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حواٌت الوىارد الٌباتٍت فً العالن
هي اَفاث
المجلد  )5( 2آب/أغسطس 2015

إحصائٌات عن التقارٌر الخاصة بوصف المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات على البوابة اإللكترونٌة
للصحة النباتٌة (البٌانات صالحة حتى  31تموزٌ/ولٌو )2015
وصف المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات
عدد األطراف
المتعاقدة

اإلقلٌم
أفرٌقٌا
آسٌا
أوروبا
أمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً
الشرق األدنى
أمرٌكا الشمالٌة
جنوب غرب
الهادي
المجموع

اإلقلٌم

كانون الثانًٌ/ناٌر –
تموزٌ/ولٌو 2015
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وصف المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات
الطرف المتعاقد

أفرٌقٌا
آسٌا
أوروبا
أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً
الشرق األدنى
أمرٌكا الشمالٌة
جنوب غرب الهادي

كٌنٌاسلوفٌنٌا
كوستارٌكا،غواٌانا ،المكسٌك
كٌرباتً ،توفالو

المحتوٌات
]صفحت  [1إحصائٍاث عي التقارٌر الخاصت بىصف
الوٌظوت القطرٌت لىقاٌت الٌباتاث على البىابت الذولٍت للصحت
الٌباتٍت (البٍاًاث صالحت لغاٌت  31توىزٌ/ىلٍى 2015
]صفحت  [2هىضىع االجتواع ًصف السٌىي ألهاًت
االتفاقٍت الذولٍت لىقاٌت الٌباتاث لعام  :2015التخطٍط
االستراتٍجً لالتفاقٍت وتجذٌذ أهاًتها
]صفحت  [3الروابط الوستخذهت فً االلتساهاث الىطٌٍت
لإلبالغ
]صفحت  [3عولٍت التحقق لوحرري البىابت الذولٍت للصحت
الٌباتٍت
]صفحت  [3تغٍٍراث بٍي ًقاط االتصال الرسوٍت فً
توىزٌ/ىلٍى 2015

تموزٌ/ولٌو 2015
محدث
جدٌد
0
0
0
2
0
0
2

1
0
1
4
0
0
0

هل تعلم؟
أنه من أجل االستفادة الكاملة من مٌزات البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة  the IPPوخٌاراتها أثناء تحرٌر االلتزامات
الوطنٌة لإلبالغ لبلدك ،من المستحسن استخدام أحدث إصدار من متصفح اإلنترنت الخاص بك.
حٌث تعمل كل المٌزات والخٌارات ،على سبٌل المثال ،بشكل جٌد فً متصفح األنترنت( 9-ولكن لٌس فً متصفح
األنترنت 8-كما تعمل كافة المٌزات بشكل جٌد فً .Chrome

