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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 خامسةالالدورة 

 11/4/2003-7روما، 

 تبادل المعلومات والمنفذ الدولي للصحة النباتية
 )تقرير األمانة(

  من جدول األعمال المؤقت2-4البند 
 

 نشر المعلومات الرسمية
 

 على جميع األعضاء عقب       للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية     رابعةوزع تقرير الدورة ال    -1
ي                 . االجتماع ة، ف ة المؤقت ا الهيئ ي وافقت عليه ة الت دابير الصحة النباتي وضمنت المعايير الدولية لت

ادور ة الته ة         رابع ة لوقاي ات اإلقليمي ة والمنظم الل األمان ن خ اء م دان األعض ت للبل ا أتيح ، آم
 . النباتات، في الصيغتين االلكترونية والمطبوعة

 
ر -2 د نش كل    وق ى ش ة عل دابير الصحة النباتي دة لت ة الجدي ايير الدولي ة المع اب "ت المنظم آت

م  " أخضر  ار رق تثناء المعي دة إلصدار الشهادات   15باس ة جدي ة .  بانتظار وضع عالم ذ الهيئ وتأخ
ة              ن قائم دة م خة جدي دور نس وص بص ه الخص ى وج ًا عل ة علم حة النباتي دابير الص ة لت المؤقت

 ).2002 (مصطلحات الصحة النباتية
 
 
 
 
 

 الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 باللغات الرسمية الخمس دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتصدرت نسخة منّقحة عن  -3
وتذآر الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أّن الطبعة األولى من الدليل آانت . فـــي المنظمة
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وقد وّزعت آالف النسخ من الطبعة األولى بعد . 2002-2001ية فقط خالل متوافرة باللغة اإلنكليز
 .الرواج الذي لقيته

 
 باللغات الرسمية دليل مبّسط لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتآما أعّد وصدر آتّيب بعنوان  -4

ية ويكّمل هذا الكتّيب مجموعة آتيبات مشابهة تعرف باسم مذآرات إعالم. الخمس في المنظمة
 :وهى

 ؛موجز عن فوائد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -
 ؛موجز عن المعايير الدولية الحالية لتدابير الصحة النباتية -
 ؛الجوانب الرئيسية في المعايير الدولية المعتمدة حاليًا لتدابير الصحة النباتية -
 .تعريف باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبالبيئة -
 

 .مرحلة الطباعة باللغات الرسمية الخمس في المنظمة فيآرات اإلعالمية اآلن والمذ
 

 الترجمة
 

آذلك يتم التعاقد . توفر المنظمة المصدر األول لخدمات الترجمة التي تتعاقد عليها األمانة -5
 .على المساعدات من المنظمات األخرى ومن األفراد، حسب الحاجة

 
، فيما يتصل 2002ت في أمريكا الشمالية مساعدات قيمة، عام وقدمت منظمة وقاية النباتا -6

واستفادت منظمة وقاية .  االسبانيةإلىباستعراض الوثائق وتحريرها وترجمتها من االنجليزية 
 إجراء استشارات مستفيضة إلىالنباتات في أمريكا الشمالية من خبراتها الذاتية الواسعة، إضافة 

وتبعا لذلك .  االسبانيةإلى المنظمات األخرى، بشأن قضايا الترجمة مع خبراء الصحة النباتية ومع
أمكن رصد عدد من حاالت التناقض واألخطاء في الترجمة االسبانية في مجموعات المعايير 

وأوصت منظمة وقاية النباتات المذآورة األمانة بإجراء استعراض . الدولية لتدابير الصحة النباتية
 .  االسبانية حرصا على االتساق والدقةشامل بغية تعديل النصوص

 
 احتمال القيام بمبادرات مماثلة فيما يتصل بالصيغ اللغوية األخرى إلىوأشارت األمانة  -7

 . للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 
 .سبانيةالوتجري حاليًا ترجمة المنفذ الدولي للصحة النباتية إلى اللغتين الفرنسية وا -8
 

 التصال الرسميةجهات ا
 

 خالل جهات االتصال الرسمية حيثما منتواصل األمانة تقديم المعلومات للبلدان األعضاء  -9
تبع تغير أنه ينبغي تذآير الهيئة المؤقتة بأن سياسات المنظمة تتطلب أن . يتم تحديد هذه الجهات

