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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 2018تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات في عام 

 من جدول األعمال 1-13البند  

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 

     

 2018المناقشات الهامة التي جرت بشأن حلقات العمل اإلقليمية في عام  -أوًال 

حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ، يف 2018يف عام  ،ابلدً  141 من اشخصً  222 شارك -1
ى با الوسطو : أفريقيا، وآسيا، والبحر الكارييب، وأور 1يف األقاليم السبعة التالية 2018اليت نظمت يف عام (االتفاقية الدولية) 

 فريقيا، وجنوب غرب احمليط اهلادئ.أوالشرقية وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية، والشرق األدىن ومشال 

                                                      
 :2018العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  حلقات 1 
 https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2018-ippc-regional-workshops/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2018-ippc-regional-workshops/
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 لالتفاقية الدوليةالخطوط التوجيهية المتعلقة بتنظيم حلقات العمل اإلقليمية  -ألف

، مسألة تنظيم حلقات 2018يف يونيو/حزيران نعقد ، خالل اجتماعه املتدابري الصحة النباتية ناقش مكتب هيئة -2
العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية. وأشاد املكتب بأمهية حلقات العمل اإلقليمية ووافق على اخلطوط التوجيهية املتعلقة 

 هبذه الوثيقة. 1يف املرفق  لبتنظيمها على النحو املفصّ 

 تنظيم حلقات العملب وتوليها زمام األمور في ما يتعلقمرونة األقاليم  -باء

 اإلقليمية لالتفاقية الدولية

أشار املكتب إىل أنه ينبغي أن يكون حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية جدول أعمال متوازن مع ختصيص  -3
 ثالثة التالية:ما يلزم من الوقت للمجاالت ال

 مناقشة مشاريع املعايري الدولية والتعليق عليها، •
 يع واألنشطة،ر تلقي التحديثات من أمانة االتفاقية الدولية بشأن املشا  •
 مناقشة القضايا ذات االهتمام اإلقليمي.  •

 للعروض. أقلّ  تفق على أنه ينبغي ختصيص املزيد من الوقت للتعليقات واملناقشات بشأن مشاريع املعايري ووقاتُ و  -4

لتحلي اأمانة االتفاقية الدولية  ضرورة أن تواصلكما أشار املكتب إىل أن لكل إقليم احتياجات خمتلفة وإىل  -5
 نة يف النهج الذي تتبعه وينبغي أال تكون توجيهية بشكل مفرط بشأن حمتوى حلقات العمل. وأوصت اخلطوط التوجيهيةو ر بامل

 تقدم إسهامات إىل األمانة خبصوص متطلباهتا اإلقليمية.بإنشاء جلان تنظيمية إقليمية 

  تسمية حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية -جيم 

تتيح جملتمع  اتليالفعاأن هذه أشار أمني االتفاقية الدولية، يف ما يتعلق باالسم املسند إىل حلقات العمل، إىل  -6
 التجارة، وإىل ي تضطلع به االتفاقية الدولية يف جمايل وقاية النباتات وتيسرياالتفاقية الدولية فرصة هامة للتوعية بالدور الذ

على ذلك،  ". ووافق املكتبلوقاية النباتات عبارة "االتفاقية الدوليةعنوان حلقات العمل أن حيمل األمهية مبكان  أنه من
 .اكبريً   اماليً  ادعمً هذه املؤسسات قدم تدما لكنه وافق أيضا على أنه ميكن أيضا إدراج أمساء مؤسسات أخرى يف العنوان عن

 مواعيد حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية -دال

حلقات عمل االتفاقية الدولية إىل شهر أغسطس/آب إلتاحة انعقاد التخطيط االسرتاتيجي نقل  موعةجم اقرتحت -7
ري والتنفيذ. بشأن املواضيع املقرتحة بالنسبة إىل املعاياملزيد من الوقت إلعداد التعليقات الوطنية والسماح بإجراء مناقشات 

