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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الدورة الثالثة

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 تقرير –التنفيذ وتنمية القدرات  أنشطة لجنة

 جدول األعمالمن  1-11البند 

 النباتاتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية من إعداد 
 

 مقّدمة -أوالا 
 
تنفيرذ وتنميرة القردرات مرن لاجلنرة إنشرا  علرى ( 2017يف دورهتا الثانية عشررة  هيئة تدابري الصحة النباتية  وافقت -1

فضاًل مبا فيها املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  النباتاتلوقاية االتفاقية الدولية أجل دعم األطراف املتعاقدة يف تطبيق 
 .1املعتمدة االختصاصات والالئحة الداخليةمبا يتماشى مع  اتعزيز قدرات الصحة النباتية اخلاصة هبعن 
 
للجنرة التنفيرذ وتنميرة خالل االجتمرا  األول  الذي ألقاه طاباخلالنباتات يف لوقاية وأشار أمني االتفاقية الدولية  -2

ت وميثررل النباتررالوقايررة ة اقيررة الدوليررحمطررة رئيسررية يف ترراريخ االتف عتررريالتنفيررذ وتنميررة القرردرات  جلنررةإىل أن إنشررا   القرردرات
لصرحة النباتيرة الدوليرة لتردابري ات واملعرايري النباترالوقايرة إىل تطبيرق االتفاقيرة الدوليرة  املعرايريوضرع مرن  حمرور الرتييرز ا يفتغيريً 

 وتنمية قدرات األطراف املتعاقدة.
 
ديسررررمرويانون األول  15-11 لجنررررة التنفيررررذ وتنميررررة القرررردرات االجتمررررا  األول لنتررررائ  هررررذا التقريررررر  عررررر يو  -3

االتفاقيرة حملة عامة حول األنشطة اليت مت تصميمها من أجل دعرم األطرراف املتعاقردة يف تطبيرق إعطائه ( فضال عن 2017
دعم هررذه املعلومررات علررى لررل مفّصررتقريررر ويترروفر . ااخلاصررة هبررواملعررايري التابعررة نررا مررن خررالل تعزيررز قرردرات الصررحة النباتيررة 

 .2لبوابة الدولية للصحة النباتيةاإللكرتوين لوقع امل
                                                      

 .(2017يئة تدابري الصحة النباتية  الدورة الثانية عشرة ن تقرير  1
 (2017ديسمرويانون األول  15-11 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات لير االجتما  األول تقر   2
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جلنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات علرى والنقص يف املوارد املرتبط هبرا امليزانية القيود املفروضة حاليا على أجرت  ولكن -4

 جلنررة التنفيررذ تجتاسررتنلرر   ذام  عملهررا بعنايررة و ديررد أولوياهتررا للسررنتني القررادمتني. وبررالر م مررن نرراسررتعرا  أنشررطة بر 
 لبيرةتمرن أجرل رات وتنميرة القرد التنفيرذ جلنرةهرام ملحفاظ علرى اسرتدامة ل ختصيص املوارد يعتر ضروريا أنّ وتنمية القدرات 

 توقعات هيئة تدابري الصحة النباتية.
 
التابعرة ألمانرة االتفاقيرة وحردة تيسرري التنفيرذ علرى الرروا املهنيرة لأيًضرا د يتشردالذ وتنميرة القردرات وتود جلنة التنفي -5

 .يف هذا الصدد ها وتشكر موظفيها على دعمهم املستمرالتزامالدولية لوقاية النباتات و 
 

 للجنة التنفيذ وتنمية القدراتاالجتماع األول  -ثانياا
 لوقاية النباتاتالتابعة لالتفاقية الدولية 

 
 2017ديسرمرويانون األول  15و 11قد االجتما  األول للجنة التنفيذ وتنمية القدرات يف الفرتة املمتدة برني عُ  -6

عررن مكتررب هيئررة ترردابري  وممررثالً جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات وخرررا  مررن يف رومررا  إيطاليررا. وضررّم هررذا االجتمررا  أعضررا  
ن املنظمررات اإلقليميررة لوقايررة أحرردمها عرراثنررني ني أمانررة االتفاقيررة الدوليررة لوقايررة النباتررات وممثلرر عررن الصررحة النباتيررة وممثلررني

لجنررة لرئيسررة ي  العضررو املمثررل ألوروبررا  Olga Lavrentjevaالسرريدة خبررت انتُ و  .جلنررة وضررع املعررايرياآلخررر عررن النباتررات و 
جلنررة التنفيررذ رئيسررة لنائررب يالعضررو املمثررل ألمريكررا الشررمالية   Dominique Pelletierالتنفيررذ وتنميررة القرردرات والسرريد 

 الجتما .لمقرر ي   التنفيذ وتنمية القدراتجلنة يف بري اخل  Chris Daleوالسيد وتنمية القدرات 
 
عملهررا إىل أعضررا  جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات أي أمانررة االتفاقيررة  بشررأن حالررة ااألجهررزة  ررديثوقرردمت لتلرر   -7

