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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الثانية عشرة
إنتشون ،جمهورية كوريا 11-5 ،أبريل/نيسان

2017

تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية
البند  4-10من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 - 1حقق برنامج التزامات تقدمي التقارير الوطنية إجنازاً هاماً يف أبريل/نيس ا ا ا ا ا ااان  2016متثّل يف اعتماد ،خالل الدورة
احلادية عشا ا ا اارة رييئة تدابري التا ا ا اا)ة النباتية اارييئة  ،اإلجراالات العامة وا ددة اللتزامات تقدمي التقارير الوطنية 1واخلطوط
التوجيهية لض اامان اةودة 2وخطة العمل بش ااأن هذه االلتزامات .3واس ااتندت الوثائق إىل التوت اايات والتوجيهات 4الت ااادرة
عن اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية ااجملموعة االستشارية مع األخذ يف احلسبان االلتزامات السابقة
املرتبطة بالتوتا ا ا اايات والقرارات التا ا ا ااادرة عن ارييئة .ويف العامني  2015و 2016واتا ا ا االت اجملموعة االسا ا ا ااتشا ا ا ااارية املعنية
بالتزامات اإلبالغ الوطنية عملها عرب وسائل الكرتونية.
 - 2ووفقاً لذلك ،واسا ا ااتناداً إىل اإلجراالات العامة وا ددة املعتمدة اخلاتا ا ااة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية ،أع ّدت
أمانة ارييئة جمموعة من المواد لتعزيز الوعي والدعوة وهي:

1
2
3
4

انظر املرفق التاسع بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة.
انظر املرفق العاشر بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة.
انظر املرفق احلادي عشر بتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة.
األول للمجموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية.
انظر تقرير االجتماع ّ

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة 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 التايل www.fao.org
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الدليل اخلاص بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية الذي يوفّر توجيهات إىل جهات االتت ا ا ا ا ا ااال الر ية وحمرري
البوابة الدولية للتاا)ة النباتية االبوابة بشااأن أنواع هذه االلتزامات واألساااليب اخلاتااة يا ،ويساادي املشااورة
بشأن إدخال البيانات يف البوابة؛
جداول بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية امجيع االلتزامات أو العامة منها أو تلك الثنائية األطراف ؛
ت ا الة لكل التزام من هذه االلتزامات توي على مش ااورة موجزة ومراجع ات ت االة.
 13من املنش ااورات املة ّ
ومت ديد شا ا ا ا ااكل جديد وحم ّس ا ا ا ا ان ألربعة منشا ا ا ا ااورات ،أُع ّدت يف عام  ،2015عن التزامات تقدمي التقارير
الوطنية تتناول منافع رفع التقارير والتبعات النامجة عن عدم رفعها وإقامة الشبكات.
اhttps://www.ippc.int/en/core-

 - 3وتتاح املواد على البوابة الدولية للت ا ا ا ا ا اا)ة النباتية حالياً باللغة اإلنكليزية
) activities/information-exchange/nro/وتعمل األمانة على النسخات اللغوية األخرى لنشرها قريباً.

 - 4ووافقت اجملموعة االس ااتش ااارية على وض ااع نظام للتذمري بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية على البوابة باعتبار لك
أحد األهداف على املدى القت ااري املدرجة يف خطة العمل اخلات ااة بااللتزامات املذمورة .وبناالً على هذا الطلب ،أنش ااأت
األمانة هذا النظام الذي جرى تشغيله يف يوليو/متّوز .2016
 - 5ومان من املقرر إرسااال تذمريات تلقائية بوترية لتلةة بشااأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية طوال الساانة إىل الربيد
االلكرتوين لكاافاة جهاات اال تتا ا ا ا ا ا ااال يف االتةااقياة الادولياة لوقااياة النبااتاات ااالتةااقياة الادولياة  .وس ا ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ا ااري التاذمريات
إىل االلتزاماات العااماة بتقادمي التقاارير الوطنياة فقا االواجاب رفعهاا عرب البواباة  ،إىل جااناب الروابا ال فيهاا خلال ،وإىل
حمرري البوابة الدولية للت ا اا)ة النباتية .وبالةعل ،س ا ااتتلقى جهات االتت ا ااال الر ية تذمرياً ر ياً مل ش ا ااهر .ولن ترس ا اال أي
ت ااذمريات تلق ااائي ااة ب ااالنسا ا ا ا ا ا اب ااة إىل الةئ ااات ال هي ثن ااائي ااة األطراف اات واملعني ااة ب ااالتزام ااات تق اادمي التق ااارير الوطني ااة
امربرات االشارتاطات املتعلقة بالتاا)ة النباتية أو عدم االمتثال مثالً  .وقد طُلب من املسااتخدمني إرسااال معلومات مرتدة
عن النظام إىل العنوان التايل  IPPC-IT@fao.orgوجيري ليل املعلومات املرتدة هذه بالتتايل للقيام بالتعديالت الالزمة
لتلبية احتياجات املستخدمني.
 - 6وتعمل األمانة ،طبقاَ ملشا ا ا ااورة اجملموعة االسا ا ا ااتشا ا ا ااارية ،على توفري خدمات التعلّم اإللكرتوين عن التزامات تقدمي
التقارير الوطنية .وأع ّدت 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؛
درس عن :رفع التقارير عن اآلفات :إدخال البيانات؛
درس عن :قائمة اآلفات اخلاضعة للوائح.
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 - 7وتتناول مافة الدروس أهدافاً تعليمية حمددة مبا يف لك االطالع على من هي اةهة املس ا ا ا ا ا ااتولة عن رفع التقارير
وطريقة رفعها وتوقيتها وأمهيتها وحمتواها .ويتضاامن مل درس جزالاً نظرياً يسااتند إىل االتةاقية الدولية واملعايري الدولية لتدابري
الت اا)ة النباتية واإلجراالات اخلات ااة بالتزامات رفع التقارير الوطنية إىل جانب املمارس ااات العملية وأنش ااطة التعلّم ال من
شا ااأسا املسا اااعدة على قيق أهداف مل منهج من املناهج .وسا ااتواتا اال األمانة العمل على التعلّم االلكرتوين مبا يف لك
وسائل االختبار من جانب املستخدمني يدف إتاحته أمام املستخدمني يف أقرب وقت ممكن.
-8
ما يلي:

وأُطلقت يف أبريل/نيسان  2016سنة التزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات .وتتضمن األنشطة ات التلة




مت نشاار معلومات حم ّدثة شااهرية عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية ترّمز على املسااائل املتتاالة باإلبالغ عن
اآلفات ،و لك يف رسالة إخبارية تعليمية يف مخس لغات عن هذا املوضوع؛
أُرسا االت ،يف مايو/أيّار  ،2016الرسا ااالة املوقّعة من أمانة االتةاقية إىل مافة جهات االتتا ااال الر ية للتذمري
بأمهية اإلبالغ عن اآلفات؛
مت التخطيا ملنهاجني عن اإلبالغ عن اآلفات ومتت ت ا ا ا ا ا اايالتهما لنش ا ا ا ا ا اارمها على موقع التعلّم االلكرتوين
ي التلة.

 - 9ومت توفري املساعدة إىل جهات االتتال الر ية وا ررين التابعني ريا على البوابة بشكل منتظم طوال العام لتيسري
رفع التقارير من خالل البوابة .مما جرى تسا ااجيل جهات االتتا ااال الر ية اةديدة وحةظ األرشا اايةات بالتتايل ومن دون
تأخري .ومت تسجيل  41جهة اتتال جديدة و ديثها على البوابة يف عام .2016
وعقدت ،خالل الةرتة من  5إىل  9س ا اابتمرب /أيلول  2016يف بيجني ،الت ا ااني ،حلقة العمل اخلات ا ااة باالتةاقية
-10
ُ
الدولية ال هي األوىل من س االس االة حلقات العمل اةديدة عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية .وجرى تنظيمها بالتش ااار
مع هيئة وقاية النبات يف آساايا وا يا اريادب بالنساابة إىل البلدان الواقعة يف إقليم آساايا .وعرضاات األمانة املواضاايع املتعلّقة
ب ااالتزام ااات تق اادمي التق ااارير الوطني ااة على لرار التغيريات يف طريق ااة تب ااادل املعلوم ااات يف االتة اااقي ااة ال ادولي ااة من ااذ 2011؛
واإلحت ا ا اااالات اخلات ا ا ااة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية بالنس ا ا اابة إىل البلدان التابعة رييئة وقاية النباتات يف آس ا ا اايا وا يا
اريادب؛ واألنش ااطة املس ااتقبلية املرتبطة يذه االلتزامات حىت عام 2020؛ واملواد التدريبية ات الت االة على االنرتنت؛ وس اانة
التزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات ،وأمهية الش ا اابكات؛ مما قام املش ا ااارمون مبناقش ا ااة هذه املواض ا اايع .وعالوة على
لك ،تض اامنت حلقة العمل عرضا ااً وتدريباً مباشا ارين لكيةية إدخال البيانات عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية .وعر
املش ا ااارمون ،خالل هذه الدورة ،التقارير اةديدة لبلداسم اخلات ا ااة بتلك التزامات وقاموا بت)ميلها على البوابة وعملوا على
وضع خطا عمل وطنية بشأسا حىت عام .2020
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 -11وش ا ّكلت حلقة العمل هذه ّأول ةربة سااعت من خالريا األمانة إىل تعزيز شاابكة التواتاال عن التزامات تقدمي التقارير
الوطنية على حنو مل)وظ يف تااةوف املعنيني باالتةاقية الدولية خالل الساانوات اخلمس املقبلة ا . 2020-2016وتنوي األمانة
تنظيم حلقة عمل واحدة على األقل عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية لكل إقليم من أقاليم املنظمة خالل السا ا ا ا اانوات اخلمس
املقبلة بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل جانب املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الةرعية للمنظمة.
-12

وإ ّن هيئة تدابري الت)ة النباتية مدعوة إىل:
ا1

اإلحاطة علماً باملعلومات ا ّدثة املق ّدمة عن األنشطة املتتلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية.