مة، طريقة توزيع في بعض الوثائق مثل الدعوات والمراسالت األخرى من المدير العام للمنظ
 جهات إلىوحيثما يكون مناسبا، تقدم هذه المواد أيضا . معينة قد ال تشمل جهات االتصال المعينة

 .االتصال الرسمية بواسطة األمانة
 

والمواد المطبوعة مثل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وغير ذلك من المراسالت  -10
 المكاتب إلىجهات االتصال الرسمية، ال ترسل منها األمانة نسخا  إلىالتي تقدمها األمانة مباشرة 

وتقع على عاتق .  األطراف األخرى داخل البلد المعنيإلىاألخرى لحكومات البلدان األعضاء، أو 
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جهة االتصال الرسمية مسؤولية ضمان توزيع المعلومات على المسؤولين أو الجهات األخرى، 
 .المعني، في البلد امالئمما يكون حسب

 
وتتاح هذه القائمة . وتحتفظ األمانة بقائمة بأحدث المعلومات عن جهات االتصال الرسمية -11

، آما تنشر )int.ippc.www://http  (المنفذ الدولي للصحة النباتية على اإلنترنتاآلن على موقع 
 بناء ،آما تتيح األمانة.  دورة من دورات الهيئة المؤقتةهذه القائمة وتتاح في شكل مطبوع في آل

 . المعلومات الخاصة بجهات االتصال الرسميةعلى الطلب
 

. ين بعد جهات االتصال الرسمية لديهاتعوتالحظ األمانة أن الكثير من البلدان األعضاء لم  -12
نة بمعلومات مستكملة آما أن بعض البلدان التي عينت جهات االتصال الرسمية لم تزود األما

ويرجى من األعضاء أن يقدموا هذه . حيثما حدث تغيير في التفاصيل الخاصة بهذه الجهات
 .المعلومات في أقرب وقت ممكن عمليا

 
 المراسالت

 
ال بد من تذآير الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأهمية تبادل المعلومات وإعداد  -13

وتشير األمانة إلى أّن عددًا قليًال . نفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتقارير حرصًا على حسن ت
 .من األعضاء زّودوا األمانة بالمعلومات آما نصت عليه االتفاقية

 
.  ذلك علىتواصل األمانة قبول المعلومات الرسمية المقدمة في الشكل االلكتروني وتشجعو -14

بيد أن جميع االتصاالت الرسمية بين األمانة واألعضاء تظل، بصورة أولى، من خالل 
. ممكناذلك المراسالت المطبوعة مع إرسال نسخ من المعلومات بصورة الكترونية حيثما يكون 

كترونية باعتبارها أللمراسالت االقبول ل استعدادها  عنعضاء األمانةاألبلدان ال وأبلغت بعض
 .ت رسميةاتصاال

 
 

 موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اإلنترنت
 
إسُتعيض عن الموقع السابق لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالمنفذ الدولي للصحة النباتية  -15

وآانت الموارد . إلى المنفذ) http://www.ippc.int (على االنترنتعنوان ال ويقود. 1/8/2002في 
لكّن تقدمًا . 2002منفذ الدولي للصحة النباتية في البرنامج العادي محدودة جدًا عام المخصصة لل

ملحوظًا قد أحرز بفضل التعاون من أجل تطوير موقع جماعة العمل المشترآة بين المصالح 
 .المعنية باألمن الحيوي في منظمة األغذية والزراعة على اإلنترنت

 
لصحة النباتية حّيز التنفيذ قد اتخذ في مرحلة مبكرة من وآان قرار وضع المنفذ الدولي ل -16

في األساس بسبب عدم وجود ) أي من دون أي مدخالت من مجموعة دعم المنفذ(مراحل تطويره 
 .الموارد البشرية والمالية الكافية لدى األمانة لإلبقاء على موقعين على اإلنترنت لهذا الغرض