، أثناء اجتماعه املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول، على ضرورة بذل جهود لتنظيم تدابري الصحة النباتية ووافق مكتب هيئة
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الل الدورة الرابعة خحلقات العمل اإلقليمية تبعا لذلك. وستخضع هذه املسألة للمزيد من النقاش مع اجملموعات اإلقليمية 
 ).2019عشرة للهيئة (

 أفريقيافي  لوقاية النباتاتحلقة (حلقات) العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية  -هاء

، على دراسة إمكانية تنظيم حلقتني أو ثالث 2018وافق املكتب، خالل اجتماعه املنعقد يف يونيو/حزيران  -8
أحد املشرتكني بطلب  متماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي، تقدّ حلقات عمل إقليمية إلقليم أفريقيا. وخالل اج

اللغة لناطقة بواحدة بالنسبة إىل البلدان ا -مفاده تقسيم حلقات العمل اإلقليمية ألفريقيا إىل حلقيت عمل منفصلتني
ايري الدولية أسهل حتليل مشاريع املعوذلك جلعل عملية   -اإلنكليزية وأخرى للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية/ الربتغالية

 تيسري املناقشات.لو 

حلقيت عمل منفصلتني، مع التوضيح أن حلقات العمل عقد ولكن أشري إىل أن بعض بلدان اإلقليم ال يريد  -9
اإلقليمية السابقة شهدت إنشاء جمموعات لغوية منفصلة. وسيتعني التوصل إىل اتفاقات إقليمية بشأن اخليار املناسب 

 كون هناك حاجة إىل تعبئة موارد أكثر لدعم حلقيت عمل.وست

 .الهلاخ واقرتح أمني االتفاقية الدولية مواصلة عقد حلقة عمل واحدة فقط وتوفري خدمات الرتمجة الفورية -10

 تاتالمسؤولين عن وقاية النبا ةالفرعي ةواإلقليمي ةاإلقليميفي المكاتب مشاركة موظفي المنظمة  -واو

، على أمهية 2018سّلطت أمانة االتفاقية الدولية الضوء، خالل اجتماع املكتب املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول  -11
النبايت كجهات  املسؤولني عن وقاية النباتات واإلنتاجيف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية االستعانة مبوظفي املنظمة 

لقات ّطالعهم على عمل أمانة االتفاقية الدولية ومشاركتهم فيه، ال سيما يف تنظيم حااتصال يف األقاليم التابعني هلا لضمان 
العمل اإلقليمية ومتويلها. واقرتح توجيه رسالة إىل املدير العام املساعد للمنظمة يف األقاليم لتشجيع املوظفني اإلقليميني 

ة يف هذا العمل. االتفاقية الدولية واللجان التنظيمية اإلقليمي املسؤولني عن وقاية النباتات واإلنتاج النبايت على مساعدة أمانة
ملسؤولني عن ا يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعيةوطلب مكتب اهليئة من أمانة االتفاقية الدولية دعوة موظفي املنظمة 

 دولية.ن مع أمانة االتفاقية الوقاية النباتات واإلنتاج النبايت إىل مناقشة السبل اليت ميكن هلم من خالهلا التعاو 

 

 ومحتواها 2018تنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية في عام  -اثانيً 

مع اللجان التنظيمية يف كل إقليم. وقد  ،على التوايل للعام الثاينو  2018يف عام  ،عملت أمانة االتفاقية الدولية -12
 تألفت هذه اللجان من ممثلني من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملكاتب اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية التابعة ملنظمة
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ون يف ميدان ااملضيفة واملؤسسات املعنية األخرى (مثل معهد البلدان األمريكية للتعالوطنية واجلهات  األغذية والزراعة
 الزراعة). كما تضمنت أعضاء جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات من اإلقليم.

