
 

 

 حًاٌت انًىارد انُباحٍت فً انؼانى 
 اَفاث يٍ

 2015 ٌولٌو/تموز( 4) 2المجلد 

 

 الدوليةإحصائيات عن التقارير الخاصة بوصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات على البوابة 

(2015 يونية/حزيران 30للصحة النباتية )البيانات صالحة حتى   

  

أٌار/ماٌو –كانون الثانً/ٌناٌر 
2015 

 المطرٌة لولاٌة النباتات وصف المنظمة

عدد  عدد التمارٌر جدٌد محدث
األطراف 

 المبلغة

عدد األطراف 
 المتعالدة

 اإلللٌم

 أفرٌمٌا 49 26 39 2 0

 آسٌا 25 12 18 0 0

 أوروبا 45 33 41 2 4

أمرٌكا الالتٌنٌة  33 18 46 1 1
 والكارٌبً

 الشرق األدنى 15 2 3 0 0

 أمرٌكا الشمالٌة 2 2 3 0 0

جنوب غرب  13 2 17 4 2
 الهادي

 المجموع 182 95 167 9 7

 
 

     

 
 

     

 وصف المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات 2015أيار/مايو 

 اإلللٌم الطرف المتعالد جدٌد محدث
 أفرٌمٌا - 0 0

 آسٌا - 0 0

 أوروبا لبرص، سلوفٌنٌا، المملكة المتحدة 2 4

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً مابان 0 1

 الشرق األدنى - 0 0

 أمرٌكا الشمالٌة - 0 0

 جنوب غرب الهادي بولٌنٌزٌا الفرنسٌة 0 2

 

 )استبدال كافة الملفات بملفات جدٌدة( إضافة أو تحدٌثالحك فً للنماط الرسمٌة ومحررٌهم للبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة أن 
المعٌنٌن فً أمانة االتفالٌة الدولٌة لولاٌة البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة  إلدارًٌلإلبالغ، على أنه ٌمكن  االلتزامات الوطنٌة

.فمط فً حاالت استثنائٌة  حذف هذه الملفاتالنباتات   

: على الرابط جة إلى حذف ملف تم تحمٌله بالخطأ، ٌرجى االتصال بأمانة االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتاتإذا دعت الحا
)ippc@fao.org(. 

 المحتويات
 

إحصائيات عن التقارير الخاصة بوصف  ]1 حةصف[
المنظمة القطرية لوقاية النباتات على البوابة اإللكترونية 

 النباتيةللصحة 

ق من تقريرك الخاص بوصف المنظمة تحق   ]2 حةصف[
خطاب تذكير من أمانة االتفاقية القطرية لوقاية النباتات )

 (الدولية لوقاية النباتات

طوط توجيهية لبرنامج مراقبة جودة "خ ]3 صفحة[
 االلتزام الوطني لإلبالغ"

تغييرات بين نقاط االتصال الرسمية في  ]3 صفحة[
  2015يونية /حزيران

 هل تعلم؟
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 من تقريرك الخاص بوصف المنظمة القطرية لوقاية النباتاتتحق ق 

 من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(كير خطاب تذ)

الوطنً االلتزام  بشأنالدولٌة لولاٌة النباتات  التفالٌةل الرسمٌة االتصال نماط إلى ا  رسمٌ ا  خطاب، 2015ماٌو أٌار/ نهاٌة فً، أمانة االتفالٌة أرسلت
االلتزام  اهذ تجاه بواجبها نماط االتصال الرسمٌة تذكٌر الخطاب الغرض من هذا وكان. NPPO)منظمة المطرٌة لولاٌة النباتات )لل وصف لإلبالغ:

ٌة عشر المؤدٌة للدورة الحاد الفترة أن اإلعالن على ،2015مارس المنعمدة فً آذار/ هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌةالدورة العاشرة لخالل  ،تم هأن رتوذك  
 للهٌئة ستصبح عام االلتزام الوطنً لإلبالغ "تنظٌم المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات".