 
 :االنترنت تحسينات هامة لألعضاء تشملويوفر موقع المنفذ الدولي على  -17

  عن ُبعد؛لمعلومات الرسمية المقدمة من األعضاءااستكمال إمكانية  •
 ؛ المنفذ الدولي أو الربط مع المعلومات الموجودةإلى نقل المعلومات إمكانية •
 ؛النترنتعلى ا البلدان األعضاء صفحاتها الخاصة بها ئإمكانية أن تنش •
 ؛لى المعلومات الرسميةعء  األعضافرص حصولتعزيز  •
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 ؛زيادة األمن •
 ؛االستعالم/قدرات البحث •
 ؛)مثال جهات االتصال الرسمية(قدرات قواعد البيانات  •
  وصياغة المشاريع؛ للمناقشاتياتمنتد •
 . ونظام إنذارنظام عالمي لإلبالغ عن اآلفات •

 
الدولي للصحة النباتية  لمجموعة دعم المنفذ 2002ولم ُيعقد االجتماع الذي آان مقررًا عام  -18

وتقّدر األمانة أبلغ تقدير المساعدة التي قدمتها مجموعة دعم المنفذ . بسبب القيود في الميزانية
 .الدولي وهي ستواصل تطويره بفضل دعمها ومدخالتها

 
وتدرك األمانة المشاآل األولية التي عانى منها المنفذ الدولي للصحة النباتية ال سيما  -19

آما من المقرر إدخال . ويجري حاليًا إدخال تغييرات لحل هذه المشاآل. تجواللى البالنسبة إ
 .تحسينات إضافية بمشارآة مجموعة الدعم

 
وتعطى األولوية القصوى إلتاحة المنفذ الدولي في أقرب فرصة ممكنة باللغتين الفرنسية  -20
 هما االستهالليالنص  والتجوال لكن )آالمعتاد(وتتوافر الوثائق حاليًا بجميع اللغات . سبانيةالوا

 .باللغة اإلنكليزية فقط
 

وينبغي لفت نظر األعضاء إلى أّن التسجيل في المنفذ الدولي للصحة النباتية يتم لدى أمانة  -21
ويوصى بأن تكون آل جهة اتصال معنية بالمعلومات الخاصة بكل . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .هذه العمليةبلد عضو مسؤولة عن 
 

ومن المقرر إعطاء نسخة عن المنفذ الدولي للصحة النباتية على قرص مدمج للمندوبين  -22
لكن تجدر اإلشارة إلى أّن هذه . المشارآين في الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

يحتوي موقع االتفاقية وس. المعلومات ستصبح قديمة بسرعة مع إضافة معلومات جديدة إلى المنفذ
 .الدولية لوقاية النباتات دائمًا على أحدث المعلومات

 
 اإلبالغ عن اآلفات

 
 بالنسبة إلى النظام العالمي لإلبالغ عن اآلفات بسبب 2002لم تسجل أية مستجدات عام  -23

 .وجود قيود مالية
 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -24
التي تقديرها لمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية على المساعدة  عن تعرب -1

 .سبانيةالقدمتها إلنجاز الترجمة إلى ا
 . األعضاء على مساعدة األمانة آلما أمكن ذلك لترجمة الوثائق الرسميةتحّث -2
 األعضاء على تحديد جهات االتصال الرسمية لديها أو على الحرص على تشّجع -3

 .ت الخاصة بجهات االتصالتحديث المعلوما
 األعضاء أّن جهات االتصال الرسمية مسؤولة عن نشر المعلومات حسب تذّآر -4

 .المقتضى في بالدها
 األعضاء بواجباتهم بتبادل المعلومات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تذّآر -5

 . األعضاء على توفير المعلومات المطلوبة وتحديثها حسب المقتضىتحّثو
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مراسالت القبول ل  آانوا على استعدادإذايما ف األعضاء على إبالغ األمانة تحّث -6
 .م ال عوضًا عن المطبوع منها أكترونيةلاإل

 مالحظاتها على وثائق الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنفذ الدولي تبدي -7
 . بالتعديالت أو التحسينات الممكنةوالتوصيةللصحة النباتية 

 األعضاء على دعم المنفذ الدولي للصحة النباتية من خالل تأمين المعلومات ّثتح -8
 .والروابط ذات الصلة

 


