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 .ICL ندنل يف جديلوك لqريبمإ
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 :ليلدلا اذyو ةادألا هذy هيونتلل ةميلسلا ةغيصلا يلي اميفو

 ،1-1 رادصإلا ،مظُنلا جF دادعإ يف رارقلا ذاختا معد ةادأ مادختسا ليلد )2021( تmابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ
 ةيذغألا ةمظنم .ةراجتلا ةيمنتو ريياعملا عضو قفرمل عباتلا لاثتمالا دعب ام عورشم نع ةباينلn .2021 يناثلا نوناك/رياني
 .امور ،ةعارزلاو
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 38 ............................................................ .اXأشب نقيتلا مدع ةجردو اهفينصت
  .يضارتفا لاثمل (ةيولعلا ةرشعلا فوفصلا نيبُت 2-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 21 لكشلا

 رشؤملا يف ةغراف تكرُت ةذختملا ريبادتلاو تافآلا نم ريثكل نقيتلا مدعو فينصتلا yالخ نأ ظحاليو
 هنأ ظحالُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلaو .ةبقارم ةطقن دنع ريبادتلا ريث~ نم ققحتلا ىلع ةرداق ريغ اXأل لوألا
 ةمهاسم اًضيأ مِّدقُت اXإف دصرلل اًساسأ ةمدختسم ءاق حاتفمل ةقصاللا دئاصملا نأ نم مغرلا ىلع
 نم دحلا رشؤم يفو انه اXأشب نقيتلا مدعل ةجردو اهل فينصت دري كلذلو ،رطخلا نم دحلا يف (ةريغص)
 39 ............................................... .(17 لكشلا) 1 ميج لودجلا يف دراولا رطاخملا

 40 ........................... .يضارتفالا لاثملل 3-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 22 لكشلا
 41 ................................. .يضارتفالا لاثملل 4-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 23 لكشلا
 42 ................... .نيفلتخم نيفلؤم نم اهليدعت دعب ةيلاتتملا فلملا خسن حضوي فلم ءامسأل لاثم - 24 لكشلا
 43 ............................................. ةديج ةقيرطب مِّظنم دلجم نم ةطقتلم ةروصل لاثم - 25 لكشلا
 44 .................... ديدج يفيشرأ لجسل تافلم ةفاضإ حضوت ةشاشلا نم ةطقتلم ةروصل لاثم - 26 لكشلا
 Add to Archive“ .............................. 45 ” ةشاش حضوت ةروصم تاطقلل ةلثمأ - 27 لكشلا
 نم ةيفيشرألا تافلملا دعب فذُحت مل نكلو يفيشرأ فلم هيف ئشنأ اًدلجم حضوت ةطقتلم ةروصل لاثم - 28 لكشلا

 45 .................................................................................. .لمعلا دلجم
 يفيشرألا فلملا بناج ىلإ يقبتملا فلملا نم ةخسن رخآ ىلع يوتحي اًدلجم حضوت ةطقتلم ةروصل لاثم – 29 لكشلا

 ققحتلا تايلمع نأشب ريرقتلا يف دراولا صنلا رظنا) لمعلا دلجم نم تفذُح يتلا ةظوفحملا تافلملا عيمجو
 45 .......................................................................... .(فذحلا لبق ةبولطملا
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 مظنلا ج@ دادعا يف رارقلا ذاختا ةادا مادختسا ليلد

 

 ةماع ةحمل

 ليلحت ةيلمع لالهتسا :لحارم ثالث نم تافآلا رطاخم ليلحت فلأتي 1،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل 2 مقر يلودلا رايعملل اًقفو
 نم ةفآ لك هيلع يوطنت يذلا ديدهتلا ديدحتل تافآلا رطاخم مييقتو ؛راسملا وأ ةفآلا قاطن ديدحت قيرط نع تافآلا رطاخم
 رطاخم نم دحلا تاءارجإ ديدحت متي ثيح ،ةفآلا رطاخم ةرادإو ؛ةيداصتقالا ةيمهألاو ،راشتنالاو ،نطوتلاو ،لوخدلا ثيح
 بناج نم اًمومع تارارقلا هذه ذختُتو .دروتسملا دلبلا ىدل لوبقم ىوتسم ىلإ لوصولا لجأ نم اهرايتخاو داريتسالا
 ذاختا معد ةادأ ريوطت متو .دلب لك يف تابنلا ةحصب ةصتخملا ةيسيئرلا ةطلسلا اهرابتعn تmابنلا ةياقول ةينطولا ةمظنملا
 تارايخلا ىلع ةفافش ةقيرطب فرعتلا نم ةرِّدصملا وأ ةدروتسملا نادلبلا يف نيمدختسملا نيكمتل مظُنلا جF دادعإ يف رارقلا
 مييقت اًديدحت ةادألا هذه معدتو .تافآلا رطاخم ةرادإل ةطخ ةغايص ىلع دعاسُت نأ نكمي يتلا تافآلا رطاخم ةرادإل ةنكمملا
 .14 مقر ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل يلودلا رايعملا يف دَّدحملا وحنلا ىلع تافآلا رطاخم ةرادإ يف مظُنلا ىلع مئاق جF ريوطتو

 رطاخم ليلحت نم ةدافتسالاو رطاخملا ةرادإ ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا لئاسملا ىلع ءوضلا طيلست وه ةادألا هذه نم ضرغلاو
 ةلاحلا ت¥ايب ىلإ اهتفاضإل ةيفاضإ تامولعم نيمدختسملا نم بلطتو .ةحضاو ةقيرطب ا¤رادإ متت تارايخ ضرعو ،تافآلا
 ءاربخلا ماكحأ نوكت ام ةداعو .ةذختملا ريبادتلا نع ليصافتلا نم ديزم ىلإ ةفاضإلn ،نقيتلا مدعو ةيلاعفلا نأشب ةعَّم¦ا
 ةديدج ت¥ايب دَّلوتت ،ةيسيئرلا تاريغتملا ضعبل عيزوتك ءاربخلا ماكحأ ليثمت لالخ نمو .لئاسملا هذه ءافيتسال ةيفاك مهئارآو
nدعاست نأ نكميو ،ةيفافش رثكألا تافآلا رطاخم ةرادإ تارايخ ديدحت ةادألا هذه لعجت نأ عقوتملا نمو .ةادألا مادختس 
 مادختسا لثملn نكميو .)رطاخملn قلعتملا مسقلا( دروتسملا دلبلا يف تافآلا رطاخم ليلحت يف ةلصلا تاذ لئاسملا ءافيتسا ىلع
 رثألا مهف نيسحتلو ةليدبلا ريبادتلا ةئفاكمو لداعتب فارتعالا نأشب ةرِّدصملا نادلبلا نم تابلطلا ت¥ايب ميظنتل ةادألا
 .ةعَّم¦ا ريبادتلل يمكارتلا

 بناوج رئاسو ةادألا هذهل يقطنملا ساسألا لوح شاقنلاو ةيساسألا تامولعملا نم ديزم )2018( نيرخآو Quinlan يف دريو
Fنود نم( رطاخملا ةرادإل ةضورفم ةطخ يأ نولبقي نم عيجشتل عورشملا مسا ىلع رايتخالا عقوو .لاثتمالا دعب ام ج 
 ريبادت حارتقا نم مهنيكمتو ةجاحلا نع ةدئازلا ريبادتلا نع لؤاستلا يف ةقثلا باستكا ىلع )ضوافتلا ىلع ةردقلn روعشلا
 اًفاصنإ رثكأ رود هيف هل نوكي فقوم ذاختا ىلإ لاثتمالا زواجتي لب ،لاثتمالا ىلع مهدلب رود رصتقي ال ثيحب ةلداعم
 .تافآلا راشتنا عنم يف ةيفافشو

 
 :ةادألا مهفل اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا ةيسيئرلا عجارملا يلي اميف 1
 .ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ،تWابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ ،امور .تافآلا رطاخم ليلحتل راطإ .2019 .2 مقر يلودلا رايعملا
 ةمظنم ،تWابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ ،امور .مظُنلا جهنم راطإ يف تافآلا رطاخم ةرادإل ةلماكتملا ريبادتلا مادختسا .2019 .14 مقر يلودلا رايعملا
 .ةعارزلاو ةيذغألا

Quinlan M., Mengerson K., Holt J., Leach A., Mumford J., Murphy R. (eds). (2016). Beyond Compliance: a production chain 
framework for plant health risk management in trade. eBook Chartridge Books, Oxford, UK.  

 .https://standardsfacility.org/sites/default/files/Beyond_Compliance_eBook.pd :ىلع حاتم
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 قيرف بيردت متو .مظنلا جF دادعإ يف رارقلا ذاختا معد ةادأ مادختسا معدل لاثتمالا دعب ام قيرف ليلدلا اذه دادعإ ىلوتو
 ةنامأ لالخ نم هقيبطتل نيريسمك لمعلا بلط نكميو .ليلدلا اذه مادختسا ىلع ةيتابنلا ةحصلا ءاربخ نم ريغص يملاع
 .تmابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا

 هظفحو ةادألا فلم حتف

 رادصإ يأ مادختسا نكميو .)TMMicrosoft Windows Excel( لسكإ زودنيو تفوسوركيم جم¥رب ةادألا مدختسَت
 ةيزيلكنإلا هتارادص¸و )Windows( زودنيو ماظنب لمعت يتلا ةيصخشلا بيساوحلا يف ثدحأ وأ 2010 لسكإ نم
 .ةينيصلاو ةينابسإلاو ةيسنرفلاو

 Visual Basic تاقيبطتلل يئرملا ساسألا جم¥ربو وركام تادحو مدختست لسكإ جم¥رب ىلع دمتعت يتلا ةادألا هذهو

for Applications )VBA(. هفئاظو لماكب فلملا حتفب هل حامسلل لسكإ جم¥رب تادادعإ ليدعت ىلإ جاتحت دقو. 
 :كلذب مايقللو

 ؛تارايخ|فلم قوف رقناو لسكإ جم¥رب ليغشتب مُق -1

 ةحوتفملا ةحوللا يفو ،ىرسيلا ةمئاقلا يف )Trust Center( “قيثوتلا زكرم” قوف رقنا ،لسكإ تارايخ ةحول يف -2
 ؛“... قيثوتلا زكرم تادادعإ” حاتفملا  قوف رقنا

 ةفاك نيكمت لبق ةبلاطملا” ىمسملا ثلاثلا رايخلا دِّدحو ،ActiveX تادادعإ قوف رقنا “قيثوتلا زكرم” ةحول يف -3
 .“قفاوم” قوف رقناو “دويق لق¿ مكحتلا رصانع

 :فلملا حتفلو

 مدختساو زودنيو ماظنب لمعي يذلا يصخشلا بوساحلا وأ لومحملا بوساحلا ىلع لسكإ جم¥رب ليغشتب مُق -1
 ؛  X:\XXXXXX“ ”دّل¦ا يف “ ”BCG DSSA Template v1.0_ar.xlsmحتفل ‘حتف|فلم

 C:\BCG ” :لثم ،بسانم مسn دلجم لخاد يلحملا صرقلا يف فلملا ظفحاو ‘مسn ظفح|فلم’ قوف رقنا -2

DSSA Tool“؛ 

 BCG DSSA Tool ” :لثم ،ديدج مسn فلملا ظفح ةداع¸ مق ،يسيئر جذومنك فلملn ظافتحالل -3

yyyymmdd – [Commodity] from [Country] to [Country] for [Pest]“، يه هذه نوكتسو 
 ؛عوضوملا ددص  ةيراجتلا ةلاحلل ةددحملا تامولعملا لاخدإل ةمدختسملا ةخسنلا

