آخر تحديث  04أيلول/سبتمبر 2015

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تسمية نقطة إتصال رسمية للطرف المتعاقد مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Nomination of the IPPC Official Contact Point of the IPPC Contracting Party
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
FAO-AGD-IPPC
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, ITALY

مرسل لـ:

ippc@fao.org
بريد إلكتروني
الموقع على الشبكة https://www.ippc.int

البلدCOUNTRY:__________________________________________________________________ :
مالحظة :يتعيَّن أن يتم اإلعالم عن تسمية نقطة االتصال الرسمية (بما في ذلك اسم وموقع اإلتصال الرسمي) من خالل قنوات اإلتصال الرسمية .ستنشئ أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسابا ً مبدئيا ً لنقطة اإلتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ينبغي بعد ذلك المحافظة على معلومات نقطة اإلتصال
الرسمية من قبل نقطة اإلتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو محرر/محرري البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية ( .)IPPيتطلب تسمية نقطة
اتصال جديدة توقيعا ً من شخص ذي صلة وأكثر قِدَما ً من نقطة االتصال الجديدة الالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 .1اإلتصال الرسمي  -الشخص
اللقب :آنسة  /سيدة  /سيد (إختر حسب الناسب)

Prefix: Ms./Mrs./Mr.

االسم األول _________________________________________________________________

Forename:

اسم العائلة /اللقب __________________________________________________________________

Surname:

المنصب/الوظيفة ______________________________________________________________ _Position/ Title :
 .2تفاصيل العنوان
المنظمة

Organization

عنوان المراسلة /العنوان البريدي

Postal Address:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
الهاتف___________________________:الجوال________________________:الفاكس____________________:
_______________________:Tel.__________________________Mobile:________________________Fax
عنوان البريد اإللكتروني _______________________________________________________________ E-mail:
عنوان البريد اإللكتروني البديل______________________________________________

Alternative E-mail:

الصفحة الرئيسية على الشابكة (األنترنت)______________________________________

Internet homepage:

 3.لغة (لغات) المراسلة للبلد (ضع إشارة √ حسب المناسب)
اإلسبانية ]___[
الصينية ]___[

اإلنكليزية ]___[
( العربية ]___[

الفرنسية ]___[
الروسية]___[

 .4التاريخ......................................
 .5التوقيع.....................................:
المنصب /الوظيفة:

……… ................................................................................

اسم المسؤول الكبير.................................................................. :

Position, title

Senior official’s name

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

آخر تحديث  04أيلول/سبتمبر 2015

المرفق الثامن عشر
دور نقاط االتصال التابعة لالتفاقية الدولية
يُستعان بنقاط االتصال التابعة لالتفاقية الدولية فيما يتصل بأي معلومات يجري تبادلها في إطار االتفاقية بين
األطراف المتعاقدة وبين األمانة واألطراف المتعاقدة وأحيانا ً بين األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
ويجدر بنقاط االتصال التابعة لالتفاقية الدولية أن:







تكون لديها السلطة الكافية لإلبالغ عن قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف المتعاقد ،أي بوصفها نقطة
االستفسار الوحيدة لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق باالتفاقية الدولية؛
صت عليها االتفاقية وفى التوقيت المناسب؛
تحرص على الوفاء بواجبات تبادل المعلومات التي ن ّ
تتولى تنسيق جميع عمليات اإلبالغ الرسمية في مجال الصحة النباتية بين األطراف المتعاقدة ،فيما يتعلق
بالتطبيق الفعال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تعيد توجيه ما يرد من معلومات عن الصحة النباتية من األطراف المتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية الدولية
المختص؛
إلى المسؤول (أو المسؤولين)
ّ
تحيل طلبات الحصول على معلومات عن الصحة النباتية الواردة من األطراف المتعاقدة ومن أمانة االتفاقية
المختص؛
الدولية إلى المسؤول (أو المسؤولين)
ّ
تتابع حالة االستجابة لطلبات الحصول على معلومات التي وردت إلى نقطة االتصال المعنيّة؛

ودور نقطة االتصال التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات هو دور محوري لضمان فعالية تطبيق االتفاقية ومن
الضروري أن تكون لدى نقطة االتصال تلك الموارد الكافية والسلطة الالزمة لالستجابة لطلبات الحصول على معلومات
بالشكل المناسب وبالتوقيت الصحيح.
وتشترط المادة  2-8على األطراف المتعاقدة تحديد نقطة االتصال لديها ،مما يعني ّ
أن الطرف المتعاقد هو
المسؤول عن الترشيح ،وعن إبالغ األمانة به .وال يمكن أن يكون هناك أكثر من نقطة اتصال واحدة لكل طرف من
أن المر ّ
األطراف المتعاقدة .ويوافق الطرف المتعاقد ،حال تقديم الترشيح ،على ّ
شح يتمتّع بالسلطة الالزمة ألداء وظائف
نقطة االتصال حسبما حددت في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وال يجوز لألفراد تعيين أنفسهم كنقاط اتصال.