موضوع االجتماع نصف السنوي ألمانة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات لعام  :2015التخطٌط االستراتٌجً لالتفاقٌة
وتجدٌد أمانتها
عقد االجتماع نصف السنوي ألمانة االتفايٌة الدولٌة لوياٌة النباتات لعام  2015فً  28تموزٌ/ولٌو فً المقر الرئٌس لمنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة فً روما.
وترأس االجتماع الدكتور  ،Jingyuan Xiaأمٌن االتفايٌة ،وشارك فٌه جمٌع موظفً أمانة االتفايٌة .يدم يادة الفرق ،برنت الرسون ،دٌفٌد نوٌل وأورالندو سوسا،
عروضا ً عن أعمالهم فً الفرق التابعة لكل منهم ،كما أعطى  ،Craig Fedchockمنسق االتفايٌة ،تقرٌراً عن القضاٌا المهمة لألمانة .ويد تشاطر جمٌع الموظفٌن فً
االجتماع بنشاط وجهات نظرهم وطرحوا ايتراحات يٌمة حول موضوع االجتماع .وفً النهاٌة ،أدلى األمٌن بمالحظات ختامٌة ،مسلطا ً الضوء على ثالث نقاط مهمة على
النحو التالً:
 .1اإلنجازات الرئٌسٌة خالل الفصل األول ،تضمن ستة أضواء )1( :فً الحوكمة  /االستراتٌجٌة ،تم عقد الدورة العاشرة لهٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة بنجاح ،مع اعتماد
معاٌٌر جدٌدة لتدابٌر الصحة النباتٌة ،واألخذ بعٌن االعتبار تقوٌم تعزٌز أمانة االتفايٌة وتحفٌز السنة الدولٌة للصحة النباتٌة ()IYPH؛ ويد أير المكتب إنفاذ تقوٌم تعزٌز
أمانة االتفايٌة؛ كما تم تحدٌد تعبئة الموارد كأولوٌة ملحة من يبل اللجنة المالٌة )2( .فٌما ٌخص وضع المعاٌٌر ،ضمن االجتماع الناجح للجنة المعاٌٌر إرسال تسعة
مشارٌع معاٌٌر لمشورة األعضاء وتم إحراز تقدم جٌد فً مجال معامالت صحة نباتٌة جدٌدة ومعاٌٌر التشخٌص )3( .فً اإلنفاذ والتٌسٌر والدعم ،تم البدء بمشروع
جدٌد واالنتهاء من المشارٌع القدٌمة .وأصبح إنفاذ نظام المراجعة والدعم ( )IRSSأكثر أهمٌة لزٌادة القدرات ودعم المشروع الرائد لمرايبة اآلفات؛ وهناك مشاركة
متزاٌدة من يبل األطراف المتعايدة للوفاء بالتزاماتهم الوطنٌة لإلبالغ  NROsوفً مجال اجتناب التنازعات )4( .فً االتصاالت والدعوة ،تم إطالق النسخة المنقحة
من البوابة الدولٌة اإللكترونٌة للصحة النباتٌة ()IPP؛ وٌتم الوصول حالٌا ً إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة مع زٌادة فً تواتر وتويٌت تقدٌم األخبار )5( .فً
الشراكات واالتصال ،تم تأسٌس فرٌق عمل لتعبئة الموارد؛ وتسهم األمانة حالٌا ً فً تجدٌد مجموعة من الشراكات (الداخلٌة والخارجٌة) )6( .فً اإلدارة الداخلٌة ،تم
إنشاء سلسلة من إجراءات التشغٌل القٌاسٌة ( )SOPsلالجتماعات ،والمدارسات ،والمحاضر والويائع .وتم تعزٌز بناء ثقافة الفرٌق الواحد تجاه االتفايٌة.
 .2األنشطة األساسٌة للفصل التالً  ،وتغطً ست مهام( :أ) تخطٌط وتنظٌم الدورة الحادٌة عشر لهٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة ( ،)2016والمكتب ،وجماعة التخطٌط
االستراتٌجً ،ولجنة المعاٌٌر ،و الجهاز الفرعً لتسوٌة التنازعات واللجنة الفنٌة للمنظمات اإليلٌمٌة لوياٌة النباتات( .ب) إنفاذ برامج العمل لوضع المعاٌٌر ،والتشدٌد على
مدخالت الخبراء والتشاور؛ (ج) إنفاذ مشروع رائد لمرايبة اآلفات وتدرٌب المدربٌن على تقوٌم يدرات الصحة النباتٌة ،وتنظٌم ورشة عمل عالمٌة عن شهادات الصحة
النباتٌة اإللكترونٌة ،ومرايبة جودة االلتزام الوطنً لإلبالغ واجتناب التنازعات ؛ (د) إعادة تصمٌم الصفحة الرئٌسٌة لالتفايٌة ،وتطوٌر المزٌد من مواد الدعوة ،واستكمال
سبع ورشات عمل إيلٌمٌة لالتفايٌة الدولٌة (هـ) التشدٌد على تعبئة الموارد من خالل تزوٌد الصندوق االستئمانً لالتفايٌة بفعالٌة ،والتأكٌد على التنسٌق الداخلً داخل األمانة
العامة ومنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة فضال عن التعاون الخارجً مع مجموعة من المنظمات الدولٌة؛ (و) طرح وإنفاذ خطة عمل حول تقوٌم تعزٌز االتفايٌة.
 .3موضوع االجتماع .بمعاٌٌر التخطٌط االستراتٌجً بشأن االتفايٌة ،أبرز األمٌن أربعة جوانب( :أ) زٌادة فً القدرة الشاملة إلنفاذ االتفايٌة؛ (ب) تعزٌز التنسٌق الداخلً
ضمن االتفايٌة والتعاون الخارجً مع المنظمات الدولٌة ذات الصلة (المهنٌة والمالٌة)؛ (ج) التركٌز على وضع المعاٌٌر وتٌسٌر اإلنفاذ ،والتكامل والدعم .و (د) توفٌر أفضل
الخدمات والدعم لألمن الغذائً ،وحماٌة التنوع األحٌائً/البٌولوجً ،والسالمة البٌئة والتجارة اآلمنة .وفٌما ٌتعلق بتجدٌد أمانة االتفايٌة ،أكد األمٌن على أربعة عناصر هً:
( )1التحرك نحو اتفايٌة واحدة؛ (ب) زٌادة التالحم الداخلً والتأثٌر الخارجً( .ج) اتخاذ اإلجراءات إلعادة هٌكلٌة األمانة ،وإعادة تجمٌع المسؤولٌات ،وتجدٌد آلٌات التنفٌذ؛
(د) عرض الهٌكلٌة الجدٌدة ،واآللٌة الجدٌدة ،واألداء الجدٌد ،والصورة الجدٌدة.
وفً الختام ،حث الدكتور  Xiaجمٌع موظفً أمانة االتفايٌة الدولٌة للعمل ٌداً بٌد وجنبا ً إلى جنب للمضً باالتفايٌة وأمانتها يدما ً نحو مستقبل مشرق.

عام "تنظٌم المنظمة القطرٌة لوقاٌة النباتات"
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سٌتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارٌة مجلد  )12 – 01( 2من نٌسان/أبرٌل  2015إلى آذار /مارس  2016وستركز على أهداف المنظمات
القطرٌة لوياٌة النباتات وعملهاٌ .رجى التأكد من يراءتها كلها

الروابط المستخدمة فً اإللتزامات الوطنٌة لإلبالغ
ٌتم ،فً بعض األحٌان ،تأمٌن روابط لموايع وطنٌة على الشابكة عندما ٌتم تحمٌل تقارٌر على البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة.
وإذا لم فحص هذه الروابط بانتظام فإنها تتويف عن العمل غالبا ً مع مرور الويت .وفً حزٌرانٌ/ونٌه من هذا العام ،اتصلت
أمانة االتفايٌة بنقاط االتصال الرسمٌة لالتفايٌة (عن طرٌق البرٌد اإللكترونً) بشأن الروابط المستخدمة فً االلتزامات
الوطنٌة لإلبالغ والتً أصبحت يدٌمة طالبة تحدٌثها .وٌمكن عمل التحدٌث إما عن طرٌق تأمٌن رابط جدٌد عامل أو استبدال
الرابط مع ملف جدٌد .ويد تم االتصال مع  30بلداً بخصوص  110روابط يدٌمة .وتم ،حتى اآلن ،تعدٌل  19رابطا ً فقط.
ٌرجى مراجعة الروابط المستخدمة فً االلتزامات الوطنٌة لإلبال غ فً بلدكم ،إذا لم تكونوا يد فعلتم ذلك بعد ،وتحدٌثها وفقا
لذلك إذا لزم األمر .كما ٌرجى مراجعة الروابط المستخدمة فً االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ بانتظام فً المستقبل.

