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وؼرجكمعـم.مأثريمسؾكماٌـاخرؾعمسددمحمدودمعـمػذهماظقثقؼةمظؾقّدمعـمتأثرياتمسؿؾقاتمعـظؿةماظزراسةمواألشذؼةمسؾكماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿ
ععظؿموثائؼماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾكم.ماظلادةماٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽّرممبإحضارمغلكفؿمععفؿمإديماالجؿؿاساتمظؿػاديمرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا

مwww.fao.org:اإلغرتغتمسؾكماظعـقانماظؿاظل

MM882/A 

A 

م

 النياتوة الصحة تدابري هوىة
م

 الدورة العاشرة

 0262آذار /مارس 02-61روما، 

 حتدوث -إصدار الشهادات اإللكرتونوة للصحة النياتوة 

 من جدول األعمال 3-9اليند 

لشهادات با املعنوة إعداد مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة، واللجنة الًوجوهوةمن 

 اقوة الدولوة لوقاوة النياتاتاالتفأمانة و ،اإللكرتونوة للصحة النياتوة

م

 إنشاء مركز للشهادات اإللكرتونوة للصحة النياتوة- أّواًل

م

درادعةمجعدوىمحعقلمإغ عاكمعرطعزمظؾ عفاداتممممممم(م4112)ػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةميفمدورتفاماظؿادععةممتؾّؼتم-م1

سؾعكمعقالعؾةممممؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمممظ فاداتماإلظاٌعـقةمبااظؿقجقفقةمماظؾفـةاإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،موذّفعتم

م1واسؿؿعدتماٌرصعؼمممم،ؾ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممممبصقرةمعؾّقة،ممباميفمذظؽماظؿقضريمإلغ عاكمعرطعزمظمممسؿؾفا

اٌقحعدةمولظقعاتمممم(XML)مظغعةماظؿؿققعزماظؼابؾعةمظدعؿعدادممممععؾقعاتمسـمواظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،مإلدارم)

ععـمعؽؿعبممم(ماهلقؽة)،مورؾؾتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةم14اظصقةماظـؾاتقةممظؿدابرياظدوظلمماٌعقاريفم(م4112)اظؿؾادلم

ؼزّودػاممبعامؼؽػعلمععـماٌعؾقععاتمالقعاذمضعراراتمب عأنمممممممم(م4112)ظؾفقؽةماهلقؽةمرصعمتؼرؼرمسـمذظؽمإديماظدورةماظعاذرةم

م.ماظـؾاتقةمطقػقةماٌضلمضدعاميفمعلأظةمإلدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقة

م

يفمسؿؾعفاميفممماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمادؿؿرتمخدلماظلـةماٌاضقة،مو-م4

م:ماجملاالتماظؿاظقةمهتمإذرافمعؽؿبماهلقؽة
م
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 .ماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموصفؿفامب أنماالرتؼاكممبلؿقىماظقسلم(1)

 .ماتمواظـفقضمبفاادؿطدعمصرصمتـؿقةماظؼدرم(4)

 .ماظؿقضريمإلغ اكمعرطزمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةم(3)

 .مبإغ اكمعرطزمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةحبثمعلائؾماظؿـػقذماٌؿصؾةمم(2)

م

ظقضاؼعةممعععممعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةممممممؿفؿقسةماظؿقجقفقةمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمظؾسؼدماجؿؿاعم-م3

مةىعماععوم،ظقضععمخطعةمسؿعؾ،موعـاض عةمصعرصمتـؿقعةماظؼعدراتمممممممم4112متقزم/ؼقظققـ،مػقظـدا،ميفمغقـقـشصااظـؾاتاتميفم

يفمماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممموتلؿؿر.مظؾؿرطزملظاعظامىقؿلٌامـعاظؿصؿقؿممؾئالع

غ ؽتمجمؿقسةمسؿعؾمتؼـقعةمظؾ عفاداتماإلظؽرتوغقعةممممموُم.مؾاظعؿميفمتؼّدممإحرازمٌقالؾةماجؿؿاساتمذفرؼةمسربماظػقدؼقمسؼد

تػالعقؾمطاصقعةمظؾؿعقّردؼـمالعؿؿؾنيمظؿقدؼعدممممممعععممم،ظؾؿرطزاٌقالػاتماظقزقػقةمظؾصقةماظـؾاتقةموسؿؾتمصعؾقًامسؾكموضعم

ممم.مماظؿؽاظقػماٌؼّدرة

م

ماالرتقاء مبسًوى الوعي

م

لعقائػمممخعسممماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمملدرتمم–ملقائػموضائع-م2

