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التنويه المطلوب:
أأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .2021.إنشاء المخططات البيانية لسالسل اإلنتاج باستخدام برنامج إكسل .روما .نشرته
منظمة األغذية والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
[أضف الرابط  DOIإذا ت ّم توفيره من قبل]OCC
المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (المنظمة) بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد ،أو إقليم ،أو مدينة ،أو منطقة ،أو لسلطات
أي منها ،أو بشأن تعيين حدودها وتخومها .وال تعني اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين ،سواء كانت مشمولة
ببراءات االختراع أم ال ،أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها على أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.
إن وجهات النظر ال ُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف (المؤلفين) وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو
سياساتها.
[ ISBNأدخل الرقم]
©ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﺰراﻋﺔ [ ،أدخل السنة]

بعض الحقوق محفوظة .هذا ال ُمصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع اإلبداعي نسب المصنف  -غير تجاري -
المشاركة بالمثل  3.0لفائدة المنظمات الحكومية الدولية
(.)CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
بموجب أحكام هذا الترخيص ،يمكن نسخ هذا العمل ،وإعادة توزيعه ،وتكييفه ألغراض غير تجارية ،بشرط التنويه بمصدر
العمل على نحو مناسب .وفي أي استخدام لهذا العمل ،ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة ،أو
منتجات ،أو خدمات محددة .وال يسمح باستخدام شعار المنظمة .وإذا تم تكييف العمل ،فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس
ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله .وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل ،فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي باإلضافة
إلى التنويه المطلوب“ :لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .والمنظمة ليست مسؤولة عن
محتوى أو دقة هذه الترجمة .وسوف تكون الطبعة [طبعة اللغة] األصلية هي الطبعة المعتمدة”.
تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي ال يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد
في المادة  8من الترخيص ،باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص .وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها
في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ،http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesوسيتم
إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (.)UNCITRAL
مواد الطرف الثالث .يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث ،مثل
الجداول ،واألشكال ،والصور ،مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذن من
صاحب حقوق التأليف والنشر .وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق
المستخدم وحده.
المبيعات ،والحقوق ،والترخيص .يمكن االطالع على منتجات المنظمة اإلعالمية على الموقع الشبكي للمنظمة (http://www.
 )fao.org/publications/arويمكن شراؤها من خالل  .publications-sales@fao.orgوينبغي تقديم طلبات االستخدام
التجاري عن طريق .www.fao.org/contact-us/licence-request :وينبغي تقديم االستفسارات المتعلقة بالحقوق
والترخيص إلى.copyright@fao.org :

النص في هذه الوثيقة ليس تفسيراً قانونيا ً رسميا ً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )IPPCأو وثائقها ذات الصلة  ،ويتم إنتاجه
لإلعالم العام فقط .لترجمة هذه المواد  ،يرجى االتصال بـ  ippc@fao.orgللحصول على معلومات حول اتفاقية النشر
المشترك.

