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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org يل:اإلنرتنت على العنوان التا
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 تقرير -االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية 

 من جدول األعمال 2-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
 تقريراً جديدًا  240على التوايل، إذ قامت البلدان خالهلا برفع أك ر من  السنننننننننننننننة ال ال ة املسننننننننننننننتقرة 2017كانت  -1

 :2014يف سننننننننننننننيننال االلتفامننات املتعلقننة برفع التقننارير الوطنيننة اااللتفامنناتة، عن البوابننة النندوليننة لل نننننننننننننن ننة النبنناتيننة اعننام 
قريراًة. ويظهر ذلك بوضننننننننننننننو  فعالية ت 245: 2017تقريراً، وعام  244: 2016تقريراً، وعام  246: 2015تقريراً، وعام  165

، عملت 2017. وباألخص، خالل عام 2014جمموعة التدابري اليت نفذت ضننننننننمن برنامم االلتفامات، بدناً من منت نننننننن  
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ااالتفاقية الدوليةة على املسائل التالية، يف جمال االلتفامات:

 
متت ترمجة كافة املواد املت ننلة بالدعوة والتوعية إىل العربية والفرنسننية والروسننية واإلسننبانية، وهع متاحة على البوابة  -2

 ة. وهع تشمل مبجملها:/https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nroالدولية: ا
 

يهات إىل نقاط االت ننننال التابعة لالتفاقية الدولية وإىل حمررب البوابة دلياًل إرشننننادياً متعلقاً بااللتفامات، يقدم توج ة1ا
 الدولية بشأن أنواع االلتفامات والطرل املت لة هبا، إىل جانب ن ائح بشأن إدخال البيانات على البوابة الدولية؛

 
 وااللتفامات العامة وااللتفامات ثنائية األطرافة؛كافةاااللتفامات   بالتف يل االلتفامات عرضجداول ت ، 
 تقدم مشورة خمت رة ومراجع؛  -ب واحد لكل التفام كتيّ   -كتيباً إرشادياً مف اًل   13و 
 ونقاط االت نننال االمتناع عن رفعها داعياتتتعلق بفوائد رفع التقارير وتكتيبات إرشنننادية لاللتفامات،   4و ،

 .إقامة الشبكاتفايا والتبعات و الرمسية: امل
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 ة.وهذه املواد متاحة الّطالع اجلميع عليها، ويرّحب باستخدامها من قبل األطراف املتعاقد -3
 

نو  غر  احمليط جوتناولت بلدان إقليم  2017وعقدت حلقة العمل ال انية حول االلتفامات يف أغسنننننط /    ة2ا
لعمل اليت امتدت ليومني، اهلادئ وأعدت بالتعاون مع منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ. وخالل حلقة ا

قواعد واإلجرانات العامة واخلاصة امة وال نائية؛ والتعرف املشاركون إىل املعلومات األساسية بشأن االلتفامات االع
لتفامات االنشرة املعنونة "حتديث لاللتفامات؛ واملواد الت قيفية اخلاصة بااللتفاماتة و خر التطورات على صعيد اال

NROsلتنفيذ وتنمية القدرات"ة؛ وعام االلتفام الوطين لإلبالغ عن تشنننننننننننننريعات ال ننننننننننننن ة النباتية؛ وتعيني جلنة ا 
؛ ودورة التعليم اإللكرتوين؛ ونظام التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات كاجلهاز اإلشننننننننننننننرايف اجلديد لاللتفامات

سئلة املتكررة.  وقد تضمنت التذكري اآليل؛ واإلح انات اخلاصة بااللتفاماتة وتلقوا مشورة عملية بنان على األ
 التقارير اليت يرفعها املشنننننننننناركون. لبيانات على البوابة الدولية وحتميلحلقة العمل تدريباً عملياً مباشننننننننننراً إلدخال ا

اإللكرتونية، كع تشنننننكل  ومجعت تعليقات املشننننناركني بشنننننأن الت سنننننينات املمكنة يف جمال اإلبالغ وموقع البوابة
 أساساً للعمل وللت سينات مستقباًل يف جمال االلتفامات.

