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ا  علييت  انمظملة عي  البيةة وانماتهلة  ي عد  الأأثري عي  انمظت.  ورجج  من الاتد  من أجل احلّد من تأثري  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
  اإلنرتنت انمظدوبني وانمجاقبني الأكّج  بإحضتر ناخهم معهم إىل االجألتعت  وعد  طيب ناخ إضتفية مظهت  ومعمم وثتئق اجألتعت  انمظملة مأتحة عي

 www.fao.org عي  العظوان الأتلي: 

MP555/A 

A 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 عشرة احلاديةالدورة 

 2016 نيسان/أبريل 8-4روما، 

 تقرير عن أنشطة تنمية القدرات

 من جدول األعمال 1-10البند 

 لوقاية النباتات فاقية الدوليةاالتأمانة من إعداد 

 

  وروجز هذا الأقجرج 2015 عت خالل  سجل عن أنشطة جلظة تظلية القدرا  عجضرألثل هدف هذا الأقجرج  ي  -1

ملوارد الصلاة   صلفاة  عيل   و البوابلة الدوليلة ليصلاة الظبتتيلة    عيل   معيومت  مفصلية  تأتح بشأنهت  أنشطة واجألتعت 

صية بأنشطة تظلية   ذا تررةخبمتد  إ 15 رصل إىلعي  البوابة الدولية ليصاة الظبتتية مت  2015  وُنشج  ي عت  الظبتتية

 القدرا  

 

بتألعللتل    ، كلتن هلذا العلت  أرضلت حلتفال      2015)اهليةلة  )  يةة تدابري الصاة الظبتتيةوبعد الدور  العتشج  هل -2

   االتفتقية الدوليةالظبتتت  ) رةتلوق االتفتقية الدوليةمتنة أل الأتبع القدرا  تظليةجلظة تظلية القدرا  وفجرق بتلظابة إىل 

ني خالتر  ملو ف   متثيلت  ي  عي  حد سواء،  القدرا  تظليةل األمتنة وال سيلت داخل فجرق وحصيت تغريا  كبري ، داخ

  و فينيمن انماثظني 

 

سلألجار اليجظلة انملذكور       وأرد االسلأعجاض ا 2015/حزرجان وجلظة تظلية القدرا   ي رونيكلل اسأعجاض واسُأ -3

توسليع نطلتو والرلة     بغية الأظفيذ  وقد  االسأعجاض توصية ظلوذج األعلتل ودورهت  ي اخلتصة بأستليبهت و ي تأدرة دورهت 

نألتئ  الأقيليم )انملج     تبلّت  ي   وُرفعلت توصليت  علد  أملت  اهليةلة كلي       خمأيفلة  اليجظة لأشللل التال  تظفيلذ   هذه 

الالئاة الداخييلة  االخأصتصت  و  CPM 2016/18أخجى )انمج الوثيقة وثيقة  ي أرضت وتجد  ، CPM 2016/16 الوثيقة

  كي حتل حمل جلظة تظلية القدرا    إنشتؤهت جظة جدرد  مقرتحيل

https://www.ippc.int/ar/
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وجيأللع  نماتئل انمأصلية بأظليلة القلدرا     جمي إىل معتجلة ارليهيةة  تتبعفين  هي جهتزوجلظة تظلية القدرا   -4

 2015/حزرجان ورونيل  5-1عيل  الألوالي  ي الفلرت      انملذكور  يجظة الاتدس والاتبع ل نجألتعتاال  وُعقد الاظةمجتني  ي 

 2015درالللرب/كتنون األول  2نوفلرب/تشللجرن الثللتني إىل  30سللتن خوسلليو، كوسللأت رركللت، و ي الفللرت  انملأللد  مللن   ي

رومت، إرطتليت  وختضع خطة علل جلظة تظلية القدرا  لالسأعجاض  ي كلل اجأللت   وسلوف ُتالأعجض اسلرتاتيجية        ي

تفتصيل نأتئ  أنشلطة جلظلة تظليلة القلدرا       ه  وتجد أدنت2017ة  ي عت   ي اتل الصاة الظبتتي طظيةالوتظلية القدرا  

