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 نظام االستعراض ودعم التنفيذ
 
 :استبيان

 الخطوط التوجيهية لمراقبة اآلفات: لتدابير الصحة النباتية 6المعيار الدولي رقم 
 
إذ تشّكل نواتج  ،سلوك مراقبة اآلفات المنظمات القطرية لوقاية النباتاتمن أهّم أنشطة  

مراقبة اآلفات األساس لوضع قوائم لها وتحديد وضعها، وتصنيفها في فئات، وسلوك تحليل 
، المعيار الدولي 4002وقد أقّرت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في عام . المخاطر الناجمة عنها

المنظمات الخطوط التوجيهية لمراقبة اآلفات كأساس لمساعدة : لتدابير الصحة النباتية 6رقم 
، ُقّرر استعراض المعيار 4022وفي عام . على تنفيذ هذا النشاط الرئيسي القطرية لوقاية النباتات

. تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا في إطاربرنامج عمل وضع المعايير ، وأضيف إلى 6الدولي رقم 
. نظام االستعراض ودعم التنفيذ لبدءكذلك، حصلت االتفاقية الدولية على التمويل  4022وفي عام 

ويعتبر هذا النظام برنامجًا شاماًل في إطار االتفاقية الدولية، يهدف إلى تبيان التحديات التي تواجه 
وبناًء على طلب . لمواجهتها تحديد الموارد الالزمةال سيما األطراف في تنفيذ االتفاقية ومعاييرها و

نظام االستعراض ، سيعمل 6لجنة المعايير لالتفاقية، ودعمًا لعملّية استعراض المعيار الدولي رقم 
على تصنيف التحديات التي تواجهها المنظمات في تنفيذ هذا المعيار لرفع التوصيات  ودعم التنفيذ

كما سيعمل على جمع أمثلة عن أفضل . 6سبل تحسين المعيار رقم ب المعنيةإلى لجنة المعايير 
الممارسات دوليًا ليصار إلى إعداد مواد التدريب والكتيبات المناسبة ضمن برنامج تنمية القدرات 

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتفي 
 
أجزاء لمساعدتنا على تنفيذ  8ولذلك ندعوكم إلى استكمال هذا االستبيان المكّون من  

 .االستعراض
 
 :امه
 

 بشأن االتصال  ةقطن–أن تستكمل هذا االستبيان  لمنظمات القطرية لوقاية النباتاتينبغي ل
كما يمكن . محرر موقع البوابة الدولية للصحة النباتية أو/، والتفاقية الدولية لوقاية النباتاتا

  :ملء االستبيان مباشرة على الموقع التالي
 

https://www.ippc.int/index.php?id=1111052 

 
على  الضغطقبل  البوابة الدولية للصحة النباتيةينبغي أن تسّجلوا دخولكم في : مالحظة 

 .الرابط
 

  ،اتباع الخطوات التالية يرجىفي حال تعّذر استخدام الرابط السابق: 
 

 .أو أي نسخة أحدث Microsoft Word 2003تحرير االستمارة باستخدام برنامج  -2
الموضوع في رسالة البريد وفي خانة . ippc@fao.orgإرسال االستمارة المستكملة إلى  -4

 ظام االستعراض ودعم التنفيذالرد على ن[ "اسم البلد] :إدخال يرجى، اإللكتروني
 ."لتدابير الصحة النباتية 6للمعيار الدولي رقم 

 
 ظام االستعراض ودعم التنفيذفي استبيان ن على مشاركتكمشكرًا 

 
 البيئة السياسية والتشريعية- ألف

 
 [إدخال النص هنًا] -1ما هي أهم المسائل المتعلقة بالسياسات والتي  -1

https://www.ippc.int/index.php?id=1111052
mailto:ippc@fao.org
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: مثاًل) تحّدد برنامج المراقبة في بلدكم
التجارة الحرة، ية، اتفاقيات السياسات التجار

 ؟(إلخ

 [إدخال النص هنًا] -2
 [إضافة نقاط هنا] ...