باالستناد إىل االقرتاحات الواردة من املشاورة  2018وقد وضع جدول أعمال حلقات عمل االتفاقية الدولية لعام  -13
 التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري وأمانة االتفاقية الدولية. وجلنة 2017التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف عام 

 ةت للمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملؤسسات األخرى املشاركِ حتيوأُ   -14
 يف التنظيم، خالل حلقة العمل، الفرصة لعرض أنشطتها يف جمال تنمية القدرات.

) حييط جمتمع االتفاقية دوليةال على البوابة الدولية للصحة النباتية (البوابةنشر إعالن يوليو/متوز، شهر ة ، يف بدايمتّ و  -15
متاحة على قد باتت  2018ا بأن مجيع العروض وجدول أعمال حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام الدولية علمً 
 هذه البوابة.

لكرتوين خالل كل حلقة عمل إقليمية ومت تكليف شخص مبسؤولية التحقق من واستخدم نظام التعليقات اإل -16
ة لكل إقليم. مباشرة أثناء حلقات العمل اإلقليميلكرتوين اإلالتعليقات قبل بداية حلقة العمل واستخدام نظام التعليقات 

 .ناقشتها بشكل مناسبا لضمان تبادل التعليقات بشأن مشاريع املعايري الدولية وما أساسيً ويعترب ذلك دورً 

 شارك أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف ،ويف حني شارك أعضاء جلنة املعايري يف مجيع حلقات العمل -17
 جمال خربهتم.الواقعة ضمن جدول األعمال من بنود المعظمها، وعرضوا 

 كل حلقة عمل إقليمية:عن  أخبار رئيسية  2الدولية شرت على البوابةونُ  -18

 .3ال كل حلقة عمل بشريط فيديو ترحييب من أمني االتفاقية الدوليةوافتتحت أعم  •

 والمشاركة فيها 2018تمويل حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية في عام  -اثالثً 

ظمات اليت تعرب خمتلف املنمن  تسىن تنظيم سبع حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية بفضل الدعم السخي -19
دود خمتلفة جهات خمتلفة مشاركة يف التنظيم إىل ح سامهتأمانة االتفاقية الدولية عن امتنا�ا الكبري هلا. ويف كل إقليم، 

 ووفقا آلليات خمتلفة.

ملشرتك بني اوقّدم مشروع االتفاقية الدولية بشأن تنمية القدرات يف إطار برنامج التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب   -20
الصني واملنظمة الدعم إىل حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا وكذلك حلقة العمل املتعلقة بالتزامات تقدمي 

 با الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى.و التقارير الوطنية يف أور 

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/news/category/ippcnews ∫بوابة الدوليةأخبار ال 2 

Plant Health and Environmental Protection  : 2018حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام 3  
https://www.youtube.com/watch?v=F55cHD5IMjE&list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC 

https://www.ippc.int/en/news/category/ippcnews/
https://www.youtube.com/watch?v=F55cHD5IMjE&list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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على  2018ة الدولية يف عام وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقي  -21
 4ةللصحة النباتي ةالبوابة الدولي

 ، إىل القيام مبا يلي: (2019)وإن اهليئة مدعوة، يف دورهتا الرابعة عشرة -22

هبذه  1باخلطوط التوجيهية املتعلقة حبلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية (كما ترد يف املرفق  ااإلحاطة علمً  )1(
 الوثيقة)؛

 ؛2018بالتقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام  اعلمً  إلحاطةا )2(
 .2019قبل �اية أغسطس/آب  2019حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام  عقدإمكانية يف  النظر )3(
  

                                                      
ippc-development/regional-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- ∫2018العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام  حلقات 4

workshops/2018-ippc-regional-workshops/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2018-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2018-ippc-regional-workshops/
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 التوجيهية المتعلقة بحلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات الخطوط -1الملحق 