وعؼّدععةممم،حعقلمسؿعؾماجملؿقسعةماظؿقجقفقعةمممماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،متعقّصرملخعرماٌعؾقععاتممممسـمم1وضائع

اظصعقةمممظؿعدابريماظعدوظلمممظؾؿعقعارمم1إديمعػاػقؿماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصعقةماظـؾاتقعة،موعصعطؾقاتفا،مواٌرصعؼممممممدادقةم

م.م14اظـؾاتقةم

م

األدؽؾةماٌؿؽررةمظإلجابةمسؾكماألدعؽؾةماظعطمررحعتمخعدلماظعدورةماظؿادععةمهلقؽعةمممممممممُمسّدتم-األدؽؾةماٌؿؽررةم-م2

م.م2وػلمعـ قرةممؼضًامسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة(.م4112)تدابريماظصقةماظـؾاتقةم

م

ماظؾقابعةماظدوظقعةمظؾصعقةمممةماظـؾاتقةمسؾعكمملػقاتماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقمّتمهدؼثمم–اٌقضعماإلظؽرتوغلم-م6

اظ عفاداتممؽـمظطأرعرافماٌؿعاضعدةماظعـعقرمسؾعكمععؾقععاتمعرجعقعةموععرصعةماٌزؼعدمسعـمممممممممماظـؾاتقةمظؿقصريمعلاحةمحقثممي

واألدعؽؾةماٌؿؽعررةموذعرائ ممممملقائػموضعائعمووتؿقصرمدرادةماىدوىم.ماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموسـمطقػقةمتؼّدمماظعؿؾ

م.مودقضافماٌزؼدمععماظقضتم،قدةسرضمعػ

م

خدلمحؾؼاتماظعؿعؾماإلضؾقؿقعةماظلعـقؼةمظدتػاضقعةمممممم–محؾؼاتماظعؿؾماإلضؾقؿقةمظدتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتات-م7

،ممدجمتماظ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمطؿقضعقعمممممماظدوظقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماظطمتدؼرػاممعاغةماالتػاضقة

                                                      
ممم1 موضائعغ رت مملقائػ ماظـؾاتقةسـ مظؾصقة ماظدوظقة ماظؾقابة مسؾك ماظـؾاتقة مظؾصقة ماإلظؽرتوغقة ماظ فادات :https://www.ippc.int/core-

activities/ephytoم
مhttps://www.ippc.int/core-activities/ephyto:ماألدؽؾةماٌؿؽررةمم2

https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
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وذعّددوامسؾعكماياجعةمإديمإجعراكمممممم،وحظلماٌ ارطقنمبػرلةمعـاض ةماٌلائؾماٌؿعّؾؼةمباظعؿؾقعةموبؿـػقعذماٌرطعزمممم.ظؾؿـاض ة

م.معرطزيمواحدمسؾكماٌلؿقىماظعاٌل

م

خدلمػعذاماالجؿؿعاع،ممبؾغعتماٌـظؿعاتماإلضؾقؿقعةممممممم–ظقضاؼةماظـؾاتاتماٌ اوراتماظػـقةمبنيماٌـظؿاتماإلضؾقؿقةم-م8

.موضععمإجعراكاتماظؿـػقعذميفممضاظقؿفعاممممسعـممومسـممغ طؿفاماٌؿعّؾؼةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةظقضاؼةماظـؾاتاتم

م.مومذريمسؾكمدمقمخاصمإديممّنمععظؿماٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماٌ ارطةمطاغتمعلؿعّدةمظدسؿمإغ اكماٌرطز

م

متنموة القدرات

م

غقلعانمحؾؼعةمسؿعؾمممم/يفممبرؼعؾموضاؼةماظـؾاتاتميفمموروبامواظؾقرماٌؿقدعطممعـظؿةممسؼدتم–ماالجؿؿاساتماإلضؾقؿقة-م9

وضعّدممذيقععماظؾؾعدانمممم.مبؾعداًمم12ع عارطًامععـمممم34حقلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةموغظؿمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمذاتماظصؾةمععم

اظ عفاداتممسروضعًامسعـماظؿطعّقراتميفممممماظؾفـعةماظؿقجقفقعةماٌعـقعةمباظ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممممممموسضقمععـمم

ت عرؼـمم/ويفممطؿعقبرم.م3وؼؿقاصرمتؼرؼرمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمٌـظؿةموضاؼةماظـؾاتاتميفمموروبامواظؾقعرماٌؿقدعطمم.ماإلظؽرتوغقة

داتماػقؽةموضاؼةماظـؾاتميفملدقاموالعقطماهلعادحمحؾؼعةمسؿعؾمععـممجعؾمبـعاكماظػفعؿمواالدعؿعدادمظؾ عفممممممممممغّظؿتمم،األّول