    ونواجتهت 2015لعت  

 

 املوارد إنتاج عن عامة حملة -أواًل
 

 يةتدريب أدواتجمموعة وضع أدلة تقنية و -ألف

 

انموحلد   اخلتصة بتلصاة الظبتتية وإججاءا  الأشلغيل  العتنمية "األدلة   350مشجو  اسأكلتل  2015شهد عت   -5

مشجو  تقو  فيو جلظة تظلية القدرا  مبهت  اليجظلة   و، وهجفق وضع انمعترري وتظلية الأجتر " الأتبع نميةالأدررب األدوا و

العلت  وعلدد ملن انماسالت       يع أاحتءمجادثت ضلن هذا انمشجو  موارد تقظية بتلأعتون مع خرباء من الأوجيهية  واسُأ

جفلق  الألتبع نم  350موردا ملن انملوارد الأقظيلة  ي إطلتر مشلجو        20أكثج من  نأ وُأ أفضل انملترست   رصدالأقظية بهدف 

 هي الأتلية: 2015وانموارد اليت أعد   ي عت  ، وضع انمعترري وتظلية الأجتر 
 

 انمصياة أصاتبدليل إدار  العالقت  مع   1)

 وطظية لوقترة الظبتتت ة مظملإنشتء دليل   2)

 وطظية لوقترة الظبتتت  ةمظملتشغيل دليل   3)

 دليل الأاقق من الواردا   4)

 الأصدرج ا دليل شهتد  5)

 دليل بشأن تقدرم خدمت  الأشخيص  ي اتل الصاة الظبتتية  6)

 الظبتتية ت مجاقبة اآلف  7)

 االتفتقية الدوليةانمظبثقة عن يةة هلااجألت  دليل بشأن انملترست  اجليد  ليلشتركة  ي   8)

 تكلييية مواددليل انملترست  اجليد :   9)

  لوقترة الظبتتت االتفتقية الدوليةلعجض مقدمة   10)

 تالتفتقية الدوليةعجض عن انموارد الأقظية انمأعيقة ب  11)

 اآلفلت   تشلخيص ، ودليلل علن   وقترلة الظبتتلت   لوطظية ال ت ظملانمثالث صاتئف وقتئع بشأن دليل إنشتء   12)

  انمصياة أصاتبإدار  العالقت  مع  ، ودليلالظبتتية واألمجاض
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1 اإللكرتونيةوهذه األدلة مظشور  عي  الصفاة  -6
Phytosanitary.info   

 

 :ا  الصيةذ يةأدرربالوعأتن من األدوا  العد  أرضت وُأ -7
 

 الظبتتت مظملة وطظية لوقترة نشتء تدرربية إلأدوا  الوعة   1)

 مظملة وطظية لوقترة الظبتتت  أشغيلتدرربية لأدوا  الوعة   2)

 

لالظة  ا إلحيلتء  )الفلتو   لأتبعلة نمظمللة األيذرلة والزراعلة    حتضريا  شعبة األراضي وانميته ا ي  انمشتركةونأيجة  -8

رتبة والصاة الظبتتية  تلدعو  ليظهوض ب، تشجف جلظة تظلية القدرا  عي  إعداد وثيقة ليصاة الظبتتيةانمقرتحة الدولية 

انمالأهدف فيألثلل    اجللهلور أملت  بني الرتبلة والصلاة الظبتتيلة      جوابطهو تاييط الضوء عي  الانمطبو  واهلدف من هذا 

 ي اتل  الرتبة وانمااولني وعيلتءوماسات  الباوث وحدائق الظبتتت   الوطظية لوقترة الظبتتت  ت انمظملاحلكومت  و  ي

  2016حبيول مظأصف عت  انمطبو  جي الظبتتت  ومظأجي وستئط الظلو  ومن انمأوقع اسأكلتل أالرتبة ومظ

 

 إنتاج موارد تصويرية -باء

 

ال حدود" ب "آفت  انمعظونة 2015لعت  الفوتويجافية ة الصور ماتبقتظميم ر  إىل كتنت جلظة تظلية القدرا  انمبتدي -9

  www.phytosanitary.infoاإللكرتونلي  علن اآلفلت  الظبتتيلة عيل  انموقلع      صور   120عجض أكثج من  نأ  عظهتاليت 

 انمأعيقة بتلأواصل والأدررب   موادهتأن تاأخد  هذه الصور  ي  االتفتقية الدوليةوجيوز لألطجاف انمأعتقد   ي 

 

 الألتبع  مكألب االتصلتال   أرضت فجصة فجرد  من نوعهت ليأوعية ستهم فيهت الفوتويجافية وشكيت ماتبقة الصور  -10

 االتفتقية الدوليلة عي  حاتب  الفوتويجافية من أفضل الصورخمأتر  يت الوعة وُحلِّواجللعية الوطظية ليجغجافيت  فتو يل

حفلل    يت ُعجضقد وهلت تمة معجض إقبغية ليلجحية الظهتئية انماهية الثالثون ُطبعت الصور و  Facebook) عي  فيابوك

مجفلق وضلع انمعلترري    نمللو   اللذ   سأقبتلاالوُأقيم هذا انمعجض أثظتء حفل    2015الدور  العتشج  ليهيةة ) أثظتء اسأقبتل

 ي ملترس/آذار  انمعقلود  ي جظيلف    والصاة الظبتتيةتدابري الصاة جلظة و ي اجألت   2015 ي مترس/آذار  وتظلية الأجتر 

2015  

 

وسلعيت إىل إجلجاء    ، بظلتء عيل  حلتح انمالتبقة األوىل    2016 ي علت   الفوتويجافيلة  وسيعتد تظميم ماتبقة الصور  -11

 حتايظت  وحتقيق انأشتر أوسع  

 

عيل  أسلتس تقتسلم    افيلة  جفوتويمللت أربلع بعثلت  تصلورجرة     ، ُنالفوتويجافيلة  وبتإلضتفة إىل مالتبقة الصلور   -12

رركت شلييي وكوسلأت  و الظغتل البهدف مجلع صلور علن أنشلطة الصلاة الظبتتيلة  ي        ليفتوالأكتليف مع انمكتتب اإلقييلية 

                                                      
  resources-technical-http://www.phytosanitary.info/ippcميكن االطال  عي  مجيع األدلة عي    1

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/ippc-technical-resources
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وتالتعد عيل  إبلجاز الأجلتر       صور  ميكن أن راأخدمهت أ  شخص 400والأقط انمصورون احملرتفون أكثج من  وانمغجب 

ملن قبلل    دار اإلاد والأصدرج، وأنشطة انمجاقبة وريالصاة الظبتتية عظد االسأ ي اتل  الأفأيشسواو وعلييت  الدولية واأل

كألب  ي مجبلع   )ا 2تلفلتو هذه الصلور بواسلطة قتعلد  الصلور اخلتصلة ب     مشتهد    وميكن الوطظية لوقترة الظبتتت  ت انمظمل

 خدامهت اتنت اسأطيب   وميكن أرضت "IPPC"الباث 

 

 هلارتويج ال( وwww.phytosanitary.infoصفحة موارد الصحة النباتية )صيانة  -ثانيًا
 

 إدارة صفحة موارد الصحة النباتية -ألف

 

انمأعيقلة    اجلدرلد الأقظية اّدث بتألخبتر وانموارد إلدار  نشطة وماألج  وُت موارد الصاة الظبتتيةختضع صفاة  -13

علن  إخبتررلة   ملتد  عشلج    ةمثتنيل  2015 ي علت     شجوالصور والفعتليت   وُن م بهتاليت ُراتَه وانموارد تالتفتقية الدوليةب

  اجلتر  تظفيذهتوانمشتررع  أدابري الصاة والصاة الظبتتيةاجليات  اجلتنبية ليهيةة والدورا  الأدرربية اخلتصة ب

 

 لالسأعجاض من جتنلب  عهي ختض، ومن اليغت  وبأ  لغة ،وميكن أل  كتن اإلسهت   ي موارد الصاة الظبتتية -14