 مت اختبار نسنننننننننخة  ريبية و دورة التعلم اإللكرتوين بشنننننننننأن االلتفامات،  وقامت شنننننننننركة متعاقدة من الباطن بتطوير ة3ا
لتعلم بنان على عنها من قبل عدد من األشننننننننننخام، معظمهم من أعضننننننننننان اللجنة. ومن املتوقع حتسننننننننننني دورة ا

 التغذية الراجعة جملرّبيها واستكماهلا بأسرع ما ميكن.
لياً مرة يف الشهر إىل حسابات له، حبيث يرسل النظام تذكرياً   وقد سار نظام التذكري اآليل حبسب ما كان مقرراً  ة4ا

امات العامة االيت جيب أن تّبلغ النيد اإللكرتوين لكافة نقاط االت ننننننننننننننال لالتفاقية الدولية ولتص التذكري بااللتف 
رسنننننننننائل التذكري  طلب من متلقعمن خالل البوابة الدوليةة فضنننننننننالً عن الروابط املعطلة وحمررب البوابة الدولية. ويُ 

 2017ة لذلك، مت يف عام يكون ذلك أسننننناسننننناً لتعديل النظام عند احلاجة. ونتيجفعلى النظام  اإلدالن بتعليقات
 بوابة الدولية.أب ما يشكل ربع جمموع التقارير املوجودة على ال من التقارير 501حتديث أو تأكيد 

تية. أما األنشنننطة فكانت عات ال ننن ة النباعام االلتفام الوطين لإلبالغ عن تشنننري 2017ويقام منذ أبريل/نيسنننان  ة5ا
 التالية:

 
  التابعةقاط االت ننننننننننننننال نإىل كافة  2017توجيه رسننننننننننننننالة موقعة من قبل أمني االتفاقية الدولية يف مايو/أيار 

 لالتفاقية الدولية للتذكري بأمهية رفع التقارير عن تشريعات ال  ة النباتية. 
 شننننننننرة االلتفامات الت قيفية بعنوان "حتديث ن ارصنننننننندوإNROs"  مع تركيفهاات شننننننننهرين  م  لغ كل، مرة 

 على املسائل املت لة بتشريعات ال  ة النباتية؛
  تنفيذ مترين خالل حلقة العمل حول االلتفامات. و 

 
 تقريرًا جنديندًا بشنننننننننننننننأن تشننننننننننننننريعنات  50العنام الرابع على التوايل النذب رفعنت فينه البلندان أك ر من  2017كنان  -4

 ال  ة النباتية.
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ويراعع  2018 أبريل/نيسننان يفومن املقرت  إنشننان عام لقوائم اآلفات اخلاضننعة للوائح يف سننيال االلتفامات، يبدأ  -5
 الدولية نننال الرمسية؛ ودعم البوابة أولويات عليا أقرهتا الدورة احلادية عشنننرة للهيئة تتضنننمن: احلفان على نظام نقاط االت 3

 وحتسينها؛ وإنشان قوائم وتقارير لآلفات اخلاضعة للوائح ونشرها وحتدي ها.
 

بوابة الدولية على امتداد العام ية وحمررب اللالتفاقية الدول التابعة وتوفري املسنننننننننننناعدة املنتظمة إىل نقاط االت ننننننننننننال ة6ا
 لتيسري اإلبالغ من خالل البوابة الدولية.

 تسننننننننننننجيل ما جمموعة وتسننننننننننننجيل نقاط االت ننننننننننننال اجلدد لالتفاقية الدولية بانتظام ومن دون أب تأخري. فقد مت ة7ا
 إىل ذلننك، أجريننت  نقطننة ات نننننننننننننننال جنندينندة لالتفنناقيننة النندوليننة وحتنندي هننا على البوابننة النندوليننة. بنناإلضنننننننننننننننافننة 35
اصنننننننننننيل نقاط االت نننننننننننال عملية تدقيق فتم حتديث تف 2017حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية عام  لدى

 بالتماشع مع البيانات املقدمة.
 . وميكن االطالع جمنناننناً 2017وأعنندت إح نننننننننننننننانات  ليننة بشنننننننننننننننأن االلتفامننات وأتي ننت يف يننناير/كننانون ال نناين  ة8ا

 ة ويرحنننب بننناسننننننننننننننتخننندامهنننا /https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statisticsعلى اإلح ننننننننننننننننانات ا
 من جانب األطراف املتعاقدة.

 
 ويطلب إىل اهليئة: -6
 

 بآخر املستجدات عن األنشطة املت لة بااللتفامات أن تأخذ علماً  ة1ا
آلفات اخلاضننننعة للوائح ام سننننيتعلق بإنشننننان قوائ 2018بأن حمط تركيف أنشننننطة االلتفامات يف عام  وأن حتيط علماً  ة1ا

 ا وحتدي ها.ونشره الدوليةمن قبل جهات االت ال للمنظمات الوطنية حلماية النباتات واالتفاقية 
 


