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احملتويات
صفحة 1

نظام التذكير التلقائي لاللتزام الوطني 
لإلبالغ

صفحة 2
إنشاء تقرير اآلفات على البوابة الدولية 

للصحة النباتية )اجلزء الثالث(

صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 متوز/يوليو 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.

نظام التذكير التلقائي لاللتزام الوطني لإلبالغ
مت، في اجتماع ُعقد في متوز/يوليو 2014، إنشاء الفريق االستشاري لاللتزامات 

الوطنية لإلبالغ ))NROAG لتطوير نظام تذكير آلي للبوابة الدولية للصحة 
النباتية باعتباره واحداً من األهداف على املدى القصير. وقد اعتمدت الدورة 

احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية في نيسان/أبريل عام 2016 خطة 
عمل االلتزام الوطني لإلبالغ مبا في ذلك النظام.

عملت أمانة االتفاقية الدولية على هذه القضية لعدة أشهر، ونتيجة لذلك 
أصبح النظام عامالً في متوز/يوليو 2016. وكان بعث رسالة تذكير عن دقة 

تفاصيل نقاط االتصال أول تذكير تلقائي مرسل.
سيتم إرسال رسائل تذكير تلقائية بصورة منتظمة على مدار السنة 

حلسابات البريد اإللكتروني جلميع النقاط الرسمية لالتصال لالتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات مع الوتيرة التالية:

◆ كل 3 أشهر: نقطة االتصال )تفاصيل االتصال(.	
◆ كل 6 أشهر: اإلبالغ عن اآلفات. اإلجراء الطارئ؛	
◆ كل 12 شهرا: وصف املنظمة القطرية. نقاط الدخول؛ قائمة باآلفات 	

اخلاضعة للوائح، التشريع: متطلبات الصحة النباتية / القيود / 
احملظورات.

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إرسال معلومات كل 3 أشهر حول امللفات 
املستخدمة في التقارير التي توقفت عن العمل والروابط أو عناوين URL التي 
قد حتتاج إلى حتديث. سيتم إرسال تذكير مرة واحدة في السنة للتحقق من 

تفاصيل اتصال محرري البوابة الدولية للصحة النباتية.
لن يتم إرسال أي تذكير تلقائي لاللتزامات الوطنية لإلبالغ الثنائية )مثل عدم 

االمتثال(.
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هل تعلم
أن أمانة االتفاقية تعمل اآلن على الدليل لاللتزامات الوطنية لإلبالغ  بهدف أن يكون الدليل متاحاً 

باللغات الفرنسية واالسبانية والروسية والعربية والصينية. 

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

إنشاء تقرير آلفة جديدة - اخلطوات من 10 حتى 16 )ميكنك أن جتد 
اخلطوات السابقة في إصداري شهري حزيران/يونيه ومتوز/يوليو من حتديث 

االلتزامات الوطنية لإلبالغ(:

امأل احلقل "العوائل أو البنود املعنية" الذي يشير إلى النباتات أو 10.  
املنتجات النباتية التي تأثرت باآلفة التي تبلغ عنها. امأل هذا احلقل بأسماء 

النباتات أو أسماء العائالت النباتية أو وصف اجملموعات النباتية أو املنتجات التي 
تثير القلق.
يعزو حقل "التوزيع اجلغرافي" إلى املناطق التي حدثت فيها فاشية 11.  

باآلفة التي تبلغ عنها أو التي تتأثر بالتدابير. يرجى االشارة إلى اسم بلدكم على 
األقل واسم املنطقة / املناطق املعنية ويفضل أن حتدد أين تقع في بلدكم.

يعزو حقل "طبيعة اخلطر الفوري أو احملتمل" لنمط اخلطر الذي حتدثه 12.  
اآلفة التي تبلغ عنها. يرجى اإلشارة هنا إلى معلومات بشأن هذا اخلطر، على 

سبيل املثال، إذا كانت اآلفة خاضعة بالفعل للوائح في بلدك أم ال.
 يشير حقل "اتصل ملزيد من املعلومات" إلى الشخص الذي ميكن 13.  

االتصال به فيما يتعلق مبحتويات هذا التقرير. اذكر اسم الشخص وعناوين 
البريد اإللكتروني اخلاصة به.

يشير حقل "كلمات مفتاحية للقضية" إلى الكلمات الرئيسية التي 14.  
ميكن أن تصف محتويات التقرير بدقة. حتتاج هنا إلى كتابة كلمة واحدة )مثل 

اآلفة، تفشي، تدبير، التجارة، التصدير، واالستيراد، وما إلى ذلك(، وانتظر النظام 
لعرض اختيار منسدل من الكلمات ذات الصلة. حتتاج إلى حتديد الكلمة أو 

الكلمات املناسبة من تلك القائمة.
يشير حقل "كلمات مفتاحية للسلعة" إلى النباتات أو املنتجات 15.  

النباتية التي تأثرت باآلفة التي تبلغ عنها. حتتاج هنا إلى كتابة كلمة واحدة 
)مثل فاكهة، نبات، خشب، بالة، الخ( وانتظار النظام ليعرض اختياراً منسدالً 

من الكلمات ذات الصلة. حتتاج إلى حتديد كلمة أو كلمات مناسبة من تلك 
القائمة.

"امللفات": هنا لديك إمكانية إرفاق وثائق لتقريرك. في حقل "الوصف" 16.  
قم بإدراج عنوان الوثيقة التي ترغب في إرفاقها. لتحميل وثيقة حتتاج إلى 
الضغط على زر "اختيار ملف" ثم حتديد الوثيقة اخملزنة على جهاز احلاسوب 

الشخصي اخلاص بك. ميكنك إضافة العديد من الوثائق عن طريق النقر على 
زر "إضافة أخرى" واتبع اإلجراء نفسه. إلزالة الوثيقة حتتاج إلى الضغط على زر 

"إزالة".

 .... يتبع

https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
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تغييرات بني نقاط االتصال في متوز/يوليو 2016
في متوز/يوليو 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
أنغوال، كوستاريكا، غانا، مولدوفيا، سويسرا، تركيا، اليمن.

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491248أفريقيا

25841آسيا

4515144أوروبا

331681أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22120أمريكا الشمالية

139100جنوب غرب الهادي

18262534اجملموع

متوز/يوليو 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

00-آسيا

00-أوروبا

00-أمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

10كنداأمريكا الشمالية

00-جنوب غرب الهادي

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 متوز/يوليو 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