.مبؾعداًمم41علعوواًلمععـمممم21وضدمحضرمحؾؼةماظعؿؾممطـرمععـمم.مػقؽةموضاؼةماظـؾاتاتبؾدانمماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمبني

ومعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمظقضاؼعةماظـؾاتعاتممممممماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةوضّدمممسضاكم

مزععمرمتهعمععؾقععاتمممطقثقؼعةمسـمػذاماالجؿؿاعموُضّدمممحدماظؿؼارؼرماظصادرةم.مض ةـااٌسروضًاموتقّظقامضقادةمبعضمجؾلاتم

CPM 2015/INF/08
ت رؼـماألّولممؼضًامحؾؼةمسؿعؾمظقعقمممم/يفممطؿقبرممعرؼؽاماظ ؿاظقةعـظؿةموضاؼةماظـؾاتاتميفموسؼدتم.م4

وحضرماالجؿؿاعمع عارطقنمععـماظؼطاسعاتمممم.ماجؿؿاسفاماظلـقيميفمإرارواحدمحقلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةم

ظؾصقةماظـؾاتقة،مواظؿقدؼاتماٌؿؾؼقة،مواظؼدراتمسؾكماظؿقّجفماياظلمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمورّطزتماٌـاض اتمةموايؽقع

وحضعرمم.ماظـعدوةمباظرتحقعبمموحظقتمم،وسؼدتمسّدةمجؾلاتمعـماألدؽؾةمواألجقبةمرقالماظققم.ماظراػـةمظؾعدؼدمعـماظؾؾدان

إضعاصةمإديمم.مبؾدانم2ممـؾقنمعـموطذظؽمماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةثدثةممسضاكمعـم

م.مصردًامعـماظؼطاعم81مطـرمعـمميفماظـدوةمذاركمذظؽ،

م

عـماٌؼّررمسؼدمجؾلعةمجاغؾقعةمخعدلماظعدورةماظعاذعرةمهلقؽعةمممممممم–ماىؾلةماىاغؾقةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة-م11

اإلظؽرتوغقعةممػفعقمماظ عفاداتمممٌطاععؾممسؾكمطلبمصفؿمٌؿعاضدةماٌفؿؿةمٌلاسدةماألررافما(م4112)تدابريماظصقةماظـؾاتقةم

م.مظؾصقةماظـؾاتقةموظؾؿؼرتحاتماٌؼّدعةمإديماهلقؽةمالقاذمضرارمب أغفا

م

اٌعـّقعةممؿقسعةمماجملوسؼبماجؿؿاعم،م4112ت رؼـماألّولم/يفممطؿقبرم–معرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارةاضرتاحم-م11

قفقعةماٌعـقعةمباظ عفاداتمممماظؾفـعةماظؿقجممعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمظقضاؼعةماظـؾاتعاتمعععممممممممسؿؾتماظؿكطقطماالدرتاتقفل،ب

                                                      
م3 مم معـظؿة مسؿؾ محؾؼة معـ ماٌؿقدطتؼرؼر مواظؾقر مموروبا ميف ماظـؾاتات ممبرؼؾموضاؼة ميف مغ/سؼدت ماإلظؽرتوغقةم4112قلان ماظ فادات :محقل

http://archives.eppo.int/MEETINGS/2014_conferences/e_certification_bakuم
مhttps://www.ippc.int/core-activities/governance/cpmمم4
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عرصعؼموضععماٌععاؼريممممومسضاكمعؽؿبمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقعةمععـممجعؾمإسعدادماضعرتاحممممممم،اإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة

اٌؿعاضعدةمظؿؾعادلمععؾقععاتمحعقلممممممبـاكمضدراتماألرعرافممفبفدممعرؼؽلدوالرمم1م411م111ٌ روعمبؼقؿةمموتـؿقةماظؿفارة

م:معـماالضرتاحمتقصريماظدسؿمظـدثةممغ طةمرئقلقةمواظغاؼة.ماظصقةماظـؾاتقةمإظؽرتوغقًا
م

 ظؿؾادلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمعؿلؼةتقصريممداةمساٌقةم:م1اظـ اطم. 

 سؾكماٌلؿقىممظؾصقةماظـؾاتقةموغقةذفاداتمإظؽرتوتؾؼلملدارمإلعلاسدةماظؾؾدانمسؾكموضعمغظاممسامم:م4اظـ اطم

 .ماظقرين

 معلاسدةماظؾؾدانمسؾكمتـػقذمذفاداتمإظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة:م3اظـ اطم. 

