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برغاعجمادلواصػاتماظغذائقةمادلشرتك
بنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقةم
اظؾفـةماظؿـػقذؼةمهلقؽةماظددؿورماظغذائيم
م

اظدورةماظلؾعون،مادلؼرّماظرئقليمدلـظؿةماظصقةماظعادلقةم
جـقف،مدوؼلرا،م03مؼوغقو/حزؼران-م0مؼوظقو/متوزم5302م
م

اظطؾؾاتمادلؼدعةمظؾقصولمسؾىمصػةمعراضبميفمػقؽةماظددؿورماظغذائيم
م

-1م اظؾفـةماظؿـػقذؼةمعدسوة،مبفذهماظقثقؼةة،موصؼة ًمظؾؿة دةمماظؿ دةعةمم6-معةـماظئحقةةماظداخؾقةةموم"اٌؾة دئماٌؿعؾؼةةم
مبش رطةماٌـظؿ تماظدوظقةمشرلمايؽقعقةةم مسؿةؾمػقؽةةماظددةؿقرماظغةذاحلم"،مإىلمتؼةدؼؿمامٌشةقرةم ممعة مؼؿعؾةؼمبطؾؾة تم
ايصقلمسؾكمصػةمعراضبماظيتمضدعؿف معـظؿ تمدوظقةمشرلمحؽقعقةةمظقلةتمظةدؼف مصةػةمعراضةبممظةدىمعـظؿةةماذشذؼةةم
واظزراسةموالمسئض تمرزلقةمععمعـظؿةماظصقةماظع ٌقة،مسؾكماظـققماٌدرجم معئحؼمػذهماظقثقؼة.م
م
-2م دقؼدممممـؾقماٌلؿش رؼـماظؼ غقغقنيمٌـظؿةماذشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةمخئلماظدورةمععؾقعة تمسةـم
أيمحبقثمإض صقةمضدمتؽقنمضرورؼةمب ظـلؾةمظؾعضمعؼدعلماظطؾؾة تموأيمذةروطمضةدمؼؿقجةبمتضةؿقـف م مح ظةةمضؾةقلم
اظطؾب،معـئًمبلؾبمازدواجقةماظؿؿـقؾ.م
م
-3م دقؼررماٌدؼرانماظع ع نمٌـظؿةماذشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةمعـحماٌـظؿ تماٌؿؼدعةةمصةػةمعراضةبممأمم
ال،مبعدمأنمؼلخذامب السؿؾ رممجقعماٌعؾقعة تمذاتماظصةؾةماظةقاردةمعةـماٌـظؿةةماٌؿؼدعةةمواٌشةقرةماظةيتمتؼةدعف ماظؾفـةةم
اظؿـػقذؼة.م
م
-4م تؿضؿـمػذهماظقثقؼةماظطؾؾ تماظؿ ظقةم(دؿؿ حماٌعؾقع تماإلض صقةماحمل لمإظقف م مبعضماظطؾؾةمتم موثة حؼمتةقصرمم
ماالجؿؿ ع).م
م
ادلؾقق

االدم

ععؾوعاتمإضاصقة

اٌؾقؼم1

اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم()CIDCE
اجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م()ISC

CRD1م(وثقؼةماالجؿؿ عم)1
CRD2م(وثقؼةماالجؿؿ عم)2
CRD3م(وثقؼةماالجؿؿ عم)3
CRD4م(وثقؼةماالجؿؿ عم)4

اٌؾقؼم2
اٌؾقؼم3

Europatat

اٌؾقؼم4

مج سةمذرقمأصرؼؼق م()EAC

MN899/A
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ادلؾققم:0مادلرطزماظدوظيمظؼاغونماظؾقؽةمادلؼارنم()CIDCEم
م
(أ)م االدمماظرمسيمظؾؿـظؿةممبكؿؾفماظؾغاتم(باألحرفماألوىل)م
م
اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم()CIDCE
International Centre of Comparative Environnemental Law; Centre International de Droit Comparé de
l'Environnementمم

م
(ب)م ادلؼرماظرمسيمظؾؿـظؿة.مغوعماظـظمماألدادقةم(ؼرجىمإردالمغلكة)-ماظؼاغونماظـازممهلا.مم
م
عؼرماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم مظقؿقج،مصرغل .م
م
اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمػقمعـظؿةمشرلمحؽقعقةمسؾؿقةمدوظقة،مأغشؽتممبقجبماظؼة غقنماظػرغلةلماظصة درم مم1م
ؼقظقق/متقزم1991ماٌؿعؾؼمب ىؿعق ت،مواٌـشقرم ماىرؼدةماظرزلقةماظػرغلقةم م4مأشلطس/آبم.1982م
م
اظعـوانماظربؼديماظؽاعل:م
32 rue Turgot

87000 Limoges, Franceم

Telephone +33 (0) 5 55 34 97 25
Facsimile +33 (0) 5 55 34 97 23
e-mail stephanie.bartkowiak@cidce.org
Web http://www.cidce.org/م

م
(ج)م غطاقمغشاطمادلـظؿةموأػداصفاموعقادؼنموأداظقبمسؿؾفا:م(ؼرجىمإرصاقمادلقـااقمواظدداؿورمواظؾاوائلماظداخؾقاةم
واظـظام،موعامإىلمذظك).مؼرجىمهدؼدماألغشطةمعوضعماػؿؿاممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.م
م
اظـظؿماذد دقةمعرصؼة،مب إلض صةمإىلمطرادةمتصػماٌرطز.متؿؽقنمسضقؼةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمعـمخةدلا م م
اظؼ غقنماظؾقؽلمعـمأدم ماظع مل،معؿكصصنيم ممجقعمجم التماظؼ غقنماظؾقؽل،مسؾكمطؾمعـماٌلؿقؼنيماظقرينمواظةدوظل،م
مب م مذظؽمضقاغنيماظؿـقعماظؾققظقجلمواٌقاردماظطؾقعقةموتغرلماٌـ خ.مطؿ مؼضؿماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنممجعقة تم
ض غقنمبقؽل.م
م
ب السؿؿ دمسؾكمذؾؽؿف معـماذسض ماذصرادمواىؿ سقني،مترطزمأغشطةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمسؾك:م
م
()1م سؼدمغدواتمسؾؿقةمدوظقةموحؾؼ تمدرادقةمبشلنمعقضقس تماظؼ غقنماظؾقؽلماظرحقلقة؛م
()2م ترتقبمدوراتمتدرؼؾقةم مجم لماظؼ غقنماظؾقؽلمظؾؿلموظنيمايؽقعقنيمواحملة عنيمواظؼضة ةمورةئبماظدرادة تم
اظعؾق موممـؾلماٌـظؿ ت،ماخل؛مم
()3م ودسؿمتطقؼرماظؼ غقنماظؾقؽلمعـمخئلماٌش رطةم معممتراتمواجؿؿ س تماٌـظؿ تمايؽقعقةماظدوظقةةمواٌـظؿة تمم
شرلمايؽقعقةموتؼدؼؿماٌشقرةمهل .م
م
تارؼخمضصري،ممباميفمذظكمتارؼخماظؿأدقس.م
م
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م
أدسماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمس مم،1982مخؾػ ًمٌرطزمدذلادؾقرغمظدراد تماظؼ غقنماٌؼ رنم(صرغل )،م Michel
PRIEURم(أدؿ ذمض غقن،مصرغل )،موAlexandre Charles KISSم(عةدؼرماظؾقةقثمم ماٌرطةزماظةقرينمظؾؾقةقثماظعؾؿقةةم
بػرغل )،موPaulo Affonso LEME MACHADOم(أدؿ ذمض غقنموحم عل،ماظدلازؼؾ).م
م
وؼلؿضقػمعرطزماظؾققثماٌشذلطةمبنيماظؿكصص تمبشلنماظؼ غقنماظؾقؽلموايضريمواظؿكطقط،م معؼةرمج ععةةمظقؿةقج،م
اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رن.م
م
(د)م ادلـظؿاتماألسضاءمإنموجدتم(ادمموسـوانمطلمعـظؿةمعـؿلؾةموررؼؼةماالغؿلاب،موإسطاءمسددماألسضااءمعؿاىم
أعؽنمذظكموأمساءمادللؤوظنيماألدادقّني.موإذامطانميفمادلـظّؿةمأسضاءمأصراد،مؼُرجىماإلذاارةمإىلماظعاددماظؿؼادؼريميفمطالم
بؾد)م
م
ؼضؿماٌرطزماظدو ظلمظؼة غقنماظؾقؽةةماٌؼة رن،مإضة صةمإىلماذسضة ماذصةراد،ماظعدؼةدمعةـماٌـظؿة ت،موعـفةم:م()1ماىؿعقةةم
اذصرؼؼقةمظؾؼ غقنماظؾقؽل؛م()2ماىؿعقةماظدلازؼؾقةمظؾؼ غقنماظؾقؽل؛م()3ماظرابطةماظؿشةقؽقةمظؾؼة غقنماظؾقؽةل؛م()4ماظرابطةةم
اذوروبقةمظؾؼ غقنماظؾقؽل؛م()5ماظرابطةماإلدراحقؾقةمظؾؼ غقنماظؾقؽل؛م()6ماٌرطةزماظق بة غلمظؾؼة غقنماظؾقؽةل؛م()7ماىؿعقةةم
اٌغربقةمظؾؼ غقنماظؾقؽل؛م()8ماىؿعقةماظدلتغ ظقةمظؾؼ غقنماظؾقؽةل؛م()9ممجعقةةمأعرؼؽة ماظشةؿ ظقةمظؾؼة غقنماظؾقؽةل؛م()19م
اظرابطةماإلدؾ غقةمظؾؼ غقنماظؾقؽلم
م
(ػا)م اهلقؽؾقةماظدائؿة/ػقؽاتماحلوطؿةم(ؼرجىمهدؼدمعامإذامطاغتماهلقؽؾقةمعرطزؼاةمأممال موتؼادؼممععؾوعااتم
سنمأؼةمعؤدلةمأومممـؾقةمظؾؿـظؿةمخارجماظؾؾدمادلضقف).م
م
اذجفزةماظرح دقةمظؾؿرطزماظةدوظلمظؼة غقنماظؾقؽةةماٌؼة رنم:م()1ماىؿعقةةماظع عةةمىؿقةعماظةدولماذسضة ؛م()2ماجملؾةسم
اظؿـػقذي،موػقمعؽقّنمعـم8مأسض مسؾكماذضؾ؛موم()3ماظؾفـةماظؿقجقفقةماظعؾؿقة،موػلمعؽقغةمعـمأسض مميـؾقنمخمؿؾػم
عـ رؼماظع مل.مٌزؼدمعـماظؿػ صقؾ،مؼرجكماالرئعمسؾكماظـظ مماذد دلمظؾؿرطز.مم
م
ادللؤوظونموادلؿـؾونم(األعاغةمواألجفزةماظرئادقة):ماألمساءمواجلـلقاتمواظعـاوؼن.م
م
تؿؽقنمسضقؼةماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمعـ:م
م
اظرحقس:م،Michel PRIEURمأدؿ ذمذرف،مج ععةمظقؿقج؛ماٌدؼرماظعؾؿل،معرطزماظؾققثمعؿعددةماظؿكصص تم مض غقنم
اظؾقؽةمواذراضلمواظؿكطقطماظعؿراغلم CRIDEAU؛مسؿقدمصكةري،مطؾقةةمايؼةققمواظعؾةقمماالضؿصة دؼة،مظقؿةقج؛معةدؼر،م
اجملؾةماظؼ غقغقةمظؾؾقؽةم(صرغل ).م
م

