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تقييم االحتياجات الوطنية لبلدان 
الشرق األدنى وشمال افريقيا 
لتطوير تنفيذ المعايير الدولية 

لتدابير الصحة النباتية

احمد حسين السيد

المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو للشرق األدنى وشمال افريقيا



31/05/2018

2 of 15

اهداف الفاو االستراتيجية

المساعدة في اجتثاث الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

جعل الزراعة والغابات واإلنتاج السمكي أعلى إنتاجية وأكثر استدامة

تقليص الفقر بالريف

تمكين نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة

زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات
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تدامةتحسين االمن الغذائي العالمي وزيادة االنتاجية الزراعية المس

تاالهداف االستراتيجية االتفاقية الدولية لوقاية النباتا

تسهيل التجارة االمنة والتنمية والنمو االقتصادي

حماية البيئة من تأثيرات اآلفات النباتية
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تمثله من لذلك تسعى منظمة الفاو الى تعزيز قدرات الدول في حماية النباتات من اآلفات العابرة للحدود لما

تهديد لإلنتاج الزراعي واالمن الغذائي العالمي

طبيقتفيالقدراتبناءهوذلكفيالفاويستخدمهاالتياألدواتاهمومن•

االتفاقيةعنالصادرةISPMsالنباتيةالصحةلتدابيرالدوليةالمعايير

IPPCالنباتاتلوقايةالدولية

اقيةاالتفعنالصادرةالتدريبيةالموادواالسترشاديةاألدلةتمثلكما•

شطةأناثناءالمستخدمةللمعلوماتهامةمصادرالنباتاتلوقايةالدولية

TCPالتقنيالتعاونبرامجخاللمنالمنفذةالقدراتتنمية
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بناء القدرات الوطنية لرفع كفاءة تطبيق المعايير الدولية

السودان العراق سوريا
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نتائج ودروس مستفادة

ISPM

#11

ISPM

#2

ISPM

#21
ISPM

#14
ISPM

#32

ISPM

#23

ISPM

#12

ISPM

#31

ISPM

#27

ISPM

#6

ISPM

#43

تحليل مخاطر اآلفات التفتيش

سحب العينات

التشخيصإصدار الشهادات

التبخير

المراقبة

معايير ذات اهتمام خاص
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نتائج ودروس مستفادة

معايير ليست معروفة بشكل كبير

ISPM

#9

االستئصال

ISPM

#4

المناطق الخالية من االفة

ISPM

#10

أماكن اإلنتاج ومواقع االنتاج الخالية 

من االفة

ISPM

#17

اإلبالغ

ISPM

#22

األراضي ذات مستوى منخفض 

من االفة
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نتائج ودروس مستفادة

نقاط القصور في برامج تنمية القدرات في مجال الصحة النباتية

حاجز اللغة

لغة المدرب ومواد التدريب 

اعلية تؤثر بشكل كبير على ف

توصيل المعلومة
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االستقصاء

االهداف

ياجات بلدان وضع برامج ومواد تدريبية ومشاريع للتعاون التقني تفي باحت

النباتات المنطقة فيما يخص رفع كفاءة تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية

IPPC والمعايير الدولية للصحة النباتيةISPMs
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االستقصاء

لنتائج المتوقعة ا

Expected outcomes

ات وإجراءات تحديد االحتياجات التدريبية لتقوية مواطن الضعف في تشريع

في اإلقليمNPPOالمنظمات الوطنية لوقاية النباتات 
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االستقصاء

المخرجات المتوقعة

Expected outputs

مال افريقيا مدى توافق تشريعات وإجراءات الصحة النباتية في بلدان الشرق األدنى وش1.

لنباتيةمع متطلبات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية للصحة ا

مدى استفادة بلدان المنطقة من المصادر المختلفة2.

وضع البرامج التدريبية على المعايير في بلدان المنطقة3.

االحتياجات التدريبية لبلدان المنطقة4.

