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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0265

الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية
البند  6-60من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوال -برنامج وإجراءات االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية
التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 - 1يف عام  ،3112طلبت الدورة الثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية استعراض برنامج تبادل املعلومات التابع
لالتفاقية ،وال تزال هذه العملية مستمرة منذ سنتني,
 - 3وقد وافقت الدورة الثامنة للهيئة أيضا على تركيز برنامج املعلومات املتعلق بالتزامات رفع التقارير الوطنية يف
املستقبل ،وقد مت تنقيح برنامج تبادل املعلومات احلالي التابع لالتفاقية ليصبح الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة
برفع التقارير الوطنية التابع لالتفاقية.
 - 2وللمساعدة يف هذه العملية ،أنشئت اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية من
قبل الدورة الثامنة للهيئة ( ،) 3112غري أنّ هذه اهليئة قد استغرقت وقتا أطول من املتوقع لكي تصبح فاعلة .وقد
التقت اجملموعة االستشارية للمرة األوىل يف شهر يوليو/متوز  3112وقدمت املشورة بشأن جمموعة واسعة من املواضيع
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MM809A
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املتعلقة بالتزامات رفع التقارير الوطنية ،بدءا من اإلبالغ الفعال عن تلك االلتزامات وصوال إىل إدارة املنظمات الوطنية
لوقاية النباتات وسياساتها (مبا يف ذلك مجع البيانات والتحقق من صحتها) .وميكن االطالع على التقرير كامالً يف موقع
البوابة الدولية للصحة النباتية.1
 - 2وتتابع اجملموعة االستشارية العمل عرب االنرتنت من أجل تنفيذ اختصاصاتها حبسب ما اتفق عليها مكتب
اهليئة ،بيد أن مستوى اخنراط بعض األعضاء حيتاج إىل حتسني.
 - 5وقد قامت أمانة االتفاقية ،مع مساهمات من اجملموعة االستشارية ،بوضع برنامج خاص بااللتزامات املتعلقة
برفع التقارير الوطنية التابع لالتفاقية (يرد يف املرفق  1من هذه الوثيقة) بناء على النسق الذي وافقت عليه جمموعة
العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتنفيذ.
 - 6أما اإلجراءات العامة املتصلة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية اليت تعد ضرورية للتنفيذ املستدام
للربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية ،فرتد بالتفصيل يف املرفق  3بهذه الوثيقة .وتتضمن هذه
اإلجراءات قرارات للهيئة اختذت يف األعوام السابقة وإرشادات جديدة قائمة على املشورة الواردة من اجملموعة
االستشارية.
 - 7وترد إجراءات اهليئة املتصلة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية حتديدا من أجل التنفيذ املستدام هلذا
الربنامج ،بشكل مفصل يف املرفق  .2ويورد هذا اجلدول أحكام االلتزامات برفع التقارير الوطنية اليت تفصلها االتفاقية،
كما يوفر معلومات إضافية عن إجراءات اهليئة الرامية إىل حتسني الوضوح وسد الثغرات حني ال تقدم االتفاقية
إرشادات كافية بناء على املشورة الصادرة عن اجملموعة االستشارية.
 - 8وسوف ينفذ برنامج وإجراءات االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية املنقحة بعد أن توافق اهليئة عليها،
مع أن بعضا من مكوناتها فاعل أصال إذ توجد أنشطة ميكن تنفيذها بناء على مشورة اجملموعة االستشارية ،مثل سنة
نقطة االتصال التابعة لالتفاقية.
 - 9وتقوم أمانتا اجملموعة االستشارية واالتفاقية الدولية بصياغة خطة عمل اللتزامات رفع التقارير الوطنية ،لتقدم
إىل الدورة احلادية عشرة للهيئة (.)3116
 -11وهناك مكونات لربنامج االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية اليت جيب تنفيذها من قبل املنظمات الوطنية
واإلقليمية لوقاية النباتات .باإلضافة إىل ذلك ،سوف تقوم األمانة بإدراج بعض من تلك املكونات يف خطة عمل األمانة.

1
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 - 11وعلى اهليئة أن تالحظ بأن التطبيق الكامل لربنامج االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية لن يكون ممكنا
من دون ختصيص موارد مستدامة.
 - 13وأوصت اجملموعة االستشارية بقوة بأن تستهل األمانة برناجما ملراقبة اجلودة من أجل استعراض البيانات
اليت تقوم األطراف املتعاقدة بتحميلها .وطلبت اجملموعة االستشارية بأن تضع األمانة "خطوطا توجيهية ملراقبة جودة
االلتزامات برفع التقارير الوطنية" لتنظر فيها اجملموعة االستشارية وليوافق عليها مكتب اهليئة .ولن تقوم األمانة
بالتحقق أو بإصدار توصيات بشأن املضمون الفين لاللتزامات برفع التقارير الوطنية .غري أنّ األمانة ستعطي مشورتها
بشأن استخدام املعلومات أو اإلجراءات املتصلة بالتزامات رفع التقارير الوطنية اليت وافقت عليها اهليئة.
 - 12إ ّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
 النظر يف الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية (املرفق  )1وإجراءات التزامات رفع
التقارير الوطنية (املرفق  )3وتقديم اقرتاحات بشأن حتسينها وتنقيحها.
 اعتماد الربنامج واإلجراءات (املقدمة يف املرفقني  1و )3واملوافقة على بطالن القرارات السابقة للهيئة املتعلقة
بأنشطة التزامات رفع التقارير الوطنية املتصلة بربنامج تبادل املعلومات ليحل حملها الربنامج واإلجراءات
املنقحة.
 املوافقة على أن تقوم األمانة مب راقبة أولية جلودة املعلومات اليت حتمّلها األطراف املتعاقدة وأنها سرتتكز على
"اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة التزامات رفع التقارير الوطنية" اليت ستصدر عن اجملموعة االستشارية
واليت ستطرح ملوافقة مكتب اهليئة يف عام .3115
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املرفق 1

الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية املقرتح ()4142 – 4112
-1

املعلومات األساسية

ترد االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعةة لالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات بالتفصةيل يف االتفاقيةة .وكةان
تطبيق االلتزامات املتعلقة برفع التقارير من قبل األطراف املتعاقدة ،والدور الذي ميكن لربنةامج تبةادل املعلومةات (الةذي
استهل يف عام  )3111أن يؤديه يف مسةاعدة األعضةاء علةى الوفةاء بالتزامةات رفةع التقةارير ،حباجةة إىل استعراضةهما
وحتديثهما ،جراء التغيريات املفصلة فيما يلي.
-4

املسائل احلرجة

هناك عدد من املسائل املطروحة ،أما املسائل احلرجة من بينها فهي:
( )1عدم قيام األطراف املتعاقدة بتلبية االلتزامات برفع التقارير الوطنية على وجه متناسق.
( )3استمرار احلاجة إىل توعية األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات بفهةم التزاماتهةا الوطنيةة
باإلبالغ.
( )2استمرار احلاجة إىل تنمية القدرات الوطنية أو اإلقليمية على تنفيذ أنشطة االتفاقية األساسةية الةيت تةدعم
االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية ،مثل املراقبة وحتديد اآلفات وحتليل خماطر اآلفات.
-2