وحدة تيسري التنفيذ ووحدة وضرع املعرايري والتزامرات رفرع التقرارير الوطنيرة وتسروية النزاعرات الدولية لوقاية النباتات  مبا فيها 
والرررئي   جلنررة وضررع املعررايرية النباتيررة و ( ومكتررب هيئررة ترردابري الصررحو ريهررا لكرتونيررة للصررحة النباتيررةوإصرردار الشررهادات اإل

 2019و 2018ذل  يف بلورة برنرام  عمرل جلنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات لعرام   همالسابق للجنة تنمية القدرات. وقد سا
جتماعرات االالرتييرز فضراًل عرن  ديرد  ثيرل اللجنرة يف  جمراالتيرّل مرن يف  املساندين يف اللجنة واألعضا  رؤسا  الوتعيني 

 لمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات و لقادمة لا
 
ستشركل اجلرز  األيرر مرن أنشرطة جلنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات خرالل السرنة التاليرة الريت بنرود الومت االتفاق علرى  -8

 القادمة على النحو التايل:
 

  هررذا الردليل بشرركل مفصرل عمليررة  وضر وتنميررة القردرات. وسيبلرورة دليرل لرجرررا ات خران بلجنررة التنفيرذ
ا ومبر وتنسريقها.التنفيرذ وتنميرة القردرات  واالختصاصرات والالئحرة الداخليرة للجنرةإنشا  اجملموعات الفرعيرة 

مرن املتوقرع أن تسرتغرق عمليرة   جلنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات من نشاطالسنة األوىل  ستكونأن هذه السنة 
 .يرىوموارد  طوياًل تطوير هذه األنشطة وقتاً 
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  وستساعد اجملموعة الفرعية املعنية برفع التقرارير الوطنيرة التابعرة للجنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات أمانرة االتفاقيرة
 .ذات الصلة اإلجرا اتبرنام  عملها و وضع الدولية لوقاية النباتات يف 

 جلنررررة تسرررروية النزاعررررات مررررع التشررررديد علررررى  نررررب النزاعررررات.  التنفيررررذ وتنميررررة القرررردرات دور   وسررررتجلدي جلنررررة
. وسرتتوىل اجملموعررة الفرعيرة املعنيررة تسررويتهاللصصرة سريتم تشرركيل جمموعرات   نزاعرراتأي حرال نشرو   يفو 

بتجنرررررب النزاعرررررات وتسرررررويتها التابعرررررة للجنرررررة التنفيرررررذ وتنميرررررة القررررردرات بلرررررورة االختصاصرررررات اخلاصرررررة هبرررررا 
ها فعالررررريت سررررررت اسرررررتناًدا إىل النسرررررخة املنقحرررررة لتلررررر  اإلجررررررا ات وستسرررررتعر  إجررررررا ات تسررررروية النزاعرررررات 

 .األمانة إليها

 املشاريععن بالغ لرمنوذج وضع لقدرات األمانة يف وستساعد جلنة التنفيذ وتنمية ا. 

 رروسرريقوم امل تقرردا املسررامهات.نرردا  ل تنميررة املرروارد الفنيررةبمررا يتعلررق  األمانررة يف وجهوسررت جلنررة املعرريف يف رف ش 
 .تعليقات أعضا  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتبتجميع مبساعدة األمانة  املكل التنفيذ وتنمية القدرات 

  ُاتسرييز أحدمها على التخطيط االسرتاتيج  و ديد األولوي سنويًا عقد نوعان من اجتماعات اللجنة وسي 
اآلخررر علررى املسررائل العمليررة مبررا فيهررا اإلبررالغ عررن املشرراريع النررو  يز سررري فيمررا يررل عررام( مررن   يف مايووأيررار 

 .مشاورة املاحنني  يف نوفمرو تشرين الثاين(و  ات املشاريعواقرتاح

 
رنرام  تنفيرذ االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات بمروارد ة القردرات القيرود املفروضرة علرى ناقشت جلنة التنفيذ وتنميرو  -9

أن هيئررة ترردابري الصررحة النباتيررة قررد أنشررأت جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات. والحظررت اللجنررة  والرردعم املترراا للجنررة التنفيررذ
جلميرع  يرل سرنتنيجتماعرات  االدعم تيسرري انعقراد من أجل  وفرةاألموال مت نأعلى افرتا  وتنمية القدرات يجهاز فرع  

. ووافقرت جلنرة املنشرودة النترائ  قيرق ر إجنراز املهرام و عذّ تاللجنة. وإن مل تكن األموال متوفرة  سري وتأدية وظائ  األعضا 
طلبررت و  اتالتخطرريط و ديررد األولويرر مررن أجررل ةواملقرتحرر ةاحلاليرر امليزانيررة حالررةالتنفيررذ وتنميررة القرردرات علررى ضرررورة فهررم 

أيثرر األمانة أن األمور ستصرب  فأوضحت للجنة التنفيذ وتنمية القدرات.  توضيحاً بشأن التمويل واملوارد احلالية واملقرتحة
إنشرا  جمموعرات فرعيرة لتلفرة و ديرد برنرام  عمرل التنفيذ وتنمية القردرات بعرد مع انتها  االجتما  األول للجنة  وضوحاً 
أفضل. وقد مت االتفاق أيضاً على أنه سيتم إعالم هيئرة تردابري الصرحة النباتيرة ومكتبهرا بشرأن احلاجرة إىل  على حنواللجنة 
 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات.أموال من الرنام  العادي لتوفري 

