
 

 CPM 2023/20  الدولية لوقاية النبااتتاالتفاقية 

 من جدول األعمال 2-14البند  معلومات حمّدثة عن مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 6من  1الصفحة 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تديرهامعلومات حمّدثة عن املشاريع اليت 

 من جدول األعمال 2-14البند 

 )أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إعداد(
 

 املاحنة للجهاتشكر وتقدير 

، قامت وحدة التنفيذ والتيســــري يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (االتفاقية الدولية) إبدارة عشــــرة 2022خالل عام  ]1[
وتعتمد أمانة االتفاقية الدولية  .1مشــــــــــاريع بقيمة إمجالية تفوق تســــــــــعة ماليني دوالر أمريكي، على النحو املبّني يف املرفق 

ة وهي ممتنة للغاية حلصــــوهلا من الصــــني واالحتاد األورويب والياابن وأمانة الســــوق بشــــكل كبري على األموال من خارج امليزاني
املشــرتكة لشــرقي وجنويب أفريقيا والبنك الدويل، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والوكالة األملانية للتعاون التقين على الدعم 

هنيني يتمّتعون ابخلربة والتفاين من مجيع أحناء العامل ينفذون وتتألف وحدة التيسري والتنفيذ من م السخي ملختلف املشاريع.
هذه املشــــــــــــــاريع ويقدمون النتائج املتفق عليها مبنتجات عالية اجلودة مبوازاة اســــــــــــــتيفاء متطلبات إجراءات منظمة األغذية 

وظفني وعن طريق املسامهات وعالوًة على ذلك، يتم تنفيذ األنشطة األخرى عن طريق املسامهات العينية إبعارة امل والزراعة.
وتعرب  املالية اليت تقدمها البلدان األعضـــــاء مباشـــــرًة إىل أمانة االتفاقية الدولية، وترد تفاصـــــيلها يف التقرير املايل والســـــنوي.

  دعم وموارد.ما قدمته من أمانة االتفاقية الدولية عن امتنا�ا لكندا وفرنسا ومجهورية كور� على 

 ر ابالمتثال الكامل لألطر واالسرتاتيجيات القائمةاملشاريع اليت تدا

تركز أمانة االتفاقية الدولية على تنفيذ املشاريع اليت هلا أتثري إقليمي وعاملي غري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية اليت  ]2[
جراءات أمانة االتفاقية إ ضــــمنوإّن تنفيذ هذه املشــــاريع مدرج  يتم تنفيذها بشــــكل حصــــرّي تقريًبا على املســــتوى الوطين.

 هلا بشكل اتم، وهي: ويتّم االمتثالالدولية وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 نّص االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. -
 التنميةوال سيما لتنفيذ جداول أعمال  2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  -

 وتنفيذ تقييم القدرات يف جمال الصحية النباتية.
اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ وتنمية  2030-2020اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  -

)، عند تنفيذ تقييم 2022القدرات وأخذت هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) علًما هبا يف دورهتا السادسة عشرة (
 قدرات الصحة النباتية.



CPM 2023/20 ة الدولية لوقاية النبااتتمعلومات حمّدثة عن مشاريع االتفاقي 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 6من  2الصفحة 

 قائمة املواضيع إلعداد األدلّة ومواد التدريب. -
تنفيذ بر�مج منظمة األغذية والزراعة للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف إطار أحد املشاريع املدرجة  -

 يف هذا اإلطار.
حلصــول على موافقة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ألي وتقوم أمانة االتفاقية الدولية إبدارة هذه املشــاريع ولكنها تســعى إىل ا ]3[

مشــــــــاريع جديدة وتقوم ابطالعها على أحدث املعلومات بشــــــــأن املشــــــــاريع اجلارية، ملتمســــــــة منها املدخالت الفنية عند 
 جلنةاالسرتاتيجية واإلجراءات اخلاصة ابستعراض ، وكما هو حمدد يف 1 2018 االقتضاء، على حنو ما طلبه املكتب يف عام

 .2 2019 اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ يف مايو/أ�ر ملشاريع التنفيذ وتنمية القدرات وحتليلها هلا التنفيذ وتنمية القدرات

وابإلضــــافة إىل ذلك، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إبدارة وتنســــيق تنفيذ أنشــــطة تقييم القدرات يف جمال الصــــحة النباتية من  ]4[
وتقّدم الصفحة اإللكرتونية لتقييم القدرات يف جمال الصحة  شاريع املنظمة وغريها من اجلهات املاحنة.الدعم مل توفريخالل 
قائمة جبميع البلدان اليت مت فيها ابلفعل تنفيذ عمليات التقييم هذه، وتلك اجلاري تنفيذها حالًيا وفًقا إلجراء منح  3النباتية