 ةيمست لوكوتورب عبتا )ةماع ةفصب يملاعلا لاثتمالا دعب ام عورشمب ةطبترملا تافلملاو( ةادألا تافلم ظفح دنع -4
 .1 قفرملا يف حرتقملا تافلملا
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 تقولل عايض نم كلذ بحاصي امو( تامولعم يأ عايض عنمل هئافيتسا ءانثأ ماظتنn فلملا ظفح ةريبكلا ةيمهألا نمو
 تاداشرإ ىلع لوصحلل 1 قفرملا ىلإ عوجرلا نكميو .قيبطتلا وأ بوساحلا يف عقوتم ريغ أطخ ثودح لاح يف )دهجلاو
 .ةيراركتلا تافلملا ةيمست نأشب

 مادختسالا دعاوق

 عنمل ةقلغم اهّلك qالخلا رئاس ،اهلك ةادألا يف تهابلا قرزألا نوللn ةللظملا qالخلا ىوس ليدعت وأ ةفاضإ نكمي ال -1
 .دصق ريغ نع ا¤امولعم لادبتسا/اهقوف ةباتكلا

 .مدختسملل ةديفم نوكت دق ةيفاضإ تامولعم نمضتت تاقيلعت ىلع يوتحت رمحأ ثلثم اFاكرأ يف رهظي يتلا qالخلا -2
 .ةلصلا تاذ ةيلخلا قوف رمحألا ثلثملا كلذ وحن لسكإ رشؤم كيرحت قيرط نع qالخلا هذه هيوتحت ام ةءارق نكميو

 ىلإ ريشُتو فدارتم لكشب “ةحفص”و “ةقرو”و “لمع ةقرو” لثم تاملك اذه مادختسالا ليلد يف مدختسُت -3
 .ةادألا لخاد لمعلا تاحفص/لمعلا تاقرو
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 ةيسيئرلا لمعلا ةحفص

 ةماع ةحمل

 تادحوب لمعت يتلا حيتافملا  مادختسn ةادألا تاحفص عيمج ىلإ لاقتنالا نيمدختسملل “ةيسيئرلا” لمعلا ةحفص حيتت
 يذلا “ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ عوجرلا” حاتفم ىلع ةادألا يف ةدوجوملا لمعلا تاحفص عيمج يوتحتو .)1 لكشلا( وركاملا
 .ةادألا يف ىرخألا لمعلا تاحفص ىلإ ةلوهسبو ةعرسب لاقتنالا نم هنيكمتل ةحفصلا هذه ىلإ دوعي نأ مدختسملل حمسي
 .ةادألا يف داريتسالا وأ ريدصتلا نيب رايتخالا نم مدختسملا نيكمت ىلإ اًضيأ كلذ فدهيو

 
 “ةيسيئرلا” لمعلا ةحفصل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 1 لكشلا

 )Tool is for: Export/Import( “داريتسا/ريدصت :تناك ول اميف ةيراجتلا ةلاحلا ديدحتل  ةادألا”عبرم
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 رِّدصملا روظنم نم مَّدقم فلملا اذه يف هداجياو هئاشنn موقي يذلا مظُنلا جF ناك اذإ ام رايتخا مدختسملل عبرملا اذه حيتي
 ثيحب ةادألا لخاد ةفلتخم لمع تاحفص يف داريتسالا ةهجب وأ ريدصتلا ةهجب ةصاخلا تامولعملا لاخدإ متيو .دروتسملا وأ
 .ةجاحلا دنع تامولعملا يتعومجم لمشي يك دحاو فلم مادختسا نكمي

 )All Contributors, References and Resources( “رداصملاو عجارملاو نيمهاسملا عيمج” حاتفملا 

 ةادألا نم ءزج لك يف مهاس نم ضرع وأ ريرحت وأ ةفاضإ اهيف نكمي يتلا لمعلا ةقرو ىلإ لاقتنالل حاتفملا قوف رقنا
 لاح “ةيفاضإلا تاحفصلا ” مسق يف “رداصملاو  عجارملاو نيمهاسملا عيمج” ىلإ عوجرلا نكميو .ةمدختسملا تامولعملاو
 .لمعلا ةحفص يف ت¥ايبلا لاخدإ نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةقيثولا هذه مامتا  ىلا لوصولا

 )Part A – Background information( “ةيساسأ تامولعم - فلأ ءزجلا” حاتفملا 

 ةيساسألا تامولعملا هيف فاضُت نأ بجي يذلا )Part A( “فلأ ءزجلا” لمع ةحفص ىلإ لاقتنالل حاتفملا اذه رايتخn مُق
 لقتنيس ،)Tool is for:( “:لجأ نم ةادألا” عبرملا يف “ريدصت” رايخ ديدحت دنعو .مظُنلا جF ةلاحب ةلصلا تاذ
 مظُنلا جF دادعإل ةيساسأ تامولعم بلطتي يذلا )Part A – Export( “ريدصت - فلأ ءزجلا ” ةحفص ىلإ مدختسملا
 تامولعملا نكلو ةلدسنملا ةمئاقلا يف “داريتسا” رايخ ديدحت مت اذإ ةلثامم لمع ةحفص ضرعُتو ؛ريدصتلا راسم/ةعلسل
 .داريتسالا راسم/ةعلسب ةصاخ نوكتس ةبولطملا

 )Part B – Selection of Measures( “ريبادتلا رايتخا - ءn ءزجلا” حاتفملا 

 ا¤اعارم َّنيعتي يتلا ريبادتلا ةفاضإ نكمي ثيح )Part B( “ءn ءزجلا” لمع ةقرو ىلإ لاقتنالا مدختسملل حاتفملا اذه حيتي
 ىلإ مدختسملا لقتنيس ،“:لجأ نم ةادألا” يف “داريتسا” رايتخا لاح يفو .ةرصتخملا ةمئاقلا يف اهجاردإ مث مظُنلا جF يف
 ريبادت عيمج رايتخاو لاخدإ مدختسملا نم ةحفصلا هذه بلطتتو .)Part B – Export( “ريدصت – ءn ءزجلا” ةحفص
 ةحفص  حتفُتس ،“داريتسا” رايتخا لاح يفو ؛ريدصتلل مظُنلا جF ريوطت دنع اهقيبطت يغبني يتلا ةنكمملا ةيتابنلا ةحصلا
 .)Part B – Import( “داريتسا - ءn ءزجلا” لمع

 )Part C – Evaluation of Measures( “ ةيتابنلا ةحصلا ريبادت مييقت - ميج ءزجلا ” حاتفملا

 ةمئاقلا يف ةجردملا ةيتابنلا ةحصلا ريبادت مييقت نكمي ثيح ،“ميج ءزجلا” لمع ةحفص ىلإ مدختسملا حاتفملا اذه لقني
 فلأ ءزجلا يف حضوم وه امكو .مظنلا جهنل ةعقوتملا ةجيتنلاو ةيدرفلا ريبادتلا ءادأ ليلحتو طابنتسال ءn ءزجلا يف ةرصتخملا
 ةحفص ىلإ مدختسملا لقتنيس ،“:لجأ نم ةادألا” ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم يف “ريدصت” رايخ ديدحت مت اذإ ،هالعأ ءn ءزجلاو
 .“داريتسا - ميج ءزجلا” لمعلا ةحفص حتفتس ،“داريتسا” رايتخا لاح يفو ؛“ريدصت - ميج ءزجلا”

 )B2( ةيلخلا حرش

 ةرابع B2 ةيلخلا يف رهظيس ،“داريتسا - ءn ءزجلا” وأ “ريدصت - ءn ءزجلا” لمعلا يتحفص ىلإ ت¥ايب يأ ةفاضإ لبق
”Complete Part A to define the Crop, Pest and Trading Countries“ )لوصحملا ديدحتل فلأ ءزجلا لمكأ 
 يف رهظيس ،فلأ ءزجلا نم ،D11و ،D10و ،D9و ،q D7الخلا ءافيتسا متي املاحو .“يراجتلا لدابتلا نادلبو ةفآلاو
 .حئاولل ةعضاخلا )تافآلا( ةفآلاو ،داريتسالا دلبو ،ريدصتلا دلبو ،ةعلسلا مسا ةيلخلا
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 داريتسالا وأ ريدصتلا - فلأ ءزجلا

 ةماع ةحمل

-فلأ( نيلودج يف تامولعملا هذه جردُتو .فلملا يف ةنَّيبملا ةلاحلn ةلص تاذ ةمهم ةيساسأ تامولعم لمعلا ةحفص رِّفوت
 اًيلاح قباطتتو .ةلدسنملا مئاوقلا تاعبرم نم تارايتخاو رحلا صنلا نم جيزم نع ةرابع ةبولطملا تالخدملاو 2.)2-فلأو ،1
 اميف لصفلا يرورضلا نم حبصُي دق ،مادختسالاو تقولا رورمبو ؛ريدصتلا وأ داريتسالn ةصاخلا فلأ ءزجلا لمع تاحفص
 .امهنم لكل ةبولطملا ةفلتخملا تامولعملا نع ِّربعُي امب “داريتسا - فلأ ءزجلا”و “ريدصت - فلأ ءزجلا” يتحفص نيب

 

 
 هذه يفو .طابنتسالا ءانثأ تقولا ريفوتل اًقبسم ،تافآلا رطاخم ليلحتب ةصاخلا تامولعملا لثم ،مسقلا اذه يف تoايبلا ضعب ليمحت نيرسيملل نكمي 2
 وأ اهليدعت وأ اًقبسم اهليمحت متي يتلا تالخدملا ةشقانمو اًقبسم اهليمحتب موقي تامولعم يأ ةءارق ةحلصملا باحصأل حيتي نأ رِّسيملا ىلع بجي ،ةلاحلا
 .اهفذح وأ اهيلإ ةفاضإلا
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 نأ ظحاليو .1-فلأ لودجلا لمشت فلأ ءزجلا لمع ةحفص نم يولعلا ءزجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 2 لكشلا
 كيرحت قيرط نع ا¤اءارق نكمي ةيحيضوت تاقيلعت ىلع يوتحت ىنمُيلا ةيولعلا ةهجلا يف ءارمح تاثلثم ىلع يوتحت يتلا qالخلا
 لاثمك لودجلا اذه نم ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 15 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو .اهقوف لسكإ رشؤم
 .يضارتفا

 )Contributors, References and Resources( “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” حاتفملا

 ةحفص يف اومهاس نيذلا دارفألا جاردإ مدختسملل حيتت يتلا لمعلا ةحفص ىلإ لاقتنالل صصخملا حاتفملا اذه ىلع رقنا
 .)2 لكشلا( لمعلا ةحفص ءافيتسال تمدخُتسا يتلا ةينورتكلإلا رداصملاو قئÑولا ىلإ عجارم ةفاضإو “فلأ ءزجلا” لمع
 لاخدإ نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةقيثولا ةياF يف “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” مسقلا ىلإ عوجرلا نكميو
 .لمعلا ةحفص يف ت¥ايبلا

 )Back to Main( “ةيسيئرلا ىلإ ةدوع” حاتفملا

 ةيسيئرلا لمعلا ةحفص ىلإ مدختسملn لقتنيو )تامولعم يأ نادقف نود نم( ةيلاحلا لمعلا ةحفص حاتفملا اذه يفُخي
 ةحفصلا يف “ةيساسأ تامولعم - فلأ ءزجلا” حاتفملا قوف رقنلا يرورضلا نم ،هذه لمعلا ةحفص راهظإلو .)2 لكشلا(
 .“ةيسيئرلا”

