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ماألعنماظغذائيماظعادليعلائلمتلؿدسيماػؿؿاممجلـةم

م:إنماظؾفـةممم
م

رػامظعؿؾمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغااعجماظعؿاؾموالوظقؼااتتموتقبالمبالنممممممؼتعربمسـمتؼدم(1)

ؿـػقاذماظعؿؾقاةماٌؼرتحاةمالخؿقاارمممممظتمووتؾلاقطفمتقابؾمسؿؾفامظرتتقبمأوظقؼاتمبرغاعجمسؿؾفامسؾكمسباقمأطاربممم

م.4112-4112أغشطةمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلموترتقبمأوظقؼاتفاميفمصرتةماظلـؿنيم

تممبااميفمذظاؽماٌقاضاقعمممم4112-4112تعؿؿدماظربغاعجماٌؿعددماظلـقاتمظؾفـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمظؾػارتةمممممم(4)

مأخرى؛م لاراتماظعؿؾماظرئقلقةموعلاراتمسؿؾاٌؼرتحةميفمتؼرؼرمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىتموع

بربغااعجممماٌؾقؼاةم)ملموترتقابمأوظقؼاتفااممؿدمعذطرةمتقجقفمعـؼَّقةمالخؿقارمأغشطةمىـةمالعـماظغذائلماظعااٌمؿتعم(3)

 (.اظعؿؾماٌؿعددماظلـقات

 

م

مادلـطؼيمواألداسماألدادقةمادلعؾوعاتم-أواًل

م

تمسؾاكمم4111تشرؼـمالولم/واصؼتمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلتميفمدورتفاماظلابعةمواظـالثنيماٌـعؼدةميفمأطؿقبر-م1

م2تممتاذقامعاعماظؿقباقاتمافغػاةمظؾفـاةمممم1عشروعمإرارمسؿؾمعلؿـدمإىلماظـؿائجمؼشؿؿؾمسؾكمػدفمساممواحدموثالثمغؿائج

رؾؾاتمم"وباإلضاصةمإىلمذظؽتمصننماظؾفـاةمضادممم.م3إلبالحماظيتمتعـقفاوبـاءمسؾكمالدوارماظيتممتمهدؼدػامظؾفـةميفموثقؼةما

يفماإلراارماٌلاؿـدمإىلماظـؿاائجممممم4113-4114عـمعؽؿؾفاماظعؿؾمععمالعاغةمظؿعزؼزمإدراجمبرغاعجماظعؿاؾمواٌقزاغقاةمظؾػارتةمممم

إىلمىـاةمالعاـممممؼدميافمدؼدًامظألوظقؼااتتمعاـمأجاؾمتمممبغقةمإسدادمبرغاعجمسؿؾمعؿعددماظلـقاتموعقزاغقةمأطـرمتػصقالموه

م."4114يفمساممؼماىؾلةماظعاعةػاظغذائلماظعاٌلم

م

وباالدؿـادمإىلمػذاماظعؿؾماظؿؿفقديموسؿؾقةمهدؼدمالوظقؼاتمبؿقجقافمعاـمذبؿقساةماظعؿاؾماٌػؿقحاةماظعضاقؼةممممممم-م4

ؿدمخاللماظادورةماظؿاداعةممماٌعـقةمبربغاعجماظعؿؾموالوظقؼاتمواظؿابعةمظؾؿؽؿبتممتماضرتاحمبرغاعجمسؿؾمعؿعددماظلـقاتماسُؿ

اظؿعاونماظقثقؼمععمخارباء معاـمعـظؿاةمالشذؼاةمواظزراساةتمواظصاـدو مممممممبوإذمبقغمم4.واظـالثنيمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌل

اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةتموبرغاعجمالشذؼةماظعاٌلتمصفقمؼؼؿديمبرباعجمسؿؾمػذهماٌـظؿاتماظـالثماظايتمتؿكاذمعاـمروعااممممم

وػقمؼفادفمم.مقبقاتفاعؼرامهلاتمصضالمسـمأررممماثؾةمٌـظؿاتموعؾادراتمدوظقةمأخرىتموؼؽٍقػفامععممنقذجماظؾفـةموخص

إىلمتؼدؼؿموتقضقحماهلدفماظعاممظؾفـاةتمضاؿـموثقؼاةمعرجعقاةموحقادةتمإضااصًةمإىلماظـؿاائجموالغشاطةتمواٌقزاغقاةمذاتمممممممممم

ومٍتمأؼضًاماسؿؿاادمم.متموأبقابماٌصؾقةماظرئقلقنيمواٌكاررمايرجة(زبططمشاغت)اظصؾةتموخاررةمررؼؼمظػرتةماظلـؿنيم

                                                      
 (.CFS:2011/10اظقثقؼةم)اإلرارماٌلؿـدمإىلماظـؿائجمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلم:ماٌرجعمم1
 .ظؾفـةميفماظدورةماظلاددةمواظـالثنيماظؿؼرؼرماظـفائل:ماٌرجعمم2
 .CFS:2009/2 Rev.2إبالحماظؾفـةماظقثقؼةم:ماٌرجعمم3
 (32اظػؼرةم)اظؿؼرؼرماظـفائلمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسـماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيم:ماٌرجعمم4
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وباإلضاصةمإىلمذظؽتمتضاٍؿـمبرغااعجماظعؿاؾماٌؿعاددممممم.معـماظغذائلماظعاٌلموترتقبمأوظقؼاتفاالخؿقارمأغشطةمىـةمالمععاؼري

.مأداًةمعؼرتحةمظؼقاسماظؿؼدمماحملَرزموتلثريمسؿاؾماظؾفـاةمبشاؽؾمإراارمعلاؿـدمإىلماظـؿاائجممممممم4113-4114اظلـقاتمظؾػرتةم

ذاماإلرارتموأغفمؼلؿػقدمعـماٌزؼدمعاـماظؿػصاقؾممموأضٍرتماظؾفـةميفمدورتفاماظؿادعةمواظـالثنيمأغفمجيريماظعؿؾمسؾكموضعمػ

م.وعـمسؿؾماظؾفـةمسؾكمبعقدماظربد

م

سااممميفمووابؾتمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغاعجماظعؿؾموالوظقؼااتمواظؿابعاةمظؾؿؽؿابمسؿؾافاممممم-م3

وعشروعمبرغااعجماظعؿاؾماٌؿعاددماظلاـقاتماًااصمبؾفـاةممممممم.ميفماجملؿقعميفماظلـةعـمخاللمسؼدمأربعةماجؿؿاساتمم4113

ًٌؼرَتحميفمػذهماظقثقؼةتمػقمغؿقفةمػاذاماظعؿاؾممم4112-4112العـماظغذائلماظعاٌلمظؾػرتةم وؼؿؾاعماظشاؽؾمذاتافماظاذيممممممتوا

.مظلاابؼةمظالدؿػادةمعـماإلنازاتماظرئقلاقةماحملؼؼاةميفمصارتةماظلاـؿنيمامممم(ماظؼلؿماظـاظث)وُؼضافمضلؿمجدؼدم.ماتؾعفمدؾػف

وعلااراتممتـؼقحمتصـقػمأغشطةماظؾفـةمظؿؿققزمسؿؾمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمسـمعلاراتماظعؿؾماظرئقلقةمميرجيطؿام

وعقزاغقاةمم(ماظؼلاؿماظلاابعمم)ؿكاررمإىلماظؼلؿماظلادستمعاعمزبطاطمشاغاتمرباد ثمممممظؾمهؾقؾمطؿامُأضقػ.ماظعؿؾمالخرى

ػادةتمعـمعدخالتماظعؿؾماظذيمتمودقفمؼلؿؿرميفماالدؿواظؿؼققؿينمباظربدموضدمادؿػادماظؼلؿماظؿادعماٌع(.ماظؼلؿماظـاعـ)

وباظؿاظلتمدقفمُؼلؿؾدلماإلرارماٌلؿـدمإىلماظـؿاائجمبالداةممم)ذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعينمباظربدممعؽؿبمهأنز

اظدورةماظؿادعةمواظاـالثنيمظؾفـاةمممسالوًةمسؾكمذظؽتموبـاًءمسؾكمرؾبم(.ماظربدماظيتموضعؿفامذبؿقسةماظعؿؾماٌعـقةمباظربد

وابؾتمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغاعجماظعؿؾموالوظقؼاتمسؿؾفامسؾاكماخؿقاارمأغشاطةمممممت5العـماظغذائل

م.(1ماٌؾقؼ)اظؾفـةموهدؼدمأوظقؼاتفامظقضعمسؿؾقةمعطابؼةمعـؿظؿةتموعـّظؿةتموعؿلؼةتموذاعؾةم

م

عاـممماظعااٌلمماظلـقاتماٌؼرتحمإىلماٌلاسدةميفمهلنيمطػاءةمىـاةمالعاـماظغاذائلممموؼفدفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددم-م2

خاللمهلنيمسؿؾقةمإسدادمسؿؾفاتموهدؼدمأوظقؼاتفتموتـظقؿافتموتـػقاذهتممباامؼؿؿاذاكمعاعمحاجااتماظؿؿقؼاؾموتاقّصرممممممممم

عـظؿةماظػاوموبرغاعجمالشذؼةمميفؼـؾغلمظربغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمأنمؼؿقحمهلنيماإلبالغمظألجفزةماظرئادقةم.ماٌقارد

العاـماظغاذائلممممىـاةمسؿاؾممموأػاداصفامسؾاكمسباقمأصضاؾمعاعممممممعقاءعةمسؿؾفاومتسقةواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراماظعاٌل

اظعاٌلتمواٌلاػؿةميفمزؼادةماظؿعاونمععماٌـظؿاتماظـالثةماظايتمتٍؿكاذمروعاامعؼارًامهلااميفماٌلاائؾماًاباةمبؾفـاةمالعاـمممممممممم

م.اظغذائلماظعاٌل

م

أوم/صقؿؽـمتضؿنيماظؿعادؼالتموم:مـؿنيتموثقؼًةمحٍقًةوُؼعؿربمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمػذاتماظذيمؼعٍدمطؾمد-م2

م.اظؿـؼققاتمصقفمبعدمطؾمدورةمساعةمدـقؼةمتعؼدػامظؾفـةتموصؼامظؾؿؼرراتماظصادرةمسـماظؾفـة

م

م

م

م

                                                      
 .(U12اظػؼرةم)ظـالثنيماظؿؼرؼرماظـفائلمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسـماظدورةماظؿادعةموا:ماٌرجعمم5
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موغؿائففامظؾفـةماظعامماهلدفم-ثاغقًا

م

 ادللاػؿةميفماحلدمعنماجلوعموعنمدوءماظؿغذؼةموتعزؼزماألعنماظغذائيمواظؿغذؼةمظؾؾشرمأمجعنيم:ماهلدفماظعاممظؾفـة

م

تعٍدمػذهماظؾفـةتمبقبػفامسـصرًامربقرؼًامظؾشراطةماظعاٌقاةماظـاذاؽةمبشالنماظزراساةموالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةتمممممممم-م6

أبقابماٌصؾقةماٌؾؿزعنيماظعؿؾمععاًامبصاقرةمعـٍلاؼةمممماٌـؿدىماظدوظلموايؽقعلماظدوظلماظشؿقظلمالولمظطائػةموادعةمعـم

م.يفمدؾقؾماظؼضاءمسؾكماىقعموضؿانمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةمظؾؾشرمأمجعني

م

ؼلاسدماظؾفـةمصرؼؼمخرباءمرصقعماٌلؿقىميفماإلدراجماٌـؿظؿمظؾكرباتماٌـظؿةميفمذبالمالعـماظغاذائلمواظؿغذؼاةممم-م7

اظعؿؾقاةمم/الطادميقاةمماظعاٌقاةممقرةمأصضؾمواٌلاسدةمسؾاكمخؾاؼمتاكزراتمبانيماٌعرصاةمممممعـمأجؾمإعدادماظؾفـةمباٌعؾقعاتمبص

ؼلاؿكدممم.مالوضااعماظعاٌقةماٌلؿقىمواًربةماٌقداغقةموععارفمالررافماالجؿؿاسقةماظػاسؾةمواظؿطؾقؼماظعؿؾالميفمزبؿؾاػممم

ماظعؿؾماظذيمدؾؼموأنازهماظعدؼادمعاـمممماظؿقاظقؾماٌؿاحةموجيؿعفاموؼضقػمضقؿةمإىل/صرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمالحباث

وغظارًامإىلمتشاٍعبماالخؿصابااتماٌؿعاددةماظايتمؼشاؿؾفامالعاـمممممممم.ماظقطاالتمواٌـظؿاتمواٌمدلااتمالطادميقاةتموشريػااممم

مصرؼاؼمترطزمعـؿفاتمو.متمبنيمزبؿؾػمأبقابماٌصؾقةاظغذائلتمؼفدفمػذاماىفدمإىلمهلنيماالتصالموتؼادؿماٌعؾقعا

أؼضًامسؾكمصفؿمحاالتماغعداممالعاـماظغاذائلماظراػـاةمبصاقرةمأصضاؾموداقفمتؿطؾاعمإىلماظؼضااؼامممممممممملؿقىاًرباءمرصقعماٌ