ري عمليات تقييم القدرات يف الذي وافقت عليه جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف  4جمال الصـــــــحة النباتية الشـــــــهادات مليســـــــِّ
وجيري إطالع الفريق التابع للجنة  ).2022وأخذت اهليئة علًما به يف دورهتا السادسة عشرة ( 2021نوفمرب/ تشرين الثاين 

 املعلومات املتعلقة بعمليات التقييم اجلارية.تنمية القدرات واملعين بتقييم القدرات يف جمال الصــــــــــــــحة النباتية على أحدث 
ويتم عادًة تشــــــارك نتائج عمليات التقييم الوطنية مع أوســــــاط االتفاقية الدولية من خالل قصــــــص التجارب الناجحة، كما 

 .5جيري حالًيا يف سانت لوسيا ونيكاراغوا ونيبال

 وقاية النبااتتبناء فريق قوي إلدارة املشاريع داخل أمانة االتفاقية الدولية ل

لوحدة التيسـري والتنفيذ وتشـمل التخطيط للمشـاريع ورصـدها ورفع التقارير، والتوظيف،  أسـاسـًيامتّثل إدارة املشـاريع نشـاطًا  ]5[
وإصـــــدار أوامر الشـــــراء، وإدارة املوظفني وتطوير املوارد ابلتنســـــيق مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات واجملموعات الفرعية وفرق 

اريني من ذوي الكفاءات العالية لتحقيق النتائج املتفق مت إنشاء فريق خمصص من املوظفني واالستشقد و  العمل التابعة هلا.
وكذلك، فإّن  .6وجيري حتديث قائمة موظفي الوحدة بصــــورة دورية وهي متاحة على البوابة الدولية للصــــحة النباتية عليها.

ا على البوابة الدولية للصـــــحة النباتية اهلامة بني املشـــــاريع وهي تبّني أوجه التآزر  7خطة العمل الســـــنوية للوحدة متاحة أيضـــــً
 جلنة التنفيذ. تاخلاضعة لتوجيهاوقائمة املواضيع 

                                                      
 :2018 -06تقرير اجتماع املكتب  1

 http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf  
 :2019 -05قرير اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ت 2

21.pdf-06-http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019 
 : املخصصة لعملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية الصفحة 3

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/  
 https://www.ippc.int/fr/publications/90593/إجراء منح شهادة مليسِّر عمليات تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية:  4
 https://www.ippc.int/en/stories/ قصص التجارب الناجحة:  5
  https://www.ippc.int/en/publications/91133/التيسري والتنفيذ:  يف وحدةعضاء األقائمة  6
 http://www.ippc.int/en/publications/85803/خطة العمل السنوية لوحدة  التيسري والتنفيذ:  7

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019-06-21.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/fr/publications/90593/
https://www.ippc.int/en/stories/
https://www.ippc.int/en/stories/
https://www.ippc.int/en/publications/91133/
http://www.ippc.int/en/publications/85803/


 CPM 2023/20 معلومات حمّدثة عن مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 6من  3الصفحة 

 تنفيذ املشاريع بشفافية

خمصصة لفرادى مشاريع  8مت تعزيز الشفافية يف أوساط االتفاقية الدولية األوسع نطاقًا من خالل إنشاء صفحات إلكرتونية ]6[
التنفيذ وتنمية القدرات اليت تديرها الوحدة. وتوفر هذه الصــــــــــــــفحات رمز التعريف للمشــــــــــــــروع، وعنوانه، واتريخ انطالقه 

مت إنشــاء صــفحة إلكرتونية منفصــلة جلميع املشــاريع و الواضــحة املتوخاة منه.  والنتائجوانتهائه وميزانيته فضــًال عن وصــف له 
 دوالر أمريكي. 500 000عن  اليت تزيد قيمتها

وابإلضــافة إىل ذلك، توّجه أمانة االتفاقية الدولية دعوة يف كل ســنة على البوابة الدولية للصــحة النباتية جلمع املشــاريع املتعلقة  ]7[
األغذية  ابلصـــــــــــــحة النباتية يف مجيع أحناء العامل من األطراف املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، ومكاتب منظمة

 والزراعة واجلهات املاحنة واملنظمات املنفذة، ويُطلب من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حتليل جدوى هذه املشاريع ومناقشتها.
وتوفر صــــفحة إلكرتونية على البوابة الدولية للصــــحة النباتية وصــــًفا هلذه املشــــاريع، ومت فتح ابب املشــــاركة يف هذا القســــم من 