 )Part B – Selection of Measures( “ريبادتلا رايتخا - ءn ءزجلا” حاتفملا

 ءافيتسا متي املاح )1 لكشلا يف حضوم وه امك ةيسيئرلا ةحفصلا( ءn ءزجلا لمع ةحفص ىلإ لاقتنالل حاتفملا اذه مدختسا
 لمع ةحفص ءافخإ ىلإ حاتفملا اذه قوف رقنلا يدؤي ال ،“ةيسيئرلا ىلإ ةدوع” حاتفملل اًفالخو .)2 لكشلا( فلأ ءزجلا
 .فلأ ءزجلا

 )Table A1. Basic information( “ةيساسأ تامولعم - 1-فلأ لودجلا”

 ةنَّيبملا ةلاحلا نع ةمهم ةيساسأ تامولعم ريفوت لجأ نم ةبولطملا دودرلل ةيلخو ًالاؤس 13 لمشت ةمئاق لودجلا اذه نمضتي
 نم ةلئسألا ذختت امنيب ةرح ةيّصن تالخدم A1.09 ىلإ  A1.01نم ةلئسألا بلطتتو .)2 لكشلا( ةادألا فلم يف

A1.10  ىلإ A1.13 تاقيلعتلا ةءارق نكميو .تارايخلا ةمئاق ىلع ةيفاو ريغ مدختسملا دودر لعجت ةلدسنم تاعبرم لكش 
 .نميألا يولعلا نكرلا يف رمحأ ثلثم ىلع يوتحت ةيلخ يأ قوف لسكإ رشؤم كيرحت قيرط نع ةبولطملا تامولعملا حيضوتل

 “حرتقملا راسملا/ةحرتقملا ةعلسلل اًعبت ا¤اعارم بجاولا ةيسيئرلا لماوعلا - 2-فلأ لودجلا”

 ليلحت اهيف حاتي ال يتلا تالاحلا يفو .)3 لكشلا( رظنلا ديق تافآلا رطاخم ليلحتب ةطبترم ةلئسأ عست لودجلا اذه نمضتي
 ءاربخلا ءارآو ماكحأ مادختسا اًضيأ نكمملا نم ناك نإو ،ةغراف A2.04 ىلإ  A2.01ةلئسألا كرت نكمي ،ةفآلا رطاخم
 دراوملا ىلإ ريشُت نأ نكميو ،دودر يأ حيضوتل لودجلا اذه يف ةدراولا قيلعتلا qالخ مادختسا نكميو .ةلئسألا هذه ءافيتسال
 .)2 لكشلا( فلأ ءزجلا ةحفص ىلعأ يف ةدوجوملا “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” لمع ةحفص يف ةمدختسملا عجارملاو
 .ةرح صوصن لاخدإ ىرخألا ةلئسألا بلطتتو ةلدسنم مئاوق تاعبرم لكش يف A2.07 ىلإ  A2.05نم ةلئسألا رهظتو
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 رطاخم ةرادإ ريبادتب ةطبترملا ةيسيئرلا لماوعلا عيمج نأشب ةجيتن صالختسا 2-فلأ لودجلا نم ريخألا فصلا بلطتيو
 .تافآلا

 
 .2-فلأ لودجلا ىلع يوتحي يذلا فلأ ءزجلا لمع ةحفص نم يلفسلا ءزجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 3 لكشلا
 نع ا¤اءارق نكمي ةيحيضوت تاقيلعت ىلع يوتحت ىنمُيلا ةيولعلا ةيوازلا يف ءارمح تاثلثم ىلع يوتحت يتلا qالخلا نأ ظحاليو
 اذه نم ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 16 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو .اهقوف لسكإ رشؤم كيرحت قيرط
 .يضارتفا لاثمك لودجلا
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 داريتسالا وأ ريدصتلا - ءN ءزجلا

 ةماع ةحمل

 مظُنلا جF عضول 3ةنكمملا ريبادتلا عيمج جاردإ مِدختسملا نم لوألا لودجلا بلطتيو .لوادج ةثالث ةحفصلا هذه ضرعت
 لودجلا امأو .ميج ءزجلا يف لَّصفم مييقتل تاءارجإلا كلتب ةرصتخم ةمئاق عضو يناثلا بلطتيو .جاتنإلا ةلسلس لوط ىلع
 .راتخم ريبدت لك نم فدهلا اهيلإ فيضي نأ مدختسملا ىلع بجيو دومعك ةدراولا ريبادتلn ةرصتخم ةمئاق وهف ،ثلاثلا

 “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” حاتفملا

 ءزجلا” لمع ةحفص يف اومهاس نيذلا دارفألا جاردإ مدختسملل حيتت يتلا لمعلا ةحفص ىلإ لاقتنالل حاتفملا اذه قوف رقنا
nولا ىلإ عجارم ةفاضإلو “ءÑىلإ عوجرلا نكميو .)4 لكشلا( ةحفصلا ءافيتسا يف تمدخُتسا يتلا ةينورتكلإلا رداصملاو قئ 
 يف ت¥ايبلا لاخدإ نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةقيثولا هذه ةياF برُق “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” مسق

 .لمعلا ةحفص

 “ةيسيئرلا ىلإ ةدوع” حاتفملا

 لكشلا( ةيسيئرلا لمعلا ةحفص ىلإ مدختسملn دوعيو )تامولعم يأ دقف نود نم( ةيلاحلا لمعلا ةحفص حاتفملا اذه يفُخي
 .“ةيسيئرلا” ةحفصلا يف “ريبادتلا رايتخا - ءn ءزجلا” حاتفملا قوف رقنلا يرورضلا نم ،ةحفصلا هذه راهظإلو .)4

 “فلأ ءزجلا ىلإ ةدوع” حاتفملا

 ةحفصلا ىلإ ةدوع” حاتفمل اًفالخو .)4 لكشلا( فلأ ءزجلا لمع ةحفص ىلإ عوجرلا مدختسملل حاتفملا اذه قوف رقنلا حيتي
 .ءn ءزجلا لمع ةحفص  ءافخإ ىلإ حاتفملا اذه قوف رقنلا يدؤي ال ،“ةيسيئرلا

 “ريبادتلا مييقت - ميج ءزجلا” حاتفملا

 اذه قوف رقنلا يدؤي الو .)4 لكشلا( ءn ءزجلا ءافيتسا دعب ميج ءزجلا لمع ةحفص ىلإ لاقتنالل حاتفملا اذه مدختسا
 .ءn ءزجلا لمع ةحفص ءافخإ ىلإ حاتفملا

 جاتنإلا ةلسلس يف اهمادختسا نكمي يتلا ةنكمملا ةيتابنلا ةحصلا ريبادت عيمج ةمئاق - 1-ءn لودجلا

 )ىرخألا لاصتالا تاونق ربع وأ هجول اًهجو ةيصخش( تالباقم نم لودجلا اذه يف اهلاخدإ بولطملا تامولعملا عمج نكمي
 يفظومو ،ةعانصلا يف نيلماعلا نيرخآلا دارفألاو نيعرازملا لمشت لمع تاقلحو تاعامتجا نمو ةحلصملا باحصأ عم
 يف اًيلمع اهمادختسا نكمي يتلا ريبادتلا عيمج جاردإ وه كلذ نم ضرغلاو .)4 لكشلا( تmابنلا ةياقول ةينطولا تامظنملا

 
 .طابنتسالا ءانثأ تقولا ريفوتل 1-ء� لودجلا ىلإ اًقبسم ،ةفورعملا ةخسارلا ريبادتل� لصتي اميف ،مسقلا اذه يف تoايبلا ضعب ليمحت نيرسيملل نكمي 3
 وأ اًقبسم اهليمحت متي يتلا تالخدملا ةشقانمو اًقبسم اهليمحت متي تامولعم يأ ةءارقب ةحلصملا باحصأل حامسلا نيرسيملا ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
 .اهفذح وأ اهيلإ ةفاضإلا وأ اهليدعت
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Fيلاتلا لودجلا يف اهراصتخا مث ةمئاقلا هذه ةشقانم نكميو .جاتنإلا ةلسلس لحارم نم ةلحرم لك يف مظُنلا ج )n2-ء( 
 .رح صن لكش اهلاخدإ متي يتلا ت¥ايبلا ذختتو .حرتقملا مظُنلا جF يف اًيلعف جردُتس يتلا ريبادتلn صاخلا

 ةادألا يف اهمييقت يرجيس يتلا ريبادتلل ةرصتخملا ةمئاقلا لودج - 2-ءn لودجلا

 جاردإ نكميو .)4 لكشلا( 2-ءn لودجلا لخاد ةلدسنم مئاوق تاعبرم لكش يف 1 ءn لودجلا يف ةجردملا ت¥ايبلا حاتت
 .ةيلخلا رايتخا دنع رهظي يذلا لدسنملا عبرملا يف ةدراولا ةمئاقلا نم ريبدتلا رايتخا قيرط نع ريبادتلا

 “1 ءn لودجلا يف ةدراولا ريبادتلا عيمج ددع” حرش

 .1 ءn لودجلا يف تجردُأ يتلا ريبادتلا ددع q D48:E48الخلا يف رهظي

 “2-ءn لودجلا يف ةرصتخملا ةمئاقلا ريبادت عيمج” حرش

 كلذ مستيو .2-ءn لودجلا يف ةجردملا ريبادتلا ددع نع تامولعم )نيمدختسملا( مدختسملل q D49:E49الخلا رِّفوُت
 ىصقألا دحلا زواجت لاح يفو .مظُنلا جFُ نم جF يأ يف ىصقأ دحك اًريبدت 20 مادختسn طقف حمسي ماظنلا نأل ةيمه¿
 .20 = ةادألا يف اهمييقت نكمي يتلا ريبادتلل ىصقألا دحلا” :F48 ةيلخلا يف ةيلاتلا ةظحالملا رهظت ،اًريبدت 20 وهو ،ريبادتلل

 ليبس ىلعو .2-ءn لودجلا يف اهرايتخا ةداعإو 1-ءn لودجلا يف ةلصلا تاذ ريبادتلا ّيط قيرط نع ريبادتلا ددع ضِّفخ
 هفصو نكميو ‘تافآلا تاديبم ةمزح’ لثم دحاو حلطصم تحت اهعيمجت متي لب ،ةيدرفلا تافآلا تاديبم جردُت ال ،لاثملا
 .“ميج ءزجلا يف ريبدتلا اذه ىلع تاقيلعتلn صاخلا عبرملا يف ًاليصفت

-ميج نيلودجلا يف ا¤اءارق نكمي ةمئاق ءاشنإل انه رقنا ،)20 = ىصقألا دحلا( اهمييقت دارملا ريبادتلا راتخت امدنع” حاتفملا
 .“ميج ءزجلا نم 2-ميجو 1

 اًيئاقلت اهليمحت متيو جاتنإلا ةلسلس لوط ىلع ةبترم ريبادتلا عيمجب ةمئاق ءاشنإ ىلع دعاسُت وركام ةدحوب حاتفملا اذه لمعي
 .ميج ءزجلا لمع ةحفص نم 2-ميجو 1-ميج نيلودجلا يف كلذ دعب