 
 تنفيذالالتعاون بين وضع المعايير و  -ثالثاا

 

 مواضرريع قرررتاابالنرردا  المررا يتعلررق  بالتقرردم الررذي أحرزترره جمموعررة الرتييررز يفترّحررب جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات  -10
ر التعراون يعتر وثيرق  ن بشركلامبا أن عمل جلنة املعايري وعمرل جلنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات مرتبطرو  .املعايري والتنفيذبشأن 

 بغررا النظرررآليرات التعرراون وتطويرهرا علررى االتفراق عليهمررا  وجبسرريتويف هررذا الصردد أمرراً بررالأل األمهيرة.  والتنسريق بينهمررا
للجنتني يف اجتماعات يل منهمرا على ذل  املشارية املتبادلة األمثلة وتتضمن  .يف األساساآلليات  بعا هذه عن وجود

اآلليرات اإلضرافية  تشرملقرد . و هرافي تعيرني مرراقبنيو هرذه االجتماعرات الواحرد بعرد اآلخرر  عقدعلى حد سوا  من خالل 
 .بصورة ياملة مشرتية من أجل ضمان إشراك يل من اللجنتني على حد سوا بلورة خطط عمل 
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بلرررورة توجيهرررات مشررررتك فضرررال عرررن نررردا  توجيررره و  عرررايرياملمشررررو  صررريا ة مبهمرررة ييرررز جمموعرررة الرت تكليررر  ومت  -11
وإطررار املعررايري املعررايري املشرررتية يف االعتبررار خررذ األاملتعلقررة بالصررحة النباتيررة مررع لألطررراف املتعاقرردة مررن أجررل رفررع املسررائل 

مررن أجررل إجررررا    املشرررتكاملهررام فريرررق عرررف سررابقاً بيرران يالررذي   عررريف باملواضرريعاملهررام املوالتنفيررذ. ومت اقرررتاا إنشررا  فريررق 
وجلنررة وضررع  إىل جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردراتواضرريع وتقرردا توصرريات حررول املاالقرتاحررات الررواردة  بشررأنأويل اسررتعرا  

 أفضرل املسرائل و ديرد عرنمن أجل احلصول علرى حملرة عامرة  القرتاحاتشامل ل. وستقوم يال اللجنتان باستعرا  املعايري
تقيريم املسرائل  عرنجنتني معرا مرن أجرل إبرالغ هيئرة تردابري الصرحة النباتيرة ويذل  سيعمل رئي  يل من الل لعمل.لمسار 
 .على انيئة املقرتحة

 
 وتنمية القدرات تنفيذأنشطة ال -رابعاا

 
نطاق مسجلولية تندرج ضمن إما ه  و أساسية يف تنفيذ االتفاقية  عناصرالتالية تعتر املشاريع واجملموعات الفرعية  -12

املناقشة  ةالتالي وتوجز النقاطجلنة التنفيذ وتنمية القدرات بشكل يبري. جلنة التنفيذ وتنمية القدرات أو أهنا تتطلب مشارية 
 اليت أجريت خالل االجتما  األول للجنة التنفيذ وتنمية القدرات:

 
 .اسررررتاتيجية تنميرررة القررردرات الوطنيرررة يف جمرررال الصرررحة سررريتم اسرررتخدام  اسررررتاتيجية التنفيرررذ وتنميرررة القررردرات

اسررررتاتيجية إلعرررداد  يأسررراس  2030-2020فررررتة لاسررررتاتيجية االتفاقيرررة لومشررررو  النباتيرررة التابعرررة لالتفاقيرررة 
ايتسرراب فهررم التفاقيررة بة لسرررتاتيجياالوثررائق اللتلرر  وستسررم  مراجعررة جديرردة للتنفيررذ وتنميررة القرردرات. 

لتنفيرذ جلنرة ا قدمىل ذل  سرتإالتنفيذ وتنمية القدرات. وباإلضافة يف اسرتاتيجية جلنة يرز  ا جيب أنشامل مل
االنتهررا  مررن صرريا ة  بعررد 2030-2020فرررتة لاالتفاقيررة ل اسرررتاتيجيةعلررى مشرررو  تعليقاهتررا  تنميرة القرردراتو 

 .املسودة النهائية
 

 عنررد االنتهررا  مررن قررد تسرراعد جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات  .إصرردار الشررهادات اإللكرتونيررة للصررحة النباتيررة
 مبررا فيهررا بإصردار الشررهادات اإللكرتونيرة للصررحة النباتيرةيف مسررائل التنفيرذ وتنميررة القردرات املتعلقررة املشررو  

ال تشركل جرز اً الريت األطراف املتعاقدة حلول إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيرة استمرار اعتماد 
اإللكرتونيررة للصررحة النباتيررة إصرردار الشررهادات  حررولرفررع مسررتوى الرروع  وسرريكون . الرنررام  التجرررييمررن 
 دورالر يفيف هذا الصدد. وجيب أن يظهر جناا عملية إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  اضروريً 