م.اظـاذؽة

م

أيماظؿـلقؼمسؾكماٌلؿقىم:ممتمهدؼدمثالثمغؿائجمعرتابطةمصقؿامبقـفامظؾفـةمعـمأجؾمهؼقؼمػذاماهلدفماظعام-م8

م.ماظقرـقةمواإلضؾقؿقةميفمذبالمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةماالجراءاتاظعاٌلتموهؼقؼماظؿؼاربمبنيماظلقاداتموتعزؼزم

م

مواظؿغذؼةماظغذائيماألعنمعلائلمبشأنماظعادليماظؿـلققمتعزؼز:مأظفماظـؿقفة

م

ؼؿؿـؾمدورماظؾفـةمىفةماظؿـلقؼماظعاٌلميفمتقصريمضاسدةمذاعؾةموضائؿةمسؾكمالدظةمظؾؿـاضشةمواظؿـلقؼمعاـمأجاؾممم-م9

تعزؼزماظعؿؾماظؿعاوغلمبنيمايؽقعاتمواٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقةموعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؼطاعماًااصموأباقابممم

م.ؿقاجاتماظؾؾدانتمسؾكمسبقمؼؿؿاذكمععماحذويماظصؾةاٌصؾقةمافخرؼـم

م

وػلممتارسمػذاماظدورمبشؽؾمرئقللمعـمخاللماٌـاضشاتماظيتمتدورميفمجؾلؿفاماظعاعةتممبااميفمذظاؽماظـظارميفمممم-م11

أعااماظـؿقفاةمصاالمممم.ماٌؾادراتموالررماٌؿعؾؼةمبالعـماظغذائلمواظؿغذؼةموالغشطةمعامبنيماظدوراتماظيتمتادسؿمسؿاؾماظؾفـاةممم

اٌـؿادؼاتماٌفؿاةمالخارىمسؾاكممممموماٌؾاادراتمـةمغػلفامبؾمأؼضامررؼؼةمسؿاؾماظؾفـاةمعاعممممتراسلمصؼطماظؿـلقؼمضؿـماظؾف

وضدمؼـػعماظؿـلقؼمأؼضًاميفماظؿشفقعمسؾكمادؿكداممأطـرمطػاءةمظؾؿاقاردمويفمهدؼادماظـغاراتمممم.ماٌلؿقؼنيماظعاٌلمواإلضؾقؿل

م.سؾكمعلؿقىماٌقارد

م
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ماظؼضاؼاماظرئقلقةمظألعنماظغذائيمواظؿغذؼةهلنيماظؿؼاربمبنيماظلقاداتمحولم:ماظـؿقفةمباء

م

باقاتمعؿعؾؼاةمباظلقادااتتموتطااقؼرممممؼؿقؼاؼمدورماظؾفـاةميفماظؿؼرؼابمبانيماظلقادااتمعاـمخااللمباقاشةمتقمممممممم-م11

تماداؿـادامإىلمأصضاؾماٌؿاردااتمواظادروسمممممظؾلقادااتممأخارىمتموأرارممعؾاادئموتقجقفقةتمادرتاتقفقاتمدوظقةتموعؾادئم

مؼلاؿحموداقفمم.موعشقرةماًرباءموآراءمزبؿؾػمأبقابماٌصؾقةمؾقؿلواإلضماظقرينماٌلؿقؼنياٌلؿػادةتمواٌلاػؿاتمسؾكم

تم(بانيماظادولمواٌـظؿااتموأباقابماٌصاؾقةتموعاامإىلمذظاؽممممممم)اظؿؼرؼبمبنيماظلقاداتمعزؼدامعـماظؿؽاعؾمواالتلا مأصؼقًام

م(.عـماٌلؿقىماحملؾلمإىلماٌلؿقؼاتماظعاٌقةتمواظعؽسمباظعؽس)وسؿقدؼًامطذظؽم

م

وآخرمعامتقباؾتممأدظةمإىلممعلؿـدةوؼضطؾعمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمبدورمرئقللمداسؿمسربمتؼدميفمععؾقعاتم-م14

م.دسؿًامظؾؿـاضشاتمبشلنماظلقاداتمظفماٌعرصة

م

وهظكمػذهماظـؿقفةممبزؼدمعـماظدسؿمعـمخاللموضعموتـػقذمادرتاتقفقةماتصالمظؾفـةمترعلمإىلمتقسقةمباغعلم-م13

م.لمتقبقاتماظؾفـةموسربمحضقرمرئقسماظؾفـةميفماٌـؿدؼاتماظرئقلقةاظؼرارمحق

م

 تعزؼزماإلجراءاتماظورـقةمواإلضؾقؿقةمادلؿعؾؼةمباألعنماظغذائيمواظؿغذؼة:ماظـؿقفةمجقم

م

وداقؽقنمأداداقًامظؾفـاةمأنمممم.معـمالػؿقةممبؽانمأنمؼلؿـدمسؿؾمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمإىلماظقاضعماٌؾؿاقسم-م12

اظصالتمععمزبؿؾػماىفاتماظػاسؾةمسؾكماظصعقدماإلضؾقؿالمودونماإلضؾقؿالمواحملؾالمظضاؿانمتؾاادلمممممممهاصظمسؾكتعززمو

مأبقابماٌصاؾقةمػامالءممأصضؾماٌؿارداتمواظدروسماٌلؿػادةمصقؿامبنيمموتؾادلاٌعؾقعاتمبشؽؾمعؿقابؾمويفماالواػنيتم

م.مخاللماظػرتاتماظػابؾةمبنيماظدورات

م

طاظلقاداتمواظرباعجمواإلجراءاتم)تقلريمدسؿماًططماظقرـقةمواإلضؾقؿقةمظألعـماظغذائلمواظؿغذؼةمودورماظؾفـةميفم-م12

اٌشقرةمبشلنموضعموتـػقذموربدموتؼققؿماًطاطمظؾؼضااءمسؾاكماىاقعموهؼقاؼمالعاـممممممم/ؼشؿؾماظدسؿ(مالخرىتموشريمذظؽ

أعاماظؿؼٍدممسؾاكمباعقدمػاذهماظـؿقفاةمصلاقؽقنمأؼضاًاممممممم.ماظغذائلمواظؿغذؼةتمادؿـادامإىلمعؾادئماٌشارطةمواظشػاصقةمواٌلاءظة

رػـمادؿفاباتماظؾفـةمظؾؾؾدانموالضاظقؿمواسؿؿادماٌشقرةموالدواتموالدااظقبموالرارماظايتمتادسؿماالداؿفاباتماٌـلاؼةممممممم

م.اظـاوةمسـمإجراءاتماظؾفـة

م

م

م

م

م

م
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م3112-3113مظؾػرتةماظغذائيماألعنمظؾفـةماظرئقلقةماإلنازاتم-ثاظـًا

م

م6اظرئقلقةماظعؿلمعلاراتم-أظف

م

مقازةماألراييموعااؼدماألاماكمواظغاباتحلماحلوطؿةمادللؤوظةاخلطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمبشأنم

ميفمدقاقماألعنماظغذائيماظورينم

م

قاازةمالراضالموعصااؼدمال اا ممممميمايقطؿاةماٌلاموظةمممّتتماٌصادضةمسؾكماًطقطماظؿقجقفقةماظطقسقةمبشلنم-م16

وػلمتشاّؽؾماظصاؽماظعااٌلمممم.م4114أؼارم/اظـاعـةمواظـالثنيمظؾفـةمالعـماظغذائلميفمعاؼقم(اًابة)واظغاباتمخاللماظدورةم

اظشاعؾمالٍولمبشلنمايقازةماظذيمؼـؾغلموضعفمعـمخاللمعػاوضاتمحؽقعقةمدوظقاةممبشاارطةماجملؿؿاعماٌادغلمواظؼطااعمممممم

لماظؿطٍر مإىلمذبؿقسةمعـماٌلائؾماٌؿصؾةمبايقطؿةميقازةمالراضلتموعصااؼدمال اا تمواظغابااتتمممموعـمخال.ماًاص

تقّصرمػذهماًطقطمإرارًامميؽـمظؾقؽقعاتمأنمتلؿكدعفموتؽٍقػفمحنيمتضاعماالدارتاتقفقاتتمواظلقادااتتمواظؿشارؼعاتممممم

تمواىؿعقاةماظعاعاةمظألعاؿماٌؿقادةتممممم41+قوضدمذاٍفعمطاؾمعاـمذبؿقساةماظعشارؼـتمورؼامممممم.ماًابةمبفاماٌؿصؾةمبايقازة

واىؿعقةماظػرغؽقصقغقةمظؾربٌاغقنيمسؾكمتـػقذمػذهماًطقطماظذيمتؿابعفمسـمطـبمعـظؿةماظػاومواظصاـدو ماظادوظلمظؾؿـؿقاةمممم

م.مماظزراسقة

م

ماإلرارماالدرتاتقفيماظعادليمظألعنماظغذائيمواظؿغذؼة

م

مّتتماٌصادضةمسؾكماظـلكةمالوىلمعـماإلرارماالدرتاتقفلماظعاٌلمخاللماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾفـاةمالعاـممم-م17

وحقادةمممدؼـاعقؽقاةمموػلمتقّصرمإرارًامجاععًامووثقؼاةمعرجعقاةمم.م4114تشرؼـمالولم/أطؿقبرم31اظغذائلماظعاٌلماٌـعؼدةمضلم

ةمباالعـممبشالنماالدارتاتقفقاتتمواظلقادااتتمواإلجاراءاتماًابامممممتؿضؿـمتقجقفاتمسؿؾقةمحقلماظؿقبقاتمالدادقةم

وُؼعَرضمإجراءمعـؿظؿموربد ثمؼعؽسماظـؿائجمواظؿقبقاتمالخاريةماظايتممم.مضاغقغقًامًاعؾزعمبؽًامظقسمظؽـف.ماظغذائلمواظؿغذؼة

االدارتاتقفلماظعااٌلماحملاد ثممممخؾصمإظقفاماإلرارماالدرتاتقفلماظعاٌلمسؾكماظدورةمالربعنيمظؾفـاةتمإضااصًةمإىلماإلراارمممم

م.اٌؼرَتح

م

م

م

                                                      
موبعؿؾقةمتػاوضمبشلنماٌقاضقعماالدرتاتقفقةمماظعاٌلمتٍؿلؿمعلاراتماظعؿؾماظرئقلقةمظؾفـةمالعـماظغذائلمم6 مبشاوراتموادعةماظـطا مورقؼؾةمغلؾقًا

ماظغذائلمواظؿغذؼة مإىلمالعـ ماظؽربىمباظـلؾة ماظيتمُؼعرَتفمبلػؿقؿفا ماظرئقل. تمواًطقطماظدوظقةاالدرتاتقفقاتمم-قةوػلمتمديمإىلمعـؿفاتماظؾفـة

االدؿـادمإىلمأصضؾماٌؿارداتتمواظدروسماٌلؿػادةتمواٌلاػؿاتمعـمبؼؿٍؿموضعفامم-تموخططماظعؿؾمأومأيمأررمدقاداتقةمأخرىواٌؾادئاظؿقجقفقةتم

 .ماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلتموعشقرةماًرباءتموآراءمذبؿقسةموادعةمعـمأبقابماٌصؾقة
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م(49ُأغظرماظػؼرةم)ماالدؿـؿارمادللؤولميفماظزراسةمعؾادئ

م

تم4111تشارؼـمالولمم/أرؾؼتمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمخاللمدورتفاماظلابعةمواظاـالثنيماٌـعؼادةميفمأطؿاقبرممم-م18

تماجؿؿاعمأباقابممم4114سااممميفم.مؿانمعؾؽقؿفااماظقاداعةمماالدؿـؿارماٌلمولميفماظزراسةموضاممعؾادئسؿؾقةمتشاورؼةمظقضعم

ذاعؾةمظؾعؿؾقةممّتتماٌقاصؼةمسؾقفامخااللممماخؿصاباتوضعقامواٌصؾقةميفماظؾفـةمضؿـمذبؿقسةمسؿؾمعػؿقحةماظعضقؼةتم

قحةمتموابؾتمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿ4113سامميفمو.م4114تشرؼـمالولم/اظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾفـةماٌـعؼدةميفمأطؿقبر

االدؿـؿارماٌلمولميفماظزراسةتماظذيمدقفمُؼـاضشمخاللماٌشااوراتمممعؾادئاظعضقؼةمسؿؾفامظقضعمخطقطمسرؼضةموعشروعم

وعـماٌزععمتؼدؼؿمتؼرؼرمعرحؾلمإىلمىـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمخااللمدورتفاامالربعانيممممممم.ماظعاممذاتفماإلضؾقؿقةميفمغفاؼة

م.4113سامممتشرؼـمالول/اٌـعؼدةميفمأطؿقبر

م

م(31غظرماظػؼرةُأ)غذائيميفمزّلماألزعاتمادلؿؿدةمبرغاعجمسؿلمدلعاجلةماغعدامماألعنماظ

م

ضؿـمغطا ماخؿصاصمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلتممٍتمتـظقؿمعـؿدىمخرباءمرصقعماٌلؿقىمبشلنمالعاـماظغاذائلممم-م19