 وركاملا ةدحو حاتفملا صوصخب ةيريذحت ةظحالم

 اهلاخدإ متي ت¥ايب يأ فذُحتو .وركاملا ليغشت لبق 2-ءn لودجلا يف ةرصتخملا رايتخالا ةمئاق ءافيتسا ةريبكلا ةيمهألا نم
 ةديدج ريبادت ةفاضإ لاح يف دهُجلاو تقولا ةعاضإ ةيناكمإ كلذ ينعيو ،وركاملا اذه ليغشت ةداعإ دنع ميج ةحفصلا يف
 موقيسف ،ميج ةحفصلا يف ةدوجوم ت¥ايبلا نأ وركاملا فشتكا اذإو .يعجر رث¿ 2-ءn لودجلاو 1-ءn لودجلا ىلإ
 تامولعملا هذه فذحُتسو .ميج ءزجلا يف تجردُأ ‘×’ ت¥ايبلا” :ةيلاتلا ةلاسرلا راهظإ قيرط نع مدختسملا ريذحتب
 نكت مل اذإ .ت¥ايبلا حسم نكميو ةعباتملل ‘معن’ قوف رقنا كلذ ىلع قفاوت تنك اذإو .وركاملا اذه ليغشت ديعُت امدنع
 فلملا اذه مادختسا موزللا دنع نكميو .بسانم مسn فلملا ظفحاو ‘ال’ قوف رقنا ،ت¥ايبلا هذه نادقف يف بغرت
 .“فلملا نم ةديدجلا ةخسنلا يف ميج ءزجلا ءافيتسا ةداعإل عجرمك ظوفحملا

 ظفحا ،ميج ءزجلا ءافيتسQ لعفلQ تمق دق نوكت نأ دعب ةديدج ريبادت ةفاضإ يرورضلا نم نأ ىرت تنك اذإ
 ،لاثملا ليبس ىلع ،ديدج مسQ فلملا ةيمست ةداعd مُق ،ةخسنلا ظفُحت املاح .وركاملا ليغشت لبق ةخسنلا هذه
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 ديدجلا فلملا يف “YYYYMMDD b” مدختسا ،“YYYYMMDD a” خيراتلQ اًيهتنم فلملا مسا ناك اذإ
 رايتخQ مق مث 1-ءQ لودجلا ىلإ ةديدجلا ريبادتلا فضأو .)فلأ قفرملا يف تافلملا ةيمستل ةيهيجوتلا طوطخلا رظنا(

 .ىرخأ ةرم وركاملا ليغشتب مق مث ريبادتلا عيمج ةفاضإ نم ةيانعب ققحتو .2-ءQ لودجلا يف ةبولطملا ريبادتلا عيمج
 ةقباس ت�ايب يأ ةفاضإ ةداعإ نكمي ثيحب فلملا نم ةقباسلا ةخسنلا نم ميج ءزجلا نم ةعوبطم ةخسن مدختساو
 .ةديدجلا ريبادتلا ت�ايب ةفاضإ لبق ميج ءزجلا ىلإ ةعرسب

 ريبدت لك رايتخا نم فادهألا وا فدهلا فضأ – 3-ءn لودجلا

 ةرصتخملا ةمئاقلا 3-ءn لودجلا يف نيدومع نم فلؤم لودجل لوألا دومعلا يف رهظت ،وركاملا ةدحو ليغشت نم ءاهتنالا دعب
 قيرط نع يناثلا دومعلا يف ريبدت لك فده ةفاضإ مدختسملا ىلع يغبنيو .)5 لكشلا( 2 ءn لودجلا يف ةدراولا ريبادتلل
 فدهلا ةضورعملا تارايخلا نيب نم رتخاو .فادهألn ةصاخلا ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم يف ةحرتقملا تارايخلا نم فدهلا رايتخا
 ،دايطصالا لثم ،فادهأ ةدع نايحألا ضعب يف ريبادتلا لمشتو .ريبدتلل دّدحملا يسيئرلا فدهلا هجو لضفأ ىلع فصي يذلا
 اذإو .ذختملا ريبدتلل دَّدحملا يسيئرلا فدهلل بسنألا رايخلا ديدحتب مقو ،ةفآلا نم دحللو دصرلل لاثملا ليبس ىلع كلذو
 نأ يغبني :ةظحالم .صصخم صنك كلذ ةباتك نكمي ،ةلدسنملا ةمئاقلا يف دراو ريغ فده ةفاضإ يف بغري مدختسملا ناك
 !هتمرب مظُنلا جهنل اًفده نوكي نأ نود نم ةدح ىلع ريبدت لكب اًديدحت فدهلا قلعتي

 
 ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 18و 17 نيلكشلا اًضيأ رظنا .2-ءnو 1-ءn نيلودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 4 لكشلا
 .يضارتفا لاثمك لودجلا اذه نم ةلماك ةخسن
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 ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 19 لكشلا اًضيأ رظنا .3-ءn لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 5 لكشلا
 .يضارتفا لاثمك لودجلا اذه نم
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 داريتسالا وأ ريدصتلا - ميج ءزجلا

 ةماع ةحمل

 اهئادأ نم ققحتلل 3-ءn لودجلا نم اهفادهأو ةرصتخملا ةمئاقلا يف ةراتخملا ريبادتلا نم ريبدت لك مييقت ميج ءزجلا يف نكمي
 :يه تارشؤملاو .تارشؤملل ةفلتخم داعبأ ةتس يف

 ةرَّدصملا ةنحُشلا يف ةفآلQ ةباصإلا رطاخم نم دحلا يف ةمهاسملا -1
 ؛ةيلاثملا فورظلا يف هقيقحت نكمي ريثØ ىصقأ كلذ لِّثُمي

 ذيفنتلا رايعم -2
 وأ ذيفنتلا دويق ببسب رطاخملا نم دحلا يف ةمهاسم ىصقأ قيقحت تالاحلا لك يف نكمي ال ،يلمعلا مادختسالا يف
 ؛ةيناديملا فورظلا يف ةيعيبطلا تmوافتلا

 ةبقارملا ةطقن يف ريبادتلا ريث� نم ققحتلا ىلع ةردقلا -3
 ؛ةقحاللا ةرادإلا تاءارجإ معد يف ةبقارملا ةطقن ريبدت ةيلاعف/ةلوهسب رشؤملا اذه قلعتي

 :لالخ نم نيجتنملا ىدل ةيلوبقملا -4
 ىلإ امو ،اهرس¿ ةقطنملا ىوتسم ىلع ذيفنتلا نع لالقتسالاو ،ةبولطملا ةلامعلاو ،ةرشابملا ةفلكتلاو ،مادختسالا ةلوهس
 ؛كلذ

 :لالخ نم عاطقلا ىدل ةيلوبقملا -5
 تاكرش ةعانصلا لمشتو .ةيميظنتلا/ةيسايسلا ةزهجألاو ،ايجولونكتلا يروطمو ،)نيجتنملا ءانثتسn( ةعانصلا لمشي
 .علسلا لقن تاكرشو ،ةئزجتلا راجتو ،ةلمجلا راجتو ،نيزه¦او ،ةئبعتلا

 :لالخ نم عمت�ا ىدل ةيلوبقملا -6
 ال يتلا ةزهجألا رئاسو )ةئيبلا نع عافدلا تاعامج لثم( ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ماعلا روهمجلاو نيكلهتسملا لمشي
 .“عاطقلا” ةئف وأ “نيجتنملا” ةئف اهلمشت

 رايتخال ةيسيئرلا ريياعملا لمشت نأ يغبنيو .تارشؤملا داعبأ نم دعُب لك يف ريبادتلل مييقت ةفاض¸ ءاربخلا موقي نأ بجيو
 ةددحم ةفرعمو لوصحملل ةيلحملا ةيعارزلا ةسدنهلn ةعساولا ةياردلا )1( :يلي ام )ةحفصلا هذه يف م¤الخدم ميدقتل( ءاربخلا
 نأ يغبنيو .ةثدحتسملاو ةنهارلا ريبادتلا ءاد¿ ةلصفم ةفرعم )2( ؛اهيف مظُنلا جF مادختسا داري يتلا ةقطنملا يف تافآلا ةراد¸
 تالاقم( ةيملع قئÑو نم ةلدأ ،نكمأ امثيح ،كلذكو ةيصخشلا ةربخلا ىلإ نقيت مدع نم اy طبتري امو تافينصتلا دنتست
 .اهيلإ عوجرلا نكمي )رشنلا ددص يف وا ةروشنم ةيملع تاصخلمو ريراقتو

 ،عفترمو ،طسوتمو ،ضفخنمو ،اًدج ضفخنم( تqوتسم سمخ نم فلؤم رايعم وأ سايقم ىلإ ءاربخلا تامييقت دنتستو
 “اًدج ضفخنم”فينصتلا نإف كلذلو ،رشؤملا كلذل ةبحاصملا رطاخملا عم لماعتلل ذختملا ريبدتلا نع ِّربعُي )اًدج عفترمو
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 ةمهاسم ىلإ ريشُي “اًدج عفترم” فينصتلا نأ نيح يف )فيعض ءادأ( رشؤملا كلذ يف ةياغلل ةضفخنم ةمهاسم نع ِّربعُي
 .رشؤملا كلذب لصتي ام يف ريبادتلل )ديج ءادأ( ةياغلل ةريبك

 مادختسn نقيتلا مدع ةجرد نع ربعيو .همدقي يذلا فينصتلا يف نقيتلا مدع ىوتسم يف هيأر ءادبإ ريبخلا نم اًضيأ عقوتبو
 نقيتلا مدع فيراعت دَّدُحتو .)عفترمو ،طسوتمو ،ضفخنمو ،اًدج ضفخنم( تqوتسم عبرأ نم فلؤم رايعم وأ سايقم
 ُّريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا( ىرخألا تاعاطقلا نم ةذوخأملا اًيلود اy فرتعملا ةيهيجوتلا طوطخلا مادختسn اًمومع
 ماظنلا لِّوحيو .)1 لودجلا( ريبخلا هراتخي يذلا فينصتلا يف يلعفلا عيزوتلا ةبسن ىلإ فيراعتلا هذه ريشُتو 4)2010 ،خانملا
 .)6 لكشلا يف ةدراولا ةلثمألا رظنا( دعاوقلا هذهل اًقفو لصفنملا اتيب عيزوت ىلإ نقيتلا مدعو فينصتلا تاجرد

 نقيتلا مدع تاجرد فيرعت - 1 لودجلا

 ريبخلا هراتخي يذلا فينصتلا يف عيزوتلل ةيوئملا ةبسنلا نقيتلا مدع ةجرد
 %90 اًدج ضفخنم

 %80 ضفخنم

 %50 طسوتم

 %35 عفترم

 
 

 
 خانملا ُّريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل سماخلا مييقتلا ريرقتل نييسيئرلا نيفلؤملل ةيهيجوت ةركذم .2010 ،خانملا ُّريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا 4
 مدع تالاحل ةقستملا ةجلاعملا نأشب خانملا ُّريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل كرتشملا لماعلا قيرفلا عامتجا .نقيتلا مدع تالاحل ةقستملا ةجلاعملا نأشب
 .2010 زومت/ويلوي 7-6 .ةيكيرمألا ةدحتملا ت¥الولا ،ادنك ،جدير ربساج ،نقيتلا
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 نقيتلا مدعل تاجرد عبر¿ ةنرتقم سمخلا تافينصتلا نم نيرشعلا تاعوم¦ا عيمجل ةلصفنملا اتيب تاعيزوت - 6 لكشلا
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 طابنتسا لك لبق حوضوب نقيتلا مدع تاجردو تافينصتلا فيرعت حرش بجي ،طابنتسالا تايلمع نم ةيلمع لك ةيادب يفو
 يغبنيو .نقيتلا مدع تارايتخا ىلع ةبترتملا رÑآلاو فيراعتلل ءاربخلا كاردإ نامضل ةيلمعلا ءانثأ ماظتنn اهضارعتسا بجيو
 يأ ةاعارم يغبنيو .ىرخألا ريبادتلا نع ةلصفنم ةروصب ةدح ىلع ريبدت لكل نقيتلا مدع تاجردو تافينصتلا ديدحت
 .ريبادتلا هذهل ةبحاصملا نقيتلا مدع تqوتسم يف ريبادتلا نيب ةلمتحم تالخادت وا تالعافت

