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 جلنة اؾربـاؿج

 ة اؾثاؿنة بعد املائةراؾدو

 1100 تشرقن األول/أؽتوبر 01-01روؿا، 

 رد اإلدارة –تؼووم دور ؿنظمة األغذقة واؾزراعة وعملها يف جمال اؾتغذقة 

م    

 لتؼوومتستجابة اؾعاؿة ؾاال –أؾف 

م

اظلذيمتؼلوممممعؿللممؾؼشؽلمػذاماظؿؼققممودقؾةمالختاذماإلجراءاتمواٌلاءظةمعنمخاللمتؼدؼممهؾقلمظؾقاظةماظراػـةمظ-مم1

ماٌـظؿلةموؼؿقحمػذاماظؿؼققمماإلرذاداتمواظؿوصقاتمعلنمأجللمهللنيمعللؿوىمأػؿقلةمسؿللممممممم.ميفمجمالماظؿغذؼةمبهماٌـظؿة

م.اظؿغذؼةمسؾىماٌلؿوىماظدوظيػقؽلموصعاظقؿهميفمجمالماظؿغذؼةموإبرازمدورماٌـظؿةميفم

م

 وعلاسدماٌدؼرم(مظؾؿعرصة)اٌدؼرماظعاممغائؾةمسؿؾقةمادؿشارؼةمتشؿلمماسؿؿادًامسؾىُأسدتمادؿفابةماإلدارةمػذهمو-مم2

،موطلذظ مم(إدارةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةموإدارةماظزراسلةموااؼلةماٌللؿفؾ مممموبوجهمخاص)ظإلداراتماظؿؼـقةماظعامم

مةإداراألخلرى،موػليممماإلداراتم/عباظش لماظعلاعؾنيميفمموزػنيماٌلمواٌؽاتبماٌقداغقة،مععمتؼدؼممإدفاعاتمعنمماظؿؼيناظؿعاونم

م.واإلدارةماٌعـقةمبإدارةماٌواردماظطؾقعقةمواظؾقؽةوإدارةماظغاباتممعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقة

م

تصلقبمماظؿغذؼةموتعربمسنمدعادتفامبلأنماظؿوصلقاتمممجمالميفمفامسؿؾاٌـظؿةمووترحبمإدارةماٌـظؿةمبؿؼققممدورم-مم3

م.اٌـظؿةبؿشدؼدػامسؾىماظدورماٌرطزيمظؾؿغذؼةميفموالؼةم

ذماإلدارةمسؾؿاموترحبمبأنماظعدؼدمعنماظـؿائج،مواالدؿـؿاجاتمواظؿوصلقاتماظلتمتوصللمإظقفلاماظؿؼقلقممتعلززمضضلاؼاممممممممخوتأ

تـػقلذػاممم،مأومجلرىمنيمجيريمتـػقذمبعلضماظؿوصلقاتمجزئقلامأومطؾقلامممم،ميفمححددتفاماظوحداتماٌعـقةميفماٌـظؿةمبرعؿفا

م.اميفمإرارماىفودماٌؾذوظةمظؿعزؼزمدورماظؿغذؼةمداخلماٌـظؿةقجزئ

م
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اظؿغذؼلةميفمميفمجملالممعؿللمماظإلنلازممظؾؿـظؿةمادرتاتقفقةمودارةمسنمتأؼقدػامظدسوةماظؿؼققممظؾؾورةمرؤؼةماإلوتعربم-مم4

عنمأجلمهلنيمعلؿوىماظؿغذؼةمعنمعـظلورماظغلذاءممماظعاٌيمظؾؿـظؿةمديمرؼاإلسادةمهدؼدماظدورماظاٌـظؿةمألنماظوضتمعواتم

م.مواظزراسة

م

قلةممائغذاظلـظمماظماإلدارةمأنمتؼدمماٌـظؿةمعلاػؿةمطؾريةمظؿقلنيمعلؿوىماظؿغذؼةمباتؾاعمغفجمضلائممسؾلىممموتؿوخىم-مم5

وميـلمػذام.مةمعنمأغواعماًربةماظػـقةماظتمتؿؿؿعمبفاماٌـظؿة،ماظذيمدقلؿـدمإىلمجمؿوسةموادعاٌراسقةمظؾفواغبماظؿغذوؼة

اظـفجمب عدامأودعمغطاضامعنمدؾلؾةماإلعداداتماظغذائقة،مععمعراساةماظعواعلماظتمتؤديمدورامرئقلقاميفمهدؼدماظوصلولمإىلمم

م.فاصراطمصقظؿغذؼةمواإلماظوضتمذاتهمسؾىمععاىةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمبـؼصماايرصميفوغظاممشذائيمدؾقمموآعنموعلؿدام،م

م

اٌـظؿلةمدورامػاعلاميفمعللاسدةمحؽوعلاتماظلدولممممممغؿائجماظؿغذؼةماظتمميؽلنمضقادلفا،متلؤديممممصقؿامخيصمهؼققم-مم6

،ممبلاميفممعنمأجلماألشذؼةمواظزراسلةمواظؿـؿقلةماظرؼػقلةمممموضعماظلقادات،موبرجمةماالدؿـؿارموتطوؼرماظؼدراتمسؾىاألسضاءم

مأسؿلالميفممغفجماظـظمماظغذائقةماٌراسقةمظؾفواغبماظغذائقةإدراجمأنموضعمؼ ؿو.مواالدؿفابةمهلاماالتماظطوارئيماظؿأػبذظ م

إدخالمهلقـاتمػممسؾىماٌلؿوؼاتماظورين،مواإلضؾقؿيمواظعاٌيميفمابشأنمتطوؼرماظلقاداتمواظرباعجمواظؼدراتمدقلماظػاو

م.عباظـلؾةمظؾفؿقاظلؾقؿةممؿغذوؼةظـظمماظعلؿداعةمسؾىماظوصولمإىلما

م

 نماظؿغذؼلةمعلماٌـظؿلةمممعوضل م:متوصلقةمإىلمدلؿةمأضللاممممم14اظؿؼقلقمماظؿوصلقاتماظرئقللقةماظؾلاظدمسلددػاممممممؼؼلممو-مم7

؛مواظؿعلاونمم(12-9)اظرتتقؾلاتماٌؤدللقةمممو؛م(8)اإلرارماالدرتاتقفيمو؛م(7-3)اجملاالتماحملورؼةمظؾؿغذؼةمو؛م(2ومم1)

وعنمأصللمم.مسـصرامصرسقام44توصقةمإىلمم14طؿامتـؼلمماظؿوصقاتماظؾاظدمسددػام.م(14)إضاعةماظشؾؽاتمو؛م(13)واظشراطةم

حظقتمبؼؾولماإلدارةمععمبعضماٌؤػالتماظواردةميفماٌصػوصةماٌرصؼة،مطؿلامظظلىمممضدممتوصقاتم11مندػذهماظؿوصقات،م

صلأرجئمم(م12-9)ؤدللقةمم؛مأعاماظؿوصقاتماألربعمبشلأنماظرتتقؾلاتماٌممباظؼؾولمجزئقام5ظؿوصقةمهتماسـصرمصرسيمواحدم

م.عػصؾةميفماظػؼراتماظؿاظقةتردمإجراءاتممؾىتـػقذمتوصقاتماظؿؼققممسمـطويودق.ماظـظرمصقفامإىلمحنيمإععانماظـظر

م

متماالدؿفابةمصورامظؾؿؼقلقممسؾلىمأسؾلىمعللؿوؼاتماإلدارةمتعزؼلزًامممممم.م(2-1اظؿوصقاتم)عوض ماٌـظؿةمعنماظؿغذؼةم-مم8

ىـلةمتوجقفقلةمعشلرتطةمممممودقؿممإغشاء.ماظعاٌيدورػاماظؼويميفمػقؽلماظؿغذؼةمسؾىماٌلؿوىممهدؼدالظؿزامماٌـظؿةموإسادةم

دارةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقلةممإلعنيماٌلاسدؼنماوتشؿلماٌدراءماظع(مظؾؿعرصة)رأدفامغائؾةماٌدؼرماظعاممت،مبنيماظشُّعب

ظؾؾلورةمماظالزعةممةاظعاعمشورةضؾقؿقةمإلدداءماٌإلـؾنيمسنماٌؽاتبماوممموإدارةماظؿعاونماظؿؼينموإدارةماظزراسةموااؼةماٌلؿفؾ 

تلدؼرهممماظشُّلعبمصرؼقمسؿلمعشلرتكمبلنيمممشؽلمودق .مبرغاعجمسؿلماٌـظؿةمطؽليفماظؿغذؼةممظؿعؿقمرؤؼةموادرتاتقفقةماٌـظؿةم

ًموتؾؾورةماظرؤؼةمواالدرتاتقفقةمظاظؾفـةماظؿوجقفقةم نماالتصلاالتموتطلوؼرماظؼلدراتمبغلرضمممممطلوطماظؿوجقفقلةمبشلأمممؼلدؼمما

اٌؿعؾؼلةممسؿؾلاراتمماالميّؽلنمعلنمعراسلاةممممود ؿوجهماالدرتاتقفقةماظتمُأسدتمحدؼـامظصقاشةمإرارمعػاػقؿيمعؿللقمم.متـػقذػا

عؿلمهدؼدامسؾىمتـوؼرموتوجقهموإسدادماظؼواسدمواٌعاؼريماظالزعةمظؾقؽوعاتموشريػامعنماظشرطاءماإلمنلائقنيمم،مودؿاظؿغذؼةب

،مدلقفريمماٌراسقةمظؾفواغلبماظؿغذوؼلةمممؾـظمماظغذائقةظوبػضلمغفجماٌـظؿةم.مإنازموهؼققماظـؿائجماحمللـةمظؾؿغذؼةمبغقة

األعلمماٌؿقلدةماٌعـقلةممممموعزاؼاػاماظـلؾقةمضؿنماٌؾادراتماظدوظقلة،موبوجلهمخلاصماظؾفـلةماظدائؿلةمٌـظوعلةممممممتعزؼزموالؼؿفام

م.وصرؼللقماٌفللامماظرصقللعماٌلللؿوىماٌعللينمبأزعللةماألعللنماظغللذائيماظعللاٌيمماظؿغذؼللةملللؿوىماالرتؼللاءممب،موحرطللةمباظؿغذؼللة
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،ميفمإرلارماظوالؼلةمممواظلـؼصميفماظؿغذؼلةممماإلصلراطميفماظؿغذؼلةممؿـاولمعوضوعمودؿؼومماٌـظؿةمبإسدادمادرتاتقفقةموخطةمسؿلمظ

مظؿغذؼلةمتـػقلذممجملالمامميفاىدؼلدتنيمماٌـظؿلةممرؤؼلةموادلرتاتقفقةمممؿوجهمودلم.مػضمعلؿوىمدوءماظؿغذؼةًاظعاعةمظؾؿـظؿةم

م.قماظؿؼققمظػرؼاظؿوصقاتماظالحؼةم

م

مأدادلقةمعلاػؿاتممتعؿربماجملاالتماظتمتربزػامػذهماظؿوصقات.م(7-3اظؿوصقاتم)اجملاالتماحملورؼةمظؾؿغذؼةم-مم9

اظداخؾقلةممدادلقةمظلذظ مػـلاكماالدلؿـؿارميفمتطلوؼرماظؼلدراتممممممموعلنماظعـاصلرماألمم.موتـػقلذػؿاممظؾؾورةماظرؤؼةمواالدلرتاتقفقةم

واًارجقةمعنمأجلمتـػقذمادرتاتقفقةماٌـظؿةميفمجمالماظؿغذؼةمصقؿامخيصممجقعمجواغبمأسؿالماٌـظؿلة،مدلواءمطاغلتمممم

غفلجماظلـظممممناسةموطػاءةموصعاظقةموادؿداعةممسؾىيفمإجيادماألدظةممارؼادؼمااٌـظؿةمأؼضامدورؤديمودؿ.مععقارؼةمأومتشغقؾقة

ودؿشلؿلممم.هللنيمعللؿوىماظؿغذؼلةمممبفلد ممووؿقعمػذهماألدظةموتػلريػاموتؾادهللامممقةاظغذائقةماٌراسقةمظؾفواغبماظغذائ

مشذؼلة،مادلؿفالكماألم)ظؾؿـظؿةمبشأنموضعمعؤذراتمتؿعؾقمباظؿغذؼةموتعزؼزمذظل مممؼةاٌعقارمسؿالاإلجراءاتماالدؿـادمإىلماأل

