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 جاتنالا  لسالسل ةمدقم

 يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادت صاخشألا ضعب قبطُيو .ةيتابنلا ةحصلا يف مظُنلا جهنب اًقيثو اًطابترا جاتنإلا ةلسلس موهفم طبتري
 دحلا بولسأ نمكيو 1.تافآلا رطاخم نم دحلا لجأ نم ةددحم ةيناكم عقاوم يفو /ام ةينمز تارتفب ةطبترم ةنَّيعم لحارم
 ةيعارز ةفآ ىلع ةيوتحم علس وأ ةنحش يأ لاسرإ تالامتحا ليلقت يف لاثتمالا دعب ام ةادأ اهنّيبت يذلا تافآلا رطاخم نم
 ةرثؤم لماوع كانه نأ نم مغرلا ىلع ةفآلا كلت لاخدإ تالامتحا نم ةرشابم كلذ للقُي لاحلا ةعيبطبو .حئاولل ةعضاخ
 ضرعتي يتلا ةيئاهنلا رطاخملا ىلع اًضيأ رثؤت ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل حيحصلاو ميلسلا قيبطتلاو ةراجتلا مجح لثم ،ىرخأ
 نع ةمجانلا بقاوعلا نم دحلا ريبادت نيبُي ال كلت جاتنإلا ةلسلس ةادأ قيبطت نأ رابتعالا نيعب نيذخآ( .دروتسملا دلبلا اهل
 .اهلوبق ىدمو ةراتخملا ريبادتلا ذيفنتو ةيلاعف مييقتل ىرخأ ةفلتخم ةادأ كلذ يف مدختسُتو .)ةفآلا لاخدإ

 

 حضوت يك دروتسملا دلبلا يف وأ رِّدصملا دلبلا يف ت�ابنلا ةياقول ةينطولا ةمظنملا اهمدختست نأ نكمي جاتنالا ةلسلس ةادأو
 اهمهف نكمي ةينايب تاططخم مادختسا قيرط نع تافآلا رطاخم ةحفاكمل ةراتخملا ريبادتلاو جاتنإلا ةلسلس يراجتلا كيرشلل
 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا نم ت�ابنلا ةياقول ةينطولا ةمظنملا نكمت ةلاعف ةليسو هسفن ردقل� رفوت يهو .ةلوهسب
 طاشن ةسرامم نم لك يف ً�ولطم نوكيس امب نيمتهملا وأ ،اهقيثوت وأ ةطشنألا ضعب ذيفنت ىلإ نوجاتحي نيذلا نييلحملا
 .ريدصتلا وا داريتسالا

 ً�ونس عرزُي يلوح لوصحم ىلإ اًينمض اهل يجذومنلا بلاقلا ريشُي امنيبو .اًمامت ةنرمو ةطيسب ًةادأ  جاتنالا ةلسلس ةادأ ربتعتو
 نكلو ،دحاولا مسوملا يف تارم ةدع دصُحت يتلا ت�ابنلا وأ ةرِّمعملا ت�ابنلا ىلع قبطنت اهسفن ةادألا نإف دصُحي مث ومنيو
 نم هنأ نم مغرلا ىلع ىرخأ تاراسم ىلع اًضيأ هقيبطت نكمي موهفملا نأ عقاولاو .ةغايصلا يف يون¢ يريرحت ليدعت عم
 مدختسُت مل ام دحاو راسمب ةطبترملا ةنكمملا تافآلا عيمج نم ًالدب 2ةدحاو ةفآ دض ةذختملا ريبادتلا حيضوت ةداعلا يف لضفألا
 .اهسفن ريبادتلا

 ءانثأ ةذختملا ريبادتلا لمشيل هعيسوت لهسلا نم ناك نإو ،ريدصتلا ةطقن دنع يجذومنلا بلاقلا نم رادصإلا اذه فقوتيو
 مادختسالا ىلإ ةنحشلا لوصو لفكت يتلا ريبادتلا ضرع اًضيأ نكميو .دِروتسملا دلبلا ىلإ هلوصو دنع وأ جوتنملا ةنحش لقن
 رثكأ ديفملا نم نوكي دق كلذلو ،ةفلتخم رطاخملا ةعيبط نوكت نأ نكمي نكلو ،تافآلا رطاخم ليلحت هيطغي يذلا دوشنملا
 راشُي( داصحلا دعب اهسفن ةفآلا نم ىرخأ ةعوم§ ضرعتل� ةطبترم ريبادت كانهو .نِّوكملا كلذ طقف حضوت ةلسلس ءاشنإ
 اذإ ام يف رظنلا وه مهملاو .)ًالصأ ةباصإ ثودح مدع نم مغرلا ىلع ةباصإلا ةدوع عنم ريبادتب نايحألا نم ريثك يف اهيلإ

 .هسفن رطخلا وه جاتنإ ةلسلس هيلع يوطنت يذلا رطخلا ناك

 
 ةحصلا ريبادتو’ ،‘تافآلا رطاخمو ’ ،‘ةفآ’ رظنأ .5 مقر يلودلا رايعملا ،ةيتابنلا ةحصلا تاحلطصمل يمسرلا ثحبملا وأ سوماقلا عم ةداملا هذه قفتت 1
 .اهل انمادختسا ةيفيك حيضوتل تاحلطصملا درسم يف فيرعت اهل دري مل يتلا تاحلطصملا انه فّرعتو .‘ةيتابنلا
 ،حطسلا ىلع ىذغتت يتلا تافآلا نأ كلذ نم .ةvاشتم صئاصخب مستت تناك اذإ تافآ ةعومجم امبر وأ ،ةدحاو ةفآ جاتنإ ةلسلس لك لباقت نأ نكمي 2
 .اهسفن ريبادتلا مادختس~ ا{رادإ نكمي ،اهعاونأ ددعت مغر



3 

 عبارلا لصفلا ةءارق نكميو .ةادألا هذهو موهفملا اذه ريوطت لوح شاقن 3لاثتمالا دعب امل ينورتكلإلا باتكلا ةخسن يف دريو
 تالاح نم ددع ىلإ اًضيأ ينورتكلإلا باتكلا ريشُيو .ام جاتنإ ةلسلس ءاشنإ نم ضرغلا قايسو ةيفلخ ىلع فرعتلل هيف
 .ميهافملا ىلع ةيرهوج تارييغت أرطت مل نكلو رادصإلا اذه يف ام اًعون تاودألا ترَّوطتو .ةادألا يف ةحضوملا ةراجتلا

 هذه زكرُتو .اًروطت رثكأ ةيجمرب مادختس� وأ ةروبس ةحول ىلع اهمسر كلذ يف امب ،قرط ةدعب جاتنإلا ةلسلس ضرع نكميو
 جاتنإ لسالس ءانبل )لسكإ تفوسوركيم( Excel ®Microsoft® جم³رب ا² مدختسُي نأ نكمي يتلا ةقيرطلا ىلع ةقيثولا
 ميلقإ/ام دلب يف ام ةعرزم/ام ناتسب/ام لوصحم عم اهمادختسا نكمي يتلا وأ لعفل� ةمدختسملا ةيتابنلا ةحصلا ريبادت فصول
 .هنيعب ام

 .شاقنلا زيكرت لجأ نم ةيمسر ريبادت نم رظنلا ديق وه ام ىلع راصتقالا ىلع ةراجتلا تاضوافم ءانثأ ةادألا هذه دعاسُتو
 نوكي دقو .ةذفنملا ةطشنألل ةلماك ةروص نيوكت لجأ نم ريبادتلا عيمج نع فشكلل اًضيأ اهمادختسا نكمملا نم نأ ريغ
 ةبولطم ريغ ةيراجت ةطشنأ شاقنلا لمشي نأ )نيعرازملا( ةحلصملا باخصا نم ةعومجم عم عامتجالا ءانثأ ًالثم ديفملا نم
 ا² باجتسا يتلا ةقيرطلا لوح شاقنلا نم اديزم ركذلا فنا ينورتكلإلا باتكلا يف دريو .)ينوناقلا عضولا نيبُت( اًيمسر
 .كلت جاتنالا ةلسلس ةادال  )مهريغ نوعزوملاو نولقانلا و نونحاشلاو نوعرازملا( ةحلصملا باحصأ

 يتابن جتنم نأشب ةذختملا تاءارجإلل ينايب ليثمت ":ا¸· يملاعلا لاثتمالا دعب ام ةادأ يف جاتنإلا ةلسلس فيرعت نكمي كلذلو
 ردصم وأ رطخلا نم دحلا ةليسو ثيح نم( فادهألا بسحب هزيمرت متيو ،اهذاختا تقوو تاءارجإلا ذاختا ةلحرم ّنيبي َّنيعم
 .")امهريغ وأ ،يراجت طاشن وأ ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت نم ريبدت( ءارجإلل ينوناقلا عضولاو )رارق ذاختال ةمزاللا تامولعملا

 تائف 8 نيب زييمتلل ةينولو ةيلكش اًزومر ةادألا هذه يف جاتنإلا ةلسلس مدختست ،دحاو نآ يف بناوجلا هذه عيمج حيضوتلو
 :ةفلتخم

 
 ديدحت لجأ نم ةفدهتسملا ةفآلا ةايح ةرودو لوصحملا نع ةينقت تامولعم ىلع لوصحل� ىصوي ،جاتنإلا ةلسلس ءاشنإ لبقو
 اذإ دروملا اذه نودب جاتنإ ةلسلس ءاشنإ نكمملا نم نأ ريغ .اهذاختا نكمي يتلا ةنكمملا فيفختلا ريبادتو رطاخملا طاقن

 كلذ دعب اهليدعت مث ةلماكلا ةلسلسلا ءاشنإ لضفألا نم نأ ىلإ براجتلا ريشُتو .ءاربخلا نم ةعومجم ريسيت ىلوتت تنك
 .ةوطخ لك ليلحت يف مزاللا نم لوطأ تقو ءاضق نم ًالدب

 
 :ةراجتلا ةيمنتو ريياعملا عضو قفرمل ةينورتكلإلا ةحفصلا نم ً�اجم هليزنت نكمي وأ ،نيداتعملا نيدروملا نم باتكلا اذه ىلع لوصحلا نكمي 3

https://standardsfacility.org/PG-
328#:~:text=Beyond%20Compliance%3A%20Integrated%20systems%20approach%20for%20pest%20risk%20management,of%20innovati

ve%20decision%20support%20tools. 
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 ةيراجت ةلاح  ريدمل ،لاثملا ليبس ىلع ،اًديفم كلذ نوكي نأ نكميو .اهدرفمب ةادألا نم ءاهتنالا ديفملا نم نوكي دق ،اًريخأو
 ريغ .تاحفص ةدع ىلإ هحرش جاتحي دق ام طِّسبُيو ينايبلا ططخملا حضويسو .تافآلا رطاخمل ريبك ليلحت هيدل يذلا ام
 ءانثأ ةعرسب هليدعت نكمي يجذومن بلاق دوجو مهملا نم كلذلو .تاعوم§ا نيب لاصتا ةادأك ةداعلا يف مدختسُت ةادألا نأ
 .داريتسالا وا ريدصتلا دبل يمسرلا دفولا وا ةلصملا باحصا عم شاقنلا وا حرشلا

