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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة التاسعة
روما 13 ،مارس/آذار  4 -أبريل/نيسان

4134

االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
البند  34من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 - 1قامت هيئة تدابير الصحة النباتية بإنشاء البوابة الدولية للصحة النباتيةة ()IPP: www.ippc.int
بوصفها األداة المفضلة لتبادل المعلومات الرسمية المتعلقة بالصحة النباتية ،سواء أكانت معلومةات
وطنية أم معلومات مقدمة من جانب أمانة االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات .وتسةاعد البوابةة الدوليةة
نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية على التواصل ،فضال عن توفيرها موقعا ألمانة االتفاقية لكي تنشةر
علية وثةةائق االجتماعةةات وتةةو المطبوعةةات والمعلومةةات المتعلقةةة بالصةةحة النباتيةةة ،ومسةةاعدتها
األمانة على الوفاء بالعديد من التزاماتها في مجال اإلبالغ في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

أوال -المجموعة االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية
 - 2وافقةةت الةةدورة الثامنةةة للهيئةةة ( )2112علةةى اسةةتعرا برنةةام التزامةةات اإلبةةالغ الوطنيةةة
بتوجي من مجموعة استشارية معنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية (المجموعة االستشارية) تتألف من
 11ممثال ومن األمانة .وقد اسةترر إنشةاء هةذه المجموعةة وقتةا أطةول مةن المةدة المتوخةاة ،ولكنهةا
أصبحت جاهزة للعمل اآلن .أما األعضاء المعيّنون للمجموعة االستشارية الذين وافق عليهم مكتةب
الهيئة فهم:

ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ.
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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أفريقيا
آسيا
رئيس لجنة تنمية القدرات
مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
أوروبا
أمريكااااااا الالتينيااااااة ومنطقااااااة البحاااااار
الكاريبي
الشرق األدنى
أمريكا الشمالية
رئيسااااااة الجهااااااا الفرعااااااي لتسااااااوية
النزاعات
رئيسة لجنة المعايير
جنوب غرب المحيط الهادئ
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السيدة Séraphine MINKO
السيدة Tasanee PRADYABUMRUNG
السيد Corné VAN ALPHEN
السيد Lucien KOUAME KONAN
السيد Steve ASHBY
السيد Ezequiel FERRO

المنصب شاغر (ينبغي تعيين ممثل)
السيدة Lottie ERICSON
السيدة Mennie GERRITSEN-WIELARD
السيدة Jane CHARD
السيد Pila KAMI

ما ال على إقليم الشر األدنى للمنظمة تعيين ممثل عن لدى المجموعة االستشارية.

 - 4يمكن االطةال علةى االختصاصةات ،بحسةب مةا وافةق عليهةا مكتةب الهيئةة ،فةي الملحةق .1
وسةةو تعمةةل المجموعةةة االستشةةارية بدرجةةة كبيةةرة عبةةر وسةةائل االتصةةال االفتراضةةية ،مةةع عقةةد
اجتماعات وجها لوج عند المقتضى ،لدى إتاحة الموارد.
 - 5وسةو تعقةد المجموعةة االستشةارية اجتماعةا وجهةةا لوجة خةالل األسةبو األول مةن شةةهر
يوليو/تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام .2114
أما العمل التحضيري فسيجري من خالل البريد اإللكتروني.
 - 6ال يةةزال مةةن المتوقةةع أن تسةةتكمل الخطةةة التمهيديةةة بحلةةول أكتوبر/تشةةرين األول  2114لكةةي
تنظةةر فيهةةا مجموعةةة التخطةةي االسةةتراتيجي التابعةةة للهيئةةة ،مةةع احتمةةال تقةةديم الخطةةة المتعلقةةة
بالتزامات اإلبالغ الوطنية إلى الهيئة في دورتها العاشرة في عام .2115

