
 

 

 الموارد النباتية في العالمحماية 

  من اآلفات 

 4112تشرين أول/أكتوبر  (1).1المجلد 

 تتاايية الوللية لقياةة البااتالالنقاط االتصال الرسمية 

 

 أ

والتي تطلب من األطراف المتعاقدة في االتفاقية تسمية  (IPPCمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 4.2المادة  ن أساس وجود نقاط االتصال الرسمية هو أ

دها على نقطة اتصال. يتم ذلك من خالل ترشيح رسمي لشخص يتم توصيله ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. توضع معلومات نقطة االتصال بع

 البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية.

 المحتقةات

 هل تعلم
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 نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ]1ص[

نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية عام  ]4ص[

  النباتات

من المعلومات الوطنية الخاصة بك على البوابة  تحقق ]3ص[

   IPPللصحة النباتيةالدولية اإللكترونية

لماذا وكيف يتم استخدام البوابة الدولية اإللكترونية  ]3ص[

 للصحة النباتية؟

  دور نقاط االتصال الرسمية ]2ص[

  كيفية تسمية نقطة اتصال رسمية جديدة؟ ]5ص[

 

( حاسمة في التواصل ما بين األطراف المتعاقدة OCPs) تعد نقاط االتصال الرسمية

واألمانة، وما بين بعضها البعض أيضاً. تستخدم تفاصيل االتصال )عناوين البريد 

اإللكتروني( لنقاط االتصال لنقل رسائل مهمة من األمانة )معلومات عن مشاورات 

إلخ.(، وللبلدان كي  البلدان، ورشات العمل، الدعوات الجتماعات، دعوات لتسمية خبراء،

 تتواصل فيما بينها.

واألكثر أهمية من االتصاالت العامة، تكون نقاط االتصال مسؤولة عن اإلبالغ عن 

 معلومات وطنية ملزمة محددة كما جاء وصفه في االتفاقية مثل:

 وصف للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات؛ 

  والمحظورات؛اشتراطات الصحة النباتية، والقيود 

 نقاط الدخول المحددة؛ 

 قوائم باآلفات الخاضعة للوائح؛ 

 حدوث، وتفشي وانتشار اآلفات؛ 

 .اإلجراءات الطارئة 

 كما تعتبر كافة االتصاالت من نقطة االتصال الرسمية تلقائياً رسمية وبالنيابة عن البلد
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 عام نقاط االتصال الرسمية لالتاايية الوللية لقياةة البااتات

أن يتم تكريس كل  4112تم االتفاق أثناء اإلجتماع األول للجماعة االستشارية عن اإللتزامات الوطنية لإلبالغ في تموز/يوليو 

نقاط االتصال الرسمية محورية لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن اللتزام وطني مختلف لإلبالغ. وعلى اعتبار عام 

على زيادة وعي نقاط االتصال الرسمية بشكل عام. وبعبارة أخرى، تصبح الفترة  4112/15على أن يركز عام اتفق ورفاهها، 

اإللتزام الوطني لإلبالغ "عام نقاط االتصال الرسمية فترة  4115لحين انعقاد الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في 

 "لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات

علن بانتظام معلومات مزيد من األخبار من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل األشهر القليلة القادمة وسن  سيصلك ال

 إضافية تتعلق بنقطة االتصال الرسمية على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية.

السنة التشغيلية )الفترة حتى انعقاد ستتم تغطيتها قبل انتهاء التي والمتعلقة بنقطة االتصال الرسمية اإلضافية ستشمل المعلومات 

 ما يلي: 4115الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في 

4112  /4115 

 ذ من قبل لتزام الوطني لإلبالغ المنف  األنشطة المرتبطة باإل

 األمانة وفق برنامج اإللتزام الوطني لإلبالغ

   ث لمستخدم البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتيةدليل محد 

  تدريب على الشابكة عن اإللتزامات الوطنية لإلبالغ ولمحرري

البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية )هدف على مدى 

 أطول(

 لدولية اإللكترونية للصحة تحديث عن التغييرات على البوابة ا

لتزامات الوطنية لإلبالغ من شأنه أن يجعل الوفاء باإل النباتية

 .أسرعأكثر سهولة والعثور على البيانات 

 

   ري البوابة الدولية اإللكترونية للصحة دور نقاط االتصال ومحر

 النباتية

 مشورة عملية عن إنفاذ برنامج إلتزام وطني لإلبالغ 

 باإللتزامات الوطنية لإلبالغ لالتفاقية الدولية لوقاية  الوفاء مزايا

 النباتات

 عواقب عدم الوفاء باإللتزامات الوطنية لإلبالغ 

  حصائيات اإلمراقبة برنامج إلتزام وطني لإلبالغ، مثل 

  برنامج إلتزام وطني معد ل لإلبالغتحديث عن تطوير 

 هل تعلم؟
 

 هناك أيضاً أنماط أخرى من نقاط االتصال:لالتصال.  هي نمط قياسي النباتاتقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية ن أن