مسؤولية  منظمات القطرية لوقاية النباتاتهل لل -2
 أولية في مراقبة اآلفات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

أخرى  إداراتهل تعمل منظمات أو وكاالت أو  -3
تعمل على مستوى  سواء كانتعامة أو خاصة، 

المنطقة، على مراقبة  /المقاطعة /المحافظة
 اآلفات بشكل قانوني أو أنه يوكل إليها بذلك؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل تجري  -4
أنشطة مراقبة اآلفات بالتنسيق مع تلك 

العامة أو  اإلداراتالمنظمات أو الوكاالت أو 
 الخاصة؟

 [   ]كال [    ]نعم 

السلطة الممنوحة للعاملين في /هل الصالحيات -5
من حيث مراقبة اآلفات كافية القطرية  ةالمنظم

 ليتمّكنوا من القيام بعملهم بشكل فعال؟

 [   ]كال [    ]نعم 

إن لم تكن كافية، هل توّفر نتائج المسوح إلى  -6
 ؟القطرية لوقاية النباتات ةالمنظم

 [   ]كال [    ]نعم 

لمنظمات في الحاالت الطارئة، هل يمكن ل -7
أن توكل قانونيًا  القطرية لوقاية النباتات

استخدام خدمات هذه المنظمات أو الوكاالت أو 
 العامة أو الخاصة للقيام بالمسوح؟ اإلدارات

 [   ]كال [    ]نعم 

 مسؤولياتهل من وثائق خطية تحّدد واليات و -8
هذه المنظمات أو الدوائر الحكومية لمراقبة 

 اآلفات؟
 

 [   ]كال [    ]نعم 

هل لبرنامج أو خدمة مراقبة اآلفات خطة  -9
 إستراتيجية أو تشغيلية؟

 [   ]كال [    ]نعم 

تقتصر مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية هل  -10
، يةفات الحجراآلالنباتات من حيث المراقبة على 

أو /الحجرية الخاضعة للوائح، و اآلفات غير أو
أنها تشمل اآلفات  اآلفات الخاضعة للوائح، أو

غير الخاضعة للوائح التي تثير المخاوف على 
 المستوى القطري؟

في مربع إجابة مناسبة [ X] وضع عالمة
 واحدة

التي )اآلفات غير الخاضعة للوائح [    ]  
 (تثير المخاوف على المستوى القطري

 اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح [    ]
  يةفات الحجراآل[    ]
 اآلفات الخاضعة للوائح[    ]
 كل الخيارات السابقة[    ]

 
 والثقافةالتنظيمي، االختصاصات  الهيكل- باء
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 [   ]كال [    ]نعم  هل من مخطط تنظيمي لخدمة مراقبة اآلفات؟ -1
القطرية لوقاية  ةالمنظمهل وظائف مراقبة اآلفات من قبل  -2

 مركزية تحت إدارة وطنية؟ النباتات
 [   ]كال [    ]نعم 

 [إدخال النص هنًا] -1 ضعوا قائمة بالمنظمات المعنية بمراقبة اآلفات في البلد؟ -3
 [إدخال النص هنًا] -2

 [إضافة نقاط هنا]  ...
المستخدمة لقياس أهمية برنامج ضعوا قائمة بالمؤشرات  -4

 مراقبة اآلفات وأدائه؟
 [إدخال النص هنًا] -1
 [إدخال النص هنًا] -2

 [إضافة نقاط هنا] ...
روابط رسمية مع  القطرية لوقاية النباتات ةلمنظمهل ل -5

( المنظمات القطرية لوقاية النباتاتغير )مصادر خارجية 
 للمعلومات حول مراقبة اآلفات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

أصحاب الشأن  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل تشرك  -6
 لدعم نوعية خدمة مراقبة اآلفات وتحسينها؟ المعنيين

 [   ]كال [    ]نعم 

 [إدخال النص هنًا] -1 إذا كان ذلك صحيحًا، ما هي تلك الجهات وكيف؟ -7
 [إدخال النص هنًا] -2

 [إضافة نقاط هنا] ...
حالة طارئة، هل تشمل الجهات المعنية في فريق التخطيط  في -8

 للطوارئ؟
 [   ]كال [    ]نعم 

القطرية لوقاية  ةلمنظمهل لبرامج مراقبة اآلفات في ا -9
نظم بيانات متطورة ومتسقة لجمع المعلومات عن  النباتات

