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احملتويات
صفحة 1

نصائح فنية حول إدخال البيانات إلى البوابة 
الدولية للصحة النباتية

صفحة 2
إنشاء تقرير اآلفات على البوابة الدولية 

للصحة النباتية )اجلزء األول(

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 أيار/مايو 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.

نصائح فنية حول إدخال البيانات إلى البوابة الدولية 
للصحة النباتية

استخدام البرامج النصية العادية
بدالً من نسخ / لصق النص اخلاص بك مباشرة من برنامج WORD في مربع 

النص الوارد في النموذج الذي يفتح عند تقدميك لتقرير، من املستحسن أن 
تقوم بنسخ / لصق النص في برنامج نص عادي أوال. ميكن أن يكون برنامج 

النص العادي "املفكرة - pad note" في حالة استخدام جهاز حاسوب شخصي 
أو / حترير النص في حالة استخدام "ماك". وبعد ذلك، يتم نقل النص إلى مربع 

نصي حيث ميكنك إعادة صياغته إذا لزم األمر. تزيل هذه اخلطوة اإلضافية الترميز 
الغريب من برنامج WORD ومتنع مشكالت التنسيق مع نظام التطبيق.

حجم امللفات
يجب أن تكون امللفات التي يتم حتميلها على البوابة الدولية للصحة النباتية 

أقل من 20 ميغابايت. هذا هو احلد الذي مت تعيينه من قبل البرنامج. وميكن 
جعل عديد من امللفات/ أمناط امللفات أصغر وحتويلها إلى PDF باستخدام أدوبي 

لضغط امللف.

املتصفحات
من أجل االفادة الكاملة من ميزات البوابة الدولية للصحة النباتية واخليارات 

أثناء حترير االلتزامات الوطنية لإلبالغ لبلدك، من املستحسن استخدام أحدث 
إصدار من متصفح االنترنت اخلاص بك. على سبيل املثال، كل امليزات واخليارات 

تعمل بشكل جيد في مستكشف الشابكة 9 ولكن ليس في مستكشف 
الشابكة 8. وتعمل جميع امليزات بشكل جيد في برنامج كروم.
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هل تعلم
في نيسان/أبريل 2016 اعتمدت الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية إجراءات االلتزام 
الوطني لإلبالغ. وهي متوفرة على البوابة الدولية للصحة النباتية IPP، ومتاحة في الوقت احلاضر 
باللغة اإلجنليزية، كمرفق 09 لتقرير الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية . كما مت حتميلها 
أيضاً في مجلد االلتزام الوطني لإلبالغ.
وستضاف إصدارات باللغات األخرى قريباً.

إنشاء تقرير آلفة ما على البوابة الدولية للصحة النباتية 
)اجلزء األول(

قبل إضافة تقرير آلفة ما

قبل أن تقوم بإضافة املعلومات إلى املوقع، من املهم إعداد البيانات للتحميل 
ق ما إذا كنت قد اتبعت اإلجراءات التي  على نحو كاف. على سبيل املثال، حتقَّ

وضعتها، على سبيل، املثال املنظمة الوطنية اخلاصة بك للحصول على تقارير من 
املعلومات. إذا كنت تقوم بتحرير النص املوجود أو حتميل تقرير جديد، سوف حتتاج 
إلى أن يكون النص املتفق عليه وامللفات أو الروابط ذات الصلة جاهزة للتحميل.

قبل حتميل تقرير جديد آلفة ما، حتقق أوال ما إذا كان هناك تقرير مماثل موجود 
مسبقاً على البوابة الدولية للصحة النباتية بشأن اآلفة نفسها والتفشي 

نفسه رمبا مع معلومات عفا عليها الزمن. ومن األفضل أن تقوم بتحديث التقرير 
ل على البوابة الدولية للصحة النباتية سابقاً وجعله محدثاً حتى  القائم احملمَّ

تاريخه )وأن تأخذ في االعتبار التغيًّرات، على سبيل املثال، في حالة اآلفة، تدابير 
االستئصال التي مت اجنازها أو متديدها، واملناطق املعينة التي غيرت احلدود(، من 

احلفاظ على إضافة تقارير جديدة لآلفة نفسها والتفشي نفسه.
يتم تعقب جميع التغييرات على التقارير التي ستقوم بحفظها - تتوافر كافة 
اإلصدارات السابقة )املراجعات( من التقارير على البوابة. الدولية للصحة النباتية. 

بشكل عام الميكن حذف أي تقرير. وإذا اخترت أن يكون لديك العديد من التقارير 
في حتت العنوان نفسه أو عنوان مشابه، يرجى التأكد من أنها وصفت بشكل 

واضح - حتت عناوينهم أو في الوصف - ويشار إلى العناوين األكثر حداثة.

إنشاء تقرير آلفة جديدة )اخلطوات األربع األولى(

تسجيل الدخول إلى موقع البوابة الدولية للصحة النباتية على 1.  
الشابكة انقر على الزر املسمى "حترير معلومات البلد".

حتت عنوان "االلتزامات الوطنية لإلبالغ" هناك قائمة من التقارير، مبا في 2.  
ذلك تقارير اآلفات )تقارير اآلفات الرسمية(، والتي ميكن أن تقدمها البلدان.

من أجل إضافة تقرير جديد لآلفات، حتتاج إلى الضغط على الزر املسمى 3.  
"إضافة جديد" بجوار عنوان: تقارير اآلفات الرسمية. ينشط النقر على هذا الزر 

منوذجاً. يفتح هذا النموذج لتمكينك من تقدمي البيانات.
امأل في حقل "العنوان" من التقرير اخلاص بك. ويفضل أن يذكر 4.  

التقريرعلى األقل اسم اآلفة واملنطقة اجلغرافية )البلد و / أو املنطقة(.

 .... يتبع

https://www.ippc.int/en/publications/82487/
https://www.ippc.int/ar/accounts/login/
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تغييرات بني نقاط االتصال في أيار/مايو 2016
في أيار/مايو 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
جامايكا، سويسرا، جلنة الصحة النباتية

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491247أفريقيا

25841آسيا

4515144أوروبا

331681أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22119أمريكا الشمالية

13999جنوب غرب الهادي

18262531اجملموع

أيار/مايو 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

10جنوب أفريقياأفريقيا

10جمهورية كورياآسيا

11تركياأوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

10الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

20أسترالياجنوب غرب الهادي

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 أيار/مايو 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 )النموذح IV( نسخة جديدة )شباط/فبراير 2015(.
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/

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