 جاتنإلا ةلسلس يف ةنَّيبملا ريبادتلا فادهأ

 ىلإ فدهلا ريشُيو .فادهألا ةعاقف يضاملا يف ينايبلا ططخملا اهلمشي نكي مل يتلا جاتنإلا ةلسلسل ةمهملا بناوجلا نم
 ةيويح اهنكلو ،ةرشابم رطخلا نم ريبادتلا ضعب للقُت الو .رطخلا نم ذختملا ريبدتلا ا² للقُي يتلا ةقيرطلا وأ لمعلا ةقيرط
 .مظُنلا ج¸ حاجنل

 تالاحل ةقباس ةلثمأ ىلإ ةدنتسم ريبادت نايحألا ضعب يف اهميظنت وأ تافآلا ةرادإ يف ةربخ رثكألا نولوؤسملا مدختسيو
 ريبادتلا كلت طابترا ةيفيك حيضوت فدهلا ديدحت لالخ نم نكميو .ريبادتلا كلت نم ضرغلا يف ريكفتلا نود نم ةقباس
 ودبي ام يف ققحي ال ماظنلا ناك اذإ اهليدعت وأ اهنم ققحتلا وأ ريبادتلا دصر ا² نكمي يتلا ةقيرطلاو ىرخألا تاءارجإل�
 �ازم نم ةيسيئر ةزيم ةراجتلا ىلع هسفن تقولا يف ظافحلاو ماظنلا ليدعت ىلع ةردقلا لِّثُمتو .ةيلاعفلا نم وجرملا ىوتسملا
 قافخإ ىلإ اًروف يدؤي ال دق هنكلو اًظوحلم نوكي نأ نكمي هروصق وأ ريبدت يأ قافخإ نأ كلذ ،مظُنلا ج¸ مادختسا
 .ريبادتلا نم ةعومجم مادختسا دنع هتمرب ماظنلا

 ةد�زل فادهألا هذه ليدعت مزلي دقو .ريبدتلا نم ضرغلا فصول اهمادختسا نكمي يتلا ةحرتقملا فادهألا ضعب يلي ام يفو
 دق نيعرازملا نأ لاثملا ليبس ىلع كلذ نم .ةادألا مدختسمل اًحضاو نكي مل اذإ ةلصلا يذ ريبدتلا فد² ةطبترملا ليصافتلا
 نيمظنملل نكميو .ةفآلا هلكشت يذلا يدحتلا نم للقُي هن· لوقلا نم ًالدب لقحلا يف ةفآلا لتقي ام اًئيش ن· لوقلا نولضفي
 طاشن درجم يلاتل� ريبدتلا حبصيو ؛ذيفنتلا ىلع ليلد هن· لوقلا نم ًالدب ةعجارملا تالجسل ظفح هن· ام ريبدت ةيمست
 رايعم نم دحلا ةيفيكو رطاخملل ةماعلا ميهافمل� طبترت ه³دأ كلذ ىلإ ا² راشُي يتلا ةقيرطلا نأ ريغ .ً�ولطم نوكي ال امدنع
 .عّبتتلا ةيناكمإ اهدنع أدبت يتلاو ذيفنتلا معدو رارقلا ذاختال ةمزاللا تامولعملا ريفوت رصنع اًضيأ كانهو .نقيتلا مدع

 ةحرتقملا تائفلا يف بسانم فصو اهل دري ال ةديدج فادهأ ةئف ثادحتسا تالاحلا ضعب يف يرورضلا نم نوكي دقو
 :ه³دأ

 4ةحرتقملا فادهألا
 ا² ةباصإلا ىوتسم/ةفآلا هلكشُت يذلا يدحتلا ىوتسم
 ةفآلا هلكشت يذلا يدحتلا ليلقت
 ةفآل� ةباصإلا عنم
 ةفآل� ةباصإلا ليلقت
 ةفآل� ةباصإلا ةدوع عنم

 
 ،لاثتمالا دعب ام باتك .لاثتمالا دعب ام تاودأ ريوطت دنع رابتعالا يف ةذوخأملا ميهافملاو تاحلطصملا :1-4 لودجلا رظنا ،تامولعملا نم ديزمل 4
 .67-65 تاحفصلا
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 ام ريبدت وا ءارجا مادختسا ةلدأ
 ذيفنتلا ءادأ نم ققحتلا
 عّبتتلا ةيناكمإ