 .9 2022 التنفيذ وتنمية القدرات على نطاق واسع يف مايو/ أ�ر عن طريق ندوة إلكرتونية يف عاماجتماع جلنة 

  هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة يف دورهتا السابعة عشرة إىل القيام مبا يلي: إنّ  ]8[

ابلنواتج املتوخاة من املشاريع اليت تديرها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وكذلك ابمتثاهلا  علًما اإلحاطة )1(
 .1إلجراءات أمانة االتفاقية الدولية وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وبز�دة الشفافية على النحو املوضح يف املرفق 

  

                                                      
and-entationimplem-on-development/projects-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات:  8

capacity-development/ 
): 2022اجللسة املفتوحة من اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأن تنفيذ مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات (مايو/ أ�ر  9

https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/  

https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/


CPM 2023/20  1(املرفق  الدولية لوقاية النبااتتمعلومات حمّدثة عن مشاريع االتفاقية( 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 6من  4الصفحة 

، واتريخ إطالق هذه املشـــــــــــاريع واتريخ انتهائها، 2022عنوان املشـــــــــــاريع اليت أدارهتا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عن طريق وحدة التيســـــــــــري والتنفيذ يف عام  :1املرفق 
 وميزانياهتا، وامتثاهلا لألطر واالسرتاتيجيات القائمة، والنواتج الرئيسية امللموسة املتوخاة منها

األطر واالســـــــــــرتاتيجيــــات اليت ميتثــــل هلــــا  امليزانية اتريخ انطالق املشروع وانتهائه شروععنوان امل
 املشروع

 النواتج الرئيسية امللموسة املتوخاة

دعم أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات ألمانة االتفاقية 
 )/JPN/102GCPT/GLOة النبااتت (الدولية لوقاي

أكتوبر/تشرين : اتريخ انطالق املشروع
 2020األول 

سبتمرب/ أيلول  :اتريخ انتهاء املشروع
2025 

 

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية  دوالرًا أمريكًيا 180 006 1
 2030-2020النبااتت للفرتة 

لوقاية الدعم التشغيلي ألمانة االتفاقية الدولية 
النبااتت يف ما يتعلق أبنشطة التنفيذ وتنمية 

 القدرات.

الدولية لوقاية دعم اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 
معايري السلع األساسية ومساراهتا، ونظم  النبااتت:

، وإصدار اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

)EC/040GCP/GLO/( 
 

يونيو/ حزيران : اتريخ انطالق املشروع
2020  

يونيو/ حزيران : اتريخ انتهاء املشروع
2023 

 

 دوالرًا أمريكًيا 989 029 1
 

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 
 2030-2020النبااتت للفرتة 

من خالل أنشطة إىل رفع توصيات التوّصل 
جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية 

ومساراهتا، ونظم اإلنذار بتفشي اآلفات 
واالستجابة هلا، وإصدار الشهادات 

 اإللكرتونية للصحة النباتية.

دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
)EC/025GCP/GLO/( 

 

ر/ كانون نايي: اتريخ انطالق املشروع
 2020الثاين 

ديسمرب/ كانون : اتريخ انتهاء املشروع
  2023األول 

 

مشاركة البلدان النامية يف األجهزة الرائسية  نّص االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دوالرًا أمريكًيا 556 055 1
 .لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
 نشر أدّلة.

الدورة الثالثة للمشروع التابع لنظام استعراض ودعم 
ن تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املمول م

 املفوضية األوروبية
 

يناير/ كانون : اتريخ انطالق املشروع
 2018الثاين 

مايو/ أ�ر : اتريخ انتهاء املشروع
 (ُأجنز) 2022

 

 دوالرًا أمريكًيا 716 734
 

 دراسات واستقصاءات خمتلفة. 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ec-3rd-cycle-2018-2020-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ec-3rd-cycle-2018-2020-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ec-3rd-cycle-2018-2020-irss/


 CPM 2023/20 )1(املرفق  مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمعلومات حمّدثة عن 

 6من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

تعزيز قدرة األطراف املتعاقدة النامية على تنفيذ 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومعايريها يف إطار 

رتك بني منظمة األغذية والزراعة والصني الرب�مج املش
للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 

)CPR/291GCP/INT/.( 
 

سبتمرب/ أيلول : اتريخ انطالق املشروع
2017 

ديسمرب/ كانون : اتريخ انتهاء املشروع
 2023 األول

 

تنفيذ إطار املنظمة للتعاون الثالثي وبني  دوالرًا أمريكًيا 541 007 2
 بلدان اجلنوب

اخلطوط التوجيهية للعمل يف جمال التعاون 
 بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