العوامل املساهمة

هناك عدة عوامل تساهم يف التحديات ،مبا يف ذلك:
( )1غياب اإلرادة السياسية.
( )3قلة املوارد البشرية واملالية بسبب أولويات املوارد الوطنية ،وانعدام التوعية باالتفاقية أو بالتزاماتها.
( )2معدل الدوران الكبري ملوظفي املنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
( )2ضعف الذاكرة املؤسسية جتاه االتفاقية والتزامات اإلبالغ الوطنية.
( )5انعدام قدرة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على الدعم الكامل لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةة
واملشاركة فيها؛
( )6ويف حني أن االتصال باإلنرتنت قد شهد توسعا كبري منذ اعتمةاد الةنص املةنقح اجلديةد لالتفاقيةة يف عةام
 ،1997فإن االتصال احملدود باإلنرتنت ال يزال مستمرا يف بعض األقاليم/البلدان.
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اهلدف األمسى

برنامج فعال لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية مةن شةأنه املسةاهمة يف األمةن الغةذائي والتاةارة اآلمنةة و ايةة
البيئة ،من خالل منع دخول اآلفات وانتشارها.
-5

اهلدف

إن تلبية األطراف املتعاقدة لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية بناء على االتفاقية واملعايري الدولية لتةدابري الصةحة
النباتية ،ستساهم يف منع دخول اآلفات وانتشارها وستمكن املزيد من البلدان من مشاركة معلوماتها حةول حالةة اآلفةات
من أجل دعم األمن الغذائي وتيسري التاارة و اية البيئة.
أ ما برنامج تنفيذ املراقبة التارييب ،فسوف ميكّن أمانة االتفاقية وهيئةة تةدابري الصةحة النباتيةة والبلةدان األعضةاء مةن
التصدي لعدد من التحديات الرئيسية على صةعيد تنفيةذ االلتزامةات املتعلقةة برفةع التقةارير الوطنيةة ،بطريقةة بسةيطة
وحسنة التخطيط ومنسّقة.
-6

النطاق

وضع برنامج عاملي يدعم األطراف املتعاقدة يف تلبية التزاماتها الوطنية برفع التقارير وذلك عرب:
( )1تزويد األطراف املتعاقدة بتوجيهات واضحة حول ماهية التزامات اإلبالغ الوطنية والغايةة منهةا ،بواسةطة
وثائق توجيهية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ومواد للتوعية.
( )3تقديم عينات عن مناذج أو أمثلة عن أفضل املمارسات الةيت تثبةت لرطةراف املتعاقةدة كيةف ميكنهةا أن
تنشر معلومات عن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية بشكل واضح ومتناسق.
( )2تقديم املساعدة الفنية من خالل برنامج تنمية القدرات التابع لالتفاقية إىل األطراف املتعاقةدة الةيت حتتةاج
إىل املساعدة على مستوى القدرات األساسية مثل حتليل خماطر اآلفات واملراقبة وحتديد اآلفات ،لغايةات
تلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.
( )2االعرتاف بأنظمة األطراف املتعاقدة وهياكلها اليت تليب االلتزامات املتعلقة برفع التقةارير الوطنيةة والبنةاء
عليها؛
( )5الربط بني نظم االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية احلالية وهياكلةها وبةني البوابةة بطريقةة واضةحة
ومتسقة ومتناسقة .وسوف يقوم برنامج االلتزامات املتعلقة برفةع التقةارير الوطنيةة بتغطيةة كةل التزامةات
اإلبالغ الوطنية اليت تشةملها االتفاقيةة ( )1997واملعةايري الدوليةة ،مةدعوماً بةالقرارات املناسةبة إذا مةا،
وحينما ،كان ذلك مناسباً .وعلى املستوى الوطين ،ميكن للطرف املتعاقد أن يستهل تنفيذ بةرامج حمةددة
يف بلده.
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املدة

كما هو احلال والدورة السابقة لتبادل املعلومات ،من املتوقع أن يدوم الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقةارير
الوطنية  11سنوات ،مع تطبيق التعديالت/التحديثات املناسبة إذا ما وحينما كان ذلك مناسباً .وجيةب تصةنيف خطةة
عمل االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية ضمن األهداف الفورية والقصرية واملتوسطة والطويلة األجل.
إن الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية جاري التنفيذ ولكن لديةه احتياجةات حمةددة مةن حية
تنمية القدرات من أجل متكني بلدان كثرية من تلبية التزاماتها الوطنية باإلبالغ ،ينبغي معاجلتهةا علةى املةدى البعيةد.
وبالتالي ،سيكون هناك تنسيق وتعاون وثيقني مع برنامج تنفيذ املراقبة وغةريه مةن الةربامج اجلوهريةة لالتفاقيةة إذا مةا
وحينما كان ذلك مناسباً.
-8

االنشطة

إدارة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات
1-8
من املطلوب التعزيز القوي لقدرات املنظمات الوطنيةة لوقايةة النباتةات علةى تنفيةذ برنةامج فاعةل ومسةتدام لاللتزامةات
املتعلقة برفع التقارير الوطنية .وستتفاوت طبيعة الدعم املطلوب بشكل كبري بني بلةد وخخةر .وتشةمل األنشةطة الرئيسةية
ذات الصلة باإلدارة ما يلي:
التقييم على املستوى القطري لتنفيذ التزامةات اإلبةالغ الوطنيةة (برنةامج عةاملي يطةور أدوات وتوجيهةات
() 1
للتقييم؛ وسلوك األطراف املتعاقدة واإلبالغ عةن التقيةيم ويشةاع الربنةامج العةاملي ويرصةد وحيلةل مةدى
التطبيق من قبل الطرف املتعاقد).
( )3التوفري املستدام للموارد للربامج الوطنية (املوارد البشرية واملاليةة وعلةى مسةتوى البنيةة التحتيةة ،وأدوات
التخطيط وموارد تعبئة املوارد ،والتدريب على اإلدارة).
الدعوة واالتصال
4-8
جيب ممارسة الدعوة واالتصال بطريقة مسةتدامة ومسةتمرة بسةبب احلركةة الدائمةة للمةوظفني وإعةادة تنظةيم اهلياكةل.
وتشمل األنشطة الرئيسية ما يلى:
( )1التوعية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية لدى املنظمات الوطنية لوقايةة النباتةات وكبةار صةانعي
السياسات الوطنيني؛
( )3أنشطة الدعوة بشأن طبيعة وهدف االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية وتداعياتها حبال مل تتم تلبيةة
تلك االلتزامات ،ودعم التنمية املؤسسية للقدرات يف جمال التزامات اإلبالغ الوطنيةة والسياسةات واملةوارد
املطلوبة (احلاجة إىل جتميع األدلة ودراسات احلاالت وأفضل املمارسات وقصص النااح)؛
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ورش العمل اإلقليمية أو ما دون اإلقليمية ملشاركة التاارب يف حال أو لدى بروز املوارد أو الفرص؛
وضع مواد وتدريبات للدعوة على اإلنرتنت ميكن استخدامها متى دعت احلاجة إليها.