ثانيا -التزامات اإلبالغ
 - 7خةالل عةةام  ،2112تةم تحةةدي نقةاط االتصةةال لالتفاقيةة ألن عةةددا متزايةدا منهةةا قةد بقةةي غيةةر
مح ّدث .ومرة أخرى تم تريير أكثر من  01في المائة من نقاط االتصال لالتفاقية وقد تركةزت معظةم
الترييرات على معلومات االتصال.
 - 8أما األطرا المتعاقدة التةي لةم تعةيّن نقةاط اتصةال بالشةكل الصةحي (أي أنهةا نقةاط اتصةال
غيةةر رسةةمية) فهةةي :كمبوديةةا وكا اخسةةتان وجةةزر البهامةةا .وينبرةةي لجنةةو السةةودان ،وهةةو أحةةدث
األطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا المتعاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ،أن يعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيّن جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اتصال لالتفاقية.
 - 0ما ال يتوجب تحسين عدد األطرا المتعاقةدة التةي تفةي بالتزامةات اإلبةالغ الوطنيةة علةى
الرغم من التحسن الطفيف في األشهر الـ 12المنصرمة لدى بعض البلدان  -أنظر الجدول .1
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 - 11تهتم المجموعة االستشارية بالتحاليل المفصلة لعمليات اإلبالغ لدى البوابةة الدوليةة .ويمكةن
العثور على معلومات إحصائية على الموقعhttps://www.ippc.int/countries/nro :
 - 11تو ّد األمانة تذكير األطرا المتعاقةدة بةأن الوفةاء بشةروط اإلخطةار المتعلقةة باتفاقيةة تةدابير
الصحة والصحة النباتية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ال يعني بأي حال من األحوال الوفةاء
بالتزامات اإلبالغ الخاصة باالتفاقية كونهما اتفاقيتين قانونيتين مستقلتين .وقد بيّنةت دراسةة أجريةت
مؤخرا فةي  17فبراير/شةباط أن  1.7فةي المائةة فقة مةن إخطةارات اتفاقيةة تةدابير الصةحة والصةحة
النباتية (التي يمكن أن تبلغ أيضا إلى االتفاقية من أجل الوفاء بالتزامات اإلبالغ) قد أبلةغ عنهةا عبةر
البوابة الدولية  -أنظر الجدول  .2ومعظم تلك اإلخطارات تتعلق بترييرات في التشريعات واللوائ ،
ولكنها تشمل كذلك إخطارات بشأن إجةراءات متخةذة فةي حةاالت الطةوار وإبالغةات عةن اآلفةات.
ويرجى أن ت ّحسن األطرا المتعاقةدة هةذا الوضةع بمةا أن البيانةات متاحةة لإلبةالغ عنهةا مةن خةالل
البوابة الدولية وال تحتاج سوى تعديالت طفيفة في معظم الحاالت.

الجدول  .2مقارنة بين البيانات التةي يمكةن اسةتخدامها للوفةاء بالتزامةات اإلبةالغ الخاصةة باالتفاقيةة
والتي قد أبلرت إلى منظمة التجارة العالمية.
السنة

نظام إدارة
المعلومات –
منظمة التجارة
الدولية

تقارير البوابة الدولية

2008

349

64
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2009
2010
2011
2012
2013
2014

145
262
232
225
198
32

54
109
112
106
137
12

2
2
3
10
4
0

المجموع

1443

594

 7.1( 24في
المائة)

عدد التقارير
المشتركة بين
النظامين

ثالثا -اإلبالغ عن اآلفات
 - 12تم نقل نظام اإلبالغ عن اآلفةات علةى البوابةة الدوليةة أخيةرا (بعةد أن تةم التخطةي لة خةالل
السنوات الثالث الماضية) بحي يتناول نقطتين:
(أ)

تحسةةين دقةةة أسةةماء اآلفةةات باالعتمةةاد علةةى مسةةرد مصةةطلحات وقايةةة النباتةةات التةةابع
لمنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوس ؛