االتفتقيلة  أمتنلة   طيلق   وتالصاة الظبتتية لأدابري ة الدوليرريتانمعجلظة تظلية القدرا  أليجاض االتاتو والصية بتالتفتقية و

ملع  ميكن إتتحأهت بوصفهت مقدمة لالسأخدا  أو مكيفلة  اليت وجود  عن الصاة الظبتتية انموارد انمنداءا  إلرستل  الدولية

احملدد   الأقظيةنداءا  جللع انموارد  2015صدر   ي عت  باليت  تيبية  هلذه الظداءا   وُأال مةت ذلك  وتيقت األمتنة 

 الأتلية:
 

 هتوتشخيصل  اآلفلت    بشلأن حتدرلد   اجلّواللة تطبيقلت  عيل  اهلواتلف     مبلت  ي ذللك  رباية )الأطبيقت  ال  1)

 واألنشطة األخجى انمأصية بتلصاة الظبتتية أهتومجاقب

 خمتطج الصاة الظبتتيةاإلبالغ عن موارد   2)

وانمشلتررع ويريهلت  بشلأن مجاقبلة      العلت   وأدوا  الأواصل إججاءا  الأشغيل انموحد )األدلة و الأقظيةانموارد   3)

 تصةاخلعتمة والاآلفت  

 

ُتألتح  م بهت عي  احو رألتش  مع الوعة من انمعترري احمللدد   و تَهَاوتاأعجض جلظة تظلية القدرا  انموارد انُم -15

 اتهم بو موردا جدردا ُم 30أكثج من  2015تيح  ي عت  كلت ُأ موارد الصاة الظبتتيةعي  صفاة  مااتيوموارد 

 

اسلأخدا  انملوارد    سلهولة  عجاض بغلجض حتالني  أسل الل 2015 ي علت    موارد الصاة الظبتتيةوخضعت صفاة  -16

  2016وتياري احلصول عييهت  وسأطبق الأغيريا   ي عت  

 

                                                      
  ر اخلتصة بتلفتووالصقتعد   انمج  2

loader.html&_max=0&_maxlb=0&si-iabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=homehttps://med= 

http://www.phytosanitary.info/
https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-loader.html&_max=0&_maxlb=0&si
https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-loader.html&_max=0&_maxlb=0&si
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 الرتويج للموارد أثناء الفعاليات -باء

 

وُتالأخد   ، رد الصلاة الظبتتيلة  ملوا عي  صفاة  ية الدوليةاالتفتقالأتلية اليت أعدتهت أمتنة  الأقظيةتأتح انموارد  -17

 علل:الأدرربية وحيقت  الدورا  ال  ي
 

مظمللة وطظيلة   إنشلتء  دليل : عن  2015قد  خالل الدور  العتشج  ليهيةة )عجوض أثظتء جيات  جتنبية ُع  1)

  أصلاتب انمصلياة  دليلل إدار  العالقلت  ملع    و الظبتتيلة  واألمجاض اآلفت  تشخيصدليل و لوقترة الظبتتت 

Phytosanitary.info اإللكرتونيةعي  الصفاة  اخال  ُمأتحةوكل انمد
3  

فاة ملوارد الصلاة   عيل  صل  تلدررب  : إجلجاء  التفتقيلة الدوليلة  لحيقت  العلل اإلقييلية وانمشتررع الوطظية   2)

 و موارد جدرد  الظبتتية ُعجضت خالل

الليت عقلدتهت    يلة دور  الأدرربالأثظتء  يةالأدررب كلواد تدرربوالوعيت أدوا  عجض واسأخدا  كل األدلة   3)

معهد بتر  الزراعي  ي مظطقلة   -انمأوسط راعية انمأقدمة  ي الباجليدراست  الز انمجكز الدولي /االتفتقية الدولية

  ته )انمج أدن الباج األبيض انمأوسط

تقيليم  اسلأكلتل   وخلالل  ي زامبيلت   تقييم القدرا   ي اتل الصاة الظبتتيةمياج  أدررب لدلة األاسأخدا    4)

