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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

التزامات تقديم اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة  - تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية

 التقارير الوطنية

 من جدول األعمال 1-1-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 جلةودة  أساسةية  مراقبةة  األمانةة  جتري أن على العاشرة دورتها يف( اهليئة) النباتية الصحة تدابري هيئة اتفقت -1

 )االتفاقيةة الدوليةة(   النباتةات  لوقايةة  الدولية االتفاقية يف املتعاقدة األطراف قبل من الوطنية التقارير يف الواردة املعلومات

 اجملموعةة  سةتعّدها  واليت" الوطنية التقارير تقديم التزامات جودة ملراقبة التوجيهية اخلطوط" إىل ذلك يف تستند أن على

  .2016 سنة يف اهليئة عليها توافق لكي (االستشارية اجملموعة) الوطنية التقارير تقديم بالتزامات املعنية االستشارية

 

اليت أنشأتها اهليئة يف دورتها الثامنة والتابعة لالتفاقية الدولية  ، عملت اجملموعة االستشارية2015ويف سنة  -2

 (، بواسطة الربيد اإللكرتوني الستكمال مجلة أمور من بينها اخلطوط التوجيهية. 2013)

 

توصيات بشأن املضمون التقين اللتزامةات تقةديم التقةارير     ةوجتدر اإلشارة إىل أّن األمانة لن تتحقق أو تصدر أي -3

هةي وحةدها املسةةولة عةن التزامةات      جهات االتصال الرمسية لدى األطراف املتعاقدة يف االتفاقيةة الدوليةة    وإّنالوطنية. 

 . تقديم التقارير الوطنية وعن إتاحتها ومضمونها
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والغاية من توفري خدمة مراقبة اجلودة لألطراف املتعاقدة يف االتفاقيةة الدوليةة هةو تقةديم الةدعم اإلداري لتلةك        -4

سةهولة النفةاذ إىل التقةارير الةيت تقةوم بتحميلةها        للصةحة النباتيةة   الدوليةة  البوابةة مبا يكفل للمسةتخدمني يف   األطراف

وابة الدولية للصةحة النباتيةة وسةهولة فهمهةا مبقةرد قةرا ة       وإتاحتها على النحو الصحيح باستخدام أداة البحث يف الب

 عنوانها، فضاًل عن كفالة إتاحة املضمون ألغراض العرض اإلحصائي اللتزامات تقديم التقارير الوطنية. 

 

وانطالقًا من التقارب املاضية بالنسبة إىل التزامات تقديم التقارير الوطنيةة مةن خةالل البوابةة الدوليةة للصةحة        -5

لنباتية وحتليل مفصل لاللتزامات الراهنة، أعّدت األمانة مسودة خطوط توجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقةارير  ا

. وكانةت  2015وقام مكتب اهليئة بدراستها واملوافقة عليها يف االجتمةا  الةذي عقةده يف شةهر يونيةواحزيران       ،الوطنية

 وجيهية وقد ُأخذت بعني االعتبار. للمكتب بعض املالحظات لتحسني هذه اخلطوط الت

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -6
 

 . 1على "اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية" الواردة يف املرفق  املوافقة (1)
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  1املرفق 
 

 اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية

 

االستشةارية( إىل وجةود    ةأشارت اجملموعة االستشارية املعنيةة بالتزامةات تقةديم التقةارير الوطنيةة )اجملموعة       -1

ة مةن خةالل   تفاوت يف جودة املعلومات املتصلة بااللتزامات تقديم التقارير الوطنية وأنه باإلمكان حتسينها بصورة ملحوظ

ت وكفالةة األمانةة لةنفس مسةتوى اجلةودة بالنسةبة إىل التقةارير        ات بشةأن كةل مةن االلتزامةا    إعطا  مزيةد مةن التوجيهة   

جيري حتميلةها. غةري أّن اجملموعةة االستشةارية واألمانةة أمجعتةا علةى ضةرورة إجةرا  عمليةات مراقبةة اجلةودة              اليت

