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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 آخر املعلومات عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 2021يف عام  املعقودة

 من جدول األعمال 2-17البند 

 تنبااتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال
 
بشكككككككككككككك ل  2021يف عام )االتفاقية الدولية( حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  عقدت -1

حتت شعار السنة الدولية للصحة بني أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول املمتدة افرتاضي للسنة الثانية على التوايل خالل الفرتة 
حلقات العمل السككب) )أفايقياو وآسككياو بنجاح نظمت قد . و 19-النباتية بسككبا القيوا املسككتماة اات الصككلة كافحة  وفيد

ومنطقة البحا ال ارييبو وأورواب وآسككككككككيا الوسككككككككطىو والشككككككككار اااا وتال أفايقيا/ وأماي ا الالتينية/ و نوب غاب ا ي  
لجكا  التنظيميكة اإلقليميكة لتحهكككككككككككككك   ك   ا لقكات لالكدع  الكدوليكة  مكا  ات العكااةو قكدمكت أمكانكة االتفكاقيكة اهلكاا((. و 

ا     140من  نيشككككككار من امل 501وعقد ا. وقد حهككككككا حلقات العمل  طافًا  151من  امشككككككار ً  370طافًا متعاقًدا قياسككككككً
مسكككارات و  2021يف عام  املعقواةواعيد حلقات العمل ملعلى مو ز  1 امللحق. ومي ن االطالع يف 2020متعاقًدا يف عام 

 .2021لعام العمل اات الصلة 

وعملككت اللجككا  التنظيميككة اإلقليميككة وأمككانككة االتفككاقيككة الككدوليككة وامل ككاتككا اإلقليميككة واإلقليميككة الفاعيككة للمنظمككة  -2
اليت حبلقات العمل السكككابقة  ومقارنةً والشكككا اع مًعا بشككك ل وحيق لتحقيق اا داو املنشكككواة من عقد ا تماعات سكككلسكككة. 

 اسكككككككتقطبتو 2020بشككككككك ل افرتاضكككككككي يف عام  اليت عقدتحبهكككككككور ااشكككككككما  وحلقات العمل ااو  اإلقليمية  عقدت
   ا العام عدًاا أ رب من املشار ني.  املعقواةحلقات العمل 
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أ  اآلفات املسككببة للتلول ل ي و قدمت مثانية مشككاري) معاي  وتوةككية واحدة لل يشة بشكك2021وابلنسككبة    عام  -3
 والتحه و 1التزامات تقدمي التقاريا الوطنيةومتت مناقشة مواضي) أخاى مثل    خالل حلقات العمل.و املشار   استعاضي

و 2وحّل  ةككككككدار الشكككككك ااات اإلل رتونية للصككككككحة النباتية ايا  ابالتفاقية الدولية و2021للدعوة    طاح مواضككككككي) لعام 
 و رل السنة الدولية للصحة النباتية  ضافة    مواضي) هت  ااقالي .

  حلقات العمل ما يلي:وتلت التحدايت اليت انبثقت خالل  -4
 

  الدع  املايل إلاتحة خدمات الرتمجة الفورية للعاوض يف بعض ااقالي و (1)
  وللتعليقاتواخنفاض مستوايت التعليقات الواراة خالل فرتة التشاور وعدا البلدا  / ااطااو املتعاقدة املقدمة  (2)
. وعقا انعقاا  ل حلقة عملو مت نشكككككككككككا وتوف  املزيد من التدريا على اسكككككككككككتمدام نظام التعليقات اإلل رتوي (3)

 .حة النباتيةوااخبار على البوابة الدولية للص 3التقاريا
 
 اهليشة مدعوةو يف اورهتا السااسة عشاةو    القيام مبا يلي: و  ّ  -5
 

(1)  
م
 نظمةااخ  علًما آبخا املعلومات عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت امل

 .2021يف عام 

                                                      
 exchange/nro-activities/information-https://www.ippc.int/ar/core/ الصفحة اإلل رتونية اياةة ابلتزامات تقدمي التقاريا الوطنية:  1
 www.ephytoexchange.org الصفحة اإلل رتونية اياةة إبةدار الش ااات اإلل رتونية للصحة النباتية:  2
https://www.ippc.int/ar/core-على العنوا  التايل: 2021مي ن االطالع على تقاريا حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام   3

activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/hops/ 

https://www.ippc.int/ar/publications/88623/
https://www.ippc.int/ar/publications/88621/
https://www.ippc.int/ar/publications/88621/
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 01امللحق 
 

AFRICA ASIA CARIBBEAN EUROPE & CENTRAL ASIA  LATIN AMERICA NEAR EAST & NORTH 
AFRICA 

PACIFIC  

21 –24 September 2021 
 
 

6-9 September ,2021 
 
 

 24-26 August 2021 
 

6- 8 September. 2021 
 

1,2,3,6 and 7 September 2021 
 
 
 

3, 4 and 10 August 
2021 
 
 

31 August – 3 September 
 2021 
 

Virtual  
4 sessions: 
21-24 September 2021 
Daily 10 am to 2pm. 
(Yaounde time) 
 

Virtual  
4 sessions: 
7-9. Sep. 2021 
Daily 9.00 to 15:00. 
(Bangkok time)   
  
 

Virtual  
06 sessions (2/day): 
24-26. Sep. 2021 
Daily 15.30 to 20.00 
Rome time 
(9.30-14.00 Barbados 
time) 
 

Viraul 
3 sessions: 
6,7 and 8 Sept 
 (Central European 
Summer Time,GMT +1) 

Virtual  
5 Sessions: 
dd-dd. mm. 2021 
Daily 8\00-11:00 
 (México Time) 

Virtual  
Eight sessions: 
3-4 August 
10 August  
Two sessions per day: 
10:00-12:00 and 
13:00- 1500 (Cairo 
time) 
 

Virtual  
4 sessions: 
31 Aug. - 03. Sep. 2021 
Daily 11.00 to 14.00 
 (Fiji time) 
 
 

  Descartes KOUMBA 
Descartes.Koumba@fao.org 

Qingpo YANG 
Qingpo.Yang@fao.org 

Janka  
Janka.Kiss@fao.org 
 
Adrianna MOREIRA 
GONCALVES 
Adriana.Moreira@fao.org   

Artur SHAMILOV 
Artur.Shamilov@fao.org 
 

 John GILMORE  
John.Gilmore@fao.org 
 
Alejandra JIMENEZ-TABARES 
Alejandra.JimenezTabares@fao.org  

Arop DENG 
Arop.Deng@fao.org 

 Natsumi YAMADA 
Natsumi.Yamada@fao.org  
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