م

اظؼعرارمممعرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقعةماظؿفعارةممودقؿكذم.مدسؿمظدضرتاحمخطاباتموضّدمماظعدؼدمعـماألررافماٌؿعاضدة-م14

دؿربزماياجعةمإديممتقؼعؾمإضعايفمٌـصعبمععدؼرممممممويفمحالمإسطاكماٌـقة،م.م4112غقلانم/اظـفائلمب أنماالضرتاحميفممبرؼؾ

جـؾعًامإديممظؼرارمؼدسؿمب ّدةمإغ عاكماٌرطعزممممطؿامالمبدمعـماقاذماهلقؽة.مع روعمظلـؿنيموألغ طةمتدرؼبمظـمؼغّطقفاماٌ روع

م.ماٌ روعمػذاماالظؿزاعاتماٌاظقةميفمعامخيصجـبمععم

م

 دات اإللكرتونوة للصحة النياتوةالًحضري إلنشاء مركز للشها

م

اظؾفـعةماظؿقجقفقعةممموزقػقةمظؾؿرطزموواصؼتمسؾقفعاممعقالػاتمجمؿقسةمسؿؾمصـقةموضعتمم–اٌقالػاتماظقزقػقةم-م13

ودعقؾؼلمم.مجعداًماٌرطعزمبلعقطةمممموزائػجعؾميفماظػؾلػةماظلائدةمومتـّؾتم.ماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة

.مويفمتارؼخمالحؼ،مدقضعافماٌزؼعدمععـماظقزعائػمممم.مّفؾمسؾكماظؾؾدانماظؾدكمبادؿكدامماٌرطزوؼلم،ذظؽماظؿؽاظقػمعـكػضة

ودؿؽقنماٌعؾقعاتماٌؿعّؾؼعةمباظ عفاداتمع عّػرةمظضعؿانممممم.معفّؿنيممؼضًامعـمودرؼةماٌعؾقعاتممؼعؿربوسدوةمسؾكماظؾلارة،م

تػصعؾمبعنيمإردعالممممصؼعطممظػعرتةمزعـقعةمضصعريةمممممظدؼعفمماظ فاداتمبؾمدعققؿػظمبفعامممبؼراكةماٌرطزمؼؼقموظـم.ماألعـمواظلرؼة

.مدةاٌلؿقِرماٌـظؿةماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاترةموادؿدعفامعـمضؾؾماٌصدِّماٌـظؿةماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتاظ فادةمعـمجاغبم

م.موعطؾقبممنمتلؿؿرماًدعةمسؾكمعدارماظلاسةمرقالممؼامماألدؾقع

م

بلعقطممسؾكمذؽؾمردعؿمتقضعققلممممباظؽاعؾظـؼؾماٌعؾقعاتمبصقرةملعـةممؼدَّممولػمدفؾماظػفؿمظقزائػماٌرطزوُؼ-م12

رمردعائؾمعععمغعصمتػلعرييمممممٌلعاممعؼارغةوؼلؿكدممم.5عـملػقةمواحدةمعـ قرممؼضًامسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة

م.مظ رحماًطقاتماٌؿعّؾؼةمباألعـمواظؿصدؼؼ

م

سؾعكماٌلعؿقىمممماممإللعدارموادعؿدمماظ عفاداتماظقزقػقعةمممموملمؼؿّؿمبعدموضعمعقالػاتموزقػقةمطاعؾةمظؾـظعامماظععمم-م12

وميؽـمادؿكداممػذاماظـظاممعـمجاغبماألررافماٌؿعاضدةماظطمهظكمبـظعاممإلعدارمذعفاداتمظؾصعقةماظـؾاتقعةمممممم.ماظقرين

                                                      
مhttps://www.ippc.int/publications/ephyto-hub-vs-secure-letter-flowchart:مردؿمبقاغلمٌؼارغةمعلارمظؾردائؾمم5
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داتمإلعدارمذعفامممسؾعكمغظاععًامإظؽرتوغقعًامضعادرًامممموظؽـّفعامالممتؾعؽمحؿعكما نمممم(م7ماٌعقارماظدوظلمظؿدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمم)

م:مؾماظقزائػماألدادقةمنمت ؿوؼؿقّضعم.مإظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة
م

 إدخالمبقاغاتمذفاداتماظصقةماظـؾاتقة 

 (ظؾصقةماظـؾاتقةمورضقةموم/ذفاداتمإظؽرتوغقةمو)إلدارمذفاداتماظصقةماظـؾاتقةم 

 مخعرىمظقضاؼعةممممةقعمـروعـظؿعةممت ػريموإردالماظ فاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمإديماٌرطعزممومعؾاذعرةمإديمممممم

