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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما
 آخر المعلومات من األمانة: تبادل المعلومات

 من جدول األعمال 3-22البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 

 
عذذددا مذذن ، 3002فذذي عذذام  ،(الهيئذذة المؤقتذذة)المؤقتذذة لتذذدابير الاذذحة النباتيذذة  اتخذذذت الهيئذذة -1

الدوليذة األطراف المتعاقدة واألطراف األخذر  فذي االتقاقيذة تمكن القرارات التي تهدف إلى ضمان 
واسذذتندت هذذذه . بتقذذديم التقذذاريرالخاصذذة بالتزاماتهذذا مذذن الوفذذا  ( االتقاقيذذة الدوليذذة)لوقايذذة النباتذذات 

 الشذذؤونمذذن مكتذذب المقدمذذة المشذذورة إلذذى لخبذذرا  ومذذن ا للمجموعذذة عمذذلذذى اجتمذذاعين إالقذذرارات 
 .في منظمة األغذية والزراعة القانونية

 
إنشذا  البوابذة الدوليذة للاذحة فذي برنامج تبادل المعلومذات لألساسية ويتمثل أحد العناصر ا- 3

 النباتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
(IPP - www.ippc.int )واالختياريذة لزاميذة متطلبات إعداد التقارير اإلوتيرة الوفا  بوتعجيل يسير لت

 .الهيئة المؤقتةما وافقت عليه على نحو بموجب االتقاقية الدولية، 
 
مذذن المعلومذذات مذذن خذذ ل البوابذذة الدوليذذة منذذذ ا هذذائ  قذذدمت األطذذراف المتعاقذذدة  مذذقذذد و -2

 : لذذذذذذذى ملخذذذذذذذت هذذذذذذذذه المعلومذذذذذذذات علذذذذذذذى العنذذذذذذذوان التذذذذذذذاليويمكذذذذذذذن االطذذذذذذذ   ع. إنشذذذذذذذائها
https://www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0. 

 
أنحذا  مختلذ  عمل إقليمية في  ةحلق 11الماضية، أ ثر من ثماني السنوات الخ ل  ،عقدتو -4

تعلذق معظمهذا ي)عمذل وطنيذة  ةحلقذ 10و (التذي لذم تذنظم حلقذة عمذل أمريكا الشذمالية  باستثنا)العالم 
التقارير والعمليات المتاحة، مما المتعلقة بتقديم  االلتزاماتبلوعي رفع ال( في أفريقياحدد مشرو  مب
 .لتحقيق هذه األهداف ةوالوطني ةاإلقليميات الشبكيسر إنشا  ي
بالكامذل علذى برنذامج عمذل أمانذة االتقاقيذة يقوم رسمية، الوطنية المعلومات وع وة على ال- 1

بموجذب الخاصذة بتقذديم التقذارير ألمانذة االوفذا  بالتزامذات فذي تلقذائي بشذكل ويسذهم البوابة الدوليذة 
 .الدولية االتقاقية

 
تين المناذرمتين السذنمد  على  المعلومات الوطنيةالدولية لتبادل  االتقاقيةبرنامج   انوقد - 6

بشذكل لذدعم هذذا البرنذامج إلذى المذوارد ال ةمذة األمانذة الفتقذار إلى حذد  بيذر نظذرا  جمودفي حالة 
 .في تلبية التزامات تقديم التقاريرمتقاعسة البلدان م ئم، وبالتالي باتت 

 

https://www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0
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إلذى  أيضا تبادل المعلوماتيحتاج برنامج االتقاقية الدولية لموارد األمانة، تحسن بداية ومع - 7
علذى مذد   التزامات تقديم التقذاريروفا  بحدوث تحسن  بير في الشقافية وال مرغو. هتنشيطأن يعاد 