األنشطة الفنية
2-8
إن القدرات واالحتياجات الفنية ستتفاوت بشكل كبري بني بلد وخخر .غري أنه جيب تناول األنشطة التالية:
( )1دعم املبادرات اإلقليمية لتطوير أنظمة من أجل مجع البيانةات وإداراتهةا والتحقةق منهةا والتةدريب علةى
كيفية اإلبالغ عن تلك املعلومات لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية؛
( )3تدعيم خليات تبادل املعلومات فيما بني األطراف املتعاقدة واألمانة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛
( )2وضع شبكات خرباء وطنية وإقليمية لتقاسم املعلومات املتعلقةة بتلبيةة االلتزامةات املتعلقةة برفةع التقةارير
الوطنية (مبا يف ذلك جمموعات املستخدمني اإللكرتونية)؛
( )2وضع أو مراجعة الكتيبات الفنية واخلطوط التوجيهية حول االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية ،مبا
يف ذلك:
(أ) املواد التوجيهية العامة حةول االلتزامةات املتعلقةة برفةع التقةارير الوطنيةة (كيفيةة إبةالغ املعلومةات
واستخدامها – فهم االستخدامات املتعددة)
(ب) التوجيه بشأن مجع املعلومات املتعلقة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية والتثبت من صةحتها
مبا يف ذلك كيفية إدارة عالقات املنظمات الوطنية لوقاية النباتةات بنظريتهةا اإلقليميةة واجملموعةات
األخرى (األوساط األكادميية والباحثني وبرنامج  Plantwiseوالقطاع اخلاص وغريها) من أجل مجةع
املعلومات وإدارتها والتثبت من صحتها؛
(ج) املواد التوجيهية احملددة بشأن اإلبالغ عن اآلفات وقائمة باآلفات اخلاضعة للوائح وجهات االتصةال
الرمسية؛
(د) استخدام مواد توجيهيةة بشةأن املراقبةة وحالةة اآلفةات ،قةد وضةعت حتةت برنةامج تنفيةذ املراقبةة
التارييب؛
( )5حتسني املعايري الدولية املتصلة بالتزامات اإلبالغ الوطنية ومواءمتها ،وحتديد الثغرات لوضع املعايري.
السياسات الوطنية
2-8
ينبغي للسياسات املتعلقة بااللتزامات برفع التقةارير الوطنيةة أن تكةون مدرجةة يف السياسةات الرمسيةة األخةرى ،مثةل
املراقبة واإلبالغ عن اآلفات .غري أنه ال تزال هناك حاجة إىل سياسات حمددة اللتزامات اإلبالغ الوطنية من أجل ضمان
التخصيص املناسب للموارد وحتديد األولويات الوطنية .وسوف تشمل األنشطة:
( )1تيسري استحداث سياسات وإجراءات وطنية اللتزامات اإلبالغ الوطنية ،مةن أجةل دعةم البلةدان يف تنفيةذ
االتفاقية واملعايري الدولية؛

8

CPM 2015/22

() 3

() 2

-9

دعم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لضمان أن تكون املهام (واملوارد) املتصلة بالتزامات اإلبةالغ الوطنيةة
مدرجة يف السياسات األخرى املالئمة ،مثةل عمليةات امل راقبةة واإلبةالغ عةن اآلفةات الةيت تنطةوي علةى
البحوث واخلدمات اإلرشادية والبيئة ووزارات الغابات والوكاالت واألجهزة وغريها؛
دعم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واألجهزة احلكومية األخةرى لتسةخري املةوارد ذات الصةلة يف دعةم
تطوير/حتدي السياسات/التنظيمات/اإلجراءات التشريعية الوطنية.
مؤشرات النجاح – كيف نعرف ما إذا كان الربنامج حيدث فارقاً؟

استخدام البيانات األساسية املتاحة من أجل وصةف احلالةة الراهنةة وحتديةدها (قبةل تنفيةذ برنةامج التزامةات اإلبةالغ
الوطنية) من أجل متكني أمانة االتفاقية واملنظمات اٌإلقليمية والوطنية لوقاية النباتات من قيةا التقةدم أو عةدم التقةدم،
حبسب احلالة .وجيب مجع البيانات على أسا سنوي وإبالغها إىل اهليئة.
رفع التقارير الوطنية من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية
1-9
ستكون زيادة األنشطة الوطنية أو تلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية بارزة من أجل:
( )1حتسني تواتر وجودة اإلبالغ عن اآلفات (املادة (1-8أ))؛
( )3حتسني عدد وتواتر وجودة قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح املبلغ عنها (املادة (3-7ط))؛
( )2حتسني عدد ودقة معلومات االتصال جلهات االتصال الرمسية التابعة لالتفاقية (املادة )3-8؛
( )2حتسني عدد وجودة أوصاف املنظمات الوطنية لوقاية النباتات (املادة )2-2؛
( )5حتسني عدد ووضوح اشرتاطات وقيود وحمظورات الصحة النباتية املبلغ عنها (املادة (3-7ب))؛
( )6حتسني عدد وتواتر نقاط الدخول اخلاضعة للقيود املبلغ عنها (املادة (3-7د))؛
( )7حتسني عدد وتواتر إجراءات الطوارئ املبلغ عنها واحملدثة (املادة )6-7؛
( )8زيادة اإلبالغ بلغات الفاو ،حبسب ما تنص عليه االتفاقية يف املادة .19
األدوات املتاحة لتيسري التزامات اإلبالغ الوطنية
4-9
سوف تزداد األدوات املتاحة لتيسري اإلبالغ عن اآلفات هي أيضاً وسوف تكون على الشكل التالي:
لة سنوية لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية بهدف التوعية وزيادة األنشطة يف جمال حمدد مةن
() 1
التزامات اإلبالغ الوطنية الراسخة؛
( )3زيادة كبرية يف مواد التوجيه الداعمة املتاحة واحملدثة؛
( )2التدريب املتاح على اإلنرتنت؛
( )2إتاحة أدوات فعالة وناشطة مثل اإلبالغ بواسطة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
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 2-9إضافة القيمة إىل بيانات االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية
سيظهر هذا األمر بالدرجة األوىل من خالل البوابة:
( )1حتسني واجهة املستخدم من أجل استخراج البيانات وال سيما إدخال البيانات؛
( )3زيادة إتاحة وجودة اإلحصاءات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ الوطنية؛
( )2تشغيل أنظمة التذكري املؤمتتة واستخدامها؛
( )2زيادة حتليل وعرض بيانات التزامات اإلبالغ الوطنية.
التآزر مع الربامج واألنشطة األخرى لالتفاقية الدولية
2-9
ستكون الزيادة الكبرية يف التكامل والتآزر واضحة أكثر من أي وقت مضى .وهي ستتضمن أنشطة مثل:
( )1الدعم والتكامل مع برنامج تنفيذ املراقبة التارييب ،أي فيما خيص مجع املعلومات املتعلقة باآلفات وإدارتها
واإلبالغ عنها؛
( )3زيادة التغذية الراجعة إىل برنامج وضع املعايري التابع لالتفاقية ،أي حتديات التنفيذ والثغرات الةيت تعةرتي
املعايري الدولية؛
( )2دعم برنامج تنمية القدرات التةابع لالتفاقيةة والتكامةل معةه ،مثةل التخطةيط واملشةاركة يف األنشةطة املتصةلة
بالتزامات اإلبالغ الوطنية؛
( )2خلق الروابط ضمن املواد اخلاصة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية املتاحة على البوابة.
5-9