جلراءمسؿؾقلاتمتؼقلقممورصلدمروتقـقلةممممممإل،مواألدوات،مواظطرائقمواٌؾلادئماظؿوجقفقلةممم(ؿغذويواظؿـوعماظؾقوظوجيمواظؿـوعماظ

والمميؽنمتعزؼزماظعؿلماٌؿعؾقمبوضعمدقادلاتمدلؾقؿةمواظلدسمماٌلرتؾطممممم.مشذؼةدراداتمادؿؼصائقةمسنمادؿفالكماأل/شذائقة

وتعؿلربماإلعلداداتممم.ممذظ مسؾىماظؿغذؼةريأثتمبؿؼدؼممأدظةمدضقؼةموداعغةمسؾىإالمماٌراسقةمظؾفواغبماظؿغذوؼةباظـظمماظغذائقةم

شذؼلةممدلعارماألمحؿقاجاتمعلنماظؿغذؼلةموبقاغلاتمسلنمأمممماال،موترطقؾةماألشذؼة،مومباميفمذظ محاظةماظـروةمايقواغقةذائقةماظغ

االدلؿـؿاراتمماظدصعمبعفؾةمتؼدؼمماألدظةمعنمأجلممعنمثمدادقةمظؿعزؼزمهؾقلماظؿغذؼةميفماإلحصاءاتمواٌعؾوعاتموسـاصرمأ

م.سؾىمعلؿوىمسالحمددةماألػدا مواالظؿزامم

م

يفمجملالممةمرؤؼةموادرتاتقفقةمظؾؿـظؿةمرسؿؾقةمبؾوممامؼعدمجزءامالمؼؿفزأمعنمم.(8اظؿوصقةم)اإلرارماالدرتاتقفيم-مم11

ظؿغذؼةمصؼلماإلرارماالدرتاتقفيمظؾؿأطدمعنمإدراجماالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباظؿغذؼةميفممجقعماألغشطةماٌعقارؼةمواظؿشلغقؾقةميفمما

م،اظلؿؼينماظؿعلاونممموإدارة،ماظؿؼـقلةمماإلداراتباظؿعلاونمعلعممماالدلرتاتقفيممظعؿللمماادلؿعراضمإرلارممممدقؼؿضيمذظ و.ماٌـظؿة

ودؿشلؽلماظعؿؾقلةماٌؼؾؾلةمإلسلدادماًطلةمممممم.محلاءمم-واٌؽاتبماٌقداغقةمواظػرؼقماٌعينمبادرتاتقفقةماهللد ماالدلرتاتقفيممم

ظعؿللماٌـظؿلةمعلنمخلاللمممممباظـلؾةمصرصةمدادمةمىعلمعوضوعماظؿغذؼةمأطـرمأػؿقةمم2117-2114ؿودطةماألجلمظؾػرتةماٌ

جملاالتماإلجلراءاتممموذظل معلنمحقلثممممصضللميفمخطلطماٌـظؿلة،ممممسؾىمعلؿوىمادرتاتقفيمطا موبشلؽلمأممإدراجماظؿغذؼة

م.واظـؿائجماظتمميؽنمضقادفا

م

ادلؿفابةماإلدارةمبشلأنمػلذهماظؿوصلقاتماألربلعمإىلمحلنيمممممممت رجلئممم(.12-9اظؿوصقاتمعنم)ةمقاظرتتقؾاتماٌؤدل-مم11

م.اٌـظؿةماظؿوصقاتماحملددةماٌؿعؾؼةمباظؼضاؼاماهلقؽؾقةموختصقصماٌواردوادرتاتقفقةمودؿ ـريمرؤؼةم.ماظـظرإععانم

م

أنماٌـظؿةمتضلطؾعمبلدرومجلدممممبػـاكماتػاقمضويممجقةرعنمبنيماظشراطاتماًا.م(13اظؿوصقةم)اظؿعاونمواظشراطةم-مم12

اٌؿعؾؼلةممـظمماظلمقؿامعنمخاللمتلكريمعزاؼاػاماظـلؾقةمصقؿلامخيلصمغف لجممممدػامميفمػقؽلماظؿغذؼةمسؾىماٌلؿوىماظدوظي،مالم

جملالممفاماظـللؾقةميفممضلدراتمحشلدممؿعفلماإلدارةمبلإبرازمدورماٌـظؿلةميفماظؿغذؼلةمومممدو.مظؿغذؼةةمواألشذؼةميفمجمالمااظزارسب

ؾرتوؼلجمظؾلـظممممظؼطاسات،موذظ ماظؿغذؼة،مععمهؼققماالغلفاممبنيماظرتتقؾاتماظؿعاوغقةماظؼائؿةموتعزؼزمذراطاتفامعؿعددةماظ
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دلققددمػلذاماظلدورماظػرؼلدمٌـظؿلةماألشذؼلةمممممممم.سؾىماظلاحةماظدوظقةميفمجملالماظؿغذؼلةممماظؿغذوؼةمظؾفواغبماٌراسقةاظغذائقةم

م.واظزراسةميفمذراطاتفامععموطاالتماألعمماٌؿقدةموشريػامعنماظوطاالتماظدوظقة،موؼلفلمإضاعةمهاظػاتمادرتاتقفقةمأخرى

م

رؤؼؿفلاموادلرتاتقفقؿفا،مممبػضللممدؿشلاركماٌـظؿلة،مبػضللمااظقلاتماىارؼلةمومممممم.(14اظؿوصقةم)إضاعةماظشؾؽاتم-مم13

والؼؿفلاممإرلارممعؿللميفممتؽامدوظقامؼذؾؽاتمترتؾطمباظؿغذؼةمسؾىممجقعماظص عدموهلنيمصورتفامباسؿؾارػامذربشؽلمبـاءميفم

ٌعاىلةماظشلواشلماٌؿعؾؼلةمباظؿغذؼلةمممممم،موذظل مدلعقاًممغذوؼلةماٌراسقةمظؾفواغلبماظؿمؿقلنيمعلؿوىماظـظمماظغذائقةمظاحملددةم

م.باظـلؾةمظؾفؿقع

م

 حتدقات اؾتنػوذ-  باء

م

تـطويمسؾىمآثارمعفؿةمعنمحقثماظؿؽؾػة،مبقـؿامتؼؿضيمتوصلقاتممؿامبأنماظعدؼدمعنماظؿوصقاتمؾاإلدارةمسمتأخذ-مم14

م.اظؼائؿةأخرىمإدخالمتغقريمسؾىمختصقصموادؿكدامماٌواردماظؾشرؼةمواٌاظقةم

م

.متمعنماٌواردماظالزعةمهللذاماظؿـػقلذمأطلربماظؿقلدؼاتممممحؿقاجاوميـلماىدولماظزعينماًاصمباظؿـػقذمعؼرتغامباال-مم15

سلامممميفماظربجملةماظؼطرؼلةممموإرلارماالدلرتاتقفيمماظعؿلموػـاكماضرتاحمبإدارجماظؿغذؼةميفممجقعمأسؿالماٌـظؿةمبوادطةمإرارم

مم.غفجماظـظمماظغذائقةماٌراسقةمظؾفواغبماظغذائقةيفماتؾاعمؿؾوأماظرؼادةمباظؿعفقلموماألسوامماظالحؼةوم2114

م

صػيمدقاضاتمسدؼدةمتعؿللمصقفلاممم".متلؿغرقمعدةمزعـقةمطاصقةؼ ؿوضعمأنم"إزاءماظؿوصقاتماظتموؼلاورماإلدارةمضؾقمم.16

هظلىمبؿواجلدمعللؿؿرمضلدمؼطلولمدلـواتمممممممماشريمأغفم،ضصريةماٌـظؿةميفمحاالتماظطوارئ،مضدمتؽونمعدةمصرادىماٌشارؼع

صػليمػلذهماظللقاضات،معلنممممم.معـلمأصغاغلؿانمواظصلوعالمم"اظتمتعاغيمعنمأزعاتمروؼؾةماألعد"حاظةماظؾؾدانموػـاكم.مسدؼدة

اٌفممإدراجماظؿغذؼةميفممجقعماٌشارؼعموبراعجماظعؿلماٌؿعؾؼةمباظطوارئ،موإسادةماإلسؿارمواظؿـؿقة،مبغلضماظـظلرمسلنماٌلدةممممم

م.ؼلؿغرضفاماظؿدخلاظتم

م

 االتستنتاج-  جوم

م

مودؿللعىمجاػلدةمظضلؿانماالدلؿفابةميفمممم.موترحبمجبؿقلعماظؿوصلقاتمتؼرؼؾلاممموضقؿؿهمدارةمبأػؿقةماظؿؼققممت ؼرماإل-مم17

وتؿضلؿنماٌصلػوصةممم.مغػذتمباظػعلميفمحاالتمطـريةماظؿغقرياتمواظؿعلدؼالتماظالزعلةممضدم،مواظوضتماٌـادبموبػعاظقةموطػاءة

م.ادؿفابةماإلدارةمظؽلمتوصقةمعنماظؿوصقاتمواإلجراءاتماحملددةماظتمؼـؾغيماختاذػااٌرصؼةم



5 PC 108/6 Sup.1 

 

 

 
 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

 ؿوؼف املنظمة ؿن اؾتغذقة – 1

طلاغونماظـلاغيممم/حبؾلولمؼـلاؼرمم) 1اؾتوصوة 

ؼللللؿعنيمسؾللللىماإلدارةماظعؾقللللامم:(2112

بااؾكؽوز اؾؼاوي علاى    ظؾؿـظؿةمأنمتؾؿلزممم

سربماٌـظؿةموصؼامظؾؿطؾوبمحبؽلمممماؾتغذقة

أنمؼؿلوىلممموؼـؾغليم.ماظوالؼةماٌوطوظلةمإظقفلامم

ػلذامم"معـاصلرةم"غائبماٌدؼرماظعاممظؾؿعرصلةمم

وػـللاكمدللؿةمجمللاالتمأدادللقةم.ماالظؿللزام

 تلؿؾزمماػؿؿاعامساجالمعنماإلدارةماظعؾقا

 ؿؼبوؾة

 
دللقفريمتـللاولماظعدؼللدمعللنماظؿوصللقاتممممم

واٌؽوغاتماظػرسقةماظالحؼةميفمدقاقمسؿؾقلةمم

ظؾؿـظؿللةمتؿعؾللقممإسلدادمرؤؼللةموادلرتاتقفقةمم

باظؿغذؼة،ممباميفمذظل ماهلقؽللماظؿـظقؿلي،مممم

وذلللؤونماٌلللوزػني،مواالحؿقاجلللاتمعلللنمم

 .اٌوارد،مواحملؿوؼات

ماظشُّلعبمىـلةمتوجقفقلةمعشلرتطةمبلنيمممممدؿ ـشأمم1-1

إدارةماظزراسةمم،معع(ظؾؿعرصة)ؼودػامغائبماٌدؼرماظعاممؼ

،موإدارةماظؿـؿقلللةماالضؿصلللادؼةمموااؼلللةماٌللللؿفؾ م

واالجؿؿاسقللةموإدارةماظؿعللاونماظللؿؼينمبوصللػفامأسضللاءم

رئقلقني،مإىلمجاغبماٌدراءماظعاعنيماٌللاسدؼنموشلريممم

اٌراسقلةمظؾفواغلبمممذظ مظضؿانمسؿللماظلـظمماظغذائقلةمممم

ودؿوضلعماالخؿصاصلاتممم.ميفماٌـظؿةمبأدرػاماظؿغذوؼة

م.ظؿوجقهمػذهماظؾفـةماظؿوجقفقة
م

م،متلدؼرهماظشُّلعبمبنيممشرتكعمرؼقمسؿلصضعمقدم1-2

اظؾفـةماظؿوجقفقة،مرؤؼةموادرتاتقفقةمظؾؿـظؿةمبشلأنمم

بغلرضمممغفجماظـظمماظغذائقةماٌراسقةمظؾفواغبماظغذائقة

ؼـطؾلقمم)إدراجماظؿغذؼةميفمبرغاعجمسؿللماٌـظؿلةمطؽللمممم

ودؿوضللعم(.م8ومم2أؼضللامهدؼللدامسؾللىماظؿوصللقؿنيمم

االخؿصاصلاتمظؿوجقللهمصرضللةماظعؿللل،ماظللتمدؿشللؿلمم

د ؾالمٌعاىةماظؿوصقاتمداخلماظربغاعجماياظيمظؾعؿلم

برغلاعجممم-ؿودطةماألجلماٌواٌقزاغقةموهضريامظؾكطةم

 .اظعؿلمواٌقزاغقة

اظؾفـللللللللللللللةم

اظؿوجقفقلللللللللةم

اٌشلللرتطةمبلللنيمم

 اظشُّعب

عللللعمحؾللللولمم

تشلرؼنمم/أطؿلوبرم

 2111األول

 
 
