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 قبل انعقاد لما مية القدراتتن بشأن التدريبية : الدورةإعالن
 الجانبية الجلساتتدابير الصحة النباتية و لهيئةدورة التاسعة ال

 (6102فبراير/شباط  62)
 

خأل   الجانبيأةمجموعأة مأا الجلسأات جانأ  باإلضأاةة للأ  تدريبية بشأن  تنميأة القأدرات  دورةستعقد 
 4للأأأ  مأأأارذار ار  03مأأأا ) )الهيئأأأة  الأأأدورة التاسأأأعة لهيئأأأة تأأأدابير الصأأأحة النباتيأأأةانعقأأأاد  أسأأأبوع

 يطاليا.لاألغذية والزراعة ةي روما،  لمنظمة المقر الرئيسيةي و لك   4304أبريلانيسا  
 

 ةسأأتعقد الجانبيأأةالجلسأأات  أمأأا ،الهيئأأةدورة  انعقأأاديأأوا األ أأد قبأأل  المأأذرورة الأأدورة التدريبيأأةوسأأتعقد 
مأا  سأاعتيالمأدة إلتا أة اسأترا ة لهيئأة لالتاسعة  للدورةخل  األسبوع. وقد تم تعديل الجدو  الزمني 

لمأدة سأاعة  الجانبيأةلجلسات اما يسمح للمندوبيا بالمشاررة ةي مما بيا الجلسات العامة للهيئة،  الوقت
 للأدورة الجانبيأةجميأ  الجلسأات جري وقأائ  وسأتالغأدا.. وجبأة الوقت الكأاةي لتنأاو   منحهميو ،وا دة
رية الترجمة الفوخدمات  ممكا توةيرما اليكو  )وةي المستقبل قد  ةقط اإلنكليزيةعة للهيئة باللغة التاس

 .لها اللزا  ا  تقديم التمويل ةي  الجانبيةخل  الجلسات 
 
 عا رل جلسة ما الجلسات والجدو  الزمني المؤقت. المعلوماتأدناه المزيد ما  يردو
 
 الجانبيأةلمشأاررة بنشأار ةأي الجلسأات واغتنأاا ذأذه الفر أة ا  جميأ  األرأراا المتعاقأدة علأ  شج  نو

 الدورة التاسعة للهيئة. خل 
 

 نتطلع إلى لقائكم خالل الدورة التاسعة للهيئة!
 
 قابلة للتعديل  والمواعيد)مل ظة: األوقات 
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 هيئةالانعقاد دورة قبل ما لالدورة التدريبية 

 

 4302مارس/آذار  03األحد 
 المقر الرئيسي للمنظمة ، الطابق األول،Aالمكان: القاعة الحمراء، المبنى 

 01:33إلى الساعة  02:33من الساعة 
 

تزويأد  مأا أجأل الأدورة التدريبيأةتعقد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنأة تنميأة القأدرات ذأذه 
األرأراا المتعاقأدة ةأي االتفاقيأأة التزامأات علأ   عملأي تأدري بلهيئأة للمشأارريا ةأي الأدورة التاسأعة ا

ةأي  الفاعلأةلأدعم المشأاررة  مواد   إلرلق، والهيئةللتحضير الجتماع  وعمليات، هاومسؤوليات هاو قوق
البلدا  األمريكيأة للتعأاو  المواد ذي لنتاج مشترك بيا أمانة االتفاقية ومعهد ذذه و اجتماعات االتفاقية.

وبتمويأأل مأأا مرةأأا وضأأ  المعأأايير وتنميأأة  تةأأي مجأأا  الزراعأأة، تحأأت لةأأراا لجنأأة تنميأأة القأأدرا
 لتنمية القدرات. االتفاقية الدولية عملوذي جز. ما تنفيذ خطة  ،التجارة

 
علأ  أمأر ضأروري  لمشأاررتهم المسأبا التسأجيللكأا  الهيئأةبحضأور جميأ  المنأدوبيا لأد   نر  و

. وينبغأي للمنأدوبيا الأذيا .https://www.surveymonkey.com/s/RR86DS9 https://www: التأالي  العنأوا
تسأجيل  مأا الضأروريوأ  يشارروا ةي تلك الجلسة ) الهيئة ضور دورة ما أجل مساعدة مالية نالوا 

 الأدورةجأري وقأائ  الحضور أيضا  ت  بالنسبة لل  أولئك الأذيا تعتبأر مشأاررتهم للزاميأة . وسأوا ت
واإلسأأبانية والفرنسأأية  اإلنكليزيأأةمجموعأأات للمناقشأأة باللغأأة مأأ   اإلنكليزيأأةالرئيسأأية باللغأأة  التدريبيأأة
 والعربية.