 مراقبة اآلفات وتخزينها ورفع التقارير بها؟

 [   ]كال [    ]نعم 

لبرنامج أو خدمة مراقبة اآلفات إجراءات الستعراض  هل -10
 األداء؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 
 اإلجراءات الموّثقة- جيم

 
نظامًا محوسبًا  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل تستخدم  -1

 السترجاع معلومات المراقبة؟
 [   ]كال [    ]نعم 

تحتفظ  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمحّددوا ما إذا كانت  -2
 :بالمعلومات التالية

في مربع [ X]وضع عالمة 
 اإلجابة المناسبة في كل حالة

 االسم العلمي لآلفة 
 االسم العلمي للعائل
 الجزء المصاب من النبات
 وسيلة الجمع
 تاريخ الجمع واسم القائم بالجمع
 تاريخ التعرف واسم القائم بالتعرف

 واسم القائم بالتحققتاريخ التحقق 
 الموقع الجغرافي

 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 
 [   ]كال [    ]نعم 

هل تستخدم إحداثيات نظم المعلومات الجغرافية لتحديد موقع  -3
 اآلفات التي وجدت خالل المسوح بشأن اآلفات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

دلياًل تشغيليًا  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل تستخدم  -4
 لمراقبة اآلفات بشكل عام؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 
 المراقبة بشكل عام- دال

 
 [   ] كال[    ]نعم  هل من قاعدة بيانات قطرية لسجالت آفات النبات؟ -1
االطالع على  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل يسهل على  -2

 سجالت قواعد بيانات آفات النبات؟
 [   ]كال [    ]نعم 
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مجموعات ما هي نسبة السجالت التي يمكن التحقق منها من  -3
 ؟الحشرات أو االستنبات

في مربع [ X] وضع عالمة
 إجابة مناسبة واحدة

  [    ]0 
[    ]2-42  % 
[    ]46-20  % 
[    ]22-52  % 
[    ]>52 % 

ضعوا قائمة بمصادر المعلومات التي استند إليها تجميع  -4
المنظمات القطرية لوقاية النباتات، مثل ) سجالت آفات النبات

وغيرها من الوكاالت القطرية والحكومية المحلية، 
بما في )والمؤسسات البحثية، والجامعات، والجمعيات العلمية 

، والمنتجين، والخبراء االستشاريين، (ذلك األخصائيون الهواة
، المجالت العلمية والتجاريةووالمتاحف، وعامة الجمهور، 

 (.المالحظات المعاصرة، والتاريخية غير المنشورةالبيانات و

 [إدخال النص هنًا] -1
 [إدخال النص هنًا] -2

 [إضافة نقاط هنا] ...

في مربع [ X] وضع عالمة :ما هو معدل كفاية الموارد الالزمة لمراقبة اآلفات بشكل عام -5
 إجابة مناسبة واحدة

 أبدًا[    ]  
 بشكل هامشي[    ]
 متوسطبشكل [    ]
 كافية[    ]
 أكثر من كافية[    ]

هل من خدمة تمّكن عاّمة الجمهور من االطالع على اآلفات  -6
 التي تّم تحديدها؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 
 المسوح المحددة -هاء

 
هل من مدير محدد له مسؤولية شاملة تغطي أنشطة المراقبة  -1

 كافة؟
 [   ]كال [    ]نعم 

 [   ]كال [    ]نعم  مراقبة اآلفات على تدريب في اإلدارة؟هل حصل مدير  -2
ما هو عدد أنواع النبات أو المنتجات النباتية التي تزرع في  -3

 البلد وتخضع بشكل رسمي للمسوح عن اآلفات بانتظام؟
 [إدخال الرقم هنا]

 ضعوا قائمة بأنواع النباتات باستخدام األسماء العلمية -4
 (.المنشأ والنوع)

 [إدخال النص هنًا] -1
 [إدخال النص هنًا] -2

 [إضافة نقاط هنا]  ...
، التي آخر جهازأو أي  ةالحكومي اإلدارةالمنظمة، أو  حدد -5

تحّدد أنواع النبات أو المنتجات النباتية التي تزرع في البالد 
 :والتي تخضع رسميًا للمسوح بشأن اآلفات

