ورشة عمل االلتزامات الوطنية لإلبالغ
آخر التطورات في االلتزامات الوطنية لإلبالغ
بدعم خاص من المشروع المشترك بين الفاو والصين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
FAO-China South-South Cooperation Programme

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 6-5سبتمبر – بيروت  -لبنان

الهيئة الرقابية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ
 المجموعة االستشارية  :اجتماع في يوليو  --- 2014عن طريق البريد اإللكتروني  ---تم حلها
بواسطة الدورة الـ  12لهيئة تدابير الصحة النباتية ()2017
 ممثل عن كل إقليم من أقاليم الفاو  :اقليم الشرق األدنى  -السيد تشارلز زرزور (لبنان)
 وضع توجيهات لبرنامج االلتزامات الوطنية لإلبالغ
 زيادة الوعي  :تحديثات االلتزامات الوطنية لإلبالغ  ،منشورات  ،اوراق الحقائق ،
سنوات الـ NRO
 تذكير اإلبالغ  :التذكير التلقائي
 المواد التعليمية  :اإلجراءات  ،الدليل  ،التعليم اإللكتروني
 ازالة حواجز تكنولوجيا المعلومات  :تكنولوجيا جديدة للبوابة االلكترونية
 لجنة التنفيذ وبناء القدرات ()IC
 تجتمع مرتان سنويا مع وجود االلتزامات الوطنية لإلبالغ في كل جدول أعمال
 االجتماع األول :ديسمبر  ، 2017االجتماع الثاني :مايو 2018
 ممثل عن كل إقليم من أقاليم الفاو  :اقليم الشرق األدنى – السيد مأمون البكري (األردن) ،
أحمد عبد المطلب (عضو مناوب)

تحديثات االلتزامات الوطنية لإلبالغ
 نشرة التعليم  :المواضيع السنوية لـ  ، NROsاالحصائيات  ،المشورة وآخر
األخبار
 صدرت منذ أكتوبر  2014بـ  5/6لغات (بما في ذلك اإلنجليزية والعربية)
 دورية  :سنوية  ،نصف سنوية  ،حاليا ربع سنوية

 يتم ارسالها لنقاط االتصال الرسمية ومحرري البوابة
 يتم رفعها على البوابة االلكترونية

التعليم اإللكتروني لاللتزامات الوطنية لإلبالغ
رابط الوصول https://www.ippc.int/en/e-learning/ :








 5وحدات:
 عام
 نقاط االتصال الرسمية
 اإلبالغ عن اآلفات (أساسيات)
 اإلبالغ عن اآلفات (تحرير)
 قوائم اآلفات
صياغة ومراجعة النص
االستعانة بشركة كمصدر خارجي لإلعداد لنسخة إلكترونية
تمت إعادة صياغة الدورة ووضع اللمسات األخيرة عليها في مارس  2018من قبل
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تم اصدارها على البوابة االلكترونية في يوليو 2019
يمكن الوصول اليها عن طريق موقع  Phytosanitary.infoبعد البرنامج التدريبي لـ
 + PRAيتم اعداد نسخة على  CDأو بطاقة ذاكرة

التعليم اإللكتروني لاللتزامات الوطنية لإلبالغ

التعليم اإللكتروني لاللتزامات الوطنية لإلبالغ

التذكير التلقائي لاللتزامات الوطنية لإلبالغ
 يعمل منذ يوليو 2016
 يقوم بإرسال بريد الكرتوني تلقائي شهريا مع الروابط
التكرار

الشهر

نوع التقرير
نقطة االتصال (تفاصيل التواصل)

كل  3شهور

يناير  ،أبريل  ،يوليو  ،أكتوبر

اإلبالغ عن اآلفات واإلجراءات الطارئة

كل  6شهور

فبراير  ،أغسطس

وصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات
نقاط الدخول
قوائم اآلفات الخاضعة للوائح

كل  12شهر

نوفمبر

التشريعات  :متطلبات الصحة النباتية  /القيود  /الحظر
معلومات عن الملفات أو الروابط

كل  3شهور

مارس  ،يونيو ،سبتمبر ،ديسمبر

معلومات عن محرري البوابة

كل  12شهر

مايو

التذكير التلقائي لاللتزامات الوطنية لإلبالغ
 يحتاج كال من نقطة االتصال الرسمية او محرر البوابة تسجيل الدخول لتأكيد التقارير أو
مراجعتها
 ال يتم ارسال التذكير اذا كانت التقارير حديثة
 على وجه الخصوص:
 تقارير لم يتم تحديثها منذ  12شهر (وصف الـ  ، NPPOنقاط الدخول  ،قوائم اآلفات ،
التشريعات) أو  6شهور (اإلبالغ عن اآلفات  ،االجراءات الطارئة)  --تذكير
 اإلبالغ عن اآلفات  :في الحالة (المبدئية) او (التمهيدية) التى لم يتم تحديثها منذ 6
شهور أو أكثر  --تذكير
 اذا لم يكن هناك أي تقارير – مجلد فارغ المعلومات
 بغض النظر يتم ارسال التذكير بشأن نقاط االتصال الرسمية والمحررين

مواد واحصائيات االلتزامات الوطنية لإلبالغ
 دليل الـ NROs

 13 صحيفة حقائق ( )Fact Sheetعن كل NRO
 4 منشورات (الفوائد  ،النتائج  ،نقاط االتصال  ،الشبكات)
 جداول (قوائم الـ )NROs
 تحديثات الـ ( NROsالنشرة التعليمية)
 احصائيات (ملخصات الـ  CMPsو )IPP live statistics IPP

 قوائم التقارير
متاحة على البوابة االلكترونية في عدة لغات

مسح الـ NRO
 االلتزامات الوطنية لإلبالغ ( )NROsهي التزامات أساسية لألطراف المتعاقدة في االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ( )IPPCلتحقيق أهداف االتفاقية .من أجل تحسين برنامج الـ ،NRO
تطلق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذا المسح لجمع التعليقات واالقتراحات لتحسين
NROوتقديم دعم أكثر فعالية لألطراف المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها
 يمكن لجهات االتصال الرسمية لألطراف المتعاقدة و المنظمات اإلقليمية و لجنة المعايير و
ولجنة التنفيذ وبناء القدرات وأعضاء لجنة الـ  Bureauاجراء المسح
 رابط المسح https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3 :
 تم تمديد الموعد النهائي لمسح NROحتى  15أكتوبر .2019

مسح الـ NRO

اكتب تعليقات بقدر المستطاع في مربع التعليقات

للتواصل
أمانة اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy : العنوان
+39-0657054812 : هاتف
IPPC@fao.org :بريد الكترونى
Qingpo Yang, NRO Programme Officer: qingpo.yang@fao.org
Paola Sentinelli, IPPC Knowledge Manager: paola.sentinelli@fao.org
مواقع على اإلنترنت

www.fao.org
www.ippc.int