   

https://www.surveymonkey.com/s/RR86DS9
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 لهيئة لالتاسعة  للدورة الجانبيةالجلسات 

 
وسوا تقدا  ،رتتغي   ةقداألوقات واألمكنة المخصصة النعقادذا أما ةقط؛  اإلنكليزيةد باللغة )تعق

  ةي  ينهمعلومات محدثة 
 

 ودةاألنشطة المتعلقة بتحديث المعالجة بالبر
 

 4302مارس/آذار  00االثنين 
 01:03إلى الساعة  01:03من الساعة 
 المقر الرئيسي للمنظمة ،، الطابق الثانيDالمكان: قاعة لبنان، المبنى 

 
 المجموعة المعنية بوض  المعايير التابعة ألمانة االتفاقية:  بلق   ما
 

عقأأأدت ةأأأي رانأأأت قأأأد  بأأأالبرودةالمعالجأأأات   أأأو مشأأأاورة للخبأأأرا.  بتيسأأأيرقامأأأت أمانأأأة االتفاقيأأأة 
ةأي  تلأك مشأاورة الخبأرا.وسأيتم نشأر نتأائ   ةي بوينس ريرذ، األرجنتيا. 3102ديسمبرارانو  األو  

 :وذي تشمل ،الجانبيةذذه الجلسة 
 

  ؛تصميم االختباراتو المتعلقة بتطوير المعالجات بالبرودة معالجة المشارلريفية 
 ؛ريفية التمييز بيا ةشل المعالجة والمشارل اللوجستية 
  ؛للعمواوريفية جعلها متا ة  المعتمدةالعدد الكبير ما المعالجات الباردة 
 ما  ستيراد الوا التصديروقاية النباتات )لل  تعزيز االتصاالت بيا المنظمات الورنية ل الحاجة

 لتقأديمللأدعوة المقبلأة  اسأتجابة   ،للأ  االتفاقيأة المعتمأدةت البأاردة تقديم العديد مأا المعالجأاأجل 
 لمعالجات.ا

 
ت البحأو  لأدعم تطأوير المعالجأا ةأي مجأا ضأرورة موا ألة التعأاو  ل ايك المشأاررادرنظرا لل  لو

 .1البا ثيابكة مستقلة ما لنشا. ة تم ،الحرارية للصحة النباتية
 

يجأري التخطأيط لعقأد مشأاورة  .Bactrocera dorsalis complexبالنسةبة إلةى  معالجات الصحة النباتيةة
معالجأأأات  ةأأأي مجأأأا  أأأو  العأأأالم  البأأأا ثياأبأأأرز  سأأأتجم  3102للخبأأأرا. ةأأأي ديسأأأمبرارانو  األو  

Bactrocera dorsalis complex . النأأوع مأأا  بأأن  ذأأذامأأ  لجنأأة المعأأايير سأأاد ةأأعور المناقشأأات  خأأل
ه اآلةأة. وقأد عرضأت اليابأا  بهأذ المصأابةةي المنارا األةريقية أذمية خا ة  قد تكو  له االجتماعات

بالتماذ ترةيحات مأا الخبأرا.  وتقوا أمانة االتفاقية  اليا   استضاةة ذذا االجتماع ةي أوريناوا، اليابا .
   .جتماعالاذذا للمشاررة ةي 

                                                 
1
  group-expert-treatments-temperature-organizations/phytosanitary-https://www.ippc.int/partners/international 
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 عبور الشحناتوتحليل مخاطر اآلفات و الوصول إلى األسواق :فنية لالتفاقية موارد
 

 4302أبريل/نيسان  0الثالثاء 
 02:03 إلى الساعة 00:03من الساعة 
 المقر الرئيسي للمنظمة ، الطابق األول،B المكان: قاعة إيران، المبنى

 

تأم تطويرذأا تحأت رعايأة  موارد ةنية جديأدةأمانة االتفاقية الدولية ولجنة تنمية القدرات بإرلق  ستقوا
مأأا أجأأل مسأأاعدة األرأأراا المتعاقأأدة علأأ  تنفيأأذ االتفاقيأأة الدوليأأة  وبأأدعم مأأالي منهأأاأمانأأة االتفاقيأأة 