 
 
 
 

م

عللللعمحؾللللولمم

تشلرؼنمم/أطؿلوبرم

 2111األول

 ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

صللقاشةمواضللقةمإلدللؼاراتماٌـظؿللةمسللنم

اظؼضاؼاماظرئقلقةمظألشذؼلةمواظزراسلةماظلتمممم

دؿؤثرمسؾىماألرجحمسؾىمدلوءماظؿغذؼلةميفممم

واظؿزامماٌـظؿةمباظؿصديمالغعداممم21اظؼرنم

 األعنماظغذائي؛م

دللق عاحتمهدؼللدماظؼضللاؼاماظرئقلللقةماٌؿعؾؼللةمممممم3-1 ؿؼبوؾة

مباظؿغذؼللةميفماظؼللرنمايللاديمواظعشللرؼنمعللنمخللاللممم

م:عامؼؾي

 اٌلؤررماظلدوظيماٌعلينمممماألسؿالماظؿقضريؼةمظعؼدم

،ممبلللاميفمذظللل ماٌشلللاوراتممم21+مباظؿغذؼلللةم

 اإلضؾقؿقة؛

 دلرتطزمسؾلىمممم2113م–حاظةماألشذؼةمواظزراسلةمم

 اظؿغذؼةميفمجمالماظزراسة؛

 إرعلامماظعلايفميفمممم–اٌـظورؼلةماظعاٌقلةممماظدراداتم

 .2151سامم

تظفرماظؿغذؼلةميفمخطلطمأسؿلالمبرغلاعجماظعؿللممممممم1-4

واٌقزاغقةماياظيميفمسدةمغؿائجمظؾوحدةماظتمتلاػمميفم

م–حاء،مواهلد ماالدرتاتقفيم-اهلد ماالدرتاتقفي

واو،مواهلللللد مم–دال،مواهلللللد ماالدللللرتاتقفيم

بلاء؛ممم–اتقفيمراء،مواهلد ماالدرتم–االدرتاتقفيم

اٌراسقلةمظؾفواغلبمممودؿ ؿكذماإلجراءاتمظؿعزؼزماظلـفجمم

اغظلرمم)يفماإلرارماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿةمطؽللممماظؿغذوؼة

 (.أدغاهم3أؼضاماظؼلمم

 

 
 
 
 

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

موااؼةماٌلؿفؾ 
م

ذعؾةماضؿصادؼاتم

ماظؿـؿقةماظزراسقة
م

ذعؾةماضؿصادؼاتم

ماظؿـؿقةماظزراسقةم
م

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

 ال اظػرتةماىارؼة
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

إذارةمواضقةمالظؿزامماٌـظؿةمإزاءمبرغلاعجمم

اظؿـؿقةماظدوظيماٌعينمباظؿغذؼةممباميفمذظ م

عشلللارطةماٌـظؿلللةميفماالرتؼلللاءمباظؿغذؼلللةم

 باسؿؾارػامعؾادرةمساٌقة؛

 ؿؼبوؾة

 

وؼشؽلمذظ مجزءامعلنمسؿؾقلةمإسلدادمرؤؼلةممممم

لمصقؿللامخيللصمؽللوادللرتاتقفقةماٌـظؿللةمط

وتؿعؾلللقمأؼضلللام(.ماغظلللرمأسلللاله)اظؿغذؼلللةم

ومم13باإلجراءماٌزعلعميفمإرلارماظؿوصلقؿنيمممم

14. 

رمسقلامحرطلةمممماظؼصريدؿدسمماٌـظؿةميفماألجلمم1-5

االرتؼاءمباظؿغذؼةموتشلاركمبـشلاطميفمخمؿؾل مػقاطللممممم

 .ػذهمايرطة

غائبماٌدؼرماظعامم

 (ظؾؿعرصة)

عللللعمحؾللللولمم

أؼؾللولم/دللؾؿؿرب
2111 

 ال

إضلرارماظؿغذؼلةمباسؿؾارػلامغاولامظؾؿـظؿللةممممم

سؿوعلللامؼلللؿعنيمأنمؼؿفؾلللىميفمعراحللللمم

وعلللؿوؼاتماظؿكطللقطموأرللرماٌقزغللةمعللعمم

تزوؼلللدهممبؤذلللراتموعؼلللاؼقسماظؿغذؼلللةمم

 اٌـادؾة؛م

 ؿؼبوؾة

 
ظللنمت للدرجماٌؤذللراتموضقللاسممم–عالحظللةم

ظؾؿـظؿلةممماٌقزغلةمواظؿغذؼةميفمأررماظؿكطلقطمم

ألنماإلرارماالدرتاتقفيمؼوضعمسؾلىمأسؾلىممم

م.اٌلؿوؼات

م

،مؼـؾغيمإسلادةماظـظلرميفممم8ترتؾطمباظؿوصقةم

اإلرللارماالدللرتاتقفيمظؾؿـظؿللةمبعللدمإسللدادم

م.رؤؼةموادرتاتقفقةماٌـظؿة

م

 

دؿوضعماًطلوطماظؿوجقفقلةمإلدراجماسؿؾلاراتممممم1-6

،مورقللماظؿغذؼلةمإىلممماٌقزغةاظؿغذؼةميفمأررماظؿكطقطمو

ظربغللاعجماظعؿلللمماٌقزغللةوأنمت للدرجميفمأرللرماظؿكطللقطم

وغظامماظؿكطقطماظرباجمليموإسلدادمتؼلارؼرممممواٌقزاغقة،م

،موىـللةمادللؿعراضماظللرباعجماظؿـػقللذمودسللممماظؿؼقللقم

 .واٌشروسات

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 
 
 
 
 
 

 اظػرتةماىارؼة

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

جمللالمترطقللزمتردلقخماظؿغذؼللةمباسؿؾارػلاممم
داخلماإلرلارماالدلرتاتقفيماظعلاٌيممممعؤثرم

 ظؾؿـظؿة،مؼـؾغيمأنمؼ ؿـحماٌواردماظالزعة؛م

 ؿؼبوؾة

 
ودقؿطؾبمذظ ماتػاقمعنماألجفزةماظرئادلقةمم

 (.بدءامبؾفـةماظربغاعج)ظؾؿـظؿةم

دقفريمحاظقامادؿعراضمغفجمجماالتماظرتطقزمم1-7

ودللقفريماظـظللرميفمإدراجماظللـظمماظغذائقللةمممم.ماٌللؤثر

رتطقلزمماظيفمإرلارمجملاالتمممماٌراسقةمظؾفواغبماظؿغذوؼة

 .اٌؤثرمععمغطاقمػذاماالدؿعراض

غائبماٌدؼرماظعامم

 (ظؾؿعرصللللللللللة)

 

ععمأوائللمسلامممم
2112 

 ال

صصلللماظؿغذؼللةمسللنماظددللؿورماظغللذائيممممم

"ماظؿغذؼلةم"ودالعةماألشذؼةموإسادةمتردقخم

ضللؿنماهلقؽلللماٌؤدللليمظؾؿـظؿللةمظؽلليممم

ختلللدمموتعلللززماظصلللالتماالدلللرتاتقفقةم

اظواضللقةمعللعماٌعؾوعللاتمواإلحصللاءاتممم

 وتؼدؼمماٌلاسدةميفمجمالماظلقادات؛م

 ؿؼبوؾة

 
سؾللللىمأدللللاسمأنمرؤؼللللةممم–عالحظللللةم

اٌـظؿلةمدلؿغذيمخقلارموضلعمممممموادرتاتقفقة

م.ػقؽلمعؤدليمعالئممأطـرمدضة

 

دقوىلماػؿؿاممخاصمهلذهماظؿوصقةمخاللمسؿؾقةمم1-8

إسللدادمرؤؼللةموادللرتاتقفقةمظؾؿـظؿللةمبشللأنماظؿغذؼللةممم

 .1مبوجبماظؿوصقةم

اظؾفـللللللللللللللةم

 اظؿوجقفقة

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 

 ال

ضؿانمهؼققماٌـظؿلةمإنلازاتمعؾؿودلةمممم

 اٌلؿوىماظؼطرييفماظؿصديمظؾؿغذؼةمسؾىم
إنمسؿؾقةمإسدادمرؤؼةموادرتاتقفقةمبشلؽلمسلاممممم9-1 ؿؼبوؾة

اإلذللارةم)م2صقؿللامخيللصماظؿغذؼللةممبوجللبماظؿوصللقةم

دؿ ـريموتلؿـريمبعؿؾقةم(ماظؾؾدانماحملورؼةاحملددةمإىلم

هدؼلدماألػللدا ،موااظقلاتمواظـؿللائجماٌؿوضعلةمسؾللىمممم

م.ماٌلؿوىماظؼطري

م

م

م

 