 )2018مكتب اهليئة يف يونيو/حزيران  يت وافق عليهاال( 

 تتمثل أهداف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف ما يلي: -1

 ؛هاوإعداد لتدابري الصحة النباتية حتليل التعليقات بشأن مشاريع املعايري الدولية )1(
 وبناء القدرات يف جمال الصحة النباتية ورفع مستوى الوعي مبختلف أنشطة جمتمع االتفاقية الدولية؛ )2(
 وإتاحة منتدى لتبادل اخلربات واألفكار على املستوى اإلقليمي.  )3(

 ما يلي: اوتستغرق حلقة العمل يف العادة ثالثة أيام ويشمل جدول أعماهل -2

 يثات أمانة االتفاقية الدولية؛حتد )1(
 املشاورة األوىل والثانية؛ لغرض تهاوصياغمناقشة مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية) و  )2(
بناء القدرات يف جمال الصحة النباتية ورفع مستوى الوعي جبميع األنشطة ذات الصلة مبجتمع االتفاقية الدولية و  )3(

 ربات اإلقليمية.وتبادل اخل

 

 وجيوز لبعض األقاليم إدراج يوم (أيام) إضافية لزيارة ميدانية و/أو ملناقشة القضايا ذات األمهية اإلقليمية. -3

 مسائل عامة -أوًال 

لكل حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية خصائص تنظيمية ولوجستية ومتويلية وينبغي بذل جهود من أجل إجياد  -4
 القضايا العاملية واإلقليمية.توازن بني معاجلة 

 ويشمل تنظيم حلقات العمل ما يلي:  -5

اقية الدولية وممثل تتألف من أمانة االتف أن وينبغيبالنسبة إىل كل حلقة عمل إقليمية  إنشاء جلنة تنظيمية ينبغي )1(
لمنظمات اإلقليمية لوقاية ل يف التنظيم الذين هم ممثلون نيالتنفيذ وتنمية القدرات واملشاركعن جلنة املعايري وجلنة 

النباتات، واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية التابعة للمنظمة، والبلد املضيف وأي منظمات أخرى معنية تدعم 
 حلقة العمل؛

 ل جلنة تنظيمية ومشارك على بذل جهود للمساعدة يف تأمني التمويل الالزم حللقة العمل؛تشجَّع ك )2(
م "حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات" من باب االتساق حتمل حلقات العمل هذه اس )3(

وللمساعدة على ضمان تسليط الضوء على االتفاقية الدولية على الصعيد العاملي. وحيثما تقدم حكومات أو 
يل املثال حلقة بمؤسسات أخرى دعما ماليا كبريا، جيوز إدراج امسها بعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، على س

 عمل اإلقليمية املشرتكة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات [واسم املؤسسة].ال
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وينبغي بذل جهود لضمان حضور عضو واحد من جلنة املعايري  وعضو واحد من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  )4(
 على األقل.

 وين.لية عن طريق نظام التعليقات اإللكرت وينبغي تقدمي تعليقات حلقات عمل على مشاريع املعايري الدو  )5(

 أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف المعنية -اثانيً 

 جهات االتصال التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -6

 يتمتع باخلربة املناسبة حلضور حلقة العمل؛ (أشخاص) تقوم بتعيني شخص )1(
 منها) من أجل حضور املشارك املعّني؛وتتوىل تعبئة املوارد (بالكامل أو على األقل جزء  )2(
وتتأكد من أن املشارك املختار لتمثيل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف حلقة العمل قد قام، قبل حضور حلقة  )3(

 تمارين ما قبل حلقة عمل؛الالعمل، بتحليل مشاريع املعايري الدولية والوثائق األخرى وإكمال 
ات ة الوطنية لوقاية النباتات على مشاريع املعايري الدولية يف نظام التعليقوحترص على إدخال تعليقات املنظم )4(

 اإللكرتوين قبل انعقاد حلقة العمل؛
وتقوم، عند االقتضاء، بعد حلقة العمل، بتزويد أمانة االتفاقية الدولية بتعليقات إضافية للمنظمة الوطنية لوقاية  )5(

سبتمرب/أيلول من كل عام أو على األقل بتقدمي تعليق عام على   30النباتات على مشاريع املعايري الدولية، حبلول 
 كل مشروع من مشاريع املعايري الدولية.