 [إدخال النص هنًا]

 [إدخال النص هنًا] -1 مسح محدد؟ لبدءحّددوا ثالثة أسباب رئيسية  -6
 [إدخال النص هنًا] -2
 [إدخال النص هنًا] -3

 القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل من اتفاقيات بين  -7
لتغطية تكاليف ( أو المؤسسات الخاصة) والجهات المعنية

 المسوح؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل من اتفافيات بين  -8
 والمؤسسات أو الوكاالت العامة لتغطية تكاليف المسوح؟

 [   ]كال [    ]نعم 

في مربع [ X] وضع عالمة :هل تغطي تلك االتفاقيات -9
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 واحد لكل إجابة 
 [   ]كال [    ]نعم  المسوح المحددة  
 [   ]كال [    ]نعم  المسوح المتعلقة بتفشي آفة ما 
والتي  بعينها المسوح المتعلقة بالمناطق الخالية من آفات 

 ينخفض فيها االنتشار، إلخ
 [   ]كال [    ]نعم 

 [إدخال النص هنًا] (الرجاء التحديد)غيرها  
هل يصف كتّيب تشغيلي معّين أو خطة عملية إجراءات  -10

 المسوح المحددة بشأن اآلفات؟
 [   ]كال [    ]نعم 

 وأهل يجري تقييم أداء وفاعلية وفعالية وأهمية هذه الكتّيبات  -11
 الخطط بشكل دوري؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 
 تشخيص اآلفات -واو

 
هي المزود الوحيد  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل  -1

 لخدمات تشخيص اآلفات في البلد؟
 [   ]كال [    ]نعم 

تشخيص اآلفات على النحو األمثل ( مختبرات)هل يقع مختبر  -2
في البلد ليأخذ في االعتبار الطلب الجغرافي على خدمات 

 المختبر؟

 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حّد معّين 
القطرية لوقاية  ةلمنظمفي حال وجود أكثر من مختبر واحد ل -3

في البلد، هل تجري إدارته بشكل مركزي على  النباتات
 المستوى القطري؟

 [   ]كال [    ]نعم 

من خالل  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل يتعاون مختبر  -4
ترتيبات رسمية مع مختبرات الجهات غير تلك المنظمات أو 

المؤسسات األخرى التي تعنى بتشخيص اآلفات على 
 المستوى القطري؟

 [   ]كال [    ]نعم 

ترتيبات رسمية مع  القطرية لوقاية النباتات ةلمنظمهل ل -5
 مختبرات أو مؤسسات أخرى خارج البلد لتشخيص اآلفات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

التشخيص  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظمهل تستخدم  -6
الوهمي، مثل نقل صور اآلفات إلى خدمة تشخيص مركزية 

 داخل البلد أو خارجه؟

 [   ]كال [    ]نعم 

نتائجه مع غيره من مختبرات /هل يتحقق المختبر من أدائه -7
 تشخيص اآلفات داخل البلد أو خارجه؟

 [   ]كال [    ]نعم 

لتشخيص اآلفات معايير القطرية  ةالمنظمهل يعتمد مختبر  -8
 ؟ISO 17025مثل الرسمية  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

 [   ]كال [    ]نعم 

هل تعتمد مختبرات أخرى في البلد لتشخيص اآلفات معايير  -9
 ؟ISO 17025مثل الرسمية  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

 [   ]كال [    ]نعم 

ومدربون بشكل كاف لتشخيص اآلفات هل العاملون مؤهلون  -10
واستخدام معدات المختبرات ذات الصلة، وأساليب التحليل، 

 وغيرها من األدوات الالزمة لدعم أنشطة مراقبة اآلفات؟

 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حّد معّين 
من خدمة  غائبةفي حال كان ذلك صحيحًا، أي من هذه المهن  -11