عملٌة التحقق من محرري البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة
ٌتمثل دور محرر البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة فً إدارة المعلومات الخاصة ببلده ،بما فً ذلك تحمٌل التقارٌر عن
االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ ،على البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة نٌابة عن نقطة االتصال.
اتصلت أمانة االتفايٌة فً آب/اغسطس من هذا العام (عن طرٌق البرٌد اإللكترونً) بنقاط االتصال الرسمٌة لالتفايٌة الذٌن
عٌنوا محرراً أو محررٌن للبوابة الدولٌة للصحة النباتٌة لتأكٌد شرعٌتهم وعناوٌن برٌدهم اإللكترونً .وفً الحاالت التً
ترغب فٌها نقطة االتصال الرسمٌة تعٌٌن محرر جدٌد (كبدٌل عن المحرر السابق أو محرراً جدٌداً) ،فقد طلب منهم تزوٌد
أمانة االتفايٌة بنموذج الترشٌح بعد استكماله .
ٌرجى التحقق من البرٌد اإللكترونً لنقطة االتصال الرسمٌة أو الدخول إلى مويع البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة على الشابكة
للتحقق من التفاصٌل المتعلقة بمحرري البوابة لبلدكم .وإذا لم ٌتم ذلك بالفعل حتى اآلن ،علٌكم تأكٌد اسم المحرر /المحررٌن
الموجودٌن فعلٌا ً أو إبالغنا عن التغٌٌر أو الحاجة لتسجٌل محرر جدٌد للبوابة بالكتابة إلى  ippc@fao.orgأو
.dorota.buzon@fao.org

تغٌٌرات بٌن نقاط االتصال الرسمٌة فً تموزٌ/ولٌو 2015
فً تموزٌ/ولٌو  ،2015يامت األطراف المتعايدة التالٌة بترشٌح نقاط اتصال رسمٌة:
نقطة االتصال الرسمٌة
 الوولكت العربٍت
السعىدٌت
 طاجكستاى

نقطة المعلومات
ً ىرو

نقطة االتصال المحلٌة
 غىٌاًا الفرًسٍت
 غىادلىب
 الوارتٌٍٍك
(استورار)
 هاٌىث
 جسٌرة
Reunion
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المنظمة القطرٌة لوقاٌة
النباتات
NAPPO 

تحدٌث االتفايٌة الدولٌة لوياٌة النباتات

فكر قبل ترحالك –
إفهم عواقب أفعالك.
كم مرة نسافر غالبا ً ونشتري تحفا ً خشبٌة ،وأزهاراً ومنتجات
زراعٌة ألخذها للبلد كهداٌا لألصدياء والعائلة؟ فكر يبل القٌام
بذلك – ٌمكن أن تأخذ معك آفات إلى بلدك يد تحدث أثراً
ايتصادٌا ً أو بٌئٌا ً سلبٌا ً على غاٌة من األهمٌة ،أو أثر أمن
غذائً

الوقاٌة خٌر من العالج

كن مسؤوالً عن أفعالك!

كشاف المختصرات
CP
CPM
FAO
IPP
IPPC
NPPO
NROs
NROAG
OCP
RPPO

الطرف المتعايد مع االتفايٌة الدولٌة لوياٌة النباتات
هٌئة تدابٌر الصحة النباتٌة
منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة
البوابة الدولٌة للصحة النباتٌة )(www.ippc.int
االتفايٌة الدولٌة لوياٌة النباتات
المنظمة القطرٌة لوياٌة النباتات
االلتزامات الوطنٌة لإلبالغ
الجماعة االستشارٌة لاللتزامات الوطنٌة لإلبالغ
نقطة االتصال الرسمٌة لطرف متعايد مع االتفايٌة
المنظمة اإليلٌمٌة لوياٌة النباتات

إتصل باالتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات
أمانة االتفايٌة الدولٌة لوياٌة النباتات
منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

هاتف +39-06-5705-4812 :
برٌد إلكترونًippc@fao.org :
المويع على الشابكة: www.ippc.int :
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