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هوىة تدابري الصحة النياتوة

م

الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0262

إصدار الشهادات اإللكرتونوة للصحة النياتوة  -حتدوث
اليند  3-9من جدول األعمال
من إعداد مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة ،واللجنة الًوجوهوة املعنوة بالشهادات
اإللكرتونوة للصحة النياتوة ،وأمانة االتفاقوة الدولوة لوقاوة النياتات
م

أوّالً -إنشاء مركز للشهادات اإللكرتونوة للصحة النياتوة

م

-1م تؾؼّتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةميفمدورتفاماظؿادععةم()4112مدرادعةمجعدوىمحعقلمإغ عاكمعرطعزمظؾ عفاداتم
اإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،موذفّعتماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممسؾعكمعقالعؾةم
سؿؾفامبصقرةمعؾقّة،ممباميفمذظؽماظؿقضريمإلغ عاكمعرطعزمظمؾ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةم،مواسؿؿعدتماٌرصعؼم1م
(إلدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،موععؾقعاتمسـمظغعةماظؿؿققعزماظؼابؾعةمظدعؿعدادمم()XMLماٌقحعدةمولظقعاتم
اظؿؾادلم()4112ميفماٌعقارماظدوظلمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةم،14مورؾؾتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةم(اهلقؽة)مععـمعؽؿعبم
اهلقؽةمرصعمتؼرؼرمسـمذظؽمإديماظدورةماظعاذرةمظؾفقؽةم()4112م ؼزوّدػاممبعامؼؽػعلمععـماٌعؾقععاتمالقعاذمضعراراتمب عأنم
طقػقةماٌضلمضدعاميفمعلأظةمإلدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.مم
م
-4م وخدلماظلـةماٌاضقة،مادؿؿرتماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمميفمسؿؾعفاميفم
اجملاالتماظؿاظقةمهتمإذرافمعؽؿبماهلقؽة:مم
م
رؾعمسددمحمدودمعـمػذهماظقثقؼةمظؾقدّمعـمتأثرياتمسؿؾقاتمعـظؿةماظزراسةمواألشذؼةمسؾكماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿأثريمسؾكماٌـاخ.موؼرجكمعـم
اظلادةماٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبإحضارمغلكفؿمععفؿمإديماالجؿؿاساتمظؿػاديمرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.مععظؿموثائؼماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾكم
اإلغرتغتمسؾكماظعـقانماظؿاظل:www.fao.orgم
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()1م االرتؼاكممبلؿقىماظقسلمب أنماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموصفؿفا.م
()4م ادؿطدعمصرصمتـؿقةماظؼدراتمواظـفقضمبفا.م
()3م اظؿقضريمإلغ اكمعرطزمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.م
()2م حبثمعلائؾماظؿـػقذماٌؿصؾةمبإغ اكمعرطزمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.م
م

-3م سؼدماجؿؿاعمظؾؿفؿقسةماظؿقجقفقةمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةممعععممعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمظقضاؼعةم
اظـؾاتاتميفمصاشقـقـغـ،مػقظـدا،ميفمؼقظقق/متقزم4112م ظقضععمخطعةمسؿعؾ،موعـاض عةمصعرصمتـؿقعةماظؼعدراتم،موععاىعمةم
علائؾماظؿصؿقؿمعـماٌلؿقىماظعاظلمظؾؿرطز.موتلؿؿرماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمميفم
سؼدماجؿؿاساتمذفرؼةمسربماظػقدؼقمٌقالؾةمإحرازمتؼدّمميفماظعؿؾ.مومُغ ؽتمجمؿقسةمسؿعؾمتؼـقعةمظؾ عفاداتماإلظؽرتوغقعةم
ظؾصقةماظـؾاتقةموسؿؾتمصعؾقاًمسؾكموضعماٌقالػاتماظقزقػقةمظؾؿرطز،معععمتػالعقؾمطاصقعةمظؾؿعقرّدؼـمالعؿؿؾنيمظؿقدؼعدم
اظؿؽاظقػماٌؼدّرة.ممممم
م
االرتقاء مبسًوى الوعيم
م
-2م لقائػموضائعم–مملدرتماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمممخعسملعقائػم
وضائع1مسـماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،متعقصّرملخعرماٌعؾقععاتمحعقلمسؿعؾماجملؿقسعةماظؿقجقفقعةم،موعؼدّععةم
مدادقةمإديمعػاػقؿماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصعقةماظـؾاتقعة،موعصعطؾقاتفا،مواٌرصعؼم1مظؾؿعقعارمماظعدوظلمظؿعدابريمماظصعقةم
اظـؾاتقةم.14مم
م
-2م األدؽؾةماٌؿؽررةم-ممُسدّتم األدؽؾةماٌؿؽررةمظإلجابةمسؾكماألدعؽؾةماظعطمررحعتمخعدلماظعدورةماظؿادععةمهلقؽعةم
تدابريماظصقةماظـؾاتقةم(.)4112موػلمعـ قرةممؼضاًمسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة.2مم
م
-6م اٌقضعماإلظؽرتوغلم–ممتّمهدؼثملػقاتماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمسؾعكماظؾقابعةماظدوظقعةمظؾصعقةمم
اظـؾاتقةمظؿقصريمعلاحةمحقثممي ؽـمظطأرعرافماٌؿعاضعدةماظعـعقرمسؾعكمععؾقععاتمعرجعقعةموععرصعةماٌزؼعدمسعـماظ عفاداتم
اإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموسـمطقػقةمتؼدّمماظعؿؾ.موتؿقصرمدرادةماىدوىمولقائػموضعائعممواألدعؽؾةماٌؿؽعررةموذعرائ م
سرضمعػقدة،مودقضافماٌزؼدمععماظقضت.مم
م
-7م حؾؼاتماظعؿؾماإلضؾقؿقةمظدتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتم–مخدلمحؾؼاتماظعؿعؾماإلضؾقؿقعةماظلعـقؼةمظدتػاضقعةم
اظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماظطمتدؼرػاممعاغةماالتػاضقةماظدوظقة،ممدجمتماظ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمطؿقضعقعم
فادات ماإلظؽرتوغقة مظؾصقة ماظـؾاتقة مسؾك ماظؾقابة ماظدوظقة مظؾصقة ماظـؾاتقة :مhttps://www.ippc.int/core-

 1م مغ رت ملقائػ موضائع مسـ م اظ
activities/ephytoم
2مماألدؽؾةماٌؿؽررة:مhttps://www.ippc.int/core-activities/ephytoم
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ظؾؿـاض ة.موحظلماٌ ارطقنمبػرلةمعـاض ةماٌلائؾماٌؿعؾّؼةمباظعؿؾقعةموبؿـػقعذماٌرطعزم،موذعدّدوامسؾعكماياجعةمإديمإجعراكم
عرطزيمواحدمسؾكماٌلؿقىماظعاٌل.مم
م
-8م اٌ اوراتماظػـقةمبنيماٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظقضاؼةماظـؾاتاتم–مخدلمػعذاماالجؿؿعاع،ممبؾغعتماٌـظؿعاتماإلضؾقؿقعةم
ظقضاؼةماظـؾاتاتمسـممغ طؿفاماٌؿعؾّؼةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموسعـموضععمإجعراكاتماظؿـػقعذميفممضاظقؿفعام.م
ومذريمسؾكمدمقمخاصمإديممنّمععظؿماٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماٌ ارطةمطاغتمعلؿعدّةمظدسؿمإغ اكماٌرطز.مم
م
تنموة القدراتم
م
-9م االجؿؿاساتماإلضؾقؿقةم–مسؼدتمعـظؿةموضاؼةماظـؾاتاتميفمموروبامواظؾقرماٌؿقدعطميفممبرؼعؾم/غقلعانمحؾؼعةمسؿعؾم
حقلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةموغظؿمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمذاتماظصؾةمععم34مع عارطاًمععـم12مبؾعداًم.موضعدّممذيقععماظؾؾعدانم
وسضقمععـم اظؾفـعةماظؿقجقفقعةماٌعـقعةمباظ عفاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممسروضعاًمسعـماظؿطعقّراتميفماظ عفاداتم
اإلظؽرتوغقة.م وؼؿقاصرمتؼرؼرمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمٌـظؿةموضاؼةماظـؾاتاتميفمموروبامواظؾقعرماٌؿقدعطم.3مويفممطؿعقبرم/ت عرؼـم
األوّل،مغظّؿتم ػقؽةموضاؼةماظـؾاتميفملدقاموالعقطماهلعادحمحؾؼعةمسؿعؾمععـممجعؾمبـعاكماظػفعؿمواالدعؿعدادمظؾ عفماداتم
اإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمبنيمبؾدانمػقؽةموضاؼةماظـؾاتات.موضدمحضرمحؾؼةماظعؿؾممطـرمععـم21معلعووالًمععـم41مبؾعداًم.م
وضدّمممسضاكماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمومعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمظقضاؼعةماظـؾاتعاتم
سروضاًموتقظّقامضقادةمبعضمجؾلاتماٌـاض ة.مو ُضدّمممحدماظؿؼارؼرماظصادرةمسـمػذاماالجؿؿاعمطقثقؼعةممععؾقععاتمهعمتمرععمزم
.4CPM 2015/INF/08موسؼدتمعـظؿةموضاؼةماظـؾاتاتميفممعرؼؽاماظ ؿاظقةميفممطؿقبر/ت رؼـماألوّلممؼضاًمحؾؼةمسؿعؾمظقعقمم
واحدمحقلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةميفمإرارماجؿؿاسفاماظلـقي.موحضرماالجؿؿاعمع عارطقنمععـماظؼطاسعاتم
وايؽقعةمورطّزتماٌـاض اتمسؾكماظؿقجّفماياظلمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،مواظؿقدؼاتماٌؿؾؼقة،مواظؼدراتم
اظراػـةمظؾعدؼدمعـماظؾؾدان.موسؼدتمسدّةمجؾلاتمعـماألدؽؾةمواألجقبةمرقالماظققم،موحظقتماظـعدوةمباظرتحقعبم.موحضعرم
ثدثةممسضاكمعـماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموطذظؽمممـؾقنمعـم2مبؾدان.مإضعاصةمإديم
ذظؽ،مذاركميفماظـدوةممطـرمعـم81مصرداًمعـماظؼطاع.مم
م
-11م اىؾلةماىاغؾقةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةم–معـماٌؼرّرمسؼدمجؾلعةمجاغؾقعةمخعدلماظعدورةماظعاذعرةمهلقؽعةم
تدابريماظصقةماظـؾاتقةم()4112مٌلاسدةماألررافماٌؿعاضدةماٌفؿؿةمسؾكمطلبمصفؿمطاععؾمٌػفعقمماظ عفاداتماإلظؽرتوغقعةم
ظؾصقةماظـؾاتقةموظؾؿؼرتحاتماٌؼدّعةمإديماهلقؽةمالقاذمضرارمب أغفا.مم
م
-11م اضرتاحمعرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارةم–ميفممطؿقبر/ت رؼـماألوّلم،4112موسؼبماجؿؿاعماجملؿقسعةماٌعـقّعةم
باظؿكطقطماالدرتاتقفل،مسؿؾتممعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةمظقضاؼعةماظـؾاتعاتمعععماظؾفـعةماظؿقجمقفقعةماٌعـقعةمباظ عفاداتم
 3م متؼرؼر معـ محؾؼة مسؿؾ معـظؿة موضاؼة ماظـؾاتات ميف مموروبا مواظؾقر ماٌؿقدط مسؼدت ميف ممبرؼؾ/غقلان م 4112محقل ماظ فادات ماإلظؽرتوغقة:م
http://archives.eppo.int/MEETINGS/2014_conferences/e_certification_baku4م
ممhttps://www.ippc.int/core-activities/governance/cpmم
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اإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة،مومسضاكمعؽؿبمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقعةمععـممجعؾمإسعدادماضعرتاحمعرصعؼموضععماٌععاؼريم
وتـؿقةماظؿفارةمٌ روعمبؼقؿةم111م411م1مدوالرممعرؼؽلمبفدفمبـاكمضدراتماألرعرافمماٌؿعاضعدةمظؿؾعادلمععؾقععاتمحعقلم
اظصقةماظـؾاتقةمإظؽرتوغقاً.مواظغاؼةمعـماالضرتاحمتقصريماظدسؿمظـدثةممغ طةمرئقلقة:مم
م
 اظـ اطم:1متقصريممداةمساٌقةمعؿلؼةمظؿؾادلماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.
 اظـ اطم:4معلاسدةماظؾؾدانمسؾكموضعمغظاممساممإللدارموتؾؼلمذفاداتمإظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمسؾكماٌلؿقىم
اظقرين.م
 اظـ اطم:3معلاسدةماظؾؾدانمسؾكمتـػقذمذفاداتمإظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.م
م
-14م وضدّمماظعدؼدمعـماألررافماٌؿعاضدةمخطاباتمدسؿمظدضرتاح.مودقؿكذمعرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقعةماظؿفعارةمماظؼعرارم
اظـفائلمب أنماالضرتاحميفممبرؼؾ/غقلانم.4112مويفمحالمإسطاكماٌـقة،مدؿربزماياجعةمإديممتقؼعؾمإضعايفمٌـصعبمععدؼرم
ع روعمظلـؿنيموألغ طةمتدرؼبمظـمؼغطّقفاماٌ روع.مطؿامالمبدمعـماقاذماهلقؽةمظؼرارمؼدسؿمب دّةمإغ عاكماٌرطعزمجـؾعاًمإديم
جـبمععماالظؿزاعاتماٌاظقةميفمعامخيصمػذاماٌ روع.مم
م
الًحضري إلنشاء مركز للشهادات اإللكرتونوة للصحة النياتوة
م
-13م اٌقالػاتماظقزقػقةم–موضعتمجمؿقسةمسؿؾمصـقةمعقالػاتموزقػقةمظؾؿرطزموواصؼتمسؾقفعاماظؾفـعةماظؿقجقفقعةم
اٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.مومتـّؾتماظػؾلػةماظلائدةميفمجعؾموزائػماٌرطعزمبلعقطةمجعداًم.مودعقؾؼلم
ذظؽماظؿؽاظقػمعـكػضة،موؼلفّؾمسؾكماظؾؾدانماظؾدكمبادؿكدامماٌرطز.مويفمتارؼخمالحؼ،مدقضعافماٌزؼعدمععـماظقزعائػم.م
وسدوةمسؾكماظؾلارة،مؼعؿربممعـمودرؼةماٌعؾقعاتمعفؿّنيممؼضاً.مودؿؽقنماٌعؾقعاتماٌؿعؾّؼعةمباظ عفاداتمع عػّرةمظضعؿانم
األعـمواظلرؼة.موظـمؼؼقمماٌرطزمبؼراكةماظ فاداتمبؾمدعققؿػظمبفعاممظدؼعفممظػعرتةمزعـقعةمضصعريةمصؼعطمتػصعؾمبعنيمإردعالم
اظ فادةمعـمجاغبماٌـظؿةماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماٌصدِّرةموادؿدعفامعـمضؾؾماٌـظؿةماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماٌلؿقرِدة.م
وعطؾقبممنمتلؿؿرماًدعةمسؾكمعدارماظلاسةمرقالممؼامماألدؾقع.مم
م
-12م وؼُؼدَّممولػمدفؾماظػفؿمظقزائػماٌرطزمظـؼؾماٌعؾقعاتمبصقرةملعـةمباظؽاعؾمسؾكمذؽؾمردعؿمتقضعققلمبلعقطم
عـملػقةمواحدةمعـ قرممؼضاًمسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة.5موؼلؿكدممعؼارغةمٌلعامرمردعائؾمعععمغعصمتػلعرييم
ظ رحماًطقاتماٌؿعؾّؼةمباألعـمواظؿصدؼؼ.مم
م
-12م وملمؼؿؿّمبعدموضعمعقالػاتموزقػقةمطاعؾةمظؾـظعامماظععماممإللعدارموادعؿدمماظ عفاداتماظقزقػقعةممسؾعكماٌلعؿقىم
اظقرين.موميؽـمادؿكداممػذاماظـظاممعـمجاغبماألررافماٌؿعاضدةماظطمهظكمبـظعاممإلعدارمذعفاداتمظؾصعقةماظـؾاتقعةم

5ممردؿمبقاغلمٌؼارغةمعلارمظؾردائؾ:مhttps://www.ippc.int/publications/ephyto-hub-vs-secure-letter-flowchartم
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(اٌعقارماظدوظلمظؿدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمم)7موظؽـّفعامالممتؾعؽمحؿعكما نمغظاععاًمإظؽرتوغقعاًمضعادراًمسؾعكممإلعدارمذعفامداتم
إظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.موؼؿقضّعممنمت ؿؾماظقزائػماألدادقة:مم
م
 إدخالمبقاغاتمذفاداتماظصقةماظـؾاتقة
 إلدارمذفاداتماظصقةماظـؾاتقةم(ذفاداتمإظؽرتوغقةمو/مومورضقةمظؾصقةماظـؾاتقة)
 ت ػريموإردالماظ فاداتماإلظؽرتوغقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةمإديماٌرطعزممومعؾاذعرةمإديمعـظؿعةمورـقعمةممخعرىمظقضاؼعةم
اظـؾاتات
 قزؼـماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةماظطممتّمإرداهلاموادؿدعفا
 ادؿدمماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمعـماٌرطزممومعـمعـظؿعةمورـقعمةممخعرىمظقضاؼعةماظـؾاتعاتمعؾاذعر ًةم
وت ػريػا
 ضراكة/ع اػدة/رؾاسة/إلدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمبـلكةم>PDF
م
-16م ؼـؾغلممنمؼقصّرمػعذاماظـظعاممعـعاصعمعفؿعةمظطأرعرافماٌؿعاضعدةماظعطمالمهظعكمحاظقعاًمبـظعاممإظؽرتوغعلمورعينم
وظ رطائفاماظؿفارؼني.ممم
م
-17م ضقاسدماألسؿالماظؿفارؼةم–مإضاصةمإديماٌقالعػاتماظقزقػقعة،مجيعبممنمتُؼعرَّرممضقاسعدماألسؿعالماظؿفارؼعةم.موػعذهم
اظؼقاسدمعلؿؼؾةمإديمحدّمطؾريمسـمتصؿقؿماٌرطزمموماظـظامماظقرينماظعام.موت ؿؾماألعـؾةمسؾكمػذهماظؼقاسد:مم
م
 غلكةمعـمخمططمعرطزماألعؿماٌؿقدةمظؿقلريماظؿفارةمواألسؿعالماظؿفارؼعةماإلظؽرتوغقعةمماظعطمدؿلعؿكدمموطقعػم
دقؿؿّماالتػاقمسؾكماالغؿؼالمإديمغلكةمجدؼدةموتـػقذه.م
 بروتقطقالتماالتصاالتماٌؼؾقظةمبنيماظـظامماظقرينمواٌرطز.م
 طقػقةمهدؼثماٌصطؾقاتماٌؿلؼةمبادؿؿرار.م
 طقػقةمادرتدادمتؽاظقػماٌرطزموايػازمسؾكماتلاقماٌصطؾقات.م
 هدؼدماظرتتقؾاتماظؿعاضدؼةمٌلؿكدعلماٌرطزمظؾقدّمعـمعلووظقةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة/االتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةم
اظـؾاتاتمسؾكمدؾقؾماٌـال.م
م
-18م وتعؿربماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةممغّفمميؽـمإجيعادمحؾعقلمٌمعظعؿمضقاسعدم
األسؿالماظؿفارؼةمػذهمتؼرؼؾاًمبعدماقاذمضرارمباٌضلمضدعاًميفمع روعماٌرطز.موػـاكمخقاراتمسدؼعدةممدعقؿؿّمحبـفعامظعؾعضم
ضقاسدماألسؿالماظؿفارؼة،معـمضؾقؾ:مم
م

طقػمتُلرتدمتؽاظقػماٌرطزم–مميؽـمهؼقؼمذظؽمعـمخدلمإغ اكمحلاباتمعلعؾؼةماظعدصعمظؽع ّؾمعـظؿعةمورـقعمةم
ظقضاؼةماظـؾاتاتمواًصؿمعـمحلابمعـظؿةمورـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمعصعدّرةممومعلعؿقردةم0.xxمدوالراًممعرؼؽقعماًميفم
طؾّمعرّةمؼؿؿّمصقفامادؿدممذفادةميفماٌرطز.ممومميؽـمهد ؼعدمردعؿمثابعتمذعفريممومدعـقيمٌلعؿكدعلماٌرطعزم.م
وميؽـمهدؼدمدرجةماظردؿماظلـقيموصؼاًمظػؽاتموادعةميفؿماالدؿكدام.مم
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-19م وتؿقظّكماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةمموضععمضائؿعةمطاعؾعةممجبؿقععماظؼقاسعدم