 لسكإ جمDرب يف جاتنإلا لسالسل ةينايب تاططخم ءاشنا

 عوضوملا ينايبلا ططخملا عيسوت نكمي :ةيلاتلا بابسألل يجذومنلا بلاقلل ةصنم نوكيل لسكإ جم³رب ىلع رايتخالا عقو
 لاح يف وأ لاثملا ليبس ىلع اًديقعت رثكأ ةلسلسلا تحبصأ اذإ )PowerPoint تنيوبرو� جم³ربل اًفالخ( ةكبشلا ىلع
 ةلثامم ةلسلس ءاشنإل ةلوهسب قصللاو خسنلا لسكإ جم³رب حيتيو .اهسفن وا ام لمع ةحفص يف ج¸ نم رثكأ ضرع
 نأ امك .مادختسالل ناولأ ةحول حاتتو .نيرايخ نيب ةنراقملل لاثملا ليبس ىلع كلذو ،لعفل� اهنم ءاهتنالا مت يتلا ةلسلسلل

 .ةيصخشلا مهبيساوح ىلع لعفل� لسكإ جم³رب مهيدل سانلا نم اًريثك

 :ضورعملا يجذومنلا بلاقلا يف ةديدج جاتنإ ةلسلس ءاشنإلو

 جاتنإلا ةلسلسل يجذومنلا بلاقلا حتفل ‘حتف|فلم’ مدختساو بوساحلا ىلع لسكإ جم³رب ليغشتب مُق -1
”BCG Production Chain Template v1.0_ar.xlsx“ حفصتم نم فلملا حتف كلذ نم ًالدب نكمي وأ 
 لسكإ جم³رب ليغشتل فلملا مسا قوف جودزملا رقنلا قيرط نع )Windows File Explorer( زودنيو تافلم
 .اًيئاقلت فلملا ليمحتو

 دلجم يف )لاثملا ليبس ىلع بوساحلا يف( يلحملا نيزختلا صرق ىلع فلملا ظفحاو ‘مس� ظفح|فلم’ قوف رقنُا -2
 .“C:\BCG Production Chain Tool ” :لثم ،بسانم مس�

 ”:لثم ،ديدج مس� فلملا نم ىرخأ ةخسن ظفح داعُي ،يسيئر يجذومن بلاقك فلملا اذ² ظافتحالل -3
ProdChain–Mangoes_20190603“، ةددحم ةلاحل ةخسن ءدبل. 

 ةلسلس ىلع ةلوهسب فرعتلا كنكمي يك ءزج لك لمكأ .ءاقرز ةحاسم يجذومنلا بلاقلا ةحفص ىلعأ يف ىرتس -4
 .اهؤاشنإ دارملا جاتنإلا

 اهنم لكل ةيعاقفلا بلاوقلا نم ةعومجم دجوت وتلل اهنم ءاهتنالا مت يتلا ءاقرزلا ةحاسملا تحت دوجوملا راطإلا يف -5
 تاعاقفلا هذه خسن نكميو .ينوللا زمرلا هيلإ ريشُي ام نيبي صن ىلع يوتحتو )هالعأ حضوم وه امك( ينول زمر
 .يصنلا اهاوتحم ليلحتو اهمجح رييغتو اهلقنو اهقصلو

 نميألا رزل� رقنا مث ،رسيألا سواملا رزب هيلع رقناو هخسن دارملا رصنعلا رايتخ� مُق :مهس وأ ةعاقف خسنل )أ(
 سواملا رزب كلذ دعب رقنا .ةمئاقلا نم “خسن” ىلع رسيألا سواملا رزب رقناو ،دَّدحملا رصنعلا قوف
 كلذ دعب نكمي يذلا رصنعلا نم ةديدج ةخسن رهظتسو .ةمئاقلا نم “قصل ” رايتخ� مُقو نميألا
 .كتبغر بسح هريرحتو هلقن

 يف رزلا ىلع طغضلا يف رمتساو رسيألا سواملا رزب هيلع رقنل� رصنعلا رايتخ� مق ،رصنعلا كيرحتل )ب(
 ةحول رز وأ سواملا رز كرتا مث هديرت يذلا ناكملا ىلإ رصنعلا بحسب هيف موقت يذلا هسفن تقولا
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 .سمللا
 .داتعملاك هليدعتب مقو ةعاقفلا لخاد دوجوملا صنلا قوف رقنُا ،ةعاقف يف صن ليدعتل )ج(

 تاعاقفلا هذه ليدعت نكمملا نم نأ ريغ .لحارملل ةيديلقت  ةيلاوتم لكش يف لعفل� ءارضخلا تاعاقفلا رهظت -6
 وأ اهخسن اًضيأ نكمي يتلا لحارملا نم لوطأ ةلسلس نميألا بناجلا يف دجوتو .ةينعملا ةلاحلل ةبسانم نكت مل اذإ
 .ةبسانم نكت مل اذإ اهفذح وأ اهليدعت

 ءانثأ دَّدحملا صنلا ةئبعت مث اهقصلو ةلئسألا تاعاقف وأ ىرخألا فادهألا وأ ريبادتلا خسنب سانلا مظعم أدبي -7
 ىلإ ةياهنلا يف دوعت مث ريبادتلا فده تاعوم§ا ضعب ثحبت ،كلذ دعبو .ءارضخلا تاعاقفلا راسي ىلع اهبيترت
 ةعوم§ا مامتهال اًعبت ةطقن يأ دنع ةلسلسلا ءدب نكمملا نم نأ ريغ .ريبادتلا نم ققحتلا مت دق ناك اذإ ام ةلأسم
 .شاقنلا هنع رفسي ام ىلع ًءانب وأ