()1
()3
()2
()2

إدارة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات
الدعم الوطين املستدام املتزايد للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،وباألخص أنشطة االلتزامات املتعلقة برفةع
التقارير الوطنية؛
زيادة أنشطة االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةة مبةا يف ذلةك خفةض وقةت االسةتاابة لالستفسةارات
وحتسني جودة املعلومات؛
إتاحة املواد على اإلنرتنت لزيادة التوعية واملسؤوليات والتقدم فيما يتعلق بااللتزامات املتعلقة برفةع التقةارير
الوطنية؛
يف عدد متزايد من الربامج القطرية لن تعود البوابة الدولية خمزنا مركزيا للمعلومات كمةا مةا كانةت مةن قبةل
ألن معظم املعلومات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ توجد على املواقع اإللكرتونية للربامج القطرية .على البلدان أن
تفهم الفرق وأن تقرر ما األنسب الحتياجاتها.
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التحديات واملخاطر اليت تواجه الربنامج

إن عدم القدرة على ختطي التحديات والتعاطي مع املخاطر املرتبطة بهذا الربنامج قد تؤدي إىل فشةل الربنةامج اخلةاص
بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية أو تقوّض جناحه .وسيتفاوت هذا األمر تفاوتاً كبريًا بني األطةراف املتعاقةدة يف
االتفاقية وميكن أن يقسم على عدد من اجملاالت العامة:
 1-11التحديات واملخاطر املرتبطة بالربامج القطرية/املنظمات الوطنية لوقاية النباتات
( )1الفهم الضعيف لردوار واملسؤوليات الوطنية؛
( )3صانعو القرارات ال يضعون أولويات للموارد من موظفني وأمةوال لتلبيةة االلتزامةات املتعلقةة برفةع التقةارير الوطنيةة
واملشاركة يف الربنامج؛
( )2عدم توافر اإلرادة السياسية؛
( )2توفر البلدان املعلومات إىل الشركاء التااريني على الطلب ،حبسب ما تستوجبه البوابة ولكنهةا ال تتةيح املعلومةات
الثنائية على املستوى العاملي بسبب شواغلها التاارية؛
( )5احلروب األهلية وعدم االستقرار السياسي والكوارث الطبيعية؛
( )6عدم استقرار املوارد البشرية والتنظيم؛
( )7تؤدي التدابري التنظيمية الوطنية الضعيفة إىل تعاون وتنسيق حمدودين بني أصحاب املصلحة الوطنيني؛
( )8تعقيد املسألة (بالنسبة إىل اإلدارة والتواصل)؛
( )9العاز عن ترويج قيمة الربنامج (مبا يف ذلك عدم إتاحة املعلومات)؛
( )11عدم القيام بتطوير القدرات أو عدم تقديم املساعدة الفنية عند الضرورة؛
( )11االستاابة الضعيفة أو العدائية من جانب الشركاء التااريني؛
( )13التوقيت السيئ لالستاابة؛
( )12عدم دقة املعلومات أي عدم التثبت من صحة املعلومات.
 4-11التحديات واملخاطر املرتبطة باهليئة
( )1عدم قدرة اهليئة على اختاذ قرار بشأن أولويات برنامج عمل االتفاقية؛
( )3قلة التمويل أو إتاحة املوارد (للربامج العاملية واالحتياجات الوطنية واألمانة)؛
( )2عدم القدرة على الرتويج لقيمة الربنامج (مبا يشمل عدم إتاحة املعلومات).
 2-11التحديات واملخاطر املرتبطة باألمانة
( )1قلة املوارد الكافية من متويل وموظفني لدعم اسةتدامة الربنةامج اخلةاص بااللتزامةات املتعلقةة برفةع التقةارير
الوطنية؛
( )3عدم استقرار املوارد البشرية والتدابري التنظيمية؛
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() 2
() 2
() 5
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التنسيق احملدود ضمن األمانة؛
تعقيد املسألة (بالنسبة إىل اإلدارة والتواصل)؛
عدم القدرة على الرتويج لقيمة الربنامج (مبا يف ذلك إتاحة املعلومات واملزايا/املخاطر)؛
عدم القيام بتنمية القدرات.

 2-11التحديات واملخاطر املرتبطة بالفاو
( )1الدعم التنظيمي غري الكايف ألنشطة أمانة االتفاقية؛
( )3التخصيص غري الكايف للموارد لربنامج عمل االتفاقية وملوظفي الدعم؛
( )2تكرار األنشطة وتضاربها يف الربامج األخرى للفاو مثل املساعدة يف حال الطوارئ ونظام الوقايةة مةن األزمةات
(إمرب ).
5-11

() 1
() 3
() 2
() 2

التحديات واملخاطر املرتبطة باملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
عدم قيام املنظمات اإلقليمية بتحقيق موجباتها لالتفاقية مثل الدور التيسريي؛
عدم االتساق بني االتفاقية واملنظمات اإلقليمية وغريها؛
عدم القدرة على الرتويج لقيمة الربنامج (مبا يف ذلك إتاحة املعلومات)؛
عدم قيام املنظمات اإلقليمية بتنمية القدرات.
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املرفق 2

إجراءات االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية املقرتحة
وضعت اإلجراءات العامة هليئة تدابري الصحة النباتية اليت ترد فيما يلي بناء على املادة (1-8أ) من االتفاقية.
-1

املوضوع
استخدام الوسائط اإللكرتونية

إجراءات هيئة تدابري الصحة النباتية
إن اآللية األولية واملفضلة للتواصل بشأن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية هي الوسائط إلكرتونية مبا
أنها أكثر كفاءة من الوسائط الورقية وألنها ختفف بقدر كبري من املوارد اليت حتتاج األمانة إليها ملعاجلة
األوراق.

مالحظات

لغايات االتفاقية ،فإن عبارات "اإلتاحة لة" و"مت إبالغه إىل" و"التقديم إىل" و"اإلبالغ إىل" األمانة ،تعين
وجوب اإلبالغ املباشر ألمانة االتفاقية ،وأن اآللية املفضلة للقيام بذلك هي عرب نشر اإلبالغ على البوابة
الدولية للصحة النباتية (باستثناء ترشيح نقطة االتصال الرمسية لالتفاقية الذي تنشره األمانة على البوابة).
-2

استخدام البوابة الدولية
للصحة النباتية (البوابة)