واًقاراتماظؿفارؼةماٌطؾقبة.مشريممنّماظعؿؾمظـمؼؾدممضؾؾماقاذمضرارمباٌضلمضدعاًميفمع روعماٌرطز،موإالّمميؽعـممنمؼفعدرم
اظقضتمواجملفقد.مويفمحالمضرّرتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةماظ روعميفماظعؿؾ،مصإنّماجملؿقسةماظؿقجقفقةمتؼرتحماظعؿعؾم
ععممعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(عـدًمضلؿماظ وونماظؼاغقغقةميفماظػاو)مواٌرطعزماظعدوظلم
ظؾققدؾةماظؿابعمظطأعؿماٌؿقدة،معـممجؾموضعماظؼقاسدمواظلعلمظؾقصقلمسؾكمتأؼقدمعؽؿعبمماهلقؽعةمجملؿقسعةمطاعؾعةمععـم
اظؼقاسد.موؼـؾغلمإنازمذظؽمضؾؾماغؿفاكماٌرحؾعةماظؿفرؼؾقعةماألوديم(عععماإلضعرارمبقجعقبموضععمبععضماظؼقاسعدميفموضعتم
دابؼ).موجيبممنمتؽقنماظؼقاسد،مسـدموضعفا،معؼؾقظةمعـماٌـظؿاتماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماظراشؾةميفمادؿكدامماٌرطعزم.م
وميؽـمإغ اكمجمؿقسةمظؾؿلؿكدعنيمبفدفمإدارةمضقاسدماٌرطز.مم
م
 -41املناقشات املًعلّقة مبزودي اخلدماتم–مخدلماظلـةماٌاضقة،ممجرتماجملؿقسةماظؿقجقفقةمعـاض اتمععمسعدّةم
عزوديمخدعاتمؼرشؾقنميفماظعؿؾمععماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمعـممجؾمإغ اكممومادؿضاصةماٌرطزموإدارتف.موػـعاكم
اػؿؿاممضقيمباٌ روع،موضدمباتمواضقاًممغّفميفمزؾّماظؼققدماظطمتطرحفاماٌقالػاتماظقزقػقة،مػـاكمدعؾؾمسدؼعدةمظقضععم
حؾّمؼؾيبماحؿقاجاتماألررافماٌؿعاضدةماظطمتقدّمتؾعادلماظ عفاداتمععـمخعدلماٌرطعزم.مشعريممنّماخؿقعارمععمزودماًدععةم
واٌـاض اتماٌػصّؾةمالمميؽـممنمحيرزمتؼدعاًمضؾؾماقاذماهلقؽةمظؼرارماٌضلمضدعاً.مم
م
-41م وضدمجرتمعـاض اتمعـؿرةمععماٌرطزماظدوظلمظؾققدؾةماظؿابعمظطأعؿماٌؿقدة.موػذاماٌرطزمػقمعـظؿةمتابععةمظطأععؿمم
اٌؿقدةمتقصّرمخدعاتمحلاب ّقةمألطـرمعـم32مطقاغاًمتابعاًمظطأععؿماٌؿقعدةم.موؼعؿعؾمطؿعمزودمخعدعاتمخعاصم،موظؽعمـمؼلعرتدم
اظؿؽاظقػمصؼط.مواألػؿمػقممغّفمحيؿػظممبزاؼاممجفزةماألعؿماٌؿقدةموحصاغؿفا،ممباميفمذظعؽماظلعرؼةمواإلسػعاكاتماظضعرؼؾقةم
واىؿرطقة.موضدمؼقصّرماظعؿؾمعععماٌمرطعزماظعدوظلمظؾققدعمؾةمعـعاصعمطعؾريةمإذامادعؿكدعؿفماالتػاضقعةمماظدوظقمعةمإلدارةمإغ عاكمم
وادؿضاصة/ت غقؾماٌرطز.مشريممغّفمميؽـممنموريمعـاض اتمحمدودةمصؼطمعععماٌرطعزماظعدوظلمظؾققدعمؾةمإديمحعنيماقعاذم
اهلقؽةمضرارماٌضلمضدعاً.مم
م
 -44الًكالوفم–ممتّماظلعلمإديمتؼدؼرماظؿؽاظقػمظؾعـالرماظؿاظقة:م
م
 إغ اكماٌرطزم–مبـاكممومتعدؼؾماظربجمقات،مواالخؿؾارمواإلغ اك.م
 ادؿضاصةماٌرطزم–مادؿضاصةماٌرطزمععماحؿقاطمورلدمطاصقنيمظضؿانمادؿؿرارؼةماًدعة.م
 ت غقؾماٌرطزم–ماظؿ غقؾماظققعلمظؾؿرطز.م
 خدعاتماظؿصدؼؼم–معامؼضؿـمإعؽاغقةمولقلماٌـظؿاتماظقرـقةمظقضاؼةماظـؾاتاتماٌرخّصةمصؼطمإديماٌرطزموإردعالم
اظ فاداتممومادؿدعفا.م
 تؽاظقػماٌ ارطةماظؼطرؼةم–متؽؾػةمايصقلمسؾك/لقاغةماظؿقاضقعماظرضؿقةمإذامطاغتمالزعةمسؾكمدؾقؾماٌـال.
م
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-43م ضدمتؿقاصرمجمؿقسةموادعةمعـماًقارات.موميؽـممنمؼؽقنمظؾعضماًقاراتمتؽؾػةمرممساظقةمموظقةمإلغ عاكماٌرطعزم
وردقممادؿكداممعـكػضة،مصقؿامميؽـممالمهظكمخقاراتممخرىمبؿؽاظقػمإغ اكمموّظقة،مإمنعامؼؽعقنمهلعامردعؿمادعؿكدامم
مسؾك.مودقُعرضمهؾقؾمظؿؼدؼراتماظؿؽؾػةماظطممتّمتؾؼقفامسؾعكممػقؽعةمتعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةم.مشعريممنّماٌػاومضعاتمعععم
عؼدّعلماًدعاتمالؿؿؾنيموتؽاظقػماظ رطاتمالمميؽـمتقصريػاميفماظقضتماظراػـ.موإذامطاغتمتؼدؼراتماظؿؽؾػةمععؼقظعةم،م
وحيؿؿؾم منمتؽقنمضؿـماٌقاردماٌؿؽـمتأعقـفا،مصإنّماجملؿقسةماظؿقجقفقعةمدؿ عفّعماهلقؽعةمسؾعكماٌضعلمضعدعاًميفمإغ عاكم
اٌرطز.مم
م
اختاذ القرار
م
-42م ظؼدممحرزمتؼدّممطؾري،موظؽـمالمؼزالمػـاكماظؽـريمعـماظعؿؾ.موترىماجملؿقسةماظؿقجقفقةممغّعفمدقصععبمعقالعؾةم
اظؿؼدّممعـمدونمضرارمواض متؿكذهمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمظؾؿضلمضدعاًميفمإغ اكماٌرطز.موتدسؿماجملؿقسعةماظؿقجقفقعةم
عػفقمماٌرطزمودؿضعماظؾؿلاتماألخريةمسؾكممسؿالماظؿصؿقؿماظػـقةماٌػصّؾةم–مودقُؾؾَّغمػذامإديماٌؽؿب.مم
م
-42م وت فّعماجملؿقسةماظؿقجقفقةماهلقؽةمسؾكمدسؿماًقارمباٌضلمضدعاًميفمع روعماٌرطز.مم
م
-46م تؽقنماٌ ارطةميفماٌرطزمرقسقة.موؼؿعّنيمسؾكماألررافماٌؿعاضدةماقاذمضرارػاماًاصمب أنمعقسدمبدكمادعؿكدامم
اٌرطز.موضدمؼؽقنمذظؽميفمشضقنمدـةمموممخسمدـقاتمموم11مدـقاتممومضدمخيؿارماظؾعضمسدممادؿكداعفممبداً.موهؿعا مم
األررافماٌؿعاضدةمإديماظعؿؾمظؾدكمادؿكدامماٌرطز.موؼؿعقّـمسؾكماألررافماظطمهظعكممدادعاًمبـظعاممإظؽرتوغعلممنمتعؿؿعدم
غظاعفامظؾؿػاسؾمععماٌرطز،مصقؿامؼؿعقّـمسؾكمبعضماألررافماٌؿعاضدةمتغقريمت رؼعاتفامظإلضرارمبأنّماٌععماعدتماإلظؽرتوغقعةم
ع روسة.موضدمحيؿا ماظؾعضمإديمإغ اكملظقاتمظؿؿقؼؾمتؽؾػةماظـؼؾمسعربماٌرطعز،مصقؿعامحيؿعا مبععضملخعمرمإديمادعؿعراضم
صؾلػؿفماظقرـقةمب أنمعراضؾةمغظؿمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتممومادؿكدامماٌـصاتماظلقابقة.موميـّؾمطؾّمذظؽمضققداًمصعؾقةمسؾعكم
اٌ ارطةميفماٌرطز.مظؽـمبرميماجملؿقسةماظؿقجقفقة،مجيبممنمؼؽقنماظؼرارمب أنمعقسدمادؿعدادمصرادىماألررافماٌؿعاضدةم
الدؿكدامماٌرطز،معلؿؼدًمسـماظؼرارمب أنماظؿقضقتماظذيمؼؿعقّـمسؾعكماالتػاضقعةممنممتؿعق مصقعفماٌرطعزمظطأرعرافماٌلعؿعمدةم
الدؿكداعف.مم
م
-47م وؼفدفماضرتاحمإغ اكماٌرطز،ميفمجقػره،مإديمعلاسدةماألررافماٌؿعاضدةمسؾكمهؼقؼماالتلاقماظععاٌلميفماظؿؾعادلم
اإلظؽرتوغلمظؾؿعؾقعاتماًالةمب فاداتماظصقةماظـؾاتقة.مصؿـمدونماالتلاق،مدؿؽقنمتؽاظقػماٌعاعدتماٌؿصؾةمباظؿفارةم
مسؾك.موعـمدونماٌرطزم(االسؿؿادمسؾكمغظؿماظؿؾادلمبنيمغؼطةمومخرى)،مميؽـممنمؼؽعقنمهؼقعؼماالتلعاقمولعقغفمملععبم
ومطـرمتؽؾػة.موغظامماٌرطزممطـرمإصادةمسؾكمدمقمخاصمظؾؾؾدانماظطمملمتؾدممبعدمبإغ اكمغظاممظؾؿؾعادلماإلظؽرتوغعل،ممبعاميفم
ذظؽماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـاعقة.موؼقصّرمغظامماٌرطزماٌؼرتح:مم
م
 دفقظةماظـػاذمظؾؾؾدانماىدؼدة.
