
 

 

 تآلفاا

 2015 مارس/آذار(، 6) 1المجلد 

 

 نسخة جديدة من موقع ودليل البوابة الدولية للصحة النباتية

البوابة الدولية للصحة  إطالق نسخة جديدة من موقع 2015فبراير عام تم في شباط/

وكان الهدف الرئيس من ذلك جعل إدخال البيانات أيسر في الوقت الذي يتم  .النباتية

 .التصميم العام وتبسيط عرض المعلوماتفيه تحسين 

 اا جديد الجديد، أعدت أمانة االتفاقية دليالا  الشكلولمساعدة المستخدمين على استعمال 

لبوابة الدولية للصحة النباتية. يتكون الدليل في الوقت الراهن من ا يومحرر يمستخدمل

لنقاط االتصال مخصص أ )الوصول إلى حسابك وإدخال البيانات وإدارتها(  4نموذج 

أ ب  4ونموذج  ،ومحرري البوابة الدولية للصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اآلخرين للبوابة الدولية للصحة  ن( مخصص للمستخدميك)الوصول إلى حسابك وبيانات

خر  )مثل نصائ  عامة بشنن تبادل األنماذج الاإلصدارات المحدثة من  أماالنباتية. 

. يمكنك، 2013دليل المعلومات ونصائ  أكثر تفصيال عن مضمون التقارير اإللزامية( من 

. دليل البوابة الدولية للصحة النباتيةاإلنكليزية هنا:  في الوقت الحالي، العثور على النسخة

 صدارات بلاات أخر .اإل قريباا ستتوافر و

في الوقت  ،للبوابة الدولية للصحة النباتية المتاح من الدليل الجديد ذجيقدم النمو
 بشنن: نصائ الحاضر،

  إلى حسابك؛الوصول 

 ؛ات الصلة بكلمة المرورالقضايا ذ 

 تحديث معلومات ملف التعريف الشخصي الخاص بك؛ 

  تحرير االلتزامات الوطنية لإلبالغ: إنشاء تقرير جديد وتحديث

 التقارير الموجودة؛

 عن  استخراج المعلومات من موقع: على سبيل المثال كيفية البحث

 .بيانات تخص االلتزامات الوطنية لإلبالغ

ة تصدر أمانة االتفاقية اآلن نشرة إخبارية منتظمة بشنن القضايا العامة التي يمكنك تحديثها مع أخبار وأنشطة االتفاقية. ويعد ذلك وسيل
 .بسيطة وسهلة لمتابعة عمل األمانة أو لمعرفة المزيد عن بعض من أنشطتها

 .هذا الرابطمن خالل  النشرة اإلخبارية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتيمكنك االشتراك في 
 هنايمكنك رؤية كل األصدارات السابقة 

 
 

 المحتويات
إصدار جديد من موقع ودليل البوابة الدولية  ]1صفحة [ 

 .للصحة النباتية

 في أرقام.االتجاهات  –نقطة اتصال رسمية  ]2صفحة [

قائمة المواضيع الرئيسية المتعلقة بنقاط  3]صفحة [
 االتصال الرسمية التي غطتها

 هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية لاللتزام الوطني لإلبالغ
  (: تشرين06- 01)

 2015آذار/مارس  – 2014أول/أكتوبر 

 .شباط/فبرايرتغييرات بين النقاط الرسمية في  3]صفحة [
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 االتجاهات في أرقام –نقطة اتصال رسمية جديدة 

 
في الشهر، ولم تتلق أمانة االتفاقية  ترشيحان، 2013الجديدة لنقاط االتصال التي تلقتها أمانة االتفاقية، في عام  رشيحاتكان متوسط عدد الت

ترشيحاا.  24استالم ما مجموعه  2013ترشيحات خالل األشهر الثالثة )حزيران/يونيو وتموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر( . وقد تم في عام 
اإلبالغ في علماا أنه تم إرسال رسالة التذكير السنوية لجميع نقاط االتصال لالتفاقية الدولية حول وفاء الطرف المتعاقد مع االتفاقية بالتزامات 

 .منتصف العام

٪ 61في الشهر. وتم استالم  اا ترشيح 3.9بالمتوسط  2014بلغ عدد الترشيحات الجديدة لنقاط االتصال التي تلقتها أمانة االتفاقية في عام 
في  تهاذروالترشيحات المستلمة  وبلات، 2014بين شهري آب/أغسطس وكانون أول/ديسمبر عام  2014من جميع الترشيحات لعام 

ترشيحات، على التوالي(. وبشكل إجمالي، بلغ عدد الترشيحات المستلمة في عام  8و 7شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر )
 ٪ مقارنة بالعام السابق.49ترشيحاا تمثل زيادة بنسبة  47 ،2014

، خطاباا 2014أغسطس آب/في NROAG) للجماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ )أرسلت أمانة االتفاقية، عقب االجتماع األول 
ر البلدان بضرورة الوفاء با ، بدأ 2014وفي تشرين أول/أكتوبر عام  .زاماتها باإلبالغلترسمياا إلى جميع األطراف المتعاقدة مع االتفاقية يذكِّ

