
تعيين نقطة اتصال رسمية لتبادل المعلومات

عربي
لإلبالغ الوطني  االلتزام 

العزو في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المادة الثامنة2
سيقوم كل طرف متعاقد بتعيين نقطة اتصال لتبادل المعلومات المرتبطة بإنفاذ هذه االتفاقية.

النمط: أساسي1 

الطريقة: عامة2 

الكيان المسؤول: الطرف المتعاقد

د تبعاً لنص االتفاقية، في الممارسة، يتعيَّن إعالم أمانة االتفاقية الكيان المستلم: غير محدَّ

اللغات )المادة التاسعة عشرة من االتفاقية(: تنص المادة التاسعة عشرة، الفقرة 3 )هـ( و )و(،على 
الردود على هذه الطلبات،  أن تكون "طلبات الحصول على معلومات من نقاط االتصال وكذلك 
المتعاقدة الجتماعات  األطراف  أتاحتها  وثيقة  "أي  و  وثائق مرفقة"  أية  ذلك  بما في  ولكن ليس 

الهيئة " في واحدة على األقل من اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

السبب:
u  االتفاقية وبرنامج  لإلبالغ  الوطني  االلتزام  لبرنامج  أساسية  الرسمية  االتصال  نقاط 

األوسع.
u  املثال، وضع إنفاذ االتفاقية ككل، على سبيل  املعلومات بشأن  تبادل   من املهم تسهيل 

املعايير.

اإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية:
دور نقاط االتصال لالتفاقية

تستخدم نقاط االتصال لالتفاقية جلميع املعلومات التي يتم تبادلها في إطار االتفاقية  1.
الدولية بني األطراف املتعاقدة، وبني األمانة العامة واألطراف املتعاقدة، وفي بعض احلاالت، 

بني األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
 يتعني على نقطة اتصال االتفاقية: 2.

أن يكون لديها السلطة الالزمة للتواصل حول قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف 	 
املتعاقد، أي هي نقطة السؤال الوحيدة لالتفاقية،

ضمان أن يتم إنفاذ التزامات تبادل املعلومات مبوجب االتفاقية في الوقت املناسب؛	 
الفعال 	  باألداء  املتعلقة  الرسمية  النباتية  للصحة  االتصاالت  جلميع  التنسيق  توفير 

لالتفاقية بني الطرفني املتعاقدين.
إعادة توجيه معلومات الصحة النباتية الواردة من األطراف املتعاقدة األخرى ومن أمانة 	 

االتفاقية إلى املسؤول)املسؤولني(؛ اخملتصني؛
املتعاقدة 	  األطراف  من  النباتية  الصحة  معلومات  على  احلصول  طلبات  توجيه  إعادة 

وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى املسؤول )املسؤول( املناسب؛
تعقب حالة الردود املناسبة لطلبات املعلومات التي أرسلت إلى نقطة االتصال	 

النمط، أساسي = التزام \ 1
بغض النظر عن املناسبات. 

مدفوع من حدث = متأثر بحدث 
محدد. بناء على طلب = متأثر 

بطلب
الطريقة:  عامة = مبلغ عنها \ 2

من خالل البوابة الدولية للصحة 
النباتية  )www.ippc.int(، ثنائية 
= مبلغ عنها في اتصال مباشر 

بني البلدان



تعيين نقطة اتصال رسمية لتبادل المعلومات
عربي لإلبالغ الوطني  االلتزام 

يعد دور نقطة االتصال لالتفاقية الدولية أساسي لألداء الفعال لالتفاقية، ومن املهم أن  3.
تعالج  أن  موارد كافية وسلطة كافية لضمان  الدولية  لالتفاقية  االتصال  نقطة  متتلك 

طلبات احلصول على املعلومات بشكل مناسب وفي الوقت املناسب.
تتطلب املادة الثامنة الفقرة 2 أن تقوم األطراف املتعاقدة بتعيني نقطة اتصال، وبالتالي  4.

