A

January 2016

CPM 2016/08

هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان 2016

تقرير عن أنشطة تنمية القدرات
البند  1-10من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
رألثل هدف هذا الأقجرج  ي عجض سجل عن أنشطة جلظة تظلية القدرا خالل عت  2015وروجز هذا الأقجرج
-1
أنشطة واجألتعت تأتح بشأنهت معيومت مفصلية عيل البوابلة الدوليلة ليصلاة الظبتتيلة وعيل صلفاة ملوارد الصلاة
الظبتتية ونُشج  ي عت  2015عي البوابة الدولية ليصاة الظبتتية مت رصل إىل  15متد إخبتررة ذا صية بأنشطة تظلية
القدرا
وبعد الدور العتشج هليةة تدابري الصاة الظبتتية (اهليةلة ( ، 2015كلتن هلذا العلت أرضلت حلتفال بتألعللتل
-2
بتلظابة إىل جلظة تظلية القدرا وفجرق تظلية القدرا الأتبع ألمتنة االتفتقية الدولية لوقترة الظبتتت (االتفتقية الدولية
وحصيت تغريا كبري  ،داخل األمتنة وال سيلت داخل فجرق تظلية القدرا عي حد سواء ،متثيلت  ي خالتر ملو فني
اثظني من انمو فيني
واسأُكلل اسأعجاض جلظة تظلية القدرا  ي رونيو/حزرجان  2015وأرد االسلأعجاض اسلألجار اليجظلة انملذكور
-3
 ي تأدرة دورهت وأستليبهت اخلتصة بظلوذج األعلتل ودورهت  ي الأظفيذ وقد االسأعجاض توصية بغية توسليع نطلتو والرلة
هذه اليجظة لأشللل التال تظفيلذ خمأيفلة ورُفعلت توصليت علد أملت اهليةلة كلي تبلتّ  ي نألتئ الأقيليم (انملج
الوثيقة  ، CPM 2016/16وتجد أرضت  ي وثيقة أخجى (انمج الوثيقة  CPM 2016/18االخأصتصت والالئاة الداخييلة
ليجظة جدرد مقرتح إنشتؤهت كي حتل حمل جلظة تظلية القدرا
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريا علييت انمظملة عي البيةة وانماتهلة  ي عد الأأثري عي انمظت .ورجج من الاتد
انمظدوبني وانمجاقبني الأكجّ بإحضتر ناخهم معهم إىل االجألتعت وعد طيب ناخ إضتفية مظهت ومعمم وثتئق اجألتعت انمظملة مأتحة عي اإلنرتنت
عي العظوان الأتليwww.fao.org :
MP555/A
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وجلظة تظلية القدرا هي جهتز فين تتبع ليهيةة رجمي إىل معتجلة انماتئل انمأصلية بأظليلة القلدرا وجيأللع
-4
مجتني  ي الاظة وعُقد االجألتعتن الاتدس والاتبع ليجظة انملذكور عيل الألوالي  ي الفلرت  5-1رونيلو/حزرجان 2015
 ي سللتن خوسلليو ،كوسللأت رركللت ،و ي الفللرت انملأللد مللن  30نوفلرب/تشللجرن الثللتني إىل  2درالللرب/كتنون األول 2015
 ي رومت ،إرطتليت وختضع خطة علل جلظة تظلية القدرا لالسأعجاض  ي كلل اجأللت وسلوف تُالأعجض اسلرتاتيجية
تظلية القدرا الوطظية  ي اتل الصاة الظبتتية  ي عت  2017وتجد أدنته تفتصيل نأتئ أنشلطة جلظلة تظليلة القلدرا
لعت  2015ونواجتهت

أوالً -حملة عامة عن إنتاج املوارد
ألف -وضع أدلة تقنية وجمموعة أدوات تدريبية
شهد عت  2015اسأكلتل مشجو " 350األدلة العتنمية اخلتصة بتلصاة الظبتتية وإججاءا الأشلغيل انموحلد
-5
واألدوا الأدرربية" الأتبع نمجفق وضع انمعترري وتظلية الأجتر  ،وهو مشجو تقو فيو جلظة تظلية القدرا مبهت اليجظلة
الأوجيهية واسأُادثت ضلن هذا انمشجو موارد تقظية بتلأعتون مع خرباء من مجيع أاحتء العلت وعلدد ملن انماسالت
الأقظية بهدف رصد أفضل انملترست وأُنأ أكثج من  20موردا ملن انملوارد الأقظيلة  ي إطلتر مشلجو  350الألتبع نمجفلق
وضع انمعترري وتظلية الأجتر  ،وانموارد اليت أعد  ي عت  2015هي الأتلية:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

