أهداف ورش العمل اإلقليمية
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
سكرتارية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
2019

ما هي اهداف ورش العمل اإلقليمية لالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات

 .1تحليل وإعداد التعليقات على مسودات المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية

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

 .3توفير منتدى لتبادل الخبرات واألفكار على المستوى
اإلقليمي

موضوعات العام 2019

الصحة النباتية وتنمية القدرات

 .1تحليل وإعداد التعليقات على مسودات المعايير الدولية لتدابير الصحة
النباتية
 تدريب على نظام التعليق على االنترنت
 مراجعة التعليقات الجوهرية على المعايير في الجولة التشاورية الثانية:





مراجعة المعيار  :8تحديد حالة اآلفات في منطقة ما ()2009-005
متطلبات استخدام معامالت الجو (الوسط) المعدل كتدابير للصحة النباتية (-2014
)006
إعداد مسودة  2018بالتعديالت الخاصة بالمعيار )001-1994( 5
المتطلبات الخاصة بالمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في حال تفويض جهات أخرى
للقيام بأعمال الصحة النباتية ()002-2014

 مناقشة مسودة توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية التي أرسلت للتشاور "توفير امن
لألغذية وغيرها من المساعدات لمنع االنتشار الدولي لآلفات النباتية" )-2018
)026

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






الموضوع السنوي :الصحة النباتية وتنمية القدرات
تحديثات لجنة تدابير الصحة النباتية الدورة الرابعة عشر ()2019
تحديثات من لجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات والتنفيذ
دعوة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقديم موضوعات :كيف يتم
تطوير عملية التقديم؟
احدث التطورات في شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ePhyto
– حلول شهادات الصحة النباتية االلكترونية

 .3توفير منتدى لتبادل الخبرات واألفكار على المستوى اإلقليمي






اإلطار االستراتيجي لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -2020
 :2030كيف سيتم تطبيقه على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني؟
كيف يتم الترويج للعام الدولي للصحة النباتية على الصعيد العالمي
واإلقليمي والوطني؟
مشاركة األنشطة الخاصة بتنمية القدرات في مجال الصحة النباتية
بين الفاو والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
االلتزامات الوطنية لإلبالغ :ما هي االحتياجات من اإلقليم؟

لجنة المعايير)Standards Committee (SC

 تم تأسيسها خالل الدورة األولى النعقاد هيئة تدابير الصحة
النباتية ) (CPM-1, 2006وتعمل كلجنة خبراء
 تضم  25عضو من األقاليم السبعة للفاو
 تشرف على عملية وضع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 تدير وضع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 تقدم التوجيهات واإلشراف لعمل الفرق الفنية ومجموعات عمل
الخبراء
https://www.ippc.int/en/core-activities/standardssetting/standards-committee/

لجنة المعايير SC
 25عضو من  7أقاليم للفاو

) (4اوروبا
) (4اسيا

)(4الشرق األدنى

) (4افريقيا
جنوب غرب
المحيط
)(3الهادئ

)(2أمريكا الشمالية

مجموعة عمل لجنة المعايير
( 7أعضاء)

أمريكا الجنوبية وجزر
)(4الكاريبى

أعضاء لجنة المعايير حسب اإلقليم
اإلقليم اسم عضو اللجنة
افريقيا ا /الفونس لوهوارى توكوزابا ،ا /استر كيمانى ) ،(SC-7ا /ديفيد كامانجيرا  ،ا /موسيس
اديجبويجا اديومى
اسيا ا /كونتيكا راكرا ،ا /جايان واتوكاراج ،ا/ماساهيرو ساى ) ،(SC-7ا /زاودونج جينج
اوروبا ا /لورينس بوهو-ديلدون ،ا/ماريانجيال شانبيتى ،ا/صامويل بيشوب ) ،(SC-7ا/ديفيد
وبتوسكى
أمريكا الجنوبية
وجزر الكاريبي

ا /اندريا دى سيلفا ،ا/هرناندو جونزالز ،ا /إزكويل فيررو ،ا/الفارو سيبولفيدا لوكو

الشرق األدنى

ا /نيكوالس عيد ،ا /عروبة الزيتانى ابوالبرغل ،ا /نادر البدرى ،ا/عبد المنعم قدرة

أمريكا الشمالية ا /مارينا زلوتينا ،ا/راجيش راماراتنام)(SC-7
المحيط الهادئ ا /جوهان ولسون ،ا/صوفى بيتيرسون ،ا/لوبيومانو فونوتى

لجنة تنمية القدرات والتطبيق
)Implementation and Capacity Development Committee (IC








لجنة تنمية القدرات والتطبيق تم تأسيسها خالل الدورة الثانية عشر لهيئة تدابير
الصحة النباتية
لجنة تنمية القدرات والتطبيق تم تأسيسها خالل الدورة الثانية عشر لهيئة تدابير
الصحة النباتية ( )2017لتحل محل لجنة تنمية القدرات التي تم تأسيسها في العام
2012
تتكون من  12عضوا 7 :أعضاء من األقاليم السبع و 5خبراء  ،هذا باإلضافة الى
ممثل من لجنة المعايير وممثل للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
تقوم بعقد اربع اجتماعات سنويا
وضع برامج متكاملة ومتابعتها واألشراف على تنفيذها لتعزيز القدرات في مجال
الصحة النباتية للدول المتعاقدة لتطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتحقيق
األهداف االستراتيجية التي تم إقرارها من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/capacity-development-committee/ to be
updated

أعضاء لجنة تنمية القدرات والتطبيق
اإلقليم اسم عضو اللجنة
افريقيا ا /فتح ندونج  ،ا /فيليب نجوروج
اسيا ا /يوجى كيتاهارا  ،ا /ديلى رام شارما
أمريكا الجنوبية ا /فرنشيسكو جوتيرريز ،ا /ماجدة جونزالز ارويو
وجزر الكاريبي
اوروبا ا /اولجا الفرينتيفا
الشرق األدنى ا /مأمون البكرى
أمريكا الشمالية ا /دومينيك بيلليتير
المحيط الهادئ ا /نجاتوكو نجاتوكو ،ا/كرستوفير جون دال  ،ا /سالى جينينجز

أ /الفارو سيبولفيدا لوكو – ممثل للجنة المعايير
أ /ستيفان بلوم – ممثلة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
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