 اظـؾاتات

 قزؼـماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةماظطممّتمإرداهلاموادؿدعفا 

 مخعرىمظقضاؼعةماظـؾاتعاتمعؾاذعرًةممممممةقعمـروعـظؿعةممادؿدمماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمعـماٌرطزممومعـم

 وت ػريػا

 ظـؾاتقةمبـلكةمإلدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةما/رؾاسة/ع اػدة/ضراكةPDF> 

م

ؼـؾغلممنمؼقّصرمػعذاماظـظعاممعـعاصعمعفؿعةمظطأرعرافماٌؿعاضعدةماظعطمالمهظعكمحاظقعًامبـظعاممإظؽرتوغعلمورعينممممممممممممم-م16

مم.مظ رطائفاماظؿفارؼنيو

م

وػعذهمم.مضقاسعدماألسؿعالماظؿفارؼعةمممممنمُتؼعرَّرمجيعبممإضاصةمإديماٌقالعػاتماظقزقػقعة،مممم–مضقاسدماألسؿالماظؿفارؼة-م17

م:موت ؿؾماألعـؾةمسؾكمػذهماظؼقاسد.مطؾريمسـمتصؿقؿماٌرطزمموماظـظامماظقرينماظعامماظؼقاسدمعلؿؼؾةمإديمحّد
م

 وطقعػممماظعطمدؿلعؿكدممممعرطزماألعؿماٌؿقدةمظؿقلريماظؿفارةمواألسؿعالماظؿفارؼعةماإلظؽرتوغقعةممممخمططمغلكةمعـ

 .مدقؿّؿماالتػاقمسؾكماالغؿؼالمإديمغلكةمجدؼدةموتـػقذه

 مبروتقطقالتماالتصاالتماٌؼؾقظةمبنيماظـظامماظقرينمواٌرطز. 

 مطقػقةمهدؼثماٌصطؾقاتماٌؿلؼةمبادؿؿرار. 

 مطؾقاتاٌصماتلاقمطقػقةمادرتدادمتؽاظقػماٌرطزموايػازمسؾك. 

 ظقضاؼةمماالتػاضقةماظدوظقة/اظرتتقؾاتماظؿعاضدؼةمٌلؿكدعلماٌرطزمظؾقّدمعـمعلووظقةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمهدؼد

 .ماظـؾاتاتمسؾكمدؾقؾماٌـال

م

ضقاسعدممعظعؿممإجيعادمحؾعقلمٌمممّغفمميؽـمماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةتعؿربمو-م18

دعقؿّؿمحبـفعامظعؾعضمممممسدؼعدةموػـاكمخقاراتم.ماٌرطزمع روعمبعدماقاذمضرارمباٌضلمضدعًاميفػذهمتؼرؼؾًامماألسؿالماظؿفارؼة

م:معـمضؾقؾم،ضقاسدماألسؿالماظؿفارؼة
م

مةقعمـروعـظؿعةممميؽـمهؼقؼمذظؽمعـمخدلمإغ اكمحلاباتمعلعؾؼةماظعدصعمظؽعّؾممممم–لرتدمتؽاظقػماٌرطزمطقػمُت

ًاميفممعرؼؽقعمدوالرًاممxx.0عصعّدرةممومعلعؿقردةممممتاظقضاؼةماظـؾاتمةقـرواًصؿمعـمحلابمعـظؿةمومتاظقضاؼةماظـؾات

.مؼعدمردعؿمثابعتمذعفريممومدعـقيمٌلعؿكدعلماٌرطعزممممممممومميؽـمهد.مطّؾمعّرةمؼؿّؿمصقفامادؿدممذفادةميفماٌرطز

م.ميفؿماالدؿكداموادعةماظردؿماظلـقيموصؼًامظػؽاتممةجردمدؼدهوميؽـم
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م

جبؿقععماظؼقاسعدمممموضععمضائؿعةمطاعؾعةمممماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمموتؿقّظك-م19

ؾؾماقاذمضرارمباٌضلمضدعًاميفمع روعماٌرطز،موإاّلمميؽعـممنمؼفعدرمممشريممّنماظعؿؾمظـمؼؾدممض.مرؼةماٌطؾقبةاواًقاراتماظؿف

ويفمحالمضّررتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةماظ روعميفماظعؿؾ،مصإّنماجملؿقسةماظؿقجقفقةمتؼرتحماظعؿعؾمم.ماظقضتمواجملفقد

واٌرطعزماظعدوظلممم(منماظؼاغقغقةميفماظػاوعـًدمضلؿماظ وو)موعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمععممعاغةماالتػاضقة

اهلقؽعةمجملؿقسعةمطاعؾعةمععـممممممعؽؿعبممظؾقصقلمسؾكمتأؼقدعـممجؾموضعماظؼقاسدمواظلعلمم،اظؿابعمظطأعؿماٌؿقدةمةؾدققؾظ

اإلضعرارمبقجعقبموضععمبععضماظؼقاسعدميفموضعتمممممممعععمم)وؼـؾغلمإنازمذظؽمضؾؾماغؿفاكماٌرحؾعةماظؿفرؼؾقعةماألوديممم.ماظؼقاسد

.مظقضاؼةماظـؾاتاتماظراشؾةميفمادؿكدامماٌرطعزممةقـرقظااٌـظؿاتموجيبممنمتؽقنماظؼقاسد،مسـدموضعفا،معؼؾقظةمعـم(.مدابؼ

م.مبفدفمإدارةمضقاسدماٌرطزمؿلؿكدعنيظؾوميؽـمإغ اكمجمؿقسةم

م

ععمسعّدةممممجرتماجملؿقسةماظؿقجقفقةمعـاض اتخدلماظلـةماٌاضقة،مم–ممبزودي اخلدماتاملناقشات املًعّلقة - 41

وػـعاكمم.ممومادؿضاصةماٌرطزموإدارتفمإغ اكؼرشؾقنميفماظعؿؾمععماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمعـممجؾممعزوديمخدعات

ظقضععمموضدمباتمواضقًاممّغفميفمزّؾماظؼققدماظطمتطرحفاماٌقالػاتماظقزقػقة،مػـاكمدعؾؾمسدؼعدةمممم،اػؿؿاممضقيمباٌ روع

اًدععةمممدوزععمشعريممّنماخؿقعارممم.مؿعاضدةماظطمتقّدمتؾعادلماظ عفاداتمععـمخعدلماٌرطعزمممممحّؾمؼؾيبماحؿقاجاتماألررافماٌ

م.مرزمتؼدعًامضؾؾماقاذماهلقؽةمظؼرارماٌضلمضدعًاحيواٌـاض اتماٌػّصؾةمالمميؽـممنم

م

مابععةمظطأععؿمموػذاماٌرطزمػقمعـظؿةمت.مظطأعؿماٌؿقدةمعباؿظامةؾدققؾظععماٌرطزماظدوظلممعـؿرةوضدمجرتمعـاض اتم-م41

ؼلعرتدمممـؽعمظوم،خعدعاتمخعاصمممدوزوؼعؿعؾمطؿعمم.مطقاغًامتابعًامظطأععؿماٌؿقعدةممم32ألطـرمعـممةّقبالحتقّصرمخدعاتماٌؿقدةم

،ممباميفمذظعؽماظلعرؼةمواإلسػعاكاتماظضعرؼؾقةممممماألػؿمػقممّغفمحيؿػظممبزاؼاممجفزةماألعؿماٌؿقدةموحصاغؿفاو.ماظؿؽاظقػمصؼط

مإغ عاكمإلدارةممةقعمظودظامعـعاصعمطعؾريةمإذامادعؿكدعؿفماالتػاضقعةمممممةؾدعمققؾظرطعزماظعدوظلممموضدمؼقّصرماظعؿؾمعععماٌم.مواىؿرطقة

إديمحعنيماقعاذممممةؾدعمققؾظعععماٌرطعزماظعدوظلممممصؼطمعـاض اتمحمدودةممفمميؽـممنموريمّغمريش.مت غقؾماٌرطز/وادؿضاصة

م.ماهلقؽةمضرارماٌضلمضدعًا

م

م:اظقػمظؾعـالرماظؿاظقةمّتماظلعلمإديمتؼدؼرماظؿؽم–مالًكالوف- 44
م

 مبـاكممومتعدؼؾماظربجمقات،مواالخؿؾارمواإلغ اكم–اٌرطزممإغ اك. 

 مادؿضاصةماٌرطزمععماحؿقاطمورلدمطاصقنيمظضؿانمادؿؿرارؼةماًدعةم–ادؿضاصةماٌرطزم. 

 ٌماظؿ غقؾماظققعلمظؾؿرطزم–رطزمت غقؾما. 

 اٌرطزموإردعالمماٌرّخصةمصؼطمإديممتاظقضاؼةماظـؾاتمةقـرقظااٌـظؿاتمعامؼضؿـمإعؽاغقةمولقلمم–خدعاتماظؿصدؼؼم

 .ماظ فاداتممومادؿدعفا

 لقاغةماظؿقاضقعماظرضؿقةمإذامطاغتمالزعةمسؾكمدؾقؾماٌـال/تؽؾػةمايصقلمسؾكم–تؽاظقػماٌ ارطةماظؼطرؼةم. 