غقابماظرحقس:م
م

 دؽقـةمبقراوي،مأدؿ ذمصكري،مطؾقةمايؼققم مج ععةمتقغسم2م(تقغس)م
،Ibrahim KABOGLU مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمعرعرة،مإدطـؾقلم(ترطق )م
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،Paulo Affonso LEME MACHADO مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمدة ومبة وظق؛مرحةقسمصكةريمظؾفؿعقةةماظدلازؼؾقةةم
ظؾؼ غقنماظؾقؽلم(اظدلازؼؾ)م
 حمؿدمعؽقار،مأدؿ ذمض غقن،مج ععةماظدارماظؾقض م(اٌغرب)م
،Mary SANCY مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمغ غتم(بؾفقؽ )،موأعقـةماظصـدوق
،Gérard MONÉDIAIRE مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمظقؿقج؛معةدؼر،معرطةزماظؾقةقثمعؿعةددةماظؿكصصة تم مضة غقنم
اظؾقؽةمواذراضلمواظؿكطقطماظعؿراغلمCRIDEAUم(صرغل )

اذعنيماظع م:م
م
،Frédéric BOUIN مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمبرلبقـق نم(صرغل )
م

اذسض :م
م

م

،Stéphane DOUMBE-BILLE مأدؿ ذ،مج ععةمظققنم،3معدؼرمعرطزماظؼ غقنماظدوظلم(اظؽ عرلون)م
،Takehisa AWAJI مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمرؼؽققم(اظق ب ن)م
،Mircea DUTU مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمبقخ ردت؛مرحقس،ماى ععةماإلؼؽقظقجقة،مبقخ ردتم(روع غق )م
Andrew WAITE م،محم م؛مرحقسمصكريمظؾرابطةماذوروبقةمظؾؼ غقنماظؾقؽلم(اٌؿؾؽةماٌؿقدة)م
Jaroslava ZASTEROVA مرحقلةماظرابطةماظؿشقؽقةمظؼ غقنماظؾقؽة،م(اىؿفقرؼةماظؿشقؽقة)م

عدؼرةماٌشروع:م
م
Stéphanie BARTKOWIAK م،مج ععةمظقؿقجم(صرغل )
م
تؿؽقنمسضقؼةماظؾفـةماظؿقجقفقةماظعؾؿقةمظؾؿرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمعـ:م
م
،Maryse GRANDBOIS مأدؿ ذمصكري،مج ععةمطقؾقؽم معقغذلؼ لم(طـدا)م
،Kheng-Lian KOH مأدؿ ذمضة غقن،مج ععةةمدةـغ صقرة؛معةدؼر،معرطةزمآدةقم-ماحملةقطماهلة دئمظؾؼة غقنماظؾقؽةلم
(دـغ صقرة)م
،Ibrahima LY مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمداط رم(اظلـغ ل)م
،Mary SANCY مأدؿ ذمض غقنمعش رك،مج ععةمغ غتم(بؾفقؽ )م
،Rafael VALENZUELA FUENZALIDA مأدؿ ذمض غقن،مج ععةمص ظؾ راؼلقم(ذقؾل)
م
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اظؿؿوؼلم(ؼرجىماإلذارةمإىلماظعائداتموادلقزاغقةماظلـوؼةمظؾلـةماحلاظقةموظام5م3-مدـواتمدابؼة(م
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(و)م
م
إض صةمإىلمردقمماظعضقؼةماظلـقؼة،ممتقّلمأغشطةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمأد د ًمعـمخئلم()1ماإلس غ تمواٌةـحم
عـماٌمدل تماظع عة/اذط دميقة،ممب م مذظؽماجملؾةسماإلضؾقؿةلموج ععةةمظقؿةقج؛م()2ماظؿؿقؼةؾمعةـماٌمدلة تم/اظؾؾةدانم
اٌضقػةمظئجؿؿ س تماظيتمتعؼدمخ رجمظقؿقج؛م()3مس حداتمدـقؼةمعـماٌطؾقس تموعـماالذةذلاط تم ماجملؾةةماظػصةؾقةم.م
ط غتمعقزاغقةةمماٌرطةزماظلةـقؼةمظوسةقامم2999مو2919مو،2911م95694مؼةقروموم78929مؼةقروموم39999مؼةقرو،ممسؾةكم
اظؿقاظل.م
م
(ز)م اجؿؿاسات/دوراتماألجفزةماظرئادقةم( ؼرجىمبقانمتواترػااموعؿوداطمساددماحلضاور موإرداالمتؼرؼارمسانم
االجؿؿاعماظلابق،ممباميفمذظكمأيمضراراتماختذت)مم
م
وؿؿعماىؿعقةماظع عةمعرةمواحدةمسؾكماذضؾمطؾمدـؿني؛موجيؿؿعماجملؾسماظؿـػقذيمعرةمواحدةمسؾةكماذضةؾم ماظلةـة؛م
ووؿؿعماظؾفـةماظؿقجقفقةماظعؾؿقةمخئلمدوراتماىؿعقةماظع عة.م
جيقزمسؼدماجؿؿ س تمب يضقرماظشكصلمأوماصذلاضق .مٌزؼدمعـماظؿػ صقؾ،مؼرجكماالرئعمسؾكماظـظ مماذد دل.م
عرصؼمرقفمآخرمتؼرؼرمسـمأغشطةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم(.)2911م
تشؿؾماٌممتراتمواظـدواتموشرلػ معـماالجؿؿ س تماظيتمغظؿف ماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةةماٌؼة رنمسؾةكمعةرماظلةـنيممعة م
ؼؾل:م
م
 االجؿؿ عماظع ٌلمحمل علماظؾقؽة،محدثمج غيبمٌممترمرؼق29+م،مرؼقمديمج غرلو،م2912م
 حؾؼةمدرادقةمبشلنماٌش رطةماظع عةم مصـعماظؼرارماٌؿعؾؼمب ظؾقاححماظؿـظقؿقةماظؾقؽقة،مظقؿقج،م2911م
 االجؿؿ عماظع ٌلماظـ ظثمًدلا مومجعق تماظؼ غقنماظؾقؽل،مظقؿقج،م2911م
 حؾؼةمدرادقةمبشلنماظؽقارثماظطؾقعقةمومحؼققماإلغل ن،مظقؿقج،م2911م
 غدوةمصرغلقة-برازؼؾقةمحمل علماظؾقؽة،مد ومب وظق،م2911م
 غدوةمصرغلقة-برازؼؾقةمحمل علماظؾقؽة،مرؼقمديمج غرلو،م2911م
 اٌففرونمبقؽق ً،مظقؿقج،م2919م
 دعجماىؿ ركم موضعماٌع ؼرلماظؾقؽقة،مغقعق ،م2999
 ذؾؽ تمغ تقراماظؼ غقغقةمواإلر رماظؿقجقفلمظؾؿق همظئه دماذوروبل،مبقخ ردت،م2999م
 اظؽقارثماإلؼؽقظقجقةمواظؼ غقن،مظقؿقج،م2999م
 اظئجؽقنماظؾقؽققن،مظقؿقج،م2995م
 اٌع ملماٌؾـقةماظؿ رخيقة،مظقؿقج،م2993م
 اظعقٌةمواظؼ غقنماظؾقؽل،مرؼقمديمج غرلو،م2992م
 االجؿؿ عماظع ٌلماظـ غلمًدلا مومجعق تماظؼ غقنماظؾقؽل،مظقؿقج،م2991م
 اظلق حةمواذخئضق تمواظؾقؽةمواظؿـؿقةماٌلؿداعة،مظقؿقج،م2991م
 االتػ ضقةماذوروبقةمظؾؿـ زرماظطؾقعقة،مظقؿقج،م2991م
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 تـػقذمغظ مماتػ ضقةمبرذؾقغة،مضؾؾموبعدمهدؼـف ،متقغس،م2999م
 اظصـ س تماظزراسقة-اظغذاحقةمواظؾقؽة،متقغس،م1998م
 اٌقاضعماٌؾقثة:ماىقاغبماظؼ غقغقة،مظقؿقج،م1994م
 تؼققؿ تماذثرم ماظؼ غقنماٌؼ رن،ظقؿقج،م1993م
 اٌـؿدىماظع ٌل،مرؼقمديمج غرلو،م1992م
 اظؾقؽةماظع ٌقة-مح ؼةماٌـ رؼماظل حؾقة،مرقطقق،م1991م
 االجؿؿ عماظع ٌلمىؿعق تماظؼ غقنماظؾقؽل،ظقؿقج،م1999م
 مح ؼةماظذلبةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،ظقؿقج،م1999م
 اظـػ ؼ تماًطرةمواٌشعةمواظؾقؽة،مد ومب وظق،م1989م
 اظؿؾقثماظع برمظؾقدودم ماظؼ غقنماٌؼ رنمواظؼ غقنماظدوظل،معقغذلؼ ل،م1988م
 حؼققماٌؾؽقةمواظؾقؽة،مظقؿقج،م1988م
 اظعؼقب تمسؾكماظؿؾقث،مأثقـ ،م1988م
 أوروب ماذض ظقؿمواظؾقؽة،مظقؿقج،م1988م
 عؾقداتماآلص تم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مبقرتقمأظقغري،مأشلطس/مآبم1986م
 اظؿـؿقةمواظؿقضع تماٌؿعؾؼةمبؼ غقنماظؾقؽةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1986م
 اظزراسةمواظؾقؽة،مجقـلػقؾ،م1984م
 اظـػ ؼ تماظصـ سقةمواظؾقؽةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1984م
 اظغ ب تمواظؾقؽةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م.1983م
سئوةمسؾكمذظؽ،مرتّبماٌرطزمسدةمدوراتمتدرؼؾقةمبشلنماظؼ غقنماظؾقؽلم مسددمعـماظؾؾدان،ممب م مذظؽمبؾفقؽ مواظدلازؼؾم
وطقتمدؼػقارموصرغل موإؼط ظق موب راشقايمواظدلتغ لموإدؾ غق موتقغسمواظقالؼ تماٌؿقدةماذعرؼؽقةموصـزوؼئ.م
م
ادلطؾوساتم(ؼرجىماإلذارةمإىلماظؿواترمواظؾغة)م
م
م
 اظدورؼات
م
إىلمج غبماجملؾةماظػصؾقة،ماجملؾةماظؼ غقغقةمظؾؾقؽة،مواجملؾةمغصػماظلـقؼة،ماجملؾةماذوروبقةمظؾؼة غقنماظؾقؽةل،مم(اظةيتم
دجمتمععماجملؾةماذوىلمس مم،)2919متشؿؾمعطؾقس تماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمع مؼؾل:م
م
 رؼق،29+مظقؿقج،م2912م
 االجؿؿ عماظع ٌلمحمل علماظؾقؽةم مرؼق،29+مرؼقمديمج غرلو،م2912م
 اظئمتراجعم مض غقنماظؾقؽة،مبروطلؾ،م2912م
 اظؽقارثماظؾقؽقةمواظؼ غقن،مبروطلؾ،م2912م
 اظصؽقكماظؼ غقغقةمظؿـػقذماظؿـؿقةماٌلؿداعة،مرؼقمديمج غرلو،م2912م
 االضؿص دماذخضرم مدق قماظؿـؿقةماٌلؿداعة،مرؼقمديمج غرلو،م2911م
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 إسئنمظقؿقجماظـ ظث-ماالجؿؿ عماظع ٌلماظـ ظثمًدلا مومجعق تماظؼ غقنماظؾقؽل،مظقؿقج،م2911م
 اٌففرونمبقؽق ً،مظقؿقج،م2919م
 عشروعماتػ ضقةمبشلنماظقضعماظدوظلمظوذك صماٌشردؼـمبقؽق ً،مظقؿقج،م2999م
 إسئنمظقؿقجمبشلنمض غقنمودق د تمتـؿقةماظؾقؽة،مظقؿقج،م2995م
 غدا مظقؿقجمبشلنماظئجؽنيماظؾقؽقني،مظقؿقج،م2995م
 دمقمض غقنمجدؼدمظؾؾقؽة؟،مظقؿقج،م2993م
 اظعقٌةمواظؼ غقنماظؾقؽل،مظقؿقج،م2993م
 إسئنمظقؿقجماظـ غل-معقـ قمرؼق،19+مظقؿقج،م2992م
 اٌـ رؼماحملؿقةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،متقغس،م2991م
 اظصـ س تماظزراسقةماظغذاحقةمواظؾقؽة،متقغس،م2991م
 اتػ ضق تمعؿعؾؼةمحبؿ ؼةماظؾقؽة:مأع غ تموعممتراتمأررافمومى نمخدلا ،مظقؿقج،م1999م
29 مس ع ًمعـممح ؼةماظطؾقعة،مظقؿقج،م1998م
 اظؼ غقنمواظغ ب تمواظؿـؿقةماٌلؿداعة،مبروطلؾ،م1996م
 اظزراسةماظعضقؼة:مزراسةمعلؿداعة؟،مظقؿقج،م1996م
 اظؼ غقنماظؾقؽلمواظؿـؿقةماٌلؿداعة،مظقؿقج،م1994م
 ايؿ ؼةماظؼ غقغقةمظؾذلبةم مبؾدانماجملؿقسةماذوروبقة،مظقؿقج،م1993م
 إسئنمظقؿقج-ماالجؿؿ عماظع ٌلمىؿعق تماظؼ غقنماظؾقؽل،مظقؿقج،م1992م
 أوروب ماذض ظقؿمواظؾقؽة،مظقؿقج،م1989م
 اظؿؾقثماظع برمظؾقدودم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1989م
 حؼققماٌؾؽقةمواظؾقؽةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1988م
 عؾقداتماآلص تم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1987م
 اظؿـؿقةموآص قمض غقنماظؾقؽةم ماظؼ غقنماٌؼ رن،مظقؿقج،م1986م
 اظـػ ؼ تماظصـ سقةمواظؾقؽة،مظقؿقج،م1985م
 اظغ ب تمواظؾقؽة،مظقؿقج،م1984

7

م
(ح)م اظعالضاتمععمادلـظؿاتماظدوظقةماألخرى:م
م
 األعممادلؿقدةموأجفزتفامادلؿكصصةم(ترجىماإلذارةمإىلماظصػةماظرمسقة،مإنموجدت)
م
ظدىماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمصػةمعراضبمعع:م
م
 اتػ ضقةمبرذؾقغةميؿ ؼةماظؾقرماذبقضماٌؿقدطمعـماظؿؾقثماظيتمؼرس ػ مبرغ عجماذعؿماٌؿقدةمظؾؾقؽة،معـذمس مم2991م
 اتػ ضقةمإؼلؾقمظؿؼققؿماذثرماظؾقؽلم مإر رمسدلمحدوديماظيتمترس ػ ماظؾفـةماالضؿص دؼةمذوروب ،معـذمس مم2994م
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 اتػ ضقةمآرػقسماً صةمبنت حةمصرصمايصقلمسؾكماٌعؾقعة تمسةـماظؾقؽةةموعشة رطةماىؿفةقرم مالة ذماظؼةراراتم
بشلغف مواالحؿؽ ممإىلماظؼض م ماٌل حؾماٌؿعؾؼةمبف ماظيتمترس ػ ماظؾفـةماالضؿص دؼةمذوروب ،معـذمس مم.2911م

م
اسؿُؿدتماذعؿماٌؿقدةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنميضقر:م
م
 عممترماذعؿماٌؿقدةماٌعينمب ظؾقؽةمواظؿـؿقة،مرؼقمديمج غرلو،م1992م
 عممترماظؼؿةماظع ٌلمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة،مجقػ غلدلغ،م2992م
 عممترماذعؿماٌؿقدةماٌعينمب ظؿـؿقةماٌلؿداعة،مرؼقمديمج غرلو،م.2912م
 اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمجز معـماجملؿقس تماظرحقلقةماٌش رطةمح ظق ًم مأغشةطةمعؿ بعةةمعةممترمرؼةقم29+م
بؼق دةماذعؿماٌؿقدة.
م
 عـظؿاتمدوظقةمأخرى
م
 ظدىماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمصػةمادؿش رؼةمظدىمجمؾسمأوروب معـذمس مم2991م
 اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمسضقم مااله دماظع ٌلميػظماظطؾقعقةمعـذمس مم2994م
 اٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنمسضقمعـذمس مم2919م م،CIVILSCAPEموػلمذؾؽةمدوظقةمعةـمعـظؿة تمشةرلم
حؽقعقةمتدسؿماالتػ ضقةماذوروبقةمظؾؿـ زرماظطؾقعقة.
م
(ط)م االدفاممادلؿوضعميفمبرغاعجمادلواصػاتماظغذائقةمادلشرتكمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقةم
م
سؾكمضق مخدلةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم ماظؼ غقنماظؾقؽلمواظؼض ؼ ماٌؿصؾةمب ظصقة،مضدمؼقصّرماٌرطةزمعةدخئتمم
ض غقغقةمظؾففقدماظيتمؼؾذهل مبرغ عجماٌقاصػ تماظغذاحقةماٌشذلكمبنيمعـظؿةةماذشذؼةةمواظزراسةةموعـظؿةةماظصةقةماظع ٌقةةمم
ظقضعمعقاصػ تمتؽقنمعئحؿةمعـمعـظقرمصقةماٌلؿفؾؽنيموجقدةماظؾقؽة،مواظعدلم ممم رد تماظؿف رةمب ذشذؼةماٌرتؾطةمةم
بف .مطذظؽ،مضدمؼدرجماٌرطزمعقاصػ تماظددؿقرماظغذاحلم مأحب ثف،موتدرؼؾفموسؿؾفم مجم لماظدسقة.م
م
(ي)م األغشطةماظلابؼةماظيتمجرىماظؼقاممبفامباظـقابةمسنمػقؽاةماظدداؿورماظغاذائيموبرغا امهم(ؼرجاىمتؾقاانمأيم
سالضةمبنيماجلفاتماظورـقةمادلـؿلؾةمإىلمادلرطازموادلؽاتابماإلضؾقؿقاةمدلـظؿاةماألشذؼاةمواظزراساةموم/أومعؽاتابمعـظؿاةم
األشذؼةمواظزراسةماظؼطرؼة)م
م
 أظػّمرحقسماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رن،م،Michel PRIEURماظدرادةماظؿشةرؼعقةمٌـظؿةةماذشذمؼةةمواظزراسةةم
رضؿم53م(تؼققؿ تماذثرماظؾقؽلمظؾؿـؿقةماظرؼػقةماٌلؿداعة)موسؿؾمطؿلؿشة رمضة غقغلمدوظةلمٌـظؿةةماذشذؼةةمواظزراسةةم
ظدلوتقطقلماٌـ رؼماحملؿقةممبقجبماتػ ضقةمبرذؾقغة،موبشلنمتشرؼعماىؾ ل.م
 أظّةػمطةؾمعةـمPaulo Affonso LEME MACHADOموStéphane DOUMBE-BILLEموAndrew WAITEم
(أسض ماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿرطز)،موطذظؽمMaryse GRANDBOISموIbrahima LYم(أسض ماظؾفـةماظؿقجقفقةةم
اظعؾؿقةمظؾؿرطز)مأوراقمحبثمض غقغقةموسؿؾقامطؿلؿش رؼـمض غقغقنيمدوظقنيم مإر رمعش رؼعمخمؿؾػةمظؾؿـظؿة.مم
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 ض ةدّممعقزػةةقنمت ة بعقنمٌـظؿةةةماذشذؼةةةمواظزراسةةة،موعةةـفؿمDominique ALHERITIREموحمؿةةدمسؾةةكمعؽةةقارمم
و،Patrice TALLAمعل ػؿ تمسدةم مأغشطةماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼة رن،مأد دة ًمعةـمخةئلماجؿؿ سة تم
وعطؾقس ت.م

