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ما هي اهداف ورش العمل اإلقليمية لالتفاقية 
الدولية لوقاية النباتات



ة تحليل وإعداد التعليقات على مسودات المعايير الدولي1.

لتدابير الصحة النباتية 

بناء القدرات في مجال الصحة النباتية ورفع مستوى. 2

النباتات الوعى عن األنشطة المختلفة لالتفاقية الدولية لوقاية

توفير منتدى لتبادل الخبرات واألفكار على المستوى. 3

اإلقليمي



2019موضوعات العام 

الصحة النباتية وتنمية القدرات



لصحة المعايير الدولية لتدابير امسودات التعليقات على وإعداد تحليل 1.

النباتية 
االنترنتعلىالتعليقنظامعلىتدريب
الثانيةالتشاوريةالجولةفيالمعاييرعلىالجوهريةالتعليقاتمراجعة:

(2009-005)مامنطقةفياآلفاتحالةتحديد:8المعيارمراجعة

2014)النباتيةللصحةكتدابيرالمعدل(الوسط)الجومعامالتاستخداممتطلبات-
006)

(001-1994)5بالمعيارالخاصةبالتعديالت2018مسودةإعداد

أخرىجهاتتفويضحالفيالنباتاتلوقايةالوطنيةبالمنظمةالخاصةالمتطلبات
(002-2014)النباتيةالصحةبأعمالللقيام

امنتوفير"اورللتشأرسلتالتيالنباتيةالصحةتدابيرهيئةتوصياتمسودةمناقشة

-2018("النباتيةلآلفاتالدولياالنتشارلمنعالمساعداتمنوغيرهالألغذية

026)



ى عن بناء القدرات في مجال الصحة النباتية ورفع مستوى الوع. 2
األنشطة المختلفة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الصحة النباتية وتنمية القدرات: الموضوع السنوي

 (2019)ر الدورة الرابعة عشتدابير الصحة النباتية لجنة تحديثات

ذتحديثات من لجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات والتنفي

كيف يتم :دعوة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقديم موضوعات

تطوير عملية التقديم؟
 اإللكترونية احدث التطورات في شهادات الصحة النباتيةePhyto

حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية–



إلقليميمنتدى لتبادل الخبرات واألفكار على المستوى اتوفير . 3

 2020اإلطار االستراتيجي لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
الوطني؟كيف سيتم تطبيقه على الصعيد العالمي واإلقليمي و:2030

د العالمي كيف يتم الترويج للعام الدولي للصحة النباتية على الصعي

؟واإلقليمي  والوطني

اتية مشاركة األنشطة الخاصة بتنمية القدرات في مجال الصحة النب

بين الفاو والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

ما هي االحتياجات من اإلقليم؟: االلتزامات الوطنية لإلبالغ



Standards Committee (SC)لجنة المعايير

حةالصتدابيرهيئةالنعقاداألولىالدورةخاللتأسيسهاتم
,CPM-1)النباتية خبراءكلجنةتعملو(2006

للفاوالسبعةاألقاليممنعضو25تضم

النباتاتايةلوقالدوليةاالتفاقيةمعاييروضععمليةعلىتشرف

ةالنباتيالصحةلتدابيرالدوليةالمعاييروضعتدير

عملمجموعاتوالفنيةالفرقلعملواإلشرافالتوجيهاتتقدم
الخبراء

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/


 SCلجنة المعايير

أقاليم للفاو7عضو من 25

جنوب غرب 

المحيط 
(3)الهادئ

(4)الشرق األدنى

اوروبا (4)

أمريكا الجنوبية وجزر 
(4)الكاريبى

اسيا (4)

افريقيا (4)

(2)أمريكا الشمالية

مجموعة عمل لجنة المعايير

(أعضاء7)



أعضاء لجنة المعايير حسب اإلقليم
اسم عضو اللجنة اإلقليم

موسيس/ ، اكامانجيراديفيد / ، ا (SC-7)كيمانىاستر / ، اتوكوزابالوهوارىالفونس / ا

اديومىاديجبويجا

افريقيا

جينجزاودونج/ ، ا (SC-7)ساىماساهيرو/، اواتوكاراججايان/ ، اراكراكونتيكا/ ا اسيا

ديفيد /، ا (SC-7)بيشوبصامويل /، اشانبيتىماريانجيال/، اديلدون-بوهولورينس/ ا

وبتوسكى

اوروبا

لوكوسيبولفيداالفارو /، افيرروإزكويل/ ا،جونزالزهرناندو/سيلفا، ادىاندريا / ا أمريكا الجنوبية 
وجزر الكاريبي

عبد المنعم قدرة /نادر البدرى، ا/ ، اابوالبرغلالزيتانىعروبة / عيد، انيكوالس/ ا الشرق األدنى

(SC-7)راماراتنامراجيش/، ازلوتينامارينا / ا أمريكا الشمالية

فونوتىلوبيومانو/، ابيتيرسونصوفى/جوهان ولسون، ا/ا الهادئالمحيط



تنمية القدرات والتطبيقلجنة 
Implementation and Capacity Development Committee (IC)

تدابيرلهيئةعشرالثانيةالدورةخاللتأسيسهاتموالتطبيقالقدراتتنميةلجنة
النباتيةالصحة

يرتدابلهيئةعشرالثانيةالدورةخاللتأسيسهاتموالتطبيقالقدراتتنميةلجنة

العامفيتأسيسهاتمالتيالقدراتتنميةلجنةمحللتحل(2017)النباتيةالصحة

2012

الىباإلضافةهذا،خبراء5والسبعاألقاليممنأعضاء7:عضوا12منتتكون

النباتاتلوقايةاإلقليميةللمنظماتوممثلالمعاييرلجنةمنممثل

سنويااجتماعاتاربعبعقدتقوم

مجاليفالقدراتلتعزيزتنفيذهاعلىواألشرافومتابعتهامتكاملةبرامجوضع

وتحقيقباتاتالنلوقايةالدوليةاالتفاقيةلتطبيقالمتعاقدةللدولالنباتيةالصحة

اتيةالنبالصحةتدابيرهيئةقبلمنإقرارهاتمالتياالستراتيجيةاألهداف
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/capacity-development-committee/ to be 
updated

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/


أعضاء لجنة تنمية القدرات والتطبيق

اسم عضو اللجنة اإلقليم

نجوروجفيليب / ، اندونجفتح/ ا افريقيا

رام شارما ديلى/ ، اكيتاهارايوجى / ا اسيا

ارويوجونزالزماجدة / ، اجوتيرريزفرنشيسكو/ ا أمريكا الجنوبية 
وجزر الكاريبي

الفرينتيفااولجا / ا اوروبا

البكرىمأمون / ا الشرق األدنى

بيلليتيردومينيك / ا أمريكا الشمالية

جينينجزسالى/ جون دال ، اكرستوفير/، انجاتوكونجاتوكو/ ا الهادئالمحيط

ممثل للجنة المعايير–لوكوسيبولفيداالفارو / أ

ممثلة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات–ستيفان بلوم / أ
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