)2022-2025( 
اتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة اسرت 

 2030-2020النباتية للفرتة 

تنظيم دورات افرتاضية عن املسائل املتعلقة 
 ابلصحة النباتية

مت استكمال تقييم القدرات يف جمال الصحة 
 النباتية يف سري النكا

مت تنفيذ دورات عن التكنولوجيات اخلاصة 
 بذاببة الفاكهة يف سري النكا

ات يف جمال الصحة النباتية جاٍر تقييم القدر 
 يف كمبود�

إعداد دورة عن مرض ذبول املوز الفطري 
)R1 وTR4�يف كمبود ( 
 

دعم املنظمة لرب�مج تيسري التجارة التابع للسوق 
املشرتكة لدول شرقي وجنويب أفريقيا 

)COM/738GCP/INT/.( 
 

األول من : اتريخ انطالق املشروع
  2018ديسمرب/ كانون األول 
مايو/ أ�ر  31: اتريخ انتهاء املشروع

2022 
 

دوالرًا أمريكًيا  069 803 2
  000 800(اجملموع)، منها

دوالر أمريكي (للمسائل 
  املتعلقة ابلصحة النباتية)

 أربع دورات للتعّلم اإللكرتوين قائمة املواضيع
دليل واحد عن التخطيط حلاالت الطوارئ 
وخطوط توجيهية واحدة بشأن الوقاية من 

) والتأهب TR4مرض ذبول املوز الفطري (
 واالستجابة له.

 مخس ندوات إلكرتونية لتنمية القدرات
 ترمجة ستة أدّلة

 
مشروع تعزيز القدرات يف جمال إدارة حاالت الطوارئ 

 )/USA/208OSRO/GLOاملتعلقة ابلصحة النباتية (
 

يونيو/ حزيران : اتريخ انطالق املشروع
2022  

يونيو/ حزيران : اتريخ انتهاء املشروع
2023 

دوالر أمريكي   000 600
  000 100(اجملموع) (منها 

دوالر أمريكي للمسائل 
  املتعلقة ابلصحة النباتية)

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 
، جدول أعمال 2030-2020النبااتت للفرتة 

اخلامس بشأن تعزيز نظم اإلنذار  التنمية
 بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

دعوة للمسامهة يف املوارد حول األدوات 
واخلطوط التوجيهية لتعزيز نظم اإلنذار بتفشي 

 اآلفات واالستجابة هلا.

تعزيز القدرات واحلوكمة يف جمال القابة على األغذية 
 )/EC/949GCP/GLOالنباتية (والصحة 

 

يناير/ كانون : اتريخ انطالق املشروع
 2022األول 

ديسمرب/ كانون : اتريخ انتهاء املشروع
 2023األول 

 

دوالر أمريكي   000 000 5
 000 000 2(اجملموع)، منها 

دوالر أمريكي تقريًبا 
(للمسائل املتعلقة ابلصحة 

  النباتية)

اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة 
 2030-2020النباتية للفرتة 

تنظيم دورات تدريبية مليّسري تقييم القدرات 
 يف جمال الصحة النباتية

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176en/cb8176en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176en/cb8176en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176en/cb8176en.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/


CPM 2023/20 1(املرفق  معلومات حمّدثة عن مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت( 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 6من  6الصفحة 

الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وتقييم القدرات 
 يف جمال الصحة النباتية

)GCP /GLO/1034/GER-F( 

يناير/ كانون : اتريخ انطالق املشروع
 2022الثاين 

ديسمرب/ كانون  :اتريخ انتهاء املشروع
 2022األول 

 )2023حىت مايو/ أ�ر  جري متديده(سي

جدول أعمال التنمية لالتفاقية الدولية لوقاية  دوالر أمريكي 000 224
مواءمة التبادل  :2030-2020النبااتت للفرتة 

 اإللكرتوين للبيا�ت 
اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة 

 2030-2020النباتية للفرتة 

يتمّتع النظام الوطين العام إلصدار الشهادات 
اإللكرتونية للصحة النباتية بوظائف جديدة: 
التوقيع اإللكرتوين، الدفع اإللكرتوين/ إصدار 

الفواتري اإللكرتونية، تبادل الشهادات 
مع منصات أخرى  اإللكرتونية للصحة النباتية
 والرتمجة إىل اللغة العربية.

 
استهّل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية 

 يف السنغال.
 

تنفيذ تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف نيبال 
)GCP /GLO/478/WBK-F( 

يناير/ كانون : اتريخ انطالق املشروع
  2021الثاين 

يونيو/ حزيران : اتريخ انتهاء املشروع
2022 

 

اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة  دوالر أمريكي 000 65
 2030-2020النباتية للفرتة 

تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف 
 نيبال.
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