
 

 

 حوايت الووارد النباحيت في العالن 
 اآلفاث هن

 2015 ٌونٌة/حزٌران( 3) 2المجلد 

إحصائيات عن التقارير الخاصة بوصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات على البوابة اإللكترونية 

(2015أيار/مايو  31للصحة 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 42 2 0

أمرٌكا الالتٌنٌة  33 18 46 1 0
 والكارٌبً

 الشرق األدنى 15 2 3 0 0

 أمرٌكا الشمالٌة 2 2 3 0 0

جنوب غرب  13 2 17 4 0
 الهادي

 المجموع 182 95 168 9 0

 

 وصف المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات 2015أيار/مايو 

 اإلللٌم الطرف المتعالد جدٌد محدث
 أفرٌمٌا - 0 0

 آسٌا - 0 0

 أوروبا جورجٌا، والبوسنة والهرتزن 2 0

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً - 0 0

 الشرق األدنى - 0 0

 أمرٌكا الشمالٌة - 0 0

 جنوب غرب الهادي - 0 0

 

 . لالتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات 182أن جمهورٌة الكونغو الدٌمولراطٌة أصبحت الطرف المتعالد 

 هناٌمكنن العثور على تفاصٌل نمطة االتصال 

 تهانٌنا لجمهورٌة الكونغو الدٌمولراطٌة

 المحتويات
 

بوصف  إحصائٌات عن التمارٌر الخاصة ]1صفحة [

المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات على البوابة الدولٌة 
 للصحة النباتٌة

تنشئ تمرٌراً جدٌداً على البوابة  عندما ]2/3صفحة [
 الدولٌة للصحة النباتٌة

بٌن نماط االتصال الرسمٌة فً  تغٌٌرات ]3صفحة [
 2015أٌار/ماٌو 

 هل تعلم
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 عندما تنشئ تقريراً جديداً على البوابة الدولية للصحة النباتية

وصف المنظمة المطرٌة لولاٌة النباتات، ال تنس التحمك من أنن  –عندما تنشئ تمرٌراً جدٌداً لتلبٌة االلتزام الوطنً لإلبالغ  
 لبل تمدٌم التمرٌر.أشرت على الحمل الصحٌح كما هو واضح أدناه 

 

 لدٌن ،(آخر تمرٌر أي أو" المطرٌة المنظمة وصف)" على البوابت الدوليت للصحت النباحيت جدٌد تمرٌر تحمٌلب ما تمومعند الحاضر، الولت فً
 تحت تعلٌم المؤطر: طرٌك عن بذلن المٌام ٌمكنن منظمات إللٌمٌة لولاٌة النباتات أو األمانة.أو ، أخرى بلدان: إلى ثد  الح   هذا إلبالغ إمكانٌة
 command" أو ،" ”الضبطcontrol“الضغط على زر  استمرار إلى تحتاج. منظمةال أو لبلدل المناسب االسم على والنمر" إعالم" عنوان

 .واحدخٌار  من أكثر لتحدٌد ،"مانكمبٌوتر " على" األمر

 

 عام "تنظيم المنظمة القطرية لوقاية النباتات"

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

 أنشئ الخزاهاث إبالغ جديدة لـ

 اإلبالغالتزام 
 NPPOوصف  ◙

 العنوان

 مختصروصف 

 األمانة:دولية، المنظمات الللبلدان، المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، إعالم 
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 
 

 ،"مانكمبٌوتر " على" األمر command" أو ،" ”الضبطcontrol“الضغط على زر  استمرار إلى تحتاجمرة ثانٌة، 
 .واحدخٌار  من أكثر لتحدٌد

 

 

 

 أدناه "إخطار األمانة" إذا كنت ترغب فً اعالمنا. المؤطر تعلٌمنا هٌمكنن 

 

 

 

 

. البوابة مولع البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة على على مؤخراً  هتحمٌلب لمت الذي التمرٌرب اآلخرٌن إلعالم الخٌار إدخال مت
البوابة الدولٌة  إلى مارٌرت إضافة عند لتنشٌطه التزام أي أنه ال ٌوجد على اعتبار ،اً ٌطوع استخدام هذا الخٌار اختٌار ٌمكنن

لتزامات الوطنٌة االستشارٌة لال الجماعةونصٌحة  المتعالدة األطراف طلب على بناءً  الخٌار هذا ولد تم إدخال. للصحة النباتٌة
 .لإلبالغ

 2015تغييرات بين نقاط االتصال الرسمية في أيار/مايو 

 ، لامت األطراف المتعالدة التالٌة بترشٌح نماط اتصال رسمٌة:2015 ماٌو/أٌارفً 

،الباهاما 

توفالو. 

 وغٌرت األطراف المتعالدة التالٌة تفاصٌل اتصالها

إٌران 

أسترالٌا. 

ن ألأصبحت نمطة المعلومات لجمهورٌة الكونغو الدٌمولراطٌة نمطة االتصال الرسمٌة لالتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات نظراً 

 .االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتاتجمهورٌة الكونغو الدٌمولراطٌة أصبحت طرفاً متعالداً مع 

 إخطار األمانة

  ر إذا كنج حرغب بئعالم األهانتن الوؤط  عل   

، المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، منظمات دولية الشركاء:
 إعالمهم الذين تريد تصاالتاال
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 كشاف المختصرات

 

CP   النباتاتالطرف المتعالد مع االتفالٌة الدولٌة لولاٌة 

CPM  هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة  

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  لتزامات الوطنٌة لإلبالغاال 

NROAG  لتزامات الوطنٌة لإلبالغاالستشارٌة لال الجماعة 

OCP   نمطة االتصال الرسمٌة لطرف متعالد مع االتفالٌة 

RPPO  المنظمة اإلللٌمٌة لولاٌة النباتات 

 

 

 

2015 ٌونٌة/حزٌران( 3) 2المجلد   تحدٌث االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات 
 

  – قبل ترحالك رفك   

 إفهم عواقب أفعالك.

مرة نسافر غالباً ونشتري تحفاً خشبٌة، وأزهاراً ومنتجات كم 

رزراعٌة ألخذها للبلد كهداٌا لألصدلاء والعائلة؟  لبل المٌام  فك ِّ

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

التصادٌاً أو بٌئٌاً سلبٌاً على غاٌة من األهمٌة، أو أثر أمٍن 

 غذائً

 

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 العالجالوقاية خير من 

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 أمانة االتفالٌة الدولٌة لولاٌة النباتات

 والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذٌة 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 

  39+-06-5705-4812:  هاتف

  ippc@fao.org :برٌد إلكترونً

 : int.ippc.wwwالمولع على الشابكة: 

http://www.ippc.int/
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