م
تعؾقؼاتموعالحظاتم(أؼةمععؾوعاتمإضاصقة)م
م
م
تؿصؾمععظؿمجم التمضقاغنيماظؾقؽةموضقاغنيماٌقاردماظطؾقعقةةماظةيتمؼغطقفة ماٌرطةزماظةدوظملمظؼة غقنماظؾقؽةةماٌؼة رن،معـةؾم
صـ س تماظزراسةماظغذاحقة،موإدارةماٌـطؼةماظل حؾقة،موايراجة،مواظزراسةماظعضقؼة،موعؾقداتماآلص ت،موحؼققماٌؾؽقةة،م
واٌـ رؼماحملؿقة،مواحمل صظةمسؾكماظذلبة،مواظؿـؿقةماٌلؿداعة،موع مإىلمذظؽ،مبقالؼةمعـظؿةماذشذؼةمواظزراسة.
م
(ك)م اجملاالتماظيتمؼعؿزممادلرطزماظؿعاونمصقفامععمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةميفمادللؿؼؾل،مدسؿامظوالؼةمادلـظؿة.م
حضقرماالجؿؿ س تمذاتماظصؾةمٌـظؿةماذشذؼةمواظزراسةمودسؿماىفقدماظراعقةمإىلمتعزؼةزماذرةرماظؼ غقغقةةمظؾؾقؽةةمواذعةـم
اظغذاحلمواظؿـؿقةماٌلؿداعة.م
م
(ل)م اظطؾؾاتمادلؼدّعةميفمادلاضيمظؾقصولمسؾىمصػةمعراضبميفمػقؽةماظددؿورماظغذائي،ممبااميفمذظاكماظطؾؾااتماظايتم
ضدعؿفامعـظؿةمسضوميفمادلـظؿةمصاحؾةماظطؾب.موإذامعـقتماظصػة،مؼرجىمذطرمدؾبموتارؼخماغؿفاءمصاالحقؿفام.موإذام
ملممتـل،مؼرجىمذطرمعلوشاتماظرصض.م
م
ظإلمت ممالحؼ .م
م
(م)م اظؾغاتم(اإلغؽؾقزؼةمأوماظػرغلقةمأوماالدؾاغقة)ماظيتمؼـؾغيمأنمتردلمبفاماظوثائقمإىلمادلـظؿةمشريماحلؽوعقاةم
اظدوظقة.م
م
ظإلمت ممالحؼ .م
م
(ن)م ضاممبؿعؾؽةمػذاماالدؿؾقان:م
م
Michel PRIEURم
اظرحقس،ماٌرطزماظدوظلمظؼ غقنماظؾقؽةماٌؼ رنم
32 rue Turgotم
87000 Limoges, France
michel.prieur@unilim.fr

39مؼـ ؼرم/ط غقنماظـ غلم2913مم
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ادلؾققم:5ماجملؾسماظدوظيمظؾلؿقػقام()ISCم
م
(أ)م االدمماظرمسيمظؾرابطةممبكؿؾفماظؾغاتم(باألحرفماألوىل):مم
االدؿماظرزللمظؾرابطةمػقم"اجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق ".م
االدؿماٌكؿصرمػقم.ISCموملمؼذلجؿمازلف مإىلمظغ تمأخرى.
م
(ب)م اظعـوانماظربؼديماظؽاعلمورضمماهلاتفمواظػاطسموسـوانماظربؼدماإلظؽرتوغاي،موطاذظكمرضامماظاؿؾؽسموسـاوانم
ادلواضعماإلظؽرتوغيمحلبماالضؿضاء:م
م
Avenue Jules Bordet, 142م
B-1140 Brusselsم

Belgium
اهل تػ + 32 (0)2 761 16 51:م

ص طس + 32 (0)2 761 16 99:م
اظدلؼدماالظؽذلوغل:مGlobalOffice@internationalsteviacouncil.orgم
اٌقضعماالظؽذلوغل http://www.internationalsteviacouncil.org:مم
م
(ج)م أػدافمادلـظؿةموعقادؼنمعوضوساتفام(اخؿصاصااتفام)،موأدااظقبمسؿؾامفا:م(ؼرجاىمإرصااقمادلقـااقمواظدداؿورم
واظؾوائلماظداخؾقةمواظـظامماظداخؾي،موعامإىلمذظك).متارؼخماإلغشاء.م
م
تـصّماظؾقاححماظداخؾقةمظؾؿفؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م(اٌ دةم)1مسؾكمرؤؼةماظرابطةموعفؿؿف مطؿ مؼؾل:م
م
اظؾق نماٌؿعؾّؼمب ظرؤؼة:م
م
أنمتؽقنماظصقتماظرزللمظؼط عماظلؿقػق مظدىمتعزؼزمادؿكداممعقادماظؿقؾقةماظؼ حؿةةمسؾةكماظلةؿقػق مذاتماٌةقردماظطؾقعةلم
اظيتمبقدعف مهلنيمصقةماذذك صموغظؿفةؿماظغذاحقةةمسؾةكماٌلةؿقىماظعة ٌلمعةـمخةئلمعع ىةةماظلةؽرمواظلةعراتم
ايرارؼةماٌقجقدةم ماذشذؼة.م
م
اظؾق نماٌؿعؾّؼمب ٌفؿة:م
م
اظلئعة:م
م
 دسؿماظلؿقػق مسؾكمأغف مع دةمحمؾقةمآعـةموعقثقضةم
 متـقؾمذرؼؽمعقثققم مجم لماٌعرصةمظوجفزةماظؿـظقؿقةم مع مخيصماظعؾقمماظؽ عـةمورا مدئعةماظلؿقػق م
م
اىقدة:م
م
 إغش موضؿ نمررقمهؾقؾقةمدضقؼةمظؼق سمصػ /غؼ وةمخئصةماظلؿقػق م
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 ضةةؿ نماظقصةةقلمإىلماظطةةرقماظؿقؾقؾقةةةماظدضقؼةةةموعع ة ؼرلمضق ة سماحملؿةةقىمعةةـماظملةةؿػققلمشؾقؽقدةةقدم(
.)Glycosidesم
 دسؿمإغؿ جماظلؿقػق مبشؽؾمعلؿداممعـمخئلماظزراسةماٌلموظةم

11

Steviol

م
اإلضرار:م
م
 تعزؼزماظؿـقّعماظقادعمالدؿكداع تماظلؿقػق مطؿ دةمحمؾقةم
 تـؼقػمأصق بماٌصؾقةممب م مذظؽمتـؼقػماٌلؿفؾؽمبش نمعـ صعماظلؿقػق .م
م
وميؽـماالرئعمسؾكماظؾقاححماظداخؾقةمظؾرابطةم ماٌؾقؼم1معـمػذهماظقثقؼة.م
وضدمدفّؾتماظرابطةم م12مؼقظقق/متقّزم.2919مم
م
(د)م ادلـظؿاتماألسضاءم( ادمموسـوانمطلمعـظؿةمورـقاةمعـضاؿة،موأداؾوبماالغضاؿام،موساددماألسضااءمإنمأعؽان،م
وأمساءمادللؤوظنيماظرئقلقني.موإذامطاغتمادلـظؿةمتضممطقاغاتمأسضاءمضائؿةمبذاتفا،مؼرجامىمبقاانمساددػاماظؿؼارؼ ميفم
طلمبؾد.موإذامطاغتمادلـظؿةمذاتمرابعمصقدراظيموتضممعـظؿاتمدوظقةمشريمحؽوعقةمطأسضاء،مؼرجاىمبقاانمعاامإذامطاانم
أيمعنمػؤالءماألسضاءمؼؿؿؿعمعنمضؾلمبصػةمعراضبمظدىمػقؽةماظددؿورماظغذائي)م
م
ؼؿلظػماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق معـم8مذرط تمأسض ماظيتمتشؽّؾمإعّ مذرط تمظؿؽرؼرمخئصةماظلةؿقػق ،مأومالدةؿكداممأوم
تربقةمخئصةماظلؿقػق ،مأومإلغؿ جموتقصرلمأوراقماظلؿقػق ،مطؿ موردم ماٌ دةم3معـماظؾقاححماظداخؾقة.م
م
وتردمأدغ همض حؿةمب ذسض ماي ظقنيمظؾؿفؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م(ب ظؿلؾلؾماذجبدي):م
م

Cargill, Incorporated
PO Box 9300
Minneapolis, MN
55440-9300

اظقالؼ تماٌؿقدةماذعرؼؽقة
اٌقزػماذولماظلقد:مScott Fabro
م

Ingredion, Incorporated
Westbrook Corporate Center5
Westchester, IL 60154
708.551.2600

اظقالؼ تماٌؿقدةماذعرؼؽقةمم
اٌقزػماذولماظلقد:مLarry Fernandes
م

Morita Kagaku Kogyo Co., LTD
-24, 1-chome, 2
Imafukuminami,
Jyoto-ku, Osaka 536-0003,

اظق ب ن
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اٌقزػماذولماظلقد :مKoji Morita

م

Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig

أٌ غق م
اٌقزػماذولماظلقد:مMats Liljestam
م

PureCircle Limited
PT 23419, Lengkuk Teknologi, Techpark @ ENSTEK,
71760 Bandar ENSTEK,

غقفرليمزلؾقئن،مع ظقزؼ
اٌقزػماذولماظلقد :مWilliam Mitchell
م

)The Real Stevia Company - Granular AB (publ
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

اظلقؼد
اٌقزػماذولماظلقد :مCarl Horn
م

Sweet Green Fields LLC
11 Bellwether Way
Unit 305
Bellingham, WA 98225

اظقالؼ تماٌؿقدةماذعرؼؽقةمم
اٌقزػماذولماظلقد:مMichael Quinnم

Verdure Science Europe GmbH
Herbststr. 8
D-74072 Heilbronn

أٌ غق
اٌقزػماذولماظلقد:مThomas Ellerichmann
م
(ػا)م اهلقؽلم(اجلؿعقةماظعاعةمأومادلؤمتر مواجملؾسمأومأيمذؽلمآخرمعنمأذؽالماجلفازماظرئادي موغاوعماألعاغاةم
اظعاعة مواظؾفانمادلعـقةممبوضوساتمخاصة،مإنموجدت موعامإىلمذظك)م
م
وؼؿلظػماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق معـممجعقةمس عةموجمؾسماإلدارةموىـةمتـػقذؼة.موؼضؿماجملؾسمسةدّةمجمؿقسة تمسؿةؾم
أُغشلتمسؾكمأد سماذغشطةمواٌش رؼعماظيتمؼرشبماجملؾسم ماظؼق ممبف .م
م
 تؿلظػماىؿعقةماظع عةمعـمعؾماذسض م ماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق مووؿؿعمعرةم ماظلـةمسؾةكماذضةؾم.موعةـمحةؼم
طؾمسضقمأنمؼصقّتم ماىؿعقةماظع عة.
 ؼدؼرمجمؾسماإلدارةماجملؾسماظذيمتعقّـماىؿعقةماظع عةمأسض ؤهمظػذلةممتؿدمسؾكمدـؿني.موؼؿقؾةكمجمؾةسماٌةدمرا م
ب ظصئحق تماظؽ عؾةمظإلدارةمواظؿـظقؿمع مسداماظصئحق تماظيتمتعقدمإىلماىؿعقةماظع عة.
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وتؿقىلماظؾفـةماظؿـػقذؼةمعفؿةمتـػقذماظصئحق تماظيتمؼلـدػ مإظقف مجمؾسماإلدارة.موتؿلظػماظؾفـةماظؿـػقذؼةةمعةـم
اظرحقسموغ حبماظرحقسموأعنيمصـدوقماجملؾسمواٌدؼرماظؿـػقذيمظؾرابطةمبصػؿفماالدؿش رؼة.
وؼدؼرماٌقزػقنماظداحؿقنماظذؼـمؼقجدمعؼرػؿم مبروطلؾ،مبؾفقؽ ،مواظذيمؼدؼرػؿمعدؼرمتـػقذي،ماجملؾةسماظةدوظلم
ظؾلؿقػق .

