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حتديث

NROs
نشرة االلتزامات
الوطنية لإلبالغ

احملتويات

صفحة 1

املنظمة القطرية لوقاية النباتات :النواحي
القانونية

صفحة 2

التشغيل الفعال ملنظمة قطرية لوقاية
النباتات

صفحة 3

إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف
املنظمة القطرية لوقاية النباتات على
البوابة اإللكترونية للصحة النباتية (البيانات
صاحلة حتى  31كانون الثاني/يناير )2016

املنظمة القطرية لوقاية النباتات :النواحي القانونية
ُدد املنظمة القطرية لوقاية النباتات في التشريعات الوطنية
يتعي أن ت َّ
َّ
على أنها اخلدمة الرسمية التي وضعتها احلكومة ألداء الوظائف التي
يتعي أن تُعطي التشريعات
حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
َّ
الوطنية (مبا في ذلك القانون واللوائح) للمنظمة القطرية لوقاية النباتات
السلطة القانونية واملسؤولية الوحيدة للقيام مبهامها كما حددتها
ويتعي أن يكون هذا التشريع متفقا ً مع الدستور القومي
االتفاقية.
ّ
ومسترشدا ً باملعاهدات اإلقليمية والدولية ،لكي يعمل بشكل صحيح في
البيئة العاملية للتجارة.
ينبغي للتشريع ،من بني أمور أخرى:
◆أن يكون مستقأل ً وخاضعا ً للمساءلة في الوظيفة ،وخلق القدرة على
التنبؤ واليقني من خالل احلوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون؛
◆أن يكون له حتديد واضح للمهام والصالحيات ،وتوضيح األدوار
واملسؤوليات وحقوق أصحاب املصلحة؛
◆أن ينشئ عالقة هرمية واضحة مع السلطات الوطنية الفرعية؛
◆أن يؤمن إنفاذ املعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.
ميكنك العثور على مزيد من املعلومات حول األحكام القانونية املتصلة مع
منظمة قطرية لوقاية النباتات في دليل جديد" :إنشاء منظمة قطرية لوقاية
النباتات" .والدليل متوافر باللغة اإلجنليزية على الرابط التالي:
.http://www.phytosanitary.info/

عام «تنظيم املنظمة القطرية لوقاية النباتات»
سيتم نشر هذه السلسلة من النشرات اإلخبارية مجلد  )12-01( 2من نيسان/أبريل  2015إلى آذار /مارس ،2016
التأكد من قراءتها كلها.
وستركِّ ز على أهداف املنظمات القطرية لوقاية النباتات وعملها .يرجى
ُّ
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التشغيل الفعال ملنظمة قطرية لوقاية النباتات
تعمل منظمة قطرية لوقاية النباتات ،عاملة بشكل كامل ،على حماية
الزراعة والبيئة من اآلثار السلبية لآلفات .ومن خالل عملها بشكل وثيق مع
اجلهات املعنية األخرى ذات الصلة (مبا في ذلك احلكومة والقطاع اخلاص) ،حتافظ
املنظمة على نظام وطني فعال ملنع دخول اآلفات وانتشارها .يتطلب حتقيق هذه
األهداف خطة استراتيجية وقدرات تقنية وقانونية وإدارية ضرورية ،فضال ً عن
القدرة على تعبئة املوارد.

التخطيط االستراتيجي

ينبغي أن تتضمن اخلطة رؤية واضحة ،وبيانا ً باملهمة واألهداف االستراتيجية
والثقافة التنظيمية ،وكذلك البنود املفصلة للعمل .وفي الوقت نفسه،
تؤمن عملية التخطيط فرصة للشركاء واملوظفني الستعمال لغة مشتركة
واالنخراط في عمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات لتحقيق أهدافها.

قدرات الصحة النباتية

يتضمن ذلك ،بشكل عام ،السياسات والقوانني واللوائح واإلجراءات
التشغيلية التي توفر إطارا ً حلماية النباتات ،فضال ً عن اآلليات لإلدارة والتواصل
والتنسيق بني مختلف املنظمات املعنية .وعلى املستوى الفردي ،يتضمن املعارف
واملهارات والكفاءات واخلبرة واألخالقيات.

القدرة القانونية

يتعي أن تشمل القدرة القانونية ،من بني أمور أخرى ،تشريعات صحة نباتية
َّ
أولية وثانوية سليمة استنادا ً ألحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وإجراءات
مكتوبة واضحة ودعم إداري إلنفاذ األحكام القانونية؛ واملقدرة على تطوير أدلَّة
وإجراءات تشغيلية على أساس لوائح الصحة النباتية.

القدرة اإلدارية

حتتاج كل البرامج (مثل مراقبة اآلفات ،ولوائح االستيراد ،وإصدار شهادات
الصحة النباتية للتصدير ،اإلقليمية والعالج والتشخيص) إلى أن تدار بشكل
صحيح من قبل موظفني مؤهلني مت إعدادهم وفقا ملسؤولياتهم.

