
 2017 لعام النباتات لوقاية الدولية لإلتفاقية اإلقليمية العمل ورشة

o شكراً لمشاركتكم في ورش العمل اإلقليمية لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

o  لكي  المستقبل فيلإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات معدلة فهم كيفية عقد ورش عمل إقليمية نحن نقدر مالحظاتك ألنها تساعدنا على

 تستجيب على أفضل وجه الحتياجات المشاركين

o  أقل من عشر دقائق اإلستبيان أن يستغرق إستكمال هذايقدر  

 

 1. ما هي ورشة العمل اإلقليمية التي حضرتها؟

  أفريقيا

 الكاريبي

 الشرقية وأوربا أسيا وسط

 الالتينية أمريكا

 األدني الشرق 

  الهادي المحيط غرب جنوب

  wالمشارك سمإ .2

 

  wالدولة. 3

 

  wالوظيفي المسمي .4

 

 :العمل ورشة اتجلس في تجربتك إلى استنادا األنسب اإلجابة تحديد يرجى .5 

 : كانت الورشة محتويات

 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة  

     الورشة بموضوع صلة ذات

     شاملة

     الفهم سهلة

 تعليقات إضافية                                

  



 :  هذه العمل ورشة أهدافب جيدا إعالمي تم قد .6

  بشدة موافق غير

 موافق

 ال موافق وال غير موافق

 غير موافق

 بشدة موافق غير

 للتطبيق قابل غير

 
 ؟العمل ورشة في المشاركة قبل استشرته الذي من .7

 

 8 - كنت مستعدا   جيدا لورشة العمل هذه )مثل تحليل مسودات المعايير والوثائق األخرى المتاحة قبل حضور حلقة العمل هذه(

  بشدة موافق غير

 موافق

 ال موافق وال غير موافق

 غير موافق

 بشدة موافق غير

 للتطبيق قابل غير

 التدريب؟ هذا حضور قبل يلي لما فهمك تصف كيف .9

 

 ممتاز جيد متوسط سيئ  

  (غير مطبق

الموضوع لم 

يكن مطروح 

علي جدول 

 )األعمال

      أهداف ورشة العمل

التحديثات الواردة من اإلجتماع الثاني عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

  )2017( وأنشطة األمانة العامة لإلتفاقية.
     

      التمويل المستدام

      التطورات وآخر (OCS) االنترنت على التعليق نظام

       المعايير إعداد عملية حول عامةال نظرةال

 5 رقم يةالنبات الصحة لتدابير الدولي المعيار  علي المقترحة التعديالت

  (001-1994 النباتية() الصحة مصطلحات )قائمة
     

متطلبات إستخدام المعاملة بالتبخيركأحد تدابير الصحة النباتية )2014-

)004 
     

حركة أزهار القطف واألجزاء النباتية الخضرية بين الدول )عالمياً( 

)005-2008 ( 

 
     

 مالنظ نهج في المتکاملة التدابير ستخدامإ حول 14 رقم الدولي لمعيارا

 . التوافق أداة تطبيق بعد ماو اآلفات، مخاطر إلدارة
     



 ممتاز جيد متوسط سيئ  

  (غير مطبق

الموضوع لم 

يكن مطروح 

علي جدول 

 )األعمال

      النبات صحة مجال في الناشئة القضايا

      النباتية الصحة لمعامالت األمانة دعوة

      . النباتية الصحة قدارات تقييم أداة استخدام فوائد

 ومتابعة اإلنجازات وأحدث تحديثات :2020النبات لصحة الدولية السنة

 البلدان من الماضي لعامل قليميةاإل عملال ورشة من
     

 لخاصةا المعلومات وصفحة النباتية للصحة اإللكترونية البوابة شرح

 لتابعةا االتصال نقاط بشأن االستقصائية والدراسات النباتية بالصحة

 النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية
     

 مراقبة شأنب تجريبي لبرنامج اتالنبات لوقاية الدولية اإلتفاقية تطبيق

 .األفات
     

 

 هذه؟ العمل ورشة حضور بعد القضايا لهذه فهمك تصف كيف .10

 ممتاز جيد متوسط سيئ  

  (غير مطبق

الموضوع لم 

يكن مطروح 

علي جدول 

 )األعمال

      أهداف ورشة العمل

التحديثات الواردة من اإلجتماع الثاني عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

  )2017( وأنشطة األمانة العامة لإلتفاقية.
     

