
 

 

 

حماية الموارد النباتية في العالم من 
 اآلفات

 2112(، تشرين الثاني/نوفمبر 2) 1المجلد 

نقاط اإلتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات – الجوانب العملية

اإلبالغ عن معلومات قطرية  مسؤولة عن( OCPsتعد نقاط اإلتصال الرسمية )

 ُملزمة محددة )تعرف باإللتزامات الوطنية لإلبالغ( كما جاء وصفها في االتفاقية.

( على أن 1002وافقت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة )

 الدولية لبوابةا الطريقة المفضلة للوفاء باإللتزامات الوطنية لإلبالغ هي بوساطة

 اإللكترونية للصحة النباتية

وبعد أن تستلم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تسمية لنقطة اتصال رسمية 

جديدة، يتم إنشاء بروفايل لذلك الشخص على البوابة الدولية اإللكنرونية للصحة 

تعليمات عن كيفية  ،بالبريد اإللكترونيالنباتية وتستلم نقطة االتصال الجديدة، 

إعداد كلمة السر لحسابه/حسابها. وبعد إنشاء هذا الحساب، تكون نقطة االتصال 

الرسمية قادرة على تحرير المعلومات الخاصة ببلده/بلدها وإعالن تقارير على 

 البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية.

 

 البوابة موقعالوصول، واإلبالغ وتحرير البيانات متاح حالياً على  علىأن دليل البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية الذي يساعد 

 الروسية واإلسبانية.والفرنسية، واإلنكليزية، وباللغات العربية،  الدولية اإللكترونية للصحة النباتية

 المحتويات

 :الجوانب العملية نقاط االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ]1ص [

 rر محرر البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتيةدو ]2ص [

 المزايا والعواقب المحتملة ]3ص [

 نقطة اتصال رسمية جديدة الجيدة لتسمية الممارسات ]2ص [

 هل تعلم؟
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ر البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية  دور محرِّ

 
لنقاط اإلتصال الرسمية تفويض التحميل الفعلي للبيانات على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية إلى محرر رسمي للقيام يمكن 

بهذا العمل بالنيابة عنهم. يمكن لنقطة اإلتصال الرسمية تسمية محرر أو أكثر لكل بلد. وفي الممارسة التطبيقية، هناك حاجة إلكمال 
وتوقيعه من قبل نقطة االتصال الرسمية، وإرساله إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتسجيله في النظام. ويتوافر  نموذج المحرر

 والروسية واإلسبانية. النموذج حالياً باللغات العربية، واإلنكليزية، والفرنسية،

ر البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية تحميل البيانات على البوابة، على أن نقطة اإلتصال الرسمية تبقى مسؤولة  يمكن لمحرِّ
ر ستعتبر أن ها بالنيابة عن قانونياً عن محتوى ودقة هذه البيانات، على اعتبار أن كل المعلومات الموضوعة على البوابة من قبل المحرِّ

نقطة اإلتصال الرسمية ورسمية بالنسبة لذلك البلد. وهناك حاجة إلى إنشاء ترتيب عملي واضح / عملية بين نقطة اإلتصال الرسمية 
ريها فيما يخص الترخيص / السماح بالبيانات التي سيتم تحميلها على البوابة. ويمكن لنقاط اإلتصال الرسمية، في الوقت ذاته، أ ن ومحرِّ

يقوموا بتحرير البيانات الوطنية بأنفسهم، بما في ذلك تفاصيل اإلتصال الخاصة بهم )باستثناء اسم ولقب نقطة اإلتصال الرسمية(، على 
 البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية.

Advantages and possible consequences 

 الممارسة الفضلى للمحررين

  مخالصة لكل المعلومات المعلنة من نقطة ترخيص/يتعّين الحصول على

اإلتصال الرسمية قبل تحميلها على البوابة الدولية اإللكترونية للصحة 

 النباتية.

  تسمية أكثر من محرر واحد لكل بلد يتعّين أن يعمل كل المحررين إذا تم

 كفريق وأن يدعم كل منهم اآلخر.