( ) تحسين عر البيانات من خالل رسم الخرائ وتوفير المرونة الكبيرة في اسةتخراج
التقارير عن اآلفات ،مثل البح بناء على اسم اآلفة أو البلد أو التاريخ.
 - 12بقي أسلو اإلبالغ عن اآلفات ومضمون على حالهما .ولن تطبق أي تحسينات إضافية إال
بعد أن تستكمل المجموعة االستشارية عملها.
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 - 14تواصةةل األمانةةة ممارسةةة أنشةةطة االتصةةال مةةع منظمةةة وقايةةة النباتةةات فةةي أوروبةةا والبحةةر
المتوس لتمكين البوابة الدولية من أن تتلقى اإلبالغات الرسمية عن اآلفات بشكل تلقائي مةن خةالل
نظام اإلبالغ لدى تلك المنظمة وذلك بالنسبة إلى البلدان التةي تةأذن بةاإلبالغ عةن اآلفةات مةن خةالل
المنظمة المذكورة .وقد بدأت تجريبية وسيتم إخطار األطرا المتعاقدة عندما يصةب النظةام شةراال
بالكامل.
- 15

إن الهيئة مدعوة إلى:
( )1تشجيع األطرا

المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها باإلبالغ،

( )2تشةةجيع األطةةرا المتعاقةةدة علةةى ضةةمان أن المعلومةةات التةةي تحتويهةةا اإلخطةةارات
لمنظمة التجارة العالميةة ،والتةي يمكةن اسةتخدامها للوفةاء بالتزامةات اإلبةالغ لالتفاقيةة
الدولية ،تبلغ أيضا عبر نقاط االتصال الدولية لالتفاقية على البوابة الدولية،
( )2الطلب من إقليم الشر األدنى أن يعين ممثال عن لدى المجموعة االستشارية.
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األقاليم
أفريق
يا

آس
يا

أورو
با

أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي

الشرق
األدنى

أمريكا
الشمالية

المحيط
الهادئ

عملية اإلبالغ األساسية
شبكة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

48

39

57

56

6

100

31

نقاط الدخول

46

37

39

62

19

100

50

قائمة اآلفات الخاضعة للوائ

17

27

52

53

6

100

25

القيود في مجال الصحة النباتية

42

33

54

44

25

100

25

اإلبالغ القائم على األحداث
عدم االمتثال

4

3

0

3

0

0

6

اإلجراءات في حاالت الطوار

4

3

7

3

0

100

13

اإلبالغ عن اآلفات

19

23

30

41

0

100

44

اإلبالغ القائم على الطلب
وظيفة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

12

7

3

9

0

0

12

تقييم خطر اآلفات (مبررات االشتراطات المتعلقة بالصحة
النباتية)

0

3

7

6

0

0

13

وضع اآلفات

4

7

4

3

0

0

13

التحدي  2 :فبراير/شباط ( 2114البوابة الدولية)https://www.ippc.int :
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الملحق

7

االختصاصات والالئحة الداخلية المقترحة للجماعة االستشارية
معلومات أساسية
 - 1وافقت الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصةحة النباتيةة ( 1)2112علةى إنشةاء مجموعةة استشةارية
معنيةةة بالتزامةةات اإلبةةالغ الوطنيةةة لالتفاقيةةة ،مةةن أجةةل تقةةديم المشةةورة لةةدى اسةةتعرا برنةةام
التزامات اإلبالغ الوطنية لالتفاقية ،وتطوير خطةة عمةل منقحةة تهةد إلةى تحسةين قةدرة األعضةاء
على الوفاء بتلك االلتزامات بموجب االتفاقية.

األهداف
-2

تقدم المجموعة االستشارية المشورة إلى أمانة االتفاقية بهد :



المساعدة في وضع برنام عمل منق اللتزامات اإلبالغ الوطنيةة مةن أجةل عرضة
على الدورة العاشرة للهيئة ( )2115بما يشمل نهجا محدد األولويات وتدريجيا؛
والعمل تحديةدا مةع األمانةة واألطةرا المتعاقةدة لضةمان يةادة اإلبةالغ عةن اآلفةات
وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائم اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
الخاضعة للوائ .

