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اإلدارة واالستراتيجية 

اتاالتفاقية الدولية لوقاية النبات

النباتات ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية

2020

أمانة االتفاقية
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ادارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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باتيةهيئة تدابير الصحة الن
CPM

مجموعة التخطيط 

ياالستراتيج
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يةتدابير الصحة النباتهيئةمكتب 

CPM Bureau
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و جائحة كورونا2020عام 

لالجتماعاالستعداداتاكتملت:2020يناير

اتيةالنبالصحةتدابيرهيئةالجتماعالتحضيري

ةأمانألنشطةالسنويواالستعراضعشرالخامس

.2019لعامالنباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقية

في19كوفيدمرضظهر:2020مارس-فبراير

ة،جائحأنهالعالميةالصحةمنظمةوأعلنتإيطاليا،

جتماعاإلىالنباتيةالصحةتدابيرهيئةمكتبودعا

عاجلافتراضي

3 of 10



31/05/2018

عاييرمكتب البيرو، لجنة التنفيذ وبناء القدرات، لجنة الم

االفتراضياالجتماع(2020أبريل9)

عاالجتماواستمرارالبيرولمكتباألول

.(اجتماعاتخمس)افتراضياالشهري

دراتالقوبناءالتنفيذلجنةمنكالواصل

افتراضيبشكلاالجتماعالمعاييرولجنة
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 CPMقرارات مكتب البيرو 
Bureau

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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CPM Bureauقرارات مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية  

استمرار 
العضوية 
ي 
الحالية الت 

ي أبريل 
 
انتهت ف

2020

عقد اجتماع 
ل شهري بشك
ي 
اض  افت 

تأجيل اجتماع 
حة هيئة تدابتر الص

النباتية الخامس
، الغاء اجتماع عشر
مجموعة التخطيط

ي وغ اتيج  هااالست  تر

أرسال بيان إىل 
ية مجتمع االتفاق

الدولية لوقاية 
النباتات بشأن
التخفيف من 
أزمة كورونا
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NICORA
Sticky Note
1 CPM Bureau extended membership of Bureau members whose membership was expiring by April because CPM was postponed.2 CPM Bureau and IPPC Secretariat sent a 12-point statement to all the contracting parties on mitigation of COVID-19 crisis while protecting plant health.
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CPM Bureauقرارات مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية 

رافاألطمعالتشاور وعزمالقرار اتخاذ وسلطةالنطاقمناقشة
.يقاتالتعللطلبرسالةبإرسالالرئيس،قبلمنالمتعاقدة

ي القرار نقاطتحليلطلب
 
الخامساالجتماعأعمالجدولف

و بمكتفيها لينظر النباتيةالصحةتدابتر لهيئةعشر  البتر
.بشأنهاإجراءاتالتخاذ النقاطبعضعىلوالموافقة

تماعاجعقد النباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةأمانةمنطلب
ي بشكلرسمي غتر إحاطة

اض  بشأنالمتعاقدةاألطرافمعافت 
.كوروناجائحةخاللالنباتيةالصحةمجتمعأنشطة
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1 CPM Bureau sent a letter to contracting parties to authorization on decision-making in the interim period of COVID-19 crisis i.e. when the CPM cannot convene.2 CPM Bureau asked the IPPC secretariat to classified CPM-15 agenda items into decision requiring noting or procedural, operational, adoption or endorsement and other decision3 Two virtual meetings for briefing of contracting parties were convened on 18 June 2020, one for 3 RPPOs in the morning and the other for 7 RPPOs in the afternoon. The afternoon meeting was translated into French and Spanish.
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باتيةقرارات مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية بخصوص السنة الدولية للصحة الن

منلاألو النصفإىلالرئيسيةاألحداثدفععىلالموافقة
ي الوزاريالجانب)2021عام

 
حةالصتدابتر هيئةاجتماعف

ي تامي الخوالحفلالنباتلصحةالدوىلي المؤتمر ،النباتية
 
ف

.(هلسنكي 

اتالنبلصحةالدوىلي باليوملالحتفالمايو12يومتحديد 
IDPHي (البطولةصاحبة)زامبياودعم

 
.ليوماإعالنعمليةف
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Sticky Note
1. Three key IYPH events were postponed and rescheduled for 1st semester of 2021.
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...المضي قدماً 

و )لالتفاقيةالحاكمةالهيئاتاجتماعتنظيم مجموعة،البتر
ي التخطيط اتيج  ي (االست 

 
.2020عامف

اتيةالنبالصحةتدابتر لهيئةعشر الخامساالجتماعإعداد 
.الوزاريوالجانب

وي    ج مايو 12إعالنودعمالنباتيةللصحةالدوليةللسنةالت 
المنارصةزامبيا معIDPHالنباتلصحةالدوىلي اليومباعتباره
.االعالنلعملية

.اإلقليميةاالجتماعاتتنظيمدعم
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1. CPM Bureau is convened on monthly as from the 1st virtual meeting in April 9th 2020. SPG meeting will be organized in October 2020.
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!شكراً لكم 

www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://twitter.com/ippcnews
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC