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

 ال  
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

 :(2112ؿنتصف عام  حبلول) 2اؾتوصوة 

 رؤؼلةموادلرتاتقفقةممؼـؾغيموضعموصقاشةم

تعؽلسمممظؾؿغذؼلةممظؾؿـؿقةماظزراسقةماٌراسقلةم

اظؿللزامماٌـظؿللةمباظؿصللديمظللـؼصماظؿغذؼللةم

 .وظإلصراطميفماظؿغذؼةمسؾىمحدمدواء

 ؿؼبوؾة

 
علنممم–(مطؽللمم2باظـلؾةمظؿوصقةم)عالحظةم

ػلليماظؾؾللدانمماحملورؼلةماظؾؾللدانماٌػفلوممأنمم

غفجماظلـظمماظغذائقلةممماظتمدق لؿقدثمصقفام

خللاللماظػللرتةمماٌراسقللةمظؾفواغللبماظغذائقللة

وأغهمسؾلىمم(مم2113-2112)اٌاظقةماٌؼؾؾةم

أداسماظدروسماٌلؿػادة،مدلؿ درجماظؿغذؼلةممم

يفمسؿلماٌـظؿةمبوادطةماإلرارماالدرتاتقفيم

اسؿؾللارامعللنمسللامممأرللرماظربجمللةماظؼطرؼللةو

 .واألسوامماظالحؼةم2114

دقفريمإسلدادمرؤؼلةممم.م2-1ومم1-1اغظرماإلجرائنيم

غفللجماظللـظمماظغذائقللةمموادللرتاتقفقةمظؾؿـظؿللةمبشللأنمم

سؾىماظـقلوماٌلؾنيمأسلاله،ممممماٌراسقةمظؾفواغبماظغذائقة

 .ععمعراساةماظعـاصرماظػرسقةمهلذهماظؿوصقة

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

اظؾفـللةم/اظشُّللعب

 اظؿوجقفقة

علللعمعـؿصللل م

 2112مسام

 ال

وسؾىمضوءماظؼقلودماياظقلةميفماظؼلدرات،مممم

دللقفريمتعللقنيمخللؾريمخللارجيمرصقللعممم

اٌلؿوىمؼؽونمعللؤوالمأعلاممغائلبماٌلدؼرممممم

تطوؼرماظعؿؾقةمخلاللمم/اظعاممظؾؿعرصةمظؼقادة

وؼـؾغليمأنمم.مصرتةمػلذهماٌؿاردلةمهدؼلداممم

متؿضؿنماظعـاصلرماظرئقللقةمظالدلرتاتقفقةممم

 :عامؼؾي

 ؿؼبوؾة

 
أوماًلرباءمم)صقلعماٌللؿوىمممردقضعماًؾريم

األررماٌػاػقؿقةمذاتماظصؾةم(مرصقعوماٌلؿوى

مبامؼ ـريماظرؤؼةمواالدرتاتقفقةممبلاميفمذظل ممم

االضرتاحماٌؼدممإىلماظؾفـةماظؿوجقفقةمبشلأنمم

 .خطةمتـػقذؼة

االخؿصاصلللاتموتعلللقنيمخلللؾريمرصقلللعمموضلللعم2-1

،م(ظؾؿعرصللة)اٌلللؿوىمٌلللاسدةمغائللبماٌللدؼرماظعللاممممم

صرؼللقماظعؿلللماٌشللرتكمبللنيممواظؾفـللةماظؿوجقفقللة،مو

 .سؾىماالضطالعمبفذهماٌؿاردةماظشُّعب

اظؾفـللللللللللللللةم

 اظؿوجقفقة

عللللعمحؾللللولمم

تشلرؼنمم/أطؿلوبرم

 2111األولم

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

األعلنممإرارمعػاػقؿيمعؿػقمسؾقلهمٌصلطؾحممم
اٌعؿؿدمعؤخرا،مداخلمواظؿغذوي،ماظغذائيم

 اٌـظؿة؛

ادؿقداثمرؤؼةموإدرتاوقةمظؾؿـظؿةمبشأنمغ فجمم2-2 ؿؼبوؾة

ظؾؿغذؼلةمدقشلؿلموضلعمإرلارمممممماٌراسقلةماظـظمماظغذائقةم

 .معػاػقؿيمعالئممظؿوجقهمػذهماىفود

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

اظؾفـللةم/اظشُّللعب

 اظؿوجقفقة

علللعمعـؿصللل م

 2112سامم

 ال

تؿللواصرمضللدراتممبؾللدانمحمورؼللةممهدؼللدم

داخلماٌـظؿةمظؿـػقذمتدخالتمذاتمصلؾةمم

وصعاظةمصقفا،موؼؿواصرمصقفاماظؿزاممعنماظؾؾدم

بؼقادةماظؿصلديمٌللؿوؼاتمدلوءماظؿغذؼلةممممم

 اٌرتػعةمواٌؿواصؾة؛

األضللاظقمم/دؿوضللعماٌعللاؼريماًاصللةمباظؾؾللدانممم3-2 ؿؼبوؾة

اظرئقلقةمواظتمتراسيمصقؿامتراسيماظؾؾدانماظتمظلدؼفامم

علؿوؼاتمعرتػعةموعلؿؿرةمعنمدوءماظؿغذؼة،موضلدراتمم

عـلمغظامم)اٌـظؿة،مواٌؾادراتماٌشرتطةمبنيماظوطاالتم

وصـدوقماألعمماٌؿقلدةماالدلؿؽؿاغيممماظؿػؿقشماظغذائي،م

اإلدللؾاغقةمظألػللدا مممصللـادؼقظألعللنماظؾشللري،مواظم

اإلمنائقللةمظألظػقللةموذللراطةمرؼللؿش،موعؾللادرةماالرتؼللاءم

 .باظؿغذؼةموشريػا

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

اظؾفـللةم/اظشُّللعب

 اظؿوجقفقة

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 
 
 

 اظػرتةماىارؼة

 ال

علنمم)هؾقلمدلؾ مظللوءماظؿغذؼلةمممممإجراء

األصضلمعلنمخلاللمعؾلادراتمظؾقؽوعلاتممممم

اظورـقللة،متشللؿلمأؼضللامذللرطاءماظؿـؿقللةممم

،ماظؾؾللدانماحملورؼللةيفممجقللعم(مااخللرؼن

وؼـؾغللليمأنمؼ لللدعجمػلللذاماظؿقؾقللللميفمممم

اٌلللوجزاتماظؼطرؼلللةمظؾؿغذؼلللةمويفمأرلللرمم

 اظربجمةماظؼطرؼة؛م

أدغلللاه،مودؿ للللؿعرضمم13ؼلللرتؾطمباظؿوصلللقةمم4-2 ؿؼبوؾة

ظؾؿأطلدمعلنممممألررماظربجمةماظؼطرؼةاًطوطماظؿوجقفقةم

إدراجماظؿغذؼللةمبشللؽلمدللؾقم،مادللؿـادامإىلماٌللذطرةممممم

اظؿوجقفقللةماظللتمتؼضلليمبللإدراجماألعللنماظغللذائيمممممم

واظؿغذويميفمسؿؾقةمإرارمسؿلماألعمماٌؿقدةمظؾؿللاسدةمم

اإلمنائقلللة،ماظلللذيمؼعؿلللربمجفلللدامعشلللرتطامبلللنيمممم

وعـظؿللةماظعؿلللمم/األشذؼللةماظعللاٌيموبرغللاعجم/اٌـظؿللة

 .اظدوظقة

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

وااؼةماٌلؿفؾ م

عللعمذللعؾةمدسللممم

ماظلقادلاتمم وضع

 وتطوؼرماظرباعج

علللعمعـؿصللل م

 2112سامم

 غعم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

إجراءمهؾقالتمظؾقاظةمسنمأعاطنموطقػقةم

ضقاممايؽوعاتموذرطاءماظؿـؿقلةمااخلرؼنممم

باٌشللارطةماظػعاظللةميفماظؿصللديمظشللواشلممم

اظؿغذؼة،ماظتمؼـؾغليمأنمتؤخلذمأؼضلاميفمممم

ظؾؾؾلدانممايلؾانميفمأررماظربجمةماظؼطرؼةم
ظضللؿانمضقللامماٌـظؿللةمبللدورمممماحملورؼللةم

 تؽؿقؾي؛م

ماظؾؾلدانماحملورؼلةممأسالهمبشأنممؼرتؾطمباٌعاؼريماظواردة ؿؼبوؾة

اظؼطرؼلةمممألررماظربجمةوادؿعراضماًطوطماظؿوجقفقةم

 .4-2اٌؾقـةميفماإلجراءم

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

وااؼةماٌلؿفؾ م

وذللللعؾةمدسللللممم

ماظلقاداتم تطوؼر

 واظرباعج

 غعم اظػرتةماىارؼة

هدؼدماظصالتمبنيماظلرباعجماٌقداغقلةميفممم

واظعؿلماٌعقلاريميفمماظؾؾدانماحملورؼةمػذهم

 ؛م(واظعؽسمباظعؽس)جمالماظؿغذؼةم

إدارةماظؿعللللللاونم .4-2جزءمعنماإلجراءم ؿؼبوؾة

اظؿؼينمععمذلعؾةمم

اظؿغذؼللةموااؼللةم

صرؼللقموماٌلللؿفؾ 

اظعؿلللماٌشللرتكمم

 بنيماظشُّعب

 ال اظػرتةماىارؼة

اظداخؾقلةمم)ظالتصلاالتممموضعمادلرتاتقفقةم

تؾلثميفمم(مواًارجقةمظؾؿـظؿةمسؾىماظلواء

اٌرحؾلللةماألوىلماظلللوسيمواظػفلللممظؾرؤؼلللةمم

واالدرتاتقفقةماىدؼدتنيمبشلأنماظؿغذؼلةممم

بللنيمعللوزػيماٌـظؿللةمسؾللىماٌلللؿوؼاتمممم

اإلضؾقؿقللةمواإلضؾقؿقللةماظػرسقللةمواظؼطرؼللةممم

دؿوضلللعمادلللرتاتقفقةمظالتصلللاالتمواظلللدسوةممم5-2 ؿؼبوؾة

ظؾؿـظؿةموت ـػذمعنمأجللمتؼادلممغفلجمورؤؼلةماٌـظؿلةمممممم

وإبرازمدورػاماٌؿؿقزميفمهللنيمعللؿوىماالدلؿـؿارميفمممم

اٌراسقللةمجمللالماظؿغذؼللةمبوادللطةماظللـظمماظغذائقللةممممم

م.ظؾفواغبماظؿغذوؼة

ورضاتماٌعؾوعاتمواظلقاداتمذاتماظصؾةماظلتممم2-6

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

عللللعمماظشُّللللعب

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

وااؼللللللللللللةمم

اٌللللللللللؿفؾ ،م

علللعمعـؿصللل م

 2112سامم

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

وعللنمبقللـفممرؤدللاءماٌؽاتللبموممـؾلللوممممم)

،ماحملورؼللةمانوتؾللدأميفماظؾؾللد،م(اٌـظؿللة
وتشلللؿلميفماٌرحؾلللةماظـاغقلللةمحؽوعلللاتم

اظؾؾدانماألسضاءموذرطاءماظؿـؿقةماٌعـلقني؛مم

وؼـؾغلللليمظالدللللرتاتقفقةمأنمتضللللعميفمم

حلؾاغفامأؼضامإبلرازماظؿغذؼلةمبؼلدرمأطلربممممم

سؾىمعوضعماٌـظؿةمسؾلىمذلؾؽةماإلغرتغلتمممم

وتواصرمخطوطمظالتصالمعنمأجللمهللنيممم

اظـشرموررقماظؾؾدانماحملورؼة،ماظؿعؾممبنيم

اظػعلللالمظؾؿـؿفلللاتماٌعقارؼلللةماٌؿعؾؼلللةمم

 باظؿغذؼة؛

دلقفريمبؾورتفللامالحؼلامظؿ ؼللدممإىلماألسضلاءموذللرطاءمممم

 .اظؿـؿقة

وعؽؿلللبمتؾلللادلم

اٌعؾوعللللللللللاتم

واظؾقللللللللللوثم

واإلرذلللللللللاد،م

واإلدارةماٌعـقللللةم

بلللإدارةماٌلللواردمم

اظطؾقعقلللللللللللةم

وذللعؾةمواظؾقؽللة،م

دسلللللمموضلللللعمم

اظلقادلللللللللاتم

وتطوؼرماظلرباعج،مم

وذللللعؾةمعرطللللزم

االدؿـؿارموذلعؾةمم

اضؿصللللللللادؼاتم

 .اظؿـؿقةماظزراسقة

ظؾلدسوةمظؿعزؼلزماظػفلمممممموضعمادلرتاتقفقةم

واظؿطؾققمسؾىمغطاقمأودعمظؾصلالتمبلنيممم

اظزراسةمواألعنماظغذائيمواظؿغذؼة؛موؼـؾغيم

ظعؿلماٌـظؿةميفمجملالماظلدسوةمأنمؼؽلونمممم

ادؿؾاضقاموظقسمجملردمردمصعلل،موؼللؿـدمممم

م.6-2اغظرماإلجراءم ؿؼبوؾة

 

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

عللللعمماظشُّللللعب

عؽؿلللبمتؾلللادلمم

اٌعؾوعللللللللللاتم

علللعمعـؿصللل م

 2112سامم

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

إىلمأػدا مصرظةميفمعواجفةماألوظوؼلاتمم

االدللرتاتقفقةماظللتمتؿصلللمباظؿغذؼللةميفممم

اػؿؿفاميفماظربغلاعجمموعللماظؾؾدانماحملورؼةم

 .اظدوظيمظؾؿـؿقة

واظؾقللللللللللوثم

واإلرذلللللللللاد،م

وذعؾةمدسمموضعم

اظلقادلللللللللاتم

وتطوؼرماظلرباعج،مم

وذللللللللللللللعؾةم

اضؿصللللللللادؼاتم

 اظؿـؿقةماظزراسقة

 باؾتغذقةجماالت اؾكؽوز املتعلؼة  –2

بـلاءماألدظلةموربلطماظعؿللميفممممم: 3اؾتوصوة 

 جماظيماألشذؼةمواظزراسةمبـواتجماظؿغذؼة

 ؿؼبوؾة

 
ػلذهماظؿوصلقةمأدادلقةمظؾعؿلللممممم–عالحظلةمم

اٌعقاريمظؾؿـظؿةمبشأنماظؿغذؼةموإسدادمرؤؼةم

 .وادرتاتقفقةماٌـظؿة

       

ترطللزماٌـظؿللةميفمسؿؾللفاماٌعقللاريمسؾللىممم

وعؾادئمتوجقفقلةممإسدادمأدواتموأداظقبم

إلجراءمدراداتمادؿؼصائقةمسنمادلؿفالكمم

األشذؼةموتؼققؿاتفامورصلدػاممبلاميفمذظل مممم

ماٌؤذلللللللراتماٌؿصلللللللؾةمباظؿغذؼلللللللةم

 ؿؼبوؾة

 
تعؿربمػذهماظؼائؿةمجدمحصلرؼةممم–عالحظةم

عادامماظعؿلماٌعقاريمظؾؿـظؿةمؼؿفاوزمبؽـريم

غطللاقماظدرادللاتماالدؿؼصللائقةموسؿؾقللاتممم

اىدؼلدتني،مممبادؿكدامماظرؤؼلةمواالدلرتاتقفقةممم3-1

واالدللؿـادمإىلماألسؿللالماظلللابؼةمواياظقللة،مواألدواتم

اٌعقارؼلللة،مدلللقفريمتعزؼلللزماظطرائلللقمواًطلللوطمممم

غفللجماظللـظمماظغذائقللةماٌراسقللةمماظؿوجقفقللةميفمدللقاقم

 .مظؾفواغبماظغذائقة

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

إدارةممععماظشُّعب

اظزراسللةموااؼللةم

م،اٌللللللللللؿفؾ 

 ال اظػرتةماىارؼة
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

ادللؿفالكماألشذؼللةمواظؿـللوعماظؾقوظللوجيمم)