المهام
 - 2سو تقةدم المجموعةة االستشةارية المشةورة إلةى األمانةة لةدى اسةتعرا
اللتزامات اإلبالغ الوطنية ،ويشمل ذلك:
(أ)

البرنةام الحةالي

تحديد العقبات والقضايا التي كانت سببا فةي اإلبةالغ المحةدود فةي الماضةي ،وال سةيما
القيود الضمنية لوضع قوائم وافية باآلفات الخاضعة للوائ ؛

( ) مراجعة الوثائق والدراسات األساسية التي قدمتها األطرا المتعاقدة (مثةل الدراسةات
االستقصةةائية لنظةةام االسةةتعرا ودعةةم التنفيةةذ واالسةةتنتاجات) لضةةمان النظةةر فةةي
وجهةةات نظةةر األطةةرا المتعاقةةدة وخبراتهةةا واحتياجاتهةةا المتناميةةة مةةن حية صةةلتها
باإلبالغ عن اآلفات وتطوير قوائم اآلفات الخاضعة للوائ .
 - 4سةةو تقةةوم المجموعةةة االستشةةارية بتقةةديم المشةةورة لةةدى وضةةع برنةةام جديةةد اللتزامةةات
اإلبالغ الوطنية من أجل مساعدة األطرا المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتهةا بةاإلبالغ الةوطني أثنةاء
مراجعة:
(أ) األساس القةانوني آلليةات اإلبةالغ ،بمةا فةي ذلةك مةن خةالل المنظمةات اإلقليميةة لوقايةة
النباتات والدور المحتمل ألمانة االتفاقية في ضمان دقة البيانةات المتاحةة علةى البوابةة
الدولية  -موقع البيانات وشكلها ونوعيتها؛
( ) المرفق الخةام عشةر لتقريةر الةدورة الثامنةة للهيئةة المؤقتةة لتةدابير الصةحة النباتيةة،
المتعلق بأحكةام التزامةات اإلبةالغ الوطنيةة فةي االتفاقيةة ،بمةا فةي ذلةك جميةع المعةايير

1

تشمل وثائق الهيئة ذات الصلة :الوثيقة  CPM 2013/INF/16والوثيقة

CPM 2013/CRP/11
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تحديد الثررات والتحسينات

(ج)
(د)
(هـ)
(و)
( )

(ح)
(ط )
(ي )

الدولية المعتمدة منذ عام  - 2112وينبري لهذا االستعرا
الممكنة للمعايير الدولية الحالية ولالتفاقية؛
مةةا إذا كةةان مةةن المناسةةب إعطةةاء األولويةةة لتةةوفير بيانةةات اإلبةةالغ بحسةةب مةةا تحةةددها
االتفاقية؛
تحديد الكفاءات األساسية والوظائف المطلوبة مةن المنظمةات الوطنيةة لوقايةة النباتةات
من أجل تمكينها من الوفاء بفعالية بالتزامها باإلبالغ بموجب االتفاقية؛
كيفية توفير البيانات واألطر الزمنية ذات الصلة؛
خدمات القيمةة المضةافة التةي يمكةن ألمانةة االتفاقيةة توفيرهةا باإلضةافة إلةى الخةدمات
األخرى التي يجري تطويرها لرايات اإلبالغ؛
اآلليات القائمة والحديثة بحي يمكةن لألطةرا المتعاقةدة أن تقةدم بسةهولة المعلومةات
نفسها أو معلومات مشابهة لهةا إلةى المنظمةات الدوليةة األخةرى ،مثةل منظمةة التجةارة
العالمية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومعها لضمان اتسةا اإلبةالغ والحةد مةن
المعلومات المكررة؛
الطريقة األنسب لألطرا المتعاقدة كي تفي بالتزامات اإلبالغ الوطنية بشكل متسق؛
الطريقةةةة األنسةةةب لتعزيةةةز دور المنظمةةةات اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات لضةةةمان وفةةةاء
األطرا المتعاقدة بالتزامات اإلبالغ الوطنية؛
والطريقة األنسب إلعالم أصةحا المصةلحة مةن غيةر المنظمةات الوطنيةة واإلقليميةة
لوقاية النباتات ،بالمعلومات المبلغ عنها.