الخاصة  النبات لولاٌة المطرٌة الرسمٌة لمنظمةل وصف عن ،على األلل ،اإلبالغالمتعالدة  األطرافٌتعٌ ن على  بأن تذكٌركم أمانة االتفالٌة تودولذلن، 
البوابة الدولٌة للصحة  على للمرة األولى تأمٌنه إما عن طرٌك ذلن وٌمكن أن ٌتم .االتفالٌة من  4المادة الرابعة فًعلى النحو المنصوص علٌه )بها 

 .الحالً الوضع عكسلٌ موجودالسجل ال أو تحدٌث، (IPPالنباتٌة )

 بلدنل إلى الصفحة الرئٌسٌة عن طرٌك الذهاب للبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة والعودة أخذ الولت الكافً ٌرجى
 )countries/-https://www.ippc.int/en/countries/all/list( المنظمة المطرٌة وصف االلتزام الوطنً لإلبالغ عن تمرٌرإذا كان  والتدلٌك فٌما 

 .صحٌحو هنانلولاٌة النباتات موجود 

 

تحدٌث المعلومات بشكل على الطرف المتعالد أي من االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ على البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة، ٌتعٌ ن وبعد أن ٌموم بلدن بتحمٌل 
لٌل متاح باللغات العربٌة والد ،، وفً الولت المناسب. ولد أعدت األمانة دلٌل إدخال البٌانات لمساعدتكم فً اإلبالغ عن لضاٌارهامنتظم فً حال تغٌ  

 ./https://www.ippc.int/en/publications/80405وٌمكن تحمٌله من مولع االتفالٌة على الشابكة:  .اإلسبانٌةالروسٌة وواإلنكلٌزٌة والفرنسٌة و

 )ippc@fao.org.( أمانة االتفالٌةب فً االتصال ٌرجى عدم التردد، المعلومات أثناء تحمٌل تساؤالت لدٌنكان أو  واجهتن مشكالتحال  فًو

 عام "تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات"

ز  2016إلى آذار/ مارس  2015( من نٌسان/أبرٌل 12 – 01) 2سٌتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارٌة مجلد  وسترك ِّ
 المنظمات المطرٌة لولاٌة النباتات وعملها. ٌرجى التأك د من لراءتها كلهاعلى أهداف 

https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
mailto:ippc@fao.org
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 
 

 خطوط توجيهيت لمراقبت جودة برنامج االلتزام الوطني لإلبالغ

 الشروع فً برنامج أمانة االتفالٌةن على ٌ  ٌتع هأن( NROAGتزامات الوطنٌة لإلبالغ )لأوصت الجماعة االستشارٌة لال، 2014ً عام ف
تمدٌم  أو كتحم  لامن ذلن مانة األ وال تنوي .األطراف المتعالدة من لبل البٌانات التً تم تحمٌلهاتوفٌر التوجٌه بشأن مرالبة الجودة لل

 المعلومات أو وضع المشورة بشأنبإسداء  مومستفإنها ومع ذلن،  .NROs)الغ )لتزامات الوطنٌة لإلبالفنً لال المحتوى توصٌات بشأن
 مشروع أمانة االتفالٌة وضعت السبب هذاول .هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة علٌها تالتً وافم بااللتزام الوطنً لإلبالغ اإلجراءات المتعلمة

  برنامج االلتزام الوطنً لإلبالغ جودةلمرالبة التوجٌهٌة  الخطوط"

 هى حىفٍز يزاقبت انجىدة انغزض يٍ أٌ يذكزة انخطىط انخىجٍهٍت هذِ األياَت جػزض، 2015ٌىٍَى فً حزٌزاٌ/ اجخًاع انًكخب فًو[1]

 انخقارٌز انخً ححذٌذ يىقغ يٍ انبىابت انذونٍت نهصحت انُباحٍت يسخخذيى كٌٍخً أٌ نهًساػذة ػهى ضًاٌنهطزف انًخؼاقذ انذػى اإلداري 

   ً  ػهى َحى كاف يضًىَهاانؼُىاٌ  ٌؼكسأٌ و ،انبىابت أداة بحث اسخخذاو ػُذ بشكم صحٍحوأٌ ٌخى إٌجادها ، بسهىنت ههاٌح