 اهقصلو مهسألا خسن كنكميو .)اهرارقتساو مهسالا قالطنا(تاطبارتلاو تاقالعلا حيضوت وه مهسألا نم ضرغلا -8
 نأ ىرت تنك اذإ اهنكامأ نم اهكيرحت اًضيأ لهسلا نمو .)ه³دأ ةيفاضإلا تاميلعتلا رظنا( تاعاقفلا رارغ ىلع
 .ةقيقد ريغ ىلوألا ةخسنلا

 رهظتسو ،رسيألا سواملا رز ىلع طغضلا قيرط نع مهسلا رايتخ� مُق ،تاعاقفل� مهسألا ليصوتل )أ(
 ةريغصلا ةرئادلا قوف رقنلا قيرط نع ليصوتلل هديرت يذلا فرطلا بحسا .فرط لك يف ن�رئاد ذئنيح
 .ةحيحصلا ةعاقفلا ىلإ هبحسو رزلا ىلع طغضلا يف رارمتسالا عم

 كرتا مث ينايبلا ططخملل لضفألا ليصوتلا ةطقن رتخا .ةعاقفلا ةفاح لوح ليصوت طاقن ينامث رهظتس )ب(
 .اهسفن ةقيرطل� مهسلا نم رخآلا فرطلا ليصوتب مُق .رزلا

 .ةيادبلا يف هتلخدأ يذلا رصنعلا نع اًفلتخم اًرصنع لِّثُمت ةعاقفلا نأ ىرت تنك اذإ ةلوهسب نوللا رييغت نكمي -9

 جتنمل� ةطبترملا ةفلتخملا تافآلا وأ ةفلتخملا ريبادتلا ًالثم حضوت يكل( نيتفلتخم نيتلسلس نيب نراقُت تنك اذإ -10
 اهيف موقت نأ كنكمي ثيح ةديدج ةحفص يف اهقصل مث اهلماكب جاتنإلا ةلسلس خسن كنكمي )هسفن يتابنلا
 .ةبسانملا ريغ ماسقألا فذح كلذ بلطتيسو .ةينعملا ةلاحلا عم ةلسلسلا فييكتب

 :تاوطخ عضب اهلماكب ةلسلسلا خسن بلطتيو

 .ةشاشلا ىلعأ يف رهظي يذلا لسكإ تاودأ طيرش يف “يسيئرلا طيرشلا” قوف رقنُا )أ(
 رقنُا مث يسيئرلا طيرشلا ةمئاق ةيا¸ نيمي ىصقأ يف “ديدحتو ثحب ” رز لفسأ دوجوملا مهسلا قوف رقنُا )ب(

 Add to Quick” ىلع رقنل� مُق ،ةمئاقلا كلت نمو “رصانع ديدحت” رايخ ىلع نميألا سواملا رزب

Access Toolbar“ )نم يولعلا ءزجلا يف نآلا ىرتسو ،)عيرسلا لوصولا تاودأ طيرش ىلإ فضأ 
 مادختس� رصانعلا رايتخا نيب ةعرسب ليدبتلا كلذ كل حيتيسو .ريغص مهس زمر لسكإ جم³رب
 اهيف مدختست يتلا ىلوألا ةرملا يف ّالإ كلذب مايقلا ىلإ جاتحت نلو .�الخلا رايتخا وأ سمللا ةحول/سواملا
 .لسكإ جم³رب يف ةيصاخلا هذه

 لوح رشؤملا بحس قيرط نع ةطاسبب رصانع ةدع رايتخا نآلا كنكميو .هليلظتل مهسلا قوف رقنُا )ج(
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 .اهرايتخا يف بغرت يتلا رصانعلا عيمج جراخ سواملا
 يف رارمتسالا عم ،سمللا ةحول/نميألا سواملا رزب رقنُا مث جاتنإلا ةلسلس راسي ىلعأ ىلإ رشؤملا كّرح )د(

 رصانعلا عيمج نوكت ثيحب جاتنإلا ةلسلس نيمي لفسأ ىلإ سواملا كلذ دعب بحسا .رزلا ىلع طغضلا
 ةدوجوملا رصانعلا عيمج ترتخا دق كلذب نوكتس سمللا ةحول/سواملا رز كرتت امدنعو .راطإلا لخاد
 .راطإلا لخاد

 رسيألا رزل� رقنا مث نميألا سواملا رز اًمدختسم اهرايتخ� تمق يتلا رصانعلا دحأ ىلع رقنُا )ه(
 .“خسن” ىلع

 اًديدج اًفلم حتفا وأ لسكإ ةشاش لفسأ يف ةدوجوملا بيوبتلا تامالع نم ةفلتخم لمع ةقرو رايتخ� مُق )و(
 .“قصل” رتخاو لمعلا ةقرو ىلع نميألا سواملا رزب رقنُا .)اًفلتخم همسا نوكي نأ رّكذت(

 .جاتنإلا ةلسلس نم ةخسن نآلا كمامأ رهظت )ز(
 عبرملا لخاد ةدوجوملا ةمالعلا ءاغلÖ مُقو ةيولعلا ةمئاقلا يف “ضرع” ىلإ لقتنا ،ةكبشلا طوطخ ءافخإل )ح(

 .“ةكبشلا طوطخ” راوجب
 رقنلا ّالإ كيلع سيل )لودجلا ةقرو يف �الخلا رايتخا نم نَّكمتت يك( يعيبطلا هعضو ىلإ رشؤملا ةداعإل )ط(