( )1من أجل استخدام موارد األمانة على أفضل وجه ممكن ،وضمان التواصل السريع والفعال ،فإن اهليئة إن االستمارة اخلاصة بتعيني حمرر للبوابة من قبل
تعترب نشر املعلومات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ الوطنية على البوابة مبثابة تلبية لاللتزامات املتعلقة برفع نقطة اتصال رمسية ،متاحة على البوابة.
التقارير الوطنية املرتتبة على األطراف املتعاقدة ،مبا يشمل املعلومات اليت يتوجب إرساهلا إىل األمانة
واألطراف املتعاقدة األخرى واملنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات أو أية جمموعة من اجلهات.
( )2البوابة هي اآللية املفضلة لتبادل املعلومات بالنسبة إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واألطراف
املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ،لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.
( )3على االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية اليت جيب إبالغها إىل األمانة أن تبلغ من قبل
األطراف املتعاقدة على البوابة فتصبح بالتالي معلومات عامة (باستثناء ترشيح نقطة االتصال الرمسية الذي
تقوم األمانة بنشره على البوابة).
( )4ميكن لنقاط االتصال الرمسية تعيني حمررين ملساعدة الطرف املتعاقد على تلبية االلتزامات املتعلقة برفع
التقارير الوطنية املرتتبة عليه ،ولكن جيب أن يتم ذلك عرب إخطار األمانة رمسيا بذلك.
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( )5حني ينشر طرف متعاقد إبالغا على البوابة جيب التحقق من ذلك اإلبالغ بانتظام من جانب نقاط
االتصال الرمسية أو احملررين التابعني هلا ،كما جيب حتديثه ليعكس أحدث التشريعات السارية املفعول
واحلالة الراهنة يف الوقت احلاضر.
( )6تتيح البوابة إما التحميل املباشر للمعلومات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ الوطنية على البوابة ،وإما عرب
إتاحة وصالت باملوقع أو املواقع اإللكرتونية التابعة ألطرافها املتعاقدة ،حي حتفظ البيانات املتعلقة
بالتزامات اإلبالغ الوطنية.
( )7إن األمانة مستعدة لتقديم اإلرشاد إىل األطراف املتعاقدة من أجل تلبية التزاماتها الوطنية باإلبالغ ولكن
ال حيق هلا حتميل املعلومات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ الوطنية نيابة عن األطراف املتعاقدة.
-3

اإلبالغ عن اآلفات من خالل
املنظمات اإلقليمية لوقاية
النباتات

-4

إبالغ البلدان عن معلومات
غري املعلومات املتعلقة
بالتزامات اإلبالغ الوطنية
األطراف غري املتعاقدة

-6

الربنامج

-7

اجملموعة االستشارية

ميكن للطرف املتعاقد أن يبلغ عن اآلفات من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات .غري أنّ الطرف إن استمارة تفويض السلطة القانونية من قبل األطراف
املتعاقد حيتاج إىل التواصل مع منظمته اإلقليمية لوقاية النباتات للتأكد من أن لديها خلية تتيح اإلبالغ عن املتعاقدة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات كي متار
اإلبالغ عن اآلفات بالنيابة عنها ،متاحة على البوابة.
اآلفات بهذه الطريقة.
ينبغي للطرف املتعاقد أن يقدم إىل األمانة استمارة موقعة خيطرها فيها بأنه يستخدم هذه اإلمكانية/هذا
اخليار ملمارسة اإلبالغ (https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-
)plant-protection-organizations

-5

ميكن لرطراف املتعاقدة أن تنشر معلومات أخرى على البوابة تعترب أنها قد تكون مفيدة لغريها من األطراف
املتعاقدة ،غري أنه جيب ختصيص األولوية لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.
تُشاع البلدان اليت ليست من األطراف املتعاقدة على استخدام البوابة .ميكنها تعيني "نقاط إعالم خاصة
باالتفاقية" ونشر معلومات متعلقة باالتفاقية على البوابة.
قامت اهليئة بتغيري تسمية برنامج تبادل املعلومات الذي أنشئ يف عام  1111إىل الربنامج اخلاص بااللتزامات
املتعلقة برفع التقارير الوطنية يف عام .2114
أنشئت اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية يف عام  2114لكي تقدم املشورة
إىل اهليئة بشأن الربنامج اخلاص بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.
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املرفق 3

إجراءات االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية

إنّ كافة االلتزامات املذكورة يف اجلدول تشكّل التزامات إبالغ وطنية ترتتب على كل األطراف املتعاقدة يف االتفاقية .ويف احلاالت حي تدعو احلاجة إىل حتسني وضوح اإلجراءات أو حي ال توجد أي
توجيهات ،يتم االتفاق على اإلجراءات التالية للهيئة مبوجب املادة (1 -8أ) من النص املنقح اجلديد لالتفاقية.
توافق اهليئة على أن اآللية املفضلة لتنفيذ االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية هي استخدام البوابة الدولية للصحة النباتية.
إن املادة الرابعة (أحكام عامة تتعلق بالتدابري التنظيمية للوقاية الوطنية للنباتات) ،املادة السابعة (االشرتاطات املتعلقة باالسترياد) ،املادة الثامنة (التعاون الدولي) ،املادة الثانية عشرة (األمانة) املادة
التاسعة عشرة (اللغات) هي أسا هذا اجلدول .هناك  3أنواع من اإلبالغ :أي اإلبالغ العادي واإلبالغ القائم على حدث معني واإلبالغ حبسب الطلب ،يف حني يوجد أسلوبان لإلبالغ :عام وثنائي.
املادة
املادة 2-8

النوع

األسلوب

املسؤول

تعيني نقطة اتصال رمسية لتبادل املعلومات
الطرف املتعاقد
عام
عادي

اجلةهة املتلقية :وفقا
لنص االتفاقية
غري حمدد

لغة واحدة على األقل من لغات الفاو
(املادة التاسعة عشرة)
 -1طلبات املعلومات من نقاط االتصال،
فضال عن الردود على تلك الطلبات ولكن
بدون أن يتضمن ذلك أية وثائق مرفقة
(املادة (3 -11هة)).
 -2أية وثيقة تتيحها األطراف املتعاقدة
الجتماعات اهليئة( .املادة ( 3-11و)).

السبب
 -1تشغل نقاط االتصال الرمسية
دورا حموريا يف كامل برنامج
التزامات اإلبالغ الوطنية ويف
الربنامج األوسع لالتفاقية.
 -2مهم لتيسري دور تبادل
املعلومات يف تنفيذ االتفاقية ككل
مثل وضع املعايري.