توفير بيانات عن
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االستقصاء

ليبيا

موريتانيا

االردن الكويت
البحرين

عمان

قطر

السعودية

مصر

تونس

األمارات

اليمن

سوريا

السودان

العراق

المغرب

الجزائر
لبنان

دولة19النطاق الجغرافي

إيران



31/05/2018

13 of 15

االستقصاء

ليبيا

موريتانيا

االردن الكويت
البحرين

عمان

قطر

السعودية

مصر

تونس

األمارات

اليمن

سوريا

السودان

العراق

المغرب

الجزائر
لبنان

دولة13االستجابة

إيران
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االستقصاء
هيكل االستقصاء

سؤال69

صفحة12

تحليل مخاطر اآلفات1.

يةشهادات الصحة النبات2.

حاآلفات الخاضعة للوائ3.

يةمعامالت الصحة النبات4.

ي التدددددابير المتكاملددددة فدددد5.

منهج النظم

المنددددداطق الخاليدددددة مدددددن 6.

االفة

التفتيش الحجري7.

سحب العينات8.

تحديد حالة االفة9.

مراقبة اآلفات10.

التشخيص11.

أسئلة عامة واقتراحات12.

:كل صفحة تغطى احد موضوعات المعايير
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االستقصاء
اعتبارات عامة

اكثر من تحديد احتياجات محددةاالتجاهات العامة االستقصاء يقدم بعض •

، وليس لدولة محددةتصور عام لإلقليم ككليستهدف وضع •

اعتبارها ، مما يعطى اريحية اكبر في اإلجابات ولم يكن من الضروري ادخال بيانات المجيبتم تصميمه بحيث •

تمثيل نسبى لإلقليم اكثر منها رأى شخصي

تصحيح الوزن النسبي للمجيب، بهدف  IP addressمن خالل ( الدولة)تم التعرف على مصدر إدخال البيانات •

(لتجنب النتائج الغير دقيقة الناتجة عن ملئ االستقصاء اكثر من مرة من نفس البلد)لإلجابات 
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نتائج االستقصاء
تحليل مخاطر اآلفات

نعم
62%

ال
38%

هل يوجد مجموعة رسمية لتحليل 
االفاتمخاطر 

6الى 1عدد العاملين يتراوح بين 

5: المنوال الحسابي

نعم
50%

ال
50%

هل هناك جهات اخرى تشارك فى 
تحليل مخاطر االفات

الجامعات والمراكز البحثية

ال
15%

نعم
85%

هل اطلع العاملون على المعايير ذات 
الصلة

21االغلب يطبق معيار 

2معيار 
43%

11معيار 
38%

21معيار 
19%

اكثر المعايير تطبيقا
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نتائج االستقصاء
تحليل مخاطر اآلفات

توافق التشريعات واإلجراءات الخاصة 

بتحليل مخاطر اآلفات مع المعايير

46%

69%

8%

54%

15%

تدريب 
دولى/اقليمى

تدريب محلي تدريب على 
االنترنت

مواد على 
االنترنت

ال تدريب

التدريب على تحليل مخاطر اآلفات

23% 23%
15%

85%

15%

يوجد لديهم 
ة برامج حاسوبي

خاصة

يوجد لديهم 
قواعد بيانات 

خاصة

يوجد لديهم 
مصادر مطبوعة

فقط االعتماد 
على المصادر 
المتاحة على 
شبكة اإلنترنت

ال يوجد أي 
مصادر

األدوات المستخدمة للقيام بالتحليل



31/05/2018

18 of 15

نتائج االستقصاء
تحليل مخاطر اآلفات

تواتر الدورات التدريبية

0%

38%

62%

أكثر من دورة 
تدريبية في العام

ة دورة تدريبية واحد
او اقل كل عام

ال يوجد بانتظام

8%

23%

69%

ال يحتاجون ية يحتاجون، ولكن ليس كأولو
تدريبية

ةيحتاجون كأولوية تدريبي

االحتياج لدورات تدريبية

يةالحجراآلفاتمخاطربتحليلالقيام•

المخاطرإدارةعلىتدريب•

ميةالرقللبياناتاإلحصائيالتحليل•

باآلفاتالخاصة

صغيرةمحليةبياناتقواعدانشاء•

آلفاتباالخاصةالوطنيةالبياناتتجمع

ةالسلعياآلفاتقوائمانشاءكيفية•

ورسمالجغرافيةالمعلوماتنظام•

الرقميةالخرائط

المعلوماتإدارة•

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
نظام اصدار شهادات الصحة النباتية