  :لألطراف المتعاقدة الذين لم يرشحوا بعد نقطة اتصال رسمية؛نقطة االتصال غير الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 لألطراف غير المتعاقدة؛نقطة معلومات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات : 

 لألقاليم التابعة لألطراف المتعاقدة.االتصال المحلي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات : 
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 تحقق من المعلقمات القطبية الخاصة بك على الاقابة الوللية

 للصحة البااتية

رللبوابة الدولية ييسولتيجدر ببلدك اتباع نصيحة هيئة تدابير الصحة النباتية  ر ذلك، كنقطة اتصال رسمية، يمكنك تسمية محر 

ل رسمية( )باعتبارك نقطة اتصا، ووق عه إمأل النموذج اإللكترونية للصحة النباتية لتحميل البيانات بالنيابة عنك. ولبدء ذلك، 

رين تحرير عنوان البريد اإللكتروني،  وأرسله إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتسجيله في النظام. كما يمكن للمحر 

على أنهم ال يستطيعون تغيير اسم ومركز نقطة االتصال  –والعنوان البريدي ورقم الهاتف لنقطة االتصال الرسمية عند تغيرها 

تحرير بياناتهم الوطنية، بما في ذلك تفاصيل االتصال، على وفي الوقت ذاته، يمكن لنقاط االتصال الرسمية أنفسهم الخاصة بهم. 

 البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية.

البيانات. والدليل متوافر ت األمانة دليل البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية للمساعدة على الوصول، واإلبالغ وتحرير أعد  

مية وستتوافر قريباً نسخ باللغات الرس على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية حالياً باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية

 األخرى لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

 ةتم استخوام الاقابة الوللية اإللكترلنية للصحة البااتية؟ لماذا لكيف

 

وتحقق من  الصفحة الرئيسية لبلدك(: إذهب إلى IPPيرجى الرجوع إلى البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية )

 التالي:

 ( اسم وعنوان نقطة االتصال الرسميةOCP) المعينة لبلدك 

 تفاصيل االتصال ل( نقطة االتصال الرسميةOCPالمعينة لبلدك ) 

   ري البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية لبلدكاسم وتفاصيل اتصال محر 

 :يحة؟ إن لم يكن األمر كذلك، يمكنهل المعلومات صح

 ر تفاصيل نقطة االتصال الرسمية بنفسك )إذا كنت نقطة أن ت ر البوابة الدولية اإللكترونية حر  اتصال أو محر 

 للصحة النباتية لبلدك

 لمعلومات حول تغيير اسم نقطة االتصال 5صفحة أنظر 

 وأرسله إلى األمانة، إذا كانت أسماء وتفاصيل  رنموذج المحر   من نقطة االتصال الخاصة بك إكمال  الطلب

 االتصال لمحرري البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية لبلدك غير صحيحة.

  ،ألية مشكالت أخرى( يرجى االتصال باألمانةippc@fao.org.) 

 

وافقت الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على أن تكون الطريقة 

للوفاء باإللتزامات الوطنية لإلبالغ للتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوساطة المفضلة 

 البوابة الدولية اإللكنرونية للصحة النباتية

https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
https://www.ippc.int/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal
https://www.ippc.int/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal
https://www.ippc.int/countries/contactpoints/
https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
https://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/
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 هيئة تدابير الصحة النباتية فيما يخص نقاط االتصال الرسمية في الماضي وفقًا لقرار

 :عن من تقرير هيئة تدابير الصحة النباتية اً مقتطفنورد 

 دلر نقاط االتصال الرسمية لالتاايية الوللية لقياةة البااتات

 

 

 81المرفق      (6002األللى لهيئة توابير الصحة البااتية )تقرةر الولرة 

 

ستعان بنقاط االتصال التابعة لالتفاقية الدولية فيما يتصل بكافة المعلومات المتبادلة في إطار االتفاقية بين األطراف المتعاقدة، ي
 اإلقليمية لوقاية النباتات.وبين األمانة واألطراف المتعاقدة وأحياناً بين األطراف المتعاقدة والمنظمات 

 

 يجدر بنقطة االتصال الرسمية أن:

 لديها السلطة الكافية لإلبالغ عن قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف المتعاقد، أي بوصفها نقطة االستفسار  يكون

 الوحيدة لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق باالتفاقية الدولية؛

 التوقيت المناسب؛ يفالوفاء بواجبات تبادل المعلومات التي نّصت عليها االتفاقية  تضمن 

  تتولى تنسيق جميع عمليات اإلبالغ الرسمية في مجال الصحة النباتية بين األطراف المتعاقدة، فيما يتعلق بالتطبيق

 الفعال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 ن الصحة النباتية من األطراف المتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية الدولية إلى تعيد توجيه ما يرد من معلومات ع

 المسؤول )أو المسؤولين( المختّص؛

  تحيل طلبات الحصول على معلومات عن الصحة النباتية الواردة من األطراف المتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية

 الدولية إلى المسؤول )أو المسؤولين( المختّص؛

 تتابع حالة االستجابة لطلبات الحصول على معلومات التي وردت إلى نقطة االتصال المعنيّة؛ 

 
أن تكون  المهمومن  ودور نقطة االتصال التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات هو دور محوري لضمان فعالية تطبيق االتفاقية

لدى نقطة االتصال تلك الموارد الكافية والسلطة الالزمة لالستجابة لطلبات الحصول على معلومات بالشكل المناسب وبالتوقيت 

 الصحيح.