تمباظشراطةمبنيمعـظؿاةماظػااوتمواظصاـدو مممم4114أؼؾقلم/دؾؿؿربم12وم13يفماظؾؾدانماظيتمتشفدمأزعاتمممؿدةميفمروعاتميفم

باظؿصاديملزعاةممممةاٌلاؿقىماٌعـقامممةاظرصقعاممضةماظعؿاؾمالشذؼةماظعاٌلتموباظؿعاونمععمصراظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةتموبرغاعجم

ضاةممصرإظقافمممتتؼرؼارمبشالنمعاامخؾصامممموضدمُرصاعمم.مالعـماظغذائلماظعاٌلتمومبشارطةمسددمطؾريمعـماىفاتماظػاسؾةماٌعـقة

دسؿفاامإلجاراءمسؿؾقاةمتشااورؼةمممممواظـالثنيتمحقاثمأساادتماظؾفـاةمتلطقادممممم عـمغؿائجمإىلماظؾفـةميفمدورتفاماظؿادعةماظعؿؾ

يفمدورتفااممموطذظؽتمدستماظؾفـة.مظقضعمبرغاعجمسؿؾمظؾؿصديمالغعداممالعـماظغذائلميفماظؾؾدانماظيتمتشفدمأزعاتمممؿدة

ـممممممممإىلمادباذمإجراءمصقريموػاادفموعؿـاداؼممماظؿادعةمواظـالثني اظغاذائلمم عاـمضؾاؾممجقاعمأباقابماٌصاؾقةمظؿعزؼازمالعا

ُأغشؽتمذبؿقسةمسؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةتماظيتمتؿشار ميفمترأدافامطاؾمممتم4113سامموم.واظؿغذؼةميفمدقا مالزعاتماٌؿؿدة

قةماظيتمتؿضؿـتمإضاصًةمإىلموضعمبرغااعجماظعؿاؾمممعـماظقالؼاتماٌؿقدةمالعريطقةموطقـقاموؼدسؿفامصرؼؼمصينتمظؿقجقفماظعؿؾ

وجارىمتـظاقؿماالجؿؿااعمالولمممم.محبٍدمذاتفتمإجراءاتمصقرؼةمظؿعزؼزمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةميفمداقا مالزعااتماٌؿؿادةمممممم

ٌـاضشةمزبطاطمتػصاقؾلمعؼارَتحمظربغااعجماظعؿاؾمٌعاىاةماغعادامممممممممم4113متقزم/جملؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةميفمؼقظقق

تشارؼـمم/واهلدفمػقمسرضمتؼرؼرمعرحؾلمسؾكماظؾفـةميفمدورتفامالربعنيميفمأطؿقبر.ملعـماظغذائلميفمزٍؾمالزعاتماٌؿؿدةا

م.م4113الولم

م

مأخرىمسؿلمعلاراتم-باء

م

م(م37مُأغظرماظػؼرة)مواألوظوؼاتماظعؿلمبرغاعج

م

سؾاكممم4114ساامممميفموالوظقؼااتمغؿاائجمسؿؾافامممسرضتمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغاعجماظعؿؾم-م41

مىـةمالعـماظغاذائلماظعااٌلميفمدورتفااماظؿاداعةمواظاـالثنيتمحقاثماسؿؿادتماظؾفـاةمبرغااعجماظعؿاؾماٌؿعاددماظلاـقاتممممممممممممم
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الخؿقاارمممععاؼريواسؿؿدتماظؾفـةمأؼضًام.متموأضٍرتمبلنماإلرارماٌلؿـدمإىلماظـؿائجمجاٍرمسؾكمضدممودا 4113-4114ظؾػرتةم

اٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغاعجماظعؿاؾموالوظقؼااتمعقاباؾةمممم وهدؼدمأوظقؼاتفامورؾؾتمعـمذبؿقسةماظعؿؾمأغشطةماظؾفـة

ووصؼاًامظاذظؽتمغّظؿاتمذبؿقساةماظعؿاؾمأربعاةماجؿؿاسااتممممممممم.ذظؽمإدفاعاتمعـماٌلاؿقىماإلضؾقؿالمم تـؼقحمسؿؾقؿفاتممباميف

م:مزبؿؾػةمظؾعؿؾمسؾكمالغشطةماظؿاظقة
م

وزبطاطمم مبااميفمذظاؽماٌقزاغقاةماحملدثاةممممم4113-4114هدؼثمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلاـقاتمظؾػارتةمممم(أ)

م؛4113شاغتموهدؼدمالوظقؼاتمظعامم

اظعؿؾقاةمذاتمم عقابؾةمبؾقرةماٌذطرةماظؿقجقفقةمبشلنماخؿقاارمأغشاطةماظؾفـاةموهدؼادمأوظقؼاتفاامظؿـؼاقحممممممم(ب)

 اإلضؾقؿل؛اظصؾةتممباميفمذظؽمإدفاعاتمعـماٌلؿقىم

عاـمأجاؾممم ادؿعراضماظػفقاتمواظؼضاؼاماٌلؿفدةماظيتمحددتمخاللماظادورةماظؿاداعةمواظاـالثنيمظؾفـاةممممم(ج)

م؛4112-4112 هدؼدماظؼضاؼاماظيتمؼـؾغلمظؾفـةمععاىؿفاميفمصرتةماظلـؿني

م.4112-4112ظؾػرتةمماظؿابعمظؾفـةمعؿؾمعؿعددماظلـقاتاظمبرغاعجإسدادمم(د)

م

م(38ُأغظرماظػؼرةم)ماظرصد

م

ذظؽميفمهلانيمم اظؾفـةميفمهدؼدمعدىمهؼقؼفامهلدصفاماظعامموإىلمأيمعدىمؼلاسد ؼفدفمغشاطماظربدمإىلمدسؿ-م41

وػذاماظـشاطمعؿفٍذرميفموثقؼةمإبالحمىـةمالعـماظغاذائلماظعااٌلماظايتمممم.مالعـماظغذائلمواظؿغذؼةمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼات

امإذاممبامماٌؿعؾؼاةمملاائؾماٌمععاىاةمحلابماالضؿضااءتمبغقاةممممعلاسدةماظؾؾدانموالضاظقؿتم"جؾمعـمأ"مآظقةمعؾؿؽرة"تشريمإىلم

عراسااةممعاعمم...ماظؿغذؼةمواغعداممالعـماظغذائلمسؾكمسبقمأدرعموأذدمصعاظقاةم طاغتمالػدافمتؿقؼؼتمودؾؾمايدمعـمدقء

م."الخرى داظدروسماٌلؿكؾصةمعـماظؾفـةماظلابؼةمظألعـماظغذائلماظعاٌلمورباوالتماظرب

م

سؿؾمعػؿقحةماظعضقؼةتمهظكمبدسؿمصرؼؼمصينمؼؿلظػمعـمممـؾلماظقطااالتماظايتممم ذبؿقسةم4114وُأغشؽتمسامم-م44

.مٌـاضشةماظؼضاؼاماٌعؼادةماظايتمتؽؿـاػمغطاا ماظعؿاؾمممممعؼرامهلاموآظقةماجملؿؿعماٌدغلموآظقةماظؼطاعماًاصتم تؿكذمعـمروعا

وتؼققؿمعدىمهؼقؼماظؾفـةمهلدصفام اظصادرةمسـماظؾفـة اظؼراراتمواظؿقبقاتربدممطقػقةم(1:م)يفمعلارؼـ وضدمعضتمضدعا

اظؿقبقةمبـفجمربادمتعؿؿادػاماظؾؾادانمممم(م4)اظعامماظذيمؼؼضلمبؿقلنيمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼاتتمو

هؼقؼمبرغاعجمالعاـممعاىةمعللظةمعالسضاءتموالجفزةماإلضؾقؿقةماظػرسقةمواظعاٌقةمظؿعزؼزمعزؼدمعـماٌلاءظةمواظؿقلنيميفم

تممٍتمتـظااقؿمحؾؼااةمسؿااؾمظؿقدؼاادماظعـاباارماظرئقلااقةميفماظااـفجماالبؿؽارؼااةتم4113متااقزم/ويفمؼقظقااق.ماظغااذائلمواظؿغذؼااة

اظؿقبقاتماظصادرةمسـمذبؿقسةممدقفمُتعَرضو.مزبؿؾػماىفاتماظػاسؾةمواظـُفجاظؼققدتمواظؿعاونماٌؿؽـمبنيم/واظػفقات

م.اظعؿؾمإىلماظؾفـةميفمدورتفامالربعنيمظؾـظرمصقفامواٌصادضةمسؾقفا

 

 

م
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م(39ُأغظرماظػؼرةم)مادرتاتقفقةماالتااالت

م

دقفمُتعَرضمسـابرمعـمادرتاتقفقةماالتصاالتماٌؼرتحةمظؾفـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمسؾاكماظادورةمالربعانيممممممم-م43

ماالرتؼااءممبلاؿقىماظاقسلممم(م1:م)وػلمترعالمإىلمػادصنيمرئقلاقنيممم.مظؾؿصادضةمسؾقفام4113ؼـمالولمتشر/ظؾفـةميفمأطؿقبر

ةمواالغضؿاممهدؼدمذبؿؿعاتماٌؿارد(م4)بشلنمصعاظقؿفاتمومواظرتوؼجمالدؿكداممعـؿفاتفاموتؾؼلماظؿعؾقؼات بعؿؾماظؾفـةت

اظاذؼـمممسؾكماٌلؿقؼاتماظعاٌقةتمواإلضؾقؿقاةمواظؼطرؼاةمماٌؿعددؼـممأبقابماٌصؾقةمذاتآظقاتمايقطؿةممإظقفامباإلضاصةمإىل

ـمم.مميؽـفؿماالدؿػادةمعـمسؿؾماظؾفـةمواظرجقعمإظقفاموتؾؼلمآراءػؿمحقلمصعاظقؿفا أوظقؼااتماظؾفـاةممم دقؽقنمظؽؾمأوظقؼاةمعا

 وداُؿدَرجمأؼضاامأػؿقاةممناقذجماظؾفـاةمعؿعاددمأباقابمممممممم.احؿقاجاتفاام حلب ادرتاتقفقةمخابةمبفامظالتصالمواظؿقابؾ

م.ٌصؾقةميفممجقعمأغشطةماالتصاالتماظيتمتؼقممبفاماظؾفـةا

م

م(21ُأغظرماظػؼرةم)ماظـظامماظداخؾي

م

عـماظـظامماظعاممٌـظؿةماظػاوتماٌؿصؾةمبؾفـةمالعـماظغاذائلممم33ظؿعدؼؾماٌادةمم4114ُأغشؽتمذبؿقسةمسؿؾمسامم-م42

تموعاممترمم4114ومّتتماٌصادضةمسؾكماظؿعدؼالتماٌؼرتحةمعـمجاغبماظؾفـةميفمدورتفااماظؿاداعةمواظاـالثنيمساامممممم.ماظعاٌل

ؼشاؿؾماٌامػالتممموطّؾػاتماظؾفـاةماٌؽؿابموضاعمإجاراءاتماالخؿقاارتممباامممممممم.م4113اظػاوميفمدورتفماظـاعـةمواظـالثنيمسامم

تمباإلضااصةمإىلماظطار مواظشاروطماًاباةمباالغضاؿاممإىلمأعاغاةمممممممبادواممطاعاؾممماٌطؾقبةمواالخؿصاباتمٌـصبمأعنيماظؾفـة

آراءماظرؤدااءممويفمػاذاماظصاددتموعاعمعراسااةممممم.مأجفزةمأخرىمتابعةمظألعؿماٌؿقدةموععـقةمعؾاذرةمبالعـماظغذائلمواظؿغذؼاةم

وبرغااعجمالشذؼاةماظعااٌلتمُؼعاَرضمعؼارتحمسؾاكماظؾفـاةميفمدورتفااممممممممم دوظلمظؾؿـؿقاةماظزراسقاةممواظصـدو ماظمظؾػاواظؿـػقذؼنيم

م.4113تشرؼـمالولم/الربعنيماٌـعؼدةميفمأطؿقبر

م

متؼارؼرمصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوى-مجقم

م

م3113م-األعنماظغذائيموتغّقرمادلـاخ

م

رؾؾتمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمإىلمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلاؿقىتميفمدورتفااماظلادداةمواظاـالثنيماٌـعؼادةميفمممممم-م42

واٌؾاادراتماظؼائؿاةمبشالنمآثاارمتغاريماٌـااخمسؾاكمالعاـماظغاذائلمممممممممم اداؿعراضماظؿؼققؿااتمم"تم4111تشارؼـمالولمم/أطؿقبر

مبااميفمم اظزراسقاةتم ضرراموضعػامواظعالضةمبنيمتغاريماٌـااخمواإلغؿاجقاةمممسؾكمالضاظقؿمواظلؽانمالطـرمت واظؿغذؼةتمععماظرتطقز