هل اطلع العاملون على 

المعايير ذات الصلة
هل تتوافق التشريعات واإلجراءات مع 

المعايير ذات الصلة

38%

62%

0%

62%

23%

تدريب 
دولى/اقليمى

تدريب محلي تدريب على 
االنترنت

مواد على 
االنترنت

ال تدريب

هل تلقى العاملون تدريب على المعايير 

ذات الصلة

نعم
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نتائج االستقصاء
نظام اصدار شهادات الصحة النباتية

0%

46%

54%

ي أكثر من دورة تدريبية ف
العام

دورة تدريبية واحدة او 
اقل كل عام

ال يوجد

تواتر الدورات التدريبية

8%

31%

62%

ال يحتاجون ة يحتاجون، ولكن ليس كأولوي
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبية

هل هناك حاجة الى دورات 

تدريبية على اصدار شهادات 

الصحة النباتية
يةااللكترونالنباتيةالصحةشهادات•

عنوالتصاريحالشهاداتمعالتعامل•

(االنترنتطريقعنالكترونيا)بعد

طبقاالصادراتعلىالتفتيش•

المستوردةالدولالشتراطات

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
اآلفات الخاضعة للوائح

نعم
92%

ال
8%

هل اطلع العاملون على 

المعايير ذات الصلة

هل تتوافق التشريعات واإلجراءات مع تعريف 

االفة الخاضعة للوائح

هل يتم استخدام تعريف االفة الحجرية 

كما ورد في المسرد

نعم

هل تتوافق التشريعات واإلجراءات مع تعريف 

االفة الغير حجرية الخاضعة للوائح

ال يوجد تشريعات تحدد تعريفها

19و16توجد تشريعات، لكن ال تتوافق مع المعايير 

19و 16توجد تشريعات تتوافق مع المعايير 
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نتائج االستقصاء
اآلفات الخاضعة للوائح

تسمح اللوائح في بلدك باتخاذ تدابير 

رية للصحة النباتية تجاه اآلفات الغير الحج

الخاضعة للوائح على أي نوع من 

الشحنات النباتية؟

جميع الشحنات المعروضة على سلطات الحجر الزراعي

الشحنات النباتية من نباتات الغرس والتقاوي ومواد اإلكثار

54%

46%

0

23% 23%

ال تدريب اطلعوا على بعض
المواد المتاحة 
على االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية محلية

ة اشتركوا في دور
تدريبية 

دولية/إقليمية

8%

31%

62%

ال يحتاجون ية يحتاجون، ولكن ليس كأولو
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل تلقى العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة باآلفات الخاضعة للوائح

هل يحتاج العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة باآلفات الخاضعة للوائح
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نعم
85%

ال
15%

نتائج االستقصاء
معامالت الصحة النباتية

هل اطلع العاملون على 

المعايير ذات الصلة 

ومرفقاتها 46%

31%

0%

31%

23%

ال تدريب اطلعوا على بعض 
المواد المتاحة على

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية على 

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية محلية

اشتركوا في دورة
تدريبية 

اقليمي/دولية

هل تلقى العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة بمعامالت الصحة النباتية

0%

46%

54%

ال يحتاجون يحتاجون، ولكن ليس كأولوية 
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة باآلفات الخاضعة للوائح
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نتائج االستقصاء
معامالت الصحة النباتية