م
وؼضؿّماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق مى نماظعؿؾماظؿ ظقة:م
م
 ىـةمععـقةمب ٌل حؾماظػـقة:متع جلماٌؾ دراتماظؿـظقؿقةم مػقؽةماظددؿقرماظغةذاحلمو مطةؾمبؾةدمسؾةكمحةدىمعـةؾم
اظقالؼ تماٌؿقدةموااله دماذوروبلموطـداموغققزظـةدامواهلـةدموت ؼئغةدموشرلػة معةـماظؾؾةدان،مإىلمج غةبماٌلة حؾم
اٌؿعؾّؼةمب ىقدةمواظلئعةموتقحقدمعؼ ؼقسماظطرقماظؿقؾقؾقةماً صةمب ظلؿقػق .
 ىـةمععـقةمب ظشةمونماً رجقةةم:متعة جلمضضة ؼ ماظؿقماصةؾماًة رجلمواظقصةقلمإىلماذسضة مواظؿقاصةؾماظةداخؾلم
واظعئض تمععمأصق بماٌصؾقةمواظعئض تمععمود حؾماإلسئممواظؿعؾقؿموع مإىلمذظؽ.م
 وجيريمح ظق ًمإغش مىـةمٌلؿكدعلماٌؽقغ تموىـةمٌزوديماذوراقمبغقةمعع ىةماٌل حؾماظةيتملةصمطةؾمعةـم
علؿكدعلمخئصماظلؿقػق موعربلمأوراقماظلؿقػق موعـؿفقف .مم
م
(و)م بقانمعصدرماظؿؿوؼل:م(عـالً،معلاػؿاتماظعضوؼةمأوماظؿؿوؼلمادلؾاذرمأومادللاػؿاتماخلارجقةمأومادلـل)م
ؼؿؿممتقؼؾماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق مبشؽؾمعؾ ذرمسـمررؼةؼماٌلة ػؿ تمعةـماذسضة محبلةبمعة مغصةتمسؾقةفماظؾةقاححم
اظداخؾقةم(اٌ دةم)4م
م
(ز)م االجؿؿاساتم(ؼرجىمبقانمتواترػاموعؿودطمسددماحلضور موإردالمتؼرؼرمسنماالجؿؿاعماظلابق،ممباميفمذظاكم
أيمضراراتماختذت)مادلؿعؾؼةممبلائلمتغطىمطاصةم االتمأغشطةماهلقؽةمأومجزءاًمعـفا.م
م
وؿؿعمىـةماٌل حؾماظػـقةمسـمررؼؼماٌممتراتماظيتمتعؼدمسـمبعدمبصقرةمذفرؼةمسؾكماذضؾموتعؼةدماجؿؿ سةمتمعؾ ذةرةم
عرّتنيم ماظلـةمسؾكماذضؾ.موؼؾؾغمعؿقدطمايضقرمخئلماٌممتراتمسـمبعدمحقاظلم5مإىلم6مممـؾنيمعـماذسض .م
م
(ح)م اظعالضاتمععمادلـظؿاتماظدوظقةماألخرى:م
م
األعممادلؿقدةموأجفزتفام(ؼرجىمبقانماظصػةماالدؿشارؼةمأومأيمذؽلمآخرمعنماظعالضات،مإنموجدت)
عـظؿاتمدوظقةمأخرىم(ؼرجىمتوثققماألغشطةمادلوضوسقة)م
م
المؼؿؿؿعماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق مبليمصػةمظدىماٌـظؿ تماظدوظقةماذخرى.موؼؿعة ونماجملؾةسمسؾةكمعلةؿقؼ تمخمؿؾػةةم
بشلنمعل حؾمخمؿؾػةمععمسدّةمرابط تمو رؼةمووط التمحؽقعقةم مضط س تماذشذؼةمواٌشروب تمواٌقادماحملؾقة.م
م
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اإلدفاممادلؿوضعميفمبرغاعجمادلواصػاتماظغذائقةمادلشرتكمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقةم

(ط)م
م
ضدمؼل ػؿماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م مبرغ عجماٌقاصػ تماظغذاحقةماٌشذلكمبنيمعـظؿةماذشذؼةمواظزراسةةموعـظؿةةماظصةقةم
اظع ٌقةمسؾكمأغفماظصقتماظرزللمظؾؼط عماظع ٌلمظؾلؿقػق مععمأسض مؼقجدمعؼرّػؿمأومعقاضةعمإغؿة جفؿمأومذةرط تماظؿعة ونم
اٌشذلطةماً صةمبفؿم ماظعدؼدمعـماظؾؾدانماٌكؿؾػةمسؾكمشرارمأٌ غق مواظلقؼدمواٌؿؾؽةماٌؿقدةمواظصةنيموطـةدامواظقالؼة تم
اٌؿقدةماذعرؼؽقةمواظق ب ن.موغظراًمإىلماظدورماظل بؼماظذيماضةطؾعمبةفمأسضة ماجملؾةسماظةدوظلمظؾملةؿقػق م مجمة لمتقظقةدم
اظؾق غ تماً صةمبدسؿماظلئعةمظضؿ نماالدؿفئكماظؾشريماآلعـمًئصةةمأواقماظلةؿقػق ،موإىلمسؿةؾماجملؾةسماىة ريم
إلغش مجمؿقسةمعشذلطةمعـماٌصطؾق تمواٌقاصػ تماظؿقؾقؾقةةمظقلةؿكدعف ماظؼطة ع،مؼؿؿؿةعماجملؾةسممبقضةػمعـ دةبم
ظؾؿل سدةمسؾكمإح رةماهلقؽةمب ٌعؾقع تمسـمجم التمهدؼدماٌقاصػ تمووضعماًطةقطماظؿقجقفقةةماً صةةمب دةؿكدامم
عـؿف تمخئصةمأوراقماظلؿقػق موجقدتف .م
م
وسئوةمسؾكمذظؽ،مميؽـمظؾؿفؾسمأنمؼشؽؾمعزوّدمرحقللمظؾؿعؾقع تم مسؿؾمىـةماًدلا ماٌشذلطةمبنيمعـظؿةةماذشذؼةةم
واظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةمواٌعـقةمب ٌقادماٌض صةماىلماذشذؼةمظضؿ نمضق سمطؿق تماظلؿػققلمشؾقؽقدةقدمموعلةؿقؼ تم
اظـؼ مبشؽؾمدضقؼموذظؽمععمإت حةماًدلةماظؿقؾقؾقةمواظعؾؿقةماظرحقلقةماظيتمؼؿؿؿعمبف ماذسض مإىلمج غبمبرغ عجماخؿؾ رم
طػ ةماظلؿقػق ماظذيمتؿؿمإدارتفمبصقرةمعلؿؼؾة.م
م
(ي)م األغشاااطةماظلاااابؼةمغقابا اةًمسااانمػقمؽاااةماظدداااؿورماظغاااذائيمومبرغااااعجمادلواصاااػاتماظغذائقاااةمادلشااارتكم
بنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿاةماظصاقةماظعادلقاةم،موادلؿصاؾةمبفؿاام(غُرجاىماإلذاارةمإىلمأيمسالضاةمبادلـؿلاؾنيم
اظورـقنيمععمجلانماظؿـلاققماإلضؾقؿقاةموم /أومجفااتماالتصاالمأوماظؾفاانماظورـقاةماظؿابعاةمظؾدداؿورماظغاذائيممخااللمم
اظلـواتماظـالثةماظلابؼةمظؾطؾبمسؾىماألضل).مم
م
حضرماظدطؿقرمSidd PurkayasthaمواظدطؿقرمAmy Boileauماالجؿؿ س تماظلة بؼةمهلقؽةةماظددةؿقرماظغةذاحلموذة رط م م
سؿؾق تمادؿعراضماظؿـظقؿ تماٌؿعؾّؼةمب ظلؿػققلمشؾقؽقدقدمخئلماجؿؿ عمىـةماظددؿقرماظغذاحلماٌعـقةةمبة ٌقادماٌضة صةمم
إىلماذشذؼةمس مم2911موحضرماظدطؿقرمSidd Purkayasthaماالجؿؿ عمعرةمأخرىمس مم.2914مم
م
الماظـشاطمادلطؾوبمادلشارطةمصقهمبصػةمعراضبم(اهلقؽةمو/أوماألجفزةماظػرسقة).إذامرؾؾتمأطـرمعنمعـظؿةم
(ك)م
واحدةمهلاماػؿؿاعاتممماثؾةمعـقفامصػةمعراضبميفمأيم المعنم ااالتماظعؿال،مدؿشامفعمػاذهمادلـظؿااتمسؾاىمأنم
تشؽلمععاًماهادامأومرابطةمألشراضمادلشارطة.موإذامملمؼؿلنمتشؽقلمػذهمادلـظؿاةماظواحادة،مؼـؾغايمأنمؼؿضاؿنمرؾابم
احلصولمسؾىمصػةمعراضبمذرحامألدؾابمذظك.مم
م
ؼرشبماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م ماٌش رطةم مىـةماظددؿقرماظغذاحلماٌعـقةمب ٌقادماٌض صةمإىلماذشذؼةمإلسدادماٌقاصػ تم
واًطقطماظؿقجقفقةموعدوغ تماظلؾقكماً صةمب ظلؿقػق مواظلؿػققلمشؾقؽقدقدماٌكصصمظئدؿفئكماظؾشري.م
م
وسئوةمسؾكمذظؽ،مععماظذلطقزمسؾكمإغش مبرغ عجماخؿؾ رماظؽػ ة،مميؽةـمظؾؿفؾةسماظؼقة مممبلة ػؿ تمرحقلةقةمإىلمىـةةم
اًدلا ماٌشذلطةمبنيمعـظؿةماذشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةمواٌعـقةمب ٌقادماٌض صةماىلماذشذؼة.م
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م
وإنماجملؾسمػقماٌـظؿةماظدوظقةماظقحقدةمواظػرؼدةماظيتممتـّؾمعص حلمعـؿفلمخئصةمأوراقماظلؿقػق /ماظلؿػققلمشؾقؽقدةقدمم
وعلؿكدعقف .م
م
(ل)م اظطؾؾاتمادلؼدعةميفمادلاضيمظؾقصولمسؾىمصػةمعراضبمظادىمػقؽاةمماظدداؿورماظغاذائي،ممبااميفمذظاكماظطؾؾااتم
ادلؼدعةمعنمعـظؿةمسضوميفمادلـظؿةمصاحؾةماظطؾب.مإذامعـقتماظصػةمؼرجىمذطرمدؾبموتارؼخماغؿفاءمصاالحقؿفام.موإذام
ملممتـل،مؼرجىمذطرمعلوشاتماظرصض.م
م
ملمؼؿؼدمماجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق مأومأسض ؤهمبليمرؾؾ تمد بؼةمظؾقصقلمسؾكمصػةمعراضبم مػقؽةماظددؿقرماظغذاحل.م
م
(م)م اظؾغاتم(اإلغؽؾقزؼةمأوماظػرغلقةمأوماإلدؾاغقة)ماظيتمؼـؾغيمأنمتردلمبفاماظوثاائقمإىلمادلـظؿاةماظدوظقاةمشاريم
احلؽوعقةمم
م
إنماظؾغةماظرزلقةمظؾرابطةمػلماظؾغةماالغؽؾقزؼة.مم
م
(ن)م ادممووزقػةماظشكصماظذيمضدممادلعؾوعاتموسـواغه.م
م
اجملؾسماظدوظلمظؾلؿقػق م
Maria Teresa Scardigliم
اٌدؼرةماظؿـػقذؼةم
Avenue Jules Bordet, 142
B-1140 Brussels