القيود واحللول
 -1يستغرق وقتا طويال إلدارة التغيريات لنقطة
االتصال.
 -2حيتاج إىل االتكال على مصادر كثرية لضمان
صيانة نظام نقاط االتصال الرمسية.
 -3حيتاج إىل زيادة التوعية واألولويات اليت
ختصصها املنظمات الوطنية لوقاية النباتات
واألطراف املتعاقدة هلذه املهمة.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
دور نقاط اتصال االتفاقية (الدورة األوىل للةهيئة ( /)2002التقرير (الفقرة ( ،)252املرفق الثامن عشر)
 - 1يُستعان بنقاط اتصال االتفاقية الدولية فيما يتعلق بأية معلومات يتم تبادهلا يف إطار االتفاقية بني األطراف املتعاقدة وبني األمانة واألطراف املتعاقدة وأحيانا بني األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
 - 2وجيدر بنقطة االتصال التابعة لالتفاقية أن:
 تكون لديها السلطة الكافية لإلبالغ عن قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف املتعاقد ،أي بوصفها نقطة االستفسار الوحيدة عن االتفاقية الدولية لدى الطرف املتعاقد؛
 حترص على الوفاء بواجبات تبادل املعلومات اليت نصّت عليها االتفاقية وبالتوقيت املناسب؛
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 توفر التنسيق لكافة املراسالت الرمسية املتعلقة بالصحة النباتية فيما بني األطراف املتعاقدة واملتعلقة حبسن سري االتفاقية؛
 حتيل ما يردها من معلومات عن الصحة النباتية من األطراف املتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول (أو املسؤولني) املختصّ (أو املختصني)؛
 حتيل طلبات احلصول على معلومات عن الصحة النباتية الواردة من األطراف املتعاقدة ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول (أو املسؤولني) املختصّ (أو املختصني)؛
 تتتبّع حالة االستاابة لطلبات احلصول على املعلومات اليت وردت إىل نقطة االتصال املعنيّة؛
 -3تؤدي نقطة االتصال التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات دورًا حمورياً لضمان فعالية عمل االتفاقية ومن الضروري أن تكون لدى نقطة االتصال تلك املوارد الكافية والسلطة الالزمة للتعاطي مع طلبات احلصول على معلومات
بالشكل املناسب وبالتوقيت الصحيح.
 -4وتشرتط املادة  2-8على األطراف املتعاقدة حتديد نقطة االتصال ،ما يعين أنّ الطرف املتعاقد هو املسؤول عن الرتشيح وعن إبالغ األمانة به .وال ميكن أن يكون هناك أكثر من نقطة اتصال واحدة لكل طرف من األطراف املتعاقدة.
ويوافق الطرف املتعاقد مبارّد الرتشيح على أنّ املرشّح يتمتّع بالسلطة الالزمة ألداء وظائف نقطة االتصال كما يرد يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وال جيوز لرفراد تعيني أنفسهم كنقاط اتصال.
على األطراف املتعاقدة احرتام التوجيةهات التالية الصادرة عن اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية لدى ترشيح نقطة اتصال رمسية:
 -1جيب إرسال ترشيحات نقاط االتصال الرمسية لرطراف املتعاقدة إىل أمانة االتفاقية.
 -2على نقطة االتصال أن يكون شخصا ماديا (له اسم أول وشهرة) وليس كيانا جمهول االسم أو مكتبا معيّنا.
 -3جيب توقيع إشعار ترشيح نقطة االتصال اجلديدة من قبل شخص معين يشغل منصبا أعلى من نقطة االتصال اجلديدة ،مبعنى خخر ال جمال للرتشيح الذاتي.
 -4جيب إبالغ املعلومات يف الوقت املناسب حبي ال تكون هناك أية ثغرات يف اإلشعار من خالل نقطة االتصال الرمسية.
 -5يفضل أن تكون نقطة االتصال الرمسية موجودة يف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات كون هذه األخرية مسؤولة عن تنفيذ معظم إجراءات االتفاقية.
 -6على نقطة االتصال الرمسية اخلارجة تعيني نقطة االتصال الرمسية اجلديدة (املقبلة) مع احلرص على بلوغ الرتشيح إىل األمانة يف الوقت املناسب.
 -7ميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وملمثلي الفاو تيسري ترشيح نقطة االتصال الرمسية.
 -8جيب التأكيد على نقطة االتصال غري الرمسية أو تعيني نقطة اتصال رمسية جديدة خالل  3أشهر من تلقي اإلشعار من األمانة والذي يقول بوجوب تعيني نقطة اتصال رمسية من قبل طرف متعاقد.
 -1جيب إبالغ ترشيح نقطة االتصال الرمسية إىل األمانة اليت تقوم بنشر ذلك علنا بدورها على البوابة .تكون نقطة االتصال الرمسية مسؤولة عن التحدي املستمر ملعلومات االتصال لديها.
 -11يتم ترشيح احملررين من قبل نقاط االتصال الرمسية من أجل املساعدة يف تلبية التزامات اإلبالغ الوطنية مبا يف ذلك التحميل املادي للبيانات على البوابة.
 -11جيوز للبلدان اليت ليست من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية أن تعني "نقطة معلومات" لغايات تبادل املعلومات.
املادة 4-4
تقديم وصف للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتغيريات
املادة (4-22د)
 -1التأكيد على وجود املنظمة تذكري األطراف املتعاقدة بهذا االلتزام الوطين
تنص املادة (3-11أ) على أن املعلومات
األمني
األطراف املتعاقدة
عام
عادي
لإلبالغ ولكن مع الرتكيز على غريه بالدرجة
الوطنية لوقاية النباتات
املقدمة مبوجب املادة  ،4الفقرة  4جيب
 -2تقديم أسا إىل األطراف األوىل.
أن تكون بلغة واحدة على األقل من
املتعاقدة األخرى لكي تفهم
اللغات الرمسية للفاو.
املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
 -3ضمان درجة من الشفافية
والداللة على كيفية تنظيم
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املنظمات التابعة للمنظمة
الوطنية لوقاية النباتات.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1ينبغي لوصف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن يكون على شكل خمطط تنظيمي .يف احلالة املثالية ،جيب وصف تدابريها التنظيمية يف ذلك املخطط التنظيمي (أي من املسؤول عن أي جمال ،وما هي صالت الوصل بني األقسام
املختلفة للمنظمة) .من شأن هذا أن يفي باإلبالغ عن وصف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتدابري التنظيمية لوقاية النباتات يف الوقت نفسه.
 -2على وصف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن يذكر أيضا املنظمات األخرى اليت تعمل حتت سلطتها ،حبسب ما تنص عليه املادة ( 2-4أ-ز).
املادة
نشر ونقل االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية
(2-7ب)
املادة (4-22د)
 -1تنص املادة )2(-11ب على أنه من أجل تيسري كفاءة حركة وقد اعتربت جمموعة دعم البوابة أوال أن ذلك
أي طرف أو أطراف
األطراف املتعاقدة
عام
عادي
ينبغي ملذكرات اإلحالة اليت تنطوي على النباتات واملنتاات النباتية يعين "كل التشريعات واللوائح".
متعاقدة تعتربها
بيانات ببليوغرافية بشأم الوثائق املقدمة وغريها من السلع اخلاضعة للوائح أحةكام ملتبسةةة يف املةادة (2-7ب) واملةادة
األطراف املتعاقدة
(4-12د) من االتفاقية.
مبوجب املادة (2-7ب) ،أن تكون بلغة عرب احلدود.
معنية مباشرة بتلك
واحدة على األقل من اللغات الرمسية من أجل التوصل إىل أقل مستوى
التدابري
ممكن من العوائق أمام احلركة
للفاو.
 -2تنص املادة (2-11ج) على أنه الدولية للنباتات واملنتاات
ينبغي للمعلومات املقدمة مبوجب املادة النباتية وغريها من السلع
(2-7ب) أن تكون بلغة واحدة على اخلاضعة للوائح .
األقل من اللغات الرمسية للفاو.
اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1تنص املادة (4-12د) على أن األمانة تتلقى االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية املشار إليها يف املادة (2-12ب) لتعممها على مجيع األطراف املتعاقدة .من أجل استيفاء هذا الشرط على األطراف املتعاقدة أن
تنشرها على البوابة من أجل حتقيق كل التزامات اإلبالغ الوطنية تلك.
 -2تشاع األطراف املتعاقدة على إتاحة االشرتاطات يف جمال الصحة النباتية على جمال أوسع مما كانت عليه يف املاضي وذلك عرب إدراجها يف البوابة (املتاحة للبلدان كلها سواء أكانت تعترب نفسها معنية أم ال).
 -3ميكن للطرف املتعاقد أن ينشر االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية على املواقع اإللكرتونية اخلاصة به أو على املواقع اإللكرتونية ملنظماته اإلقليمية لوقاية النباتات .يف تلك احلاالت جيب وصل املعلومات من
خالل البوابة.
املادة
تعيني نقاط دخول حمددة للنباتات أو املنتجات النباتية ونشرها
(2-7د)
املادة (4-22ب)