معالجة الهواء القسري بدرجة حرارة عالية

العالج اإلشعاعي

المعالجة الحرارية بالبخار

المعالجة بالتبريد

المعامالت المختلفة لآلفات الخاضعة للوائح

طرق واساليب تعقيم االرساليات النباتية كتعقيم احترازي 

(bulk consignments)طرق المعامالت فوق السفن التجارية الكبيرة 

موضوعات التدريب المقترحة

أهمية خاصة لمعامالت ذبابة الفاكهة
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نتائج االستقصاء
تدابير متكاملة إلدارة مخاطر اآلفات من خالل منهج النظم

نعم
77%

ال
23%

هل اطلع العاملون على 

الخاص 14المعيار 

بالتدابير المتكاملة

نعم
46%

ال
54%

هل قمتم باستخدام منهج النظم إلدارة 

مخاطر افة محددة؟ 

ذبابة الفاكهة•

سوسة الخيل•

من خالل Xylellaالزيليلالبكتيريا •

beyond compliance program

•Karnal Bunt of wheat (Tilletia indica)   

نيماتودا تحوصل البنجر السكرى•

فراشة العنب او عثة الكرمة على التوت االزرق•

امثلة على التطبيقات
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69%

23%

0%

15%

8%

ال تدريب اطلعوا على بعض 
المواد المتاحة على

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية على 

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية محلية

اشتركوا في دورة
تدريبية 

إقليمية/دولية

نتائج االستقصاء
تدابير متكاملة إلدارة مخاطر اآلفات من خالل منهج النظم

هل تلقى العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة بمنهج النظم

0%

15%

85%

ال يحتاجون ية يحتاجون، ولكن ليس كأولو
تدريبية

ةيحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون الى تدريب على منهج 

النظم موضوعات التدريب المقترحة

ية اساسيات منهج النظم وكيف•

وضعه

متقييم فاعلية منهج النظ•

معامالت ما قبل التصدير •

لةكجزء من التدابير المتكام

إدارة مخاطر االفة•

انشاء وصيانة المناطق •

الخالية من االفة كجزء من 

التدابير المتكاملة
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نتائج االستقصاء
المناطق الخالية من االفة وأماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج الخالية من االفة والمناطق ذات التواجد المنخفض

نعم
75%

ال
25%

هل اطلع العاملون على 

ذات الصلة؟المعايير

نعم
33%

ال
67%

هل تم انشاء مناطق 

خالية او ذات تواجد 

منخفض من االفة؟ 

امثلة

العفن البنى في البطاطس•

سوسة النخيل الحمراء•

(الموالح)التبقع األسود في الحمضيات •

نعم
58%

ال
42%

هل تخططون إلنشاء 

مناطق خالية او ذات 

؟ تواجد منخفض من االفة

امثلة

(الموالح)الحمضيات •

النخيل•

الزيتون•
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نتائج االستقصاء
المناطق الخالية من االفة وأماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج الخالية من االفة والمناطق ذات التواجد المنخفض

58%

25%

0%

25%

17%

ال تدريب اطلعوا على بعض 
المواد المتاحة على

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية على 

االنترنت

اشتركوا في دورة
تدريبية محلية

اشتركوا في دورة
تدريبية 

اقليمي/دولية

هل تلقى العاملون تدريب على المعايير 

الخاصة بإنشاء وصيانة المناطق الخالية

0%

25%

75%

ال يحتاجون ة يحتاجون، ولكن ليس كأولوي
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون الى تدريب على انشاء 

وصيانة المناطق الخالية من االفة

مبادئ واساسيات انشاء وصيانة•

التخطيط، )المناطق الخالية 

(التمويل، اإلدارة واإلعالن

حصر ومكافحة سوسة النخيل •

الحمراء

تدريب على إنشاء مواقع وأماكن •

إنتاج خالية من اآلفات محدود 

المساحة

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
التفتيش الحجري

هل اطلعت المنظمة الوطنية 

لوقاية النبات في بلدك على

والخاص 23المعيار 

بالتفتيش الحجري؟

نعم

هل تتوافق التشريعات 

23واإلجراءات مع معيار 

25%

17%

8%

75%

42%

ال تدريب اطلعوا على بعض
المواد المتاحة 
على االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية محلية

