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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 تقرير عن منفذ الصحة النباتية الدولي وبرنامج العمل الخاص بتبادل المعلومات

 من جدول األعمال المؤقت 1-9البند 

 ترويج منفذ الصحة النباتية الدولي
وُيستكمل الكتّيب .  ال يزال يالقي رواجًا آبيرًا وهو متوافر باللغات الرسمية الخمس في المنظمة

متوافرة أيضًا باللغات الرسمية ( أربع نشرات تعرف باسم مذآرات إعالمية وعة مؤّلفة منمبمج
 ):الخمس في المنظمة

. 

. 

 .النباتية الموافق عليها حاليًا 

. 

 وسيتّم تحديث هذه المطبوعات وإضافة مواضيع جديدة 2003 والمذآرات اإلعالمية في مطلع عام 
 . ال توافر الموارد لذلكإليها حيثما تدعو الحاجة وح

 

 

 نقاط االتصال الرسمية

تواصل األمانة تزويد األعضاء بمعلومات من خالل نقاط االتصال الرسمية حيثما جرى  -2
وُتذّآر الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأّن سياسات المنظمة تستدعي إعداد بعض . تحديدها

 المدير العام للمنظمة التباع طريقة توزيع معّينة قد ال الوثائق مثل الدعوات والمراسالت من جانب
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وتتيح األمانة هذه المراجع أيضًا حيثما تدعو الحاجة إلى .  المحددة الرسميةتشمل نقاط االتصال
 .نقاط االتصال الرسمية

أما المراجع المطبوعة مثل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وغيرها من المراسالت  -3
ي تتيحها األمانة إلى نقاط االتصال الرسمية مباشرة، فال ترسل األمانة نسخًا عنها إلى المكاتب الت

وتتولى نقاط االتصال . األخرى في حكومة البلد العضو أو إلى أطراف أخرى في داخل البلد
الرسمية الحرص على نشر المعلومات ذات الصلة على المسؤولين أو الجهات األخرى حيثما 

 .لحاجة داخل البلد المعنيتدعو ا

وتحتفظ األمانة بقائمة معلومات محّدثة عن نقاط االتصال الرسمية استنادًا إلى المعلومات  -4
وتتاح هذه المعلومات على منفذ الصحة النباتية الدولي . التي تزّودها بها األطراف المتعاقدة

)int.ippc.www://http .( وتنشر القائمة وتتاح على شكل وثيقة مطبوعة في آل دورة من دورات
آما تتيح األمانة معلومات عن نقاط االتصال الرسمية عند . الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 .الطلب

آما أّن . وتالحظ األمانة أّن العديد من األعضاء لم يحددوا بعد نقطة االتصال الرسمية لديهم -5
ًا منهم مّمن قاموا بتحديد نقطة االتصال الرسمية لديهم لم يزّودوا األمانة بمعلومات محّدثة في عدد

بما في ذلك عناوين البريد (حال طرأ تغيير على التفاصيل الخاصة بنقاط االتصال الرسمية 
 .ويطلب إلى األعضاء إعطاء هذا النوع من المعلومات في أقرب فرصة ممكنة). اإللكتروني

 المراسالت

ُتذّآر الهيئة المؤقتة بأهمية تبادل المعلومات وإعداد التقارير من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية  -6
وتالحظ األمانة أّن عددًا محدودًا من األعضاء زّودوا األمانة بالمعلومات الالزمة . لوقاية النباتات

 . آما هو محدد في االتفاقية الدولية

إّال أّن . ي المعلومات الرسمية وتشّجع على إرسالها بشكل إلكترونيوتواصل األمانة تلّق -7
آافة االتصاالت الرسمية بين األمانة واألعضاء ال تزال تتم بالدرجة األولى بواسطة المراسالت 

وأبلغ عدد قليل من األعضاء األمانة برغبتهم . المطبوعة مع إرسال نسخة إلكترونية متى أمكن ذلك
 .ت اإللكترونية على اعتبارها اتصاالت رسميةفي قبول المراسال

 موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اإلنترنت

 وقد 2004آانون الثاني /ُعقد اجتماع لجماعة دعم منفذ الصحة النباتية الدولي في شهر يناير -8
لمساعدة يرها لتقد األمانة أبدتو. قاعة المؤتمرراق وأ من ورقةأتيح تقرير االجتماع على شكل 

التي قّدمتها جماعة دعم منفذ الصحة النباتية الدولي وهي ستتابع تطوير المنفذ بفضل تعاونها 
ومن التحسينات التي طرأت مؤخرًا المالحة والمحتويات والثبات وتأمين هيكل . ومساهماتها

. ية لوقاية النباتاتإلدخال البيانات من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليم
وتوضع حاليًا اللمسات األخيرة على دليل مستخدمي منفذ الصحة الدولي الستخدامه في برنامج 

 .بناء قدرات المنفذ ولمساعدة المسؤولين عن إدخال البيانات فيه

 اإلشارة وتجدر.  أشهر تقريبًا6ويوزَّع منفذ الصحة النباتية الدولي على قرص مدمج آل  -9
وسيتضّمن . تصبح قديمة بفعل إضافة معلومات جديدة إلى المنفذهذه المعلومات سرعان ما إلى أّن 

 .دومًا موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اإلنترنت أحدث المعلومات المتوافرة

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -10
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رسمية أو على الحرص على تحديث المعلومات الخاصة  على توفير نقاط اتصال 
 . بشكل منتظم) بما في ذلك عناوين البريد اإللكتروني(بنقاط االتصال 

 األعضاء بأّن نقاط االتصال الرسمية مسؤولة عن نشر المعلومات بحسب 
 .المقتضى في بالدهم

 .قية الدولية لوقاية النباتات واجبات األعضاء بتبادل المعلومات بموجب االتفا

 . األعضاء على تقديم المعلومات الالزمة وتحديثها بحسب المقتضى

 . بالتعديالت أو التحسينات أو المواضيع الجديدة

 