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻻﻧﺘﺎج
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴًﻘﺎ ﺑﻨﻬﺞ اﻟﻨُﻈﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .وﻳُﻄﺒﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ /وﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت 1.وﻳﻜﻤﻦ أﺳﻠﻮب اﳊﺪ
ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﺬي ﺗﺒﻴّﻨﻬﺎ أداة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت إرﺳﺎل أي ﺷﺤﻨﺔ أو ﺳﻠﻊ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ آﻓﺔ زراﻋﻴﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻳُﻘﻠﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت إدﺧﺎل ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض
أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺗﺆﺛﺮ أﻳ ً
ﳍﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد) .آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻄﺒﻴﻖ أداة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ ﻻ ﻳُﺒﲔ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ
إدﺧﺎل اﻵﻓﺔ( .وﺗُﺴﺘﺨﺪم ﰲ ذﻟﻚ أداة ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺨﺘﺎرة وﻣﺪى ﻗﺒﻮﳍﺎ.
وأداة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎ‹ت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ِّﺪر أو ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ﻛﻲ ﺗﻮﺿﺢ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺨﺘﺎرة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﳐﻄﻄﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .وﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ •ﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎ‹ت ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﶈﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ،أو اﳌﻬﺘﻤﲔ ﲟﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮً• ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط
اﻻﺳﺘﲑاد او اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وﺗﻌﺘﱪ أداة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج أداًة ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﲤﺎًﻣﺎ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺸﲑ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﳍﺎ ﺿﻤﻨﻴًﺎ إﱃ ﳏﺼﻮل ﺣﻮﱄ ﻳُﺰرع ﺳﻨﻮًž
وﻳﻨﻤﻮ ﰒ ُﳛﺼﺪ ﻓﺈن اﻷداة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎ‹ت اﳌﻌِّﻤﺮة أو اﻟﻨﺒﺎ‹ت اﻟﱵ ُﲢﺼﺪ ﻋﺪة ﻣﺮات ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻟﻜﻦ
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﲢﺮﻳﺮي ¢ﻧﻮي ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ .واﻟﻮاﻗﻊ أن اﳌﻔﻬﻮم ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أﻳ ً
اﻷﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﺿﺪ آﻓﺔ واﺣﺪة 2ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻵﻓﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺴﺎر واﺣﺪ ﻣﺎ ﱂ ﺗُﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻹﺻﺪار ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة أﺛﻨﺎء
ﻀﺎ ﻋﺮض اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ وﺻﻮل اﻟﺸﺤﻨﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻘﻞ ﺷﺤﻨﺔ اﳌﻨﺘﻮج أو ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮِرد .وﳝﻜﻦ أﻳ ً
اﳌﻨﺸﻮد اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ
إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻘﻂ ذﻟﻚ اﳌﻜ ِّﻮن .وﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ •ﻟﺘﻌﺮض §ﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻵﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﺎد )ﻳُﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺔ أﺻًﻼ( .واﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﻫﻮ اﳋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻪ.

 1ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻣﻮس أو اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮﲰﻲ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  .5أﻧﻈﺮ ’آﻓﺔ‘ ’ ،وﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت‘’ ،وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‘ .وﺗﻌّﺮف ﻫﻨﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﱂ ﻳﺮد ﳍﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﻣﺴﺮد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ ﳍﺎ.
 2ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج آﻓﺔ واﺣﺪة ،أو رﲟﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ آﻓﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﺸﺎvﺔ .ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ،
رﻏﻢ ﺗﻌﺪد أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﳝﻜﻦ إدار}ﺎ ~ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
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وﻳﺮد ﰲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل 3ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻫﺬﻩ اﻷداة .وﳝﻜﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻀﺎ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺳﻴﺎق اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ .وﻳُﺸﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻟﻜﱰوﱐ أﻳ ً
اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻷداة .وﺗﻄﱠﻮرت اﻷدوات ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺻﺪار وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﻄﺮأ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ.
وﳝﻜﻦ ﻋﺮض ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺪة ﻃﺮق ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ رﲰﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺳﺒﻮرة أو •ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﳎﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮًرا .وﺗُﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺴﺘﺨﺪم ²ﺎ ﺑﺮ³ﻣﺞ ®) Microsoft® Excelﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ إﻛﺴﻞ( ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻼﺳﻞ إﻧﺘﺎج
ﻟﻮﺻﻒ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ •ﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﺼﻮل ﻣﺎ/ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎ/ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ/إﻗﻠﻴﻢ
ﻣﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
وﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻷداة أﺛﻨﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ رﲰﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻘﺎش.
ﻀﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻏﲑ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻳ ً
ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻣﺜًﻼ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺻﺨﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ )اﳌﺰارﻋﲔ( أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎش أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
رﲰﻴًﺎ )ﺗُﺒﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ( .وﻳﺮد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺠﺎب ²ﺎ
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ )اﳌﺰارﻋﻮن واﻟﺸﺎﺣﻨﻮن و اﻟﻨﺎﻗﻠﻮن واﳌﻮزﻋﻮن ﻏﲑﻫﻢ( ﻻداة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ.

وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ أداة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ ·¸ﺎ ":ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎﱐ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺒﺎﰐ
ﻣﻌﱠﲔ ﻳﺒّﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات ووﻗﺖ اﲣﺎذﻫﺎ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺮﻣﻴﺰﻩ ﲝﺴﺐ اﻷﻫﺪاف )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺳﻴﻠﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ أو ﻣﺼﺪر
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار( واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻺﺟﺮاء )ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،أو ﻧﺸﺎط ﲡﺎري ،أو ﻏﲑﳘﺎ(".
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ آن واﺣﺪ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷداة رﻣﻮًزا ﺷﻜﻠﻴﺔ وﻟﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  8ﻓﺌﺎت
ﳐﺘﻠﻔﺔ:

وﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻳﻮﺻﻰ •ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﶈﺼﻮل ودورة ﺣﻴﺎة اﻵﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ
ﻧﻘﺎط اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ .ﻏﲑ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺪون ﻫﺬا اﳌﻮرد إذا
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء .وﺗُﺸﲑ اﻟﺘﺠﺎرب إﱃ أن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰒ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء وﻗﺖ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻼزم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة.
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ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﻌﺘﺎدﻳﻦ ،أو ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﳎﺎً… ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﳌﺮﻓﻖ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة:

https://standardsfacility.org/PG328#:~:text=Beyond%20Compliance%3A%20Integrated%20systems%20approach%20for%20pest%20risk%20management,of%20innovati

.ve%20decision%20support%20tools
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وأﺧًﲑا ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻷداة ﲟﻔﺮدﻫﺎ .وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔﻴًﺪا ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﳌﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺒﲑ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت .وﺳﻴﻮﺿﺢ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ وﻳُﺒِّﺴﻂ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﺘﺎج ﺷﺮﺣﻪ إﱃ ﻋﺪة ﺻﻔﺤﺎت .ﻏﲑ
أن اﻷداة ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﺑﲔ ا§ﻤﻮﻋﺎت .وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﻟﺐ ﳕﻮذﺟﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﺸﺮح او اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺔ او اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﺒﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ او اﻻﺳﺘﲑاد.

أﻫﺪاف اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺒﻴﱠﻨﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻷﻫﺪاف .وﻳُﺸﲑ اﳍﺪف إﱃ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳُﻘﻠﻞ ²ﺎ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ .وﻻ ﺗُﻘﻠﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻟﻨﺠﺎح ¸ﺞ اﻟﻨُﻈﻢ.
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺧﱪة ﰲ إدارة اﻵﻓﺎت أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳊﺎﻻت
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ .وﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ
•ﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ²ﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﺪاﺑﲑ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﳛﻘﻖ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .وُﲤﺜِّﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم واﳊﻔﺎظ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻴﺰة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاž
اﺳﺘﺨﺪام ¸ﺞ اﻟﻨُﻈﻢ ،ذﻟﻚ أن إﺧﻔﺎق أي ﺗﺪﺑﲑ أو ﻗﺼﻮرﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆدي ﻓﻮرًا إﱃ إﺧﻔﺎق
اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ.
وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﲑ .وﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻟﺰžدة
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ²ﺪف اﻟﺘﺪﺑﲑ ذي اﻟﺼﻠﺔ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ واﺿًﺤﺎ ﳌﺴﺘﺨﺪم اﻷداة .ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أن اﳌﺰارﻋﲔ ﻗﺪ
ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻘﻮل ·ن ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻵﻓﺔ ﰲ اﳊﻘﻞ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ·ﻧﻪ ﻳُﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻵﻓﺔ .وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﲔ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺎ ·ﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻟﺴﺠﻼت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ·ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺪﺑﲑ •ﻟﺘﺎﱄ ﳎﺮد ﻧﺸﺎط
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮً• .ﻏﲑ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳُﺸﺎر ²ﺎ إﱃ ذﻟﻚ أد³ﻩ ﺗﺮﺗﺒﻂ •ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر
ﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻫﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒّﻊ.
ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ .وﻫﻨﺎك أﻳ ً
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺌﺔ أﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺮد ﳍﺎ وﺻﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ
أد³ﻩ:
اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﱰﺣﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗُﺸﻜﻠﻪ اﻵﻓﺔ/ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺻﺎﺑﺔ ²ﺎ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻵﻓﺔ
ﻣﻨﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ •ﻵﻓﺔ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ •ﻵﻓﺔ
ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة اﻹﺻﺎﺑﺔ •ﻵﻓﺔ
4

 4ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻧﻈﺮ اﳉﺪول  :1-4اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل .ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل،
اﻟﺼﻔﺤﺎت .67-65
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أدﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺮاء او ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺎ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أداء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒّﻊ

اﻧﺸﺎء ﳐﻄﻄﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺑﺮDﻣﺞ إﻛﺴﻞ
وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ )ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﱪ³ﻣﺞ •ورﺑﻮﻳﻨﺖ  (PowerPointإذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴًﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أو ﰲ ﺣﺎل
ﻋﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ¸ﺞ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ او ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻳﺘﻴﺢ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻠﺼﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ •ﻟﻔﻌﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺧﻴﺎرﻳﻦ .وﺗﺘﺎح ﻟﻮﺣﺔ أﻟﻮان ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام .ﻛﻤﺎ أن
ﻛﺜًﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ •ﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺳﻴﺒﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻹﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﳌﻌﺮوض:
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ﻗُﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب واﺳﺘﺨﺪم ’ﻣﻠﻒ|ﻓﺘﺢ‘ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج
” “BCG Production Chain Template v1.0_ar.xlsxأو ﳝﻜﻦ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ اﳌﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻔﺢ
ﻣﻠﻔﺎت وﻳﻨﺪوز ) (Windows File Explorerﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﺮ اﳌﺰدوج ﻓﻮق اﺳﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ
وﲢﻤﻴﻞ اﳌﻠﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
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اُﻧﻘﺮ ﻓﻮق ’ﻣﻠﻒ|ﺣﻔﻆ •ﺳﻢ‘ واﺣﻔﻆ اﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮص اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﶈﻠﻲ )ﰲ اﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﰲ ﳎﻠﺪ
•ﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺜﻞ.“ C:\BCG Production Chain Tool” :
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ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ²ﺬا اﳌﻠﻒ ﻛﻘﺎﻟﺐ ﳕﻮذﺟﻲ رﺋﻴﺴﻲ ،ﻳُﻌﺎد ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻠﻒ •ﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺜﻞ”:
 ،“ProdChain–Mangoes_20190603ﻟﺒﺪء ﻧﺴﺨﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﳏﺪدة.
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ﺳﱰى ﰲ أﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ زرﻗﺎء .أﻛﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻛﻲ ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺮاد إﻧﺸﺎؤﻫﺎ.
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ﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﻮﺟﻮد ﲢﺖ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﱵ ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮ ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
رﻣﺰ ﻟﻮﱐ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ( وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻳُﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻠﻮﱐ .وﳝﻜﻦ ﻧﺴﺦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
وﻟﺼﻘﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻐﻴﲑ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻨﺼﻲ.
)أ(

)ب(

ﻟﻨﺴﺦ ﻓﻘﺎﻋﺔ أو ﺳﻬﻢ :ﻗُﻢ •ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮاد ﻧﺴﺨﻪ واﻧﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﻳﺴﺮ ،ﰒ اﻧﻘﺮ •ﻟﺰر اﻷﳝﻦ
ﻓﻮق اﻟﻌﻨﺼﺮ اﶈﱠﺪد ،واﻧﻘﺮ ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ”ﻧﺴﺦ“ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .اﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺰر اﳌﺎوس
اﻷﳝﻦ وﻗُﻢ •ﺧﺘﻴﺎر ” ﻟﺼﻖ“ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻧﻘﻠﻪ وﲢﺮﻳﺮﻩ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻚ.
ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﻗﻢ •ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ •ﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﻳﺴﺮ واﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻩ ﰒ اﺗﺮك زر اﳌﺎوس أو زر ﻟﻮﺣﺔ
5

)ج(

اﻟﻠﻤﺲ.
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﰲ ﻓﻘﺎﻋﺔ ،اُﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﻨﺺ اﳌﻮﺟﻮد داﺧﻞ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ وﻗﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد.
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ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﳋﻀﺮاء •ﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ .ﻏﲑ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
ﻀﺎ ﻧﺴﺨﻬﺎ أو
إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﳝﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أﻳ ً
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻳﺒﺪأ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻨﺴﺦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ أو اﻷﻫﺪاف اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻟﺼﻘﻬﺎ ﰒ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﺺ اﶈﱠﺪد أﺛﻨﺎء
ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﳋﻀﺮاء .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ ا§ﻤﻮﻋﺎت ﻫﺪف اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﰒ ﺗﻌﻮد ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ .ﻏﲑ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﺪء اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨﺪ أي ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺒًﻌﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎم ا§ﻤﻮﻋﺔ
أو ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻘﺎش.
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اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﱰاﺑﻄﺎت)اﻧﻄﻼق اﻻﺳﻬﻢ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ( .وﳝﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ اﻷﺳﻬﻢ وﻟﺼﻘﻬﺎ
ﻀﺎ ﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮى أن
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت )اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أد³ﻩ( .وﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أﻳ ً
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ.
)أ(

