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 (NPPO(: وصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات )NROsرد: االلتزامات الوطنية لإلبالغ )

 

 

 عزيزي نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

 إلبالغلالتزامات  عدة (1997) النباتات الدولية لوقايةتفاقية المعدل لالالجديد النص ، أنشأ كما تذكرون

(NROs)  وتعد  االتفاقية المتعاقدة في ألطرافعنها على ا القانونية مسؤوليةال تقع . ( النقاط الرسمية لالتفاقيةOCPs)، 

في إطار  االتصاالت الرسميةالقيام ب هي مسؤولة عنف -هذه االلتزامات  تلبيةل  مركزية ،نها األطراف المتعاقدةالتي تعي  

 IPP  -للصحة النباتية البوابة الدولية من خالل تقارير تأمين عن عمليا  مسؤولة  وهي االتفاقية،

)https://www.ippc.int/( النباتيةالصحة  هيئة تدابير وفق ما وافقت عليه ).(CPM. 

وليو يتموز/ في، (NROAG) ،إلبالغالوطنية للتزامات لالللجماعة االستشارية االجتماع األول  خالل تم االتفاق

الدورة العاشرة لهيئة  خالل 2015مارس آذار/ فيعلن لإلبالغ. وأ   مختلف وطنيلتزام ال كل عاميكرس  على أن، 2014

االلتزام  سنة صبحست  CPM-11تسبق الدورة الحادية عشر للهيئةالتي  الفترة أن، CPM-10 تدابير الصحة النباتية

 ."لوقاية النباتات المنظمة القطرية تنظيم" الخاص بـ  الوطني

أنه يتعيَّن على األطراف ذكركم ت  الفرصة ل ماغتناالدولية لوقاية النباتات  أمانة االتفاقية تود  ، وفي هذا السياق

( ةاالتفاقي من  4الفقرةالمادة الرابعة )ت وقاية النباتاالوطني الرسمي ل تنظيمها وصف عن ر على األقلتقديم تقري المتعاقدة 

السجل  أو تحديث، على البوابة الدولية للصحة النباتية ،للمرة األولى الوصف، تأمينعن طريق إما ذلك  ويمكن أن يتم

تحديثي  فيالوطني لإلبالغ  لتزامالاهذا  يخصفيما  المعلومات مزيد من يمكنك العثور على .الحالة الراهنة عكسلي القائم

"s://www.ippc.int/en/corehttp-لاللتزامات الوطمية لإلبالغ  2015مايو أيار/و أبريلنيسان/التفاقية لشهري 

”nppo/-the-of-organization-the-of-year-exchange/nro/the-activities/information 

االلتزامات الوطنية لإلبالغ من خالل تلبية  على أنهيئة تدابير الصحة النباتية وافقت ، عمليةال ولتيسير هذه

النقاط  جميعوقد أعطيت  .في إطار االتفاقية الدولية رسميال لإلبالغ هو األسلوب المفضل البوابة الدولية للصحة النباتية

دخال إل دليال   األمانة وقد أعدت– البوابة. تقارير على تحميلحقوق ، للبوابة نينالمعي   المحررينو، لالتصالالرسمية 

 والروسية ،والفرنسية ،نجليزيةاإل العربية، باللغات فرامتوهو و قضايا اإلبالغ في ملمساعدتك على البوابة البيانات يدويا  

  /https://www.ippc.int/en/publications/80405على الشابكة::االتفاقية من موقع تحميلهاإلسبانية ويمكن و

ل بلدكركم بأنيذكت، نفسه في الوقت ،تود األمانة أيا  من االلتزامات الوطنية لإلبالغ على البوابة  مه مجرد أن يحمَّ

 .المناسبتحديثها على نحو منتظم، وفي الوقت الطرف المتعاقد على يتعي ن فإنه الدولية للصحة النباتية، 
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هذه توفير م ورصد التقد  ب سنقوم هذا االلتزام الوطني لإلبالغ أو الوفاء به. تحديث في تعاونكم نثمن عاليا  

 . "لاللتزامات الوطنية لإلبالغ فاقيةتاال تحديث"من خالل  ةشهريال النشرة اإلخبارية خاللمن  التحديثات

 في االتصال ديرجى عدم الترد  ، المعلومات أثناء تحميل استفسارات مكانت لديكأو  مشكالت مواجهتك في حال

 )dorota.buzon@fao.orgبوزون  دوروتاأو  dave.nowell@fao.org نويل ديفيد) أمانة االتفاقيةب
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 .أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات –فريدريك، نويل، بوزون 

mailto:dave.nowell@fao.org
mailto:dorota.buzon@fao.org