 في حلقة العمل:المشارك  -7

 موارد (بالكامل أو على األقل جزء منها) ملشاركته يف حلقة العمل؛يلزم من  مايقوم بتعبئة  )1(
ويقوم بتحليل مشاريع املعايري الدولية والوثائق األخرى املتاحة والعمل من أجل إعداد تعليقات قطرية متفق  )2(

 عليها، قبل حضور حلقة العمل؛
  برنامج حلقة العمل ويشارك بصورة نشطة يف املناقشات؛وحيضر مجيع الدورات املقررة يف )3(
ويقّدم تعليقات على مشاريع املعايري الدولية، ويتبادهلا داخل اإلقليم الذي ينتمي إليه باستخدام نظام  )4(

 التعليقات اإللكرتوين قبل حضور حلقة العمل؛
التوجيهية  حلقة العمل. وإن اخلطوط التدريب على استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين قبل حضوربادر إىل وي )5(

بشأن كيفية استخدام نظام التعليقات االلكرتوين متاحة على العنوان التايل: 
https://www.ippc.int/en/online-comment-system؛ 

ا خالل حلقة مجيع املعلومات املطلوبة اليت سيتم تبادهلا ومناقشته وجيري مجيع األنشطة التدريبية املسبقة ويعدّ  )6(
 العمل؛

 ويقدم تعقيبات على تقييم حلقة العمل؛  )7(
 ويتبادل املعلومات والنتائج املتعلقة حبلقة العمل داخل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بعد حلقة العمل. )8(

https://www.ippc.int/en/online-comment-system
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ة مشروع املعيار الدويل، يوضح فيه القضايا الرئيسي إعداد عرض موجز عن لجنة المعاييرمن  المشرفويتوىل  -8
 يونيو/حزيران. 15خالل إعداد املشروع. وينبغي تقدمي هذا العرض إىل أمانة االتفاقية الدولية حبلول  ّمتت مناقشتهااليت 

يقدم العروض و ايري. جلنة املعاملوافق عليه من قبل نحو الحلضور حلقة العمل، على  لجنة المعايير ممثل من ويُعنيَّ  -9
 ذات الصلة مبشاريع املعايري الدولية ويشارك يف املناقشات املتعلقة بإجراءات وضع املعايري.

اللجنة. قبل هذه  املوافق عليه مننحو العلى حلضور حلقة العمل،  ممثل عن لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ويُعني -10
لة بالتنفيذ لتنفيذ وتنمية القدرات، ويشارك يف املناقشات املتصويقدم العروض ذات الصلة باألنشطة والعمليات املتعلقة با

 وتنمية القدرات.

 من قبل املشاركني. ويتمثل دور الرئيس يف تيسري املناقشات. يف حني يكمن دور ررئيس ومقرِ ويتعني انتخاب  -11
لتقرير من جانب بغي املوافقة على ااملقرر يف إعداد تقرير حلقة العمل باالشرتاك مع الرئيس وأمانة االتفاقية الدولية. وين

 املشاركني خالل انعقاد االجتماع أو بعده بفرتة قصرية.

ضمان تقدمي األطراف  يةلمسؤو الذي يتحمل  لكترونينظام التعليقات اإل فيخبير وتتوىل اللجنة التنظيمية اختيار  -12
يفية استخدام النظام كاملتعاقدة لتعليقات عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين قبل انعقاد حلقة العمل، وعرض و/أو تبيان  

 جه، ومجع التعليقات خالل حلقة العمل وتوفري الدعم للبلدان لتقدمي التعليقات بعد حلقة العمل.على أحسن و 