ظؿقؼقاؼمالعاـممم واظػرصماٌؿاحةمظلقاداتموإجراءاتماظؿؽقػمععمتغريماٌـاخمواظؿكػقػمعـمورلةمتلثرياتافم ذظؽماظؿقدؼات

 .CFS 2012/39 Final Reportأغظرماظؿقبقاتميفماظقثقؼةم".ماظغذائلمواظؿغذؼة

 
م

م
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م3113م-احلؿاؼةماالجؿؿاسقةمواألعنماظغذائي

م

رؾؾتمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمإىلمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلاؿقىتميفمدورتفااماظلادداةمواظاـالثنيماٌـعؼادةميفمممممم-م46

بؿكػقاػمحاظاةماظضاعػمعاـمخااللمباراعجمودقادااتمممممممماظلؾؾماظؽػقؾةم"تمإجراءمدرادةمحقلم4111تشرؼـمالولم/أطؿقبر

بالعـماظغذائلمواظؿغذويتمععمعراسااةماخاؿالفماظظاروفميفمزبؿؾاػماظؾؾادانمممممم ؿاجقةمظشؾؽاتمالعانمتؿعؾؼاجؿؿاسقةموإغ

وؼـؾغلمأنمؼشؿؾمذظؽمادؿعراضمأثرماظلقاداتماياظقةمسؾكمهلنيماظظروفماٌعقشقةموضدرةماظػؽاتماظضاعقػةمم.موالضاظقؿ

اٌـارؼماظرؼػقةمواظػؼاراءميفماٌـاارؼمايضارؼةمواظرؼػقاةممممممعـماظلؽانمسؾكماظؿؽٍقػمععمالوضاعتمالمدقؿامبغارماٌـؿفنيميف

يفماالسؿؾارماظػقائدمظؿقلنيماإلغؿاجماحملؾلموتعزؼازمداؾؾمطلابماظعاقشممممم طؿامؼـؾغلمأنمتلخذ.مصضاًلمسـماظـلاءموالرػال

م.CFS 2012/39 Final Reportمأغظرماظؿقبقاتميفماظقثقؼة.مباظؿغذؼة احملؾقةمواظـفقض

م

م3112م-االدؿـؿارميفمزراسةمأصقابماحلقازاتماظاغريةمظؿقؼققماألعنماظغذائي

م

صرؼؼماًرباءمرصقعماٌلاؿقىتميفمدورتفااماظلاابعةمواظاـالثنيماٌـعؼادةميفمممممممعـرؾؾتمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلم-م47

ايقازاتماظصاغريةميفماظزراساةممماٌػروضةمسؾكمادؿـؿارمأبقابم درادةمعؼارغةمظؾؼققد" إسدادتم4111تشرؼـمالولم/أطؿقبر

اٌقضقعم وأنمؼلخذميفماالسؿؾارماظعؿؾماظذيمأنزهمبشلنمػذامتدقادقةمٌعاىةمػذهماٌعقضات يفمذؿكماظظروفمععمخقارات

وؼـؾغالمأنممم.اظذيمأنزهمذارطاءمأداداققنمآخارونممم يفمإرارمىـةماظزراسةمواظعؿؾمواظػاواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم

سؾاكماٌـَؿفااتممم ؾكمتؼققؿمعؼارنمالدرتاتقفقاتماظربطمبانيمأباقابمايقاازاتماظصاغريةمودالداؾماظؼقؿاةممممممذظؽمس ؼشؿؿؾ

ـم اظغذائقةميفمالدقا ماظقرـقةمواإلضؾقؿقة اظؿفااربماٌكؿؾػاةتمباإلضااصةمإىلمتؼقاقؿمعاامظؾشاراطاتمبانيمممممممم وعامميؽـمتعؾؿفمعا

ـمممممموطذظؽمبنيمتعاوغقاتماٌزارسنيمواظؼطاام اظؼطاسنيماظعاممواًاص آثاارمسؾاكممم عماًااصموبانيمأرارافماظؼطااعماًااصمعا

م.CFS 2013/40 Final Reportُأغظرماظؿقبقاتميفماظقثقؼةم.م"أبقابمايقازاتماظصغرية

م

م3112م-اظوضودماحلقويمواألعنماظغذائي

م

بانجراءممم4111تشارؼـمالولمم/يفمدورتفاماظلابعةمواظـالثنيماٌـعؼدةميفمأطؿقبرمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلأوبتم-م48

علاؿـدةمإىلمالدظاةممم ادؿعراضمدقاداتماظقضقدمايققيتمحقثمؼـطؾؼمذظاؽتموسـادماظضارورةتموصؼاامظؿؼققؿااتمعؿقازغاةمممممم"

اظغذائلتموظؽلمؼؽقنمعـماٌؿؽـمإغؿاجماظقضاقدمايقاقيتممم اظعؾؿقةمتؿعؾؼمباظػرصمواظؿقدؼاتماظيتمميـؾفامباظـلؾةمإىلمالعـ

ـمووصؼًامظذظؽتمرؾؾتماظؾفـاةمم".ملماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظؾقؽقةاظـقاح وحقـؿامأعؽـماظؼقاممبذظؽمعـ صرؼاؼماًارباءممممعا

إجراءمهؾقؾمعؼارنمؼلاؿـدمإىلمالدّظاةماظعؾؿقاةمظمثاارماإلجيابقاةمواظلاؾؾقةمظؾقضاقدمايقاقيمسؾاكمالعاـممممممممممم"رصقعماٌلؿقىم

ُأغظارماظؿقباقاتميفماظقثقؼاةممممم".واظشراطةماظعاٌقاةمبشالنماظطاضاةمايققؼاةممممماظػاواظغذائلتموععمعراساةماظعؿؾماظذيمتؼقممبفم

CFS 2013/40 Final Report. 

م

م
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م3112-3112مظؾػرتةماظعادليماظغذائيماألعنمجلـةمأغشطةم-رابعًا
م

ماظرئقلقةماظعؿلمعلاراتم-أظف
م

م(18ةماظػؼرمُأغظر)م4102-اظزراسةميفمادللؤولماالدؿـؿارمعؾادئ

م

االداؿـؿارمممٌؾاادئموؼؿؿـؾماظغارضماظعاامممم.م4114اظعؿؾقةماظؿشاورؼةماظيتمُأرؾؼتمساممم4112دقفمتؿقابؾمسامم-م49

اٌلمولميفماظزراسةميفمتؼدؼؿماإلرذادمبشلنماظلقاداتمواظػفؿماٌشرت مىؿقعمايؽقعاتمواٌلؿـؿرؼـموشريػؿمعـمأبقابم

وتؽؿـماظـؿقفةماٌـشقدةم.مرمإجيابلمسؾكمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةاٌصؾقةمظضؿانمأنمتؽقنمظالدؿـؿاراتميفمضطاعماظزراسةمأث

اظيتمدؿشافعماالداؿـؿاراتماظزراسقاةماظايتمتلااػؿميفمهؼقاؼمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةموتادسؿمممممممممممماٌؾادئيفمذبؿقسةمعـم

وعلاموظقاتماىفااتمممأدوارم وداقعا مطاؾمعؾادأممم.مظؾقؼميفمشذاءمطاف ميفمدقا مالعـماظغذائلماظقرينماظؿقؼقؼماظؿدرجيل

االداؿـؿارماٌلامولميفماظزراساةمإثارمدؾلاؾةمعاـماٌشااوراتماإلضؾقؿقاةمعؿعاددةمممممممممممعؾادئودقفمتقضعمم.اظػاسؾةمذاتماظصؾة

طااغقنماظـااغلممم/ؼـااؼرم)تموعشااورةمإظؽرتوغقاةممم(4112طاغقنماظـاغلم/ؼـاؼرم-4113تشرؼـمالولم/أطؿقبر)أبقابماٌصؾقةم

إلتاحةمعشارطةموادعةموذاعؾةموضاؿانمأنمتؽاقنماظـؿقفاةمذاتمممم(م4112مبقػم-بقعر)وعػاوضاتمساٌقةمغفائقةم(م4112

ـم.ماظصؾةمجبؿقعماظلقاضاتمواىفاتماظػاسؾة وراءمذظاؽميفمسارضماٌؾاادئمسؾاكمىـاةمالعاـماظغاذائلمممممممم وؼؽؿـماظغرضمعا

مم.إلضرارػا 4112اظعاٌلميفمسامم

م

م(19ُأغظرماظػؼرةم)م3112م-ادلؿؿدةاغعدامماألعنماظغذائيميفمزلماألزعاتممبرغاعجمسؿلمدلعاجلة

م

ظقضعمبرغاعجمسؿؾمٌعاىاةماغعاداممالعاـممممم4114اظعؿؾقةماظؿشاورؼةماظيتمُأرؾؼتمساممم4112دقفمتؿقابؾمسامم-م31

إلتاحاةمممأبقابماٌصؾقةودقفمؼقضعمبرغاعجماظعؿؾمإثرمدؾلؾةمعـماٌشاوراتماٌؿعددةم.ماظغذائلميفمزؾمالزعاتماٌؿؿدة

وداقفمواريممم.معؾةموضاؿانمأنمتؽاقنماظـؿقفاةمذاتماظصاؾةمجبؿقاعماظلاقاضاتمواىفااتماظػاسؾاةممممممممعشارطةموادعةموذاام

اٌؿعاددةمالبعاادمظألزعااتمممم صفاؿمأطاربمظألداؾابممم اظـؿاائجماٌـشاقدةميفمم ودؿؿؿـؾ.م4112متقزم/اٌػاوضاتماظـفائقةميفمؼقظقق

اٌالئاؿمظالداؿفاباتممم واٌازؼجم الداؾابماىذرؼاةممهدؼادمم الدواتماظؿقؾقؾقةمالطـرمصعاظقةمظؾؿلاسدةمسؾاكم وتؾادل اٌؿؿدةت

عؿـادؼةمسؾكماٌلؿقؼاتماظعاٌقاةمم وإجراءات ذراطة دؾؾمجدؼدةمظؾعؿؾميف هدؼد دقؿؿ طؿام.اظلقادقةمواظؿؼـقةمظؾؿصديمهلا

ـاةمموراءمذظؽميفمسرضمبرغاعجماظعؿؾمسؾاكمىم وؼؽؿـماظغرضمعـ.مواإلضؾقؿقةمواظقرـقةمواحملؾقةتمإضاصًةمإىلمهلنيماظربد

مم.إلضرارػا 4112العـماظغذائلماظعاٌلميفمسامم

م

وؼاتمبأاّلمتؿّممادلؾاذررةمسلرارمسؿرلمممموأوصتمجمؿوسةماظعؿلمادلػؿوحةماظعضوؼةمادلعـقةمبربغاعجماظعؿلمواألوظ-م31

وؼـؾغلمسؾكمىـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمأنمممم.مإىلمحنيمؼؿمماالغؿفاءمعنمعلاريماظعؿلماظرئقلقنيمأسالهمرئقليمجدؼد

.م(ُأغظارمعاذطرةماظؿقجقفااتميفماٌؾقاؼمممم)تلعكمجاػدًةمإىلمسدمماظعؿؾمسؾكمأطـارمعاـمعلاارؼـمرئقلاقنيميفماظقضاتمذاتافممممممم

اٌرحؾاةمم)م4112وباغؿظارمإمتااممعلااراتماظعؿاؾماظرئقلاقةمأساالهتمُؼؼارَتحماٌقضاقعماظؿااظلمطؿلاارمسؿاؾمرئقلالمظعاامممممممممممممم

 .(اظؿقضريؼة
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محولمضضاؼامعؿاؾةمباظزراسةمادللؿداعة،م3112إرارمسؿلمظؿـػقذمبرغاعجماظعؿلمدلامبعدمسامم

مدورمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليم:ادلرحؾةماظؿقضريؼةم-واألعنماظغذائيمواظؿغذؼةم

مادللؿداعة،مةاظيتمتطؾؼفاماظؾؾدانمحولماظـظمماظغذائقمأصقابمادلاؾقةةمددعتقلريمسؿؾقاتماظؿؼققممادلؿيفمم

م3112-واألعنماظغذائيمواظؿغذؼةم

م

اظدوظلمالػؿميفمذبالمتؾادلماٌعؾقعاتمبشلنماٌلائؾماٌؿصؾةمبالعـماظغاذائلمواظؿغذؼاةتموغظارًامممممبصػؿفاماٌـؿدى-م34

عاعمممبعضافؿموبـااءماظعالضااتمواظعؿاؾمممممظؾؿـاضشاةممأباقابماٌصاؾقةممعاـمممإىلمأغفامتقّصرمإرارمسؿؾمذػافمجملؿقسةموادعة

تميفم4112مسؾكمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمأنمتضطؾعمبدورمرؼاديميفمتـػقذمأػدافماظؿـؿقةمعاامبعادمساامممممنيعؼؿمبعضت

ظقضعمإرارمم4116وميؽـمإرال معلارمسؿؾمرئقللمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسامم.ماىقاغبماٌؿصؾةمبقالؼؿفاماظرئقلقة