 لودجلا يف مظُنلل يئاF جF نيوكتل ةبولطملا ريبادتلا عيمجت نكمي ،2-ميجو 1-ميج نيلودجلا يف ريبادتلا مييقت متي املاحو
 .4-ميج لودجلا يف لكك اهمييقتو 3-ميج

 “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” حاتفملا

 لمع ةحفص يف اومهاس نيذلا دارفألn ةمئاق جاردإ مدختسملل حيتت يتلا لمعلا ةحفص ىلإ لاقتنالل حاتفملا اذه ىلع رقنأ
 عوجرلا نكميو .)7 لكشلا( اهئافيتسا يف تمدخُتسا يتلا ةينورتكلإلا رداصملاو قئÑولا ىلإ عجارملا ةفاضإلو “ميج ءزجلا”
 ت¥ايبلا لاخدإ نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةقيثولا هذه ةياF برُق “رداصملاو عجارملاو نومهاسملا” مسق ىلإ
 .ةحفصلا هذهل ةمزاللا

 “ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ ةدوع” حاتفملا

 ةيسيئرلا لمعلا ةحفص ىلإ مدختسملn لقتنيو )تامولعم يأل نادقف نود نم( ةيلاحلا لمعلا ةحفص حاتفملا لا اذه يفُخي
 ةحفصلا يف “ريبادتلا مييقت - ميج ءزجلا” حاتفملا قوف رقنلا يرورضلا نم ،لمعلا ةحفص راهظإلو .)7 لكشلا(
 .“ةيسيئرلا”

 “ريبادتلا رايتخا - ءn ءزجلا ىلإ ةدوع” حاتفملا 

 ىلإ ةدوع” حاتفملل اًفالخو .)7 لكشلا( ءn ءزجلا لمع ةحفص ىلإ لاقتنالا مدختسملل حاتفملا اذه قوف رقنلا حيتي
 .ميج ءزجلا لمع ةحفص  ءافخإ ىلإ حاتفملا اذه قوف رقنلا يدؤي ال ،“ةيسيئرلا

 “ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا” حاتفملا 

 تاذ ريذاحم يأ وأ ،كوكش نم هرواسي امو ريبخلا تامييقت نع ةلَّصفملا تامولعملا نم ديزم ةفاضإ يرورضلا نم نوكي دق
 قوف رقنلn “ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا” لمع ةحفص ىلإ لاقتنالا قيرط نع كلذب مايقلا نكميو .ةمدقملا دودرلn ةلص
 وأ تاقرولا” مسقلا يف ةقيثولا هذه ةياF برُق لمعلا ةحفصل لماك فصو ىلإ عوجرلا نكميو .)7 لكشلا( حاتفملا اذه
 .“ةيفاضإلا تاحفصلا

 ريبادتلا تارشؤم - 1-ميج لودجلا

 هذه رهظت الو ؛2-ءn لودجلا نم ةرصتخملا ةمئاقلا يف ةجردملا ريبادتلا عيمجب ةمئاق لودجلا اذه نم B دومعلا نمضتي
 لكشلا رظنأ( ءn ءزجلا لمع ةحفص  يف “ميج ءزجلا نم ... ريبادتلا نم qًأ راتخت امدنع” حاتفملا ليعفت دعب ّالإ ريبادتلا

 .ىرخألا ةعبرألا تارشؤملا 2-ميج لودجلا يطغُيو ؛نيلوألا نيرشؤملا نع تامولعم ىلإ ميج لودجلا جاتحيو .)4
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 دومع رهظيو 5“ةردصملا ةنحشلا يف ةفآلn ةباصإلا رطخ نم دحلا يف ةمهاسملا” لوألا رشؤملC:E n ةدمعألا قلعتت
 رايتخا دنع لفسأ ىلإ هجتملا مهسلا نم ةحاتم ةلدسنم مئاوق لكش يف لودجلا اذه يف ‘نقيتلا مدع’ دومعو ‘فينصتلا’
 يف ينايبلا ططخملا رهظي ،رشؤملا اذه يف ريبدتلا كلذل نقيتلا مدع ةجردو فينصتلا جارد¸ مدختسملا موقي امدنعو .ةيلخلا
  .لصفنم يلامتحا عيزوت لكش يف هب نرتقملا نقيتلا مدع/فينصتلا نع اًروصت يطعُي يذلا E دومعلا

 لثم ،ريبادتلا ضعبل نوكي ال ةداعو .تافآلا رطاخم نم دحلل ةذختملا ريبادتلا ىلع فينصتلا رصتقي نأ يغبني :ّمهم
 ريبادتلا فينصت يغبنيو .ةغراف �الخلا كلت كرت يغبنيو ،انه اهفينصت مدع يغبنيو ،رطاخملا نم دحلا ىلع رثأ ،دصرلا
 ضعبل ةبسنلQو .2-ميج لودجلا نم C:D دومعلا يف ةبقارم ةطقن يف ريبادتلا ريث� نم ققحتلا ىلع دعاسُت يتلا
 ةفآ دايطصال مدختسُت يتلا ءاقرزلا ةقصاللا دئاصملا لثم ،تافآلا تاعمجت ىلع )ليئض( رثأ كانه ،دصرلا بيلاسأ
 ةردقلا’ رشؤم يف نقيتلا مدع ةجردو فينصتلا ةفاضإ ةلاحلا هذه يف نكميو ،ةيمحملا ليصاحملا يف )Thrips( سبرتلا
 نيلكشلا ،1 قفرملا يف دراولا لاثملا رظنأ( 2-ميج لودجلا يف دراولا ‘ةبقارملا ةطقن يف ريبادتلا ريث� نم ققحتلا ىلع

 .)21و 20

 هالعأ ةدراولا ‘ةماعلا ةحمللا’ ىلإ عوجرلا نكميو .F:H ةدمعألا يف دراولا ‘ذيفنتلا رايعم’ يف هسفن بولسألا مدختسُيو
 .2-ميجو 1-ميج نيلودجلا يف ةمدختسملا ةينايبلا تاططخملاو ،نقيتلا مدعو ،فينصتلل ٍفصو ىلع لوصحلل

 يف ةدراولا ىرخألا ريبادتلا عم ءارجإلا اذهل ةيبلس وأ ةيباجيإ تالعافت يأ I:J نيدومعلا يف فصي نأ مدختسملل نكميو
 وأ تالعافت اهل نوكت دق ةيرشحلا تاديبملا تاقيبطت نأ لاثملا ليبس ىلعو كلذ نمو .مظُنلا جهُنل ةرصتخملا ةمئاقلا
 تاءارجإ يأ ديدحت ةلاحلا هذه يف ريبخلل نكميو ؛ةيجولويبلا ةحفاكملا جمارب وأ ةميقعلا ةرشحلا ةينقت عم ةيبلس تالخادت
 تاجتنم مادختسا وأ/و تاقيبطتلا تيقوت طبضب لاثملا ليبس ىلع كلذو ةيبلسلا تالعافتلا نم فيفختلل اهذاختا يغبني
 .ةاخوتملا فادهألا وا فدهلا سفنلو تmابنلا ةيامحل ةيئاقتنا رثكأ/فخأ

 ةفاضإ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلnو .ةماع تاقيلعت يأ K:L نيدومعلا يف ةدوجوملا qالخلا يف فيضي نأ ريبخلل نكميو
 تاقيلعت - ميج ءزجلا” لمع ةحفص يف ءاقرزلا تاعبرملا ىلإ نقيتلا مدع تاجردو تافينصتلا رايتخا نأشب ةلصفم تاقيلعت
 هذهل ًاليصفت رثكأ فصو ىلإ عوجرلا نكميو .ميج ءزجلا ةفحص ىلعأ يف دوجوملا حاتفملا قوف رقنلا قيرط نع “ةيفاضإ
 .“ةيفاضإلا تاحفصلا وأ تاقرولا” مسق يف ةقيثولا هذه ةياF برق ةحفصلا

 .ءn ءزجلا لمع ةحفص يف 3-ءn لودجلا نم 1-ميج لودجلا يف H دومعلا ىلإ اًيئاقلت لقتني ريبدت لك فده نأ ظحاليو

 ريبادتلا تارشؤم - 2-ميج لودجلا

 نقيتلا مدع تاجردو تافينصتلا ميدقت ريبخلا نم بلطتي يذلا 1-ميج لودجلا قسن ةماع ةفصب 2-ميج لودجلا عبتي
 ’و ،‘نيجتنملا ىدل ةيلوبقملا’و ،‘ةبقارملا ةطقن يف ريبادتلا ريثØ نم ققحتلا ىلع ةردقلا’ :ةيقبتملا ةعبرألا تارشؤملn ةقلعتملا
 ةحفص يف ةدراولا ءاقرزلا تاعبرملا ىلإ فاضت نأ نكميو .)8 لكشلا( ‘عمت¦ا ىدل ةيلوبقملا ’و ،‘عاطقلا ىدل ةيلوبقملا

 
 .‘داريتسالا - ميج ءزجلا’ لمع ةقرو يف ‘ةدروتسملا’ ةنحشلا 5
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 ىلع ظّفحت وأ ريذحت يأ( ريذاحملا وأ ءاربخلا تارايتخا حيضوتل ةبولطم تاقيلعت يأ ‘ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا’ لمع
 .ميج ءزجلا ةحفص ىلعأ يف دوجوملا حاتفملا لا قوف رقنلا قيرط نع )ةددحملا دويقلا وأ طورشلا وأ ماكحألا

 )2-ميج لودجلا نم C:D نيدومعلا يف( “ةبقارملا ةطقن يف ريبادتلا ريث� نم ققحتلا ىلع ةردقلا” رشؤم يف :ّمهم
 تاقيبطت لثم ،ةتحبلا رطاخملا نم دحلا ريبادت �الخ كرت يغبنيو .ةلصلا تاذ ريبادتلا ىلع فينصتلا رصتقي نأ يغبني
  .ريثأتلا نم ققحتلا يف مهاسُت ال ا°أل ةغراف ،ةيفاقثلا طباوضلا وأ تافآلا تاديبم

 مظُنلا جF ريبادت عيمجت - 3-ميج لودجلا

 مييقتلا ءارجإ نم ءاهتنالا دعب حرتقملا مظُنلا جF يف جردُتس يتلا ريبادتلا عيمجت )ءاربخلا( ريبخلل نكمي ،3-ميج لودجلا يف
 قيرط نع اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ةلدسنملا مئاوقلا مادختسn لودجلا اذه ءافيتسا نكميو .2-ميجو 1-ميج نيلودجلا يف
 لودجلا يف اًيئاقلت لخدي ،ريبدت لك رايتخا دعبو .)9 لكشلا( اهديدحت متي ةيلخ لك يف لفسأ ىلإ هجتملا مهسلا ىلع رقنلا

 ةيفيك مييقت ىلع مدختسملا كلذ دعاسُيو .هب ةطبترملا نقيتلا مدع تاجردو هتافينصتو ريبدتلا فده راتخم ريبدت لك تحت
 َّنيبملا 4-ميج لودجلا يف ماعلا ءادألا ىوتسم جاردإ يغبنيو .مظُنلا ىلع مئاق جF يف اًعم لمعلل ريبادتلا عيمج نيب عمجلا
 .ه¥دأ