  يتعيَّن توفير االستمرارية بحيث إذا كان على محرر ترك المنظمة

القطرية لوقاية النباتات فإن عليه/عليها نقل معارفهم التحريرية 

الدولية للشخص الجديد الذي يتعّين تسميته كمحرر للبوابة 

 اإللكترونية للصحة النباتية.

 

ر: وائميتعيَّن أن تشمل ق  مهام المحرِّ

تحميل اإللتزامات الوطنية لإلبالغ بالنيابة عن نقطة اإلتصال 
 الرسمية.

  مساعدة نقطة اإلتصال الرسمية على الوفاء باإللتزامات الوطنية

 الوقت المناسب.لإلبالغ في 

 .التدقيق المنتظم وتحميل البيانات 

  لنقطة عنوان البريد اإللكتروني إيالء اهتمام خاص بصحة

اإلتصال الرسمية، بما في ذلك عنوان البريد اإللكتروني البديل، 

 وتفاصيل أخرى )العنوان، رقم الهاتف/الفاكس(.

  للصحة تحميل معلومات أخرى على البوابة الدولية اإللكترونية

 النباتية يرغب البلد بإعالنها.

  

 
 هل تعلم؟

  ما عدا اسم نقطة يمكن لمحرر البوابة الدولية اإللكترونية للصحة النباتية تحرير كل تفصيل يخص نقطة إتصاله الرسمية أنه

 . وللقيام بتغييرات تخص ذلك، تحتاج إلى اإلتصال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.اإلتصال الرسمية ولقبه/لقبها

  إتصال رسمية واحدة فقط ولكن بإمكان نقطة اإلتصال الرسمية تسمية أكثر من محرر واحديمكن أن يكون لكل بلد نقطة 

  

https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
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Good practice for nominating a new 

Official Contact Point 

 

 

 مزايا المحافظة على تفاصيل نقاط اإلتصال الرسمية محدثة

  ،والدعوات إلى إجتماعات، ودعوات يتم استالم االتصاالت المهمة من األمانة بخصوص مشورة البلدان، وورشات العمل

 .الخبراء، وغيرها على الفور بوساطة البريد اإللكتروني

  ر التعاون والتنسيق بين البلدان كونهم يستطيعون اإلتصال رسمياً مع بعضهم البعض إليصال معلومات الصحة تيسِّ
 النباتية.

  عن اشترطات الصحة النباتية لالستيراد وفي الحاالت يكون واضحاً مع من يتعيَّن اإلتصال في كل بلد في حالة التساؤالت

 .الطارئة عندما يتم حظر شحنات على الحدود

 تيسر التجارة والوصول إلى السوق وبناء الثقة في العالقات ثنائية األطراف بين البلدان. 

 فاقية.يمكن لنقطة إتصال رسمية عاملة وكفوءة أن تكون مؤشراً على نجاح وكفاءة طرف متعاقد مع االت 

  ع األحيائي تسهم في حماية النباتات المزروعة والبرية عن طريق منع دخول اآلفات وانتشارها وفي زيادة حماية التنوُّ
 واألمن الغذائي في العالم.

 تحسِّن الشفافية وتوقيت ونوعية المعلومات المقدمة. 

 

 حدثةالعواقب المحتملة لعدم اإلبقاء على تفاصيل النقاط الرسمية لإلتصال م

 .ال يتم استالم اإلتصاالت المهمة من األمانة 

 .يمكنها عزل البلدان ومنعهم من المشاركة الكاملة في واإلفادة من التآثر مع المجتمع الدولي لوقاية النباتات 

 .ستؤثر بشكل غير مباشر في التجارة، واألمن الغذائي وحماية النباتات المزروعة والبيئة 

  الثقة بن البلدان التجارية.قد تقود إلى فقد أو خفض 

  َّر لها على اعتبار أنه ال يمكن االتصال مع نقطة اإلتصال الرسمية مؤدية إلى مفاوضات قد تقود إلى تدابير حماية ال مبر
 تجارية طويلة ومحدودية الوصول إلى األسواق.