علاائؾمعؿصاؾةمباظزراساةماٌلاؿداعةتموالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةممممممممبشالنممم4112عـمأجؾمتـػقذمجدولمأسؿالمعامبعدمسااممم

عاـمجاغابماىؿعقاةممممم4112تمأيمبعدماسؿؿادمجدولمأسؿاالمعاامبعادمساامممممم(4112سامميفماىؾلةماظعاعةمظؾفـةمتؼررػام)

م.ظألعؿماٌؿقدةماظعاعة

م

م4112ؾادأماظؾفـاةمباظعؿاؾمساامممممممتفقدًامظؾطرؼؼمأعاممػذاماٌلارماظرئقللمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلتمدقفمتو-م33

اٌلاؿداعةتمممةاظايتمتطؾؼفااماظؾؾادانمحاقلماظاـظؿماظغذائقامممممممأبقابماٌصؾقةاظؿؼققؿماٌؿعددةمسؾكمدورػاميفمتقلريمسؿؾقاتم

اإلسالنماظقزاريماظصادرمسـماىزءماظرصقعماٌلاؿقىمموم41+ؼؿلتكمػذاماٌؼرتحمعـموثقؼةمغؿائجمرؼقم.والعـماظغذائلمواظؿغذؼة

م.بفماظؾفـةموسؾكمرابعفاماظشؿقظلماالضؿصاديمواالجؿؿاسلتماظؾذؼـمأساداماظؿلطقدمسؾكماظعؿؾماهلامماظذيمتؼقمظؾؿفؾسم

م

يفمتعزؼزماظؼدرةمسؾكماظصعقدماظؼطريمسؾكمدبطاقطموتـػقاذمتؼققؿااتمممممعـمػذهماٌرحؾةماظؿقضريؼةؼؿؿـؾماظغرضم-م32

اعةتمطشرطمأدادلمظؿقدؼدمادرتاتقفقاتموإجراءاتمصعاظةمحقلماظـظؿماظغذائقةماٌلؿدمأبقابماٌصؾقةعؿؽاعؾةموعؿعددةم

وداقفمتلااػؿمػاذهمممم.م4112تمدقفمتؽقنمضرورؼةمظؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقةمٌاامبعادمساامممممععـقةمبالعـماظغذائلمواظؿغذؼة

ـافممؿقفاةماظـاظـاةمعمماٌرحؾةماظؿقضريؼةمبصقرةمعؾاذرةميفمهؼقؼماهلدفماظعاممظؾفـةمالعـماظغذائلماظعااٌلتموخباباةماظـمم

وأداظقبمربقرؼةمظالرالعمسؾكمحاظاةمممتموسؿؾقاتتإىلمأدوات"ماظؿؼققؿ"ؼشريمعصطؾحمو.مةماظؾؾدانموالضاظقؿاٌؿعؾؼةممبلاسد

اظؿصديمظؾفقعتمواغعاداممالعاـماظغاذائلتموداقءماظؿغذؼاةميفممممممممباميفمذظؽمضدرتفامسؾكادؿداعةماظـظؿماظزراسقةمواظغذائقةتم

م.عـظقرمرقؼؾمالجؾ

م

يفمميفمىـاةمالعاـماظغاذائلممممأبقابماٌصاؾقةمتمضدمؼلاسدمعلارماظعؿؾماظرئقللمػذامؿقضريؼةاظرحؾةماٌميفمػذه-م32

ـممأبقابماٌصؾقةظؿؼققؿاتممواظؿـػقذمظؾؿقدؼاتماٌؿصؾةمباظؿكطقطماظؿقبؾمإىلمصفؿمعشرت  ماظؼطاسااتمعؿعاددةمموماٌؿعاددؼ

اظؿغذؼةتموعـاضشةمخقاراتمأخرىمحقلماظلؾقؾمالصضاؾممتموالعـماظغذائلمولؿداعةاٌغذائقةماظـظؿماظمبشلنمتطؾؼفاماظؾؾدان

ملائؾموععاؼريمرئقلقةاٌميؽـمأؼضًامهدؼدم.ماظذيمؼؿقحمظؾفـةمدسؿماظؾؾدانموالضاظقؿميفماظؿكطقطمهلذهماظؿؼققؿاتموتـػقذػا

يفماالسؿؾارماظعؿؾمممذراتمذاتماظصؾةتمععمالخذاٌظؿؼققؿمادؿداعةماظـظؿماظزراسقةمواظغذائقةتمإضاصةمإىلمماظيتمدؿـظرمصقفا

اظػاضادماظغاذائلمواٌكؾػااتميفمممم"ـماظرصقاعماٌلاؿقىمسامممماتماظيتموّصرػامتؼرؼرمصرؼاؼماًارباءمماظذيمأجراهمآخرونتمواٌلاػؿ
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ظؿقضريؼةمإىلمالغشطةماٌؼرتحاةمموسالوًةمسؾكمذظؽتمميؽـمأنمتلؿـدماٌرحؾةما.م"يفمدقا ماظـظؿماظغذائقةماٌلؿداعةالشذؼةم

إذامطاانمذظاؽمممػذهماٌرحؾةتمعاـمبانيمأغشاطةمأخارىتمممممتمواظيتمملمؼؿٍؿماإلبؼاءمسؾقفاميفم4113ارمسامملمسؿؾقةماالخؿقخال

أباقابمموبصقرةمسؿؾقةتمميؽـمتـظقؿمدؾلؾةمعـماٌشاوراتمواٌـاضشاتماظشاعؾةمبنيممجقاعمم(.ماظـاغلُأغظرماٌؾقؼم)عالئؿًام

ؾفـةمالعاـماظغاذائلمممظممغؿائففاماٌقٍحدةمإىلماىؾلةماظعاممسؾكمأنمُتؼد م4112يفمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمساممماٌصؾقة

يفماظؾفـةمأنمؼعؿؾقامسؾاكموضاعمسؿؾقاةمظعؿاؾمالحاؼمممممممعـمذلنمأبقابماٌصؾقةوسؾكمػذامالداستم.م4112اظعاٌلمسامم

م.4112عؿصؾمبؿـػقذمجدولمأسؿالمعامبعدمسامم

م

جيبمأنمتعٍدمأعاغةمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمعشروعماخؿصابااتمظؾؿرحؾاةماظؿقضاريؼةتموؼـاضشافمطاؾمعاـممممممم-م36

وأٍعامالغشطةماٌزععمإجراؤػامصقفبمأنمتؿؾاعمبصاقرةممم.مطقٍدمأضصكم4112آبم/اٌؽؿبمواىؿاسةماالدؿشارؼةميفمأشلطس

لسؿاالمميفمعامؼؿعؾؼمبنسدادمجادولمامعاعةمظألعؿماٌؿقدةموثقؼةمغؿائجماٌداوالتماظيتمجرتميفمغققؼقر موضراراتماىؿعقةماظ

م.عؿؿاذقةمععفاتمظؿاليفمأيمازدواجقةمتموأنمتؽقن4112عامبعدمسامم

م

معلاراتمسؿلمأخرى-مباء

م

م(41ُأغظرماظػؼرةم)م3112-3112م-برغاعجماظعؿلمواألوظوؼات

م

إذامضررتماظؾفـةمذظؽتمدقفمتقابؾمذبؿقسةماظعؿاؾماٌػؿقحاةماظعضاقؼةماٌعـقاةمبربغااعجماظعؿاؾموالوظقؼااتمممممممم-م37

تماداؿـادًامإىلماظعؿؾقاةماٌـؼقاةمممم4117-4116إلسدادمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظؾػرتةمم4112-4112سؿؾفاميفمصرتةم

اٌزععماسؿؿادهمخاللماظدورةمموبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمالعـماظغذائلماظعاٌلمىـةمخؿقارموهدؼدمأوظقؼاتمأغشطةال

وبشاؽؾمم.م(الولمواظـااغلممُأغظارماٌؾقؼانيمم)مععمالخذميفماالسؿؾارممجقعماٌـاضشاتمواٌؼرتحااتماظلاابؼةممالربعنيمظؾفـةتم

تموعلاراتمسؿاؾممتموعلاراتماظعؿؾماظرئقلقةرصقعماٌلؿقىمرباءعمتؼرؼرمصرؼؼماًخاصتمدقفمؼعينمذظؽماخؿقارمعقاضق

وميؽـفامأنمتعؿؾمأؼضًاتمإذاماسؿاربماٌؽؿابممم.مذؼةحقلمضضاؼامعؿصؾةمبالعـماظغذائلمواظؿغم4117وساممم4116أخرىمظعامم

م.4112ساممميفمهدؼدماخؿصاباتمعلاراتماظعؿؾماىدؼدةمزؼادةمذظؽمضرورؼًاتمسؾك

م

م

م(41ُأغظرماظػؼرةم)م3112-3112م-اظرصد

م

م2طؿامػقمُعشارمإظقفميفماظػؼارةممم4112سؿؾفامسامممذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمباظربدمدقفمتقابؾ-م38

ورصعمتؼرؼرػامإىلماظؾفـةميفمدورتفاممايادؼةموالربعنيتمرػـًامباٌقاردماٌؿاحاةتمإذامضاررتممممCFS 2013/40/8عـماظقثقؼةم

م.اظؾفـةمذظؽ

م

م
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م(43ُأغظرماظػؼرةم)م3112م-ادرتاتقفقةماالتااالت

م

دقفمؼؿٍؿموضعموتـػقذمخطةمسؿؾممباميفمذظؽممحالتمتقابؾمظرصعمعلاؿقىماظاقسلمإزاءمىـاةمالعاـماظغاذائلمممممم-م39

.مسؾاكماظلاقاءمممقةاٌقداغماٌؽاتبمرماظرئقللمويفظيتمادبذتمروعامعؼرًامهلاميفماٌؼوعـؿفاتفامظدىمعقزػلماظقطاالتماظـالثةما

اىفااتماظايتممماءمآخارؼـميفماىؿاساةماالدؿشاارؼةمحاقلماظلاؾقؾمالصضاؾمإلذارا ممممممممطذظؽتمدقفموريمادؿشارةمأسضام

وداقفمؼؿقاباؾموضاعمادارتاتقفقاتمظؽاؾمعـاؿجمعاـمممممممم.مضؿضاءتمدقفمتقضعمعاقادمعلاؿفدصةمرباددةمممالوسـدمامميـؾقغفا

غرتغاتممإذارا مالرارافماظاذؼـمالمميؽاـفؿمايصاقلمسؾاكماالمممممممإجياادمرار مممعـؿفاتمالعـماظغذائلماظعاٌلتممباميفمذظؽ

م.تعدؼؾفؿاموصؼًامظذظؽ/دقفمؼؿٍؿمربدمادرتاتقفقةماالتصاالتموخطةمسؿؾفاموهدؼـفؿاطذظؽتم.مبلفقظة

م

م(42اظػؼرةم)م3112م-اظالئقةماظداخؾقة

م

ماٌكصصاةماٌلائؾماظيتمدقؿؿمتـاوهلاميفمصرتةماظلـؿنيمػذهمتؿضؿـماخؿصاباتمأطـرمدضةمظؾفـةماالخؿقارماظػـقاةمم-م21

رصقعماٌلؿقىتموتشؽقؾةماىؿاسةماالدؿشارؼةتموصؽاتفااموسؿؾقاةممممـةماظؿقجقفقةماًابةمبػرؼؼماًرباءظؾؿفدؼدماظؿاظلمظؾف

م.ماالخؿقارماًابةمبفامواظؿؿققزمبنيماٌشارطنيمواٌراضؾنيميفمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌل

م

م3112م-دـواتم11عؿابعةماحلقميفماظغذاءمبعدم

م

اتػؼتماظؾفـةميفمدورتفاماظؿادعةمواظـالثنيمسؾاكمأنمُتكٍصاصمجؾلاةتميفمدورتفاامايادؼاةموالربعانيميفمسااممممممممم-م21

ماظؿقؼقؼماظؿدرجيلتمالدؿعراضماظؿؼدمماحملرزمسؾكمعدىمسشرمدـقاتميفمتـػقذماًطقطماظؿقجقفقةماظطقسقةمظدسؿم4112

دؿـادمبصقرةمرئقلاقةمإىلممتمباال4112ساممماالدؿعراضػذاممفريودق.مظؾقؼميفمشذاءمطاف ميفمدقا مالعـماظغذائلماظقرين

سؿاؾمماٌؼررماًاصمظألعؿماٌؿقدةماٌعينمباايؼميفماظغاذاءتموممسؿؾماظشمونماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةميفماظػاوتمومسؿؾمذعؾة

مم.عؽؿبماٌػٍقضمالسؾكميؼق ماإلغلان

م

م3112م-"ؼزماألعنماظغذائيمواظؿغذؼةبـاءمادلعارف،موادلفارات،موادلواػبمظؿعز"عائدةمعلؿدؼرةمحولم

م

تؿؿـؾماظصعقبةمالدادقةماظيتمتعقؼمهؼقؼمالعـماظغذائلمواظؿغذؼاةمميفمشقاابمأذاكاصمتؾؼاقامتادرؼؾًامعالئؿاًاممممممم-م24

