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ملنطقة آسيا
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صفحة 3
إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة 

الدولية للصحة النباتية )البيانات صاحلة 
حتى 31 آب/أغسطس  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.

ورشة عمل حول االلتزام الوطني لإلبالغ ملنطقة آسيا
عقدت ورشة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على االتزامات الوطنية 
لإلبالغ إلقليم آسيا يومي 05-09 أيلول/سبتمبر لعام 2016 في بكني، الصني. مت 
تنظيم ورشة العمل باملشاركة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومفوضية 

وقاية النباتات آلسيا واحمليط الهادئ )APPPC(. وحضر االجتماع 25 مشاركاً من 
16 دولة في منطقة آسيا.

وخالل الورشة مت تناول املوضوعات ذات الصلة بااللتزام الوطني لإلبالغ: 
تغييرات على تبادل .معلومات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات منذ عام 2011. 

إحصاءات .االلتزام الوطني لإلبالغ .لبلدان .مفوضية وقاية النباتات آلسيا واحمليط 
الهادئ؛ األنشطة املستقبلية ذات الصلة بااللتزام الوطني لإلبالغ لعام 2020؛ 

.املواد التدريبية على الشابكة لاللتزام الوطني لإلبالغ سنة االلتزام الوطني 
لإلبالغ في اإلبالغ عن اآلفات؛ وأهمية الشبكات.

قدم املشاركون تقارير جديدة من بلدانهم عن االلتزام الوطني لإلبالغ وعملوا 
على وضع خطط عمل وطنية لاللتزام الوطني لإلبالغ نحو عام 2020. وتضمنت 

ورشة العمل أيضاً عرضاً تدريبياً عملياً وتدريباً على إدخال بيانات االلتزامات 
الوطنية لإلبالغ. وخالل هذه الدورة قام املشاركون بتحميل التقارير اجلديدة 

لاللتزام الوطني لإلبالغ على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية. وكانت 
هناك أيضاً جلسة منفصلة مكرسة ملوقع مفوضية آسيا ومنطقة الهادي 

على الشابكة.

تعتزم أمانة االتفاقية الدولية تنظيم ورشة عمل واحدة على األقل حول 
االلتزام الوطني لإلبالغ لكل إقليم في منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
في غضون السنوات اخلمس املقبلة بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية 

النباتات ذات الصلة فضالً عن املكاتب اإلقليمية وشبه اإلقليمية في املنظمة.

https://www.ippc.int/en/news/the-ippc-workshop-on-national-reporting-obligations-for-asia-held-in-china/
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هل تعلم
أنه كانت هناك زيادة في عدد تقارير اآلفات احململة. ميكنك رؤية جميع تقارير اآلفات هنا

 إنشاء تقرير آفة على البوابة الدولية للصحة النباتية
)اجلزء الرابع(

إنشاء تقرير جديد آلفة - اخلطوات من 71-91 )ميكنك العثور على 
اخلطوات السابقة في إصدارات حزيران/يونيو ومتوز/يوليو وآب/أغسطس من 

حتديثات االلتزامات الوطنية لإلبالغ(:

"املواقع ": هنا لديك إمكانية إلرفاق عناوين الروابط ملواقع على 17.  
الشابكة ذات صلة للتقرير. على سبيل املثال ميكن أن تكون وصلة إلى موقع 
وطني أو إقليمي خاص بك مع مزيد من املعلومات حول الفاشية. في حقل 
حتت "عنوان روابط ملزيد من املعلومات" تقوم بإدراج عنوان الرابط من موقع 

على الشابكة ذا صلة. ميكنك إضافة العديد من الروابط من خالل النقر على 
زر "إضافة أخرى" واتباع اإلجراء نفسه. إلزالة الصلة حتتاج إلى الضغط على زر 

"إزالة". إذا كنت تستخدم هذا اخليار عليك أن تتذكر أن هذه الروابط يجب أن 
تكون عاملة على مدار الزمن. ومع تغير عناوين املواقع على الشابكة في كثير 

من األحيان تذكر أن تقوم بتحديث الرابط مبجرد حدوث التغيير.
"إخطار اتصاالت البلدان، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، 18.  

واملنظمات الدولية، أو أمانة االتفاقية". هنا لديك إمكانية إلبالغ بلدان أخرى 
ومنظمات إقليمية لوقاية النباتات، ومنظمات دولية أو أمانة االتفاقية حول 
التقرير الذي تكون قد حملته. إذا اخترت هذا اخليار سيتم تلقائياً إرسال بريد 

إلكتروني مع وصلة ذات صلة للبوابة الدولية للصحة النباتية إلى عنوان البريد 
اإللكتروني الرسمي لنقطة االتصال الرسمية للبلد اخملتار أو املنظمة اإلقليمية 

لوقاية النباتات.
الستخدام هذا اخليار حتتاج إلى التحقق من مربع )عن طريق النقر عليه( حتت 

عنوان "إعالم" ثم حدِّد من القوائم اسم البلد و / أو املنظمات اخملتارة. ميكنك 
اختيار أكثر من بلد أو أكثر من منظمة واحدة من القوائم.

إلخطار أمانة االتفاقية حتتاج إلى التحقق من مربع )عن طريق النقر عليه( 
حتت عنوان "إخطار األمانة".

عند االنتهاء من ملء االستمارة تذكر أن تقوم بحفظ البيانات من 19.  
خالل النقر على الزر املسمى: "أرسل" في أسفل الصفحة.

ملزيد من املعلومات التفصيلية حول اإلبالغ عن اآلفات يرجى العودة للمعيار 
الدولي لتدابير الصة النباتية رقم 17: اإلبالغ عن اآلفات واملعيار الدولي لتدابير 

الصحة النباتية رقم 8: حتديد حالة اآلفات في منطقة ما. 
تذكر أن استكمال كل اجملاالت املذكورة أعاله ليس إلزامياً من أجل تقدمي 

التقرير تقنياً إلى البوابة الدولية للصحة النباتية - في واقع األمر يعد العنوان 
فقط في الوقت الراهن ضروري. لذلك، ميكنك ملء العديد من احلقول أو عدد 

قليل منها والتي جتدها مناسبة لتقريرك، ومع ذلك، يفضل إدراج أكبر قدر ممكن 
ومتاح من املعلومات. ميكن حتديث التقرير مع معلومات جديدة في أي وقت بعد 

توافر املزيد من البيانات.

https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
https://www.ippc.int/en/publications/606/
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 آب/أغسطس 2016
في آب/أغسطس 2016، قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
مصر، قيرغستان، ناميبيا، الفليبني، ترينيداد وتوباغو

تقارير اآلفات

اإلقليم
عدد األطراف 

املتعاقدة
عدد األطراف 

عدد التقاريراملبلغة

491248أفريقيا

25843آسيا

4515144أوروبا

331681أمريكا الالتينية والكاريبي

1500الشرق األدنى

22130أمريكا الشمالية

139100جنوب غرب الهادي

18262546اجملموع

آب/أغسطس 2016تقارير اآلفات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم

00-أفريقيا

21اليابان، جمهورية كوريا، تايالندآسيا

00-أوروبا

01باربادوسأمريكا الالتينية والكاريبي

00-الشرق األدنى

100الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية

10-جنوب غرب الهادي

إحصائيات عن تقرير اآلفات على البوابة الدولية للصحة 
النباتية )البيانات صاحلة حتى 31 آب/أغسطس 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