يفماظلقاضنيماظرؼػليمم(موتـوعماظـظمماظغذائقة

 .وايضريمسؾىماظلواء

اظؿـؿقلللللةمموإدارة .اظؿؼققممواظرصدماٌؿعؾؼةمبادؿفالكماألشذؼة

االضؿصللللللللادؼةمم

واالجؿؿاسقلللللة،م

وإدارةماظؿعلللللاونم

اظللؿؼين،مواإلدارةم

اٌعـقلللةمبلللإدارةمم

اٌللواردماظطؾقعقللةم

 واظؾقؽة

"مطؿرطللزمظؿؾللادلماٌعرصللة"تعؿلللماٌـظؿللةم

باٌؿاردللاتماىقللدةمواظللدروسماٌلللؿػادةمم

اٌراسلليماٌلؿكؾصلةمعللنماظعؿللماإلمنللائيممم
رائػلةموادلعةمعلنممممماظذيمتؼوممبلهمظؾؿغذؼةم

ايؽوعاتموذرطاءماظؿـؿقلةموؼشلؿلمأدظلةمممم

سللنماألثللرماٌرتتللبمسؾللىماظؿللدخالتميفممم

جمللالماظزراسللةمواألعللنماظغللذائيمسؾللىممممم

 .ماظؿغذؼةميفمدقاضاتمخمؿؾػة

ادللؿكدامماظرؤؼللةمواالدللرتاتقفقةماىدؼللدتني،ممم2-3 ؿؼبوؾة

وادؿـادامإىلماألسؿالماظلابؼةمواياظقة،مدؿعززماٌـظؿةم

األدظةمظلدسممممضاعةإدمومم"طؿرطزمظؿؾادلماٌعرصة"دورػام

يفمماٌراسقللةمظؾفواغللبماظؿغذوؼللةمماألشذؼللةمواظزراسللةمم

ودللقفريمإسلدادمورضللةمتؾكللصمم.مخمؿؾل ماظلللقاضاتم

غفللجماظللـظمماظغذائقللةماٌؤظػللاتماياظقللةمبشللأنمآثللارمم

سؾللىماظؿغذؼللةموإدللداءممماٌراسقللةمظؾفواغللبماظغذائقللةم

ألدظلةممباتأتيمماظؿوجقهمظؿصؿقمماظرباعجمواظؾقوثماظت

 .اظداعغةمسؾىماظؿأثريمسؾىماظؿغذؼة

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

إدارةممععماظشُّعب

اظزراسللةموااؼللةم

،موإدارةماٌلؿفؾ 

ماظلؿؼين،مم اظؿعاون

اظؾفـللللللللللللةمو

،ماظؿوجقفقلللللللة

وغائلللبماٌلللدؼرمم

م(ظؾؿعرصة)اظعامم

 

 ال اظػرتةماىارؼة
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

تعزؼللزمهؾقلللماظؿغذؼللةميفممم:4اؾتوصااوة 

 تاإلحصاءاتمواٌعؾوعا

         ؿؼبوؾة

ؼؿعنيمهلدؼثمحللاباتمغؼلصماظؿغذؼلةممممم

ووضللعمعؤذللراتمميؽللنمأنمتلللؿكدمميفممم

رصدماواػلاتمادلؿفالكماألشذؼلة،موأنمممم

ؼػؿحماظؾابمإلجراءمعـاضشلاتمأودلعمسلنمممم

ٌؤذللرمغؼللصمماظؽقػقللةماظللتمميؽللنمبفللام

اظؿغذؼللةمأنمؼعؽللسمبشللؽلمأصضلللمغؼللصم

اٌغذؼاتماظدضقؼلةموذظل معلنمخلاللمأرلرمممممم

اظؾفـللةماظدائؿللةمٌـظوعللةماألعللمماٌؿقللدةممم

اٌعـقللةمباظؿغذؼللةموىـللةماألعللنماظغللذائيمم

 .اظعاٌي

 ؿؼبوؾة

 
ػـاكمسدةمضضاؼامتؿضلؿـفامم(م1)م–عالحظةم

ػللذهماظعـاصللرماظػرسقللة؛موجيللريمتـاوهلللامم

(م2)،م"اإلجراء"مسؿودبشؽلمعـػصلمهتم

اٌؤذراتماٌوثوضةمعؿاحلةمظرصلدماواػلاتمممم

م.ادؿفالكماألشذؼة

 

جيلللريمادلللؿعراضمايللللاباتمواٌـففقلللاتمم4-1

اٌؿعؾؼةمباظـؼصميفماظؿغذؼةمبوادطةمسدةمحماصلمت لـظممم

ودللللقفريمتـؼلللللقحمم.م2112ومم2111يفمسللللاعيمم

اٌؤذرات،مواألدواتمواٌعاؼريماٌعؿولمبفامحاظقاموذظ م

وتشللؽلم.موغشللرػامسؾللىمغطللاقمأودللعمسـللدماالضؿضللاء

اياجةمإىلمإبرازمأنمعوضوعمغؼلصماٌغلذؼاتماظدضقؼلةمممم

ؼشؽلمجزءامعنماالدؿعراضماٌـففليماظلواردمأسلاله،مممم

.م14ومم13ومم7وؼلللرتؾطمذظللل مأؼضلللامباظؿوصلللقاتمم

ىـلةماألعلنماظغلذائيممممعـل،م)ودؿ ـظممحماصلمخمؿؾػةم

اٌعـقلةمماظؾفـةماظدائؿةمٌـظوعةماألعلمماٌؿقلدةممموماظعاٌي

دللعقامظؾقصللولمسؾللىمإدللفاعات،موصللؿحممم(مباظؿغذؼللة

اظـؼاشموايصولمسؾىماظؿأؼقد،مطؾؿلامدسلتماظضلرورةمممم

 .ظذظ 

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

إدارةممععماظشُّعب

اظزراسللةموااؼللةم

،موإدارةماٌلؿفؾ 

ماظلؿؼين،مم اظؿعاون

وإدارةماظؿـؿقلللللةم

االضؿصللللللللادؼةمم

 واالجؿؿاسقة

عـؿصلل مسللاممم
2112 

 ال

ؼ ؾقللقمممـؾللونمظػرؼللقماظؿغذؼللةمباظؾفـللةممم

اظؿوجقفقللةمظللـظمماٌعؾوعللاتمسللنماألعللنممم

اظغذائيمواظؿغذؼة،موتؼاممسالضةمسؿلمضوؼةم

ععموحدةماظدسمماظعاٌيمظؾؿصـق ماٌؿؽاعلم

 ؿؼبوؾة

 
اياجةمإىلمتوضقحماٌؼصودمعلنممم–عالحظةم

ؼ ػرتضمأنمؼؽونممملـالميفمم"م)صرؼقماظؿغذؼة"

دؿ ؿـلمذعؾةماظؿغذؼةموااؼةماٌللؿفؾ مرمسقلامممم4-2

اظؾفـللةماظؿوجقفقللةمظللـظمماٌعؾوعللاتمسللنماألعللنمممميفم

حلدةماظلدسمممموودلؿوردماظلروابطمعلعممممماظغذائيمواظؿغذؼة

اظعللاٌيمظؾؿصللـق ماٌؿؽاعلللمٌراحلللماألعللنماظغللذائيممم

إدارةماظؿـؿقللللللةم

االضؿصللللللللادؼةمم

معلعمم واالجؿؿاسقة

عؽؿللللبماٌللللدؼرم

عللللعمحؾللللولمم

تشلرؼنمم/أطؿلوبرم

 2111األول

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

اٌوزػنيماٌعـقنيمباظؿغذؼةميفمذعؾةماظؿغذؼلةمم .مٌراحلماألعنماظغذائيمواياظةماإلغلاغقة

 (.وااؼةماٌلؿفؾ 

 اظعامماٌلاسد .واياظةماإلغلاغقة

تعؿللقمماظؿغذؼللةميفمصللؿقمممم: 5اؾتوصااوة 

تدخالتماظزراسةمواألعنماظغلذائيموإسطلاءممم
 حملورؼةامظؾؾؾدانأوظوؼةم

صرؼللللقماظعؿلللللمم .اغظرماظؿوصقةمأساله ؿؼبوؾة

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

    

تعللدمأرللرمظؾربجمللةماظؼطرؼللة،ميفماظؾؾللدانم

احملورؼلة،متلدورمحللولمأػلدا ماظؿغذؼللةمممم

اٌعؾـللةمواٌلللؿؿدةمعللنماظؿقؾقلللماظلللؾ مم

واظؿللدخالتماظرباجمقللةماٌرتؾطللةمبوضللوحم

 بفذهماألػدا 

،موصؼلامم2ؼرتؾطمباإلجراءاتماٌؿكذةممبوجبماظؿوصقةم ؿؼبوؾة

مررماظربجمةماظؼطرؼلةمألالدؿعراضماًطوطماظؿوجقفقةم

اظؿغذؼلةمبشلؽلمدلؾقم،مادلؿـادامإىلممممممإدعلاجممبامؼؽػلم

اٌذطرةماظؿوجقفقةماظتمتؼضيمبإدراجماألعلنماظغلذائيممم

واظؿغللذويميفمسؿؾقللةمإرللارماألعللمماٌؿقللدةمظؾؿلللاسدةممم

 .اإلمنائقة

دسمموضلعمممذعؾة

اظلقادلللللللللاتم

وإسللدادماظللرباعجمم

وذللعؾةماظؿغذؼللةمم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

 ال 2112

تعؿمماظؿغذؼلةميفمصلؿقممعشلارؼعماظزراسلةممممم

مبلللاميفمذظللل مغظلللممم)واألعلللنماظغلللذائيم

اٌعؾوعللاتمسللنماألعللنماظغللذائيمواظؿغذؼللةمم

اظؾؾدانميفم(مواٌلاسدةميفمجمالماظلقادات
ورؿللدماٌشللارؼعمصللرتةمطاصقللةم.ماحملورؼللة