م
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غ عاكماٌرطعزمممتؽؾػةمرممساظقةمموظقةمإلظؾعضماًقاراتمممنمؼؽقنموميؽـ.موادعةمعـماًقاراتمةسقؿجمضدمتؿقاصرم-م43

إمنعامؼؽعقنمهلعامردعؿمادعؿكدامممممممم،وردقممادؿكداممعـكػضة،مصقؿامميؽـممالمهظكمخقاراتممخرىمبؿؽاظقػمإغ اكممّوظقة

ضعاتمعععمممشعريممّنماٌػاوم.مػقؽعةمتعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمممممسؾعكماظؿؽؾػةماظطممّتمتؾؼقفامهؾقؾمظؿؼدؼراتممودُقعرض.ممسؾك

م،ععؼقظعةموإذامطاغتمتؼدؼراتماظؿؽؾػةم.متقصريػاميفماظقضتماظراػـطاتمالمميؽـمعؼّدعلماًدعاتمالؿؿؾنيموتؽاظقػماظ ر

منمتؽقنمضؿـماٌقاردماٌؿؽـمتأعقـفا،مصإّنماجملؿقسةماظؿقجقفقعةمدؿ عّفعماهلقؽعةمسؾعكماٌضعلمضعدعًاميفمإغ عاكممممممممموحيؿؿؾ

م.ماٌرطز

م

 قرارالاختاذ 

م

اجملؿقسةماظؿقجقفقةممّغعفمدقصععبمعقالعؾةمممموترىم.مؿؾعـماظعماظؽـريالمؼزالمػـاكممـؽظوم،طؾريظؼدممحرزمتؼّدمم-م42

وتدسؿماجملؿقسعةماظؿقجقفقعةممم.مظؾؿضلمضدعًاميفمإغ اكماٌرطزماظؿؼّدممعـمدونمضرارمواض متؿكذهمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة

م.مغمػذامإديماٌؽؿبؾؾَّودُقم–ماٌػّصؾةمةاتماألخريةمسؾكممسؿالماظؿصؿقؿماظػـقلعػفقمماٌرطزمودؿضعماظؾؿ

م

م.موت ّفعماجملؿقسةماظؿقجقفقةماهلقؽةمسؾكمدسؿماًقارمباٌضلمضدعًاميفمع روعماٌرطز-م42

م

ؼؿّعنيمسؾكماألررافماٌؿعاضدةماقاذمضرارػاماًاصمب أنمعقسدمبدكمادعؿكدامممو.متؽقنماٌ ارطةميفماٌرطزمرقسقة-م46

موهؿعا م.مؿارماظؾعضمسدممادؿكداعفممبدًادـقاتممومضدمخيم11موموضدمؼؽقنمذظؽميفمشضقنمدـةمموممخسمدـقاتم.ماٌرطز

اظطمهظعكممدادعًامبـظعاممإظؽرتوغعلممنمتعؿؿعدمممممماألررافمموؼؿعّقـمسؾك.مإديماظعؿؾمظؾدكمادؿكدامماٌرطزاألررافماٌؿعاضدةم

وغقعةمماإلظؽرتمتدعاععمٌاتغقريمت رؼعاتفامظإلضرارمبأّنمغظاعفامظؾؿػاسؾمععماٌرطز،مصقؿامؼؿعّقـمسؾكمبعضماألررافماٌؿعاضدةم

رمإديمادعؿعراضمموضدمحيؿا ماظؾعضمإديمإغ اكملظقاتمظؿؿقؼؾمتؽؾػةماظـؼؾمسعربماٌرطعز،مصقؿعامحيؿعا مبععضملخعمممممم.مع روسة

صعؾقةمسؾعكمموميـّؾمطّؾمذظؽمضققدًام.ماظلقابقةاٌـصاتمنمعراضؾةمغظؿمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتممومادؿكداممصؾلػؿفماظقرـقةمب أ

صرادىماألررافماٌؿعاضدةممادؿعداداظؼرارمب أنمعقسدمةماظؿقجقفقة،مجيبممنمؼؽقنماجملؿقسمظؽـمبرمي.ماٌ ارطةميفماٌرطز

دةمتؿعق مصقعفماٌرطعزمظطأرعرافماٌلعؿعممممممالدؿكدامماٌرطز،معلؿؼًدمسـماظؼرارمب أنماظؿقضقتماظذيمؼؿعّقـمسؾعكماالتػاضقعةممنمم