 .الشأأحنات عبأأوروالو أأو  للأأ  األسأأواق وجأأه التحديأأد  وسأأوا تتنأأاو  تلأأك المأأواد علأأ  ومعاييرذأأا.
لفأر  اعأا و ومضمونها، تلك الموارد تطويرعامة عا  لمحة   للمشارريا الجانبيةذذه الجلسة  وستقدا

 واستخدامها.  لتطويرذاالخطوات التالية  لد التي ينبغي المشاررة ةيها 
 

 الوطنيةةاألسواق مةن اانةا المنظمةة  بالوصول إلىيا الصحة النباتية المتعلقة قضا إلى الدليل 
ةأي لصحة النباتية با المتعلقة للجوان والسياق العاا  المعلوماتذذا الدليل  قد اي :لوقاية النباتات

األقأل لو أو  للأ  األسأواق ا خيأاراتوذأو يصأ   الو أو  للأ  األسأواق.بشن  لمفاوضات ا
لمحأة عامأة يتضأما الأدليل ومن  دخو  وانتشار اآلةات للأ  منأارا جديأدة.  م  للتجارة عرقلة
  أو  المفاوضأاتودور تحليل مخارر اآلةات ةي  للصحة النباتيةالدولي اإلرار التنظيمي  عا

الو أأو  للأأ  األسأأواق  تحقيأأا القأأدرة علأأ األسأأواق، ومعلومأأات عمليأأة  أأو  الو أأو  للأأ  
والفرنسأأية واإلسأأبانية والعربيأأة  اإلنكليزيأأةوسأأيتم لرأألق الأأدليل باللغأأات  .المحاةظأأة عليهأأوا

 والروسية.
 

 لوقايةةة المنظمةةات الوطنيةةةقضةةايا الصةةحة النباتيةةة المتعلقةةة بةةالعبور بالنسةةبة إلةةى  إلةةى ليلالةةد 
: يوةر ذذا الدليل معلومات عملية لمسأاعدة المنظمأات الورنيأة ةأي تحديأد مأا ل ا رانأت النباتات

 الشحنات العابرة تشكل خطرا عل  الصحة النباتية وريفية لدارة المخارر بشكل مناس .
 
 وذأي تعأد ما تنفيأذ خطأة العمأل لتنميأة القأدرات التأي وضأعتها االتفاقيأة اجز. راةة ذذه المواد تشك لو

وسأتتا   العمل وأنشطة تأدري  المأدربيا.  لقةبما ةي  لك  ،أساسا ألنشطة تنمية القدرات ةي المستقبل
  /http://www.phytosanitary.infoتلك المأواد بالمجأا  علأ  الموقأ  اإللكترونأي لمأوارد الصأحة النباتيأة )

 واإلقليمية لوقاية النباتات وغيرذا. المنظمات الورنيةالستخدامها ما قبل 
 
 الصأأحة النباتيأأة مأأا خأأل  لمأأوارد اإللكترونيأأة الصأأفحةيمكأأا تقأأديم مأأوارد لضأأاةية إلدراجهأأا علأأ  و
(http://www.phytosanitary.info/  بل لجنة تنمية القدرات التابعة للتفاقية.  للنظر ةيها ما ق 

 
 

  مرفق وضع المعايير وتنمية التجارةل 041 شروعالم ضمن تم تطويرهاواألدوات التي  النظمنهج 
 4302أبريل/نيسان  0الثالثاء 
 01:03إلى الساعة  01:03من الساعة 
 المقر الرئيسي للمنظمة، الطابق األول، Bالمكان: قاعة إيران، المبنى 

 
مأا  مشأروع ضأماواألدوات" التأي تأم تطويرذأا  الأنظمة عا "نه  عام   نبذة   الجانبيةستقدا ذذه الجلسة 

 بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد االمتثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
(Beyond Compliance  له  مرةا وض  المعايير وتنمية التجارة. الذي يمو 
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مأا أجأل  الأنظم ن  القرار والتفأاو  لأنه  تشمل نوات  المشروع األدوات اللزمة لتعزيز عمليات و

تسأأاعد ذأأذه و. األسأأواق الو أأو  للأأ علأأ  أسأأاذ علمأأي بشأأن  تمكأأيا المفاوضأأات الفعالأأة والقائمأأة 
والكفأا.ة  بالفعاليأة التأي تتسأم تأدابير الصأحة النباتيأةمجموعأات يارات العملية لاألدوات عل  تحديد الخ

ةأي تعزيأز تفاعلتهأا مأ  المصأدريا وةأي  الورنيأة، والتأي يمكأا أ  تسأاعد المنظمأة ما  يأ  التكلفأة
 المفاوضات بشن  الو و  لل  األسواق.

