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Description of the NPPOJanuary-August 2015

Region

Number of 
contracting 
parties

Number of 
reporting 
parties

Number of 
reportsNewUpdated

Africa49263932

Asia25131802

Europe45293815

Latin America & Caribbean33204745

Near East152300

North America22300

South West Pacific13132377

Total1821051711521

Description of the NPPOAugust 2015

RegionReporting partyNewUpdated

Africa-00

Asia-00

Europe-00

Latin America & CaribbeanGuatemala01

Near East-00

North America-00

South West PacificSamoa, New Zealand11

This series of newsletters Vol. 2 (01-12) will be published from April 2015 to March 2016 and will 
focus on the objectives and functioning of NPPOs. Please make sure you read them all.

The Year of “the Organization of the NPPO”1

احملتويات
صفحة 1

إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف 
املنظمة القطرية لوقاية النباتات على 

البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 
صاحلة حتى 31 آب/أغسطس 2015(

صفحة 2
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات - 

أضف تقريراً جديداً أو استبدل التقرير القدمي 

صفحة 3
لالتفاقية  اإلقليمية  العمل  ورشات 

لإليالغ الوطنية  وااللتزامات 

صفحة 3
البوابة  حملرِّري  ق  التحقُّ عملية  ملخص 

النباتية للصحة  الدولية 

عام »تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات« 
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية مجلد 2 )01-12( من نيسان/أبريل 2015 إلى آذار/ مارس 2016، 
د من قراءتها كلها. ز على أهداف املنظمات القطرية لوقاية النباتات وعملها. يرجى التأكُّ وستركِّ

إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف املنظمة القطرية لوقاية 
النباتات على البوابة اإللكترونية للصحة النباتية )البيانات 

صاحلة حتى 31 آب/أغسطس 2015(
كانون الثاني/يناير وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات

- آب/أغسطس 2015

اإلقليم

عدد 
األطراف 
املتعاقدة

عدد 
األطراف 
املبلغة

عدد 
محدثجديدالتقارير

49263932أفريقيا
25131802آسيا
45293815أوروبا

33204745أمريكا الالتينية والكاريبي
152300الشرق األدنى

22300أمريكا الشمالية
13132377جنوب غرب الهادي

1821051711521اجملموع

آب/أغسطس 2015وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
محدثجديدالطرف املبلغاإلقليم
00-أفريقيا

00-آسيا
00-أوروبا

21غواتيماالأمريكا الالتينية والكاريبي
00-الشرق األدنى

00-أمريكا الشمالية
11ساموا، تيوزيالندجنوب غرب الهادي
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The Description of the NPPO – add a new report  
or replace the old one?

When you are considering the creation of the new report to fulfill the NRO 
– Description of the NPPO, please consult reports posted previously by your 
country under this heading. 

It is more useful and advisable to edit the existing report by clicking on the 
button: “Edit” to the right of the report’s title than to create a new report. In 
this way no outdated information remains directly visible on the IPP regarding 
the description of your country’s NPPO, and no obsolete data is counted as 
a report in the statistics. If you need to change the title of a report please 
contact the Secretariat (ippc@fao.org or dorota.buzon@fao.org). All previous 
versions of your report are archived as dated revisions.

If you still feel a creation of a new report is needed, you can do so by using 
the button “Add new”.

NROS UPDATE | NATIONAL REPORTING 
OBLIGATIONS’ NEWSLETTER

The OCPs are responsible for the information exchange in the plant health area. Please widely 
distribute the NROs UPDATE among your colleagues and employees in order to raise awareness on 

National Reporting Obligations. Feedback from NPPO and contracting party personnel suggests 
many of them would like to read the NRO Update but do not receive it.

Did you know?2 هل تعلم
أن نقاط االتصال الرسمية مسؤولة عن تبادل املعلومات في مجال الصحة النباتية. يرجى توزيع 
حتديث االلتزامات الوطنية لإلبالغ على نطاق واسع بني زمالئك وموظفيك من أجل رفع مستوى الوعي 
بااللتزامات الوطنية لإلبالغ. وتقترح التغذية الراجعة من املنظمات القطرية لوقاية النباتات واألطراف 
املتعاقدة أن العديد منهم يرغب في قراءة حتديث االلتزام الوطني لإلبالغ ولكنهم ال يستلمونه.

وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات - أضف تقريراً جديداً 
أو استبدل التقرير القدمي

عندما تفكر في إنشاء تقرير جديد للوفاء بااللتزامات الوطنية لإلبالغ - 
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات، يرجى الرجوع إلى التقارير املعلنة 

سابقاً من قبل بلدك حتت هذا البند.

من املفيد جداً واملنصوح به حترير التقرير القائم عن طريق النقر على زر »حترير« 
على ميني عنوان التقرير بدالً من إنشاء تقرير جديد. وبهذه الطريقة ال تبقى 

أية معلومات قدمية مرئية مباشرة على البوابة الدولية للصحة النباتية بشأن 
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلدك، وال يتم احتساب أية بيانات عفا 

عليها الزمن كتقرير في اإلحصائيات. إذا كنت بحاجة إلى تغيير عنوان تقرير، 
يرجى االتصال باألمانة )ippc@fao.org أو dorota.buzon@fao.org(. يتم أرشفة 

جميع اإلصدارات السابقة من التقرير اخلاص بك كتنقيحات مؤرخة.
إذا كنت ال تزال تشعر أن هناك حاجة إلنشاء تقرير جديد، ميكنك القيام بذلك 

باستخدام زر »إضافة جديد«.
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The IPPC Regional Workshops and NROs

In this year’s edition of the IPPC Regional Workshops, a half day has been 
dedicated to the NRO exercise. Before the meeting, participants receive a pre-
training exercise to introduce them to the NRO elements. During the meeting 
participants follow a group exercise on NROs which includes an analysis of 
reports brought by participants to the Workshop. The exercises are meant to:

 +focus on the importance of the IPPC Official Contact Points,
 +ensure that existing (already available) reports are identified as NROs 

and posted on the IPP,
 +ensure that a way forward is established to keep the IPPC Official 

Contact Point’s details up-to-date and ensuring NROs are updated.

The participants are requested to complete an NRO Action Plan in terms 
of reporting: (a) changes to the OCP, (b) the Description of the NPPO and 
(c) the List of Entry Points. So far 2 workshops have taken place: a workshop 
for the Pacific held in Fiji in July and the workshop for Eastern Europe and 
Central Asia held in Bykovo at the beginning of September. Participants 
highly appreciated the results of the activities of the workshop and shared a 
significant amount of information in terms of national reporting obligations. 
However, it is essential that participants complete the necessary pre-training 
exercise before each workshop.

The summary of the IPP editors’ verification exercise

In August 2015, the IPPC Secretariat contacted (by email) IPPC Contact 
Points who appointed the IPP editor or editors in the past requesting them to 
confirm their validity and their email addresses. In cases where the Contact 
Point wished to appoint a new editor (as a replacement of the previous one 
or a new one), they were asked to provide the IPPC Secretariat with the 
completed nomination form. 

Of 122 countries, 52 have replied to the request so far. As a result 
20 new editors were registered and 26 obsolete editors were deactivated. 
In comparison, in the period January – July 2015, only 5 new editors were 
registered and no information was received regarding the inactive editors. 

If it has not been done so far, you can still send the information regarding 
the IPP editors to the Secretariat (ippc@fao.org or dorota.buzon@fao.org).

In August 2015, the following countries and territories nominated new Contact Points: 
Afghanistan, American Samoa, Bangladesh, Myanmar, Nicaragua, Vanuatu.

Changes among Contact Points in August 2015
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3 تغييرات بني نقاط االتصال في آب/أغسطس 2015
في آب/أغسطس 2015، رشحت البلدان واألقاليم التالية نقاط اتصال جديدة: أفغانستان، 
وساموا األمريكية، وبنغالديش، وميامنار، ونيكاراغوا، وفانواتو.

ورشات العمل اإلقليمية لالتفاقية وااللتزامات الوطنية لإليالغ
مت، في دورة هذا العام من ورشات العمل اإلقليمية لالتفاقية، تخصيص 

نصف يوم ملمارسة تدريب االلتزام الوطني لإلبالغ. وتلقى املشاركون قبل 
االجتماع، مترين ما قبل التدريب لتعريفهم بعناصر االلتزام الوطني لإلبالغ. وتابع 

املشاركون خالل االجتماع متريناً جماعياً عن االلتزامات الوطنية لإلبالغ تضمن 
حتليالً لتقارير جلبها املشاركون إلى ورشة العمل. وتهدف التمارين إلى:

التركيز على أهمية نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية،◆◆
ضمان أن تكون التقارير احلالية )املتوافرة فعلياً( محددة كالتزامات ◆◆

وطنية لإلبالغ وُمعلنة على البوابة الدولية للصحة النباتية،
ضمان أن يتم تأسيس ألية محددة للحفاظ على أن تكون تفاصيل ◆◆

نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية محدثة وضمان أن تكون االلتزامات 
الوطنية لإلبالغ محدثة.