أكخىبز فً حشزٌٍ أول/ اجخًاع انًكخب ػهىانخىجٍهٍت  انخطىطهذِ  ؼزضوسخ   .واضحت ووجذ أَها انخىجٍهٍتانخطىط  وَاقش انًكخب[2]

 .حى اسخاليها /يالحظاثحؼهٍقاث تأٌ يزاػاةيغ  هاححذٌث بؼذ نهًىافقت 2015

االلتزامات الوطنٌة  إلى األطراف المتعالدة لتحسٌن نوعٌة هلتوجٌه إلى األمانة بشأن ما ٌمكن أن ترسلفً االنماط التالٌة ج ادرم إتٌس[3]
 :تٌةاالبوابة الدولٌة للصحة النب على لإلبالغ

تم اإلبالغ عن وصف المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات على ، على سبٌل المثال على البوابة على نحو خاطئمعلومات ال ضعتو
 .آفاتتمرٌر  أنه

على التً من شأنها تحسٌن نتائج البحث أو الفهمساسٌة األمعلومات التكون مد ف فٌما ٌتعلك بعنوان الوثٌمةوضوح لا ٌمكن تحسٌن ،
 .مفمودة ،سبٌل المثال

 فاسدة مفمودة أو ملفات تحدٌد 

 مٌتة مفمودة أو حلمات تحدٌد 

/الروابط غٌر فاعلة. أوٌجعل الملفات وضع المعلومات فً نموذج التمرٌر بشكل خاطئ ٌسبب اإلربان و 

.)إضافة تمارٌر جدٌدة عوضا  عن تحدٌث التمرٌر المدٌم )المائم 

ذات الصلةعلومات متحدٌد روابط عامة ال تؤمن ال. 

ونً غٌر عاملة.تمدٌم عناوٌن برٌد إلكتر 

.تحدٌد تمارٌر أو نصوص مكررة فً التمرٌر 

 لوضوح والفهم.امن أجل تخطٌط التمرٌر إمكانٌة تحسٌن 

لالستخدام.لبٌانات ا فً عملٌات البحث أو لابلٌةتؤثر لد إمالئٌة أخطاء طباعة، وعالمات الترلٌم وفً الأخطاء  تحدٌد 

 2015 يونية/حزيرانتغييرات بين نقاط االتصال الرسمية في 

 التالٌة بترشٌح نماط اتصال رسمٌة:، لامت األطراف المتعالدة 2015 ٌونٌة/حزٌرانفً 

 مصر العربٌةجمهورٌة، 

 العربٌة السورٌة.الجمهورٌة 
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 كشاف المختصرات

 

CP  الطرف المتعالد مع االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات 

CPM   تدابٌر الصحة النباتٌةهٌئة  

FAO  منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة 

IPP  البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة )www.ippc.int( 

IPPC   االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات 

NPPO  المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات 

NROs   لإلبالغااللتزامات الوطنٌة 

NROAG  الجماعة االستشارٌة لاللتزامات الوطنٌة لإلبالغ 

OCP   نمطة االتصال الرسمٌة لطرف متعالد مع االتفالٌة 

RPPO  المنظمة اإلللٌمٌة لولاٌة النباتات 

 

 

 

2015 وٌولٌ/تموز( 4) 2المجلد   
 

 الدولٌة لولاٌة النباتاتتحدٌث االتفالٌة 
 

  – قبل ترحالك رفك   

 إفهم عواقب أفعالك.

كم مرة نسافر غالبا  ونشتري تحفا  خشبٌة، وأزهارا  ومنتجات 

رلة؟ زراعٌة ألخذها للبلد كهداٌا لألصدلاء والعائ لبل المٌام  فك ِّ

ٌمكن أن تأخذ معن آفات إلى بلدن لد تحدث أثرا   –بذلن 

التصادٌا  أو بٌئٌا  سلبٌا  على غاٌة من األهمٌة، أو أثر أمٍن 

 غذائً

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 الوقاية خير من العالج

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 أمانة االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات

 منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 

  39+-06-5705-4812:  هاتف

  ippc@fao.org :برٌد إلكترونً

 : int.ippc.wwwالمولع على الشابكة: 
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