 .رايتخالا ءاغلإل لسكإ ةشاش ىلعأ يف دوجوملا مهسلا قوف
 ًالدب تقولا ترفو دق كلذب نوكتو ،ةلصلا يذ لاثملا راهظإل ةخوسنملا جاتنإلا ةلسلس ليدعت يف أدبا )ي(

 .ديدج نم ءدبلا نم

 جاتنإلا ةلسلس ليلحت

 ريبادت اما كانه نأ حوضوب كل ودبي دق ،جاتنإلا ةلسلس لوط ىلع ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ينايبلا ءانبلا لمتكي املاح
 اذإ وأ كش يأ كرواسي ناك اذإو .ةلماكلا ةلسلسلا ضرعب كمايق درجمب ةدوقفم ريبادت كانه نأ وأ ةجاحلا نع ةدئاز
 نم ةياغلل ةديفم تاقيلعتلا نوكت نأ نكميو .هتعباتمل ةعاقف يف قَّلعم راسفتسا ةفاضإ نكمي ،فالتخا يأ كدنع ر¢ا
 نكميو .قالطإلا ىلع تافآلا رطاخم ىلع ودبي ام يف رثؤت ال يتلا تافآلا رطاخم ليلحت يف ةدراولا طاقنلا جاردإ لجأ
 ضعب ةفاضإ وأ ،ةيتابنلا ةحصلا ةداهش يف َّنيعم رارقإ ةفاضإ وأ ،ام ةنحشب اًقبسم راطخإلا ةرورض كلذ لمشي نأ
 تاذ نوكت ال دق اهنكلو ،يراجتلا لماعتلا فاقيإو لب ،لاثتمالا مدع ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ىرخألا تابلطتملا

 .ةددحملا ةفآلا رطاخمب ةيقيقح ةلص

 كانه ناك اذإ ةلسلسلا ءازجأ نع يلختلا نكمملا نم نأ اًضيأ جاتنإلا ةلسلس معد يف يجذومنلا بلاقلا ةنورم ينعتو
 ةلحرم لِّثمي ناك اذإ وأ ،ربكأ اًرطخ لِّثُمي هنأ ادب اذإ هميخضت مث َّنيعم مسق خسن نكمي وأ .شاقنلا ديق طقف دحاو مسق
 ءزجلا لِّثُمي ناك اذإ وأ ،ةلّصفملا تاقيلعتلاو تاءارجإلا نم ددع ىلع يوتحي ناك اذإ وأ ،ربكأ ةيلاكشإ ىلع يوطنت
 .ت�ابنلا ةياقول ةينطولا تامظنملا نيب ةشقانملا عوضوم

 عمج ىلإ ةادألا فدÚ الو .لصاوتلاو حضاولا ريكفتلاو ليلحتلا طبر يف ةياغلل ةلاعف ةادأ جاتنإلا ةلسلس ةادا نأ تُبثو
 .ضرغلا اذهل مظُنلا جهنل  رارقلا ذاختا معد ةادأ يف ةرشابم ّبصت نأ نكمي نكلو ،ةيلاعفلا ىوتسم نع تامولعم

 بلطلا بسحب ةمَّمصم ةكبش ءاشنإو لاثتمالا دعب ام عورشمل ةقباسلا لامعألا ىلإ عوجرلا لضفألا نم نوكي دقو
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 هئاغلإ وأ ريبدت لك ةفاضإ ةيساسح ىدم مهفل ةيساسألا تاضارتفالا رابتخا اًضيأ كلذ حيتيسو .زي� ةيرظن مادختس�
 .يلصألا ميمصتل� ةنراقم يقيقحلا ءادألا نم ةفلتخم ت�وتسم عّقوت وأ
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 .Bactrocera spp ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ىلإ نیصلا نم ولحلا لاقتربلا رامث ،جاتنإلا ةلسلس ىلع لاثم .لوألا قفرملا

 نم ققحتلا تابثإو ؛ةعرزملا ةلاح وأ ةقطنملا ةلاحب ةقلعتملا ةیلوألا ةلحرملا يف عسوتلا ؛ةقسنملا فادھألا حیضوت وھ قفرملا اذھ نم ضرغلا
 ةدحاو ةمظنم ةفآو ةدحاو ةعلس جاتنإلا ةلسلس لثمتس ،ًایجذومن .تابنلا ةحص يف ةمظنألا جھنل مكحتلا طاقنب ًانایحأ ھیلإ راشی يذلاو ،ماظنلا
 ثیح ،موھفملا ةنورم اذھ حضوی .تابلطتملا يف فالتخالا ضعب عم ،Bactrocera تافآ نم عاونأ ةدع رھظت ةلثمألا هذھ نكلو ،اھب ةطبترم
 .تاشقانملا يف نیكراشملل ًادیفم نوكی دق ام ىلع ًءانب ،تانوكملا يط وأ لیصافتلا عیسوت ءرملل نكمی ھنأ حضوی
 
 لاقتربلا ةھكاف ریدصتل .Bactrocera spp ـل )CIR( علسلا داریتسا ریرقت يف فوصوملا ةمظنألا جھن لثمت جاتنإ ةلسلس 1.أ لكشلا حضوی
 .)APHIS، 2021( ةیراقلا ةدحتملا تایالولا ئناوم ىلإ نیصلا نم ولحلا

 

 