 مظُنلا جF ةطخل عقوتملا ماعلا ءادألا - 4-ميج لودجلا

 مدع تاجردو فينصتلا بيلاسأ مادختسn حرتقملا مظُنلا جهنل عقوتملا ماعلا ءادألا مييقت )ءاربخلا( ريبخلل لودجلا اذه حيتي
 ءادألn قلعتملا شاقنلا يف 3-ميج لودجلا نم 68:79 فوفصلا يف دراو ريبدت لك صخلم دعاسيسو .هالعأ ةنَّيبملا نقيتلا
  تاعبرملا يف 4-ميج لودجلا نم F:G نيدومعلا يف تافينصتلا ريربتل تاقيلعت ةباتك نكميو .حرتقملا مظُنلا جهنل عقوتملا ماعلا
 ىلعأ يف دوجوملا حاتفملا ىلع رقنلا قيرط نع اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ‘ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا’ يف ةدراولا ءاقرزلا

 .)10 لكشلا( ميج ءزجلا ةحفص



25 

 
 لصأ نم( ىلوألا ةتسلا فوفصلا حضوت ميج ءزجلا لمع ةحفص نم يولعلا مسقلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 7 لكشلا

 اذه نم ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 20 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو .1-ميج لودجلا نم )اًفص 20
 .يضارتفا لاثمك لودجلا

 
 .)اًفص 20 لصأ نم( ىلوألا ةتسلا فوفصلا اهيف رهظت 2-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 8 لكشلا
 .يضارتفا لاثمك لودجلا اذه نم ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 21 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو
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 .)نيرشعلا ةلمتحملا ريبادتلا نيب نم طقف ريبادت 10 رهظُت( 3-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 9 لكشلا
 .يضارتفا لاثمك لودجلا نم ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 22 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو

 
 ىلع لوصحلل 1 قفرملا يف 23 لكشلا ىلإ اًضيأ عوجرلا نكميو .4-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 10 لكشلا
 .يضارتفا لاثمك لودجلا نم ةلماك ةخسن
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 ةيفاضإلا تاحفصلا

 رداصملاو عجارملاو نومهاسملا

 )اهريغو( ةينورتكلإلا رداصملاو عجارملا ريفوتو ةادألا ماسقأ نم مسق لك يف نيمهاسملا قيثوت نيمدختسملل ةحفصلا هذه حيتت
 فلملn ةصاخلا رداصملاو عجارملاو نيمهاسملا عيمجل ةلماكلا ةمئاقلا رهظتو .)11 لكشلا( لمع ةحفص لكب ةلصلا تاذ
 ىوس رهظت ال ،ميجو ءnو فلأ ءازجألn ةصاخلا لمعلا تاقرو يف حاتفملا طيشنت دنع هنأ ريغ ؛‘ةيسيئرلا’ لمعلا ةحفص نم
 مدختسُي ،تامولعملا طابنتسال ةحلصملا باحصأل تاعامتجا مادختسا لاح يفو .ةحفص كلتب ةلصلا تاذ تامولعملا

 .هخيرmو عامتجالا ناكم ديدحتل تاقيلعتلn صاخلا لقحلا ذئنيح

 امأو ،ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم نم اهرايتخا نكمي ةمئاق ىلع ‘ةحلصملا بحاص عون’ رصتقيو .ا¤اذب ةحضاو ةحفصلا هذهو
 .ةرح صوصن يهف ،ىرخألا عاونألا

 تامولعملا نم ديزم فاضي ،ةلاحلا هذه يفو .مسق لكل رداصملاو عجارملاو نيمهاسملا عيمج جاردإل ةيفاك ةحاسم حاتت ال دقو
 روضحب ميج ءزجلل تامولعم ىلع لوصحلل ةددعتم تاعامتجا دقع لاح يف هنأ لاثملا ليبس ىلع كلذ نم .ةيلخ لك ىلإ

 ةيلخ ىلإ عامتجا لك يف نيرضاحلا ةحلصملا باحصأ عيمج فاضي ،عامتجا لك يف ةحلصملا باحصأ نم ةددعتم ةعومجم
 ىلإ يلاوتلا ىلع تاعبرملا هذه ىلإ تامولعم )ةكرشلا/زاهجلا/دهعملاو يفيظولا فصولا( ىرخألا لوقحلا يف فاضتو .ءامسألا
 باحصأ عاونأ دَّدُحت كلذلو ،ةلدسنم ةمئاق ىلع ةحلصملا بحاص عون عبرم رصتقيو .ءامسألا عبرم ىلإ ةفاضملا ءامسألا
 ءامسأ اهيف فاضت يتلا تالاحلا يف ءامسألا لقح يف ةدراولا ءامسألا بناج ىلإ يلاوتلا ىلع تاقيلعتلا عبرم يف ةحلصملا
 .هداقعنا خيرmو عامتجالا ناكم بناج ىلإ دحاو لجس ىلإ ةددعتم

 داريتسالا وأ ريدصتلا نع ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا

 لمع ةحفص ىلإ لاقتنالل ةحفصلا ىلعأ يف دوجوملا حاتفملا طيشنت مدختسملل نكمي ،ميج ءزجلا لمع تاقروب قلعتي اميف
 يتلا ت¥ايبلا عيمج ىلع يوتحتو ميج ءزجلا ةحفصل سكاف لكش لمع ةحفص ذختتو .)12 لكشلا( ةيفاضإلا تاقيلعتلا
 لك يف ريبدت لكل( ينايبلا ططخملا اهيف دجوي يتلا qالخلا نأ وه ديحولا قرفلاو .ةلحرملا هذه ىتح ميج ءزجلا يف جردُت
 .حتافلا قرزألا نوللn ةدراولا تالخدملا qالخ يف َّنيبم وه امك ةيفاضإلا تاقيلعتلل ناكم اهلحم لحيو فذُحت )رشؤم

 يغبنيو .)ءاربخلا( ريبخلا نم ةمدقملا نقيتلا مدع تاجردو تافينصتلا رايتخا نأشب ريذاحم وأ حرش يأ انه فاضي نأ نكميو
 .‘رداصملاو  عجارملاو نومهاسملا’ لمع ةحفص ىلإ دراوم وأ عجارم يأ ةفاضإ اًضيأ
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 ءزجلا’ لمع ةحفص لجأ نم ‘رداصملاو عجارملاو نومهاسملا’ لمع ةحفصل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروصل لاثم - 11 لكشلا

 ‘ريدصت - ميج

 
 ةحفص يف ‘داريتسا - ةيفاضإ تاقيلعت - ميج ءزجلا’ لمع ةحفصل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروصل لاثم - 12 لكشلا
 ‘داريتسا - ميج ءزجلا’ لمع
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 مظُنلا جY يف رارقلا ذاختا معد ةادأ مادختسا

 قاطنلا

 مظُن نع ةحاتملا تامولعملا روصتو طابنتساو عيمجتل لاثتمالا دعب ام عورشم يف مظُنلا جهنل رارقلا ذاختا معد ةادأ مدختسُت
 هذه تروطو .ةيلودلا ةراجتلا لالخ نم حئاولل ةعضاخ تافآ راشتنا وأ لاخدإ ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ليصاحملاو تافآلا
 هجولا ىلع تافآلا نم دحلل لقتسم ريبدت نم رثكأ ىلع دمتعت يتلاو اًديقعت رثكألا تافآلا رطاخم ةرادإ ططخ معدل ةادألا
 مادختسا نكمي ،ليلدلا يف حضوم وه امكو .مظُنلا جF ىلع ةمئاق ريغ ةرادإ ةطخ عضول اهمادختسا نكمي نكلو ،بولطملا
 اهنّيبت ىرخأ تارابتعا لمشت اهنكلو ،ةيلعافتلا تارابتعالا ضعب ةادألا لمشتو .داريتسالا وأ ريدصتلا تالاح يف ةادألا
 .)فلأ مسقلا فادهأ( ةرادإلا تارايخ ِّريغُت نأ نكمي يتلا لماوعلا ىلإ مدختسملا هّبنت ةلئسأ ةطاسبب

 تافآلاو لجرألا تايلصفم تافآ نم اهبحاصي امو ،فاطقلا روهز اهيف امب ،ةنتسبلا ليصاحم ةراجتل ةلثمأ يف ةادألا تبِّرُجو
 تاراسملا ضعب وأ ،ةيزاغ حبصت نأ نكمي يتلاو ةعارزلل ةصصخملا تmابنلا باعيتسال ةادألا مَّمصُت ملو .ضارمألل ةببسملا
 .ميهافملا هباشت نم مغرلا ىلع ةنتسبلا ليصاحمب ةطبترملا ريغ ىرخألا

 ليبس ىلع كلذ نم .ةفآلا عونل اًعبت لقألا ىلع وأ ليصاحملاو تافآلا مظُن نم ماظن لك يف ةادألا ‘ليغشت ةداعإ’ َّنيعتيو
 نم اهريغ وأ ةهكافلا بnذ وأ ةيحطسلا ةيذغتلا تافآ نم ةعومجم ةحفاكمل ريبادت ذاختا يف رظنلا نكمملا نم هنأ لاثملا
 ةمواقم ىلع ا¤ردقو ةفلتخملا عاونألل يجولويبلا نيوكتلا يف تافالتخا دوجو عم نكلو ،اهكولس يف ةyاشتملا تاعوم¦ا

 ةلواحم دنع ةيانعب لماعتلا يغبني كلذلو ،هسفن لوصحملا فانصأ فلتخم يف لئاعلا ةلاح وأ ،فورظلا وأ تاجلاعملا فلتخم
 ةادألا قيبطت لاح يف ،ىرخألا ةيحانلا نمو .ةادألا ليغشت طاوشأ نم دحاو طوش مادختسا يف مزاللا نم رثكأ عسوتلا
 تافآلا ةحفاكم يف ةئشانلا ةطخلا وأ ئشانلا ماظنلا ةيلاعف ىدم ديدحت لهسلا نم نوكيس ،ةينعملا ةيسيئرلا ةفآلا ىلع
 .ىرخألا ةيوناثلا

 ةبولطملا ت¥ايبلا

 مادختسnو )نقيتلا( ةيقوثوملا وأ ةقثلا نم ةتوافتم تاجردب رداصملا نم ةعونتم ةعومجم نم ت¥ايب لاخدإ ةادألا حيتت
 .ةديدج تامولعم ىلع لوصحلا دنع هثيدحت نكمي وأ تالاحلا رئاس عم هتنراقم نكمي قستم لكيه

 نكمي يذلا هسفن تقولا يف ،ةيلاعفلا لثم ،ام ةلأسم نأشب نارقألا نم ةعجارملاو ةروشنملا ثوحبلا جئاتن مادختسا نكميو
 تافآلا رطاخم ليلحت نم ةرشابم ةدمتسملا تامولعملا يف رظنلا نكميو .ىودجلا نع ت¥ايب يأ هسفن ردصملا هيف نمضتي ّالأ
 نيجتنملا ىدل نوكت دقو .ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلل ةيفاك ءاربخلا ماكحأ نوكت ام ةداعو .ىرخألا رداصملا بناج ىلإ
 يف ةيسيئرلا تاريغتملا ضعب نأشب ءاربخلا ماكحأ ليثمت ينعيو .ناديملا يف حجني امب لصتي اميف نيثحابلا ىدل امم لضفأ ةركف

 وأ ت¥ايبلا يف تافالتخالا ليثمتل نكميو .)طسوتملا وأ طسولا لثم ،ةدحاو ةميق نم ًالدب( ةعزوم ةديدج ت¥ايب لكش
 أشنت امدنع قوسلا ىلإ لوصولا تاضوافم يف بناجلا اذه مادختسا نكميو .لصاوتلاو مهفلا نيسحت نم ديزي نأ يأرلا