حبقثمتؿضؿنمعؤذراتمعؿصلؾةمباظؿغذؼلةممم

سنمخطماألداسمواظرصدمظؿؼققمماألثرمسؾىم

اظؿغذؼللةموباظؿللاظيمتوظللدمأدظللةمسللنمأػؿقللةم

 ة جزئواؿؼبوؾ

 
يفماظعدؼلدمعلنماظللقاضاتماظلتمممممم–عالحظةم

تعؿلمصقفاماٌـظؿة،مضدمتؽونمعلدةماٌشلروعممم

ضصللرية،مشللريمأنماٌـظؿللةمتؿؿؿللعمبؿواجللدمم

وػليمم.معلؿؿرمضلدمؼللؿغرقمدلـواتمسدؼلدةمممم

اظتمتعاغيمعنمأزعاتمروؼؾةم"حاظةماظؾؾدانم

صػيمػلذهمم.معـلمأصغاغلؿانمواظصوعالم"األعد

جيريمإسدادمعوادمتطوؼرماظؼدراتماظداخؾقةمعلنممم5-1

اٌراسقةمظؾفواغبمأجلماٌلاسدةمسؾىمهدؼدماألػدا م

،موهدؼللدماٌؤذللراتماٌؿعؾؼللةمباظؿغذؼللة،مممماظؿغذوؼللة

وظؿصؿقمموتـػقذمغظمماظرصدمواظؿؼققممصقؿامخيصمأسؿالم

ودلقفريمهلدؼثمعلوادمممم.متطوؼرماظرباعجمواظلقادات

تطللوؼرماظؼللدراتماظللتمُأسللدتمباظػعلللمطؾؿللامدسللتمممم

اظضرورةمظذظ مودؿ لؿكدممسؾىمغطاقموادلعمألشلراضممم

.مجيتطوؼرماظؼدراتمسؾىماٌللؿوؼنيماظلداخؾيمواًلارممم

ذعؾةمدسمموضلعمم

اظلقادلللللللللاتم

وإسللدادماظللرباعجمم

عللللللعمصللللللرعمم

اٌعؾوعللللللللللاتم

واظؿقؾقلللللللللللم

اظؼطللللللللللللاسيم

ودقاداتماظـلروةمم

2112-
2113 

 غعم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

وتللللعىماظػلللرصم.موصعاظقلللةماظؿلللدخالت

اٌؿاحلللةمإىلمإدعلللاجمغلللواتجماظؿغذؼلللةميفمم

عشارؼعمتشؿلماألغشطةماٌؾذوظةميفمجملالمم

 ألمساكتربقةماٌاذقةموعصاؼدما

اظؿغذؼللةميفممتعؿللقماظلللقاضات،معللنماٌفللممم

مجقعماٌشلارؼعموأسؿلالماظربغلاعج،مبغلضممممم

 .اظـظرمسنماٌدةماظتمؼلؿغرضفاماظؿدخل

ودؿللللعىماٌـظؿلللةمإلضاعلللةماظؿعلللاونمعلللعماظشلللرطاءم

اًارجقنيمظزؼادةمضدراتمايؽوعاتمواٌـظؿلاتمشلريممم

م.ايؽوعقةمبغرضمتؼققمماظؿأثريمسؾىماظؿغذؼة

 م

ايقواغقللللللللة،م

وإدارةمعصلللللاؼدمم

األمسللللللللللاك،م

دارةماٌعـقللللةمواإل

بلللإدارةماٌلللواردمم

اظطؾقعقلللللللللللةم

ودائللرةمواظؾقؽللة،م

ماٌؿؽاعلللممدسماظلل

ألعللنماظغللذائي،مظ

وذللللللللللللللعؾةم

اضؿصللللللللادؼاتم

اظؿـؿقةماظزراسقة،م

وعؽؿلللبمتؾلللادلم

اٌعؾوعللللللللللاتم

واظؾقللللللللللوثم

 .مواإلرذاد

تللؾنيمبوضللوحماٌشللارؼعماظللتمس ؿؿللتميفمم

مصؿقؿفاماظؿغذؼةماظطرؼؼةماظتمتأخلذمبفلامم

ػلللذهماٌشلللارؼعميفمحللللؾاغفاماظؼضلللاؼاممم

ععمترطقزمسؾلىمدملومخلاصمممم)اىـلاغقةم

 ؿؼبوؾة

 
ؼ درجمعراساةماٌـظورماىـللاغيممم–عالحظةم

م.ظؼضللللاؼاماظؿغذؼللللةماٌراسللللييفماظللللـفجم

غفللجماظللـظممادللؿـادامإىلماظعؿلللمايللاظيمبشللأنمم5-2

دلقفريمإسلدادمممماظغذائقةماٌراسقةمظؾفواغلبماظغذائقلةمم

،معـللممورضةمتلربزمطقػقلةمعراسلاةماظؼضلاؼاماىـللاغقةممممم

اظؿأثريماٌؿػاوتمظلوءماظؿغذؼةمواغعدامماألعنماظغلذائي،مم

إدارةماظؿـؿقللللللةم

ماالضؿصللللللللادؼةم

واالجؿؿاسقلللللة،م

واإلدارةماٌعـقللللةم

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 

 غعم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

(مسؾىماٌراػؼاتمواظـلاءميفمدنماإلنابم

واإلدعاجماالجؿؿاسيموتغريماٌـاخ،مودلؾلمم

ربطفامباظعـاصرماألخرىمظعؿلماٌـظؿلةميفمم

 .جمالماظؿغذؼة

عاماإلذلارةمإىلماإلدعلاجماالجؿؿلاسيموتغلريمممممأ

م.اٌـاخمصغريمواضقةميفمػذهماظؿوصقة

 

عـللمم)وطذظ ماالدلؿفابةماٌؿػاوتلةمظعؿؾقلاتماظؿلدخلممممم

بشلأنممظؾفـلةماألعلنماظغلذائيماظعلاٌيمممممعائدةمعللؿدؼرةمم

تؼدؼراتماجملاسلة؛موتؼرؼلرمحاظلةماألشذؼلةمواظزراسلةمممممم

 (.بشأنماظؼضاؼاماىـلاغقةموشريمذظ 

بلللإدارةماٌلللواردمم

مواظؾقؽلةمم اظطؾقعقة

ععمذعؾةماظؿغذؼةم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

إدعلاجماظؿغذؼلةميفماظعؿللميفمممم: 6اؾتوصوة 

 جمالماظلقادات

 ؿؼبوؾة

م

ػـاكمحاجةمإىلمتوضقحماإلذارةمم–عالحظةم

صرؼللقم"وم"مصرؼللقماظلقادللاتمواظؿغذؼللة"إىلم

ػلذهماظؿوصلقةممميفماظؿلابعمظؾؿـظؿلةممم"ماظؿغذؼة

 .طؾفا

        

ؼضعمصرؼلقماظلقادلاتمواظؿغذؼلةمعؾلادئممممم

توجقفقللةمإلدعللاجماظؿغذؼللةميفمدقادللاتممم

اظزراسةمواألعلنماظغلذائيمسؾلىمعللؿوؼاتممممم

 .خمؿؾػة

م.5ومم2اغظللللرماإلجللللراءاتممبوجللللبماظؿوصللللقةممم ؿؼبوؾة

اًطوطماظؿوجقفقةماظتمؼـؾغليمإسلدادػامطفلزءمعلنممممم

 (.1-2اإلجراءم)م"اًؾريمرصقعماٌلؿوى"عفامم

اظؾفـللللللللللللللةم

عللعمماظؿوجقفقللة

اٌدؼرماظعامممغائب

 (ظؾؿعرصة)

 ال  

ؼؽػلمصرؼقماظلقاداتمواظؿغذؼةمأنمتللفممم

اٌؿوظلدةمعلنماٌؿاردلاتماىقلدةممممم"ماٌعرصة"

واظللدروسماٌلللؿػادةمعللنماظعؿلللماإلمنللائيم

اٌراسليمظؾؿغذؼلة،موععؾوعلاتموهؾللقالتمممم

اظؿغذؼةماٌلؿكؾصةمعنمغظمماٌعؾوعاتمسنم

صرؼللللقماظعؿلللللمم .5ومم2اغظرماإلجراءاتممبوجبماظؿوصقؿنيم ؿؼبوؾة

اٌشللللرتكمبللللنيم

عللللعمماظشُّللللعب

اظؾفـللللللللللللللةم

 اظؿوجقفقة

 ال  
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

األعللنماظغللذائيمواظؿغذؼللة،ميفماظعؿلللميفممم

 .مجمالماظلقاداتمسؾىممجقعماٌلؿوؼات

ؼشللاركمصرؼللقماظؿغذؼللةميفماٌـظؿللةمعللعمممم

تؼلللدؼمماٌللللاسدةميفمجملللالممم"مجفلللاز"

اظلقاداتماظذيمأغشأتهمذعؾةمدسممإسلدادمم

اظلقادللاتمواظللرباعج،موؼلللفمميفموضللعممم

اظربجملةماظؼطرؼلة،مممعؾادئمتوجقفقةمألررم

وؼشللاركمبـشللاطميفماالجؿؿاسللاتماٌؿعؾؼللةم

 .باظلقاداتماظتمتقلرػاماٌـظؿة

م.5ومم2اغظرماإلجراءاتممبوجبماظؿوصقؿنيم ؿؼبوؾة

 

ذعؾةمدسمموضلعمم

اظلقادلللللللللاتم

وتطوؼرماظلرباعج،مم

وذللعؾةماظؿغذؼللةمم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

 ال  

اظرتطقزمسؾىمترطقؾةماألشذؼةمم:7اؾتوصوة 

 اظصؾةواٌشورةماظعؾؿقةمذاتم

         ؿؼبوؾة

ؼـؾغيمظؾؿـظؿةمأنمتؿقولمعنمتؼدؼممدسلممم

ضطريمخمصلصمإىلماظعؿللماالدلرتاتقفيمممم

ظؾـللاءماظؼللدراتمسؾللىماٌلللؿوؼنيماإلضؾقؿلليم

واإلضؾقؿلليماظػرسلللي،موتشللفعماظؿعلللاونممم

وخاصلةماظؾؾلدانممم)اإلضؾقؿيمظلدسمماظؾؾلدانممم

يفممجللعموهؾقلللماظؾقاغللاتمم(ماحملورؼللة

اٌؿعؾؼللةمبرتطقؾللةماألشذؼللةماظللتمؼطؾؾفللامم

ئقونمظضللؿانمأنمتأخللذممغفللامعلللؿكدعون

مؾقاغاتاظدقفريمتطوؼرماظؼدراتماٌؿعؾؼةمجبؿعمم1-7 ؿؼبوؾة

األشذؼلةموهؾقؾلفامبصلورةمعـففقلةممممممبرتطقؾلةمماٌؿعؾؼة

بوادللطةمعراطللزماظؾقاغللاتماإلضؾقؿقللةماظؿابعللةمظؾشللؾؽةمم

مئيمواظؿغذؼلةمظغلذاماٌعؾوعاتمسلنماألعلنمامماظدوظقةمظـظمم

 (.دالم–جزءمعنماهلد ماالدرتاتقفيم)

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

بداؼللللةمسللللاممم
2112 

 غعم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

اظؿدخالتميفمجمالماظلقادلاتمواظلرباعجممم

 .ماظؿغذؼةميفمحلؾاغفا

دوظيماظللودؼللعماظاٌـظؿللةموزقػللةمممؿللوىلت

ظؾؾقاغللات،موتللوصرمعراضؾللةمىللودةمتؾلل مممم

اظؾقاغللاتماظللتمؼـؾغلليمأنمتؽللونمجللاػزةم

بلللدورػامظؽللليمؼطّؾلللعمسؾقفلللاممجقلللعمممم

 اٌلؿعؿؾنيماحملؿؿؾنيمبلفوظة

دقفريمتعزؼزمدورماٌـظؿةمباسؿؾارػامعللؿودساممم2-7 ؿؼبوؾة

ودقشللؿلماألغشللطةممترطقؾللةماألشذؼللةدوظقللامظؾقاغللاتم

اٌؿعؾؼةمجبؿلعماظؾقاغلاتموصرزػلا،مدسلممإدارةمضاسلدةمممممم

 .اظؾقاغاتمواظـؿائجماٌـشورة

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

وااؼةماٌلؿفؾ م

وعؽؿلللبمتؾلللادلم

اٌعؾوعللللللللللاتم

واظؾقللللللللللوثم

 واإلرذاد

 غعم 2112بداؼةم

ؼـؾغي،مداخلماٌـظؿلة،مأنمؼلؾنيماظعؿللمممم

اٌعقاريميفمجمالمترطقؾةماألشذؼةمباٌـلالمم

اظعؿؾيماظؼقؿةماظتمؼضقػفامإىلماظؿؼققؿلاتمم

واإلحصللللاءاتمواٌلللللاسدةميفمجمللللالممم

 .اظلقادات

هلللنيمصللورةماٌـظؿللةمصقؿللامخيللصماألسؿللالممم3-7 ؿؼبوؾة

ساعلةمممطللؾعةمالدلؿكداعفامممرتطقؾلةماألشذؼلةمماٌؿعؾؼةمب

سؾىماٌلؿوىماظعاٌيمباظـللؾةمظؾـلواتجماظرئقللقةمعـللممممم

ضاسللدةماظؾقاغللاتماإلحصللائقةمظؾؿـظؿللةموحاظللةماغعللدامم

األعللنماظغللذائيميفماظعللايفموبوادللطةماظرتوؼللجمهلللذهمممم

األغشطة،موهلنيمعللؿوىماٌواضلعماظشلؾؽقةموإضاعلةممممم

م.اظشراطاتمععماٌؿعاوغني

م

م

م

 

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

ممبداؼللللةمسللللام
2112 

 غعم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

 اإلطار االتسكاتوجي -3

تعؿلللقمماظؿغذؼلللةميفماألرلللرم: 8اؾتوصاااوة 

االدرتاتقفقةمووثائقماظؿكطلقطمواظربجملةممم

م:سنمررؼق

 

درتاتقفقةماىدؼدتنيمظؾؿـظؿلةمماالرؤؼةمواظادؿـادامإىلم ؿؼبوؾة

،مدؿ درجماظؿغذؼةميفماإلرارماالدرتاتقفيم(1اظؿوصقةم)