 لتشخيص اآلفات؟ القطرية لوقاية النباتات ةالمنظم
في مربعات [ X]وضع عالمات

 اإلجابات المناسبة كلها
 [   ] علم الحشرات 
 [   ] (علم البكتيريا)علم أمراض النبات  
 [   ] (علم الفطريات)علم أمراض النبات  
 [   ] (علم الفيروسات)علم أمراض النبات  
 [   ] علم النيماتودا 
 [   ] علم األعشاب 
أخذ العينات، وتسليمها، : هل من إجراءات موّثقة لكل من  -12

 والتخزين الوسيط، والتخلص منها؟
 

 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حد معّين 
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التشخيص، والتتبع واإلبالغ : هل من إجراءات موّثقة لكل من -13
 إلخ؟

 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حد معّين 
 [   ]نعم  هل تخضع كل العينات المقدمة لهذه اإلجراءات؟ -14

 [   ]كال 
 [   ]إلى حد معّين 

هل يزّود المختبر العاملين في مراقبة اآلفات بالمعدات لجمع  -15
 األنواع المختلفة من العينات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

 ةالمنظمهل تأخذ خطط مراقبة الصحة النباتية التي تعتمدها  -16
باالعتبار الدعم المطلوب من  القطرية لوقاية النباتات

 المختبر؟

 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حد معّين 
هل يشارك العاملون في المختبرات في إعداد خطط مراقبة  -17

 ؟القطرية لوقاية النباتات ةمنظماآلفات التي تعتمدها ال
 [   ]نعم 
 [   ]كال 

 [   ]إلى حد معّين 
في مربع [ X] ضع عالمة يسّدد تكاليف خدمات تشخيص اآلفات؟من  -18

 إجابة مناسبة واحدة
 [   ] الحكومة 
 [   ] الحكومة بشكل خاص –جهات مختلفة  
 [   ] القطاع الخاص بشكل خاص –جهات مختلفة  
 [   ] القطاع الخاص 
 [إدخال النص هنا] (الرجاء التحديد)جهات أخرى  
لمراقبة اآلفات، هل تحدد تكاليف خدمات عند التخطيط  -19

 التشخيص التي يمكن اللجوء إليها بشكل منفصل؟
 [   ]كال [    ]نعم 

هل يوّفر العاملون في المختبرات التدريب حول أخذ العينات  -20
والتعرف إلى اآلفات على األرض وإلى أعراضها للعاملين في 

 مراقبة اآلفات؟

 [   ]كال [    ]نعم 

في مربع [ X] ضع عالمة هو تواتر برامج التدريب للعاملين المعنيين بالتشخيص؟ ما -21
 إجابة مناسبة واحدة

 ال تدريب مبرمج[    ]  
 مرة كل خمس سنوات[    ]
 مرة كل ثالث سنوات[    ]
 مرة كل سنتين[    ]
 أقّله مرة في السنة[    ]

 
 الموارد- زاي

 
 ةالمنظمما هو مجموع االستثمار السنوي الذي تقوم به  -1

؟ (بالدوالر األمريكي)لمراقبة اآلفات  القطرية لوقاية النباتات
 .القيام بأفضل توّقع يرجى

 [إدخال الرقم هنا]

بالدوالر )ما هو توقعكم لمجموع االستثمار السنوي  -2
رى أخ إداراتالذي تقوم به منظمات أو وكاالت أو ( األمريكي
 (القطرية لوقاية النباتات المنظماتغير )خاصة عامة أو 

 .القيام بأفضل توّقع يرجىلمراقبة اآلفات في البلد؟ 

 [إدخال الرقم هنا]

القطرية لوقاية  ةالمنظممن ميزانية ( المئوية)ما هي النسبة  -3
التي تستخدم لتغطية رواتب المعنيين في برنامج  النباتات

 مراقبة اآلفات؟

 [إدخال الرقم هنا]

في المراقبة ( القطاع الخاص)ما هي مساهمة الصناعة  -4
القطرية لوقاية  ةالمنظمكنسبة مئوية من مجموع ميزانية 

 ؟(أفضل توقع)لمراقبة اآلفات  النباتات

 [إدخال الرقم هنا]
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المركبات، الشراك، )األخرى ما هو معدل كفاية الموارد  -5
الالزمة  (نظام تحديد المواقع، إلخالطعوم، أخذ العينات، 