 . العشر سنوات المنارمة، ال ةال هناك تقدم  بير يمكن إحراةه ببذل القليل من الجهود
 
 :االتجاهات التالية واضحةتبدو حالي وفي الوقت ال- 8

مذذن خذذ ل جذذدا متناسذذقة بطريقذذة غيذذر معلومذذات الاذذحة النباتيذذة الوطنيذذة يذذتم تقذذديم  (أ)
 .لبيانات الموجودةالمدخلة على االتحديثات البوابة الدولية، وال سيما 

لضذذمان اسذذتمرارية بذذرامج تبذذادل  انفذذي البلذذدم ئذذم تخطذذي  ا مذذا يكذذون هنذذاك ادرنذذ (ب)
 .المعلومات الوطنية

من  داخلية لتبادل معلومات االتقاقية الدوليةظم وظيقية نإلى الكثير من البلدان  تقتقر ( ج)
 .البوابة الدولية والتحقق منها جمع المعلومات المطلوبة للنشر علىأجل 

إلذى ( لحسذن الحذ  صذييرعذددها ال زيذال )تزايد من األطراف المتعاقدة عدد ميلجأ  (د)
، رغذم الدوليذة االتقاقيذةلتبادل المعلومات في إطار تعتمد على طبع الوثائق عمليات 
السذتخدام البوابذة الدوليذة ( 2003)الهيئذة المؤقتذة  فذيالذذ  تذم التوصذل إليذه االتقذا  

 .يرتهاالدولية وإسرا  وت االتقاقيةالمتعلقة ب عملية تبادل المعلوماتيسير لت

عمذل الحلقذات / لكثير من المعلومات وقت تبذادل المعلومذات ل المقاجئ التدفقوحي ي (ـه)
متاحذة  لمعلومذاتأن ابذ انعقاد هيئة الموارد الوراثية أو على البوابة الدولية دريبيةتال

 .األسباب نأو تحديثها بانتظام لسبب مجر  إدخالها ولكن ال ي

 ةقردية النشطالتاال الاجهات على المدخلة  م المعلومات الوطنية غالبا ما يتوق   (و)
 .تأخذ جهات أخر  بزمام العمليةعندما العملية تتوق  في  ثير من األحيان لكن و

بعض أفادت و ؛المتقدمة البلدانمن أ ثر معلومات بشكل عام،  ،البلدان الناميةتدخل  (ة)
  رتذإدخال البيانات عندما تمضي قدما في سأنها العمل حلقات البلدان النامية خ ل 

  .العمليةهذه في تشارك على قدم من المساواة البلدان المتقدمة 

وقتذا طذوي   مذا دحذض علذ  عذدد يسذتير  أن إدخال البيانات من الخاطئ االعتقاد  (ح)
رئيسذية فذي معظذم البلذدان العقبذة اليبذدو أن و. العملحلقات من البلدان النامية خ ل 

 هذاترا مو ،االتقاقية الدوليذة إطارينبيي تقديمها تحت تنسيق البيانات التي تكمن في 
. علذى السذوا  ا هذو الحذال فذي البلذدان الناميذة والمتقدمذةيبذدو أن هذذ - هاوالتحقق من

هذي التذي  السياسيةاإلدارية والقيود لعمل أن ات اوأفاد العديد من المشار ين في حلق
 . قنيةال اتالقدرتشكل عائقا وليس 

بالتزامذذات تقذذديم التقذذارير تقذذي عذذدد  بيذذر مذذن األطذذراف المتعاقذذدة التذذي ال يوجذذد  ( ط)
ر ، مثذل منظمذة التجذارة إلى منظمات أخالدولية والتي تقدم دائما بموجب االتقاقية 

 .االتقاقية الدولية في إطار هانقس المعلومات التي من المقترض أن تقدم، العالمية

هناك حافز أو قيمة مضذافة لتشذجيع البلذدان علذى الوفذا  بالتزاماتهذا ينبيي أن يكون  (  )
 .البوابة الدولية بتقديم التقارير من خ ل

 
تبذذادل االتقاقيذذة الدوليذذة لاسذذتعراض لبرنذامج ال بذد مذذن إجذذرا  إلذذى الوضذذع الذذراهن، نظذرا و- 9