محاولة إلخفاء مسائل الصحة النباتية عن الشركاء إلبالغ على أنه لوطنية لتزامات القد تنظر بعض البلدان إلى عدم الوفاء باال
 التجاريين أو الجوار.

 

  المزايا والعواقب المحتملة

 نقطة اتصال رسمية جديدة

 عام نقطة اإلتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ز  2112إلى آذار/مارس  2112( من تشرين أول/أكتوبر 10- 11سيتم نشر هذه المجموعة من النشرات اإلخبارية )المجلدات  وستركِّ
 على أهداف وأداء نقاط اإلتصال الرسمية. يرجى التأكد من قراءتها كلها.. 
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 التجارة بـ وحركة ثمار الفاكهة والخضر:

 إدارة مخاطر الصحة النباتية

تزايد إنتاج الفاكهة والخضر حول العالم وغالباً ما يتم شحن المنتج ما بين عشية وضحاها ي

وهذا طريق سريع وذو مصداقية آلفات جديدة إذا لم تتخذ  –إلى األسواق الرئيسة 

إجراءات إلدارة المخاطر مع وجود تدابير كافية في المكان. يتم تحريك األصول الوراثية 

على نحو متزايد حول العالم والذي يتوجب أن يتم بطريقة مسؤولة وآمنة لضمان األمن 

 الغذائي وحمية التنوع األحيائي/البيولوجي.

 

 للطرف المتعاقد مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الحق في ترشيح أي شخص يعتقد أنه مناسب لهذا المنصب.

وباإلرتكاز على خبرة األمانة المجموعة خالل السنوات العشر األخيرة وعلى التغذية الراجعة من األطراف على أنه، 
 المتعاقدة عن أفضل الممارسات، فإنه يتعّين أن تكون نقطة اإلتصال:

 كبار األشخاص ضمن التسلسل الهرمي مع سلطة تخوله اإلتصال بالنيابة عن الطرف المتعاقد والمنظمة  من

 رية لوقاية النباتات،القط

  جزءاً من المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلده/بلدها أو تمتلك على األقل ممارسات تعاون جيدة مع المنظمة

 القطرية لوقاية النباتات،

 ااتها ويتعّين أن يكون مشاركاً بهعلى علم بأنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومسؤولي، 

  وإدارة النظام الوطني اللتزامات اإلبالغ لجمع ومقارنة وتحليل وتدقيق وتوصيل اإللتزامات قادراً على تطوير

 الوطنية لإلبالغ،

 ،بحاجة لمهارات تواصل جيدة في إحدى اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 زام الوطني لإلبالغ،في اإللت اي الضروري والموارد إلنفاذ مهامهبحاجة ألن تمتلك الدعم الوطن 

  بحاجة أن يكون قادراً على العمل مع المعاهد الوطنية لضمان أن تكون المهام الواردة أعاله مدعومة ومخدمة

 بشكل جيد.

 

الممارسات الجيدة لتسمية نقطة 

 (OCPاتصال رسمية جديدة )
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 كشاف المختصرات
 

CP الطرف المتعاقد مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

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 االستشارية لإللتزامات الوطنية لإلبالغ الجماعة 

OCP  نقطة االتصال الرسمية لطرف متعاقد مع االتفاقية 

RPPO المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 
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  – قبل ترحالك رفكِّ 

 إفهم عواقب أفعالك.

 
مرة نسافر غالباً ونشتري تحفاً خشبية، وأزهاراً ومنتجات كم 

قبل القيام بذلك  رفكِّ زراعية ألخذها للبلد كهدايا لألصدقاء والعائلة؟ 

يمكن أن تأخذ معك آفات إلى بلدك قد تسبب أثراً إقتصادياً أو بيئياً  –

 سلبياً على غاية من األهمية، أو أثر أمٍن غذائي

 كن مسؤوالً عن أفعالك!
 

 الدولية لوقاية النباتاتتحديث االتفاقية 

 الوقاية خير من العالج

 

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتصل إ
 

 الدولية لوقاية النباتاتأمانة االتفاقية 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, 
Italy 

 

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

 : int.ippc.wwwالموقع على الشابكة: 
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