)ب(
-9

ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻷﺳﻬﻢ •ﻟﻔﻘﺎﻋﺎت ،ﻗُﻢ •ﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﳌﺎوس اﻷﻳﺴﺮ ،وﺳﺘﻈﻬﺮ
ﺣﻴﻨﺌﺬ داﺋﺮ‹ن ﰲ ﻛﻞ ﻃﺮف .اﺳﺤﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﻐﲑة
ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر وﺳﺤﺒﻪ إﱃ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﺳﺘﻈﻬﺮ ﲦﺎﱐ ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ .اﺧﱰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰒ اﺗﺮك
اﻟﺰر .ﻗُﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻢ •ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻠﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮى أن اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ُﲤﺜِّﻞ ﻋﻨﺼًﺮا ﳐﺘﻠًﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي أدﺧﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

 -10إذا ﻛﻨﺖ ﺗُﻘﺎرن ﺑﲔ ﺳﻠﺴﻠﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ )ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺜًﻼ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو اﻵﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ •ﳌﻨﺘﺞ
اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻧﻔﺴﻪ( ﳝﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﰒ ﻟﺼﻘﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺣﺬف اﻷﻗﺴﺎم ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺴﺦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻀﻊ ﺧﻄﻮات:
)أ(
)ب(

)ج(

اُﻧﻘﺮ ﻓﻮق ”اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ“ ﰲ ﺷﺮﻳﻂ أدوات إﻛﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.
اُﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺴﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ زر ” ﲝﺚ وﲢﺪﻳﺪ“ ﰲ أﻗﺼﻰ ﳝﲔ ¸ﺎﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰒ اُﻧﻘﺮ
ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﳝﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر ”ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ“ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻗُﻢ •ﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ” Add to Quick
) “Access Toolbarأﺿﻒ إﱃ ﺷﺮﻳﻂ أدوات اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ( ،وﺳﱰى اﻵن ﰲ اﳉﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ
ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ رﻣﺰ ﺳﻬﻢ ﺻﻐﲑ .وﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻚ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ •ﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺎوس/ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻤﺲ أو اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻼ .žوﻟﻦ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ إّﻻ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﺑﺮ³ﻣﺞ إﻛﺴﻞ.
اُﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺴﻬﻢ ﻟﺘﻈﻠﻴﻠﻪ .وﳝﻜﻨﻚ اﻵن اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺤﺐ اﳌﺆﺷﺮ ﺣﻮل
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)د(