بعاضماٌفااراتمالداداقةماٌػؼاقدةمػالمالعقاةميفمايلاابتمواظعؾاقمماظزراسقاةتمممممممممم.موجاػزؼـمظؾعؿؾميفماظؼطااعماظزراسالمم

تمواظؿلقؼؼتمواٌاظقةتمواظؾقجلاؿقةتمواظؿغذؼاةتمووفقازمممم(اًابةمبؼطاعمالشذؼةمواظزراسة)رةمالسؿالمواالتصاالتتموإدا

طؿامأنمشقاابماالداؿـؿارميفمباراعجماإلرذاادممممم.محادؿموظؽـغطا ممسؾكماإلدارةماظقادعةماظعؿؾمضؿـمصر مالشذؼةتموعفارات

اظرتاباطتمضاؿـمجاععااتموطؾقااتماظزراساةماظؼائؿاةتمبانيممممممممتمإضاصًةمإىلمسادمممةعؾققزمهدؼاتواظؿـؼقػماظزراسلمؼشؽؾم

وهؿاجماًدعاتماإلرذادؼةمإىلممناذجمجدؼدةمتلؿكدممسؾكمأطؿؾموجافماٌؿاردااتماظػضاؾكتمممم.ماظؿـؼقػماظزراسلمواظلق 

 .واظؿؽـقظقجقاتماىدؼدةتموغفجمأطـرممشقظقة
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تمعانيمظؾفـاةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمممممةموالربعائدةمعلؿدؼرةمحقلمػذاماٌقضقعمخاللماظدورةماظـاغقاممدقؿٍؿمتـظقؿ-م23

يفماظؼطاعماظزراسالتمممظةمبـاءماظؼدراتموتطقؼرماٌقاػبعـاضشةمعللملبنيمرائػةمعؿـقسةمعـماىفاتماظػاسؾةمودقفموؿعم

وميؽـمأنمؼؿؼارعمسؿؾموطاالتمعؿعددةمتابعةمظألعؿماٌؿقدةمعاعمػاذاماظعؿاؾتمطؿاامأنممممم.معـمعـظقرمالعـماظغذائلمواظؿغذؼة

م.عـظؿاتمشريمحؽقعقةمسدؼدةموجفاتميفماظؼطاعماًاصمععـقةمبفذهماظؼضاؼا

م

م3112م-ربطمأصقابماحلقازاتماظاغريةمباظلوقعـؿدىمرصقعمادللؿوىمبشأنم

م

إنمتلقؼؼمعـؿفاتماٌزارسنيمعـمأبقابمايقازاتماظصغريةمؼؿقحمهلؿمصربةمزؼادةمإغؿاجفؿتمودخؾفؿتموؼعٍززم-م22

صاظروابطمععماسؿؾاراتمدؾؾماٌعقشةتممباميفمذظؽماٌلائؾماٌؿصؾةمباظعؿاظةموتـقؼعمعصاادرمم.موالعـماظغذائلماظؿـؿقةماظرؼػقة

أنمؼلاػؿمبصقرةمعؾققزاةميفمالعاـمممميؽـفممربطمأبقابمايقازاتماظصغريةمبالدقا طؿامأنم.مماظدخؾمػلمروابطمعؾاذرة

دقؿامأنمعـؿفاتمأبقابمايقازاتماظصغريةمممالمضرؼةمسؾكماظلقاءتاظغذائلمواظؿغذؼةميفماٌـارؼماظرؼػقةتمويفماٌـارؼماي

موباظؿااظلتمتؼاقممم.مبنعؽاغفامأنمتزؼدمعـمتقّصرمالشذؼةتموضادمُتادَعجميفمباراعجمترعالمإىلمهؼقاؼمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةمممممممم

ظقاةتموإضاعاةماظاروابطممممعؾادراتمزبؿؾػةمظربطمأبقابمايقازاتماظصغريةمبالدقا ماحملؾقةتمواظقرـقةتمواإلضؾقؿقاةتمواظدوم

عـؾماظؿعاوغقاتتمواظؼطاعماًاصتمواٌمدلااتمشاريمايؽقعقاةموايؽقعااتممممممععماظؾائعنيمباظؿفزئةموشريػؿمعـمالرراف

مم.تموؼـؾغلمعـاضشةمػذهماٌؾادراتمبصقرةمعػٍصؾةاحملؾقة

م

أبقابمايقازاتماظصغريةماغدعاجمبعـقانمم4113اٌطؾقسةماظصادرةمسـمعـظؿةماظػاومسامممأخريةمعـؾموعطؾقسات-م22

رباطمأباقابممم:ماظؿؼاٍدممواظاؿعّؾؿمم:مبعـاقانمم4113ظعااممممععفدماظؿـؿقةماًارجقاةمأومعطؾقسةمتميفمالدقا ماظغذائقةماٌؿغٍقرة

ايقاازاتمممأباقابماالداؿـؿارميفمزراساةممماظرصقاعماٌلاؿقىمبعـاقانمممممتمأومتؼرؼرمصرؼؼماًرباءايقازاتماظصغريةمبالدقا 

وادؿـادًامإىلمهؾقؾمدراداةمحاظاةتممم.مسؾكمسبقمذاعؾمػذاماٌقضقعمتمضدمحبـتميفمزبؿؾػمجقاغبئلاظصغريةمظألعـماظغذا

طؿاامم.ماضرتحتمررائؼمزبؿؾػةمظربطمأبقابمايقازاتماظصغريةمبالدقا تموضٍدعتمتقبقاتمعؾؿقدةمإىلمباغعلماظؼرارات

اٌـظؿاتماظـالثاةماظايتمادباذتمروعاامعؼارًاممممممأنمعـظؿاتمدوظقةمسدؼدةمأدرجتمػذهماٌللظةميفمبرغاعجمسؿؾفاتممباميفمذظؽم

م.هلا

م

وعؼاربةمػذاماٌقضقعمعـمخاللمعـؿدىمرصقعماٌلؿقىمظؾفـاةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمضادمجيؿاعمبانيمالرارافممممممممم-م26

اٌعـقنيتمسؾكمسبقمذػافموذاعؾتمبفدفمتعزؼزماظؿـلقؼموتقصريماالتلا مواظؿالضلماظضارورؼنيمبانيماٌؾاادراتمواظارباعجممممم

رؼعتمععمضؿانمادؿؿرارؼةمالسؿالماظلابؼةماظيتمضاعتمبفاماظؾفـةتمعـمضؾقؾماظؿؼرؼارماٌاذطقرمأساالهمواظصاادرمساـممممممواٌشا

سؾاكماظؿقباقاتمالطـارمممممةماظؿقبقاتماٌقجقدةمظؿلاؾقطماظضاقءمموؼـؾغلماظـظرمبعـاؼةميفمرزع.مصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقى

داقفمُتؼاد ممإىلمواضاعلمممممثاؿتم.مبؾةموصعاظقةمعـفاتمادؿـادًامإذامأعؽـمسؾكمسروضمظؿفااربمغاجقاةموأصضاؾماٌؿاردااتمممم

م.ذبؿقسةمعـماظؿقبقاتماٌؾؿقدةماظصادرةمسـمػذاماٌـؿدىمإىلماظؾفـةميفمدورتفاماظـاغقةموالربعنيمإلضرارػاماظلقادات

م
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ٌـؿدىماظرصقعماٌلؿقىتممباميفمذظؽمعشروعمجدولمالسؿالمواظـؿائجماٌؿقضعةتمصقفابمأنمموأٍعاماخؿصاباتمػذاما-م27

تعٍدػامأعاغةمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلتمباظؿعااونمعاعمجفااتماالتصاالميفماظُشاَعبمواظارباعجمذاتماظصاؾةميفماٌـظؿااتممممممممم

فامطاؾمعاـماٌؽؿابمواىؿاساةماالدؿشاارؼةتمممممماٌعـقةتموخبابةماظػاومواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةتمسؾاكمأنمؼـاضشامم

م.طقٍدمأضصكم4112آبم/وؼقاصؼمسؾقفاماٌؽؿبمحبؾقلمأشلطس

م

تقةماظايتممٍتمماظقشؿؾماظؼاراراتماظلقادامممدـقؼًاماإلرارماالدرتاتقفلماظعاٌلمظألعـماظغذائلمواظؿغذؼةدقفمُؼقد ثم-م28

معاـماٌزعاعممميتاظاممةٌلتمعـمخاللمسؿؾقةماظؿقدؼثماٌـؿظؿإضرارػامخاللماىؾلةماظعاعةمالخريةمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعا

م.خاللماظدورةمالربعنيمظؾفـةمااالتػا مسؾقف

م

مادللؿوىمرصقعماخلرباءمصرؼقمتؼارؼرم-جقم

م

م3112-اظػاضدماظغذائيموخمؾػاتماألشذؼةميفمدقاقماظـظمماظغذائقةمادللؿداعة

م

تشارؼـمالولمساامممم/اٌـعؼادةميفمأطؿاقبرممماظؿاداعةمواظاـالثنيممرؾؾتمىـةمالعـماظغذائلماظعااٌلتمخااللمدورتفاامممم-م29

اظػاضدماظغذائلموزبؾػاتمالشذؼةميفمدقا ماظاـظؿماظغذائقاةممم"تمعـمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمإجراءمدرادةمحقلم4114

اظلقادااتتموسؿؾقاًاتموضااباًلممممسباقممعقٍجفاًاممماظؿؼرؼارموجيبمأنمؼؽقنمػذام.م4112ُتؼد ممإىلماىؾلةماظعاعةمسامم"ماٌلؿداعة

عامضدمتؽقنمسؾقافماٌلااػؿاتميفممم:مواظلمالماظرئقللماظذيمتؼقممسؾقفماىقاغبماٌكؿؾػةميفمػذهماٌللظةمػقماظؿاظل.مظؾؿطؾقؼ

وظإلجاباةمم"مدبػقػماظػاضدماظغذائلموزبؾػاتمالشذؼةمظؿقلنيمالعـماظغذائلمواظؿغذويميفمدقا ماظـظؿماظغذائقةماٌلؿداعة؟

تماظؼقاسموتقّصرماظؾقاغاتتماظؿعرؼػاتوماٌػفقم)مؼؼرتحمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىماظـظرميفمعلائؾمسدؼدةماماظلمالسؾكمػذ

الضارتاحمتقباقاتممم...(متمدورماظلقاداتماظعاعاةممآثارماظػاضدماظغذائلموزبؾػاتمالشذؼةمسؾكمالبعادمالربعةمظألعـماظغذائل

م.عـمأجؾماظعؿؾ

م

م3112م-داعةموتربقةماألحقاءمادلائقةميفمهؼققماألعنماظغذائيمواظؿغذؼةدورمعااؼدماألاماكمادللؿ

م

تشارؼـمالولمساامممم/اٌـعؼادةميفمأطؿاقبرمممرؾؾتمىـةمالعـماظغذائلماظعااٌلتمخااللمدورتفااماظؿاداعةمواظاـالثنيممممم-م21

ذاتماظطؾقعاةممماٌائقاةمدورمعصاؼدمال ا موتربقةمالحقااءمم"تمعـمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمإجراءمدرادةمحقلم4114

تطؾابماظؾفـاةمإىلمممميفمػاذهماظدراداةتمم.م4112ُتؼد ممإىلماىؾلةماظعاعاةمساامممم"ميفمهؼقؼمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةماٌلؿداعة

دمال اا تممبااميفمذظاؽماٌصاائدمممممقةمواالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمٌصائاظـظرميفماىقاغبماظؾقؽ"رصقعماٌلؿقىمصرؼؼماًرباءم

اظلقادااتتممسباقممعقٍجفاًاممماظؿؼرؼارموجيابمأنمؼؽاقنمػاذامممم.مايرصقةتمإضاصةمإىلمادؿعراضمتـؿقةمتربقاةمالحقااءماٌائقاةممم

ذبؿقساةممتمواظؿغذؼاةمماظرصقعماٌلؿقىتمعـمعـظقرمالعاـماظغاذائلمممودقفمؼلؿعرضمصرؼؼماًرباء.مظؾؿطؾقؼوسؿؾقًاتموضاباًلم

يفمهؼقاؼمممذاتماظطؾقعاةماٌلاؿداعةممممتـؾمربٍدداتمرئقلقةمظدورمعصائدماظلؿا موتربقاةمالحقااءماٌائقاةمممعـماظؼضاؼاماظيتم

يفمعاامميؽاـماظؼقااممبافمسؾاكماٌلاؿقؼاتماٌؿعاددةمالرارافتممممممممممطؿامدقفمؼؾقثمصرؼاؼماًارباءممم.العـماظغذائلمواظؿغذؼة
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بصاقرةمعلاؿداعةممماءماٌائقةميفمالعـماظغاذائلمواظؿغاذويمممواإلضؾقؿقةتمواظقرـقةمظؿعزؼزمعلاػؿةمعصائدمال ا موتربقةمالحق

اداؿداعةمعصاائدممممطػاظاةم"دمال ا تموخبابةمسؿؾقةماظقثقؼةمبعـقانمتمخذميفماالسؿؾارمأغشطةمىـةمعصائودقفم.موسادظة