المتعاقد هو المسؤول عن  على األطراف المتعاقدة تحديد نقطة االتصال لديها، مما يعني أّن الطرف 4-2وتشترط المادة 

 وال يمكن أن يكون هناك أكثر من نقطة اتصال واحدة لكل طرف من األطراف المتعاقدة. غ األمانة به.الترشيح، وعن إبال

ويوافق الطرف المتعاقد، حال تقديم الترشيح، على أّن المرّشح يتمتّع بالسلطة الالزمة ألداء وظائف نقطة االتصال حسبما 

 جوز لألفراد تعيين أنفسهم كنقاط اتصال.وال ي حددت في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
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 السؤال األكثر تكراراً 

 

 

 

 

وتوقيعة ومن ثم إرساله بالبريد اإللكتروني  موذج اإلعالم بنقطة االتصال الرسميةنمن الناحية العملية، يحتاج األمر إلى إكمال 

 أو بالفاكس إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 ة في عملية التسمية/الترشيح:يتعي ن احترام القواعد التالي

 يمكن أن تكون هناك نقطة اتصال واحدة فقط لكل طرف متعاقد. .1

يتعي ن أن تكون نقطة االتصال شخصاً فعلياً )مع االسم، األسماء األولى للشخص واسم العائلة( وليس كياناً مجهوالً أو  .4

 مكتباً معيناً.

يمتلك السلطة الضرورية للوفاء بمهام نقطة االتصال  حبالتسمية/الترشيح، أن المرشيوافق الطرف المتعاقد، عند القيام  .3

 كما هي محددة في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

وبالتالي، ينبغي توقيع اإلعالم بنقطة االتصال الرسمية من قبل شخص ذي صلة أكثر قَِدماً من نقطة االتصال الجديدة  .2

 لوقاية النباتات. وال يمكن ألشخاص أفراد تعيين أنفسهم كنقاط اتصال. لالتفاقية الدولية

 (.الداخلةال يتعي ن أن تقوم نقطة االتصال المنتهية واليتها )الخارجة( بتعيين نقطة االتصال الرسمية الجديدة ) .5

خالل نقطة االتصال  يتعي ن اإلبالغ عن المعلومات بالوقت المناسب بحيث ال يكون هناك أية فجوة في التواصل من .6

 الرسمية.

إذا كانت لديك أية أسئلة، يرجى عدم التردد في االتصال بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على البريد اإللكتروني …

ippc@fao.org 

 

 التجارة في الفاكهة والخضر: إدارة 

 مخاطر الصحة النباتية

تج إلى األسواق ن  يزداد إنتاج الفاكهة والخضر حول العالم وغالباً ما يتم شحن الم  

آلفات  وموثوقاً ويشكل ذلك طريقاً/مساراً سريعاً  –وضحاهابين عشية الرئيسة 

  وعدم وجود تدابير مناسبة في المكان جديدة مالم يتم إدارة المخاطر

 كياية تسمية نقطة اتصال رسمية جوةوة؟

https://www.ippc.int/publications/ippc-official-contact-point-notification-form
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 اف المختصراتكش  

 

CPM هيئة تدابير الصحة النباتية  

FAO  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

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

IPPC االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

NPPO المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

NROs اإللتزامات الوطنية لإلبالغ 

NROAG الجماعة االستشارية لإللتزامات الوطنية لإلبالغ 

OCP نقطة االتصال الرسمية لطرف متعاقد مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

RPPO المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 

 

 

 

 4112أكتوبر /تشرين أول (1).مجلد ا
 

  –فكِّر يال ترحالك 

 إفهم عقايب أفعالك

 

 كم نسافر غالباً ونشتري تحفاً خشبية وأزهاراً أو منتجات  

زراعية ألخذها معنا إلى الوطن وتقديمها لألصدقاء أو العائلة؟ 

ك يمكن أن بلد لىإقد تأخذ معك آفات  –قبل القيام بذلك فك ر 

  قتصادي أو بيئي سلبي كبيرإ يكون لها تأثير

 مسؤوالً عن أفعالككن 

 القياةة خير من العالج

 اتصل باالتاايية الوللية لقياةة البااتات

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 Rome, Italy 

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

  int.ippc.wwwالموقع على الشابكة: 
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