  مواد تدرربية بتعأبترهت ي مولدوفت  القدرا   ي اتل الصاة الظبتتية

يلة لوقترلة   قييليلظمللة الدوليلة اإل  لإحلدى حيقلت  العللل الأتبعلة      ي  دليل الأاقق من اللواردا  اسأخدا    5)

  شبتط ي فربارج/ الظبتتت  والصاة احليوانية

 رقلم  انمعيتر الدوليالظبتتية  ي اجألت  الوعة علل اخلرباء بغجض اسأعجاض  ت دليل مجاقبة اآلفاسأخدا    6)

    ي سبألرب/أريول لأدابري الصاة الظبتتية 6

 

 اجلانبية اجللساتو يةبيتدرالدورات الو العمل وحلقاتجتماعات تنظيم االاإلشراف على  -ثالثًا
 

 يئةخاصة باهلجلسات جانبية ودورة تدريبية  -ألف

 

الدور  العتشج  ليهيةلة  خالل ية الأتلية باجليات  اجلتن نملتو ا أاضريالأشجفت جلظة تظلية القدرا  عي   -18

(2015:  

 

، مَبن فليهم  مشتركت  93 حضجهت الأزامت  تقدرم الأقتررج الوطظيةاهليةة بشأن دور  قبل انعقتد  يةتدررب دور   1)

  إقييلية لوقترة الظبتتت  ت مظمل 5و بيدا  63ممثيون عن 

                                                      
 http://www.phytosanitary.info/events انمج كل الفعتليت  عي  الجابط الأتلي  3

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/events
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ودليلل إدار   تشلخيص اآلفلت  واألملجاض الظبتتيلة     مظملة وطظية لوقترة الظبتتت  ودليلل  إنشتء دليل جض ُع  2)

 مشلتركت   65و مشتركت  80و مشتركت  80جيات  جتنبية حضجهت  ثالث خالل انمصياة أصاتبالعالقت  مع 

  عي  الأوالي

  مشتركت  35حضجهت  الظبتتت  لجصدالدولية  الشبكةجياة جتنبية بشأن   3)

ضخيم مأالتو  احللجار  بواسلطة    ت عليية تفيه ت، ُقدمدرد اجلأشخيص السوو بشأن تكظولوجيت  ُأقيلت   4)

ملن  صليد  انمصلور  علن ُبعلد   تجسل خمصصة كتمريا اهز  بوكذلك مصتئد آلية لياشجا    LAMP)العجو  

 مشتركت  115لجصد، وقد حضجهت أكثج من أجل ا

جظلوب   أفجرقيلت  ي مظطقلة   فريوس توّرد القللة  ي انملوز  ، مع تقدرم عجوض عن فت  انموزسوو بشأن آأقيلت   5)

 ي أمجركلت الالتيظيلة ومظطقلة البالج      Fusarium oxysporum الظو  االسأوائي الجابع منو ىالكرب الصاجاء

 مشتركت  40الكترريب، حضجهت أكثج من 

حمللة علن ملجض البيلوض     انمأوسلط أعطلت   فت  شجج الظخيل  ي مظطقة الباج األبيض سوو بشأن آُأقيلت   6)

(Fusarium oxysporum. f.sp. albedinisملجض  صلفجار انمعلد  و  ملجض اال ) البالزمت الظبتتيلة ض امجأ ، و

  مشتركت  30هت وحضج ، Rhynchophorus ferrugineus) سوسة الظخيل احللجاءو   الوجت

 

فكلتر لأظمليم جيالت  جتنبيلة     األللع  جلعلت   مليأفكري  وعقد  جلظة تظلية القدرا   ي اجألتعهت الاتدس دور  -19

 درا   نمج انمكأب  ي اقرتاحت  جلظة تظلية الققد    و2016خالل الدور  احلتدرة عشج  ليهيةة )

 

 القدرات يف جمال الصحة النباتية: لتنمية يةتدريبدورات  -باء

 -املتوسط البحر للدراسات الزراعية املتقدمة يف ياملركز الدولاألسبوع مع 

 معهد باري الزراعي يف منطقة البحر األبيض املتوسط

 