م.مالدؿكداعف

م

ععاٌلميفماظؿؾعادلممماظتلاقماالسؾكمهؼقؼممةاٌؿعاضدموؼفدفماضرتاحمإغ اكماٌرطز،ميفمجقػره،مإديمعلاسدةماألرراف-م47

اٌؿصؾةمباظؿفارةممتدعاعٌاصؿـمدونماالتلاق،مدؿؽقنمتؽاظقػم.م فاداتماظصقةماظـؾاتقةبمظؾؿعؾقعاتماًالةاإلظؽرتوغلم

االتلعاقمولعقغفمملععبمممم،مميؽـممنمؼؽعقنمهؼقعؼممم(ىرخمومةطؼغغظؿماظؿؾادلمبنيماالسؿؿادمسؾكم)وعـمدونماٌرطزم.ممسؾك

مطـرمإصادةمسؾكمدمقمخاصمظؾؾؾدانماظطمملمتؾدممبعدمبإغ اكمغظاممظؾؿؾعادلماإلظؽرتوغعل،ممبعاميفمممموغظامماٌرطزم.ممطـرمتؽؾػةو

م:موؼقّصرمغظامماٌرطزماٌؼرتح.مذظؽماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـاعقة
م

 دفقظةماظـػاذمظؾؾؾدانماىدؼدة. 

 مؾمثـائلاظػينمب ؽمؾدارّؿظاسدمماياجةمإديماظؿػاوضمسؾكمبروتقطقالتم. 
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 مذرؼؽمواريمجدؼدمطّؾمععمؾدارّؿظابروتقطقلممتؽققػسدمماياجةمإديم. 

 مؼؾؿزمماىؿقعممبفؿقسةمضقاسدمواحدةموررؼؼةمواحدةمظؿػلريماظؼقاسد. 

 معزاؼاماالتلاقموايػازمسؾقفاميفماألجؾماظطقؼؾمظددؿػادةمعـاظػرلةماألصضؾم. 

م

 الًوصوات

م

م:منمديإمةقسدعمةػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقمنإ-م48
م

 ومعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمممممباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةبأغ طةمتأخذمسؾؿًام

م.مظقضاؼةماظـؾاتات

 مبقادماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةماٌؿاحةما نمسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقعة،ممبعامممتأخذمسؾؿًام

دؽؾةماٌؿؽررة،مواٌقالػاتماظقزقػقةماظطمدؿلاسدماألرعرافماٌؿعاضعدةمسؾعكمصفعؿممممم،مواألعئاضقظامػئاقليفمذظؽم

م.مواإلجابةمسؾكماألدؽؾةماظطمررحتمدابؼًاماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة

 يفمععامخيعصماألغ عطةمالعّددةممسعدهمظعؿؿؽنيممممممممعرصعؼموضععماٌععاؼريموتـؿقعةماظؿفعارةممممماضرتاحمتؼدؼؿمدسؿمتوّطدم

سؾكمدمعقمعؾؿؽعرموصععالمععـمحقعثماظؿؽؾػعةمممممممم،ؿعاضدةمعـمتقصريمضؿاغاتماظصقةماظـؾاتقةميفماظؿفارةاألررافماٌ

 .موعؿلؼمساٌقًا

 معرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارةاألعاغةمعـممجؾمتـػقذماٌ روع،مرػـًامبـؿقفةماظؼرارمب أنماضرتاحممتدسؿ. 

 ـؾاتقةموتعقصريمععقاردمإضعاصقةمالزععةمظؾؿضعلمضعدعًاميفمممممممإغ اكمعرطزمإللدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظتدسؿم

 .مإغ اكمواخؿؾارماٌرطزمواظـظامماظقرينماظعام

 اظعؿؾماٌؿقالؾمظؾؿفؿقسةماظؿقجقفقةمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمهتمإذعرافمعؽؿعبمػقؽعةممممتدسؿم

 .متدابريماظصقةماظـؾاتقة

 واألعاغةمسؾكمعقالعؾةمسؿؾعفؿامبصعقرةممممماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمت ّفع

 :معؾقةميفمػذاماجملالممباميفمذظؽ
م

o ٌواألغ طةماٌؿصؾةمبفمرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارةاٌ ارطةميفمإدارةماٌ روعماٌؼّدمم 

o واٌؿطؾؾاتماألخرىمظؿـػقذماٌرطزمضقاسدماألسؿالماظؿفارؼةوضعم 

o ماضرتاحمػقؽؾمإدارةمظؾؿرطز. 
م

 ب أنماظؿؼعّدممم(م4116)مديمعؽؿبمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمرصعمتؼرؼرمإديماظدورةمايادؼةمس رةمظؾفقؽةإمتطؾب

 .مالرز

 


