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احملتويات
صفحة 1

محتوى اإلبالغ عن آفة ما

صفحة 2
حتديث تقرير آفات موجود على البوابة الدولية 

للصحة النباتية )اجلزء الثاني(

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 تشرين الثاني/نوفمبر 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.

محتوى اإلبالغ عن آفة ما
يقدم املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 17: اإلبالغ عن اآلفات  مشورة 

شاملة عن محتوى اإلبالغ عن آفة ما. ويذكر أن تقرير آفة ما يتعي أن يبيِّ 
بوضوح:
◆ هوية اآلفة مع االسم العلمي )حيثما أمكن ذلك، إلى مستوى النوع، 	

ومستوى حتت النوع، إذا كانا معروفي وذوي صلة(؛
◆ ناريخ التقرير؛	
◆ العائل )العوائل( أو البنود  ذات الصلة )حسب االقتضاء(؛	
◆ وضع اآلفة حتت املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 8: حتديد حالة 	

اآلفات في منطقة ما
◆ التوزيع اجلغرافي لآلفة )مبا في ذلك خارطة، إذا كان ذلك مناسبا(؛	
◆ طبيعة اخلطر املباشر أو احملتمل، أو أي سبب آخر لإلبالغ.	

قد يشير التقرير أيضا لتدابير الصحة النباتية املطبقة أو املطلوبة، والغرض 
منها، وأية معلومات أخرى كما هو مبي في سجالت اآلفات في املعيار الدولي 

الدولي لتدابير الصحة النباتية 8.
وإذا كانت كل املعلومات غير متوافرة عن وضع اآلفة، يتعيًّ عمل تقرير أولي 

وحتديثه الحقاً، عند توافر املزيد من املعلومات.

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/
https://www.ippc.int/en/publications/612/


2

بي عر 2016 كانون األول/ديسمبر   |  9  |  3 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

هل تعلم
أن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعد إحصاءات جديدة لاللتزام الوطني لإلبالغ تُظهر 
ملخصات شاملة ورسوماً بيانية استناداً إلى التقارير التي مت حتميلها من قبل الدول على البوابة 
الدولية للصحة النباتية. وسوف تكون متاحة قريباً.

حتديث تقرير آفات موجود على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )اجلزء الثاني(

ميكنك العثور على اجلزء األول في عدد تشرين أول/أكتوبر من حتديث االلتزامات 
الوطنية لإلبالع

يرغب املستخدمون في كثير من األحيان، عند القيام بتحديث تقارير اآلفات 
املوجودة ، استبدال امللف املرفق سابقا للتقرير. ومن أجل القيام بذلك 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" توجد قائمة بالتقارير، مبا في ذلك   2.
تقارير اآلفات، والتي 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 اليمي. ينشط 

النقر على هذا الزر منوذجاً. يفتح هذا النموذج ممكناً إياك من حتديث 
البيانات املقدمة من قبل في هذا التقرير.

قم بالتمرير ألسفل لرؤية "امللفات". الستبدال امللف الذي مت حتميله   5.
سابقا )كما هو موضح بعد "في الوقت الراهن"(، انقر على زر "اختيار 

ملف" حتته ثم قم بتحديد مستند مخزن على جهاز احلاسوب اخلاص 
بك )تذكر أن تنقر على فتح في مؤطر احلوار الذي يتعيًّ أن يظهر على 

الشاشة(.
في حقل "الوصف" الذي يُرى أعلى امللف، ميكنك تغيير اسم امللف بكتابة   6.

اسم جديد له. وفي هذا اجملال، ميكنك كتابة أي اسم عام، مثل: مرفق أو 
تقرير أو أي اسم أطول معيَّ من اختيارك. ومن شأن ذلك أن يكون االسم 

مرئياً كحلقة وصل مميزة )حتت: "ملفات التقرير"( التي ميكنك النقر عليها 
لتنزيل امللف.

انقر على الزر املسمى: "حتديث التقرير" في أسفل الصفحة.  7.



3

بي عر 2016 كانون األول/ديسمبر   |  9  |  3 اجمللد  االلتزامات  نشرة   |  NROs حتديث 
لإلبالغ الوطنية 

تغييرات بني نقاط االتصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2016
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
جزر كاميان، إيرلندا، مالطا.

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491452أفريقيا

251251آسيا

4516147أوروبا

331691أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22136أمريكا الشمالية

139103جنوب غرب الهادي

18269580اجملموع

تشرين الثاني/نوفمبر تقارير اآلفات
2016

محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

10ميامنارآسيا

02قبرص، جمهورية التشيكأوروبا

52نيكاراغوا، ترينيداد وتوباغوأمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

0-أمريكا الشمالية

12أسترالياجنوب غرب الهادي

76اجملموع

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 30 تشرين الثاتي/نوفمبر 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