(10
(11
(12

دليل إدار العالقت مع أصاتب انمصياة
دليل إنشتء مظملة وطظية لوقترة الظبتتت
دليل تشغيل مظملة وطظية لوقترة الظبتتت
دليل الأاقق من الواردا
دليل شهتدا الأصدرج
دليل بشأن تقدرم خدمت الأشخيص  ي اتل الصاة الظبتتية
مجاقبة اآلفت الظبتتية
دليل بشأن انملترست اجليد ليلشتركة  ي اجألت اهليةة انمظبثقة عن االتفتقية الدولية
دليل انملترست اجليد  :مواد تكلييية
مقدمة لعجض االتفتقية الدولية لوقترة الظبتتت
عجض عن انموارد الأقظية انمأعيقة بتالتفتقية الدولية
ثالث صاتئف وقتئع بشأن دليل إنشتء انمظملت الوطظية لوقترلة الظبتتلت  ،ودليلل علن تشلخيص اآلفلت
واألمجاض الظبتتية ،ودليل إدار العالقت مع أصاتب انمصياة
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وهذه األدلة مظشور عي الصفاة اإللكرتونية

-7

وأُعد أرضت الوعأتن من األدوا الأدرربية ذا الصية:
(1
(2

Phytosanitary.info

1

الوعة أدوا تدرربية إلنشتء مظملة وطظية لوقترة الظبتتت
الوعة أدوا تدرربية لأشغيل مظملة وطظية لوقترة الظبتتت

ونأيجة انمشتركة  ي حتضريا شعبة األراضي وانميته الأتبعلة نمظمللة األيذرلة والزراعلة (الفلتو إلحيلتء الالظة
-8
الدولية انمقرتحة ليصاة الظبتتية ،تشجف جلظة تظلية القدرا عي إعداد وثيقة دعو ليظهوض بتلرتبة والصاة الظبتتية
واهلدف من هذا انمطبو هو تاييط الضوء عي الجوابط بني الرتبلة والصلاة الظبتتيلة أملت اجللهلور انمالأهدف فيألثلل
 ي احلكومت وانمظملت الوطظية لوقترة الظبتتت وماسات الباوث وحدائق الظبتتت وعيلتء الرتبة وانمااولني  ي اتل
الرتبة ومظأجي الظبتتت ومظأجي وستئط الظلو ومن انمأوقع اسأكلتل انمطبو حبيول مظأصف عت 2016

باء-

إنتاج موارد تصويرية

كتنت جلظة تظلية القدرا انمبتدير إىل تظميم ماتبقة الصور الفوتويجافية لعت  2015انمعظونة "آفت بال حدود"
-9
اليت نأ عظهت عجض أكثج من  120صور علن اآلفلت الظبتتيلة عيل انموقلع اإللكرتونلي www.phytosanitary.info
وجيوز لألطجاف انمأعتقد  ي االتفتقية الدولية أن تاأخد هذه الصور  ي موادهت انمأعيقة بتلأواصل والأدررب
 -10وشكيت ماتبقة الصور الفوتويجافية أرضت فجصة فجرد من نوعهت ليأوعية ستهم فيهت مكألب االتصلتال الألتبع
ليفتو واجللعية الوطظية ليجغجافيت وحُلِّيت الوعة خمأتر من أفضل الصور الفوتويجافية عي حاتب االتفتقية الدوليلة
عي فيابوك ( Facebookوطُبعت الصور الثالثون انماهية ليلجحية الظهتئية بغية إقتمة معجض هلت وقد عُجضت  ي حفلل
اسأقبتل أثظتء الدور العتشج ليهيةة ( 2015وأُقيم هذا انمعجض أثظتء حفل االسأقبتل اللذ نمللو مجفلق وضلع انمعلترري
وتظلية الأجتر  ي مترس/آذار  2015و ي اجألت جلظة تدابري الصاة والصاة الظبتتية انمعقلود  ي جظيلف  ي ملترس/آذار
2015