 .اإلداراتماظؿؼـقةباظؿعاونمععم

ماٌعللليناظػرؼلللقم

بادللللللرتاتقفقةم

اهللللللللللللللد م

م–االدللرتاتقفيم

محلللللللللللللللاء،

صرؼلللقماظعؿللللمممو

اٌشللللرتكمبللللنيم

،موإدارةماظشُّلللعب

وااؼللةمماظزراسللة

،موإدارةماٌلؿفؾ 

ماظلؿؼين،مم اظؿعاون

وإدارةماظؿـؿقلللللةم

االضؿصللللللللادؼةمم

واالجؿؿاسقلللللة،م

وإدارةمعصلللللاؼدمم

وتربقللةمماألمسللاك

ماألحقاءماٌائقة

 

عللللعمغفاؼللللةمم
2112 

 ال 
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

األجلماظػوري،ماظؿقدؼدماٌـؿظممظـؿائجمميف

حمددةمعشرتطةمظؾوحلداتمتلربطماظؿغذؼلةمممم

مبفللاالتمسؿلللماٌـظؿللةماألخللرىموسؾللىم

وظؽنمظلقسمسؾلىمدلؾقلمممم)وجهماًصوصم

اإلحصللللاءاتمواظؿؼققؿلللللاتمم(مايصللللرم

 واظلقاداتموبرجمةماألعنماظغذائي؛م

أسؿلالمممتعؿقمجيريم(م4-1اغظرمأؼضاماإلجراءم)م2-8 ؿؼبوؾة

ـؿلائجماٌشلرتطةممماظاٌـظؿةميفمجملالماظؿغذؼلةمبوادلطةمممم

حلاءممم–اٌللاػؿةميفماهللد ماالدلرتاتقفيممممظؾوحداتم

-2112يفماظػلرتةمم(مهلنيماألعنماظغذائيمواظؿغذؼلةم)

ادلللرتاتقفقةمماظؿعؿلللقم؛مودلللؿؽونمسؿؾقلللةمم2113

ؿودللطةماألجلللماٌوعـففقللةمأطـللرمصللأطـرميفماًطللطمم

 .مةوبراعجماظعؿلمواٌقزاغقةماٌؼؾؾ

اظػرؼلللقماٌعلللينمم

بادللللللرتاتقفقةم

اهللللللللللللللد م

م–االدللرتاتقفيم

صرؼللللقمحللللاء،مو

اظعؿلللماٌشللرتكمم

 بنيماظشُّعب

عللللعمغفاؼللللةمم

تشلرؼنمم/غوصؿرب

 2111ماظـاغي

 ال

يفماألجلماٌؿودط،معراساةمضلرورةمتعزؼلزممم

اظصللالتمبللنيماألػللدا ماالدللرتاتقفقةمممم

واظـؿائجماظؿـظقؿقةميفمإرارماهلد ماظعاٌيم

اٌؿعؾقمباألعنماظغذائيمواظؿغذويموذظل ممم1

أثـاءماٌراجعةماٌؼؾؾةمظإلرارماالدلرتاتقفيمم

وصقاشةماًطلةماٌؿودلطةماألجللمظؾػلرتةممممم

وبرغللاعجماظعؿلللمواٌقزاغقللةمم2114-2117

م.م2115-2114ظؾػرتةم

م

م

م

 

طفزءمعنمادؿعراضم(م4-1اغظرمأؼضاماإلجراءم)م3-8 ؿؼبوؾة

اإلرللارماالدللرتاتقفيمظؾؿـظؿللةموبعللدمإسللدادمرؤؼللةممممم

ؿودلطةمماٌوادرتاتقفقةماٌـظؿةماظتمدؿ درجميفماًطةم

برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةماٌؼؾؾة،مادلؿـادامإىلممم–األجلم

م–اظللدروسماٌلللؿػادةمعللنماًطللةمعؿودللطةماألجلللممم

 .برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة

اظػرؼلللقماٌعلللينمم

بادللللللرتاتقفقةم

اهللللللللللللللد م

م–االدللرتاتقفيم

صرؼقماظعؿلمحاءمو

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

عـؿصلل مسللاممم
2112 

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

 اؾكتوبات املؤتسسوة -4

طلاغونماظـلاغيممم/حبؾولمؼـلاؼرم) 9اؾتوصوة 

ذلعؾةمم"م)اظؿغذؼلةم"ؼ ػصلمسـصرمم:(2113

ضلؿنمذلعؾةممم(ماظؿغذؼةموااؼلةماٌللؿفؾ مم

اظؿغذؼلللةموااؼلللةماٌللللؿفؾ ميفماظوضلللتم

ايللاظيمسللنمسـصللريمدللالعةماظؿغذؼللةمممم

واظددللؿورماظغللذائي،موؼ قللدمدمظللهمعوضللعمم

حمللددمبوضللوحميفماٌؤدلللةموؼؽللرسمظللهمم

عوزػللونمألداءموزقػللةمتؼللدؼمماًللدعاتممم

موؼلؿعنيمسؾلىماظؽقللانمم.مظؼطاسلاتمعؿعلددةمم

طؿؼلللدمم"اىدؼلللدمظؾؿغذؼلللةمأنمؼعؿللللممم

مهؼوصرماٌلاسدةماظؿؼـقةمواظؿوجقلم"مخدعات

اٌعقاريمظؾكلدعاتماألخلرىمذاتماظصلؾةمممم

وأبرزػاممجقعماظشعبمداخلم)ميفماٌـظؿةم

إدارةماظؿـؿقللةماالضؿصللادؼةمواالجؿؿاسقللةممم

وطذظ مذلعؾةماإلغؿلاجمايقلواغيموصلقةممممم

ايقوان،موذعؾةماإلغؿلاجماظـؾلاتيمووضاؼلةمممم

،موذعؾةمدسلمموضلعماظلقادلاتمممماظـؾاتات

وإسدادماظرباعج،موذعؾةمعرطزماالدلؿـؿار،مم

(موذعؾةمسؿؾقاتماظطوارئموإسادةماظؿأػقللم

مت إرجاؤفااا إح حاار إجااراء ؿزقااد ؿاان   

 .االتستعراض

دؿؼومماظؾفـةماظؿوجقفقةماٌشرتطةمبنيماظشُّلعبممم9-1

(م1اظؿوصلقةمم)هتمإذرا مغائبماٌدؼرماظعاممظؾؿعرصةم

بادلؿعراضماظؿوصللقةموإسللدادمردمظلإلدارةمعللعمعراسللاةممم

اظرؤؼةماٌؤدللقةمواالدلرتاتقفقةماٌؿصلؾةمبلـفجمغظلممممممم

 (2وم1اظؿوصقؿانم)اظغذاءماٌراسقةمظؾفواغبماظؿغذوؼةم

اظؾفـللللللللللللللةم

 اظؿوجقفقة

عـؿصلل مسللاممم
2112 

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

وذظ موصؼامظألوظوؼاتماالدرتاتقفقةماٌؿػقم

إىلمموعنمذأنمإسادةمسـصرماظؿغذؼلةمم.مسؾقفا

إدارةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقلةمأنمم

ميؽخمللللنموؼعللللززماظصللللالتمباٌعؾوعللللاتمم

قؿلللاتمواإلحصلللاءاتمواظلقادلللاتمواظؿؼق

واظؼضاؼاماىـلاغقة،موػيمأعورمهلامرابعم

ادرتاتقفيمبؼدرمأطلربمباظـللؾةمظؾعؿللميفمممم

م.جمالماظؿغذؼة

طللاغونم/حبؾللولمؼـللاؼرم)م: 11اؾتوصااوة 

تؿقددماظؿشؽقؾةماظؿؼـقلةمم(:م2113اظـاغيم

موظوؼللاتألاظؿغذؼللةماىدؼللدموصؼللامظظػرؼللقم

مرؤؼلةماظماالدرتاتقفقةماظتمتؿؼررمبـاءمسؾى

واالدرتاتقفقةماظؾلؿنيمجيلريمهدؼلدػؿامممم

ودللقؿوىلمرئادللؿهمعللدؼرمضللويممم.مظؾؿغذؼللة

وؼـؾغليمم.مظؾؿغذؼة،مظظىمباسرتا مدوظي

وضعموص مجدؼدمظؾوزائ مؼشلددمسؾلىممم

بلاًربةمواٌعرصلةممممؼؿقؾلونممنيعلوزػمتواصرم

عللعمعللوزػيملمبػعاظقللةماظالزعللؿنيمظؾؿػاسلل

ودلللؿؾزمم.ماٌـظؿلللةماظشلللعبماألخلللرىميف

م:ؼؾللللليماصقؿلللللمأدادلللللقةمطػلللللاءات

مت إرجاؤفااا إح حاار إجااراء ؿزقااد ؿاان   

 .االتستعراض

م1-9اغظرماإلجراءم
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

ضقادلللاتمو(م2)ترطقؾلللةماألشذؼلللة،مم(م1)

ععؾوعلللاتمو(م3)وتؼلللدؼراتماظؿغذؼلللة،مم

دقادلللاتمو(م4)وإحصلللاءاتماظؿغذؼلللة؛م

 .اظؿغذؼةمواظدسوة

طللاغونم/حبؾللولمؼـللاؼرم)مم:11اؾتوصااوة 

جيللريمإغشللاءموزللائ مم(:م2113اظـللاغيم

سللنموزللائ مممنيعلللؿؼؾ)عللوزػيمتغذؼللةمم

يفماألضللاظقممواألضلللاظقممم(مدللالعةماألشذؼلللةم

بؾلدانمحمورؼلةميفمممماظػرسقةمحقلثمتوجلدمم

ودقؿقحمػذاماظػرؼلقمدسؿلاممم.مجمالماظؿغذؼة

تؼـقللاممظؾؾؾللدانماحملورؼللةميفموضللعمأرللرمم

ؾزراسلةممظعشلارؼعممؾربجمةماظؼطرؼةمتشؿلمظ

واألعلللنماظغلللذائيمذاتمغلللواتجمعؿعؾؼلللةممم

وؼؼدممدسممتؼلينمظؿعزؼلزموضلعمممم.مباظؿغذؼة

خطوطمأداسموغظممظؾرصدمعنمأجلمتؼققمم

غواتجماظؿغذؼةمباالدلؿـادمإىلماظعؿللماظلذيمممم

أطؿؾؿللهمباظػعلللمذللعؾةماظؿغذؼللةموااؼللةمم

اٌلللؿفؾ مودائللرةماظللدسمماٌؿؽاعلللمظألعللنم

ظؿـلاوبمموؼـؾغيماظؿؿاسماظػلرصمم.ماظغذائي

اٌللوزػنيمبللنيماٌؼللرمواٌؽاتللبماإلضؾقؿقللةممم

مت إرجاؤفااا إح حاار إجااراء ؿزقااد ؿاان   

 .االتستعراض

    1-9اغظرماإلجراءمرضمم 
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

سـلللدم)مواإلضؾقؿقلللةماظػرسقلللةمواظؼطرؼلللةمم

بللنيممظؿعزؼللزمهلللنيماظؿعللاونم(االضؿضللاء

مربواظؿصللديمبػعاظقللةمأطللممصرؼللقماظؿغذؼللةم

م.ظؾشواشلماٌقداغقةمسؾىممجقعماٌلؿوؼات

م

طللاغونم/حبؾللولمؼـللاؼرم)م: 11اؾتوصااوة 

سؾللىمضللوءماواػللاتمممم:(2113 اظـللاغي

اٌقزاغقةماألدادقةمظؾؿـظؿةمخاللماظلـؿنيم

اظؿغذؼلةمممعلوزػيمماٌاضقؿني،مرولموزائ 

سؾىماٌلؿوىماظؼطريمعنمخاللمدسلممعلنممم

خللارجماٌقزاغقللةموباظؿللاظيمجيللبمتعؾؽللةممم

ودللقؿؿـلماظللدورمم.معللواردمهلللذاماظغللرضمم

(مم1:م)اظرئقليمٌوزػيماظؿغذؼةميفمعامؼؾليم

تعزؼزماظؿغذؼةمىعؾفامهؿلمعؽاغةمساظقلةمم

سؾللىمجللدولمأسؿللالمايؽوعللاتموذللرطاءم

اظؿـؿقللةمعللنمخللاللماظشللؾؽاتماظؼائؿللةمأوم

تؼللدؼممعلللاسدةمتؼـقللةمممو(م2)ؼللدة؛ماىد

موتوجقفللاتمبشللأنماظللـفجماظؼائؿللةمسؾللىم

اظؿغذؼللللةميفماظلقادللللاتمماألشذؼللللةمإزاء

مواظلللللللللللللللرباعجماظورـقلللللللللللللللة؛م

مت إرجاؤفااا إح حاار إجااراء ؿزقااد ؿاان   

 .االتستعراض

    1-9اغظرماإلجراءمرضمم 
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

اٌلاسدةميفمتعؿقمماظؿغذؼلةميفمصلؿقممممو(م3)