 :لتشغيل برنامج مراقبة اآلفات

 أبدًا[    ]
 بشكل هامشي[    ]
 بشكل متوسط[    ]
 كافية[    ]
 أكثر من كافية[    ]

 القطرية لوقاية النباتات ةالمنظممن العاملين المسؤولين في  -6
الذين يقومون بمسوح عامة أو خاصة، ما هو عدد الذين 

 :يصّنفون وفق المؤهالت التالية

إدخال رقمًا لكل فئة في المكان 
 المشار إليه

 [إدخال الرقم هنا] دكتوراه أو ما يعادله 

 [إدخال الرقم هنا] ماجستير أو ما يعادله 

 [إدخال الرقم هنا] بكالوريوس أو ما يعادله 

 [إدخال الرقم هنا] بكالوريوسأقل من  

صّنفوا قدرات الموارد البشرية الحالية في برنامج مراقبة  -7
 :باألرقام القطرية لوقاية النباتات ةالمنظماآلفات في 

في مربع [ X] وضع عالمة 
 إجابة مناسبة واحدة

 ضعيفة جدًا[    ]  
 ضعيفة[    ]
 متوسطة[    ]
 جيدة[    ]
 قوية جدًا[    ]

صّنفوا قدرات الموارد البشرية الحالية في برنامج مراقبة  -8
من حيث  القطرية لوقاية النباتات ةالمنظماآلفات في 

 :المؤهالت والمهارات

في مربع [ X] وضع عالمة
 إجابة مناسبة واحدة

 ضعيفة جدًا[    ]  
 ضعيفة[    ]
 متوسطة[    ]
 جيدة[    ]
 قوية جدًا[    ]

هل هذه الموارد البشرية كافية لالضطالع باألنشطة وفقًا  -9
 لمراقبة اآلفات؟ القطرية لوقاية النباتات ةالمنظملمتطلبات 

في مربع [ X]وضع عالمة 
 إجابة مناسبة واحدة

 أبدًا[    ]  
 غير كافية[    ]
 بصعوبة[    ]
 تقريبًا[    ]
 كليًا[    ]

في مربع [ X] وضع عالمة التي يجدر القيام بها؟من يسّدد تكاليف المسوح الخاصة  -10
 إجابة مناسبة واحدة

 [   ] الحكومة 

 [   ] الحكومة بشكل خاص –جهات مختلفة  

 [   ] القطاع الخاص بشكل خاص –جهات مختلفة  

 [   ] القطاع الخاص 

 [   ] (الرجاء التحديد)جهات أخرى  
للقيام بمراقبة اآلفات الذين ما هي نسبة الموظفين المعّينين  -11

 تلقوا تدريبًا خاصًا في هذا المجال؟
في مربع [ X] وضع عالمة

 إجابة مناسبة واحدة
 ال موظفين[    ]  

 في المائة 42[    ]
 في المائة 20[    ]
 في المائة 52[    ]
 كل الموظفين[    ]
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ما هو تواتر برامج التدريب للعاملين المعنيين بمراقبة  -12

 اآلفات؟
في مربع [ X] وضع عالمة

 إجابة مناسبة واحدة
 ال تدريب مبرمج[    ]  

 مرة كل خمس سنوات[    ]
 مرة كل ثالث سنوات[    ]
 مرة كل سنتين[    ]
 أقّله مرة في السنة[    ]

 
 ردود مفتوحة- حاء

 
ترتيب  حّددوا خمسة أمور تؤّثر على قدرة بلدكم على مراقبة اآلفات بشكل فعال وفق -1

 األولويات
 (األولوية األهم – 1)

 
 [إدخال النص هنًا] -2
 [إدخال النص هنًا] -4
 [إدخال النص هنًا] -3
 [إدخال النص هنًا] -2
 [إدخال النص هنًا] -2

 
لتدابير الصحة  6حّددوا ثالثة أمور كحد أقصى توّدون تحسينها في المعيار الدولي رقم  -2

 الخطوط التوجيهية لمراقبة اآلفات -النباتية
 

 [إدخال النص هنًا] -2
 [إدخال النص هنًا] -4
 [إدخال النص هنًا] -3
 

 