17

CPM 2015/22

عادي

عام

الطرف املتعاقد

تنص املادة (2-11ج) على أن املعلومات لتيسري حركة النباتات واملواد ليس األمر مفهوما بوضوح بالطريقة نفسها من
األمانة ،املنظمات
املقدمة مبوجب املادة السابعة ،الفقرة النباتية العابرة للحدود .من أجل قبل األطراف املتعاقدة.
اإلقليمية لوقاية
النباتات اليت ينتمي (2د) جيب أن تكون بلغة رمسية واحدة التوصل إىل أقل مستوى ممكن من
العوائق أمام احلركة الدولية
على األقل من لغات املنظمة.
الطرف املتعاقد إىل
للنباتات واملنتاات النباتية
عضويتها ،مجيع
وغريها من السلع اخلاضعة للوائح
األطراف املتعاقدة اليت
.
يعترب الطرف املتعاقد
أنها معنية مباشرة،
أطراف متعاقدة أخرى
حبسب الطلب

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
ميكن هلذا االلتزام الوطين باإلبالغ أن يبلغ إىل جانب االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية.
يف احلاالت اليت ال توجد فيها أي قيود على نقاط الدخول فيما يتعلق بشحنات النباتات واملواد النباتية إىل بلد معني ،ال تكون هناك حاجة إىل أي تقرير .ولكن من األفضل ذكر معلومات عن عدم وجود قيود على البوابة.
املادة
وضع قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح وحتديثةها
(2-7ط)
املادة (4-22ج)
تنص املادة (2-11ج) على أنّه ينبغي للسماح للشركاء التااريني بفهم  -1هناك التبا كبري فيما خص "قائمة
األمني ،املنظمات
الطرف املتعاقد
عام
عادي
للمعلومات املقدمة مبوجب املادة (2-7ط) ما هي اآلفات اخلاضعة للوائح اآلفات" إذ ال تفرق بلدان كثرية بينها وبني
اإلقليمية لوقاية
النباتات اليت تنتمي أن تكون بلغة واحدة على األقل من البلد املستورد واليت من أجلها "قائمة اآلفات اخلاضعة للوائح".
لغات الفاو الرمسية.
إىل عضويتها،
عليها أن تستويف التدابري الوطنية  -2نظم املراقبة الوطنية حباجة إىل تعزيز.
املعتمدة.
األطراف املتعاقدة
 -3على التنمية املوسعة للقدرات مبا يف ذلك
األخرى حبسب
حتديد اآلفات ومراقبتها وتقييم خماطر اآلفات،
الطلب.
أن تتوفر لدى عدد من األطراف املتعاقدة قبل أن
تتمكن من تلبية هذا االلتزام.
اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
جيب أن تتاح قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح على البوابة فتصبح بالتالي عامة من أجل ضمان استيفاء كل أحكام االتفاقية والتخلص من أي تناقضات.
اإلبالغ عن ظةهور اآلفات أو تفشيةها أو انتشارها وعن مكافحة تلك اآلفات
املادة (-2-4ب)
التعاون :تبادل املعلومات بشأن آفات النباتات وباألخص اإلبالغ عن ظةهور أو تفشي أو انتشار اآلفات اليت قد تشكل خطرا مباشرا أو حمتمال
واملادة (2-8أ)
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قائم على
حدث

عام

حبسب املادة (2-11د) ،ينبغي
للمذكرات اليت تتضمن بيانات
ببليوغرافية وملوجز وثائق املعلومات
املقدمة مبوجب املادة (1-8أ) أن تكون
بلغة واحدة على األقل من اللغات
الرمسية للفاو.

املنظمة الوطنية
لوقاية النباتات
والطرف املتعاقد

 -1أسا التعاون
 -2يساهم يف حتديد املخاطر
يف جمال الصحة النباتية،
 -3يرد يف مقدمة االتفاقية
(تفادي دخول خفات النباتات
وانتشارها).

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
-1
-2
-3
-4

املادة
4-4

ترد التوجيهات من خالل املعيار الدولي رقم .17
تنص املادة (1 8أ) على أن اإلبالغ عن اآلفات سياري "وفقا لإلجراءات اليت حتددها اهليئة ."...ومن خالل نشر التقارير عن اآلفات على البوابة العامة تليب األطراف املتعاقدة مجيع اشرتاطات اإلبالغ بهذه الطريقة.

ميكن لإلبالغ عن اآلفات أن جيري أيضا من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات احلالية بشرط أن يوقع الطرف املتعاقد استمارة مناسبة لضمان قانونية هذا اإلجراء (توجد اآلن خلية لتبادل تلك البيانات).
وينطوي اإلبالغ عن اآلفات على معلومات مهمة تتيح لرطراف املتعاقدة تكييف اشرتاطاتها وإجراءاتها اخلاصة باالسترياد يف جمال الصحة النباتية على النحو الالزم ملراعاة أي تغريات يف املخاطر .وقد أشري إىل أن اإلبالغ عن أية
خفة من اآلفات ،حتى وإن كان ذلك مفرطا ،قد يكون حمبذا يف إطار االتفاقية بسبب الفهم املتفاوت لرطراف املختلفة ملعنى "اآلفة ذات اخلطر املباشر أو احملتمل" اليت ينبغي اإلبالغ عنها.
الرتتيبات التنظيمية لوقاية النباتات
حبسب
الطلب

تواصل ثنائي الطرف املتعاقد
فقط ولكن
النشر على
البوابة
حمبذ.

أطراف متعاقدة أخرى تنص املادة (3-11أ) على أن املعلومات لفهم عمليات املنظمة الوطنية مل تقم األطراف املتعاقدة كلها بتطوير هذا النوع
املعلومات كما مل تقم بتحدي البيانات احلالية.
املقدمة مبوجب املادة  4-4جيب أن لوقاية النباتات.
حبسب الطلب.
تكون بلغة واحدة على األقل من لغات
الفاو الرمسية.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1يعترب هذا االلتزام منقوال كتواصل ثنائي
 -2هذا االشرتاط ال يتعلق باهليكل العام ملنظمة وطنية لوقاية النباتات (املذكور يف اجلملة األوىل من املادة
-3

 -1إن عددا كبريا من األطراف املتعاقدة ال
يتمتع بالقدرة على اإلبالغ عن اآلفات بطريقة
مستدامة.
 -2االلتزام السياسي باإلبالغ عن اآلفات –
احلاجة إىل زيادة التوعية.
 -3نظم املراقبة الوطنية حباجة إىل تعزيز.
تنمية القدرات على املراقبة وحتديد اآلفات
لدى بعض األطراف املتعاقدة.