 -11وسيعتد تظميم ماتبقة الصور الفوتويجافيلة  ي علت  ،2016بظلتء عيل حلتح انمالتبقة األوىل وسلعيت إىل إجلجاء
حتايظت وحتقيق انأشتر أوسع
 -12وبتإلضتفة إىل مالتبقة الصلور الفوتويجافيلة ،نُمللت أربلع بعثلت تصلورجرة فوتويجافيلة عيل أسلتس تقتسلم
الأكتليف مع انمكتتب اإلقييلية ليفتو بهدف مجلع صلور علن أنشلطة الصلاة الظبتتيلة  ي الالظغتل وشلييي وكوسلأترركت
1

ميكن االطال عي مجيع األدلة عي

http://www.phytosanitary.info/ippc-technical-resources
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وانمغجب والأقط انمصورون احملرتفون أكثج من  400صور ميكن أن راأخدمهت أ شخص وتالتعد عيل إبلجاز الأجلتر
الدولية واألسواو وعلييت الأفأيش  ي اتل الصاة الظبتتية عظد االسأرياد والأصدرج ،وأنشطة انمجاقبة واإلدار ملن قبلل
انمظملت الوطظية لوقترة الظبتتت وميكن مشتهد هذه الصلور بواسلطة قتعلد الصلور اخلتصلة بتلفلتو( 2اكألب  ي مجبلع
الباث " "IPPCوميكن أرضت طيب اسأخدامهت اتنت

ثانياً -صيانة صفحة موارد الصحة النباتية ( )www.phytosanitary.infoوالرتويج هلا
ألف -إدارة صفحة موارد الصحة النباتية
 -13ختضع صفاة موارد الصاة الظبتتية إلدار نشطة وماألج وُتادّث بتألخبتر وانموارد الأقظية اجلدرلد انمأعيقلة
بتالتفتقية الدولية وانموارد اليت رُاتهَم بهت والصور والفعتليت ونُشج  ي علت  2015مثتنيلة عشلج ملتد إخبتررلة علن
اجليات اجلتنبية ليهيةة والدورا الأدرربية اخلتصة بأدابري الصاة والصاة الظبتتية وانمشتررع اجلتر تظفيذهت
 -14وميكن أل كتن اإلسهت  ي موارد الصاة الظبتتية ،وبأ لغة من اليغت  ،وهي ختضع لالسأعجاض من جتنلب
جلظة تظلية القدرا أليجاض االتاتو والصية بتالتفتقية وانمعترري الدولية لأدابري الصاة الظبتتية وتطيلق أمتنلة االتفتقيلة
الدولية نداءا إلرستل انموارد انموجود عن الصاة الظبتتية اليت ميكن إتتحأهت بوصفهت مقدمة لالسأخدا أو مكيفلة ملع
ذلك وتيقت األمتنة مةت الباليت تيبية هلذه الظداءا وأُصدر  ي عت  2015نداءا جللع انموارد الأقظية احملدد
الأتلية:
(1
(2
(3

الأطبيقت الرباية (مبلت  ي ذللك تطبيقلت عيل اهلواتلف اجلوّاللة بشلأن حتدرلد اآلفلت وتشخيصلهت
ومجاقبأهت واألنشطة األخجى انمأصية بتلصاة الظبتتية
موارد اإلبالغ عن خمتطج الصاة الظبتتية
انموارد الأقظية (األدلة وإججاءا الأشغيل انموحد وأدوا الأواصل العلت وانمشلتررع ويريهلت بشلأن مجاقبلة
اآلفت العتمة واخلتصة

 -15وتاأعجض جلظة تظلية القدرا انموارد انمُاَتهَم بهت عي احو رألتش مع الوعة من انمعترري احمللدد وتُألتح
موارد مااتيو عي صفاة موارد الصاة الظبتتية كلت أُتيح  ي عت  2015أكثج من  30موردا جدردا مُاتهم بو
 -16وخضعت صفاة موارد الصاة الظبتتية  ي علت  2015لالسلأعجاض بغلجض حتالني سلهولة اسلأخدا انملوارد
وتياري احلصول عييهت وسأطبق الأغيريا  ي عت 2016