السرريعة واآلمنرة. ووافقرت جلنرة يف تيسرري التجرارة  الذي يلعبره إصردار الشرهادات اإللكرتونيرة للصرحة النباتيرة
وتنميرررة القررردرات رفرررع مسرررتوى الررروع  الررررام  انادفرررة إىل  ديرررد يف باشررررة املالتنفيرررذ وتنميرررة القررردرات علرررى 

 .إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةباملتعلقة 
 

 ديرررد طبيعرررة التعررراون برررني بأنررره مرررن الضرررروري ة التنفيرررذ وتنميرررة القررردرات . اقرتحرررت جلنرررالتجرررارة اإللكرتونيرررة 
عالقرررات أي دليرررل بشرررأن الإعرررداد حماولرررة يرررة لوقايرررة النباترررات قبرررل منظمرررة اجلمرررارك العامليرررة واالتفاقيرررة الدول

دافع جلنة التنفيذ وتنميرة بأصحاب املصلحة ذات الصلة. ومت االتفاق أيضاً على أن تُ التجارة اإللكرتونية  يف
 .جملموعات املعنيةالقدرات عن أنشطة التجارة اإللكرتونية من أجل ضمان التعاون بني ا
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  املنظمررات الوطنيررة لوقايررة النباترراتالرريت تقرروم هبررا  عمليررة الرصررد عترررت. باحلاويررات البحريررةفريررق املهررام املعرريف 
القطررا  املعرريف  لتنظيرر  مررن تعبئررة وحرردات نقررل الشررحنات وبيانررات ابشررأن دونررة املمارسررات مب بشررأن التقيررد

ضرررورية يف هررذا الصرردد. أمررن الصررحة النباتيررة للحاويررات سررنة بعررد سررنة علررى  فررهإىل جانررب األثررر الررذي ختلّ 
إىل املنظمررات الوطنيررة نرردا   وجه جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات وأمانررة االتفاقيررة الدوليررة لوقايررة النباترراتوسررت

 سيقوم فريق املهام املعريفوبالتايل  .الالزمة وتوفري بيانات الرصد هانفسالتعري  عن النباتات من أجل لوقاية 
عمليرررات الرصرررد طبرررق علرررى نتالررريت التررردابري املرررذيورة أعررراله وبتحديرررد  نترررائ باحلاويرررات البحريرررة باسرررتعرا  ال

إىل باحلاويات البحرية فريق املهام املعيف اجلارية. وسيسعى ممثل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لدى األساسية و 
 ليررل احلالررة ضرررورية لضررمان النررو  البيانررات االعتبررار يف خررذ األمررع يف هررذا الصرردد احلصررول علررى توضرري  

 على النحو األمثل.الراهنة 
 

 األمرم إعرالن بشرأن التقردم احملررز علرى جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إطال  . مت السنة الدولية للصحة النباتية
السرنة الدوليرة املراسرالت بشرأن توجيره اق علرى . ومت االتفرالسنة الدوليرة للصرحة النباتيرة 2020سنة املتحدة 

أنررره يتوجرررب علرررى األطرررراف وزارات الشرررجلون اخلارجيرررة ووزارات الزراعرررة وعلرررى يرررّل مرررن للصرررحة النباتيرررة إىل  
ا السرنة الدوليرة ا قررت راعة واألمم املتحدة من أجل دعم ااملتعاقدة أن تتصل مبمثليها لدى منظمة األ ذية والز 

 للصحة النباتية.
 

  توضررري . . لررروحن أن مصرررطل   اآلفرررات الناشرررئة   تررراج إىل آلفرررات الناشرررئةلو  مراقبرررةللالرنرررام  التجرررريي
الرنرام   أفكرار حروليف تقردا و  اآلفرات الناشرئةودعيت جلنة التنفيذ وتنميرة القردرات إىل املسرامهة يف تقيريم 

فضراًل  ةاقبرملر ابتتعلرق ووافقت جلنة التنفيذ وتنميرة القردرات علرى تروفري مرواد متاحرة مسربقاً مراقبة. لل التجريي
االعتبرررار ضرررمن إطرررار الرنرررام  التجرررريي وذلررر  مرررن أجرررل تشررراطر يف  ألخرررذهاآلفرررات األمثلرررة الثالثرررة لعرررن 

 .مع األمانة واملوارد الفنية املراقبةيف جمال التدريب 
 

 تنفيررذ . وافقررت جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات علررى أنرره جيررب تشررجيع توصرريات هيئررة ترردابري الصررحة النباتيررة
التوصريات تنفيرذ  شركليس. و أمكن ذلر  مانشطة حيثاألاالضطال  بهيئة تدابري الصحة النباتية و توصيات 
. وسررتقوم جلنررة التنفيررذ وتنميررة جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردرات جررز اً مررن برنررام  عمررلتشررخيص اآلفررات بشررأن 