 )4-4بل بالتدابري التنظيمية املوصوفة يف الفقرتني  2و 3من املادة .4

على التقرير أن حيتوي وصفا للوظائف واملسؤوليات .ميكن دجمها ضمن تقرير واحد مع التزام وطين باإلبالغ يتعلق بوصف ملنظمة وطنية لوقاية النباتات منشور على البوابة كتقرير منفرد.

املادة
(2-7ج)

إطالع أي طرف متعاقد على األساس املنطقي لالشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية
حبسب

تواصل ثنائي الطرف املتعاقد

حبسب الطلب ،ألي

ضمان قدرة األطراف املتعاقدة على عدم وجود أي حتليل ملخاطر اآلفات يتناول
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الطلب

فقط ولكن
من احملبذ
نشره على
البوابة

طرف متعاقد.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
-1
-2

ممارسة التاارة مع احلد األدنى اآلفات "القدمية" اخلاضعة للوائح ،واملسارات
من األثر السليب على التاارة والسلع .غياب القدرات الفنية ضمن املنظمات
والبحوث .ضمان عدم وجود أي الوطنية لوقاية النباتات.
تدابري غري مربرة من أجل التوصل
إىل أقل مستوى ممكن من العوائق
أمام احلركة الدولية للنباتات
واملنتاات النباتية وغريها من
السلع اخلاضعة للوائح .

يشري "املربر املنطقي" إىل االمتثال لالشرتاطات املذكورة يف املادة (1-6أ) و(ب) لآلفات اخلاضعة للحار الصحي واآلفات اخلاضعة للوائح ولكن ليس للحار.
اقرتاح لغة واحدة من لغات الفاو لتيسري الشفافية والتواصل

املادة
(2-7و)

اإلبالغ عن احلاالت البارزة املتعلقة بعدم االمتثال إلصدار شةهادات الصحة النباتية
قائم على
حدث

تواصل ثنائي طرف متعاقد
مستورد
فقط.

طرف متعاقد ميار
التصدير وإعادة
التصدير

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1سحب هذه البيانات من البوابة املتاحة للعموم.
 -2احلاجة إىل إنشاء خلية تتيح لرطراف املتعاقدة تبادل هذه املعلومات على أسا ثنائي وتقتصر على األطراف املعنية وحسب.
 -3مشورة مقدمة من خالل املعيار الدولي رقم  13الذي يتناول عدم االمتثال.
 -4اقرتاح لغة واحدة من لغات الفاو لتيسري الشفافية والتواصل
اإلبالغ عن نتائج حتقيقاتةها فيما يتعلق باحلاالت البارزة لعدم االمتثال مع إصدار شةهادات الصحة النباتية
املادة (2-7و)
قائم على تواصل ثنائي طرف متعاقد مصدّر البلد املستورد حبسب
الطلب.
ولكن النشر
حدث
على البوابة
حمبّذ.
اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة

إبالغ البلد املصدر باملشاكل البارزة احلاجة إىل إنشاء خلية تتيح لرطراف املتعاقدة
مثل رصد خفات تستحق احلار  .تبادل هذه املعلومات على أسا ثنائي وتقتصر
على األطراف املعنية وحسب .ومعظم األطراف
املتعاقدة متلك خليات ثنائية قائمة لإلبالغ عن
حاالت عدم االمتثال

السماح للبلد املصدر بتربير عدم االستاابة لإلخطار حباالت عدم االمتثال.
إجراءات الصحة النباتية للطرف
املتعاقد وحتسينها.
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مشورة مقدمة من خالل املعيار الدولي رقم  31الذي يتناول عدم االمتثال.
اقرتاح لغة واحدة من لغات الفاو لتيسري الشفافية والتواصل

املادة
(2-7ي)

احملافظة على معلومات كافية عن حالة اآلفات وجعل تلك املعلومات متاحة
حبسب
الطلب

تواصل ثنائي الطرف املتعاقد،
ولكن النشر قدر اإلمكان
على البوابة
حمبذ.

إتاحة املعلومات
املتعلقة حبالة اآلفات
بناء على طلب
األطراف املتعاقدة.

تنص املادة (2-11ج) على أن املعلومات من أجل التمكني من تصنيف ينبغي تعزيز أنظمة املراقبة.
املقدمة مبوجب املادة  ،7الفقرة (2ي) اآلفات واستخدامها يف وضع
جيب أن تكون بلغة واحدة على األقل تدابري الصحة النباتية املناسبة
من لغات الفاو الرمسية.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1يوفر املعيار الدولي رقم  8توجيهات إضافية مبا يف ذلك تعريف عبارة "حالة اآلفة".
 -2تشري عبارة "التصنيف" إىل التمييز بني اآلفات اخلاضعة للوائح واآلفات غري اخلاضعة للوائح.
 -3يوفر املعيار الدولي  6توجيهات حول ما تعنيه عبارة املعلومات "الكافية".
اإلبالغ فورا عن اإلجراءات الطارئة
املادة
2-2
األطراف املتعاقدة
الطرف املتعاقد
قائم على عام
املعنية ،األمني،
حدث
املنظمات اإلقليمية
لوقاية النباتات اليت
ينتمي الطرف املتعاقد
إىل عضويتها.
اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
يرد التوضيح أصال يف املعيار الدولي رقم .13
-1
 -2قد تقدم توضيحات إضافية من خالل الفريق الفين املعين بدليل مصطلحات الصحة النباتية ،أو اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات
 -3احلاجة إىل تناول التدابري الطارئة واإلجراءات الطارئة معا لدى اإلبالغ.
 -4اقرتاح واحدة من لغات الفاو تيسريا للشفافية والتواصل.
التعاون يف تقديم املعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية من أجل حتليل خماطر اآلفات
املادة

اإلبالغ عن التحديات اجلديدة يف
جمال الصحة النباتية اليت قد
تؤثر يف حالة الصحة النباتية على
الصعيد الوطين ،وتلك اليت
ختص الشركاء/البلدان اجملاورة.

 -1إن فكرة اإلجراء الطارئ غري مفهومة من
اجلميع.
 -2ينام بعض االلتبا عن اخللط مع عدم
االمتثال ،ولذا ينبغي تنقيح املعيار الدولي
.13
 -3يطرأ بعض االلتبا جراء ذكر "التدبري
الطارئ" حينا و"اإلجراء الطارئ" أحيانا يف
نص االتفاقية ويف املعايري الدولية.
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(2-8ج)

حبسب
الطلب

تواصل ثنائي الطرف املتعاقد،
ولكن النشر قدر اإلمكان
على البوابة
حمبذ.

اإلجراءات املتفق عليةها للةهيئة
 -1تواصل ثنائي فقط ولكن النشر على البوابة حمبذ.
 -2اقرتاح لغة واحدة من لغات الفاو لتيسري الشفافية والتواصل.

أطراف متعاقدة
أخرى.

لدعم عملية حتليل خماطر اآلفات

عدم احرتام التوقيت املطلوب دائما يف تلبية
االلتزامات.