2

انمج قتعد الصور اخلتصة بتلفتو

=https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-loader.html&_max=0&_maxlb=0&si
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باء-

الرتويج للموارد أثناء الفعاليات

 -17تأتح انموارد الأقظية الأتلية اليت أعدتهت أمتنة االتفتقية الدولية عي صفاة ملوارد الصلاة الظبتتيلة ،وتُالأخد
 ي الدورا الأدرربية وحيقت العلل:
(1

(2
(3

(4
(5
(6

عجوض أثظتء جيات جتنبية عُقد خالل الدور العتشج ليهيةة ( 2015عن :دليل إنشلتء مظمللة وطظيلة
لوقترة الظبتتت ودليل تشخيص اآلفت واألمجاض الظبتتيلة ودليلل إدار العالقلت ملع أصلاتب انمصلياة
3
وكل انمداخال مُأتحة عي الصفاة اإللكرتونية Phytosanitary.info
حيقت العلل اإلقييلية وانمشتررع الوطظية لالتفتقيلة الدوليلة :إجلجاء تلدررب عيل صلفاة ملوارد الصلاة
الظبتتية عُجضت خاللو موارد جدرد
عجض واسأخدا كل األدلة والوعيت أدوا الأدررب كلواد تدرربية أثظتء الدور الأدرربيلة الليت عقلدتهت
االتفتقية الدولية/انمجكز الدولي ليدراست الزراعية انمأقدمة  ي الباج انمأوسط -معهد بتر الزراعي  ي مظطقلة
الباج األبيض انمأوسط (انمج أدنته
اسأخدا األدلة لأدررب مياج تقييم القدرا  ي اتل الصاة الظبتتية  ي زامبيلت وخلالل اسلأكلتل تقيليم
القدرا  ي اتل الصاة الظبتتية  ي مولدوفت بتعأبترهت مواد تدرربية
اسأخدا دليل الأاقق من اللواردا  ي إحلدى حيقلت العللل الأتبعلة ليلظمللة الدوليلة اإلقييليلة لوقترلة
الظبتتت والصاة احليوانية  ي فربارج/شبتط
اسأخدا دليل مجاقبة اآلفت الظبتتية  ي اجألت الوعة علل اخلرباء بغجض اسأعجاض انمعيتر الدولي رقلم
 6لأدابري الصاة الظبتتية  ي سبألرب/أريول

ثالثاً -اإلشراف على تنظيم االجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبية واجللسات اجلانبية
ألف -جلسات جانبية ودورة تدريبية خاصة باهليئة
 -18أشجفت جلظة تظلية القدرا عي الأاضريا ونملت اجليات اجلتنبية الأتلية خالل الدور العتشج ليهيةلة
(: 2015
(1

3

دور تدرربية قبل انعقتد دور اهليةة بشأن الأزامت تقدرم الأقتررج الوطظية حضجهت  93مشتركت ،مبَن فليهم
ممثيون عن  63بيدا و 5مظملت إقييلية لوقترة الظبتتت

انمج كل الفعتليت عي الجابط الأتلي

http://www.phytosanitary.info/events
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(2

(3
(4

(5

(6

عُجض دليل إنشتء مظملة وطظية لوقترة الظبتتت ودليلل تشلخيص اآلفلت واألملجاض الظبتتيلة ودليلل إدار
العالقت مع أصاتب انمصياة خالل ثالث جيات جتنبية حضجهت  80مشتركت و 80مشتركت و 65مشلتركت
عي الأوالي
جياة جتنبية بشأن الشبكة الدولية لجصد الظبتتت حضجهت  35مشتركت
أُقيلت سوو بشأن تكظولوجيت الأشخيص اجلدرد  ،قُدمت فيهت عليية تضخيم مأالتو احللجار بواسلطة
العجو ( LAMPوكذلك مصتئد آلية لياشجا اهز بكتمريا خمصصة تجسل علن بُعلد صلور انمصليد ملن
أجل الجصد ،وقد حضجهت أكثج من  115مشتركت
أقيلت سوو بشأن آفت انموز ،مع تقدرم عجوض عن فريوس تورّد القللة  ي انملوز  ي مظطقلة أفجرقيلت جظلوب
الصاجاء الكربى والظو االسأوائي الجابع من   Fusarium oxysporumي أمجركلت الالتيظيلة ومظطقلة البالج
الكترريب ،حضجهت أكثج من  40مشتركت
أُقيلت سوو بشأن آفت شجج الظخيل  ي مظطقة الباج األبيض انمأوسلط أعطلت حمللة علن ملجض البيلوض
( ، Fusarium oxysporum. f.sp. albedinisوأمجاض البالزمت الظبتتيلة (ملجض االصلفجار انمعلد وملجض
الوجت وسوسة الظخيل احللجاء ( ، Rhynchophorus ferrugineusوحضجهت  30مشتركت