ليدراسلت  الزراعيلة انمأقدملة     التفتقيلة الدوليلة لوقترلة الظبتتلت /انمجكز اللدولي      عقد  الدور  الأدرربية األوىل ل -20

 2015نوفلرب/تشلجرن الثلتني    27-23بشلأن "تظليلة القلدرا   ي التل الصلاة الظبتتيلة"  ي الفلرت          انمأوسطالباج   ي

مظطقة الباج األبليض   إرطتليت  وشترك مخاة عشج طتلبت من،  ي ي  ي مظطقة الباج األبيض انمأوسطمعهد بتر  الزراع  ي

من مظطقلة   الوطظية لوقترة الظبتتت  ت يلظملتيح الدرس لأن اإلدار  انمأكتمية لآلفت ، وُأبش 1 انمتجاأريانمأوسط  ي درس 

نملت أمتنة تجكيت ومتلطت  و  ي لوقترة الظبتتت  أنيالوطظي أنيظملالباج األبيض انمأوسط، وحضج أرضت ثالثة مو فني  ي انم

مظمللة وطظيلة لوقترلة    إنشلتء  : علن  أدلةاليت تضلظت انموضوعة وانموارد أحدث عن  الدورا سياية من  االتفتقية الدولية

  ، ويريهتانمصياة أصاتبإدار  العالقت  مع و انمظملة الوطظية لوقترة الظبتتت تشغيل و الظبتتت 

 

وأنشلطة   لأدابري الصاة الظبتتية ة الدوليرريتانمعو االتفتقية الدولية عنوبتإلضتفة إىل ذلك، تظتوبت عجوض عتمة  -21

هذه الدور  الأدرربية  ي انماأقبل   خاللالأعتون مع متتررن تفتعيية  ومن انمأوقع زرتد   الوطظية لوقترة الظبتتت  ت نمظملا

 2015أكأوبج/تشجرن األول  23الشجاكة االسرتاتيجية اجلدرد  انموقع عييهت  ي  جداعي  احو جيد  انمبتدر وتظتسب هذه 



7 CPM 2016/08 

 

سبل عيش اجملألعت  احملييلة  تعزرز والجامية إىل  انمأوسطانمأقدمة  ي الباج  ليدراست  الزراعية انمجكز الدولي و الفتوبني 

 الجرفية  ي مظطقة الباج األبيض انمأوسط  وشكيت هذه الدور  الأدرربية اخأبترا لكل انموارد اجلدرد  

 

 تهاوصياغاملشاريع إدارة  -رابعًا
 

 النباتيةميسري تقييم القدرات يف جمال الصحة تدريب  -ألف

 

تلدررب ميالج  تقيليم القلدرا   ي التل الصلاة       " 401شلجو   نم جلظة تظلية القدرا  هي اليجظة الأوجيهية -22

أدا  تقيليم   تقيليم القلدرا   ي التل الصلاة الظبتتيلة       وُرعألرب  مجفق وضع انمعترري وتظلية الأجلتر   " انمظبثق عنالظبتتية

بأقييم قدرا  نمتمو الاتئد  ي اتل الصاة الظبتتية سعيت إىل حتدرد انمعين وتالح ليبيد  االتفتقية الدوليةصللأهت أمتنة 

عظصلجا أستسليت    تقيليم القلدرا   ي التل الصلاة الظبتتيلة     أوجو القصور ومعتجلأهت  وبظتء عيل  ذللك، رشلكل تطبيلق     

رسلم  حتدرلد أولورلت  أنشلطأهت و   عيل    الوطظية لوقترلة الظبتتلت    ت نمظملا رتاتيجي، ميكن أن راتعد الأخطيط االس  ي

ميالج   واهلدف ملن انمشلجو  إجيلتد الوعلة ملن      خطط علل واسرتاتيجيت  وطظية مظتسبة  ي اتل الصاة الظبتتية  

تقيليم القلدرا   ي التل الصلاة     تطبيلق   سعيت إىل تيبيلة الطيلب انمأزارلد عيل      تقييم القدرا   ي اتل الصاة الظبتتية

 عي  الصعيد العتنمي  الظبتتية

 