م.تمعـمبنيمأغشطةمأخرى"ةمايفؿصغرياظال ا م

م

م3112م-ادلقاهمواألعنماظغذائي

م

ؼؼاقممصرؼاؼممممداقفمواٌـؿادىماظعااٌلمظؾؿقااهتممممم41+يفمإرارمعؿابعةمأحداثمدوظقةمرئقلقةمعـمضؾقاؾمعاممترمرؼاقممم-م21

صاٌقاهمتمديمدورًامػاعًاميفمالعـماظغذائلم.مسؾكمسبقمأطرب"ماٌقاهموالعـماظغذائل"اًرباءمرصقعماٌلؿقىمبادؿؽشافمعللظةم

تموسؾكماإلغؿاجم(عراضال/صققةاظـاحقةماظعقاهماظشربتمعقاهماظطؾختم)عـمخاللمتلثرياتفاماٌؿـقسةمسؾكماظصقةمواظؿغذؼةم

إدارةم)متموسؾاكموفقازمالشذؼاةممم(ايصقلمسؾكماٌقاهتمإدارةماٌقاهتمهلنيماظريمواظزراسةميفمالراضالماىاصاةمم)اظزراسلم

اٌقااهتمواظرتباةتمواظطاضاةتممممميفمدقا مأودعمعـمحقثماظعالضةمبانيممػذاماٌقضقعوؼـؾغلماظـظرمإىلم.م...(اٌقاهتمجقدةماٌقاه

تؼرؼارمصرؼاؼماًارباءمممممؿاعموميؽاـمأنمجيم.موالعـماظغذائلماظذيمُؼعؿَؾرمرطقزةمعـمرطائزماظـؿاقماظشااعؾمواظؿـؿقاةماٌلاؿداعةمممم

م.اٌعؾقعاتمبشلنماظطرؼؼةماظيتمتعا معـمخالهلاماظؾؾدانموالضاظقؿمعللظةمإدارةمػذاماٌقردماهلام

م

ؾقؾافمسؾاكماٌقااهمظإلغؿااجماظزراسالممممممهيفماٌفاامماظرصقاعماٌلاؿقىمممممصرؼاؼممؼرّطازمدقفممعـمعـظقرمالعـماظغذائلت-م24

ؼمؼاموبصاقرةمخاباةتمميؽاـمظػرممم.مبؼضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلنيووفقزمالشذؼةتمععمالخذميفماالسؿؾارماىقاغبماٌؿصؾةم

دارةماٌقاهمسؾكمالعاـماظغاذائلتممبااميفممممرصقعماٌلؿقىمأنمجيريمتؼققؿًامعـمعـظقرمالعـماظغذائلمفثارمممارداتمإاًرباءم

وسؾقفمأنمؼـظرميفمعلائؾمرباددةمعؿصاؾةممم.موفقزمالشذؼةتمورر مادؿفال مأخرى:مذظؽمادؿكدامماٌقاهمظإلغؿاجماظزراسل

وسؾاكمػاذامالدااستمرصاعماظؿقباقاتمممممم.متموعؾقحةمالراضلماظزراسقةتموتراجعمجقدةماٌقااهماىقصقاةممبادؿداعةمغظؿماظرٍي

والرارافماٌكؿؾػاةمسؾاكممممماظغذائلتموهلانيماظؿـلاقؼمبانيماجملااالتمممموالعـممؿقلنيماظلقاداتماٌعـقةمباٌقاهاٌالئؿةمظ

م.مجقعماٌلؿقؼاتتممبـظقرمرقؼؾمالجؾ

م

مادللؿفدفمواجلؿفورماظرئقلقونمادلاؾقةمأصقابممم-خاعلًا

م

سؾاكماظـقاقماحملاددميفموثقؼاةمممممممجقرعمأسضراءماظؾفـرةموادلشرارطنيمصقفرامممممؼشؿؾمأبقابماٌصؾقةماظرئقلاققنمم-م23

م:اإلبالح
م

ماظؾؾدانمالسضاء؛م(أ)

ذاتماظقالؼةماحملددةميفمذبالمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةمعـاؾمعـظؿاةممممممموأجفزتفاوطاالتمالعؿماٌؿقدةمم(ب)

مةاظعؿاؾمرصقعامممةالشذؼةمواظزراسةمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقاةموبرغااعجمالشذؼاةماظعااٌلتموصرضاممممم

(مآظقةمتـلقؼمظألعنيماظعاممظألعؿماٌؿقدةبصػؿفم)ميفماظعاملزعةمالعـماظغذائلملمةمباظؿصدياٌلؿقىماٌعـق

الخرىمذاتماظصؾةميفمعـظقعةمالعؿماٌؿقدةماظيتمؼرتؾطمسؿؾافامساعاةمبؿقؼقاؼمالعاـممممممالجفزةوممـؾلم
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ماظغذاءتموعؽؿبماٌػاقضماظلااعلممماظغذائلمواظؿغذؼةموايؼميفماظغذاءمعـؾماٌؼررماًاصماٌعينمبايؼميف

ظألعؿماٌؿقدةميؼق ماإلغلانتموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةتمواظققغقلقػتموبرغاعجمالعؿماٌؿقدةماإلمنائلتم

مواظؾفـةماظدائؿةمظؾؿغذؼة؛

اجملؿؿعماٌدغلمواٌـظؿاتمشاريمايؽقعقاةموذاؾؽاتفاماٌرتؾطاةمارتؾارااموثقؼاامبؼضااؼامالعاـماظغاذائلممممممممممم(ج)

عمإؼالءماػؿؿاممخااصمظؾؿـظؿااتماظايتممتـاؾماٌازارسنيمعاـمأباقابمايقاازاتمالدارؼةممممممممممواظؿغذؼةمع

وصؼراءماٌدنمواظعاعؾنيميفمذباظلماظزراساةمممواٌعدوعنيمعـمالراضلماظصغريةمواظصقادؼـمايرصقنيمواظرساة

طازمموالشذؼةمواظـلاءمواظشؾابمواٌلؿفؾؽنيمواظشاعقبمالباؾقةتمواٌـظؿااتمشاريمايؽقعقاةماظايتمترتمممممم

موالؼاتفاموأغشطؿفاميفماجملاالتماظيتمتفؿماظؾفـة؛

غظؿماظؾققثماظزراسقةماظدوظقاةتمعاـمخااللمممـؾالماىؿاساةماالدؿشاارؼةمظؾؾقاقثماظزراسقاةماظدوظقاةممممممممممم(د)

موشريػامعـاًل؛

اٌمدلاتماٌاظقةماظدوظقةمواإلضؾقؿقةممباميفمذظؽماظؾـؽماظدوظلموباـدو ماظـؼادماظادوظلتموبـاق ماظؿـؿقاةممممممم(ػا)

مضؾقؿقةموعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة؛اإل

 .ممـؾلممجعقاتماظؼطاعماًاصمواٌمدلاتماًريؼةماًابةماظعاعؾةميفماجملاالتماظيتمتفؿماظؾفـةم(و)

م

م:وؼؿضؿـماىؿفقرماٌلؿفدف-م22
م

مواضعلماظلقاداتماظذؼـمميؽـمأنمؼراسقامعـففقاةماظؾفـاةموأدواتفااموأررػااميفمتصاؿقؿمماظؼاقاغنيتمأوممممممم(أ)

م.تقفقاتمأوماًططمأوماظرباعجماظقرـقةمأوماإلضؾقؿقةماٌؿعؾؼةمبالعـماظغذائلمواظؿغذؼةاالدرتا

عـظؿاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؼطاعماًاصمواٌلؿـؿرؼـمواىفاتماٌاسبةمواٌـظؿااتمم)اظشرطاءماحملؾقنيمم(ب)

تماحملؾقاةماظايتمممواٌـظؿااتمأوماٌؾاادراتماظدوظقاةمواإلضؾقؿقاةتموطاذظؽماظلاؾطامممممم...(ماظدوظقةمواإلضؾقؿقة

تؿعاونمععماظؾفـةمواظيتمميؽـفامأؼضامادؿكدامماٌـففقةموالدواتموالررماظايتمؼاؿؿمتطقؼرػااميفمإراارممممم

ماظؾفـة؛

م.وأخرياتماجملؿقساتماظلؽاغقةماظيتمتعاغلماىقعمواغعداممالعـماظغذائلمودقءماظؿغذؼةم(ج)

ممادلكارراالصرتاياتموممم-داددًا

م

ماظغذائيمواظؿغذؼةمعنمأػمماألوظوؼاتمسؾىمجدولمأسؿالماظلقادةماظدوظقةعامزاظتمضضاؼاماألعنم-م22

م

واالجؿؿااسلتمم اجملؾاسماالضؿصااديمم)تلتلماظؿؼارؼرماًؿاعقةمظالجؿؿاساتمواٌممتراتماظدوظقاةماظرئقلاقةممم ال:معمذرماًطر

اٌؿقادةتموسؿؾقاةمالػادافمممماظعاعاةمظألعاؿممم واىؿعقاةمم41+وذبؿقسةماظعشرؼـموذبؿقسةماظؾؾادانماظـؿاغقاةتموعاممترمرؼاقممممم

 واتػاضقةمالعؿماٌؿقدةماإلرارؼةمبشلنمتغريماٌـاخ؛مواالهادمالصرؼؼلتمواظربغاعج أػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعة/اإلمنائقةمظألظػقة

ػااممالعـماظغذائلمواظؿغذؼةمأومالمتعؿرب تمسؾكمذطرمضضاؼا(اظشاعؾمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقامواظشراطاتماإلضؾقؿقةمالخرى

 .عـماظؼضاؼامذاتمالوظقؼة
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يفماظؾفـاةمممأبقابماٌصؾقةتعزؼزمعـمجاغبممجقعمم/تمصعاظةميفمذبالماالتصالمواظدسقةمحال:ماظؿكػقػقة االدرتاتقفقة

م.ظؾروابطمععمذباالتمرئقلقةمأخرىمعؿصؾةمبالعـماظغذائلمواظؿغذؼة

م

وتـلرققمأسؿراهلمممم يفمجلـرةماألعرنماظغرذائيمؼؾؿزعرونمتؼادرمماظردروسمواخلررباتممممممممأصقابمادلارؾقةمعامزالم-م26

ماخلاصةمباألعنماظغذائيمواظؿغذؼةميفمإرارماظؾفـة

م

أباقابمم سدمممتـقاؾمبعاضمصؽااتممم؛ةمويفمدوراتفااماًاباةمباٌػاوضااتممماٌشارطةميفماجؿؿاساتماظؾفـ سدم:معمذرماًطر

م.اٌصؾقة

م

واظرتحقبمبؽاصةم ػربةمىؿقعمصؽاتمأبقابماٌصؾقةميفماظؾفـةمظؾؿعؾريمسـمأصؽارػؿتإتاحةماظ:ماظؿكػقػقة االدرتاتقفقة

وريمإدارةمجادولمأسؿاالمىـاةمالعاـماظغاذائلمممممم/ماٌـادب اظشقاشؾموايلادقاتماٌؿؽـةميفماظقضتمععاىةم/ؼرتحاتاٌ

طؿامجيريمتـظقؿمػذهماالجؿؿاسااتمماظعاٌلمبعـاؼةتمؼؽقنمسددماالجؿؿاساتمخاللماظػرتاتماظػابؾةمبنيماظدوراتمربدودًام

م.بعـاؼةموطػاءةمظؾؿقبؾمإىلمغؿائجمتلتلمبؼقؿةمعضاصةمصعؾقة

م

ظؿـاولمضضراؼاممماظرئقليماظدوظيماجلفازػيمماظعادليتعرتفماجلفاتماظػاسؾةماظدوظقةمبأنمجلـةماألعنماظغذائيم-م27

وصؼرامظالحؿقاجراتمادرددةمعرعمإدراجممممم ادلرواردموالمؼزالماجملؿؿرعماظردوظيمعؾؿزعرامبؿروصريمممممم.األعنماظغذائيمواظؿغذؼة

م.ظؾفـة ادلؿعددماظلـواتمعؿلاظاألغشطةمادلكططمهلاميفمبرغاعجم

م

اظؾفـاةمم سدممبروز/االػؿؿاممبـؿقذجماظؾفـةموبلغشطؿفامعـمجاغبماجملؿؿعماظدوظلمواىفاتماٌاسبة تراجع:معمذرماًطر

اظرئقلاقةماٌؿعؾؼاةمباالعـماظغاذائلممممم مبعاىةمبعاضماظؼضااؼاممضقاممجفاتمصاسؾةمأخرىمأومعـؿدؼاتمأخرىم/وسدممذرسقؿفا

م.أغشطةماظؾفـةماٌؼررةمبلؾبمضؾةماظؿؿقؼؾمتـػقذتعذرم/مإبالشفا واظؿغذؼةمبدونماظؿعاونمععماظؾفـةمأومعشاورتفامأو

م

ادارتاتقفقةمظؿعؾؽاةممموضعموتـػقاذممم/طاصةمأبقابماٌصؾقةػعاالنمعـمجاغبماالتصالمواظدسقةماظ:ماظؿكػقػقة االدرتاتقفقة