      التمويل المستدام

      التطورات وآخر (OCS) االنترنت على التعليق نظام

      المعايير إعداد عملية حول العامة النظرة

 5 رقم يةالنبات الصحة لتدابير الدولي المعيار  علي المقترحة التعديالت

  (001-1994 النباتية() الصحة مصطلحات )قائمة
     

متطلبات إستخدام المعاملة بالتبخيركأحد تدابير الصحة النباتية )2014-

)004 
     

حركة أزهار القطف واألجزاء النباتية الخضرية بين الدول )عالمياً( 

)005-2008 ( 
     

 مالنظ نهج في المتکاملة التدابير ستخدامإ حول 14 رقم الدولي لمعيارا

 . التوافق أداة تطبيق بعد ماو اآلفات، مخاطر إلدارة
     

      النبات صحة مجال في الناشئة القضايا

      النباتية الصحة لمعامالت األمانة دعوة

      . النباتية الصحة قدارات تقييم أداة استخدام فوائد

 ومتابعة اإلنجازات وأحدث تحديثات :2020النبات لصحة الدولية السنة

 البلدان من الماضي لعامل قليميةاإل عملال ورشة من
     

 لخاصةا المعلومات وصفحة النباتية للصحة اإللكترونية البوابة شرح

 لتابعةا االتصال نقاط بشأن االستقصائية والدراسات النباتية بالصحة

 النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية
     

 مراقبة شأنب تجريبي لبرنامج اتالنبات لوقاية الدولية اإلتفاقية تطبيق

 .األفات
     



 : حلقة العمل / سرعة  كيف كانت وتيرة – 11

 جداً  بطيئة

 مناسبة

 جداً  سريعة

 للتطبيق قابل غير

 ؟ التدريبية الدورات هذه تحسين يمكن كيف - 12

 

 العمل؟ لورشة قيمة األكثر الميزة هي ما - 13

 

  ؟ العمل لورشة قيمة األقل الجزء/ الميزة هو ما - 14

 

 النباتات؟ لوقاية الدولية االتفاقية أنشطة في كمشاركت زيادة على يساعدك أن شأنه من الذي الدعم أو التدريب من المزيد هو ما -15

 

*16. To what extent is the online information provided through the IPP meeting the needs of 

contracting parties in a user-friendly way? Please rate your answer on a scale of 1-5. 

 ريقةبط المتعاقدة األطراف حتياجاتإل اإللكترونية النباتية الصحة بوابة خالل من اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات ةتلبي مدي ما -16

 .5 الى 1 من الخيارات من الجابتك المناسب التقييم اختر فضال ؟ سهلة

5 - very high (  ًجدا )عالي    

4 - high )عالي(    

3 - moderate   )متوسط(  

2 – low )منخفض(    

1 - very low )منخفض جدا(    

N/A (  غير قابل للتطبيق)   

 

Comments   تعليقات على االجابة 

 

*17. To what extent are IPP news and announcements meeting your expectations? Please rate your 

answer on a scale of 1-5. 

 الجابتك بالمناس التقييم اختر فضال توقعاتكم؟ مع اإللكترونية النباتية الصحة بوابة  علي الموجودة واإلعالنات األخبار إتفاق مدي ما -17

 5 الى 1 من الخيارات من

5 - very high   ( ًجدا )عالي  

4 – high )عالي( 



3 - moderate   )متوسط( 

2 – low  )منخفض( 

1 - very low  )منخفض جدا( 

N/A (غير قابل للتطبيق )  

Comments  

 

*18. To what extent are IPPC publications other than standards useful? Please rate your answer on 

a scale of 1-5. 

 جابتكال المناسب التقييم اختر فضال ؟ مفيدة المعايير غير األخري النباتات لوقاية الدولية اإلتفاقية منشورات تكون مدي أي إلي -18

 5 الى 1 من الخيارات من

 

  

5 - very 

high  عالي( 

( ًجدا  4 – high )عالي( 

3 – moderate 

 )متوسط(

2 – low 

  )منخفض(

1 - very low 

  )منخفض جدا(

N/A ( غير قابل

( للتطبيق  

IPPC Annual 

Report 

التقرير السنوي 

 لالتفاقية

     

 

IPPC factsheets 

 صحيفة الحقائق
     

 

IPPC brochures 

 المطويات

 

 
    

 

IPPC guides and 

manuals 

 األدلة اإلرشادية  

 

 
    

 

Comments  

*19. Do you use and benefit from the IPPC news posted on social media (e.g. Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, Weibo)? Please rate your answer on a scale of 1-5. 

 و لينكيدين و تويتر و فاسيبوك مثل) االجتماعي التواصل وسائل على المنشورة النباتات لوقاية الدولية اإلتفاقية أخبار تستخدم هل -19

  منها؟ وتستفيد (ويبو و تويتر

 

  
5 - very high 

( ًجدا )عالي   4 – high )عالي( 

3 – moderate 

 )متوسط(

2 – low 

  )منخفض(

1 - very low 

  )منخفض جدا(

N/A ( غير قابل

( للتطبيق  

Facebook       

Twitter       

LinkedIn       

YouTube       



  
5 - very high 

( ًجدا )عالي   4 – high )عالي( 

3 – moderate 

 )متوسط(

2 – low 

  )منخفض(

1 - very low 

  )منخفض جدا(

N/A ( غير قابل

( للتطبيق  

Weibo       

Can you indicate how and quote examples? 

 أمثلة؟ ذكر مع اإلستفادة كيفية إلى تشير أن يمكن هل بنعم اإلجابة حالة في

 

*20. To what extent is the new OCS user-friendly? Please rate your answer on a scale of 1-5. 

 1 من الخيارات من الجابتك المناسب التقييم اختر فضال ؟ OCS  الجديد اإلنترنت علي التعليقات نظام استخدام سهولة مدي ما -20

 5 الى

 

 

5 - very high )عالي جدا (     

4 – high )عالي(    

3 - moderate   )متوسط(  

2 – low )منخفض(      

1 – very low )منخفض جدا(     

N/A )غير قابل للتطبيق(      

Do you have suggestions for further improvement? 

 هل لديكم أي مقترحات لتحسينات يمكن إدخالها علي نظام التعليقات ؟  

 

 

 

 

 .ومالحظاتكم مشاركتكم على   جزيال شكرا  

 

 

 

 


