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القدرات بناء 

صفحة الصحة النباتية لالتفاقية على 
 www.phytosanitary.info الشابكة

واملوارد التقنية
 ما هي أمناط املوارد التي تقدمها صفحة 

موارد الصحة النباتية؟ 
صفحة االتفاقية على الشابكة 

◆ مساهمات املوارد الفنية	
◆ معلومات عن مشاريع مختلفة	
◆ صور من مسابقات االتفاقية للصور	
◆ مواد دعوة	
◆ قائمة بأسماء االستشاريني	

تكون هذه املوارد الفنية مفيدة لك كونها
◆ تقدم معلومات فنية دقيقة ومحدثة - وبعبارات أخرى فإنها املوارد 	

الفنية التي راجعها فريق األقران من أجل التناسق مع االتفاقية 
الدولية لوقاية النباتات ومعاييرها .

◆ قابلة للتطبيق على الصعيد العاملي، بحيث ميكن تكييفها لتالئم 	
االحتياجات الوطنية اخلاصة بك، وبالتالي تقليل التكاليف اخلاصة 

بتنمية املوارد من نقطة الصفر.
◆ ميكن أن تكون مبثابة األساس ألنشطة تنمية القدرات في املستقبل.	

من يستطيع استخدام املوارد التقنية للصحة النباتية؟
تستخدم موارد الصحة النباتية املتاحة على صفحة موارد الصحة النباتية أو 
ميكن استخدامها من قبل املنظمات القطرية لوقاية النباتات، ومراكز التميز، 
واألوساط األكادميية واملدربني الوطنيني أو الدوليني في مجال الصحة النباتية 

لتنمية القدرات، وما إلى ذلك
هذه املواد تكون متاحة بحرية!

كيف يتم تطوير املوارد الفنية 
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؟

حتديد االحتياجات - حتدد أمانة 	 
  )CDC( االتفاقية وجلنة تنمية القدرات

املتعاقدة من  احتياجات األطراف 
املوارد الفنية  لدعم إنفاذ االتفاقية 

من خالل تقومي القدرات على املستوى 
الوطني )استخدام أداة تقومي قدرات 

والدراسات   )PCE( النباتية  الصحة 
والتغذية  اإلنفاذ،  االستقصائية عن 

الفنية. املوارد  الراجعة من مستخدمي 
 الدعوة إلى املوارد املتاحة - جلمع 	 

املتاحة لضمان  املوارد  وحتليل ومراجعة 
الدولية لوقاية  االتساق مع االتفاقية 

ومعاييرها. النباتات 
حتديد الثغرات وحتديد أولويات املواد 	 

اجلديدة التي سييتم تطويرها - حتدد 
القدرات وتعطي األولوية  جلنة تنمية 
الفنية على  املوارد  الحتياجات تطوير 

أساس حتليل واستعراض املوارد التي مت 
جمعها من خالل إعالن.

تطوير ومراجعة األقران ملواد جديدة - 	 
الفنية لالتفاقية من  املوارد  يتم تطوير 

وتتم مراجعتها  قبل مؤلفني خبراء، 
من قبل أقران من خبراء إضافيني 

القدرات. بناء  واملنظمات وجلنة 
املوارد الفنية التي مت إنشاؤها هي 	 

ذات صلة على الصعيد العاملي - 
ومعاييرها  االتفاقية  مع  متوافقة 

احتياجات مجموعة واسعة من  وتلبي 
اجلماهير.

نشر واستخدام وحتسني املوارد الفنية  	 
الرابط: املتاحة على   لالتفاقية 

 www.phytosanitary.info

الدولية وجلنة 	  االتفاقية  أمانة  تشجع 
القطرية  املنظمات  القدرات  بناء 

وجميع  النباتات،  لوقاية  واإلقليمية 
املشاركني في تنمية قدرات الصحة 

النباتية على استخدام هذه املواد 
بها واإلسهام 
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القدرات بناء 

إسهامات املوارد
◆ اإلسهام باملوارد املطورة من منظمات أخرى إلى صفحة موارد 	

الصحة النباتية
◆ متر إسهامات املوارد من خالل عملية مراجعة أقران دقيقة قبل أن 	

يتم تضمينها في صفحة موارد الصحة النباتية لضمان جودة، ودقة 
املعلومات واتساقها مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعاييرها

ساهم بدورك
تهدف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وجلنة تنمية القدرات إلى 

حتسني املوارد الفنية باستمرار وتبحث عن متعاونني لـ:
◆  تصميم أنشطة تنمية القدرات ، مبا في ذلك ورشات العمل 	

واملشاريع القائمة على املوارد الفنية لالتفاقة الدولية لوقاية النباتات؛
◆ تطوير برامج تدريب املدربني؛	
◆ تقدمي مساهمات مالية أو عينية لتغطية تكاليف ترجمة وطباعة 	

املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
◆ إعطاء تغذية راجعة على استخدام املواد احلالية من خالل الروابط 	

املقدمة  مع كل موارد فني؛
◆ اإلسهام بدراسات احلالة، واألدلة ذات الصلة، وإجراءات التشغيل 	

القياسية وغيرها من املوارد إلى موارد الصحة النباتية على الشابكة؛
◆ املساهمة في تطوير موارد فنية لالتفاقية في املستقبل.	

ippc@fao.org يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

www.ippc.int :املوقع اإللكتروني | ippc@fao.org :بريد إلكتروني

ال يعد نص هذه الوثيقة تفسيراً قانونياً رسمياً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو وثائق مرتبطة، ومت إنتاجه 
ملعلومات العامة فقط. لترجمة هذه املادة، يرجى مراجعة  ippc@fao.org للحصول على معلومات حول 

اتفاقية النشر املشترك
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ماهي املوارد الفنية لالتفاقية 
املتاحة؟

كتيبات وأدلة:
الوصول إلى األسواق	 
العبور	  دليل 
النباتات	  لوقاية  إنشاء منظمة قطرية 
لوقاية 	  تشغيل منظمة قطرية 

النباتات
إدارة العالقات مع أصحاب املصلحة 	 

املعنيني
املستوردات	  تدقيق 
إصدار شهادة صحية للصادرات	 
النباتية	  اآلفات  مراقبة 
لتقدمي خدمات تشخيصية 	  دليل 

النباتية للصحة 
دليل املمارسات اجليدة للمشاركة في 	 

النباتية الصحة  تدابير  هيئة 
مواد دعم للمشاركة في اجتماعات 	 

النباتات لوقاية  الدولية  االتفاقية 

حزم تدريب
اإللكتروني على حتليل مخاطر 	  التعلم 

اآلفات
الغابات	  التعلم اإللكتروني عن سلع 
التوعية مبخاطر حتليل اخملاطر	  مواد 
املشاركة في هيئة تدابير الصحة 	 

النباتية
حزمة تدريب عن إنشاء منظمة قطرية 	 

النباتات لوقاية 
حزمة تدريب عن عمليات منظمة 	 

النباتات لوقاية  قطرية 
لوقاية 	  الدولية  عرض تقدميي لالتفاقية 

النباتات
عرض عن بناء القدرات واملوارد 	 

النباتات لوقاية  الدولية  لالتفاقية 

صحائف حقائق
احلراري	  بالعزل  املعاجلة 
النباتية	  اآلفات  مراقبة 
القطرية 	  املنظمات  وتشغيل  إنشاء 

النباتات لوقاية 
إدارة العالقات مع أصحاب املصلحة 	 

املعنيني

ملزيد من املعلومات عن االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات واملوارد الفنية األخرى، يرجى 
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