 -19وعقد جلظة تظلية القدرا  ي اجألتعهت الاتدس دور ليأفكري معلت جلللع األفكلتر لأظمليم جيالت جتنبيلة
خالل الدور احلتدرة عشج ليهيةة ( 2016وقد نمج انمكأب  ي اقرتاحت جلظة تظلية القدرا

باء -دورات تدريبية لتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية:
األسبوع مع املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط-
معهد باري الزراعي يف منطقة البحر األبيض املتوسط
 -20عقد الدور الأدرربية األوىل لالتفتقيلة الدوليلة لوقترلة الظبتتلت /انمجكز اللدولي ليدراسلت الزراعيلة انمأقدملة
 ي الباج انمأوسط بشلأن "تظليلة القلدرا  ي التل الصلاة الظبتتيلة"  ي الفلرت  27-23نوفلرب/تشلجرن الثلتني 2015
 ي معهد بتر الزراعي  ي مظطقة الباج األبيض انمأوسط  ،ي إرطتليت وشترك مخاة عشج طتلبت من مظطقة الباج األبليض
انمأوسط  ي درس انمتجاأري  1بشأن اإلدار انمأكتمية لآلفت  ،وأُتيح الدرس ليلظملت الوطظية لوقترة الظبتتت من مظطقلة
الباج األبيض انمأوسط ،وحضج أرضت ثالثة مو فني  ي انمظملأني الوطظيأني لوقترة الظبتتت  ي تجكيت ومتلطت ونملت أمتنة
االتفتقية الدولية سياية من الدورا عن أحدث انموارد انموضوعة واليت تضلظت أدلة علن :إنشلتء مظمللة وطظيلة لوقترلة
الظبتتت وتشغيل انمظملة الوطظية لوقترة الظبتتت وإدار العالقت مع أصاتب انمصياة ،ويريهت
 -21وبتإلضتفة إىل ذلك ،تظتوبت عجوض عتمة عن االتفتقية الدولية وانمعترري الدولية لأدابري الصاة الظبتتية وأنشلطة
انمظملت الوطظية لوقترة الظبتتت مع متتررن تفتعيية ومن انمأوقع زرتد الأعتون خالل هذه الدور الأدرربية  ي انماأقبل
وتظتسب هذه انمبتدر عي احو جيد جدا الشجاكة االسرتاتيجية اجلدرد انموقع عييهت  ي  23أكأوبج/تشجرن األول 2015
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بني الفتو وانمجكز الدولي ليدراست الزراعية انمأقدمة  ي الباج انمأوسط والجامية إىل تعزرز سبل عيش اجملألعت احملييلة
الجرفية  ي مظطقة الباج األبيض انمأوسط وشكيت هذه الدور الأدرربية اخأبترا لكل انموارد اجلدرد