 سدمماياجةمإديماظؿػاوضمسؾكمبروتقطقالتماظّؿرادؾماظػينمب ؽؾمثـائل.م
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سدمماياجةمإديمتؽققػمبروتقطقلماظّؿرادؾمععمطؾّمذرؼؽمواريمجدؼد.م
ؼؾؿزمماىؿقعممبفؿقسةمضقاسدمواحدةموررؼؼةمواحدةمظؿػلريماظؼقاسد.م
اظػرلةماألصضؾمظددؿػادةمعـمعزاؼاماالتلاقموايػازمسؾقفاميفماألجؾماظطقؼؾ.م

م
الًوصوات
م
-48م إنمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمعدسقةمإديممن:م
م
 تأخذمسؾؿاًمبأغ طةماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقعةممومعاغعةماالتػاضقعةماظدوظقعةم
ظقضاؼةماظـؾاتات.مم
 تأخذمسؾؿاًم مبقادماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةماٌؿاحةما نمسؾكماظؾقابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقعة،ممبعام
يفمذظؽملقائػماظقضائع،مواألدؽؾةماٌؿؽررة،مواٌقالػاتماظقزقػقةماظطمدؿلاسدماألرعرافماٌؿعاضعدةمسؾعكمصفعؿم
اظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمواإلجابةمسؾكماألدؽؾةماظطمررحتمدابؼاً.مم
 توطّدمدسؿمتؼدؼؿماضرتاحمعرصعؼموضععماٌععاؼريموتـؿقعةماظؿفعارةمميفمععامخيعصماألغ عطةمالعدّدةممسعدهمظعؿؿؽنيم
األررافماٌؿعاضدةمعـمتقصريمضؿاغاتماظصقةماظـؾاتقةميفماظؿفارة،مسؾكمدمعقمعؾؿؽعرموصععالمععـمحقعثماظؿؽؾػعةم
وعؿلؼمساٌقاً.م
 تدسؿماألعاغةمعـممجؾمتـػقذماٌ روع،مرػـاًمبـؿقفةماظؼرارمب أنماضرتاحمعرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارة.م
 تدسؿمإغ اكمعرطزمإللدارماظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةموتعقصريمععقاردمإضعاصقةمالزععةمظؾؿضعلمضعدعاًميفم
إغ اكمواخؿؾارماٌرطزمواظـظامماظقرينماظعام.م
 تدسؿماظعؿؾماٌؿقالؾمظؾؿفؿقسةماظؿقجقفقةمظؾ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمهتمإذعرافمعؽؿعبمػقؽعةم
تدابريماظصقةماظـؾاتقة.م
 ت فّعماظؾفـةماظؿقجقفقةماٌعـقةمباظ فاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقةمواألعاغةمسؾكمعقالعؾةمسؿؾعفؿامبصعقرةم
عؾقةميفمػذاماجملالممباميفمذظؽ:م
م
 oاٌ ارطةميفمإدارةماٌ روعماٌؼدّممٌرصؼموضعماٌعاؼريموتـؿقةماظؿفارةمواألغ طةماٌؿصؾةمبف
 oوضعمضقاسدماألسؿالماظؿفارؼةمواٌؿطؾؾاتماألخرىمظؿـػقذماٌرطز
 oاضرتاحمػقؽؾمإدارةمظؾؿرطز.م
م
 تطؾبمإديمعؽؿبمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمرصعمتؼرؼرمإديماظدورةمايادؼةمس رةمظؾفقؽةم()4116مب أنماظؿؼعدّمم
الرز.م