ة اشتركوا في دور
تدريبية 

دولية/إقليمية

؟23هل تلقى العاملون تدريب معيار 
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0%

8%

92%

ال يحتاجون ة يحتاجون، ولكن ليس كأولوي
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

نتائج االستقصاء
التفتيش الحجري

هل يحتاج العاملون الى تدريب على 

عمليات التفتيش

عمليات التفتيش وخطواته•

سحب العينات•

كثار، الفرق بين التفتيش على مواد اال•

والخضار والفاكهة، والحبوب

موضوعات التدريب المقترحة
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ال
25%

نعم
75%

نتائج االستقصاء
سحب العينات

هل اطلع العاملون على 

؟31المعيار هل تتوافق التشريعات 

31واإلجراءات مع معيار 

25%

50%

8%

75%

0.25

ال تدريب اطلعوا على بعض
المواد المتاحة 
على االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية محلية

ة اشتركوا في دور
تدريبية 

دولية/إقليمية

هل تلقى العاملون تدريب على سحب 

العينات؟
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نتائج االستقصاء
سحب العينات

0%

17%

83%

ال يحتاجون ة يحتاجون، ولكن ليس كأولوي
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون الى تدريب على سحب 

العينات؟

ر، عمليات سحب العينات من مواد االكثا•

والخضار والفاكهة، والحبوب

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
تحديد حالة االفة في منطقة

ال
33%

نعم
67%

هل اطلع العاملون على 

؟8المعيار هل تتوافق التشريعات 

8واإلجراءات مع معيار 
67%

33%

0%

33%

8%

ال تدريب اطلعوا على بعض
المواد المتاحة 
على االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية محلية

ة اشتركوا في دور
تدريبية 

دولية/إقليمية

هل تلقى العاملون تدريب على تحديد حالة 

االفة
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نتائج االستقصاء
تحديد حالة االفة في منطقة

0%

17%

83%

ال يحتاجون ية يحتاجون، ولكن ليس كأولو
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون الى تدريب على تحديد 

حالة االفة

برامج مراقبة اآلفات•

المسح الحقلي•

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
مراقبة اآلفات

نعم
75%

ال
25%

هل اطلع العاملون على 

الخاص 6المعيار

بمراقبة اآلفات؟

هل تتوافق التشريعات 

6واإلجراءات مع معيار 

التدريب 1

توافر اإلطار القانوني واإلداري 2

التمويل 3

توافر اإلمكانيات الفنية 4

طرق قياسية لتنفيذ برامج المراقبة 5

ري إمكانيات تعريف وتشخيص اآلفات واالمراض الحج 6

ترتيب أهمية عوامل نجاح برامج مراقبة اآلفات
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نتائج االستقصاء
مراقبة اآلفات

58%

25%

0%

42%

33%

ال تدريب اطلعوا على 
بعض المواد 
المتاحة على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية على 

االنترنت

ة اشتركوا في دور
تدريبية محلية

ة اشتركوا في دور
تدريبية 

دولية/إقليمية

هل تلقى العاملون تدريب عمليات مراقبة اآلفات؟

0%

25%

75%

ال يحتاجون يحتاجون، ولكن ليس 
كأولوية تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

هل يحتاج العاملون الى تدريب على مراقبة اآلفات

تحديد مستوى تواجد االفة•

تحديد شدة االصابة•

سوسة النخيل الحمراء•

(حالموال)التبقع األسود في الحمضيات •

(ابسليوتاتوتا )حفارة أوراق الطماطم •

دودة الحشد الخريفية •

فاستيديوسازيليال"البكتيريا •

ذباب الفاكهة•

الجراد الصحراوي ، وبق الحبوب ، •

ودودة التمر، وحفارة أوراق الحمضيات

ذبابة ثمار الزيتون  ديدان جوز القطن•

النخيلدوباس•

موضوعات التدريب المقترحة
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نتائج االستقصاء
مراقبة اآلفات

