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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية

 من جدول األعمال 4-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
متّثل يف اعتماد، خالل الدورة  2016حقق برنامج التزامات تقدمي التقارير الوطنية إجنازاً هاماً يف أبريل/نيسااااااااااااااان  - 1

واخلطوط  1احلادية عشااااااااارة رييئة تدابري التااااااااا(ة النباتية اارييئة ، اإلجراالات العامة وا ددة اللتزامات تقدمي التقارير الوطنية
التاااادرة  4. واساااتندت الوثائق إىل التوتااايات والتوجيهات3لعمل بشاااأن هذه االلتزاماتوخطة ا 2التوجيهية لضااامان اةودة

عن اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية ااجملموعة االستشارية  مع األخذ يف احلسبان االلتزامات السابقة 
واتااااااااالت اجملموعة االساااااااااتشاااااااااارية املعنية  2016و 2015املرتبطة بالتوتااااااااايات والقرارات التاااااااااادرة عن ارييئة. ويف العامني 

 بالتزامات اإلبالغ الوطنية عملها عرب وسائل الكرتونية.
 
واساااااااتناداً إىل اإلجراالات العامة وا ددة املعتمدة اخلاتاااااااة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية، أعّدت  ،ووفقاً لذلك - 2

 وهي: المواد لتعزيز الوعي والدعوةأمانة ارييئة جمموعة من 
 

                                                      
 .املرفق التاسع بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئةنظر ا  1
 .املرفق العاشر بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئةانظر   2
 .املرفق احلادي عشر بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئةانظر   3
 .األّول للمجموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية انظر تقرير االجتماع  4
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https://www.ippc.int/en/publications/82487/
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https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/11/09/MO152_CPM-10Report_Ar_2015-09-21.pdf
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  الدليل اخلاص بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية الذي يوفّر توجيهات إىل جهات االتتااااااااااااااال الر ية وحمرري
 البوابة الدولية للتاا(ة النباتية االبوابة  بشااأن أنواع هذه االلتزامات واألساااليب اخلاتااة يا، ويساادي املشااورة

 ؛بشأن إدخال البيانات يف البوابة
 امجيع االلتزامات أو العامة منها أو تلك الثنائية األطراف ؛ ةدمي التقارير الوطنيجداول بالتزامات تق 
 13  .لة لكل التزام من هذه االلتزامات  توي على مشااااورة موجزة ومراجع  ات تاااالة من املنشااااورات املةتااااّ

ن ألربعة منشااااااااااورات، أُعّدت يف عام  ير ، عن التزامات تقدمي التقار 2015ومت  ديد شااااااااااكل جديد وحمسااااااااااّ
 الوطنية تتناول منافع رفع التقارير والتبعات النامجة عن عدم رفعها وإقامة الشبكات.

 
-https://www.ippc.int/en/core ا اإلنكليزيةاللغة ب حالياً وتتاح املواد على البوابة الدولية للتاااااااااااااا(ة النباتية  - 3

activities/information-exchange/nro/) .ًوتعمل األمانة على النسخات اللغوية األخرى لنشرها قريبا 
 
ووافقت اجملموعة االساااتشاااارية على وضاااع نظام للتذمري بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية على البوابة باعتبار  لك  - 4

نشاااأت على هذا الطلب، أ طة العمل اخلاتاااة بااللتزامات املذمورة. وبناالً أحد األهداف على املدى القتاااري املدرجة يف خ
 .2016األمانة هذا النظام الذي جرى تشغيله يف يوليو/متّوز 

 
إىل الربيد  لساانةابشااأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية طوال  ةومان من املقرر إرسااال تذمريات تلقائية بوترية لتلة - 5

تتاااااااااااااااال يف االتةااقياة الادولياة لوقااياة النبااتاات ااالتةااقياة الادولياة . وسااااااااااااااتشااااااااااااااري التاذمريات االلكرتوين لكاافاة جهاات اال
االلتزاماات العااماة بتقادمي التقاارير الوطنياة فقا االواجاب رفعهاا عرب البواباة ، إىل جااناب الروابا ال  فيهاا خلال، وإىل  إىل

لن ترسااااال أي تتاااااال الر ية تذمرياً ر ياً مل شاااااهر. و حمرري البوابة الدولية للتااااا(ة النباتية. وبالةعل، ساااااتتلقى جهات اال
ر الوطنيااااة املعنيااااة بااااالتزامااااات تقاااادمي التقاااااريو ثنااااائيااااة األطراف  اااات  ال  هي ةئاااااتالتااااذمريات تلقااااائيااااة بااااالنساااااااااااااابااااة إىل 

 علومات مرتدةماالشاارتاطات املتعلقة بالتاا(ة النباتية أو عدم االمتثال مثاًل . وقد طُلب من املسااتخدمني إرسااال  امربرات
زمة هذه بالتتايل للقيام بالتعديالت الال ملعلومات املرتدةاوجيري  ليل  IPPC-IT@fao.orgعن النظام إىل العنوان التايل 
 لتلبية احتياجات املستخدمني.