 بشأن النباتات املائية.رفع مستوى الوع  مواد من أجل بوضع القدرات 
 

 يف الررريت ترررتم مناقشرررتها . ينبغررر  علرررى املواضررريع الدوليرررة لوقايرررة النباترررات إلقليميرررة لالتفاقيرررةحلقرررات العمرررل ا
  وبلجنرة التنفيرذ وتنميرة القردرات لجنة وضع املعرايريالقضايا ذات الصلة ب حلقات العمل أن تقيم توازناً بني

املعررايري الدوليرة لترردابري الصرحة النباتيرة ورفررع التقرارير الوطنيررة ومبرادرات تنميررة مشراريع علرى وجره اخلصررون و 
علررى  عمررل مررن التعليررق فحسرربحلقررات ال انرردف املنشررود مررنالقرردرات و ريهررا. ولررذل  جيررب أن يتحررول 

ليم املعررررايري الدوليررررة لترررردابري الصررررحة النباتيررررة إىل تشرررراطر املعلومررررات بررررني األطررررراف املتعاقرررردة واألقررررامشرررراريع 
دول أعمرال حلقرات جلرمزيرد مرن املسرامهات وتنميرة القردرات علرى تقردا  وافقت جلنرة التنفيرذقد واألمانة. و 

 العمل اإلقليمية.
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 جلنررة التنفيررذ  سرروف تشرررف .بوابررة الدوليررة للصررحة النباتيررة ومرروارد الصررحة النباتيررةلالصررفحات اإللكرتونيررة ل
علرى تنفيرذ الوالصرفحات اخلاصرة ب لكرتوين ملوارد الصرحة النباتيرةإعادة تنظيم املوقع اإل علىوتنمية القدرات 

ن يتم  ديد هيكل الصفحة اخلاصة مبوارد الصحة النباتية  سيتم  ديد إ. وما البوابة الدولية للصحة النباتية
احات االقرت تقدا تنسيق معايري  تتوىلاألولويات وتشكيل جمموعة فرعية تابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات 

مبسرراعدة   عمليررات اخلاصررة هبررا واستعراضررها. وستسررعى جلنررة التنفيررذ وتنميررة القرردراتالبشررأن املرروارد الفنيررة و 
صرفحات البوابررة الدوليررة للصررحة النباتيرة  ياملعررايري الدوليررة لترردابري الصررحة  حمترروى مرراجإىل زيررادة إد  األمانرة

 النباتية على سبيل املثال( وموارد الصحة النباتية  التشخيصات ذات الصلة على سبيل املثال(.

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يل : -13
 

 .التنفيذ وتنمية القدراتتقرير رئي  جلنة ب اإلحاطة علماً  (1 
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  -العضوية في الجهاز الفرعي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 
 معلومات أساسية

،  لى إر ححححححا    ة 2017، ا أب يل/ريسححححححا  1وافقت هيئة تدابري الصححححححبة ال )اتية (ايفيئةر ا اوثاا العارية   حححححح   
 للت فيذ وت مية القدثات مبوجب االختصاصات والالئبة الداخلية املعتمد . 

وب ا   لى ق اث ايفيئة ا اوثاا العارية   حححححححححححححح  ، أفلقت أاارة االتفاقية الدولية لوقاية ال )اتات (االتفاقية الدوليةر  
لالرضححما   4 ،3 ،2لألف اا ال اغ)ني ا تقدمي ت شححيباا  2017 د  ردا ات خالل الفرت  املمتد  ان اايو/أياث إىل يوليو/متوز 

وبني،  لى أ  ت ا ان جهات االتصال ال مسية ا االتفاقية الدولية وان امل ظمة اإلقليمية إىل اللج ة كأ ضا  أو أ ضا  ا ا
 لوقاية ال )اتات.

قليمية لوقاية وتُق)ل الرتشححححححححححححححيبات فقن ا دال وثات ان إددا جهات االتصححححححححححححححال ال مسية أو امل ظمات اإل 
فاصححححححيل  ن امل شحححححح   واوجا  ن لوبة، مبا ا ذلك تال )اتات ضححححححمن املهلة الاا ية اشدا  ا ححححححفو ة تميمل املسححححححت دات امل 

 اخلربات واستماث  بيا  االلتاا . 
 

 عملية اختيار األعضاء في لجنة التنفيذ وتنمية القدرات
  :تت)مل  ملية اختياث األف اا لي ضموا إىل  ضوية اللج ة خ وات  د   هي كاآليت 
  ري اختياث امل شحححححححححبنير. اود د  (جدول بيارات اعايتقو  أاارة االتفاقية الدولية بوضحححححححححمل الرتشحححححححححيبات ا صحححححححححي ة

  ة. وت مل اعايري اختياث امل شبني خربات امل ش   وخربته ليكو   ضًوا فا اًل ا اللج
   وتقو    ة ت مية القدثات ا االتفاقية الدولية لوقاية ال )اتات باسححححححححححححححتع ا  الرتشححححححححححححححيبات خالل االجتما  الذ

 ، وتصدث توصيااا بال س)ة إىل األ ضا   ن األقالي  واخلربا  واأل ضا  امل اوبني. 5 2017  قدته ا اايو/أياث
   بدثاسححححححححححححححة توصححححححححححححححيات   ة ت مية القدثات  6 2017يقو  اكتب ايفيئة ا االجتما  الذ   قده ا يوريو/داي ا