بؾفقؽ م
م
(س)م اظؿوضقعمواظؿارؼخ.م
م
متماظؿقضقعم مبروطلقؾ،مبؾفقؽ م مت رؼخم31مع ؼق/أؼّ رم2914م

م
،Maria Teresa Scardigliماٌدؼرةماظؿـػقذؼةم

16

CX/EXEC 15/70/5

ادلؾققم:0ماظرابطةماألوروبقةمظؿفارةماظؾطارام()Europatat

م
(أ)م االدمماظرمسيمظؾرابطةممبكؿؾفماظؾغاتم(باألحرفماألوىل):مم
اظرابطةماذوروبقةمظؿف رةماظؾط ر .م
م
(ب)م اظعـوانماظربؼديماظؽاعلمورضمماهلاتفمواظػاطسموسـوانماظربؼدماإلظؽرتوغي،موطاذظكمرضامماظؿؾامقؽسموسـاوانم
ادلواضعماإلظؽرتوغيمحلبماالضؿضاء:مم
م

EUROPATAT
European Potato Trade Association
Rue de Trèves 49-51, bte 8
1040 Brusselsم
Belgium
اهل تػ:م+32 (0)2 777 15 85
اظػ طس:م+32 (0)2 777 15 86
secretariat@europatat.eu
www.europatat.eu

م
(ج)م أػدافماظرابطاةماألوروبقاةمظؿفاارةماظؾطاراام(اظرابطاةم)موعقاادؼنمعوضاوساتفام(اخؿصاصااتفام)،موأدااظقبم
سؿؾفا:م(ؼرجىمإرصاقمادلقـاقمواظددؿورماظؼواغنيماظػرسقةمواظـظامماظداخؾي،موعامإىلمذظك).متارؼخماإلغشاء.م
م
أُغشؽتماظرابطةم مس مم1952موط غتمعـمبنيمأوىلماٌـظؿ تماذوروبقةماظيتمسؿؾتم مجمة لماظؿفة رةماظزراسقةةمب ىؿؾةةم.م
وتفدفماظرابطةمإىل:م
م
 هلنيماذغشطةماظؿف رؼةمواظدوظقةم مو رةماظؾط ر ؛
 مح ؼةماٌص حلماٌفـقةمواظقزقػةماظؿف رؼةمسؾكماظصعقدؼـماذوروبلمواظدوظل؛
 متـقؾماٌفـةم موسؾكمعلؿقىممجقعماٌـظؿ تماظرزلقةمواظدوظقة.
م
وبد اًمعـمس مم،1956موضعتماظرابطةماظؼقاسدمواالدؿكداع تماذوىلمظؿف رةماظؾط ر مبنيماظةدولماذوروبقةةمحقةثمضقغـةتم
االدؿكداع تماٌفـقةموأدرجتمإجرا ًمبلقط ًموصع الًمظؾؿؼققؿمواظؿقؽقؿ،موػقمع مسُرفمبعدمذظؽمب دؿمRUCIPم.موعـذمذظؽم
ايني،مادؿُكدعتمػذهماظؼقاسدم ممجقعماٌع عئتماذوروبقةمتؼرؼؾ ً.م
م
تقجدماظرابطةم مبروطلقؾ،موػلمتؼقؿماتص الًمعـؿظؿ ًم مسؿؾف ماظققعلمععمإداراتماٌػقضقةماذوروبقةمواظدلٌ نماذوروبةلم.م
وإض صةًمإىلمذظؽ،محظقتماظرابطةمعـذمإغش حف مب ظؿشفقعمواظدسؿمعـمخمؿؾػماٌـظؿ تماظرزلقةمعـؾمىـةماذعةؿماٌؿقةدةم
االضؿص دؼةمذوروب ،موعـظؿةماذشذؼةمواظزراسة،موعـظؿةماظؿع ونمواظؿـؿقةم ماٌقدانماالضؿص دي.مسئوةًمسؾكمذظةؽ،متؿؿؿةعم
اظرابطةمبؿكزرمؼقعلمٌؽؿبمعشذلكمععمرابط تمأخرىم مااله دماذوروبلمععـقةمبؿف رةماٌـؿف تماظزراسقة.م
م
(د)م ادلـظؿاتماألسضاءم(ادمموسـوانمطلمعـظؿةمورـقاةمعـمضاؿة،موأداؾوبماالغضاؿام،موساددماألسضااءمإنمأعؽان،م
وأمساءمادللؤوظنيماظرئقلقني.موإذامطاغتمادلـظؿةمتضممطقاغاتمأسضاءمضائؿةمبذاتفا،مؼرجاىمبقاانمساددػاماظؿؼارؼ ميفم
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طلمبؾد.موإذامطاغتمادلـظؿةمذاتمرابعمصقدراظيموتضممعـظؿاتمدوظقةمشريمحؽوعقةمطأسضاء،مؼرجاىمبقاانمعاامإذامطاانم
أيمعنمػؤالءماألسضاءمؼؿؿؿعمعنمضؾلمبصػةمعراضبمظدىمػقؽةماظددؿورماظغذائي)م
م
بعدمأنمأُغشؽتماظرابطةمأصئًمعـمج غبمعـظؿ تمورـقةميؿ ؼةمعص حلموّ رماظؾط ر مب ىؿؾة،مب تتمسضةقؼؿف معػؿقحةةم
ظؾشرط تماظػردؼةماظـ ذطةم مو رةماظؾط ر .موض حؿةماذسض ماظؽ عؾةمعؿ حةمسؾكماٌقضعماظشؾؽلمسؾكماظعـقانماظؿ ظل:م
http://www.europatat.eu/asp/members/list.asp?cat_id=53

م
(ػا)م اهلقؽلم(اجلؿعقةماظعاعةمأومادلؤمتر مواجملؾسمأومأيمذؽلمآخرمعنمأذؽالماجلفازماظرئادي موغاوعماألعاغاةم
اظعاعة مواظؾفانمادلعـقةممبوضوساتمخاصة،مإنموجدت موعامإىلمذظك)م
م
اظرابطةمػلمرابطةمدوظقةمشرلمرحبقةموصؼ ًمظؾؼ غقنماظؾؾفقؽل،موػلمعشؽّؾةمعـممجعقةمس عة،موجمؾسمإدارةمودتمىة نم.م
ؼؿلظػماجملؾسمعـمرحقسماظرابطة،موغ حبماظرحقسموأعنيماظصـدوق،موتل سدهمىـةمادؿش رؼةمتؿلظػمعـمرؤدة مطةمؾّمعةـم
اظؾف نماظلت.موؼؿؿّماغؿك بممجقعمأسض مجمؾسماإلدارةمظقالؼةمعدتف مدـؿني.موح ظق ً،متضؿماظرابطةم6مى ن:م
م
بذورماظؾط ر ،مؼرأدف مJan van Hoogen

اظؾط ر ماٌؾؽرة،مؼرأدف مGiulio Romagnoli

درغةماظؾط ر ،مؼرأدف مFerdi Buffen

اظؼ حؿقنمسؾكماظؿعؾؽة،مؼرأدف مPeter Van Steenkiste

ماظؼقاسدمواالدؿكداع تماذوىلمظؿف رةماظؾط ر مبنيماظدولماذوروبقة،مؼرأدف مEric Bargy

اظؼض ؼ ماظػـقةمواظؿـظقؿقة،مؼرأدف مColin Herronم

م
ميؽـماظؿطرّقمإىلماظؼض ؼ ماظـ ذؽةمأوماً صةمعـمخئلمجمؿقس تمسؿؾمعؿكصصة.
م
(و)م بقانمعصدرماظؿؿوؼل:م(عـالً،معلاػؿاتماظعضوؼةمأوماظؿؿوؼلمادلؾاذرمأومادللاػؿاتماخلارجقةمأومادلـل)م
م
اظرابطةمػلمرابطةمدوظقةمشرلمرحبقةموصؼ ًمظؾؼ غقنماظؾؾفقؽل.مؼؿلتكمط عؾممتقؼؾف معـماذذلاط تماذسض .م
م
(ز)م االجؿؿاساتم(ؼرجىمبقانمتواترػاموعؿودطمسددماحلضور موإردالمتؼرؼرمسنماالجؿؿاعماظلابق،ممباميفمذظاكم
أيمضراراتماختذت)مادلؿعؾؼةممبلائلمتغطىمطاصةم االتمأغشطةماظؾفـةمأومجزءاًمعـفا.م
م
وؿؿعماىؿعقةماظع عةماظؿ بعةمظؾرابطةم عرةم ماظلـة،م محنيمؼؾؿةؽؿمجمؾةسمإدارتفة معةرتنيمإىلمثةئثمعةراتم ماظلةـةم
ذلغف مذلنماظؾف نماٌكؿؾػة.موتؼرؼرماظـش طماذخرلمعؿ حمسؾكماٌقضع:م
http://www.europatat.eu/asp/about_europatat/page.asp?doc_id=496

م
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اظعالضاتمععمادلـظؿاتماظدوظقةماألخرىم