رابعاً -إدارة املشاريع وصياغتها
ألف -تدريب ميسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية
 -22جلظة تظلية القدرا هي اليجظة الأوجيهية نمشلجو " 401تلدررب ميالج تقيليم القلدرا  ي التل الصلاة
الظبتتية" انمظبثق عن مجفق وضع انمعترري وتظلية الأجلتر ورُعألرب تقيليم القلدرا  ي التل الصلاة الظبتتيلة أدا تقيليم
صللأهت أمتنة االتفتقية الدولية وتالح ليبيد انمعين بأقييم قدرا نمتمو الاتئد  ي اتل الصاة الظبتتية سعيت إىل حتدرد
أوجو القصور ومعتجلأهت وبظتء عيل ذللك ،رشلكل تطبيلق تقيليم القلدرا  ي التل الصلاة الظبتتيلة عظصلجا أستسليت
 ي الأخطيط االسرتاتيجي ،ميكن أن راتعد انمظملت الوطظية لوقترلة الظبتتلت عيل حتدرلد أولورلت أنشلطأهت ورسلم
خطط علل واسرتاتيجيت وطظية مظتسبة  ي اتل الصاة الظبتتية واهلدف ملن انمشلجو إجيلتد الوعلة ملن ميالج
تقييم القدرا  ي اتل الصاة الظبتتية سعيت إىل تيبيلة الطيلب انمأزارلد عيل تطبيلق تقيليم القلدرا  ي التل الصلاة
الظبتتية عي الصعيد العتنمي
 -23و ي عت  ،2015اخأري  66مجشات من بني  160طيبت عي أستس الكفتءا واالخأبترا الظفالية وسيخضلع
هاالء انمشتركون الاأة والاأون لدور تدرربيلة ملدتهت أسلبوعني  ي علت  2016تأظلتول خمأيلف جوانلب تطبيلق تقيليم
القدرا  ي اتل الصاة الظبتتية ،وسيأعني عي أولةك اخلتضعني لالخأبترا تطبيق تقييم القدرا  ي التل الصلاة
الظبتتية  ي بيدان خمأتر وقد نمج جلظة تظلية القدرا  ي الربنتم الأدرريب و ي خطة تظفيذ انمشجو وأردتهلت

باء-

مشروع تنفيذ جترييب بشأن املراقبة

 -24وافقت الدور العتشج ليهيةة ( 2015عي تظفيذ مشجو تظفيذ جتجريب بشأن انمجاقبة وأعد مذكج مفتهيلية
من أجل متورل انمشجو الأججريب بشأن انمجاقبة نأيجة جهود مشرتكة بذلأهت كلل وحلدا األمتنلة وقُلدمت إىل انمكألب
وانمتاحني احملأليني وتأظتول إحدى وثتئق اهليةة ( CPM 2016/14آخج انماأجدا بتلظابة إىل هذا انمشجو

جيم -تدريب املدربني
 -25أبد جلظة تظلية القدرا دعلت كبريا ليلذكج انمفتهيلية اليت أُعد من أجل دور تدرربية ماأقبيية ليلدربني
عي تظفيذ انمشجو وسيظطو هذا انمشجو عي وضع دروس تدرربية ماأدامة ذا صية وملوارد تقظيلة  ي التل وقترلة
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الظبتتت تأوجو نمخأيف أصاتب انمصياة ،والأظفيذ انمظاق لدعم البيلدان  ي أوروبلت و ي مظطقلة البالج األبليض انمأوسلط
بتعأبترهت مظطقة جتجربية وإعداد الدروس احملاّظة وانموارد انماأادثة
-26

وتُيألس حتليت انموارد والدعم انمتلي هلذا انمشجو

دال -مشاريع وتطبيقات أخرى لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية
 -27بتإلضتفة إىل انمشتررع واألنشطة اليت تشجف عييهت جلظة تظلية القدرا  ،تشترك وحد تظلية القدرا  ي الفلتو
و ي يريهت من انمشتررع وعي سبيل انمثتل ،اسأُكليت مشتررع ميدانية  ي عت   2015ي جزر القلج وفيالطني واسلأُهيت
مشتررع أخجى  ي مولدوفت و ي أفجرقيت ضلن الصظدوو االسأةلتني الأضتمين األفجرقي (مظهلت بوتالوانت وزامبيلت وزمبلتبوا
ومديشقج وموزامبيق ونتميبيت
-28

وإنّ اهليةة مدعو إىل:
(1
(2
(3

4

اإلحتطة عيلت بتلأقجرج عن األنشطة انمظفذ  ي اتل تظلية القدرا لعت
الطيللب إىل األطللجاف انمأعتقللد وانمظملللت األخللجى تقللدرم إسللهتمت نشللطة مللن انمللوارد الأقظيللة ليصللفاة
اإللكرتونية Phytosanitary.info
الألتس دعم كل األوستط انمعظية بتلصاة الظبتتية بغية الظمج  ي تظفيذ اسلرتاتيجية تظليلة القلدرا الوطظيلة
4
 ي اتل الصاة الظبتتية الأتبعة لالتفتقية الدولية

انمج اسرتاتيجية تظلية القدرا الوطظية  ي اتل الصاة الظبتتية الأتبعة لالتفتقية الدولية:
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