 
تقدمي  التعّلم اإللكرتوين عن التزاماتوتعمل األمانة، طبقاَ ملشااااااااورة اجملموعة االسااااااااتشااااااااارية، على توفري خدمات  - 6

 التقارير الوطنية. وأعّدت األمانة حىت اآلن نتوص خلمس مناهج وهي:
 

 درس عام عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية؛ 
 درس عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية: تعيني جهة اتتال ر ية؛ 
 ؛درس عن: رفع التقارير عن اآلفات 
  التقارير عن اآلفات: إدخال البيانات؛درس عن: رفع 
 .درس عن: قائمة اآلفات اخلاضعة للوائح 

 

mailto:IPPC-IT@fao.org
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وتتناول مافة الدروس أهدافاً تعليمية حمددة مبا يف  لك االطالع على من هي اةهة املسااااااااااااااتولة عن رفع التقارير  - 7
ة واملعايري الدولية لتدابري تةاقية الدوليوطريقة رفعها وتوقيتها وأمهيتها وحمتواها. ويتضااامن مل درس جزالاً نظرياً يساااتند إىل اال

التاااا(ة النباتية واإلجراالات اخلاتااااة بالتزامات رفع التقارير الوطنية إىل جانب املمارسااااات العملية وأنشااااطة التعّلم ال  من 
 لك  شاااااأسا املسااااااعدة على  قيق أهداف مل منهج من املناهج. وساااااتواتااااال األمانة العمل على التعّلم االلكرتوين مبا يف

 وسائل االختبار من جانب املستخدمني يدف إتاحته أمام املستخدمني يف أقرب وقت ممكن.
 
سنة التزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات. وتتضمن األنشطة  ات التلة  2016وأُطلقت يف أبريل/نيسان  - 8
 يلي: ما
 

 ة باإلبالغ عن ترّمز على املساااائل املتتااال مت نشااار معلومات حمّدثة شاااهرية عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية
 ؛اآلفات، و لك يف رسالة إخبارية تعليمية يف مخس لغات عن هذا املوضوع

  مري ذ ، الرساااااالة املوقّعة من أمانة االتةاقية إىل مافة جهات االتتاااااال الر ية للت2016أُرسااااالت، يف مايو/أيّار
 بأمهية اإلبالغ عن اآلفات؛

 اإلبالغ عن اآلفات ومتت تاااااااااااااايالتهما لنشاااااااااااااارمها على موقع التعّلم االلكرتوين  مت التخطيا ملنهاجني عن
 التلة.  ي

 
ومت توفري املساعدة إىل جهات االتتال الر ية وا ررين التابعني ريا على البوابة بشكل منتظم طوال العام لتيسري  - 9

ومن دون  يدة وحةظ األرشااااايةات بالتتايلرفع التقارير من خالل البوابة. مما جرى تساااااجيل جهات االتتاااااال الر ية اةد
 .2016جهة اتتال جديدة و ديثها على البوابة يف عام  41تأخري. ومت تسجيل 

 
يف بيجني، التااااااني، حلقة العمل اخلاتااااااة باالتةاقية  2016ساااااابتمرب/ أيلول  9إىل  5وُعقدت، خالل الةرتة من  -10

شاااار  ن التزامات تقدمي التقارير الوطنية. وجرى تنظيمها بالتالدولية ال  هي األوىل من سااالسااالة حلقات العمل اةديدة ع
مع هيئة وقاية النبات يف آساايا وا يا اريادب بالنساابة إىل البلدان الواقعة يف إقليم آساايا. وعرضاات األمانة املواضاايع املتعّلقة 

؛ 2011 دولياااة مناااذاالتةااااقياااة الااا باااالتزاماااات تقااادمي التقاااارير الوطنياااة على لرار التغيريات يف طريقاااة تباااادل املعلوماااات يف
ات يف آسااااااايا وا يا تاواإلحتااااااااالات اخلاتاااااااة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية بالنسااااااابة إىل البلدان التابعة رييئة وقاية النب

 ؛ واملواد التدريبية  ات التااالة على االنرتنت؛ وسااانة2020اريادب؛ واألنشاااطة املساااتقبلية املرتبطة يذه االلتزامات حىت عام 
التزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات، وأمهية الشاااااابكات؛ مما قام املشااااااارمون مبناقشااااااة هذه املواضاااااايع. وعالوة على 
 لك، تضاااامنت حلقة العمل عرضاااااً وتدريباً مباشاااارين لكيةية إدخال البيانات عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية. وعر  

اةديدة لبلداسم اخلاتاااااة بتلك التزامات وقاموا بت(ميلها على البوابة وعملوا على املشاااااارمون، خالل هذه الدورة، التقارير 
   .2020وضع خطا عمل وطنية بشأسا حىت عام 
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وشاااّكلت حلقة العمل هذه أّول ةربة ساااعت من خالريا األمانة إىل تعزيز شااابكة التواتااال عن التزامات تقدمي التقارير  -11
 . وتنوي األمانة 2020-2016نيني باالتةاقية الدولية خالل الساانوات اخلمس املقبلة االوطنية على حنو مل(وظ يف تااةوف املع

عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية لكل إقليم من أقاليم املنظمة خالل الساااااااااانوات اخلمس على األقل تنظيم حلقة عمل واحدة 
 ظمة.اإلقليمية واإلقليمية الةرعية للمناملقبلة بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل جانب املكاتب 

 
 وإّن هيئة تدابري الت(ة النباتية مدعوة إىل: -12
 

 باملعلومات ا ّدثة املقّدمة عن األنشطة املتتلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية. اإلحاطة علماً   1ا
 
 