 
 تهأاخبر تقأديممأا أجأل  ،وقد ةاررت أمانة االتفاقية بو فها عضوا ةي اللجنة التوجيهية لهذا المشروع

  .الجلسة بتقديم ذو المشروعمنف  سيقوا النباتية. و بالصحة المتعلقةةي تنمية القدرات 
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 التسخين بالعزل الحراريبموارد فنية لالتفاقية: الكتيّا والدليل السريع بشأن المعالجة 

 توعية بتحليل مخاطر اآلفاتللومواد 
 

 أبريل/نيسان 4األربعاء 
 02:03إلى الساعة  00:03الساعة 

 المقر الرئيسي للمنظمة، الطابق األول، Bالمكان: قاعة إيران، المبنى 
 

سأأتقوا أمانأأة االتفاقيأأة ولجنأأة تنميأأة القأأدرات بأأإرلق المأأوارد الفنيأأة بشأأن  التسأأخيا بأأالعز  الحأأراري 
. وسأأتقدا ذأأذه الجلسأأة بتحليأأل مخأأارر اآلةأأات ةوعيأأللتومأأواد  بو أأفه معالجأأة  لمأأواد التعبئأأة الخشأأبية

المأوارد والفأر  التأي ينبغأي المشأاررة ةيهأا خأل  الخطأوات  تلأكنبذة عامة عا  للمشارريا الجانبية
 . مهاواستخدا التالية لتطوير مواد تنمية القدرات

 
 المعالجأأة المعتمأأدة  أأديثا لمأأواد التسأأخيا بأأالعز  الحأأراري  يعتبأأر :التسةةخين بةةالعزل الحةةراري

الحأأرارة مأأا الطاقأأة الكهرومغناريسأأية لتطهيأأر الخشأأ  مأأا  يسأأتخدا وذأأو .التعبئأأة الخشأأبية
باعتبأأاره   علأأ  التسأأخيا بأأالعز  الحأأراري 3102الثامنأأة )تهأأا دورةأأي لهيئأأة اواةقأأت واآلةأأات. 

تنظأيم  :01ما المعيار الدولي لتأدابير الصأحة النباتيأة رقأم  رجز.معالجة لمواد التعبئة الخشبية 
بشأن  المعالجأة  ا  سأريع دلأيل وسأتطلا ذأذه الجلسأة:. الدوليأةالتعبئة الخشأبية ةأي التجأارة  مواد

، يعر  مقدمة قصيرة وسهلة القرا.ة للمعالجة وعلقاتهأا بالمعيأار بالتسخيا بالعز  الحراري
 الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدولي

لجأأة المعا للأأ أرثأأر تفصأأيل  اةنيأأ دلأأيلو ؛الورنيأأة لوقايأأة النباتأأات اتالمنظمأأ، ودور 01رقأأم 
 صياغته.للمرا ل النهائية ا  اليا  يبلغ بالتسخيا بالعز  الحراري 

 
: يفهم العديد ما المنظمات الورنية لوقاية النباتات الدور التوعية بتحليل مخاطر اآلفاتمواد 

المحوري لتحليل مخارر اآلةات، وقد تلقت تدريبات عل   لك التحليل ولكنها تفتقر لل  الموارد 
تطوير ذذه الموارد بالتعاو  م  مختبر تحليل مخارر اآلةات البشرية والمالية اللزمة لتنفيذه. وقد تم 

)دائرة التفتيش عل   حة الحيوانات والنباتات   التاب  لمنظمة وقاية النباتات ةي أمريكا الشمالية
 الورنية لوقاية النباتاتدعم المنظمات لتحليل مخارر اآلةات ب المعنيةوالمجموعة االستشارية الدولية 

ورتيبات موجزة ةررة ةيديو الموارد أذذه تحليل مخارر اآلةات وةائدته. وتشمل  لتوعية بنذميةل
 توعروضا جذابة تمك ا المسؤوليا عا وقاية النباتات ما لبلغ القادة رةيعي المستو  ةي مجاال

   والتجارة والزراعة واألما الغذائي والبيئة، بن  تحليل مخارر اآلةات استثمار مهم.ما  ال
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ولدارة لجنة تنمية القدرات، بتمويأل مأا مرةأا  ية أمانة االتفاقيةيجري تطوير ذذه المنتجات تحت رعا

 وضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  المعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايير
 سأأاذاألوتشأأكل  يأأة القأأدراتلتنم االتفاقيأأة عمأألخطأأة مأأا تنفيأأذ  اجأأز. المأأوادوتعتبأأر  وتنميأأة التجأأارة.