)ه(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(

اﳌﺎوس ﺧﺎرج ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ.
ﺣّﺮك اﳌﺆﺷﺮ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰒ اُﻧﻘﺮ ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﳝﻦ/ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻤﺲ ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر .اﺳﺤﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺎوس إﱃ أﺳﻔﻞ ﳝﲔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
داﺧﻞ اﻹﻃﺎر .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﱰك زر اﳌﺎوس/ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻤﺲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ اﺧﱰت ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة
داﺧﻞ اﻹﻃﺎر.
اُﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻗﻤﺖ •ﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪًﻣﺎ زر اﳌﺎوس اﻷﳝﻦ ﰒ اﻧﻘﺮ •ﻟﺰر اﻷﻳﺴﺮ
ﻋﻠﻰ ”ﻧﺴﺦ“.
ﻗُﻢ •ﺧﺘﻴﺎر ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أﺳﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ إﻛﺴﻞ أو اﻓﺘﺢ ﻣﻠًﻔﺎ ﺟﺪﻳًﺪا
)ﺗﺬّﻛﺮ أن ﻳﻜﻮن اﲰﻪ ﳐﺘﻠًﻔﺎ( .اُﻧﻘﺮ ﺑﺰر اﳌﺎوس اﻷﳝﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﺧﱰ ”ﻟﺼﻖ“.
ﺗﻈﻬﺮ أﻣﺎﻣﻚ اﻵن ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻹﺧﻔﺎء ﺧﻄﻮط اﻟﺸﺒﻜﺔ ،اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ”ﻋﺮض“ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ وﻗُﻢ Öﻟﻐﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳌﺮﺑﻊ
ﲜﻮار ”ﺧﻄﻮط اﻟﺸﺒﻜﺔ“.
ﻹﻋﺎدة اﳌﺆﺷﺮ إﱃ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻛﻲ ﺗﺘﻤﱠﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻼ žﰲ ورﻗﺔ اﳉﺪول( ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ إّﻻ اﻟﻨﻘﺮ
ﻓﻮق اﻟﺴﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ أﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ إﻛﺴﻞ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﺧﺘﻴﺎر.
اﺑﺪأ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺴﻮﺧﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﳌﺜﺎل ذي اﻟﺼﻠﺔ ،وﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ وﻓﺮت اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪًﻻ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﺣﺎﳌﺎ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح أن ﻫﻨﺎك اﻣﺎ ﺗﺪاﺑﲑ
زاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ أو أن ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻔﻘﻮدة ﲟﺠﺮد ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﻌﺮض اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .وإذا ﻛﺎن ﻳﺴﺎورك أي ﺷﻚ أو إذا
ا¢ر ﻋﻨﺪك أي اﺧﺘﻼف ،ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻌﻠﱠﻖ ﰲ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺘﻪ .وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ إدراج اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاردة ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .وﳝﻜﻦ
أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺿﺮورة اﻹﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﺑﺸﺤﻨﺔ ﻣﺎ ،أو إﺿﺎﻓﺔ إﻗﺮار ﻣﻌﱠﲔ ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،أو إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﺑﻞ وإﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ذات
ﺻﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺔ اﶈﺪدة.
ﻀﺎ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
وﺗﻌﲏ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﰲ دﻋﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج أﻳ ً
ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎش .أو ﳝﻜﻦ ﻧﺴﺦ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﱠﲔ ﰒ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ إذا ﺑﺪا أﻧﻪ ُﳝﺜِّﻞ ﺧﻄًﺮا أﻛﱪ ،أو إذا ﻛﺎن ﳝﺜِّﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺼﻠﺔ ،أو إذا ﻛﺎن ُﳝﺜِّﻞ اﳉﺰء
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ ،أو إذا ﻛﺎن ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﻔ ّ
ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎ‹ت.
وﺛﺒُﺖ أن اداة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ رﺑﻂ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ .وﻻ Úﺪف اﻷداة إﱃ ﲨﻊ
ﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ أداة دﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨُﻈﻢ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼ ّ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺸﺮوع ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل وإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﱠﻤﻤﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ
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ﻀﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﺗﺪﺑﲑ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ
•ﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ •ﻳﺰ .وﺳﻴﺘﻴﺢ ذﻟﻚ أﻳ ً
أو ﺗﻮﻗّﻊ ﻣﺴﺘﻮžت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷداء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ •ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺻﻠﻲ.
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اﻟﻣرﻓق اﻷول .ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،ﺛﻣﺎر اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟﺣﻠو ﻣن اﻟﺻﯾن إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ .Bactrocera spp
اﻟﻐرض ﻣن ھذا اﻟﻣرﻓق ھو ﺗوﺿﯾﺢ اﻷھداف اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ؛ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزرﻋﺔ؛ وإﺛﺑﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
اﻟﻧظﺎم ،واﻟذي ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮫ أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑﻧﻘﺎط اﻟﺗﺣﻛم ﻟﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎت .ﻧﻣوذﺟﯾًﺎ ،ﺳﺗﻣﺛل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ واﺣدة وآﻓﺔ ﻣﻧظﻣﺔ واﺣدة
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ،وﻟﻛن ھذه اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗظﮭر ﻋدة أﻧواع ﻣن آﻓﺎت  ،Bactroceraﻣﻊ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت .ﯾوﺿﺢ ھذا ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻔﮭوم ،ﺣﯾث
ﯾوﺿﺢ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرء ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أو طﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﻔﯾدًا ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل أ 1.ﺳﻠﺳﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﺗﻣﺛل ﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ) (CIRﻟـ  .Bactrocera sppﻟﺗﺻدﯾر ﻓﺎﻛﮭﺔ اﻟﺑرﺗﻘﺎل
اﻟﺣﻠو ﻣن اﻟﺻﯾن إﻟﻰ ﻣواﻧﺊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻘﺎرﯾﺔ ).(APHIS، 2021