 تایالولا ىلإ نیصلا نم ولحلا لاقتربلا رامثب ةطبترملا ةیمھألا تاذ ةھكافلا ةبابذ عاونأ ةرادإل لماكلاب ةمظنألا جھن ىلع ةماع ةرظن 1.أ لكشلا
  .]ةنیعم فورظ لظ يف ةبولطم ةدرابلا ةجلاعملا[ ةیكیرمألا ةدحتملا

 :)ءاقرز تاعاقف لكش ىلع رھظت( تافآلا رطاخم ةرادإل )ةیتابنلا ةحصلا تالخدت وأ تاءارجإ وأ ریبادت( ریبادت ةینامث اذھ ةمظنألا جھن ددحی

 تافآلل ضفخنم راشتنا تاذ ةقطنم وأ )PFPP( تافآلا نم ٍلاخ جاتنإ ناكم لخاد نم ردصملا ولحلا لاقتربلا يتأی نأ بجی .1
)ALPP(، عاونأل ًاقفو ،ةیتابنلا ةحصلا ریبادتل ةیلودلا رییاعملا يف ددحملا وحنلا ىلع Bactrocera جاتنإلا ةقطنم يف ةدوجوملا 
 ریبادتلا وأ/و ةطشنألاب )"ةعرزملا ةلاحو ةقطنملا" ،ءارضخلا ةعاقفلا( ةیلوألا ةلحرملا قلعتت .)هاندأ ةحضوملا طورشلا نم دیزم عم(
 يف عبتتلل زمر نییعت وأ ALPP ءاشنإ نإف ،لاثملا لیبس ىلع ،كلذل .تاونس رادم ىلع ىتح وأ مسوملا لاوط اھیلع ظافحلا نكمی يتلا
 نم مغرلا ىلع ،جاتنإلا ةلسلس يف ةلحرم لك يف ءارجإلا اذھ راركت مزلی الو تقولا لاوط اھب ظافتحالا متی ھنأ ينعی ةلحرملا هذھ
 .ءارجإلا ىلع ةعجارملا دعب ءارجإ ةیناكمإ
 نمً الدب رشابم لكشب تافآلا دادعت لیلقت وھ يساسألا فدھلا نأ ىنعمب( تافآلا يدحت نم لیلقتلا :)ALPP وأ PFPP نم( فدھلا
  .)ةعلسلا ةرادإ

 اذإ ةبولطم تسیل لیصافتلا هذھ نأ نم مغرلا ىلع( ًاقبسم ددحم رایعم لباقم حیحصتلاو ةبقارملل ىلوألا ةصرفلا ةلحرملا هذھ رفوت
 ریغی ال ةفاثكلا ىوتسم ىلإ ةراشإلا نإ .تافآلاب ةباصإلا/يدحتلا ىوتسم ىلإ ریشی :)ةبقارملا( فدھلا .)رخآ ناكم يف اھتشقانم تمت
 قطانملا ءاشنإل ةعارزلاو ةیذغألا ةمظنم لیلد رظنا( ALPP وأ PFPP ةلاح ریغی نأ نكمی نكلو رشابم لكشب تافآلا رطاخم نم
 .)2019 ،اھیلع ظافحلاو تافآلا نم ةیلاخلا
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 ةھكافلا نم ریثكلا أشنمو ةیوھ ىلع ظافحلا بجی .نیصلا يف )NPPO( تاتابنلا ةیاقول ةینطولا ةمظنملا ىدل جاتنإلا نكامأ لیجست .2
 تامولعم رفوی ھنكلو رشابم لكشب تافآلا رطاخم نم فدھلا اذھ للقی ال .عبتتلا :فدھلا .ةدحتملا تایالولا ىلإ ریدصتلا ةیلمع لاوط
 .ةمظنألا جھن ذیفنتو رطاخملا ةرادإل ةمھم
 

 .تافآلا يدحت نم لیلقتلا :فدھلا - انرتخا كلذل تافآلا ددع لیلقتل ةلیسو اذھ ربتعن ،يحصلا فرصلل فورج .3
 

 ،ةیوناثلا يحصلا رجحلا تافآ فدھتسی اذھ نأ ودبی .)تایرطفلا تادیبمو حطسألا تارھطمب( تاجلاعملاو ةاشرفلاب فیظنتلاو لیسغلا .4
 ةفآ( ''تافآلا يدحت نم دحلا" لجأ نم اذھ نوكی دق ،تامولعملا نم دیزم نودب :فدھلا .اھنم يأ ركذی ال عجرملا نأ نم مغرلا ىلع
 ةطقن ىلإ لاقتنالا نم ًادوجوم ًائیش ًایلعف عنمی ھنأل "تافآلاب ةباصإلا عنم" وأ ةفآلا دادعت لیلقت قیرط نع )ةیوناثلا يحصلا رجحلا
 نیذھ نیب قرفلا .)ةیرشقلا تارشحلا وأ Phytophthora لثم ةیوناثلا يحصلا رجحلا تافآل اذھ نوكی دق( ىودعلا وأ ةباصإلا
 .ةیحطسلا ضارمألا تاببسم لثم ،تابنلا ضارمأ عم اًحوضو لقأ نیفدھلا
 

