
 

 

 
 

 

 علسلا تالكشم ةنجل عامتجا شماه ىلع ةيبناج ةيلاعف

  "اهتراجتو ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا قاوسأ يف ةنمقرلا"
  2021 راذآ/سرام 10 ءاعبرألا

  ابوروأ طسو تيقوتب 14:00 – 12:45

 

ةكبشلا ىلع ةحاتملا ةيضارتفالا ةيلاعفلاب ةكراشملل ليجستلا طبار  

 https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_qGBrliF9Tb-DCTRcW7k6jg 

 
 
 ةماع ةيفلخ

 ةيذغألا لاطت ةغلابلا اهتاريثأت تأدب ثيح ،يعمتجملاو يداصتقالا ىوتسملا ىلع تالوحت ةنمقرلا ثدحُت

 ريفوتو ةيجاتنإلا ةدايز ىلع ةرداق ةيمقرلا تايجولونكتلاف .ةظوحلم تايدحت اهرودب هجاوت يتلا ةعارزلاو

 ةيمنتلا فادهأ قيقحت هاجتاب ةثيثح ىطخب يضملا ىلع كلذب دعاستل ،ةيئيبو ةيعامتجاو ةيداصتقا عفانم

  .ةمادتسملا

 

 ةيعارزلا تاجتنملا قاوسأ ةءافك عفر ىلع ةردقلاب عتمتت ةيمقرلا تايجولونكتلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 .اهتيلومش ةدايزو ةيئاذغلاو

  

 اهتدهش يتلا تانيسحتلا تدأ ،تئافلا نرقلا تانيعست رخاوأ ذنم ًاديدحتو ،يملاعلا ىوتسملا ىلعو

 ةلاعف ةادأ كلذب لكشتل ،ةيملاعلا ةميقلا لسالس ريوطت معد ىلإ تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

  .نادلبلاو ميلاقألا دادتما ىلع نيكلهتسملاو راجتلاو نيعرازملا نيب ام طبرت

 قيرط نع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ ربع ةيصنلا لئاسرلا نم ًاءدب ،ةيمقرلا ايجولونكتلا تاقيبطت رفاوت عمف

 فيلاكت ضفخنت ،ةعزوملا ذاتسألا رتافد تايجولونكتو ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنم ىلإ ةلومحملا فتاوهلا

 ىوتسمب نيكلهتسملاو راجتلاو نيعرازملا نيب قفاوتلا ززعتي امك ،تامولعملا قفدت نسحتيو تالماعملا

 ىلع لضفأ جئاتن ينجو قاوسألا ىلإ لوصولا ةدايز ىلإ هرودب يضفي يذلا رمألا ،ةيلاعفلا نم ىلعأ

  .ءاخرلاو لخدلا ىوتسم

 



 

 

 ،)e-Phyto( ةيتابنلا ةحصلل ةينورتكلإلا تاداهشلا رادصإ ليبق نم ،ةيمقرلا تاداهشلا رادصإ مظن امأ

 ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنم لمعت نيح يف .اهتيلاعف نم ديزتو ةيملاعلا تالماعملا فيلاكت نم ضفختف

 لوصو ةيناكمإ عفر ىلع ،ايقيرفأ يف Esoko ةصنمو دنهلا يف e-Choupal ةصنم ليبق نم ،ةيمقرلا

 نيعرازملا نيب ام ةيمقرلا ضارقإلا تاصنم طبرت امك .قاوسألا ىلإ ةريغصلا تازايحلا باحصأ نيعرازملا

 ةيمقرلا تايجولونكتلل نكميو .نيمأتلا تاسسؤمو ةيلاملا تاسسؤملاو راجتلاو تامزلتسملا يدرومو

 تازايحلا باحصأ نيعرازملا ماحقإ لهست اهنأ نع كيهان ،قاوسألا قافخإ نم ةديدع تالاح ةهجاوم ًاضيأ

 .ةميقلا لسالسو قاوسألا يف ةريغصلا

  

 رخآلا ولت ًاموي ًاحوضو دادزيس ةعارزلا يف ةيمقرلا تايجولونكتلا هثدحت يذلا يقيقحلا ريثأتلا نأ كش ال

 يوطنت هنيع تقولا يف نكل .عساو قاطن ىلع اهمادختسا راشتنا عم ةمداقلا تاونسلا ىدم ىلع

 عانص لبق نم اهل يدصتلا يعدتسي ام ،ةمج تايدحتو ةلئاه رطاخم ىلع ةيمقرلا تايجولونكتلا

 يف بصت ةيفاك ةينيكمت تائيب ريفوت يف لثمتملا تاموكحلل يروحملا رودلا يتأي انهو .تاسايسلا

 ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم موقت ،اهتهج نم .ةيجولونكتلا تاروطتلا نم ديزم قيقحتو تاراكتبالا حلاص

 ةقلعتملا تارغثلا دس فدهب ةيمقرلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيلود ةصنم سيسأتب نأشلا باحصأ نم اهريغو

  .ًاحاحلإ ةيذغألا ماظن تاجايتحا رثكأ ةيبلتو ةعارزلا يف ةيمقرلا تايجولونكتلا اهثدحت يتلا تاريثأتلا مهفب
 
 فادهألا

 

 ةيئاذغلا تاجتنملا قاوسأ يف ةنمقرلا هبعلت يذلا رودلا نع ماثللا ةطامإ ىلإ ةيلاعفلا اذه فدهت

 ةحاتملا تاصنملاو تاودألا مييقت ىلإ فدهت امك ،تاجتنملا كلتل يراجتلا لوادتلا يف اهرودو ،ةيعارزلاو

 نم ،عامتجالا اذه يف رودت يتلا تاشقانملا لالخو .اهنم عفانملا داصحو اهمادختسا فدهب نادلبلا ىدل

  :ةيلاتلا ةلئسألا حرطت نأ بقترملا

 يف ًاضيأ اهريثأت امو ،ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا ةراجت يف ةيمقرلا تايجولونكتلا ريثأت ام )1

  ؟قاوسألا

 ىوتسملا ىلع ةمادتسم ةيومنت جئاتن قيقحت ىلع قاوسألا دعاست نأ ةنمقرلل نكمي فيك )2

 تازايحلا باحصأ نيعرازملا ماحقإ ىلع دعاست نأ اهل فيكو ،يعامتجالاو يئيبلاو يداصتقالا

  ؟قاوسألا كلت يف ةريغصلا

 ةيذغألا يعاطق نمض ةنمقرلا قيبطت هاجتاب لوحتلا هيجوت يف تاموكحلا هبعلت يذلا رودلا ام )3

  ؟لوحتلا اذه مامأ ةرثع رجح فقت يتلا تابقعلا يه امو ،ةعارزلاو

 