 ن في التنظيمو المشارك -13

 التنسيق مع األطراف املتعاقدة للتعليق على مشروع جدول األعمال؛ ونيتول )1(
 التسهيالت الالزمة حللقة العمل؛ ونيوفر و  )2(
 ترتيبات لوجستية إضافية، على النحو املتفق عليه مع أمانة االتفاقية الدولية؛تيحون يو  )3(
 .موارد مالية أو يساعد على تعبئة املواردقدمون يو  )4(

واخلرباء من  نيأعضاء املكتب واملشرف يشملون الذين اتأشخاص من ذوي الخبر التنظيمية دعوة  لجانلجيوز  و  -14
املناقشات  ص من ذوي اخلربة عدم التأثري يفاشخأللأقاليمهم أو أقاليم أخرى، وجيوز هلم املشاركة يف املناقشات. وينبغي 

 عايري الدولية.املتعلقة بالقضايا اإلقليمية، خصوصا التعليقات على مشاريع امل

دعوة املراقبني من املنظمات الدولية املعنية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات من خارج  للجنة التنظيميةوجيوز  -15
ليقات على مشاريع املعايري ا التعاإلقليم. وينبغي للمراقبني عدم التأثري يف املناقشات املتعلقة بالقضايا اإلقليمية، خصوصً 

 الدولية.
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 :االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأمانة  -16

تتوىل إعداد مشروع جدول أعمال من خالل عملية تشاورية مع جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات واملشاورة  )1(
الفنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. وبعد ذلك، يتم تعميم مشروع جدول أعمال على أمانة االتفاقية 

 املشاركني يف تنظيم حلقة العمل اإلقليمية من أجل إجراء املزيد من املشاورات؛الدولية ومجيع 
 تقوم بإنشاء جلنة تنظيمية لكل حلقة عمل؛و   )2(
الية قبل ا مع املشاركني يف تنظيم حلقة العمل يف األقاليم وتناقش مجيع الرتتيبات اللوجستية واملا وثيقً تقيم تعاونً و  )3(

 ؛انعقاد حلقة العمل بوقت طويل
 النموذجية وتعد مواد تدريبية وأشرطة الفيديو ذات صلة؛ األشكالتوفر و   )4(
قا على مستوى يقتضي تنسيقا متسو ما تنسق كامل عملية تنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدويل؛ وهو  )5(

لفنية واملوظفني اأمانة االتفاقية الدولية، مبا يف ذلك العمل املشرتك بني مجيع وحدات األمانة، وبني موظفي الفئة 
 اإلداريني؛

تنظم اجتماعات داخلية جلميع موظفي أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لكي يعتادوا على عروض حلقات و  )6(
 العمل اإلقليمية، وكذلك التدريب على استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين؛

ذا كان األمر  إ ،ينبغيو لة الدعوة اخلاصة هبا، تقوم بصياغة رسائل الدعوة؛ وقد ترغب األقاليم يف إرسال رساو  )7(
إرسال نسخة من الرسالة اإلقليمية اخلاصة هبا إىل األمانة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إرسال قائمة كذلك، 

باجلهات املتلقية املقصودة إىل أمانة االتفاقية الدولية من أجل املساعدة على ضمان دعوة مجيع األطراف املتعاقدة 
 قليم (بغض النظر عّما إذا كانت تتمتع بالتمويل أم ال)؛من اإل

 ؛النموذجية وتنشر التقرير على البوابة الدولية للصحة النباتية بعد حلقة العمل مبا يصل إىل شهرين األشكالتوفر و  )8(
لقة ح تعد بنودا إخبارية جديدة عن حلقة العمل وتنشرها على البوابة الدولية يف موعد ال يتجاوز أسبوعني بعدو  )9(

 العمل؛
ية بات من املشاركني لكي ستستخدم يف حتسني حمتوى حلقات العمل وعمليتضع وتضطلع مبسح جلمع التعقو  )10(

 تنظيمها؛
 ا عن حلقات العمل ومعلومات من التقييم إىل هيئة تدابري الصحة النباتية.تقدم موجزً و  )11(
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