومات في أربعة أعمدة على النحو التالي:
التوصيات

مشروعات االتفاقية
الدولية
مراجعة اإلنفاذ ونظام توصيات هيئة
الصحة النباتية
الدعم
شهادات الصحة النباتية توصيات
اإللكترونية
تدريب ميسري تقويم اإلجراء
قدرات الصحة النباتية

المعايير

التخطيط االستراتيجي

استراتيجيات
تدابير المعايير المعتمدة
الدولية
منظمة
المواصفات التي تمت استراتيجيات
األغذية والزراعة لألمم
المصادقة عليها
المحتدة
استراتيجيات هيئة األمم
دليل لوضع المعيار
المتحدة

يمكن الوصول إلى معلومات ذات الصلة بالنقر على العنوان الذي سلط الضوء عليه
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االتفاقية

 الموارد
الوسائط
الصور

المكتبة
المطبوعات

مقاطع الفيديو

العروض

إحصائيات
إحصائيات النظم الوطنية
لإلبالغ
إحصائيات المستخدمين

 معلومات أخرى مجمعة أسفل الصفحة في الحقل األخضر من الصفحة الرئيسية
نشرات إخبارية:

فيس بوك

نشرات أخبار االتفاقية تويتر
الدولية
تحديثات النظم الوطنية لنكيدن
لإلبالغ
قم بالتسجيل

حقوق التأليف لالتفاقية والتنصل من اتصل بنا
المسؤولية
يتردد
أسئلة
شعار السياسة
سؤالها
أسئلة وأجوبة

لقراءة جميع المعلومات على البوابة الدولية للصحة النباتية ،وبصرف النظر عن منطقة العمل
المخصصة لوثائق العمل لمجموعات واجتماعات محددة  ،ال يتوجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع.
جميع المعلومات العامة متاحة لجميع المستخدمين.
 .2استخراج معلومات من الموقع على الشابكة
بما أن البيانات بشأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية والمعلومات التي تم تحميلها من قبل البلدان
على البوابة الدولية للصحة النباتية بشأن اإلبالغ اإللزامي (االلتزامات الوطنية لإلبالغ ،مثل نقاط
االتصال لالتفاقية وتقارير اآلفات والتشريعات الوطنية للصحة النباتية) هي االكثر بحثا عن معلومات
على البوابة الدولية للصحة النباتية ،يتم أدناه وصف كيفية البحث عن تلك المعلومات على الصفحة
الرئيسية الجديدة.
1.2

البحث عن بيانات عن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

قم بالحوم فوق مجلد "األنشطة األساسية" أو "المعلومات" التي تظهر تحت شعار االتفاقية على الجزء
العلوي من شاشة الصفحة الرئيسية .ثم ستكون قادرا على رؤية المجلدات الفرعية" :المعايير واإلنفاذ" و
"المعايير" التي تحتاج للضغط عليها.

يمكنك أيضا الحصول على المعلومات من خالل الذهاب الى الحقل األخضر الشاحب مع "أنشطة" في
منتصف الصفحة و:
 انقر على "لجنة المعايير" تحت "الحوكمة واالستراتيجيات ،أو
 أنقر على "وضع المعيار" تحت "المعايير واإلنفاذ"
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يمكنك أيضا الوصول إلى المعلومات من خالل الذهاب الى الحقل األصفر الشاحب مع "المعلومات" في
منتصف الصفحة وانقر على "المعايير المعتمدة"" ،المواصفات المعتمدة" أو "دليل لوضع المعايير".

 .2.2البحث عن البيانات في تقارير البلدان (االلتزامات الوطنية لإلبالغ)
انقر على ملف "البلدان" الذي يظهر تحت شعار االتفاقية الدولية على الجزء العلوي من شاشة الصفحة
الرئيسية.

ستفتح لك صفحة مع قائمة االلتزامات الوطنية لإلبالغ .للعثور على التزام وطني معين لإلبالغ بشكل
موجز لجميع البلدان التي نشرت تلك المعلومات ،تحتاج إلى الضغط على أحد العناوين المذكورة هناك.

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن أي التزام وطني محدد لإلبالغ لبلد معين ،تحتاج إلى
اختيار اسم ذلك البلد من القائمة المنسدلة ("الذهاب إلى بلد") الذي يظهر على سبيل المثال على الجانب
األيمن من الشاشة.
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يمكنك أيضا العثور على قائمة البلدان في المجلد "حول" تحت "المنظمات القطرية لوقاية النباتات" في
القائمة المنسدلة.

يمكن العثور على معلومات أساسية عن االلتزامات الوطنية لإلبالغ ،بما في ذلك جميع الروابط لتقارير
الدول ،في مجلد "االلتزامات الوطنية لإلبالغ " الذي يمكن العثور عليه على الجانب األيمن من شاشة
البوابة الدولية للصحة النباتية
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