سؿلللماٌـظؿللةماٌؿعؾللقمباظزراسللةمواألعللنممم

ودللللقفريمتقللللريمتؾللللادلممم.اظغلللذائيم

اٌعؾوعاتمعنمخاللمحؾؼاتمسؿللمدلـوؼةممم

اظؿغذؼلةمتعؼلدمإعلامسؾلىماٌللؿوىممممممٌوزػيم

عـلمايؾؼةم)اإلضؾقؿيمأوماإلضؾقؿيماظػرسيم

اظللتمسؼللدتمعللؤخراميفمعـطؼللةمآدللقاممممم

م(.مواحملقطماهلادئ

م

 

 اؾتعاون واؾشراؽة -5

طلاغونماظـلاغيممم/حبؾولمؼـاؼر) 13اؾتوصوة 

ؼللؿعنيمسؾللىماٌـظؿللةمأنمهؼللقمم(:م2113

االتلاقمبنيمترتقؾاتفاماظؿعاوغقلةماظؼائؿلة،ممم

وتؼللقممذللراطاتمضوؼللةمعؿعللددةماظؼطاسللاتم

ظؿقؼقلللقمغواوفلللاماحمللللددةميفمجملللالمم

ماظؼقللاممودقشللؿلمػلذامباظؿقدؼللدم.ماظؿغذؼلةم

م:مبامؼؾي

 

 ؿؼبوؾة

 
مباظؿوصلقةمؼرتؾطمارتؾارلاموثقؼلامممم–عالحظةم

14. 
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

باظؿللدرؼجمسللنمدورػللامممتؿكؾللىماٌـظؿللةمم

اظؼقاديمبشأنمعشاوراتماًلرباءماٌؿعؾؼلةممم

باظؿشاورمعلعمم)باالحؿقاجاتمعنماٌغذؼاتم

سؾلىمأنمتواصللممم(معـظؿةماظصقةماظعاٌقلةم

االحؿػازمبؿعاونمتؼلينموثقلقمعلعمعـظؿلةممممم

اظصللقةماظعاٌقللةمحللولماٌشللورةماظعؾؿقللةممم

اٌؿعؾؼةمبرتطقؾةماألشذؼةمواالحؿقاجاتمعنم

 .اٌغذؼات

دؿعقدماٌـظؿةماظـظلرميفمسالضؿفلامعلعمعـظؿلةمممممم1-13 ؿؼبوؾة

صقؿلامخيلصمإدلداءماٌشلورةماظعؾؿقلةممممممماظعاٌقلةماظصقةم

م.بشأنماظؿغذؼةميفمدقاقماظرؤؼةماىدؼدةمظؾؿـظؿة

إنماجؿؿاساتماًرباءماٌشرتطةمبشأنماظؿغذؼةمم13-2

ظؿعزؼللزمدورماٌـظؿللةموعـظؿللةمم2111اٌـشللأةميفمسللامم

اظصقةماظعاٌقلةمصقؿلامخيلصمإدلداءماٌشلورةماظعؾؿقلةممممممم

بشأنماظؿغذؼةمإىلماظدولماألسضاءمواهلقؽاتموشريػامعنم

ػقؽاتماًلرباءماٌؼابؾلةمدلؿؼدمماظؿوصلقاتماٌشلرتطةمممممم

 .ماظصادرةمسنماٌـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقة

مإدارةماظزراسللللللة

وااؼللللللللللللةمم

،ماٌللللللللللؿفؾ 

وأسضلللللللللللللاءم

سلللللللللاتماجؿؿا

اًرباءماٌشلرتطةمم

 .بشأنماظؿغذؼة

ععمغفاؼةمسلاممم
2111 

 ال

تؼقمماٌـظؿةمهاظػاتمادرتاتقفقةمأخلرىمم

ظؿقؼللقمبؼللدرمأطللربمعللنماظػعاظقللةمغللواتجممم

اظؿغذؼةمخاصةميفمعقلدانمتؼلدؼمماٌللاسدةمممم

المدقؿامعلعمعـظؿلةممم)يفمجمالماظلقاداتم

اظصلقةماظعاٌقلة،موعـظؿلةماألعلمماٌؿقللدةممممم

دوظيمظؾقلللوثمظؾطػوظلللة،مواٌعفلللدماظلللمم

بـلاءمسؾلىماظـؿلوذجممممم(ماظلقاداتماظغذائقلةم

اٌعدمباظؿعاونمععمبرغاعجماألشذؼلةماظعلاٌيممم

بشأنمغظمماٌعؾوعلاتمسلنماألعلنماظغلذائيممممم

 .واظؿغذؼة

دلللؿؾقثم.م5ومم2-1مباظؿوصلللقاتؼلللرتؾطمم3-13 ؿؼبوؾة

ظؿعزؼزماظؿقاظػاتمععمػذهماٌـظؿاتممصاٌـظؿةمسنمصر

وشريػللامإبللرازًامظللدورػاماٌؿؿقللزميفماٌلللاسدةمبشللأنممممم

غفجماظـظمماظغذائقلةماٌراسقلةممماظلقاداتمبوادطةمإتؾاعم

 .ظؾفواغبماظغذائقة

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 

 ال
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

تلللؿػقدماٌـظؿللةمعللنمعقزتفللاماظـلللؾقةميفمم

ايؽوعلات،مخاصلةممماظعؿلمباظؿعاونمعلعمم

وزاراتماظزراسة،موتغؿلـمماظػرصلةمظؿعزؼلزمممم

واالدللؿػادةمعللنماظللـفجموعـللاػجماظعؿلللمممم

اٌؿعددةماظؼطاساتمظؾؿـؿقةماٌراسقةمظؾؿغذؼةم

وصؼلامٌلامهؼلقمبـفلاحمممممميفمبؾدانمحمورؼة

سؾىمدؾقلماٌـالم)باظػعلميفمبعضماظؾؾدانم

م(.أصغاغلؿانموبـغالدؼش

 

أسللاله،مالدللؿعراضماًطللوطمم4-2ؼللرتؾطمبللاإلجراءم ؿؼبوؾة

إدراجممظضللؿانومألرللرماظربجمللةماظؼطرؼللةماظؿوجقفقللةم

األشذؼلللةمباظشلللؽلماظللللؾقم،مادلللؿـادامإىلماٌلللذطرةمممم

اظؿوجقفقةمإلدراجماألعنماظغلذائيمواظؿغذؼلةميفمسؿؾقلةمممم

إرارماألعمماٌؿقلدةمظؾؿللاسدةماإلمنائقلة،ماظلتمتعؿلربمممممم

 .يجفدامعشرتطامبنيماٌـظؿةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌ

ذلللعؾةماظؿغذؼلللةم

 وااؼةماٌلؿفؾ 

وذللللعؾةمدسللللممم

ماظلقاداتم تطوؼر

 واظرباعج

عـؿصلل مسللاممم
2112 

 غعم

 اؾتواصل -6

مشلاركمؼـؾغليمأنمتمم:(صورا)م 11اؾتوصوة 

مصلؾةماٌـظؿةمبشؽلمبـلاءميفماظشلؾؽاتماٌؿمم

باظؿغذؼةمسؾىممجقعماٌلؿوؼاتموأنمتؼلوممم

ودقشؿلمػذام.مبدورمأبرزميفمجمالماظؿغذؼة

 :ؼؾيمباظؿقدؼدمعا

 ؿؼبوؾة

 
ؼرتؾطمارتؾارلاموثقؼلامباظؿوصلقةممممم–عالحظةم

13. 

راذقامععماإلجراءاتماظواردةمأسلاله،مدلؿعززمممم14-1

اٌـظؿللةمعشللارطؿفامسؾللىممجقللعماٌلللؿوؼاتموعللعمممممم

اٌـظؿلةمواظلـفجممممذرطائفامظؿؾلادلمرؤؼلةموادلرتاتقفقةممم

اظذيمتؿؾعهموإبلرازمدورػلاماٌؿؿقلزميفمععاىلةماغعلداممممممم

غفلجماظلـظمماظغذائقلةماٌراسقلةممممماألعنماظغذائيمبوادطةم

م.ظؾفواغبماظغذائقة

م

م

 

صرؼللللقماظعؿلللللمم

اٌشللللرتكمبللللنيم

 اظشُّعب

ععمغفاؼةمسلاممم
2112 
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

اظعاٌقللةممتلللفمماٌـظؿللةمسؾللىماٌلللؿوؼاتم

يفمآظقللاتماظؿـلللققممواإلضؾقؿقللةمواظؼطرؼللة

اٌؿصلللؾةمباظؿغذؼلللةموتللللاػممبػعاظقلللةميفم

مبللاميفمذظلل مغظللامممم)ماًطللطماظورـقللةمم

اجملؿوسلللاتمداخللللماظؾفـلللةماظدائؿلللةممم

اٌشللرتطةمبللنيماظوطللاالتموآظقللةمودؼللدممم

اىفللودماٌؾذوظللةمٌؽاصقللةماىللوعمبللنيممم

عقللرةمبللذظ مم(مضؿضللاءاألرػلالمحللبماالمم

عشارطةمأودعمغطاضامععماظشرطاءميفمجمالم

 .غذؼةاظؿ

 ال     .4ومم2اغظرماظؿوصقؿنيم ؿؼبوؾة

ؼؿعنيمعواصؾةموتعزؼزمعللاػؿةماٌـظؿلةميفممم

جمالماظؿغذؼةميفماظؾفـةماظدائؿلةمٌـظوعلةممم

األعمماٌؿقدةماٌعـقةمباظؿغذؼةموىـةماألعنم

اظغذائيماظعاٌي،مسؾلىمأنمؼلـفحمإصلالحمممم

ىـللةماألعللنماظغللذائيماظعللاٌيميفمغفاؼللةممم

اظؾفـللةماهلقؽللةمماٌطللا ميفمجعلللمػللذهممم

اظؿـللللقؼقةمظؾؿغذؼلللةميفمعـظوعلللةماألعلللممم

م.اٌؿقدة

 

 غعم     4اغظرماظؿوصقةم ؿؼبوؾة
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 ارةاإلد توصوات اؾتؼووم

 ؿرػوضةو أ ؿؼبوؾة جزئواأو  ؿؼبوؾة،

 واؾتعلوق على اؾتوصوة

 اإلجراء اؾذي قنبغي اختاذه –اإلدارة 

اجلدول  اؾوحدة املسؤوؾة اإلجراء

 اؾزؿين

اؾتموقل 

 اإلضايف اؾالزم

 (ـعم أو ال)

أنمؼؽللونماظؿللزامماٌـظؿللةموللاهممممؼـؾغللي

خرؼطةماظطرؼقمظالرتؼاءممبللؿوىماظؿغذؼلةممم

اظؿزاعللامسؾللىمغطللاقماٌؤدلللةمبأطؿؾللفا،ممم

وؼـؾغيمتوضقحمدلؾلمعشلارطةماٌـظؿلةميفمممم

صرضفامظؾؿفؿاتموتؼدؼممععؾوعاتمسنمػلذهمم

اٌشارطةمداخؾقاموخارجقلامظؿفـلبمعزؼلدمممم

م.عنماالرتؾاك

م

 

 غعم     1اغظرماظؿوصقةم ؿؼبوؾة

ؼـؾغيمأنمهظلىماٌؾلادرةماٌشلرتطةمبلنيممممم

معـظؿللةماألشذؼللةمواظزراسللةمظألعللمماٌؿقللدة

وعـظؿللةماظصللقةماظعاٌقللةمظعؼللدماٌللؤررمممم

بأػؿقللةمم21+ماظللدوظيماٌعللينمباظؿغذؼللةمم

واضللقةمباظـلللؾةمظؾففللاتماألخللرىميفممم

عـظوعةماألعلمماٌؿقلدةموأنمتشلؿلمحرطلةممممم

 .خرؼطةماظطرؼقمظالرتؼاءممبلؿوىماظؿغذؼة

 غعم     13ومم1ظرماظؿوصقؿنيماغ ؿؼبوؾة

م