 سأوا تكأو و ة تدري  المأدربيا.العمل وأنشط  لقاتألنشطة تنمية القدرات ةي المستقبل بما ةي  لك 
  /http://www.phytosanitary.infoمتا ة بالمجا  عل  الموق  اإللكتروني لموارد الصأحة النباتيأة ) المواد

 واإلقليمية لوقاية النباتات وغيرذا. الورنيةما أجل استخدامها ما قبل المنظمات 
 

 أأأأأفحة مأأأأأوارد الصأأأأأحة النباتيأأأأأة مأأأأأا خأأأأأل   علأأأأأ ا تقأأأأأديم مأأأأأوارد لضأأأأأاةية إلدراجهأأأأأا يمكأأأأأ
(http://www.phytosanitary.info/  لجنة تنمية القدرات التابعة للتفاقية. تنظر ةيها لكي   

http://www.phytosanitary.info/
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 المنظورات اإلقليمية: اآلفات الناشئة

 
 4302أبريل/نيسان  4األربعاء 

 01:03 الساعةإلى  01:03الساعة من 
 المقر الرئيسي للمنظمةالثاني،  ، الطابقDالمكان: قاعة المكسيك، المبنى 

 
 النبأاتي ووقايأة النباتأاتاإلنتأاج  ةأعبةمأوففي و لجنة تنمية القدرات ستعقد أمانة االتفاقية، بالتعاو  م 

 ةهي:ستقدا اآلةات الناةئة التي  ة. أمالد  المنظمة، ندوة  و  اآلةات الناةئ عل  المستو  اإلقليمي
 

  ةرق أةريقيامر  النخر القاتل للذرة ةي 
 

  .وسوسة النخيل الحمراTuta absoluta  ةي الشرق األدن 
 

 وةراةة الطمارم وعثة المروج ةي رسيا الوسط  وأوروبا الشرقية  ةراةة البطارا 
 

 المنقط ةي رسياالزذري  الكساةا با 
 

 تعأأاني منهأأا، التحأأديات الرئيسأأية المتعلقأأة باآلةأأات الناةأأئة ةأأي رأأل منطقأأةسأأوا تقأأوا النأأدوة بمناقشأأة 
 عقد مناقشة مثمرة بعد الندوة. للمشاررياوستتيح 

 
 Plantwiseلوقاية النباتات ومبادرة  الوطنيةالمنظمات 

 
 4302أبريل/نيسان  4األربعاء 

 01:03 إلى الساعة 01:03الساعة من 

 المقر الرئيسي للمنظمة ،األولالطابق ، B، المبنى إيرانالمكان: قاعة 
 

   .ةي مر لة ال قة الجانبيةسينشر و   ذذه الجلسة 
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 واالستجابة للكوارث الطبيعية التأها: الوطنية لوقاية النباتاتجارب المنظمات ت

 
 4302أبريل/نيسان  0الخميس 

 02:03إلى الساعة  00:03الساعة من 
 المقر الرئيسي للمنظمة الطابق األول،، Bالمكان: قاعة إيران، المبنى 

 
م مأأا عأأدد مأأا األرأأراا المتعاقأأدة المختأأارة للأأتعل   أمانأأة االتفاقيأأة ولجنأأة تنميأأة القأأدرات ةر أأة   تقأأدا

الخطوات المتخأذة للتخفيأ  مأا رثأار الكأوار  الطبيعيأة علأ   عامات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظ
والبيئأة واألمأا الغأذائي وغيرذأا مأا  تعطيلها للتجأارةالصحة النباتية وال سيما عل  الزراعة ما  ي  

 القضايا  ات الصلة.
 

تأات واإلقليمية لوقايأة النبا الورنيةالعمليات التي وضعتها المنظمات رة اآللياتاوسوا تغطي ذذه الدو
ةأي مجأا  التنذأ  واالسأتجابة للطأوارا ةيمأا يتعلأا  ،ما أجل لةأراك أ أحاا المصألحة  وي الصألة

 بقضايا الصحة النباتية.
 
 نر   بمشاررتكم ةي ذذه الجلسة المفتو ة وغير الرسمية. و
 