ُطلب من املشاركني استكمال خطة عمل االلتزام الوطني لإلبالغ  مبعايير 
اإلبالغ عن: )أ( التغييرات في نقطة االتصال الرسمية، )ب( وصف املنظمة 

القطرية لوقاية النباتات و)ج( قائمة بنقاط الدخول. مت حتى اآلن إقامة 
ورشتي عمل: ورشة عمل ملنطقة احمليط الهادئ التي عقدت في فيجي في 

متوز/يوليو وورشة عمل ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التي عقدت في 
نتائج فعاليات ورشة  ن املشاركون عالياً  Bykovo في بداية أيلول/سبتمبر. ثمَّ
العمل وتقاسموا كمية كبيرة من املعلومات من حيث االلتزامات الوطنية 
لإلبالغ. ومع ذلك، فمن الضروري أن يُكمل املشاركون التمرين الضروري قبل 

التدريب قبل كل ورشة عمل.

ق حملرِّري البوابة الدولية للصحة النباتية ملخص عملية التحقُّ
اتصلت أمانة االتفاقية، في آب/أغسطس 2015 )عن طريق البريد 

اإللكتروني( بنقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الذين عينوا محرراً أو محررين 
للبوابة الدولية للصحة النباتية في املاضي طالبة منهم تأكيد صالحيتهم 

وعناوين بريدهم اإللكتروني. وفي احلاالت التي ترغب نقطة االتصال تعيني 
محرر جديد )كبديل عن السابق أو كمحرر جديد(، فإنه يُطلب منها تزويد أمانة 

االتفاقية بنموذج الترشيح بعد استكماله.
ردَّ 52 بلداً من أصل 122 على الطلب حتى اآلن. ونتيجة لذلك، مت تسجيل 

20 محرراً جديداً ومت إلغاء 26 محرراً انتهت فترتهم. وباملقارنة، مت في الفترة من 

كانون الثاني/يناير - إلى متوز/يوليو 2015، تسجيل خمسة محررين جدد فقط 
ولم يتم استالم أية معلومات تتعلق باحملررين غير النشطني.

يزال بإمكانك إرسال املعلومات  القيام بذلك حتى اآلن، ال  إذا لم يتم 
gro.oaf@cppi) األمانة  إلى  النباتية  للصحة  الدولية  البوابة  مبحرر  املتعلقة 

)gro.oaf@nozub.atorod أو
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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

Contact the IPPC

International Plant Protection Convention Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 06 5705 4812 | Télécopie: +39 06 5705 4819

Email: ippc@fao.org | Website: www.ippc.int

Think before your travel – understand  
the consequences of your actions
How often do we travel and buy wooden curios, flowers or agricultural 
products to take home to your friends and family? THINK before you  
do this – you could be taking pests back to your country that could  
result in a very significant negative economic, food security or 
environmental impact. 

Prevention is better than cure

Be responsible for your actions!

THE ACRONYM FINDER

CP IPPC Contracting Party

CPM Commission on Phytosanitary 
Measures 

FAO Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations

IPP International Phytosanitary 
Portal (www.ippc.int)

IPPC International Plant Protection 
Convention

NPPO National plant protection 
organization

NROs National Reporting Obligations

NROAG National Reporting Obligations 
Advisory Group

OCP Official Contact Point of a 
Contracting Party  
to the Convention

RPPO Regional plant protection 
organization

USEFUL LINKS

The role of the IPPC Contact Point
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

A nomination form for the IPPC Contact Point
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

A nomination form for the IPP editor
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

“User and Editor Guide to the IPP” (2013) and Guide to the IPP (Module IV)  
NEW VERSION (February 2015)
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

General info on NROs 
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

NROs UPDATE: previous editions 
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/

Summary of NRO reports provided by countries 
https://www.ippc.int/en/countries/

List of IPPC Contact Points 
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

Summary of pest reports provided by countries
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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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 المستخدم والمحرر للبوابة الدولية للصحة النباتية« )2013( ودليل البوابة الدولية 
للصحة النباتية )النموذح IV( نسخة جديدة )شباط/فبراير 2015(.

 https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
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/

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