 :ما يليأن يشمل التر يز وينبيي لهذا . المعلومات
، بمذا فذي علذ  مذن خذ ل المنظمذات اإلقليميذة تقذديم التقذاريراألساس القذانوني لليذات  (أ)

ألمانة في الحقاظ على دقة البيانات على أن تؤديه اذ  يمكن لوقاية النباتات، والدور ال
 .تهاونوعي هاوشكلالبيانات  مكان -البوابة الدولية 



3 CPM 2013/15 

 

 االتقاقيذة علذى نحذو مذا تحذددهالبيانذات  لتقذديمما إعا  ان من المناسب إعطا  األولويذة  (ب)
 .الدولية

 .الالةاألطر الزمنية عات والبيانات بالضب  قديم يتم ت ي   (ج)

األمانذة باإلضذافة إلذى تلذ  التذي يمكذن أن تقذدمها التذي المضذافة خدمات القيمة ما هي  (د)
 .يجر  تطويرها بالقعل

التقذارير، والحذد مذن عمليذة تقذديم  يقية العمل مع المنظمذات األخذر  لضذمان اتسذا   (ـه)
  .ثل منظمة التجارة العالميةمالبعض،  ااالةدواجية ودعم برامج عمل بعضه

مذن شذأنها أن نظم وطنية مستدامة ل تاال تابعة ل تقاقيذة الدوليذة أنسب طريقة لبنا   (و)
 .التقارير الوطنية بموجب االتقاقية الدولية تقديم ستمر الوفا  بالتزاماتشكل متدعم ب

ضذذذمان وفذذذا  فذذذي اإلقليميذذذة لوقايذذذة النباتذذذات المنظمذذذات أنسذذذب طريقذذذة لتعزيذذذز دور  (ة)
 .تقارير الوطنيةبتقديم البالتزاماتها األطراف المتعاقدة 

، غيذر المنظمذات القطريذة أصذحاب الماذلحةأنسب طريقة لتوصيل هذه التقارير إلى  (ح)
 .واإلقليمية لوقاية النباتات

 
عذن  المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتذاتمستخدمي  تطلعاتيمكن الحاول على و- 10

مذن خذ ل العديذد مذن  فعذ تذي تذرد كمل التعليقذات الشأنها أن تُ من إجرا  دراسة استقاائية طريق 
 .العملحلقات 

 
 3014ول تشذرين األ / تذوبرأاالسذتعراض بحلذول في إنجذاة اإلطار الزمني المتوقع يتمثل و- 11
ليرض عرض برنامج عمل االتقاقية و التابعة للهيئة مجموعة التخطي  االستراتيجيكي تنظر فيه ل

 .3014تبادل المعلومات على الهيئة في دورتها التاسعة في عام الدولية المنقح ل
 

لتبذذادل المعلومذذات تابعذذة  يتم إنشذذا  مجموعذذة استشذذارية، سذذتيسذذير هذذذه العمليذذةوسذذعيا إلذذى - 13
اثنين موظقين من  ةاالستشاريوستتأل  هذه المجموعة . تدوم مدة عملية التنقيح هذه ل تقاقية الدولية

تحذذت إطذذار  علذذى درايذذة بالتزامذذات تبذذادل المعلومذذات ،إقلذذيمالاذذحة النباتيذذة مذذن  ذذل مذذوظقي مذذن 
إعا و. بواسطة اإلنترنذتالعمل ا الجهاة يمكن لهذو. اإلنترنتوالكمبيوتر وباستخدام  االتقاقية الدولية

 .فعلياجتما  ات ال ةمة لعقد ترتيباتخاع ال، يمكن ( ةمةالموارد الفي حال توافر و) لزم األمر
 

 :ويرجى من الهيئة القيام بما يلي- 12
 حسب االقتضا ؛ اتالتوجيه إسدا  (1)
 .االتقاقية الدولية لتبادل المعلومات تنقيح برنامج عمل إقرارو (3)

 
 