إىل اخلربات/اخلرب  واختياث امل شححححبني  لى أسححححاع التوزيمل ا   اا (سحححح)عة ا شححححبنير و دا إضححححاا ا ه  اسححححت اًاا 

                                                      
 -، التق ي  2017الدوث  العارية      يفيئة تدابري الصبة ال )اتية، أب يل/ريسا    1

.pdf02-08-2017-_REPORT_withISPMS_Arabic12/CPM_09/2017https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/ 
development-capacity-and-https://www.ippc.int/en/calls/implementation- -للعضوية ا اللج ة  ردا  لتقدمي الرتشيبات  2

/onsnominati-member-for-call-ic-committee 
lopmentdeve-capacity-and-https://www.ippc.int/en/calls/implementation- -ردا  لتقدمي الرتشيبات للعضوية ان إقلي  ال  ق األاىن   3

committee-ic-call-for-member-nominations-from-the-near-east-region/  
capacity-and-en/calls/implementation/https://www.ippc.int- -ردا  لتقدمي الرتشيبات لأل ضا  امل اوبني ان إقليمي آسيا وأوثوبا   4

/regions-europe-and-asia-the-from-nominations-member-alternate-for-call-ic-committee-development 
  -ة القدثات امل فو  إىل   ة الت فيذ وت مي 2017تق ي  االجتما  التبضري  للج ة ت مية القدثات ا اايو/أياث   5
 U.pdf2_May_EWryz17-2IC_Preparatory__Meeting_Report_/06/2017https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/ 
 /84687https://www.ippc.int/en/publications/ - 2017تق ي  اكتب هيئة تدابري الصبة ال )اتية ا يوريو/داي ا    6

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-member-nominations/
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-member-nominations/
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-member-nominations/
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-alternate-member-nominations-from-the-asia-and-europe-regions/
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-alternate-member-nominations-from-the-asia-and-europe-regions/
https://www.ippc.int/en/calls/implementation-and-capacity-development-committee-ic-call-for-alternate-member-nominations-from-the-asia-and-europe-regions/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/06/IC_Preparatory__Meeting_Report_2-17_May_EWryz2U.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/84687/
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بدثاسححة وتأكيد  7 2017ا شححبنير. يقو  اكتب ايفيئة ا االجتما  االفرتاضححي ا ايسححمرب/كارو  األول  (مخسححة
األ ضا  امل اوبني  ن إقلي  آسيا و ضو ا اوب ا اثك  ن إقلي  أا يكا ال مالية ب ا   لى الرتشيبات األخري  

 الواثا  ان اإلقليمني. 
 قدثات. توجيه ا و  ثمسية إىل أف اا خمتاثين لالرضما  إىل  ضوية   ة الت فيذ وت مية ال 
 ا  واخلربا  واأل ضحححححا  امل اوبني إثسحححححال إشحححححعاث إىل األف ا  املتعاقد  وامل ظمات اإلقليمية لوقاية ال )اتات باأل ضححححح

 ا دا ا   ة الت فيذ وت مية القدثات. 
 

 وتنمية القدرات في لجنة التنفيذ والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتتمثيل لجنة المعايير 
لوقاية ال )اتات للم حححححححححاثكة  ج ت التوصحححححححححية مبمعل وادد ان   ة املعايري ومعل وادد ان بني امل ظمات اإلقليمية 

وقاية ال )اتات  ان ا ظمة Stephanie Bloemان اململكة املتبد  و Sam Bishop  ة الت فيذ وت مية القدثات. ا
 أا يكا ال مالية  لى التوايل. ا
 

 العضوية في لجنة التنفيذ وتنمية القدرات
 اثات اكتب ايفيئة الصححححححااث   ن وت ا ى فيها ق 1ت ا العضححححححوية ايفالية ا   ة الت فيذ وت مية القدثات ا امللب   

 . 2017اجتما يه ا يوريو/داي ا  وايسمرب/كارو  األول 
 

 هيئة تدابري الصبة ال )اتية اد و  إىل:وإ    
 .1لب  اإلدافة  لًما بعضوية   ة الت فيذ وت مية القدثات  لى ال بو الواثا ا امل ر1(

 

                                                      
  هيضا  ال ابن فوث تواف - 2017تق ي  اجتما  اكتب هيئة تدابري الصبة ال )اتية ا يوريو/داي ا    7
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 قائمة باألعضاء في لجنة التنفيذ وتنمية القدرات -1الملحق 
 

 الجهاز الفرعي لهيئة تدابير الصحة النباتية، لجنة التنفيذ وتنمية القدرات 
 قائمة باألعضاء

 ر 2018ي اي /كارو  العاين  23(آخ  حتديث ا 
 اإللكترونيعنوان البريد  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 

انتهاء 
 الوالية 

  ضو مع ل  ن:
 أف يقيا

 Faith NDUNGE السيدة
 ثئيسة خداات السالاة ال)يولوجية والصبة ال )اتية. 