عي  أستس الكفتءا  واالخأبترا  الظفالية  وسيخضلع    طيبت  160 بني من مجشات  66، اخأري 2015و ي عت   -23

يليم  تقخمأيلف جوانلب تطبيلق    تأظلتول   2016لدور  تدرربيلة ملدتهت أسلبوعني  ي علت       وناأالهاالء انمشتركون الاأة و

تقييم القدرا   ي التل الصلاة   وسيأعني عي  أولةك اخلتضعني لالخأبترا  تطبيق ، القدرا   ي اتل الصاة الظبتتية

 تظفيذ انمشجو  وأردتهلت  ي خطة نمج  جلظة تظلية القدرا   ي الربنتم  الأدرريب وقد  ي بيدان خمأتر   و الظبتتية

 

 املراقبةجترييب بشأن تنفيذ مشروع  -باء

 

مفتهيلية  مذكج وأعد    جتجريب بشأن انمجاقبةتظفيذ مشجو    عي  تظفيذ 2015وافقت الدور  العتشج  ليهيةة ) -24

ت إىل انمكألب  مجهود مشرتكة بذلأهت كلل وحلدا  األمتنلة وُقلد    نأيجة من أجل متورل انمشجو  الأججريب بشأن انمجاقبة 

 هذا انمشجو    بتلظابة إىلاأجدا    آخج انمCPM 2016/14وثتئق اهليةة )تأظتول إحدى وانمتاحني احملأليني  و

 

 تدريب املدربني -جيم

 

يلدربني ية ماأقبيية لتدرربدور  انمفتهيلية اليت ُأعد  من أجل  ليلذكج أبد  جلظة تظلية القدرا  دعلت كبريا  -25

وقترلة   ي التل   تقظيلة ا  صية وملوارد  ة ذماأدام يةس تدرربورسيظطو  هذا انمشجو  عي  وضع دانمشجو   و عي  تظفيذ
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 انمأوسلط  األبليض  البالج  ي مظطقلة  أوروبلت و   ي بيلدان اللدعم ، والأظفيذ انمظاق انمصياة أصاتبنمخأيف  تأوجوالظبتتت  

   وانموارد انماأادثةّاظة احملالدروس إعداد بتعأبترهت مظطقة جتجربية و

 

 م انمتلي هلذا انمشجو  يألس حتليت انموارد والدعوُت -26

 

 تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةل أخرى مشاريع وتطبيقات -دال

 

 الفلتو انمشتررع واألنشطة اليت تشجف عييهت جلظة تظلية القدرا ، تشترك وحد  تظلية القدرا   ي  بتإلضتفة إىل -27

 ي جزر القلج وفيالطني واسلُأهيت    2015اسُأكليت مشتررع ميدانية  ي عت  يريهت من انمشتررع  وعي  سبيل انمثتل،  ي و

)مظهلت بوتالوانت وزامبيلت وزمبلتبوا       الصظدوو االسأةلتني الأضتمين األفجرقي ي مولدوفت و ي أفجرقيت ضلن مشتررع أخجى 

 ومديشقج وموزامبيق ونتميبيت  

 

 مدعو  إىل:يةة اهلوإّن  -28
 

  2015بتلأقجرج عن األنشطة انمظفذ   ي اتل تظلية القدرا  لعت   اإلحتطة عيلت  1)

 يصللفاةل الأقظيللةاألطللجاف انمأعتقللد  وانمظملللت  األخللجى تقللدرم إسللهتمت  نشللطة مللن انمللوارد  الطيللب إىل   2)

  Phytosanitary.info اإللكرتونية

 الوطظيلة القلدرا    تظليلة اسلرتاتيجية  دعم كل األوستط انمعظية بتلصاة الظبتتية بغية الظمج  ي تظفيذ الألتس   3)

  4اتل الصاة الظبتتية الأتبعة لالتفتقية الدولية  ي

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/publications/76 :اتل الصاة الظبتتية الأتبعة لالتفتقية الدولية  ي الوطظيةالقدرا   تظليةاسرتاتيجية  انمج  4

https://www.ippc.int/en/publications/76/

