
 نقاط االتصال الرسمية: 
المزايا والعواقب المحتملة

عربي

مزايا المحافظة على تفاصيل نقاط اإلتصال الرسمية محدثة
u  ،العمل وورشات  البلدان،  مشورة  بخصوص  األمانة  من  املهمة  االتصاالت  استالم  يتم 

والدعوات إلى إجتماعات، ودعوات الخبراء، وغيرها على الفور بوساطة البريد اإللكتروني.
u  بعضهم مع  رسمياً  اإلتصال  يستطيعون  كونهم  البلدان  بني  والتنسيق  التعاون  ر  تيسِّ

البعض إليصال معلومات الصحة النباتية.
u  يكون واضحاً مع من يتعنيَّ اإلتصال في كل بلد في حالة التساؤالت عن اشتراطات الصحة

النباتية لالستيراد وفي الحاالت الطارئة عندما يتم حظر شحنات على الحدود.
u .تيسر التجارة والوصول إلى السوق وبناء الثقة في العالقات ثنائية األطراف بني البلدان
u  ميكن لنقطة إتصال رسمية عاملة وكفوءة أن تكون مؤشراً على جناح وكفاءة طرف متعاقد

مع االتفاقية.
u  تسهم في حماية النباتات املزروعة والبرية عن طريق منع دخول اآلفات وانتشارها وفي زيادة

حماية التنوُّع األحيائي واألمن الغذائي في العالم.
u .ن الشفافية وتوقيت ونوعية املعلومات املقدمة حتسِّ

العواقب المحتملة لعدم اإلبقاء على تفاصيل النقاط الرسمية لإلتصال محدثة
u .ال يتم استالم اإلتصاالت املهمة من األمانة
u  ميكنها عزل البلدان ومنعهم من املشاركة الكاملة في واإلفادة من التآثر مع اجملتمع الدولي

لوقاية النباتات.
u .ستؤثر بشكل غير مباشر في التجارة، واألمن الغذائي وحماية النباتات املزروعة والبيئة
u .قد تقود إلى فقد أو خفض الثقة بن البلدان التجارية
u  قد تقود إلى تدابير حماية ال مبرر لها على اعتبار أنه ال ميكن االتصال مع نقطة اإلتصال

الرسمية مؤدية إلى مفاوضات تجارية طويلة ومحدودية الوصول إلى األسواق.
u  قد تنظر بعض البلدان إلى عدم الوفاء بااللتزامات الوطنية لإلبالغ على أنه محاولة إلخفاء

مسائل الصحة النباتية عن الشركاء التجاريين أو الجوار.

 االتفاقية الدولية 
)IPPC( لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla,

 00153 Rome, Italy
هاتف: 4812 5705 06 39+ 

 ippc@fao.org :بريد إلكتروني
www.ippc.int :املوقع األلكتروني

تتوافر كمية كبيرة من املعلومات 
األساسية عن الوفاء بااللتزامات 

الوطنية لإلبالغ على موقع 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

https://www. :على الرابط
ippc.int/ar/core-activities/

information-exchange/nro/.

عند احلاجة إلى مساعدة فنية 
و/أو تنمية القدرات للوفاء 

بااللتزامات الوطنية لإلبالغ، 
يتعني على األطراف املتعاقدة 

ippc@fao.org االتصال بـ

http://www.ippc.int/ar/core-activities/information-exchange/nro/