(ح)م
م
حظقتماظرابطةمعـذمإغش حف مب ظؿشفقعمواظةدسؿمعةـمخمؿؾةػماٌـظؿة تماظرزلقةةمعـةؾمىـةةماذعةمؿماٌؿقةدةماالضؿصة دؼةم
ذوروب ،موعـظؿةماذشذؼةمواظزراسة،موعـظؿةماظؿع ونمواظؿـؿقةم ماٌقدانماالضؿص دي.مطذظؽ،متدسؿماظرابطةمععة ؼرلماىةقدةم
مىـةماذعؿماٌؿقدةماالضؿص دؼةمذوروب م ب ظـلؾةمإىلماظؾط ر ماٌؾؽةرةمودرغةةماظؾط رة مطكطةقطمتقجقفقةةمظؾؿعة ؼرلماظةدغق م
ظؾط ر ماٌؾؽرةمودرغةماظؾط ر .م
م
(ط)م اإلدفاممادلؿوضعميفمبرغاعجمادلواصػاتماظغذائقةمادلشرتكمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقةم
م
ب الدؿـ دمإىلماًدلةماظػـقةماظيتمتقصّرػ مذسض حف ،متؿقضعماظرابطةماٌلة ػؿةم ماٌؾػة تماظةيتمضةدمتـشةلم مسؿةؾمبرغة عجم
اٌقاصػ تماظغذاحقةماٌشذلكمبنيمعـظؿةماذشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةةم.موبقصةػف ماظرابطةةماظةيتممتـةؾموة رةم
اظؾط ر م مأوروب ،مصفلم معقضعمصرؼدمىؿعموتقصرلمععؾقع تمضقّؿةموععؾقع تمعلذلجعةمعػقدةمظؾدلغ عج.م
م
(ي)م األغشاااطةماظلاااابؼةمغقابا اةًمسااانمػقؽاااةماظدداااؿورماظغاااذائيمومبرغااااعجمادلواصاااػاتماظغذائقاااةمادلشااارتك
بنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿاةماظصاقةماظعادلقاةم،موادلؿصاؾةمبفؿاام(ؼُرجاىماإلذاارةمإىلمأيمسالضاةمبادلـؿلاؾنيمم
اظورـقنيمععمجلانماظؿـلاققماإلضؾقؿقاةموم/أومجفااتماظؿـلاققممأوماظؾفاانماظورـقاةماظؿابعاةمظؾدداؿورماظغاذائيممخااللم
اظلـواتماظـالثماظلابؼةمظؾطؾبمسؾىماألضل).مم
م
ملمتؼؿماظرابطةمب يمأغشطةم ماظل بؼ،مع مسداماظدورماظـشطماظذيمتمدؼفم مىـةماذعؿماٌؿقدةماالضؿصة دؼةمذوروبةمماٌؿعؾةؼمم
بقضعمعقاصػ تماظؾط ر ،مواظػ طفةمواًض ر،محقثمحضرماذعنيماظع مم مذظؽماظقضتم(اظلةقدمRomain Coolsم،موػةقم
ح ظق ًماذعنيماظع ممظةمBelgapomموسضقم ماظرابطة)مسدةماجؿؿ س تم مجـقػ.مظوسض م ماظرابطةمسؾكماظصعقدماظةقرينم
سئض تمطؿ مأغفؿمغ ذطقنم مبؾداغفؿ.مم
م
الماظـشاطمادلطؾوبمادلشارطةمصقهمبصػةمعراضبم(اهلقؽةمو/أوماألجفزةماظػرسقة).ماظؿعؾريمسانماالػؿؿاامميفم
(ك)م
االغضؿاممبصػةمعراضبمإىلمسؿلمجلـةماظددؿورماظغذائيمادلعـقةمباظػاطفةمواخلضرماظطازجة.مم
م
(ل)م اظطؾؾاتمادلؼدعةميفمادلاضيمظؾقصولمسؾىمصػةمعراضبمظادىمػقؽاةماظدداؿورماظغاذائي،ممبااميفمذظاكماظطؾؾااتم
ادلؼدعةمعنمعـظؿةمسضوميفمادلـظؿةمصاحؾةماظطؾب.مإذامعُـقتماظصػةمؼرجىمذطرمدؾبموتارؼخماغؿفاءمصاالحقؿفام.موإذام
ملمتُؿـل،مؼرجىمذطرمأدؾابماظرصض.م
م
ع معـمرؾؾ تمد بؼة.م
م
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(م)م اظؾغاتم(اإلنؾقزؼةمأوماظػرغلقةمأوماإلدؾاغقة)ماظيتمؼـؾغيمأنمتردلمبفاماظوثائقمإىلمادلـظؿاةماظدوظقاةمشاريم
احلؽوعقةمم
م
اظؾغةماالنؾقزؼة.مم
م
(ن)م ادممووزقػةماظشكصماظذيمضدممادلعؾوعاتموسـواغه.م
م

Raquel IZQUIERDO DE SANTIAGO
Europatat Secretary-General
EUROPATAT
European Potato Trade Association
Rue de Trèves 49-51, bte 8
1040 Brussels
Belgiumم

م
(س)م اظؿوضقعمواظؿارؼخ.م
م

Raquel Izquierdo de Santiagoم
اذعنيماظع ممظؾرابطةم
بروطلقؾ،م17مدؼلؿدل/ط غقنماذولم2914م
م
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ادلؾققم:4ممجاسةمذرقمأصرؼؼقا م
م
االدمماظرمسي:ممج سةمذرقمأصرؼؼق م)(EACم
(مأ)
م
(ب)م اظعـوانماظربؼديماظؽاعلP.O box 1096, Arusha, Tanzania. :
اهل تػ:م+255 27 25404253/8
م
اظػ طس:م+255 27 2504255 – 2504481
م
Location: EAC Headquarters Building Arusha
م
اٌقضعماإلظؽذلوغل:مhttp://www.eac.int
م
(ج)م والؼةمادلـظؿةموأداظقبمسؿؾفام(ؼرجىمإرصاقمادلقـاقمواظددؿورمواظؼاواغنيممواظـظاامماظاداخؾي،موعاامإىلمذظاكم) م
تارؼخماإلغشاء.م
م
اظوالؼةم
م
تردموالؼةممج سةمذرقمأصرؼؼق م(اىؿ سة)م ماٌع ػدةماظيتمأُغشؽتممبقجؾف ماىؿ سةم(اظـلكةمعرصؼةمرق ً)،م محةنيمتةردم
سؿؾق تموضعماٌقاصػ تم ماظؼ غقنماإلضؾقؿلمظؾؿفؿقسةمبعـقانم"مض غقنماٌقاصػ تموضؿ نماىقدةمواٌؼة ؼقسمواالخؿؾة ر،م
"2996م(اظـلكةمعرصؼةمرق ً).مواظدولماذسض معؾزعةمب ٌقا عةموتؼرؼبمضقاغقـف ماظقرـقةمحقلماٌل حؾماظةيتمؼةـصمسؾقفة م
ض غقنماٌقاصػ تموضؿ نماىقدةمواٌؼ ؼقسمواالخؿؾ رمعـماظؼ غقنماإلضؾقؿلماٌذطقرمأسئه.موجيريموضعمظقاححمإضؾقؿقةمظؾةد م
اظعؿؾمبؼ غقنماٌقاصػ تموضؿ نماىقدةمواٌؼ ؼقسمواالخؿؾ ر،م.2996م
م
تارؼخماإلغشاء:م
م
متّمتقضقعماٌع ػدةماظيتمأُغشؽتممبقجؾف ممج سةمذرقمأصرؼؼق م م39مغقصؿدل/تشرؼـماظـ غلم،1999مودخؾتمحقّةزماظؿـػقةذم
م7مؼقظقق/متقزم.2999م
م
(د)م ادلـظؿاتماألسضاءم(إدمموسـوانمغؼاطماالتصالماظرئقلقة)م
م
تؿلظػممج سةمذرقمأصرؼؼق معـماظؾؾدانماظؿ ظقة:م
م
()1م مجفقرؼةمطقـق
()2م مجفقرؼةمبقروغدي
()3م مجفقرؼةمأوشـدا
()4م مجفقرؼةمرواغدا
()5م مجفقرؼةمتـزاغق ماٌؿقدة
م
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اذجفزةماظقرـقةماٌعـقةمبقضعماٌقاصػ تماظيتمتعؿؾمبصػةمغؼ طماتص لمظؾددؿقرماظغذاحلمػلمسؾكماظـققماظؿ ظل:م
م
()1م عؽؿبمطقـق مظؾؿع ؼرل
P.O Box 54974 - 00200, Nairobi, Kenya
Popo Road, Off Mombasa Road
اهل تػ:م(+254 20), 6005634

اظػ طس:م(+254 20) 6004031

اظدلؼدماإلظؽذلوغل:مinfo@kebs.org
اٌقضعماإلظؽذلوغل:مwww.kebs.org

م
()2م عؽؿبمبقروغديمظؾؿع ؼرل

Boulevard de la Tanzanie No 500 -B.P 3535
Bujumbura, Burundi
اهل تػ:م+257-22221577 / 22221815
اظدلؼدماإلظؽذلوغل:مinfo@bbn.bi

م
()3م اٌؽؿبماظقرينمظؾؿع ؼرلم مأوشـدامWeb: www.bbn.bi
P.O. Box 6329, Kampala, Uganda
Plot M217, Nakawa Industrial Area
اهل تػ:م+256 414 286123

اظػ طس:م+256 414 286123

اظدلؼدماإلظؽذلوغل:مinfo@unbs.go.ug

اٌقضعماإلظؽذلوغل:م www.unbs.go.ugم

م
()4م جمؾسماٌع ؼرلم مرواغدا

PO Box: 7099 Kigali-KicuKiro
اهل تػ:م+250 252-582945

اظػ طس:م+250 252-583305

اظدلؼدماإلظؽذلوغل:مinfo@rsb.gov.rw

اٌقضعماإلظؽذلوغل:مwww.rsb.gov.rwم

م
()5م عؽؿبماٌع ؼرلم متـزاغق

P O Box 9524, Dar es Salaam, TANZANIA
Ubungo Area, Morogoro Road / Sam Nujoma Road
اهل تػ:م+255 22 245 0298 | +255 22 245 0206 | +255 22 245 0949

اظػ طس:م+255 22 245 0959

اظدلؼدماإلظؽذلوغل:مinfo@tbs.go.tz

م

اٌقضعماإلظؽذلوغل:م www.tbs.go.tz

21

CX/EXEC 15/70/5

22

(ػا)م اهلقؽلم(اجلؿعقةماظعاعةمأومادلؤمتر مواجملؾسمأومأيمذؽلمآخرمعنمأذؽالماجلفازماظرئادي موغاوعماألعاغاةم
اظعاعة مواظؾفانماظػرسقةمادلعـقةممبوضوساتمخاصة،موعامإىلمذظك)م
م
ؼشؽؾمجمؾسماظقزرا مجف زاًمأسؾكمظقضعماظلق د تم ممج سةمذرقمأصرؼؼق ،موؼرصعمتؼ رؼرهمإىلمضؿةمرؤد ماظدولماًؿسم
اظشرؼؽة.م ؼقاصةؼماجملؾةسمسؾةكمععة ؼرلمدولمذةرقمأصرؼؼقة موؼعؾـفة مالسؿؿ دػة ماٌقحّةدم ماظةدولماذسضة موصؼة ًمظؼة غقنم
اٌقاصػ ت،موضؿ نماىقدة،مواٌؼ ؼقسمواالخؿؾ ر،م2996مىؿ سةمذةرقمأصرؼؼقةمم(عرصؼةم ًمأؼضةًم).موؼؿةلظػماجملؾةسمعةـم
اظقزرا ماٌلموظنيمسـماظشمونماً رجقةم ماظدولماظشرؼؽة.م
م
وؼل سدهماجملؾسماظؼط سلمظؾقزرا ماٌعـقنيمب ظؿف رة،مواظصـ سةمواٌ ظقةمواالدؿـؿ رم ماٌل حؾماٌؿصؾةمب ٌع ؼرلمواظؿف رة.م
م
EASCم=مىـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقمأصرؼؼق مػلمىـةمضط سقةمعلموظةمسـموضةعمععة ؼرلممج سةةمذةرقمأصرؼؼقةممواٌقاصؼةةم
سؾقف .موتردموز حػف م مض غقنماٌقاصػ ت،موضؿ نماىقدة،مواٌؼة ؼقسمواالخؿؾة ر،م2996مىؿ سةمةمذةرقمأصرؼؼقةمماٌرصةؼمم
رق ً.موتقجّفمػذهماظؾفـةمجمؾسماظقزرا محقلماٌل حؾماظلق د تقةماٌؿصؾةمبدلاعجماٌع ؼرلماٌطؾؼةم ماإلضؾقؿ.مم
م
SMCم=مىـةمصرسقةمصـقةمظقضعمعع ؼرلممج سةمذرقمأصرؼؼق متعقّـف مىـةةمععة ؼرلمبؾةدانمذةرقمأصرؼؼقةممظقضةعماٌعة ؼرلم
ب الدؿـ دمإىلمأصضؾماٌؿ رد تماظدوظقة.موتصقغماظؾفـةماظػرسقةمبراعجمظقضعماٌقاصػ تمتُق لمإىلمىـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقم
أصرؼؼق مظؾؿقاصؼةمسؾقف .م
م
TCsم=م ى نمضط سقةمصـقةمعلموظةمسـمصق شةمعع ؼرلمحمةددةمظؾؼط سة ت،موترصةعمتؼ رؼفة مإىلماظؾفـةةماظػرسقةةماظػـقةةم.م
وتعؿؾمح ظق ًم89مىـةمضط سقةمصـقة.م
م
وأعّ ماظؾف نماظؼط سقةماظػرسقةموجمؿقس تماظعؿؾمصفلمبصقرةمرحقلقةمجمؿقس تمخدلا معؿكصصةمتلة سدماظؾفة نماظػـقةةم
طلخص حقةم ماٌقضقع.م
م