 - 5بعد اسةتعرا برنةام العمةل الحةالي اللتزامةات اإلبةالغ الوطنيةة ،سةو تقةوم المجموعةة
االستشةةارية بتقةةديم المشةةورة إلةةى األمانةةة واألطةةرا المتعاقةةدة لضةةمان يةةادة اإلبةةالغ عةةن اآلفةةات
وقوائم اآلفات الخاضعة للوائ .
 - 6سو تقوم المجموعة االستشارية بتقديم المشورة بشأن خطة عمل حول التوعية بالتزامات
اإلبالغ الوطنية ،بوصفها مكونا من مكونةات برنةام التزامةات اإلبةالغ الوطنيةة ،مةن أجةل تحسةين
التزامات اإلبالغ الوطنية من جانب األطرا المتعاقدة.
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 - 7سةةو تقةةدم المجموعةةة االستشةةارية المشةةورة أثنةةاء وضةةع تقريةةر ومشةةرو خطةةة العمةةل
اللتزامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالغ الوطنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،
بمةةا فةةي ذلةةك اإلجةةراءات ذات األولويةةة والتدريجيةةة مةةع األطةةر الزمنيةةة ،لكةةي تراجعهةةا المجموعةةة
المعنيةة بةالتخطي االسةتراتيجي فةةي عةام  2114ولكةي تخضةع للمراجعةةة الحقةا فةي الةدورة العاشةةرة
للهيئة عام  .2115وسيتناول التقرير على وج التحديد:
(أ) فوائد تلبية التزامات اإلبالغ الوطنية؛
( ) التحديات التي كانت تح ّد من تنفيذ أحكام االتفاقية وتبادل المعلومات؛
(ج) وجةةو قيةةام األطةةرا المتعاقةةدة بتحسةةين اإلبةةالغ عةةن اآلفةةات وع ةن قةةوائم اآلفةةات
الخاضعة للوائ ؛
(د) الحلةةول الممكنةةة ،مةةع البةةدائل ،لمسةةاعدة البلةةدان علةةى تلبيةةة التزامةةات اإلبةةالغ الوطنيةةة
الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا،
ال سيما فيما يخص قوائم اآلفات واآلفات الخاضعة للوائ .

العضوية
 - 8يجب أن يكون المشاركون في المجموعة االستشةارية مةن األطةرا المتعاقةدة وأن يتمتعةوا
بمعرفة عملية واسعة باالتفاقية وأهدافها والتزاماتها باإلبالغ ،وبالمعايير الدولية لوقاية النباتات.
-0

تتألف المجموعة االستشارية من:


خبير و احةد مةن كةل مةن أقةاليم المنظمةة السةبعة (أي أفريقيةا وآسةيا وأوروبةا وأمريكةا
الالتينيةةة ومنطقةةة البحةةر الكةةاريبي والشةةر األدنةةى وأمريكةةا الشةةمالية وجنةةو غةةر
المحي الهاد ).



أعضةةاء مةةن الهيئةةات األخةةرى :عضةةو واحةةد ( )1مةةن المكتةةب ،ورئةةي لجنةةة تنميةةة
القدرات ،ورئي الجها الفرعي لتسوية النزاعات ،ورئي لجنة المعايير.



سيتم اختيار الخبراء من قبل أعضاء المجموعة بحسب المقتضى ولمهام محددة.

 - 11سو تنظر أمانة االتفاقية في إمكانية تقديم المساعدة المالية للمشةاركين مةن البلةدان الناميةة
من خالل الموارد من خارج الميزانية.
 - 11سةةو تعمةةل المجموعةةة االستشةةارية مةةن خةةالل وسةةائل االتصةةال االفتراضةةية ،أمةةا اجتمةا
أعضائها وجها لوج فسيكون رهن تلقي أمانة االتفاقية أمواال من خارج الميزانية.
 - 12ستتم إعادة النظر في دور المجموعة االستشةارية حالمةا يسةتكمل برنةام التزامةات اإلبةالغ
الوطنية المنق .