ز على موضوعات تتعلق بنقاط االتصال الرسمية. وباإلضافة إلى لالشهرية سلسلة الصدور  تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ التي تركِّ
 لتزامات الوطنية لإلبالغ.، موظفاا جديداا كداعم لال2014ذلك، عينت أمانة االتفاقية الدولية ، في حزيران/يونيو 
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Number of new Contact Points

 عام نقطة اإلتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ز  2015إلى آذار/مارس  2014( من تشرين أول/أكتوبر 06- 01سيتم نشر هذه المجموعة من النشرات اإلخبارية )المجلدات  وستركِّ
 كلها..على أهداف وأداء نقاط اإلتصال الرسمية. يرجى التنكد من قراءتها 

 

 االتصال الجديدةعدد نقاط 

 عدد نقاط االتصال الجديدة
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 
 

 قائمة المواضيع الرئيسية المتعلقة بنقاط االتصال الرسمية التي غطتها

(: تشرين 06- 01) هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية لاللتزام الوطني لإلبالغ

 2015آذار/مارس  – 2014أول/أكتوبر 

 

 (2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين أول/أكتوبر  ؟لماذا وكيف يتم استخدام البوابة الدولية للصحة النباتية .1

 (2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين أول/أكتوبر  دور نقاط االتصال الرسمية .2

 (2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين أول/أكتوبر  كيفية ترشي  نقطة اتصال رسمية جديدة؟ .3

 (2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين ثاني/نوفمبر  دور محرر البوابة الدولية للصحة النباتية .4

االتصال لنقاط االتصال الرسمية محدثة والعواقب الممكنة نتيجة عدم المحافظة على تفاصيل  تفاصيلالمحافظة على  مزايا .5

 (.2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين ثاني/نوفمبر االتصال الرسمية محدثة االتصال لنقاط 

 (.2014تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ تشرين ثاني/نوفمبر ) الممارسات الجيدة لترشي  نقطة اتصال رسمية جديدة .6

)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ كانون ؟ للصحة النباتية كيف يمكنك تحرير البيانات الوطنية الخاصة بك على البوابة الدولية .7

 (.2014أول/ديسمبر 

 (.2014)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ كانون أول/ديسمبر  النباتية( قبل أن تضيف معلومات... )للبوابة الدولية للصحة .8

)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ كانون الثاني/يناير  الشبكات الوطنية لجمع المعلومات المتعلقة بااللتزام الوطني لإلبالغ .9

2015.) 

 (.2015غ شباط/فبراير )تحديث االلتزامات الوطنية لإلبال اإلبالغ عن معلومات في الوقت المناسب .10

 (.2015)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ شباط/فبراير َمْن وماذا  –إبالغ المعلومات الوطنية لإلبالغ  .11

 (.2015)تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ شباط/فبراير  محتو  التقرير .12

 (.هذا العدد – 2015مات الوطنية لإلبالغ أذار/مارس نسخة جديدة من موقع ودليل البوابة الدولية للصحة النباتية )تحديث االلتزا .13

 التاييرات بين نقاط االتصال الرسمية في شباط/فبراير
 :2015رشحت األطراف المتعاقدة والشركاء التالية نقاط اتصال رسمية جديدة في شباط/فبراير عام 

 كوستاريكا• 

 قيرغيزستان• 

 السلفادور• 

 الشمالية منظمة وقاية النباتات في أمريكا• 
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4 

 

 كشاف المختصرات
 

CP  الطرف المتعاقد مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

CPM  هيئة تدابير الصحة النباتية  

FAO  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

IPP  البوابة الدولية للصحة النباتية )www.ippc.int( 

IPPC  تات االتفاقية الدولية لوقاية النبا 

NPPO  المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

NROs  اإللتزامات الوطنية لإلبالغ 

NROAG  االستشارية لإللتزامات الوطنية لإلبالغ الجماعة 

OCP   نقطة االتصال الرسمية لطرف متعاقد مع االتفاقية 

RPPO  المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 

 

 

 

2015مارس /آذار( 6) 1المجلد   

 
 تحديث االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  – قبل ترحالك رفك  

 إفهم عواقب أفعالك.

 
كم مرة نسافر غالباا ونشتري تحفاا خشبية، وأزهاراا ومنتجات 

قبل القيام  فكِّرزراعية ألخذها للبلد كهدايا لألصدقاء والعائلة؟ 

يمكن أن تنخذ معك آفات إلى بلدك قد تسبب أثراا  –بذلك 

إقتصادياا أو بيئياا سلبياا على غاية من األهمية، أو أثر أمٍن 

 غذائي

 

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 الوقاية خير من العالج

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 

 :بريد إلكتروني... 39+-06-5705-4812:  هاتف
ippc@fao.org 

 

http://www.ippc.int/
mailto:ippc@fao.org