 ةفلتخملا ءارآلا تناك اذإ ام نايبل قئاقد ىوس بلطتت ال ةلأسملا نأ راطإ مادختسا ينعيو .ةلخدملا ةميقلا لوح تافالخ
 نكمي ام وحن ىلع ةيطابترالا تاريثأتلاو ةقدلا ىوتسم نم ولختو ةطيسب ةادألا هذه نأ ريغ .ةسوملم ةروصب جئاتنلا نم ِّريغت
 .زيn ةيرظن مادختسn ةكبش ءانب تالاح لثم ،اًديقعت رثكألا تاودألا يف هتظحالم



  

30 

 لاثتمالا دعب ام عورشم جاتنإ ةلسلس يف اهطابنتسا متي يتلا تامولعملل نكمي ،ءاربخلا فراعم وأ تاروشنملا ىلإ ةفاضإلnو
 اهتيلاعف سايق نكمي يتلا ريبادتلn ةرصتخم ةفلتخم ةمئاق رّفوت نأ ةحلصملا باحصأ نم عسوأ ةعومجم عم وأ/و يملاعلا
 .همييقتو ماظنلا ميمصتل ةادألا ىلإ اهتفاضإ نكميو ةفلتخملا ت¥ايبلا رداصم نم ةيمك هبش ةروصب اهاودجو

 ؛ىودجلاو ةيلاعفلا سيقي طاقن سمخ نم سايقم )1( :نينثا نيدعُب يف ةرادإلا ريبادت نم ريبدت لك فينصت ةادألا بلطتتو
 .ةذختملا ريبادتلا نم ريبدت لكل فينصتلا ديدحت دنع ريبخلا ىدل نقيتلا مدع ىوتسم سيقي طاقن عبرأ نم سايقمو )2(
 ،نيمدختسملل نكميو .نقيت مدع دوجو لاح يف ةقستم ريغ ةروصب تاجردلا رييغت نم كراشملا تارشؤملا هذه لصف عنميو
 نم اy طبتري امو اهاودجو تافينصتلا ةيلاعفب لصتي اميف )ةينمز ةلسلسل ينايب مسرك( ةجتانلا تاعيزوتلا روصت لالخ نم
 نيمدختسملل نكميو .ةيلخادلا م¤اروصتل ةقباطم تالخدملا نم ةقتشملا تاعيزوتلا نأ نم ققحتلا ،نقيتلا مدع تاجرد
 .ةلصلا تاذ عجارملا نم تاداهشتساو ةيحيضوت تاقيلعت ةفاضإ

 ةميقلا

 ليصاحملاو تافآلا تافلم يف دصرُت يتلا لماوعلا زاربإو مادختسا وه مظُنلا جF لجأ نم رارقلا ذاختا معد ةادأ نم ضرغلا
 نأ عقاولاو .تافآلا رطاخم ةرادإ ىلع رثؤت نأ نكمي يتلاو دروتسملا دلبلا ىدل تافآلا رطاخم تاليلحت وأ رِّدصملا دلبلا ىدل
 رايخ لك فده ّنيبيو ةرادإلا وحن هجوم لكش يف ريبادت عضو نكلو ،تافآلا رطاخم ليلحتل اًراركت نوكي نأ نكمي كلذ
 .ربكأ ةيلاعفب اهنع غالبإلاو اهيف ةمهاسملاو تامولعملا مهف ىلع نيرداق ةحلصملا باحصأ لعجي نأ نكمي حوضوب

 يف ةلصلا تاذ ةلئسألا ىلع ةباجإلل اًدروم رِّفوتو ةرادإلا تارارق ذاختا تايلمع ةيفافش نم ةادألا هذه ديزت نأ عقوتملا نمو
 ت¥ايبلا ميظنتل ةادألا مادختسا اًضيأ نكميو .)رطاخملn قلعتملا مسقلا اًديدحتو( دروتسملا دلبلا ىدل تافآلا رطاخم مييقت
 .ةليدبلا ريبادتلا ؤفاكتب فارتعالل ةرِّدصملا نادلبلا نم ةمدقملا تابلطلا معد لجأ نم

 ةقيرطب كلذ ققحتيو .اهمييقتو تافآلا رطاخملا ةرادإ ليلحت ىلع نيمدختسملا ةردق ةدqز يف نمكت ةادألل ةيسيئرلا ةميقلاو
 ديدج جF عضو لجأ نم ةلصلا تاذ تافآلا رطاخم ةراد¸ ةقلعتملا تامولعملا رّوصتو مييقتو قيثوتو عمجل مادختسالا ةلهس
 :يلي ام لجأ نم اهؤافيتسا متي امدنع ةادألا ةميق ققحتو .دروتسم وأ/و رِّدصم ميلقإ وأ دلبل مظُنلا ىلع مئاق نَّسحم وأ

 ؛فلأ ءزجلا يف حرتقملا مظُنلا جهنب ةلصلا تاذ ةيساسألا تامولعملا عيمجت -1

 ؛)ءn ءزجلا( مييقتلا نم ديزمل ةادألا يف اهجاردإ لمتحملا ريبادتلn ةرصتخملا ةمئاقلا عضوو -2

 ريبادتلا عيمجتو ةيسيئرلا تارشؤملا تائف نم تائف تس يف ةرصتخملا ةمئاقلا يف ةدراولا ريبادتلا نم ريبدت لك مييقتو -3
 ؛ةحلصملا باحصأ نيب قافتا ىلإ لصوتلل ةمساح ةوطخلا هذهو 6.)ميج ءزجلا( حرتقم لودج يف ةمَّيقملا

 .ةرَّربمو ةقستمو ةفافش ةيلمعلا نوكت ثيحب ةادألا ءازجأ نم ءزج لك يف رداصملاو عجارملاو نيمهاسملا قيثوت نكميو -4

 
 .رشؤم لك راطإ يف ةذختملا ريبادتلا نم ريبدت لك ءادأ نأشب نقيتلا مدع هجوأو تافينصتلا ضارعتسا نيمدختسملل ميج ءزجلا يف روصتلا بناوج حيتت 6
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 رفسُت الو .ةقوثوملا تامولعملا رايتخا يف يسيئر رودب عوضوملا ةدامل نيمدختسملا مهف مهاسُي ،تاودألا مظعم رارغ ىلعو
 ةطخ يف لاؤس يأ ىلع ةدحاو ةباجإ ىلإ ريشُت ال ةادألا نإف كلذ ىلع ةوالعو .ةيوق تاجاتنتسا نع ةفيعضلا تامولعملا
 .رابتعالا يف هذخأ يغبني ام ىلع نيمدختسملا بّردتو ططخلا نيب ةنراقملا لِّهسُت اFإف كلذ نم ًالدبو .لضفألا رطاخملا ةرادإ

 ةادألا مادختسا ةيفيك

 ةمدقملا تالخدملا ليثمتل ةادألا هذه تمِّمُصو .اهيف تامولعملا قفدتو ةادألا ءازجأ نيب لقنتلا ةيفيك 13 لكشلا حضوي
 ،نيمظنملاو ،ماعلا عاطقلا يف نيثحابلا نيب وأ ،تmابنلا ةياقول ةينطولا ةمظنملا لخاد كلذ نوكي نأ نكمي نكلو ،ةعومجم نم
 لاخدإ درفلل نكميو .نيكلهتسملا وأ نيدروتسملا وأ ،نيرتشملا وأ نينحاشلاو نيرّدصملا وأ ،صاخلا عاطقلا يف نيجتنملا وأ
 اهلماكب ةادألا ةئبعت تاعوم¦ا فلتخمل نكميو .ةهجوم ةشقانم ءارجإل ريضحتلل مسق نم رثكأ وأ دحاو مسق يف تامولعملا
 يف ةراجتلا قرف نيب قوسلا ىلإ لوصولا تاضوافم يف اهمادختسا يف ةادألل يلصألا موهفملا لثمتيو .جتاونلا نيب ةنراقملل
 .نيدلب
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 ءn ءزجلا تاجرخم مدختسُتو .ةادألا ماسقأ نم مسق لكل ةبولطملا تالخدملا صخلي يبايسنا ينايب ططخم - 13 لكشلا
 نيب لقنتلا مدختسملل اy نكمي يتلا ةقيرطلا ىلإ ءارضخلا مهسألا ريشُتو )ءارمحلا مهسألا( ميج ءزجلل ةيلّوأ تالخدمك
 .ةادألا ءازجأ فلتخم
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 ةرّدصم ديكروألا راهزأ ىلع Thrips palmi ةفآل يضارتفا لاثمل ةشاشلا نم ةطقتلم روص :1 قفرملا
 يبوروألا داحتالا ىلإ ‘دنالكروأ’ ةكرش نم

 
 يضارتفا لاثمل ةيسيئرلا ةحفصلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 14 لكشلا



  

34 

 
 يضارتفا لاثمل فلأ ءزجلا نم 1-فلأ لودجلا - 15 لكشلا



35 

 
 يضارتفا لاثمل ءn ءزجلا نم 2-ءn لودجلا - 16 لكشلا

 
 يضارتفا لاثمل ءn ءزجلل 1-ءn لودجلا - 17 لكشلا

 

Note that these two measures do not 
get shortlisted in the next table 
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 يضارتفا لاثمل ءn ءزجلا نم 2-ءn لودجلا - 18 لكشلا
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  يضارتفا لاثمل ءn ءزجلا نم 3-ءn لودجلا - 19 لكشلا
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 .يضارتفا لاثمل )ةيولعلا ةرشعلا فوفصلا ّنيبُت( 1-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 20 لكشلا
 مهاسُت ال ا°أل رشؤملا اذه يف ةغراف تكرُت ةفآلا دصرل ذختملا ريبدتلا يف نقيتلا مدعو فينصتلا ت�اخ نأ ظحالُي
 ةمدختسم ءاقرزلا ةقصاللا دئاصملا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ظحالُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلQو .رطخلا نم دحلا يف ةرشابم
 .ا°أشب نقيتلا مدع ةجردو اهفينصت انه دري كلذلو رطخلا نم دحلا يف ةريغص ةمهاسم مِّدقُت ا°إف دصرلل اًساسأ
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 .يضارتفا لاثمل )ةيولعلا ةرشعلا فوفصلا ّنيبُت( 2-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 21 لكشلا
 ريغ ا°أل لوألا رشؤملا يف ةغراف تكرُت ةذختملا ريبادتلاو تافآلا نم ريثكل نقيتلا مدعو فينصتلا �الخ نأ ظحاليو
 دئاصملا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ظحالُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلQو .ةبقارملا ةطقن دنع ريبادتلا ريث� نم ققحتلا ىلع ةرداق
 فينصت دري كلذلو ،رطخلا نم دحلا يف )ةريغص( ةمهاسم اًضيأ مِّدقُت ا°إف دصرلل اًساسأ ةمدختسم ءاقرزلا ةقصاللا
 .)17 لكشلا( 1-ميج لودجلا يف دراولا رطاخملا نم دحلا رشؤم يفو انه ا°أشب نقيتلا مدعل ةجردو اهل
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 .يضارتفالا لاثملل 3-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةيئزج ةروص - 22 لكشلا
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 .يضارتفالا لاثملل 4-ميج لودجلل ةشاشلا نم ةطقتلم ةروص - 23 لكشلا
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  ةفشرألا وأ ظفحلاو خسنلا ةرادإ ضارغأل لاثتمالا دعب امل ةصاخلا تافلملا ةيمست دعاوق :2 قفرملا

 ةينورتكلإلا تافلملا ةيمست

 ةميلس تالجسب ظافتحالا يف ةيمه¿ كلذ مستيو .ةقستم ةقيرطب تافلملا ةيمستل ةقيرط عضوب ةيئيبلا ةسايسلا زكرم ماق
 نكميو .ةرركتملا تارادصإلا وأ خسُنلا نم ريثكلا دوجو عقوتملا نم نوكي امدنع اميس ال ،ةكرتشم قئÑو ىلع لوصحلاو
 ىلع ةردقلا نم ديزيو ةمِّيقلا تامولعملا دقف نود لوحي نأ تافلملا/تادل¦ا ميظنتو تافلملا ةيمست يف ةميلس ةقيرط عابتال
 .ةءافكب ةحيحصلا تافلملا ىلع روثعلا

 بسانملا قيسنتلnو خيراتلn ةعوبتم ةلصلا تاذ ةيفصولا تامولعملا ضعب ىلع فلملا مسا يوتحي نأ مهملا نمو
)YYYYMMDD(. 

