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الشبكات الوطنية لجمع المعلومات
المرتبطة بااللتزام الوطني لإلبالغ
تعد نقاط االتصال الرسمية محورية لكل المعلومات التي يتم تيادلها في ظل االتفاقية الدولية
ّ
لوقاية النباتات ،ومن الضروري أن تمتلك نقطة االتصال الرسمية السلطة الكافية لضمان أن
تتم معالجة طلبات الحصول على معلومات بشكل سليم ،وفعال وفي الوقت المناسب .ويتعين
أن تقوم نقطة االتصال الرسمية ،من بين أمور أخرى ،بما يلي:
u uأن تكون لديها السلطة الالزمة للتواصل بشأن املسائل املتعلقة بالصحة النباتية نيابة
عن الطرف املتعاقد ،أي أن تكون نقطة االستفسار الوحيدة للطرف المتعاقد فيما يتعلق
باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
u uأن تؤمن تنسيقا ً لكل االتصاالت الرسمية املتعلقة بالصحة النباتية بني األطراف املتعاقدة؛
u uأن تكون مثاليا ً جزءا ً من املنظمة القطرية للبلد أو أن متتلك ممارسات /إجراءات تعاونية
جيدة ،على األقل ،مع المنظمة القطرية لوقاية النباتات؛
u uأن تكون قادرة على تطوير وإدارة نظام اإللتزامات الوطنية لإلبالغ جلمع ،وترتيب ،وحتليل،
وتدقيق وتوصيل اإللتزامات الوطنية لإلبالغ؛
u uأن تكون لديها املقدرة على العمل مع املؤسسات الوطنية لضمان أن تكون املهام املذكورة
أعاله معتمدة ومخدمة بشكل كاف.
إن إنشاء مجموعة من الشبكات يكون غالبا ً ضروري جدا ً لطرف متعاقد معين ،مثل جمع
البالغات الوطنية لآلفات والتحقق منها .ويتعين قبل إنشاء شبكة مرتبطة بااللتزام الوطني
لإلبالغ ،مراعاة النقاط التالية:
والتحقق منها بشكل مناسب بدون شبكة ،أي هل الشبكة
u uهل ميكن جمع هذه املعلومات
ُّ
هي اخليار األكثر فاعلية ومناسبة؟ يمكن في بعض األحيان تحقيق المالحق ،مثل نقاط
دخول النباتات والمنتجات النباتية أو الترتيبات التنظيمية للمنظمة القطرية لوقاية
النباتات بدون إنشاء أي شبكة
u uما هي األهداف الدقيقة ،والبرنامج الزمني واملوارد املتاحة للقيام بهذا العمل؟
u uمن املهم أن يتم أوالً حتديد أي من املؤسسات واملنظمات ضمن البلد التي متتلك في حيازتها
بيانات مرتبطة باإللتزامات الوطنية لإلبالغ أو التي يمكن توظيفها لجمع البيانات .ومن
المهم جدا ً إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين) مثل الجامعات والمنظمات
الوطنية للبحوث(وليس إنشاء هذه الشبكات مع موظفي المنظمة القطرية لوقاية
النباتات فقط) .وبعد ذلك ،يجدر تعيين أفراد للقيام بجمع البيانات الضرورية.
u uميكن ،في احلقيقة ،أن تكون الصناعة واملنظمات األجنبية ذات الوجود الوطني مصادر قيمة
إلشراكها بشكل رسمي أو غير رسمي في هذه الشبكات.
u uيتعني إنشاء قنوات اتصال ضمن شبكة معينة  -ويتعني أن يكون واضحا ً للناس املعنيني
من سيقوم بتوصيل أية بيانات ولمن ومتى  -وفي هذا الصدد ،يمكن تحديد مواعيد نهائية
لتبسيط تبادل البيانات.
u uميكن إلجراء/إجراءات مكتوبة أن تساعد في جعل العملية واضحة ومسؤوليات
إسنادها سليمة.
u uميكن عقد إجتماعات منتظمة ،حتى لو كانت إفتراضية فقط (هاتف بريد إلكتروني ،أو
شابكة) لإلبقاء على مشاركة جميع المهتمين المعنيين ومواكبة التطورات الجديدة.
كما أنه من المهم أيضا ً االحتفاظ بسجالت للبيانات المجموعة والوثائق التي تمت
الموافقة عليها لتشكل تقارير رسمية.
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u uيتعني وجود إجراءات متبعة حول كيفية املوافقة على احملتوبات النهائية لتقرير االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات (في حاالت وجود اختالفات في الرأي) ،تقوم نقطة االتصال
الرسمية أو محررها/محرريها المعينين بعد ذلك بإعالن البيانات على البوابة الدولية
للصحة النباتية.
u uإبقاء الناس مركزين ولديهم دافع مهم في جميع األوقات للوفاء باإللتزامات الوطنية
لإلبالغ .كما أن تأمني آلية تغذية راجعة عن تقدم ،وفائدة ونجاح أعمالهم قد يكون قيما ً
لضمان االستدامة.
u uهل هذه الشبكة مستدامة؟ ما الذي يحتاج إلى تغيير لضمان أن تكون نظاما ً
وظيفيا ً ومستداما ً؟

تتوافر كمية كبيرة من املعلومات
األساسية عن الوفاء بااللتزامات
الوطنية لإلبالغ على موقع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
على الرابطhttps://www. :

ippc.int/ar/core-activities/
information-exchange/nro/.

عند احلاجة إلى مساعدة فنية
و/أو تنمية القدرات للوفاء
بااللتزامات الوطنية لإلبالغ،
يتعني على األطراف املتعاقدة
االتصال بـ ippc@fao.org

االتفاقية الدولية

لوقاية النباتات ()IPPC

Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy
هاتف+39 06 5705 4812 :
بريد إلكترونيippc@fao.org :
املوقع األلكترونيwww.ippc.int :