 كي يا/اائ   تفتيش الصبة ال )اتية ا كي يا. 
 ، رريويب، كي يا49592ص دوق ب يد 

 0709891000 / 254+ايفاتف: 
 

 
fndunge@kephis.org 2020 

  ضو معل  ن:
 آسيا

 Yuji KITAHARA السيد
 ب أ  ايفج  ال )ايت.  ك)ري ثؤسا  قس  امل اوثات الع ائية

 اليابا ، وزاث  الاثا ة وال ابات والع و  السمكية.
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

100-8950. 
 4565ال ق  الداخلي:  8111-3502-3-81+ايفاتف: 

 

 
@maff.go.jp090yuji_kitahara 2020 

  ضو معل  ن:
أا يكا الالتي ية 
 وال)ب  الكاثييب

 Francisco GUTIEREZالسيد 
 ادي  فين خمتص بالصبة ال )اتية 

 الاثا ية ا بلياهيئة الصبة 
Corner Hummingbird hw /Fd, Belmopan, Belize 

 0319 604 501+ايفاتف: 
 

 
francisco.gutierrez@baha.org.bz 2020 

 معل  ن:  ضو
 أوثوبا

 

ثئيس   ة الت فيذ 
  وت مية القدثات

 Olga LAVRENTJEVAالسيدة 
 إااث  الصبة ال )اتية. است اث  ا شؤو  الصبة ال )اتية،

 إستوريا / وزاث  ال ؤو  ال يفية. 
Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn. 

 6535 625 372+ايفاتف: 
 

 
olga.lavrentjeva@agri.ee 2020 

  ضو معل  ن:
 ال  ق األاىن

  السيد مأمون البكري
 ثئيس خمتربات الصبة ال )اتية 

 وزاث  الاثا ةاألثا  / 
  م ا ، األثا  - 8374ص دوق ب يد 

 962799063228+ايفاتف: 
 

 
mambakri@email.com 2020 

  ضو معل  ن:
 أا يكا ال مالية

 

 رائب ال ئيس 

 Dominique PELLETIERالسيد 
 اسؤول  ن املعايري الدولية للصبة ال )اتية 

 الوكالة الك دية لفبص األغذية 
1400 ,Merivale rd, Tower 1, room 301, Ottawa, 

ON, Canada K1A 0Y9 
 6492 773 613+ايفاتف: 

dominique.pelletier@inspection.gc.ca 
 

2020 
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mailto:yuji_kitahara090@maff.go.jp
mailto:francisco.gutierrez@baha.org.bz
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mailto:mambakri@email.com
mailto:dominique.pelletier@inspection.gc.ca
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 اإللكترونيعنوان البريد  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 
 

انتهاء 
 الوالية 

  ضو معل  ن:
ج وب غ ب 
 اشين ايفاائ

 Ngatoko NGATOKO السيد
 ادي  اائ   السالاة ال)يولوجية 

 وزاث  الاثا ة ا جاث كوك 
 28711 682+ايفاتف: 

 

nngatoko@agriculture.gov.ck 2020 

 Kenneth MSISKA السيد خ)ري
املسؤول ال ئيسي  ن ال)بوث الاثا ية / جهة االتصال التابعة 

 لالتفاقية الدولية لوقاية ال )اتات 
Mount Makulu Research, P/B 7, Chilanga, Lusaka 

Zambia. 
 260977771503+ايفاتف: 

 

@yahoo.co.uk12msiska 2020 

 Dilli Ram SHARMA السيد خ)ري
 ادي  الربااج (السك تري امل رتكر 

 ادي ية وقاية ال )اتات، امل ظمة الوف ية لوقاية ال )اتات، ري)ال 
Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal 

 9841369615-0977ايفاتف: 
 

@gmail.com2018sharmadilli. 2020 

 Magda GONZÁLEZ ARROYO السيدة خ)ري
 ثئيسة إااث  املعايري واألرظمة 

 وزاث  الاثا ة والع و  ايفيوارية
Sabana sur, San José, contiguo al ed. De ministerio 

de Agricultura y Ganadería, CP 10108 
 25493600 506+ايفاتف: 

 

mgonzalez@sfe.go.cr 2020 

 Christopher John DALE السيد خ)ري
 ادي  الربااج، الربرااج الدويل مل اق)ة الصبة ال )اتية 

 وزاث  الاثا ة واملواثا املائية 
7 London Circuit, Canberra, Australia ACT 2601 

 262725194 61+ايفاتف: 
 

chris.dale@agriculture.gov.au 2020 

 Sally JENNINGS السيدة خ)ري
 ك)ري حمللي السياسات 

 ريوزيل دا، وزاث  الص ا ات األولية 
25 The Terrace, CBD, Wellington, New Zealand 

 8940431 4 64+ايفاتف: 
 

Sally.Jennings@mpi.govt.nz 2020 

mailto:nngatoko@agriculture.gov.ck
mailto:msiska12@yahoo.co.uk
mailto:sharmadilli.2018@gmail.com
mailto:mgonzalez@sfe.go.cr
mailto:chris.dale@agriculture.gov.au
mailto:Sally.Jennings@mpi.govt.nz
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 اإللكترونيعنوان البريد  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 
 