نعم
58%

ال
42%

لمراقبةمحددةبرامجديكملهل

خطةتفعيلعلىبناءااآلفات

؟طوارئ

نعم
67%

ال
33%

؟لمراقبةعامةبرامجديكملهل

سوسة النخيل•

دودة الحشد الخريفية•

(الموالح)التبقع األسود للحمضيات •

ذبابة ثمار الفاكهة•

ذبابة ثمار الزيتون  •

أبسولوتاتوتا •

ديدان جوز القطن•

النخيلدوباس•

سوسة النخيل•

الجراد الصحراوي•

دودة الحشد الخريفية•

"فاستيديوسازيليال"البكتيريا •

(الموالح)التبقع األسود للحمضيات •

على القمحالسونة•

النخيل دوباس•
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نتائج االستقصاء
التشخيص

نعم
75%

ال
25%

هل اطلع العاملون على 

ومرفقاته 27المعيار

؟الخاص بتشخيص اآلفات

نعم
75%

ال
25%

هل يوجد لديكم مختبرات مصرح لها 

قانونيا للقيام بالتشخيص؟
؟المختبراتلقدراتتقييمكهوما

مخابر الحجر الزراعي•

مخابر المراكز البحثية•

مخابر الجامعات•

مخابر مركزية لوزارة الزراعة•
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نتائج االستقصاء
التشخيص

هل يحتاج العاملون الى تدريب على 

تشخيص اآلفات؟

0%
8%

92%

ال يحتاجون ية يحتاجون، ولكن ليس كأولو
تدريبية

يحتاجون كأولوية تدريبي

االختبارات الجزيئية•

االختبارات المصلية•

تعريف الحشرات•



31/05/2018

40 of 15

اقية ما هي برأيك أولويات التدريب من اجل التوافق مع متطلبات االتف

باتية؟الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة الن

تحليل مخاطر اآلفات•

اجراءات الفحص والتفتيش•

(  سحب العينات)طرق رفع العينات  •

ة  استكشاف االمراض الحجرية عبر التقنيات الجزيئي•

إصدار الشهادات الصحية النباتية االلكترونية•

المعامالت•

منهج النظم•

ارساء مناطق االنتاج الخالية من االمراض•

مراقبة اآلفات•

متطلبات الجودة في مخابر التحاليل•

نتائج االستقصاء

توصيات عامة

PCEإجراء تقييم قدرات الصحة النباتية •

مراجعة وتحديث اإلطار التشريعي واللوائح•

مراجعة وتحديث الهيكل اإلداري •

التدريب المستمر•



31/05/2018

41 of 15

استنتاجات االستقصاء

سحب العينات

التشخيص

مراقبة اآلفات

اصدار شهادات الصحة النباتية

تعريف وتحديد اآلفات الحجرية

منهج النظم

المناطق الخالية من االفة

مراقبة اآلفات

تحليل مخاطر اآلفات

اصدار الشهادات

برامج التدريبالتوافق مع االتفاقية والمعايير

االحتياجات التدريبية

منهج النظم

المناطق الخالية

التفتيش

سحب العينات

معامالت الصحة النباتية

مراقبة اآلفات

اآلفات الخاضعة للوائح

أدوات التدريب المستخدمة

تدريب محلى

مواد عامة على االنترنت
(على االنترنت)دورات تدريبية الكترونية 

دولية/دورات تدريبية إقليمية
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استنتاجات االستقصاء

المعرفة بالمعايير

تحديد حالة االفة

منهج النظم

المناطق الخالية من االفة

اصدار شهادات الصحة النباتية

التفتيش

تعريف وتحديد اآلفات الحجرية

تحليل المخاطر

مناهج إلدارة مخاطر اآلفات

التدابير المتكاملة في اطار منهج النظم•

انشاء المناطق الخالية من االفة•



31/05/2018

IPPC Secretariat

Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO)

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

للتواصل
شكرا

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

