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حتديث تقرير آفات حالي على البوابة الدولية 
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صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 30 أيلول/سبتمبر 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.

نحو السنة الدولية للصحة النباتية في 2020
يسرنا أن نعلن أن حملة إنشاء السنة الدولية للصحة النباتية في 2020 

)IYPH 2020( مضت قدماً.
ناقشت جلنة الزراعة )COAG( في األمم املتحدة رسميا هذا املوضوع في 29 

أيلول/سبتمبر 2016 خالل اجللسة العامة التي عقدت في روما، إيطاليا. وقدم 
السيد Talvela Veli-Pekka، مدير عام وزارة الزراعة والغابات في فنلندا، املقترح 

نيابة عن حكومة فنلندا معطياً خلفية جيدة ومبرراً للسنة الدولية للصحة 
النباتية  املقترحة عام 2020.

كان هناك دعم كامل من الدول واملمثلني اإلقليميني للسنة الدولية للصحة 
النباتية، حيث أعرب 17 بلداً بنشاط عن دعمهم القوي. اعترفت جلنة الزراعة 

باألهمية احلاسمة للنباتات السليمة في التنمية الزراعية، والتنوع البيولوجي، 
واألمن الغذائي والتغذية، ودعت إلى تعاون دولي قوي لدعم السنة الدولية 

للصحة النباتية 2020 واإلسهام في مراعاتها.
وافقت جلنة الزراعة على املقترح املقدم من حكومة فنلندا إلنشاء السنة 

الدولية للصحة النباتية 2020 في منظومة األمم املتحدة. سوف يذهب هذا 
املقترح اآلن إلى الدورة 155 جمللس املنظمة الذي سيعقد في كانون األول/

ديسمبر 2016 للنظر فيه، وللموافقة عليه من قبل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة 
الذي سيعقد في حزيران/يونيو 2017. ميكنك قراءة املزيد عن هذا املوضوع هنا.

https://www.ippc.int/en/news/the-initial-step-towards-the-international-year-of-plant-health-in-2020/
https://www.ippc.int/en/news/the-initial-step-towards-the-international-year-of-plant-health-in-2020/
https://www.ippc.int/en/news/the-initial-step-towards-the-international-year-of-plant-health-in-2020/
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هل تعلم
أنه في أيلول/سبتمبر 2016 أبلغت ستة بلدان للمرة األولى تقرير آفات من خالل البوابة الدولية للصحة 
النباتية وهي: ساو تومي وبرينسيبي، وزامبيا، وماليزيا، وباكستان، والفلبني، وتيمور الشرقية.
تهانينا!

حتديث تقرير آفات حالي على البوابة الدولية للصحة 
النباتية

من أجل حتديث تقرير آفات موجود على البوابة الدولية للصحة النباتية حتتاج 
إلى اتباع اخلطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع البوابة الدولية للصحة النباتية على  1.
الشابكة وانقر على الزر املسمى "حترير معلومات البلد".

حتت عنوان "االلتزامات الوطنية لإلبالغ " هناك قائمة من التقارير، مبا في  2.
ذلك تقرير اآلفة )تقارير اآلفات(، التي ميكن للبلدان تقدميها.

ملشاهدة قائمة بجميع تقارير اآلفات املقدمة من بلدك، حتتاج إلى الضغط  3.
على زر "تقارير اآلفات".

من قائمة جميع تقارير اآلفات املقدمة من بلدك حتتاج إلى حتديد التقرير  4.
الذي ترغب في حتديثه عن طريق النقر على زر "حترير" على اليمني.

ينشط النقر على هذا الزر منوذجاً. يفتح هذا النموذج مما يتيح لك حتديث  5.
البيانات املقدمة من قبل في ذلك التقرير.

عند االنتهاء من ملء االستمارة تذكر أن حتفظ البيانات من خالل النقر  6.
على الزر املسمى: "حتديث التقرير" في أسفل الصفحة.

تذكر أن استكمال كل اجملاالت املذكورة أعاله ليس إلزامياً من أجل تقدمي 
التقرير فنياً إلى البوابة الدولية للصحة النباتية - قم بإدراج أكبر قدر ممكن 

ومتاح من املعلومات. ميكن حتديث التقرير مع معلومات جديدة في أي وقت بعد 
توافر املزيد من البيانات. ال يوجد حّد على عدد التحديثات للتقرير اخلاص بك. 
ميكنك حتديث التقرير حتى لتصحيح خطأ إمالئي أو خطأ وجدته بعد تقدمي 

ب جميع التغييرات على التقرير التي ستقوم بحفظها - تتوافر  التقرير. يتم تعقُّ
كافة اإلصدارات السابقة )املراجعات( من التقارير على البوابة الدولية للصحة 

النباتية.
للحصول على معلومات أكثر تفصيال حول اإلبالغ عن اآلفات، يرجى العودة 
إلى املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 17: اإلبالغ عن اآلفات واملعيار الدولي 

لتدابير الصحة النباتية 8: حتديد حالة اآلفات في منطقة ما 
إذا واجهتكم أي مشكلة في التحرير ال تترددوا في االتصال بأمانة االتفاقية 

للحصول على املساعدة. ميكنكم إرسال رسالة بالبريد االلكتروني مع طلبكم لـ 
.dorota.buzon@fao.org أو مباشرة إلى ippc@fao.org

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
https://www.ippc.int/en/publications/612/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/612/
https://www.ippc.int/en/publications/612/
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تغييرات بني نقاط االتصال في أيلول/سبتمبر 2016
في أيلول/سبتمبر 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
بنغالدش، كولومبيا، هاييتي، الهند، نيجيريا، اجلمهورية البوليفارية لفنزويال.

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491452أفريقيا

251249آسيا

4515144أوروبا

331686أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22132أمريكا الشمالية

139100جنوب غرب الهادي

18268563اجملموع

أيلول/سبتمبر 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

ساو تومي وبرينسيب، جنوب أفريقيا
أفريقيا، زامبيا

40

اليابان، ماليزيا، باكستان، الفيبني، آسيا
نيبال، تيمور-الشرقية، جمهورية 

كوريا

61

00أوكرنياأوروبا

غوايانا، جامايكا، نيكاراغوا، أمريكا الالتينية والكاريبي
ترينيداد وتوباغو

51

00-الشرق األدنى

20الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

1725اجملموع

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2016(
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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