اﻟﺷﻛل أ 1.ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻹدارة أﻧواع ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺛﻣﺎر اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟﺣﻠو ﻣن اﻟﺻﯾن إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ]اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎردة ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ[.
ﯾﺣدد ﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ ھذا ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗداﺑﯾر )ﺗداﺑﯾر أو إﺟراءات أو ﺗدﺧﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ( ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻵﻓﺎت )ﺗظﮭر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﻘﺎﻋﺎت زرﻗﺎء(:
 .1ﯾﺟب أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟﺣﻠو اﻟﻣﺻدر ﻣن داﺧل ﻣﻛﺎن إﻧﺗﺎج ﺧﺎٍل ﻣن اﻵﻓﺎت ) (PFPPأو ﻣﻧطﻘﺔ ذات اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻶﻓﺎت
) ،(ALPPﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻷﻧواع  Bactroceraاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج
)ﻣﻊ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه( .ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﺧﺿراء" ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزرﻋﺔ"( ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ و/أو اﻟﺗداﺑﯾر
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ طوال اﻟﻣوﺳم أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﻧوات .ﻟذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻓﺈن إﻧﺷﺎء  ALPPأو ﺗﻌﯾﯾن رﻣز ﻟﻠﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ
ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ طوال اﻟوﻗت وﻻ ﯾﻠزم ﺗﻛرار ھذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟراء ﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراء.
اﻟﮭدف )ﻣن  PFPPأو  :(ALPPاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗﺣدي اﻵﻓﺎت )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ھو ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻌداد اﻵﻓﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑدﻻً ﻣن
إدارة اﻟﺳﻠﻌﺔ(.
ﺗوﻓر ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘًﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ھذه اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ إذا
ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر( .اﻟﮭدف )اﻟﻣراﻗﺑﺔ( :ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدي/اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت .إن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻻ ﯾﻐﯾر
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻵﻓﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻐﯾر ﺣﺎﻟﺔ  PFPPأو ) ALPPاﻧظر دﻟﯾل ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻵﻓﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ.(2019 ،
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 .2ﺗﺳﺟﯾل أﻣﺎﻛن اﻹﻧﺗﺎج ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ) (NPPOﻓﻲ اﻟﺻﯾن .ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھوﯾﺔ وﻣﻧﺷﺄ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ
طوال ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .اﻟﮭدف :اﻟﺗﺗﺑﻊ .ﻻ ﯾﻘﻠل ھذا اﻟﮭدف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻵﻓﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻟﻛﻧﮫ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﮭﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻧﻔﯾذ ﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ.
 .3ﺟروف ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ،ﻧﻌﺗﺑر ھذا وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻵﻓﺎت ﻟذﻟك اﺧﺗرﻧﺎ  -اﻟﮭدف :اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗﺣدي اﻵﻓﺎت.
 .4اﻟﻐﺳﯾل واﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻟﻔرﺷﺎة واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت )ﺑﻣطﮭرات اﻷﺳطﺢ وﻣﺑﯾدات اﻟﻔطرﯾﺎت( .ﯾﺑدو أن ھذا ﯾﺳﺗﮭدف آﻓﺎت اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣرﺟﻊ ﻻ ﯾذﻛر أي ﻣﻧﮭﺎ .اﻟﮭدف :ﺑدون ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻗد ﯾﻛون ھذا ﻣن أﺟل "اﻟﺣد ﻣن ﺗﺣدي اﻵﻓﺎت'' )آﻓﺔ
اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ( ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻌداد اﻵﻓﺔ أو "ﻣﻧﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت" ﻷﻧﮫ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﺷﯾﺋ ًﺎ ﻣوﺟودًا ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ
اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻟﻌدوى )ﻗد ﯾﻛون ھذا ﻵﻓﺎت اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺛل  Phytophthoraأو اﻟﺣﺷرات اﻟﻘﺷرﯾﺔ( .اﻟﻔرق ﺑﯾن ھذﯾن
اﻟﮭدﻓﯾن أﻗل وﺿوًﺣﺎ ﻣﻊ أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ،ﻣﺛل ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻷﻣراض اﻟﺳطﺣﯾﺔ.
 .5ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ،أو ﯾﻣﻛن إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ( .اﻟﮭدف :اﻟﺗﺗﺑﻊ ،ﻛﮭدف
رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻔرز ﻟﻣﻧﻊ وﺟود اﻵﻓﺎت.
 .6ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟﻣﻘطوﻓﺔ )ﻻ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣرﺟﻊ( .اﻟﮭدف :ﯾﻣﻧﻊ إﻋﺎدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ،أو ﺑﺷﻛل أﻛﺛر دﻗﺔ ﯾﻣﻧﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌد
اﻟﺣﺻﺎد.
 .7ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑرد اﻟﻌﺎﺑر ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 .aﺗﺗطﻠب اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎردة أﺛﻧﺎء ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إذا ﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف  PFPPﻟـ Bactrocera
 minaxو  B. tsuneonisو  /أو ﻣﻧطﻘﺔ ذات ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻶﻓﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ذات اﻻھﺗﻣﺎم
)ﻣﻧﺎطق ﺑﮭﺎ B. correctaو B. cucurbitaeو B. dorsalisو B. occipitalisو  ،B. pedestrisو ،(B. tau
وﻓﻘًﺎ ﻟﻧﮭﺞ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺻوف؛