 ال ينطوي على أي حكم على جودة املضمون الفين هلذه التقارير.  مبا هذه

 

نفاذ مستخدمي البوابةة   يسّهلاجلودة هي توفري دعم إداري لألطراف املتعاقدة مبا إّن الغاية املرجوة من مراقبة  -2

بتحميلها والعثةور عليهةا بسةهولة بواسةطة أداة البحةث       املتعاقدة األطرافالتقارير اليت تقوم  إىلالدولية للصحة النباتية 

 املتاحة على البوابة وفهم مضمونها بسهولة مبقرد قرا ة عنوانها. 

 

نقةاط التاليةة بالتشةاور مةع اجملموعةة االستشةارية إلعطةا  توجيهةات ألمانةة االتفاقيةة الدوليةة            وقد ُأعةّدت ال  -3

ميكن إبالغه لألطراف املتعاقدة من أجل حتسني جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية على البوابة الدوليةة للصةحة    عما

 النباتية:
 

ة يح على البوابة الدولية للصحة النباتية، مثاًل رفع تقرير عةن ففة  املعلومات غري متاحة يف مكانها الصح (1)

 إلشارة إىل منظمة وطنية لوقاية النباتات.بداًل من ا ما

ميكن توضيح عنوان الوثيقة بقدر أكرب، مثاًل قد تنقصه معلومات أساسةية مةن شةأنها أن حتّسةن نتةائ        (2)

 البحث أو مستوى الفهم. 

  ميكن فتحها(.تالفة )الأو  ناقصةملفات توجد  (3)

 توجد روابط ناقصة أو معّطلة )ال ميكن فتحها(. (4)

اسةتمارة التقريةر  ةا يةةدي إىل التبةا        يفُوضعت املعلومات من باب اخلطأ يف غةري مكانهةا الصةحيح     (5)

 امللفات أو الروابط غري صاحلة لالستعمال. وجيعل 

 (.أضيفت تقارير جديدة عوضًا عن حتديث التقرير السابق )املوجد أصاًل (6)

 أشري إىل وجود روابط عامة ال توّفر املعلومات الالزمة. (7)

 أعطيت عناوين غري صاحلة للربيد اإللكرتوني.  (8)

 أشري إىل وجود نسخ مكررة من التقارير أو النص ضمن تقرير ما.  (9)

أشري إىل وجود أخطا  مطبعية ويف عالمات الوقف واإلمال  مبا يةثر علةى عمليةات البحةث وامللخصةات      (10)

 القدرة على استخدام البيانات.  أو

 اختيار الكلمات الرئيسية املناسبة لتسهيل احلصول على املعلومات.  (11)
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نسخة  ، مع إرسالعلومات املذكورة أعالهومع أّن األمانة سوف ُتطلع جهات االتصال الرمسية على النقاط أو امل -4

مسةةولية إدخةال التصةحيحات أو إعطةا      منها إىل احملرر )أو احملررين( القطري للبوابة الدولية للصحة النباتية، تبقى 

 االتصةال الرمسيةة ا احملةررون    تاملنظمةة الوطنيةة لوقايةة النباتةات ا جهةا     املعلومات احملدثة الالزمة ملقاة على عاتق 

األمانة عمليًا أي من التصحيحات املةذكورة أعةاله إال بطلةب مةن جهةات االتصةال        ُتدخل. ولن حسب ما يرونه مناسبًا

 الرمسية وبإذن خطي منها.  

 

مبةا ميّكةن    توستتيح األمانة نظامًا خاصًا السرتجا  املعلومات يكون متاحًا على البوابة الدوليةة لوقايةة النباتةا    -5

فاقية الدولية لوقاية النباتات من إبدا  مالحظاتهم على املسائل املتعلقة جبودة بيانات التزامات تقديم املستخدمني يف االت

 التقارير الوطنية اليت يرونها مناسبة، على أن ُتحال إىل جهات االتصال املعينة يف االتفاقية الدولية. 

 

 