تعبئة املوارد

يتعي أن تضمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات توافر املوارد الكافية
َّ
واملستدامة املتاحة .ففي كثير من احلاالت ،تكون مخصصات امليزانية احلكومية
للمنظمة القطرية لوقاية النباتات غير كافية وميكن أن تتغيَّر سنويا ً مع تغيُّر
األولويات احلكومية.
ميكنك العثور على مزيد من املعلومات حول التشغيل الفعال ملنظمة قطرية
لوقاية النباتات في دليل جديد" :إنشاء منظمة قطرية لوقاية النباتات" .والدليل
متوافر باللغة اإلجنليزية على الرابط التالي.http://www.phytosanitary.info/ :

هل تعلم

أن الدورة التدريبية عن تنمية القدرات ستُعقد هذا العام قبل اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية في
الثالث من نيسان/أبريل ( 2016يوم األحد قبل الدورة احلادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية) في
روما ،إيطاليا ،وسوف تركِّ ز الدورة على املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  :32تصنيف السلع تبعا ً
خملاطر اآلفات التي تنطوي عليها.
وسوف تشمل الدورة مقدمة ،أمثلة عملية ومتارين مفيدة في فهم هذا املعيار.
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إحصائيات عن التقارير اخلاصة بوصف املنظمة القطرية لوقاية
النباتات على البوابة اإللكترونية للصحة النباتية (البيانات
صاحلة حتى  31كانون الثاني/يناير )2016
وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات

اإلقليم

عدد
األطراف
املتعاقدة

عدد
األطراف
املبلغة

كانون الثاني/يناير - 2015
كانون الثاني/يناير 2016
عدد
التقارير

جديد

محدث

أفريقيا

49

26

38

3

3

آسيا

25

14

20

2

2

أوروبا

45

32

39

2

8

أمريكا الالتينية والكاريبي

33

22

49

5

12

الشرق األدنى

15

3

5

2

0

أمريكا الشمالية

2

2

3

0

0

جنوب غرب الهادي

13

12

24

8

6

اجملموع

182

111

178

22

31

وصف املنظمة القطرية لوقاية النباتات

كانون الثاني/يناير 2016

اإلقليم

الطرف املبلغ

جديد

محدث

أفريقيا

-

0

0

آسيا

-

0

0

أوروبا

تركيا

0

1

أمريكا الالتينية والكاريبي

-

0

0

الشرق األدنى

-

0

0

أمريكا الشمالية

-

0

0

جنوب غرب الهادي

-

0

0

تغييرات بني نقاط االتصال في كانون الثاني/يناير 2016

في كانون الثاني/يناير  ،2016قامت األطراف املتعاقدة التالية بترشيح نقاط اتصال رسمية:
هندوراس.
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كر قبل ترحالك –
ف ِّ
إفهم عواقب أفعالك.
كم مرة نسافر غالبا ً ونشتري حتفا ً خشبية ،وأزهارا ً ومنتجات زراعية
ألخذها للبلد كهدايا لألصدقاء والعائلة؟ فكِّ ر قبل القيام بذلك  -ميكن
أن تأخذ معك آفات إلى بلدك قد حتدث أثرا ً اقتصاديا ً أو بيئيا ً سلبيا ً على
غاية من األهمية ،أو أثر أم ٍ
ن غذائي

الوقاية خير من العالج
كن مسؤوال ً عن أفعالك!

كشاف اخملتصرات
CP

الطرف املتعاقد مع االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات

CPM

هيئة تدابير الصحة النباتية

FAO

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

IPP

البوابة الدولية للصحة النباتية (www.
)ippc.int

روابط مفيدة
دور نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

منوذج

تسمية لنقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

منوذج

تسمية حملرر البوابة الدولية للصحة النباتية

https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«دليل المستخدم والمحرر للبوابة الدولية للصحة النباتية» ( )2013ودليل البوابة الدولية
للصحة النباتية (النموذح  )IVنسخة جديدة (شباط/فبراير .)2015

IPPC

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

NPPO

املنظمة القطرية لوقاية النباتات

NROS

االلتزامات الوطنية لإلبالغ

NROAG

اجلماعة االستشارية لاللتزامات الوطنية
لإلبالغ

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

OCP

نقطة االتصال الرسمية لطرف متعاقد
مع االتفاقية

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/

RPPO

املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

معلومات عامة

عن االلتزامات الوطنبة لإلبالغ

حتديث االلتزامات الوطنبة لإلبالغ :اإلصدارات السابقة
ملخص تقارير االلتزام الوطني

لإلبالغ التي قدمتها البلدان

https://www.ippc.int/en/countries/

قائمة بأسماء نقاط االتصال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

ملخص تقارير

اآلفات التي قدمتها البلدان

https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/

إتصل باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

بريد

V iale delle Terme di C arac alla, 0 0153 Rome, It aly
هاتف+39 - 06 -5705- 4812 :
إلكتروني | ippc@ f ao.or g :املوقع اإللكترونيw w w.ippc .int :
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