انتهاء 
 الوالية 

معل ا ظمات 
إقليمية لوقاية 

 1ال )اتات

 Stephanie BLOEM السيدة
 املدي   الت فيذية 

 أا يكا ال مالية اا ظمة وقاية ال )اتات 
1730 Varsity Drive, Suite 145 

Raleigh, NC 27606 
 الواليات املتبد  األا يكية

 4040-617 (919+)ايفاتف: 
 4761-480 (919 +)ايفاتف: 

 

 Stephanie.Bloem@NAPPO.org 
SBloem.NAPPO@gmail.com 

 

 

 Samuel BISHOP السيد 2معل   ة املعايري
 اكتب ثئيس املسؤولني  ن الصبة ال )اتية 

 إااث  ال)يئة واألغذية وال ؤو  ال يفية 
National Agri-Food Innovation Campus 

Sand Hutton 
 روثث يوثك اي ، اململكة املتبد  

 405153 1904 (0) 44 +ايفاتف: 

 

sam.bishop@defra.gsi.gov.uk  

 

  

                                                      
 قد يت ري  املمعل املعني  ان وقت إىل آخ  حبسب اا تق ثه امل ظمات اإلقليمية لوقاية ال )اتات  1
 قد يت ري  املمعل املعني  ان وقت إىل آخ  حبسب اا تق ثه   ة املعايري  2

mailto:Stephanie.Bloem@NAPPO.org
mailto:SBloem.NAPPO@gmail.com
mailto:sam.bishop@defra.gsi.gov.uk
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 قائمة باألعضاء المناوبين 
 عنوان البريد اإللكتروني  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 

 انتهاء الوالية 

  ضو ا اوب:
 أف يقيا

 Philip Karonjo NJOROGE السيد
 ثئيس قس  التجاث  واملعايري 

 اائ   فبص الصبة ال )اتية ا كي يا 
 ، رريويب، كي يا 49592ص دوق ب يد 

 8000 661 20-254+ ايفاتف:
 

pknjoro@gmail.com 2020 

  ضو ا اوب:
أا يكا الالتي ية 
 وال)ب  الكاثييب

 Nelson LAVILLE السيد
 ثئيس خداات وقاية ال )اتات وايفج  ال )ايت. 

 كم ولث اواي يكا / وزاث  الاثا ة 
Botanic Gardens, Roseau, Dominica 

 3802 266 767 1+ايفاتف: 
 

 
nelson.laville@gmail.com 

2020 

  ضو ا اوب:
 ال  ق األاىن

 اهلل  السيد أحمد م. عبد
 اسؤول وقاية ال )اتات

 إقلي  ال  ق األاىن (ق  ر 
 ال اب  السابمل، ب ج ا صوث ، شاث  املي ا ، الدودة، ق   

 97433262779+ايفاتف: 
 

; bidoeng@yahoo.com
bidoeng@gmail.com 

2020 

  ضو ا اوب:
 أا يكا ال مالية

 Wendy BELTZ السيدة
 املدي   الوف ية للعمليات امليدارية 

اائ   فبص  -املتبد  األا يكية / وزاث  الاثا ة الواليات 
 وقاية ال )اتات وايفج  ال )ايت -الصبة ايفيوارية وال )اتية 

2150 Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, 
Colorado, USA 

 7564-494-970 1+ايفاتف: 
 

wendolyn.beltz@aphis.usda.gov 2020 

 ضو ا اوب 
 ا اثك:

 أا يكا ال مالية

 Parul R. PATEL السيدة
 الاثا يني، ب رااج قارو  السي  اخلربا ك)ري  

اائ   فبص  -الواليات املتبد  األا يكية / وزاث  الاثا ة 
 وقاية ال )اتات وايفج  ال )ايت -الصبة ايفيوارية وال )اتية 

2150 Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, 
Colorado, USA 

 3018512351 1+ايفاتف: 
 

 
Parul.R.Patel@aphis.usda.gov 

2020 

  ضو ا اوب:
ج وب غ ب 

 ايفاائ اشين

 Nathan Andrew REID السيد
 ادي  ال ؤو  الاثا ية، ال  اكات ان أجل االاتعال. 

 وزاث  الاثا ة واملواثا املائية
7 London Circuit, Canberra, Australia ACT 2601 

 62725023 2 61+ايفاتف: 
 

 
nathan.reid@agriculture.gov.au 

2020 

mailto:bidoeng@yahoo.com
mailto:nathan.reid@agriculture.gov.au
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 قائمة باألعضاء المناوبين 
 عنوان البريد اإللكتروني  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 

 انتهاء الوالية 

  ضو ا اوب:
 آسيا

 Hansook PARK السيدة
 املححححححححدي   املسححححححححححححححححححححححا ححححححححد  لوكححححححححالححححححححة ايفج  ايفيواين وال )ححححححححايت

 كوثيا  مجهوثية ا
177 ,Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si, 

Gyeongsangbuk-so - 39660 
 كوثيا  مجهوثية

 0635 912 54 82+ايفاتف: 
 

 
@korea.kr101hspark 

2020 

 ضو ا اوب: 
 أوثوبا

 شاغر
 

  

 

mailto:hspark101@korea.kr