 DSSAtemplate_20190327 وأ TunisiaProdChain_20190815 :فلملا مسا نأ لاثملا ليبس ىلع كلذ نم
 مسالا نيب يلفس طخ عضو يدؤيو .)ةقستم ةلسلسلا نأ املاط ،ال مأ خيراتلا لبق ةفاسم ىلع فلملا مسا يوتحي نأ نكمي(
 .ةددعتم تافلم ظفُحت امدنع تافلملا قيسنت ىلإ خيراتلاو فلملل يفصولا

 فاضي ،فلملا ىلع ريبك ثيدحت اهيف أرطي ةرم لك يفو .دحاو موي نوضغ يف يلاتلا وحنلا ىلع خسُنلا ةرادإ معد نكميو
 ،ProdChain Practical_20190608a :لثم ،هسفن خيراتلا يف ةديدج ةخسن هنأ راهظإل خيراتلا ةياF يف فرح
b20190608ProdChain Practical_. كلذ دعب ام صخش ماق اذإو nنم هليدعت وأ رخآ صخش فلم ىلع قيلعتل 
 هذه حضوتو .ةعجارملا هذه ىلإ ةراشإلل فلملا مسا ةياF يف ىلوألا فرحألا ةفاضإ نكمي ،هيلع ةيرهوج تارييغت لاخدإ نود
 .اهيلع ‘عيقوتلا’و ةخسنلا كلت ةءارقب هعم رواشتلا متي صخش لك مايق اًضيأ ةقيرطلا

 ةخسنلا تأرق اFأ Megan Quinlan حضوت يكل( ProdChain Practical_20190608aMQ :لاثملا ليبس ىلع
 نأل هظفح مت يذلا تقولا/خيراتلا ىلع دامتعالا نكمي ال ،ه¥دأ دراولا لاثملا يفو .)اهيلع ةيرهوج تارييغت لاخدإ نود نم
 لكشلا( يلعفلا اهتباتك تقو نع فلتخم تقو/خيرm يف ىرخألا عقاوملا وأ ينورتكلإلا ديربلا لئاسر نم نَّزُخت رومألا ضعب

24(: 

 
 .نيفلتخم نيفلؤم نم اهليدعت دعب ةيلاتتملا فلملا خسُن حضوي فلم ءامسأل لاثم - 24 لكشلا

 يوتحي نلو .ةديدج ةخسنك هظفح ةداع¸ صخشلا هيف ماق يذلا خيراتلا ىلع فلملا مسا نم ريخألا ءزجلا اًمئاد يوتحيو
 خيراتلا ِّربعُيو .فلملا مسا نم ريخألا ءزجلا هرابتعn ةرم لوأل فلملا ظفح تقو وأ ت¥ايبلا عمج وأ ثدحلا خيرm ىلع
 مهملا نم ناك اذإو .خسنلل حضاو لجسب ظافتحالا ضرغب فلملا ظفح خير· نع اًمئاد فلملا مسا ةيا° يف دوجوملا
 يدؤي نأ نكميو .ةيلفُس ةطرش وأ ةلصاو ةطرشب هلصفو يئاهنلا خيراتلا لبق هعضو نكمي ،ثدحلل خيرm كيدل نوكي نأ
 .ام اًعون ًاليوط فلملا مسا لعج ىلإ كلذ



43 

 ىلإ يلاتلn يدؤت نأ نكميو اًقحال اهرييغت لامتحال اًرظن )FINAL( ‘يئاF’ ةملك عضو بنجت لمعلا قئÑو يف يغبنيو
 ىلع يوتحي دق همسا نإف ،تقولا رورمب َّريغتي ال اًئيش وأ اًيجذومن اًبلاق فلملا ناك اذإ ،ىرخألا ةيحانلا نمو .سابتلا ثودح
 .ةخسنلا ىلإ ةراشإلل ىرخأ ءايشأ وأ ،FINAL، V1، V2 :كلذ دعب مث خيراتلا

 يأ لاخدإ لاح يفو ،ةقيثولا نم ءاهتنالا متي امدنع فلم مساك BCG Glossary v1.0 مدختسُي لاثملا ليبس ىلع
 قئÑولا ةيمست يف لضفملا جهنلا وه اذهو .v2.0 مهألا تارييغتلا حبصتو .v1.1 حبصي نأ نكمي فلملا نإف ةيونÑ تارييغت
 .لمعلا قئÑو يف همادختسn ىصوي ال نكلو )لاثملا ليبس ىلع ريرقت يف كلذ رهظي امبر( ‘ةيمسرلا’

 ؟كلذ ةيمهأ يه ام

 بّنجت يغبنيو ،خسنلا ةرادإ يف ءاطخأ ثودح بّنجت يرورضلا نمو .كقئÑول ةددعتم خسُنو ةيرس تامولعم عم لماعتتس
 .نورخآلا هيف اهاري ناكم يف ةيرسلا تافلملا ظفح

 فلملا مسn روفلا ىلع هتيمست ةداعإ يغبني ،)ةديدج لمع تاحفصب اًديدج اًفلم( اًيجذومن اًبلاق مدختست امدنع كلذلو
 .ةنَّيعم ةلاحل اًيئزج وأ اًمامت ًالمتكم اًفلم عقاولا يف نوكي امنيب أطخلا قيرط نع وأ اًيئاقلت فلملا لادبتسا بنجتل ددحملا

 ًالوأ ةنسلا عضوب تمق اذإ خيراتلل اًعبت اًمئاد خسنلا بّترُتو .)25 لكشلا( ةعرسب خسنلا ةدهاشم اًضيأ ةقيرطلا هذه حيتتو
 نكمي ،ةميدقلا خسنلا ىلإ عوجرلا ىلإ ةجاح يف نكت ملو مزاللا نم رثكأ خسن اهيف دجوت يتلا تالاحلا يفو .اًرخآ مويلا مث
 .لقأ ةحاسم لغشل يفيشرأ فلم ءاشنإ وأ يفيشرأ لجس ىمسُي يعرف دلجم يف اهظفح

 
 ةديج ةقيرطب مِّظنم دلجم نم ةطقتلم ةروصل لاثم - 25 لكشلا

 حاتفملn كلذ دعب رقنا .هظفح يف بغرت دلجم يف تافلملا رايتخn ًالوأ مق ،زودنيو تافلم حفصتم مادختسn كلذب مايقللو
 .)26 لكشلا( ‘…Add to archive ’ ىلع رسيألا حاتفملn رقنا مث ،اهرايتخn تمق يتلا تافلملا ىلع نميألا سواملا
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 ديدج يفيشرأ لجسل تافلم ةفاضإ حضوت ةشاشلا نم ةطقتلم ةروصل لاثم - 26 لكشلا

 كنكميو .دل¦ا مسا ساسأ ىلع يفيشرألا لجسلل اًمسا “Add to Archive” ةشاش نم يولعلا عبرملا حرتقيو
 نكميو .)27 لكشلا( BCG DSSA Archive لثم ،بسنأ رخآ مسا ىلإ هرييغت وأ مسالا كلذب ظافتحالا
 يوتحي امدنع رورم ةملكب يفيشرألا لجسلا ةيامح يف بغرت تنك اذإ كنأ نم مغرلا ىلع ةيلصألا تادادعإلn ظافتحالا
 دعب رقنا .)!رايخلا اذه مدختست تنك اذإ رسلا ةملكب ظفحا( رورم ةملك ةفاضإ كنكمي ،ةيرس تامولعم ىلع لجسلا
 .“قفاوم” ىلع كلذ
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 .“Add to Archive” ةشاش حضوت ةطقتلم ةروصل ةلثمأ – 27 لكشلا

 تافلملا نأ نم ققحتلا يغبنيو .)28 لكشلا( دل¦ا يف ىقبت اهنكلو يفيشرألا لجسلا ىلإ كلذ دعب تافلملا عيمج فاضُتو
 تافلملا فذح يغبنيو .هقالغإ مث لجسلا تqوتحم ةعجارمو جودزملا رقنلا قيرط نع يفيشرألا لجسلا ىلإ تفيضأ دق
 نكميو .اهفذح يف بغرت يتلا تافلملا ىوس فذحت ال كنأ نم دكØو .“هفيظنت” لجأ نم لمعلا تافلم دلجم يف ةيقبتملا
 لمعلا دلجم ودبيس ،تافلملا ظفح درجمبو .بتكملا حطس ةشاش ىلع ةدوجوملا تافوذحملا ةلس نم ةفوذحملا تافلملا ةداعتسا

 .ةقباسلا خسنلل يفيشرألا فلملا بناج ىلإ فلملا نم ةخسن رخآ ىوس هيف ىقبتي ال ثيح 29 لكشلا يف حضوم وه امك

 
 دلجم نم ةيفيشرألا تافلملا دعب فذُحت مل نكلو يفيشرأ فلم هيف ئشنأ اًدلجم حضوت ةطقتلم ةروصل لاثم - 28 لكشلا
 .لمعلا

 
 يفيشرألا فلملا بناج ىلإ يقبتملا فلملا نم ةخسن رخآ ىلع يوتحي اًدلجم حضوت ةطقتلم ةروصل لاثم – 29 لكشلا
 لبق ةبولطملا ققحتلا تايلمع نأشب ريرقتلا يف دراولا صنلا رظنا( لمعلا دلجم نم تفذُح يتلا ةظوفحملا تافلملا عيمجو
 .)فذحلا

 فلملا قوف جودزملا رقنلا مث ،يفيشرألا لجسلا قوف جودزملا رقنلا ىوس كيلع ام ،يفيشرألا لجسلا نم فلم عاجرتسالو
 ءاشنإ ىلإ نيتقيرطلا اتلك يدؤت( هخسنل رخآ دلجم يف هعضوو هبحس وأ بسانم دلجم يف هظفح ةداعإ مث هحتفل ةمئاقلا نم
 .)يفيشرألا لجسلا يف ةيلصألا ةخسنلا ىقبت ثيحب فلملا نم ةخسن

 موقت دق ءزج يأل اًقحال كجايتحال اًبّسحت هتمرب عورشملا وأ جم¥ربلا نم ءاهتنالا نيحل ةميدقلا خسنلn ظافتحالn يصونو
 .قباس رادصإ نم ا¤داعتسال اهليدعت نم تيهتنا كنأ دقتعت يتلا ةطقنلا ىلإ ةدوعلا كنكميو .اًركبم هفذحب
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 ةيرسلا تافلملا ظفح

 .معدلاو ريسيتلا ةيلمع نم يهتنت امدنع تافلملا هذه فذح كيلع ،ةددحم ةيراجت ةلاحب ةطبترم تافلم كيدل تناك اذإ
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	