EAC Standards organogram

م
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عصدرممتوؼلممجاسةمذرقمأصرؼؼقام

(و)م
م
تل ػؿماظدولماظشرؼؽةماًؿسمبؼقؿةم6.7معؾققنمدوالرمطؾمدـة.مطذظؽ،مصننماظشرط م ماظؿـؿقةةمعـةؾماالهة دماذوروبةلم
وإدارةماظؿـؿقةماظدوظقةمعـمبنيمذةرط مطةـرلؼـمآخةرؼـ،مؼلة ػؿقنممبؾؾةغمطةؾرلمعةـماٌة لممبة مؼصةؾمإىلممتقؼةؾمبـلةؾةمم
59م ماٌ حةمعـماٌقزاغقةممب م مذظؽماٌش رؼع.م
م
(ز)م االجؿؿاساتم(ؼرجىمبقانمتواترػاموعؿودطمسددماحلضور موإردالمتؼرؼرمسنماالجؿؿاعماظلابق،ممباميفمذظاكم
أيمضراراتماختذت)مادلؿعؾؼةممبلائلمتغطىمطاصةم االتمأغشطةماهلقؽةمأومجزءاًمعـفا.م
م
ماالجؿؿ ة عماظـ ظةةثمسشةةرمظؾفـةةةمعع ة ؼرلمبؾةةدانمذةةرقمأصرؼؼق ة م(وػةةلمعـظؿةةةمإضؾقؿقةةةمععـقةةةمب ٌع ة ؼرل)ماظ ةذيماغعؼةةدم
م7مو8مع ؼق/أؼ رم2998م مأروذ ،متـزاغق ،متؼةرّرمتم شةؽقؾمعـؿةدىمإضؾقؿةلمظؾددةؿقرماظغةذاحلمٌع ىةةماظؼضة ؼ ماٌؿصةؾةم
بلئعةماذشذؼةم ماإلضؾقؿ.م
م
ثؿمس دماالجؿؿ عماظرابعمسشرمظؾفـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقمأصرؼؼق مظؾؿعؾرلمسـمرشؾؿفم مإض عةمعـؿدىمإضؾقؿلمظؾددؿقرماظغةذاحلم
ىؿ سةمذرقمأصرؼؼق معـمأجؾمتـلقؼماذغشطةماٌؿصؾةمب ظؼراراتماظيتمتؿكذػ مػقؽةماظددؿقرماظغذاحلم ماإلضؾقؿ.م
م
واصؼتمىـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقمأصرؼؼقة ،مخةئلماالجؿؿ سفة ماالدةؿــ حلماٌـعؼةدم م22مو23معة رسم/آذارم،2912مسؾةكم
إغش معـؿدىمظؾددؿقرماظغذاحلمىؿ سةمذرقمأصرؼؼق مطؾفـةمصرسقةمت بعةمظؾفـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقمأصرؼؼق .مم
م
طذظؽ،مواصؼماالجؿؿ عماظل بعمسشرمظؾفـةمعع ؼرلمبؾدانمذرقمأصرؼؼق ماظذيماغعؼدم م25مو25مؼقظقق/متقزم2913م مأروذة م
سؾكمإجرا اتمواخؿص ص تمعـؿدىماظددؿقرماظغذاحلم ممج سةمذرقمأصرؼؼق ،موأرؾؼماٌـؿدىمرزلق ًمبقصػفمىـةةمصرسقةةم
ظؾفـةماٌع ؼرلم ممج سةمذرقمأصرؼؼق .
م
(ح)م اظعالضاتمععمعـظؿاتمدوظقةمأخرىم(عـظؿةماألشذؼةمواظزراساة،معـظؿاةماظصاقةماظعادلقاة،معـظؿااتمأخارىم
تابعةمظألعممادلؿقدةمأومشريػا)م(ؼُرجىماإلذارةمإىلمادممادلـظؿةموغوعماظعالضةمبفا)م
م
(أ)م مجم لموضعماٌقاصػ ت،موضعتممج سةةمذةرقمأصرؼؼقةممعةذطرةمتػة ػؿمعةعماٌـظؿةةماإلضؾقؿقةةماذصرؼؼقةةمظؿقحقةدم
اٌؼ ؼقس.
(ب)م مإر رمترتقبمثئثل،موضعتممج سةمذرقمأصرؼؼق مترتقبمتع ونمعةعماظلةققماٌشةذلطةمظشةرقمأصرؼؼقةممواىـةقبم
اذصرؼؼلمواىؿ سةماإلمن حقةمظؾفـقبماذصرؼؼل.
(ج)م وصّرتمعـظؿةةماذشذؼةةمواظزراسةةمماظةدسؿمىمؿ سةةمذةرقمأصرؼؼقةمم موضةعماخؿص صة تمعـؿةدىماظددةؿقرماظغةذاحلم
ظؾفؿ سة،موغظ عفماظداخؾلموبرغ عجمسؿؾف.مم
(د)م وصّرمحل بمأع غةماظددؿقرماظغذاحلماظدسؿمظعؼدماجؿؿ عمخدلا مظؾددؿقرماظغذاحلم م26مو27مدؾؿؿدل/أؼؾقلم2911م م
غرلوبل،مطقـق مظؾؿداولمبشلنماظطرؼؼةماظػضؾكمظؾؿضلمضةدع ًم متعزؼةزمعشة رطةماظؾؾةدانماذسضة م ممج سةةمذةرقم
أصرؼؼق م مسؿؾماظددؿقرماظغذاحل.م
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(ػة)م تؿؿؿعممج سةمذرقمأصرؼؼق مبصػةمعراضبم ماٌـظؿةماظدوظقةمظؿقحقدماٌؼ ؼقسمعـذمس مم.2913م
(و)م اظدولماذسض م ممج سةمذرقمأصرؼؼق مػلمأؼض ًمأسضة م مماٌـظؿةةماظع ٌقةةمظصةقةمايقةقان،ممواالتػ ضقةةماظدوظقةةم
ظقض ؼةماظـؾ ت ت،موعـظؿةماظؿف رةماظع ٌقة،موػقؽةماظددؿقرماظغذاحل.
م
(ط)م اإلدفاممادلؿوضعميفمبرغاعجمادلواصػاتماظغذائقةمادلشرتكمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقةم
م
()1م حضقرماجؿؿ س تمػقؽةماظددؿقرماظغذاحلمظئرتؼ مبلق دة تممج سةةمذةرقمأصرؼؼقةمم معة مخيةصّممععة ؼرلمدةئعةم
اذشذؼةمب ظـلؾةمإىلماظؿف رةماظدوظقةمب ذشذؼةمودئعةماذشذؼة.
()2م اٌل ػؿةم ماظؿؼدممالسؿؿ دمعقاصػ تماظددؿقرماظغذاحلم ماإلضؾقؿ
()3م اظؿـلقؼمبنيماظدولماذسض مظؾؿش رطةم ماجؿؿ س تمىـةماظددؿقرماظغةذاحلمذاتماظصةؾةموحضةقرػم،ممبة م مذظةؽم
جمؿقس تمسؿؾماًدلا .
()4م رصعماظؿؼ رؼرمإىلماهلقؽةمبشلنمح ظةماسؿؿ دمعقاصػ تماظددؿقرماظغذاحلمبقصػف معقاصػ تمشذاحقةمإضؾقؿقة.
()5م رصدمبراعجمتؼققؿماٌك ررمورصعمتؼ رؼرمبشلغف مإىلماهلقؽة.
()6م هدؼدمخدلا مإضؾقؿقنيمظؾؿش رطةم ماظؾققثمو ماجؿؿ س تمجمؿقس تمخدلا محمدّدةم مػقؽةماظددؿقرماظغذاحل.
م
(ي)م األغشاااطةماظلاااابؼةمغقابا اةًمسااانمػقؽاااةماظدداااؿورماظغاااذائيمومبرغااااعجمادلواصاااػاتماظغذائقاااةمادلشااارتكم
بنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعادلقة،موادلؿصؾةمبفؿامم
م
جيريماظعؿؾمح ظق ًمعـمخئلمعش رطةماظدولماذسض م ممج سةمذرقمأصرؼؼق م
م
الماظـشاطمادلطؾوبمادلشارطةمصقهمبصػةمعراضبم
(ك)م
م
أ-م اجؿؿ س تمػقؽةماظددؿقرماظغذاحلم
ب-م اجؿؿ س تمىـةماظؿـلقؼماٌشذلطةمبنيمعـظؿةماذشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظع ٌقةم مأصرؼػق م
ج-م أغشطةمى نماظددؿقرماظغذاحلم
م
(م)م ظغةمادلرادؾة:ماإلنؾقزؼةم
م
(ن)م ادممووزقػةماظشكصماظذيمضدممادلعؾوعاتموسـواغه:م
م
Mr. Willy Musinguzi
Principal Standards Officer
East African Community Secretariat
P.O Box 1096
Arusha, Tanzania
اظػ طس:م255-27-2504253/8
اهل تػماظرزلل:م255-27-250255

اهل تػماىقالماظشكصل:م255 782531697
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اظدلؼدماإلظؽذلوغلماظرزلل:مwmusinguzi@eachq.org

اظدلؼدماإلظؽذلوغلماظشكصل:مmusinguziwilly@yahoo.co.uk

م
(س)م اظؿوضقعمواظؿارؼخ.م
م
Willy Musinguziم
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