 .bاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎردة اﻟﻌﺎﺑرة ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ إذا ﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻓﻲ  PFPPﻟﻠﻣﻧﺎطق ﺣﯾث ﺗوﺟد B. correctaو .B
ً
cucurbitaeو B. dorsalisو B. occipitalisو  ،B. pedestrisو ] B. tauﺑدون اﻟﻧوﻋﯾن اﻵﺧرﯾن[ ووﻓﻘﺎ ﻟﻧﮭﺞ
اﻷﻧظﻣﺔ.
اﻟﮭدف :اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻵﻓﺎت )ﻟﻐرض اﻷھداف ،ﺗﻔﺗرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ أن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗد ﺣدﺛت وأن اﻟﻌﻼج ﯾﺿﻌف ﺗﻠك
اﻵﻓﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟت ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﻘطﺔ(.
 .8ﺷﮭﺎدة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .اﻟﮭدف :دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراء )ھذا اﻟﮭدف ﯾﻌﻧﻲ ﻓﺣص اﻟﺳﺟﻼت واﻷوراق ﺑدﻻً ﻣن
أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت أو اﻻﺧﺗﺑﺎر أو اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﻛﺛف(.
ﻻﺣظ أن ﺑﻌض اﻹﺟراءات ﻟﮭﺎ أھداف ﻣﺗﻌددة .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾﻘﻠل اﻻﺻطﯾﺎد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺗﺣدي اﻵﻓﺎت )ﺗﻌداد اﻵﻓﺎت( وﻟﻛن ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﮫ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول "ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣدي اﻵﻓﺎت" .ﯾﺟب ﺗﺿﻣﯾن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻘط ﻣن اﻟﺗدﺑﯾر ،ﻟدﻋم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظﺎم.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺻﻔراء إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم
وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﻣﻠﺣوظﺔ :ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ﻓﻘﺎﻋﺗﯾن ﺻﻔراوﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧظﺎم :واﺣدة ﻟوﺻف
طرﯾﻘﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أو ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣﺣﻘق ﻟﻠﻧظﺎم واﻷﺧرى ﻟوﺻف اﻟﺗدﺑﯾر )اﻹﺟراءات( اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻵﻣﻧﺔ إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﻗد ﺗﺷﻣل
طرق اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﺑﺻري ،وﺗﻘطﯾﻊ اﻟﺛﻣﺎر ،واﻟﺣﺑس اﻟﻣﯾداﻧﻲ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك .ﺗﺗﺿﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺻوﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻵﻓﺎت
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدًا )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺟﺎوز ﺣد ﻣﻌﯾن أو ﺗم اﻛﺗﺷﺎف اﻹﺻﺎﺑﺔ( ﺗطﺑﯾق ﺗداﺑﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ،أو ﺗدﻣﯾر اﻟﺷﺣﻧﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺷﺣﻧﺔ
اﻟﻣﺗﺿررة إﻟﻰ ﺳوق ﺑدﯾل ﻣﻊ ﻗﯾود أﻗل .ﻗد ﯾﺻﺣﺢ اﻹﺟراء اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب ﻧظﺎم اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣوﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
ﯾ ُرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن ھذا اﻟﻣﺛﺎل ﺗم ﺗطوﯾره ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭور ،وﻟﻛن ﻗد ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟوﺿﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺷور أو ﺳوء اﻟﻔﮭم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﻟﻔﯾن .أي أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ.
اﻟﻣرﺟﻊ
) .APHIS (2021ﺗﻘرﯾر اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ) (CIRﻟﻠﺑرﺗﻘﺎل اﻟﺣﻠو )اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ( ﻣن اﻟﺻﯾن إﻟﻰ ﻣواﻧﺊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻘﺎرﯾﺔ
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/?action=cirReportP&PERMITTED_ID=10610603
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