 فدھك ،عبتتلا :فدھلا .)اھلمكأب ةلسلسلا يطغت يتلا ةیلوألا ةلحرملا يف اھجاردإ نكمی وأ ،حضوم وھ امك( ةئبعتلا تاعدوتسم لیجست .5
 .تافآلا دوجو عنمل زرفلا لثم ىرخألا ریبادتلا ضعب ھتاذ دح يف بلطتی دق لیجستلا نأ نم مغرلا ىلع يسیئر
 

 دعب ةباصإلا عنمی ةقد رثكأ لكشب وأ ،ةباصإلا ةداعإ عنمی :فدھلا .)عجرملا اذھ يف لیصافتلا نم دیزم ال( ةفوطقملا ةھكافلا ةیامح .6
 .داصحلا
 

 :ةیلاتلا طورشلاب رباعلا دربلا ةجلاعم .7
a. فلم يف ةنحشلا جاتنإ مت اذإ ةدحتملا تایالولا ىلإ اھلقن ءانثأ ةدراب ةجلاعم ةنحشلا بلطتت PFPP ـل Bactrocera 

minax و B. tsuneonis مامتھالا تاذ ةیقبتملا عاونألل ةبسنلاب تافآلل ضفخنم راشتنا لدعم تاذ ةقطنم وأ / و 
 ،)B. tau و ،B. pedestris وB. occipitalis وB. dorsalis وB. cucurbitae وB. correcta اھب قطانم(
 ؛فوصوملا ةمظنألا جھنل ًاقفو

b. يف ةنحشلا جاتنإ مت اذإ ةبولطم ریغ ةرباعلا ةدرابلا ةجلاعملا PFPP دجوت ثیح قطانملل B. correctaو B. 
cucurbitaeو B. dorsalisو B. occipitalisو B. pedestris، و B. tau ]جھنل ًاقفوو ]نیرخآلا نیعونلا نودب 

  .ةمظنألا
 كلت فعضی جالعلا نأو تثدح دق ةباصإلا نأ ةیعلسلا تاجلاعملا عیمج ضرتفت ،فادھألا ضرغل( تافآلا راشتنا نم لیلقتلا :فدھلا
 .)ةطقنلا كلت ىتح تجن يتلا ةیدرفلا تافآلا
 

 نمً الدب قاروألاو تالجسلا صحف ينعی فدھلا اذھ( ءارجإلا ذیفنت ىلع لیلد :فدھلا .ةبسانملا تاحیرصتلا عم ةیتابنلا ةحصلا ةداھش .8
 .)فثكملا شیتفتلا وأ رابتخالا وأ تانیعلا ذخأ

 

 ھنیمضت متی نكلو )تافآلا دادعت( تافآلا يدحت نم رمتسملا دایطصالا للقی دق ،لاثملا لیبس ىلع .ةددعتم فادھأ اھل تاءارجإلا ضعب نأ ظحال
 .ماظنلا لیلحت معدل ،ریبدتلا نم طقف يساسألا فدھلا نیمضت بجی ."تافآلا يدحت ىوتسم ىلإ ةراشإلل" لوألا ماقملا يف

 ماظنلا نم يلعفلا تقولا يف ققحتلا رفوت يتلا ریبادتلا نم ةنوكملا مكحتلا طاقن ىلإ ءارفصلا تاعاقفلا ریشت ،ةینامثلا سییاقملا ىلإ ةفاضإلاب
 فصول ةدحاو :ماظنلا نم ققحتلل لقألا ىلع نیوارفص نیتعاقف مادختسا بجی :ةظوحلم .رمألا مزل اذإ ،ةیحیحصتلا تاءارجإلا ذاختاب حمستو
 لمشت دق .رمألا مزل اذإ ةنمآلا ةراجتلا ىلع ظافحلل ةبولطملا )تاءارجإلا( ریبدتلا فصول ىرخألاو ماظنلل ققحملا ءادألا سایق وأ ةبقارم ةقیرط
 تافآلا رطاخم تناك اذإ ةفوصوملا تاءارجإلا ةلثمأ نمضتت .كلذ ىلإ امو ،ينادیملا سبحلاو ،رامثلا عیطقتو ،يرصبلا صحفلا ةبقارملا قرط
 ةنحشلا لیوحت وأ ةنحشلا ریمدت وأ ،ةیتابنلا ةحصلل ةیفاضإ ریبادت قیبطت )ةباصإلا فاشتكا مت وأ نیعم دح زواجت ،لاثملا لیبس ىلع( ًادج ةیلاع
 .يلاتلا مسوملا ىتح وأ ةیلاتلا ةنحشلا وأ ةیلاحلا ةنحشلا ماظن بیجتسملا ءارجإلا ححصی دق .لقأ دویق عم لیدب قوس ىلإ ةررضتملا

 يف لیصافتلا صقن ببسب ةراجتلا هذھل يلعفلا عضولا سكعی ال دق نكلو ،روھمجلل ةحاتملا تامولعملا نم هریوطت مت لاثملا اذھ نأ ةظحالم ىجُری
 .ةیمیظنت تامولعم میدقت نمً الدب ةیحیضوت نوكت نأ ضرتفملا نم ھنأ يأ .نیفلؤملا لبق نم مھفلا ءوس وأ روشنملا

 عجرملا

APHIS (2021). علسلا داریتسا ریرقت )CIR( ولحلا لاقتربلل )ةیراقلا ةدحتملا تایالولا ئناوم ىلإ نیصلا نم )ةھكافلا 
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/?action=cirReportP&PERMITTED_ID=10610603 
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امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

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. 	