فإن الطرف املتعاقد هو املسؤول عن عمل الترشيح، وإبالغ األمانة به. ميكن أن تكون هناك 
نقطة اتصال واحدة فقط لكل طرف متعاقد. ويوافق الطرف املتعاقد، بعمله الترشيح، 
على أن للمرشح السلطة الالزمة ألداء وظائف نقطة االتصال كما هو محدد في إطار 

االتفاقية الدولية. وال ميكن لألشخاص الفرديني تعيني أنفسهم كنقاط اتصال.

احترام األمور التالية من قبل األطراف المتعاقدة في الوقت الذي يتم فيه ترشيح  يتعين أيضاً 
: )OCP( نقطة االتصال الرسمية

u  ،يجب أن ترسل ترشيحات األطراف املتعاقدة لنقاط االتصال الرسمية إلى أمني االتفاقية
ويفضل استخدام استمارة الترشيح املعدة لهذا الغرض واملتاحة على البوابة.

u  واسم/أسماء األول  االسم  )مع  معيناً  الرسمية شخصاً  االتصال  نقطة  تكون  أن  يجب 
العائلة( وليس كيانا أو مكتباً معيناً.

u  يجب أن يتم التوقيع على ترشيح نقطة اتصال جديدة من قبل شخص يشرف على و / أو
يكون مسؤوالً عن نقطة االتصال اجلديدة. لن يتم قبول أي ترشيح ذاتي.

u  ينبغي تقدمي الترشيحات في الوقت املناسب حتى ال يكون هناك أي فجوة في أي مراسالت
رسمية مع نقطة االتصال القطرية.

u  باعتبارها املنظمة الرسمية في املنظمة القطرية  أن تكون نقطة االتصال  من املفضل 
املسؤولة عن إنفاذ معظم أعمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

u  جديدة اتصال  نقطة  بترشيح  الوالية  منتهية  الرسمية  االتصال  نقطة  تقوم  أال  يتعني 
الوقت  في  االتفاقية  أمانة  إلى  الترشيح  يصل  كي  ترتيب  بعمل  تقوم  لكن  )القادمة( 

املناسب.
u  ميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وممثلي منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

تسهيل ترشيح نقطة اتصال رسمية.
u  األمانة فإن  اتصال،  نقطة  وجود  إلى  رسمي  غير  بشكل  باإلشارة  متعاقد  طرف  قام  إذا 

ستدعو الطرف املتعاقد املعني إلى تقدمي ترشيح رسمي، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها 
نقطة  تعيني  أو  رسمية  غير  اتصال  نقطة  تأكيد  إخطار  يتم  أن  يجب  الوثيقة.  هذه  في 

اتصال رسمية جديدة إلى األمانة في غضون 3 أشهر من تلقي دعوة األمانة.
u  للصحة الدولية  البوابة  على  الرسمية  االتصال  نقطة  االتفاقية  أمني  يعلن  أن  مبجرد 

االتصال  معلومات  على  احلفاظ  عن  مسؤولة  الرسمية  االتصال  نقطة  تصبح  النباتية، 
اخلاصة بها محدثة.

u  يتم ترشيح احملررين من نقاط االتصال الرسمية للمساعدة في تسليم االلتزامات الوطنية
لإلبالغ، مبا في ذلك التحميل الفيزيائي للبيانات على البوابة الدولية للصحة النباتية.

u  ميكن للبلدان التي ليست أطرافا متعاقدة مع االتفاقية تعيني "نقطة معلومات" لغرض
تبادل معلومات الصحة النباتية.

معلومات عملية:
u  الدولية البوابة  على  متاحة  لالتفاقية  جديدة  رسمية  اتصال  لنقطة  الترشيح  استمارة 

.)www.ippc.int( للصحة النباتية
u  استمارة الترشيح حملرر البوابة الدولية للصحة النباتية متاحة على البوابة الدولية للصحة

 )www.ippc.int( النباتية
 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