تممباميفمذظؽماىفاتماٌاسبةمشاريماظؿؼؾقدؼاةميفممماٌاسبة دسقةمواهمذبؿقسةماىفاتمتشؿؾمجفقدمالعقالاٌقاردمومجعم

م.مُتقٍددمعقاردمربؿؿؾةميفمعرحؾةماظؿكطقطمظربغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات/ماظؾفـة

م

م
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 خمططمشاغتمادلؤضتممم-دابعًا
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م3112-3112ادلقزاغقةماإلذارؼةم -ثاعـًا

م

 

عارررررررررادرمم 

 اظؿؿوؼل

 (باظدوالرماألعريطي)ادلقزاغقةممم

  3112 3112 

ؿوعماجمل

 صفوةماظؿؿوؼل 3112-3112

 ظؾؿقزاغقةماظرئقلقة

 اٌقزػقنماظرئقلققنمواظدسؿماظػينم

اٌقزاغقااااااتمم

اظرئقلااااااااقةم

برغاااعجم/ؾػاااوظ

الشذؼاااااااااةم

/ماظعااااااااااٌل

اظصااااااااـدو م

مظؾؿـؿقةم اظدوظل

 اظزراسقة

 1 4م211م111 1م421م111 1م421م111

 (اظدورةماظعاعةمظؾفـةمصؼطم)اٌطؾقساتمم
 1 261م111 481م111 481م111

 (اظدورةماظعاعةمظؾفـةمصؼط)مصقرؼةترمجةمم
 1 611م111 311م111 311م111

مبااميفمذظاؽمداػرمممم)ساٌقاةمم/دسؿماظؿزامماظؾفـاةميفمعؾاادراتمإضؾقؿقاةمممم

 (رئقسماظؾفـة
 1 111م111 21م111 21م111

 اٌدسقونماظقرـققنمواإلضؾقؿققنمإىلماظدوراتماظعاعةمظؾفـةمم
 1 111م111 21م111 21م111

 باظؾفـةماالتصالماًاصدسؿمم
 1  81م111 21م111 21م111

 (ُؼقٍددمالحؼًا)شريهمم
 1 61م111 31م111 31م111

 اجملؿوعماظػرسيمظؾؿقزاغقةماظرئقلقةم
 1 2م111م111 3م111م111 3م111م111

      

 علاػؿاتمروسقةميفمعلاراتمسؿلماظؾفـةمم
          

 ماالدؿـؿارميفماظزراسةمادللؤوظةمعؾادئ

دقؼلااااااراتمم

تماظلااااااااقؼد

اإلهاااااااااادم

الوروباااااالتم

 أٌاغقا

 631م111 1م161م111 1 1م161م111

ؾؿارّديمالغعردامماألعرنماظغرذائيميفمزرلماألزعراتمممممممظبرغاعجماظعؿلمم

 ادلؿؿدة

االهااااااااادمم

 الوروبلم
 1 282م111 1 282م111

 ُؼقٍددمالحؼًام ُؼقٍددمالحؼًام ُؼقٍددمالحؼًام 1 ُؼقٍددمالحؼًام (ادلرحؾةماظؿقضريؼة)م3112إرارمظؿـػقذمبرغاعجمسؿلمعامبعدمساممم

 71م111 71م111 42م111 22م111 ُؼقٍددمالحؼًام برغاعجماظعؿؾموالوظقؼاتم

 421م111 421م111 142م111 142م111 ُؼقٍددمالحؼًام اظربدم

 111م111 111م111 1 111م111 ُؼقٍددمالحؼًام دـقاتم11عؿابعةمايؼميفماظغذاءمبعدمم
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ظألعاـمممواٌفااراتتمواٌقاػابممعائدةمعلاؿدؼرةمحاقلمبـااءماٌعاارفتممممم

 اظغذائلمواظؿغذوي
 ُؼقٍددمالحؼام ُؼقٍددمالحؼام ُؼقٍددمالحؼام 1 ُؼقٍددمالحؼًام

مُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًام1مُؼقٍددمالحؼًامربطمأبقابمايقازاتماظصغريةمبالدقا "أحداثمخابةم

مُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًامُؼقٍددمالحؼًام(خطةمسؿؾ)ادرتاتقفقةماإلتصالم

 1 1 1 1   اظـظامماظداخؾل

 ُؼقٍددمالحؼا ُؼقٍددمالحؼام ُؼقٍددمالحؼام 1م912م111 اجملؿقعماظػرسلمظؾؿلاػؿاتماظطقسقةمٌلاراتمسؿؾماظؾفـة

            

ودساؿمممػرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىممباميفمذظؽمعطؾقساتماظػرؼؼظمدسؿ

 العاغة

اظصاااااااـدو مم

االداااااؿؽؿاغلم

ظػرؼؼماًارباءمم

 رصقعماٌلؿقىم

 1م222م111 4م142م111 941م111 1م112م111

            

 دسممآظقةماجملؿؿعمادلدغي

االهااااااااادمم

الوروباااااالتم

 اظربازؼؾ

 4م131م111 4م431م111 1م112م111 1م112م111

           

 ُؼقّددمالحؼام ُؼقّددمالحؼام ُؼقّددمالحؼام 6م122م111 اجملؿوع

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مواظؿؼققمماظرصدممم-عًاتاد

م

جيريمتطقؼرمسؿؾماظؾفـةمسؾكمباعقدماظربادمممو.مصعاظقؿفاإنمربدمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمضروريمظؿقلنيم-م28

وتاردماظعـابارمالوظقاةماٌؿصاؾةمبربادمىـاةمالعاـمممممممم.مواظؿؼققؿمعـمخاللمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمباظربد

إرارمظربدماظؼراراتمواظؿقبقاتماظصادرةمساـمىـاةمالعاـماظغاذائلممممم"بعـقانممCFS 203/40/8اظغذائلماظعاٌلميفماظقثقؼةم

م".اظعاٌل

م

دءًامعاـمسااممممدُؿؼق ؿمصعاظقةمإبالحماظؾفـاةمبامم.م4112ظعؿؾمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسامممودقفمجيريمتؼققٌؿ-م29

م.عاممظؾفـةمعـمخاللمغؿائففماظـالثتممباميفمذظؽماظؿؼدمماحملرزمسؾكمبعقدمهؼقؼماهلدفماظ4119

م

وجيبمأنمتضعمأعاغةمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتماخؿصابااتماظؿؼقاقؿتممبااميفمذظاؽمعلاموظقاتمإجرائافتممممممم-م61

م4112آبم/حبؾقلمأشلطسةتموأنمؼقاصؼمسؾقفاماٌؽؿبموغطاضفمواىؿفقرماٌلؿفدفتموخاررةماظطرؼؼمواٌقزاغقةماظؿؼدؼرؼ

م.طقٍدمأضصك

 م
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ماألولمادلؾقق

م
م

متوجقفقةمبشأنماخؿقارمأغشطةمجلـةماألعنماظغذائيماظدوظيعذطرةم

موهدؼدمأوظوؼاتفا

م

اظاذيمؼرعالمإىلماياٍدمعاـمممممم7"اٌـؿدىمايؽقعلماظدوظلمالمشؾ"تشؽؾمماظعاٌلغظرًامإىلمأنمىـةمالعـماظغذائلم-م1

وعاـمم.مىؿقعماظؾشرتمصفلمهؿاجمإىلمرؤؼةمواضقةمظؾؿلاؿؼؾؾمموياىقعممودقءماظؿغذؼةتموإىلمتعزؼزمالعـماظغذائلمواظؿغذ

الػؿقةممبؽانمأنمتؿؿؽـماظؾفـةمعـماظعؿاؾمبلارسةموطػااءةمسؾاكمهدؼادماظؼضااؼاماظـاذاؽةمواٌلؿعصاقةماظايتمهلاامباؾةمممممممممممم

م.اٌؾؿزعنيمأبقابماٌصؾقةجملؿقسؿفاماظقادعةمعـممبشلنماظلقاداتمبقالؼؿفاتموععاىؿفامعـمأجؾمإدداءماظؿقجقف

م

الخؿقاارمأغشاطةماظؾفـاةموهدؼادمأوظقؼاتفااميفمممممممواظشااعؾةمموجيبمإغشااءمسؿؾقاةمعـؿظؿاةتموعـظؿاةتموعؿـاداؼةممممم-م4

م:وتؿضؿـمأغشطةماظؾفـة.ماٌلؿؼؾؾ
م

 تماظعااٌلمادؿـادًامإىلماظقالؼةماٌؿـقحةمظفمعـمجاغبمىـةمالعـماظغاذائلممم.تؼارؼرمصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوى

سؾؿقاةمذااعؾةموعػؿقحاةتمظؿاقصريمهؾقاؾموتقباقاتممممممممسؿؾقةماٌلؿقىمػذهماظؿؼارؼرمسؼبؼعٍدمصرؼؼماًرباءمرصقعم

.مسؾؿقةموعلؿـدةمإىلماٌعارفمبشلنمضضاؼامخابةمذاتماظصؾةمباظلقاداتتمعاـمعـظاقرمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةممممم

موؼلؿكدممصرؼؼماًرباءمعامؼؿقصرمعـمحبقثتمودراداتمصـقةموبقاغااتتمتشاؿؾمغفاجمورار مداردتمحؿاكموظاقممممممم

اخؿؾػتمبشدةتمظؿقدؼدمغؼطةمبداؼةمعلؿـدةمإىلمالدظةتموواصقةتموعقٍجفةمسبقماظلقاداتمإلرال ماٌداوالتمبنيم

وتمديمتؼارؼرمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمطؾمساممإىلمعـاضشااتمحاقلماظلقادااتتمخااللممممم.مأبقابماٌصؾقة

علااراتمسؿاؾمأخارىميفماظؾفـاةتمسـادممممممماٌقائدماٌلؿدؼرةميفماىؾلةماظعاعاةمظؾفـاةتموميؽـفاامأنمتػقادمأؼضااًممممم

 .االضؿضاء

 المتؼاٍؾمساادةمساـمممم)تؿلؿمبعؿؾقةمعشاوراتموعػاوضاتموادعةماظـطا مورقؼؾاةمغلاؾقًاممم.معلاراتماظعؿلماظرئقلقة

وتامديمم.محقلمعقاضقعمادرتاتقفقةمُؼعرتفمبلػؿقؿفامايا اةمباظـلاؾةمإىلمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةممممم(ماظلـؿني

تموخطاطمسؿاؾتمأومشريػاامممموعؾادئادرتاتقفقاتمدوظقةتموخطقطمتقجقفقةتم)قةمظؾفـةمأؼضًامإىلمعـؿفاتمرئقل

تقضعمباالدؿـادمإىلمأصضؾماٌؿارداتتمواظدروسماٌلؿػادةتموعلاػؿاتمعاـماٌلاؿقؼاتماظقرـقاةمممم(معـمأررماظعؿؾ

الضالممتمبفادفمتعزؼازماظؿـلاقؼتموتمممأباقابماٌصاؾقةممواإلضؾقؿقةتموعشقرةماًرباءتموآراءمذبؿقسةموادعةمعـم

 .اإلضؾقؿلمواظقرينمنياٌلؿقؼمسؾكماٌؼدعةاظلقاداتمواظؿقجقفاتم

                                                      
 CFS: 2009/2 Rev.2وثقؼةمإبالحمىـةمالعـماظغذائلماظدوظلتممم7
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 ؼؿطّؾبمإنازػامضدرًامأضاؾمعاـماٌاقاردمواظقضاتمعؼارغاةممبلااراتماظعؿاؾماظرئقلاقةتموالممممممممم.معلاراتمسؿلمأخرى

سؿاؾماظؾفـاةماٌـاؿظؿمممم(م1:م)وتـؼلؿمػاذهماٌلااراتمإىلمغاقسنيمرئقلاقنيمممم.متلؿؿؾعفامأيمسؿؾقةمتػاوضمعػؿقحة

بشااؽؾمم-يفماظؾفـااةموعلاااػؿؿفؿمأبااقابماٌصااؾقةاٌؿصااؾمبقضااعفاملدواتفاااماًابااةماظاايتمتؿطّؾاابماظؿاازامم

أحاداثمم(م4)تمو(عـمضؾقؾماظربدتموبرغاعجماظعؿؾموالوظقؼات)اجؿؿاساتمجملؿقسةمسؿؾمعػؿقحةماظعضقؼةمعـاًلم

حقلمعقاضاقعمخاباةمعؿصاؾةمباالعـماظغاذائلمممممم..(م.حؾؼاتمسؿؾتمعقائدمعلؿدؼرةتمعممتراتمسـمبعدم)ربٍددةم

 .واظؿغذؼة

م

عـمذلنماظعؿؾقةماٌؼرتحةتماظيتموضعتمسؾكمأداسمدـؿنيمظؿؿطابؼمعاعمعادةمبرغااعجماظعؿاؾماٌؿعاددماظلاـقاتممممممم-م3

م:اًاصمبؾفـةمالعـماظغذائلماظدوظلتمأنمتقّصرماظـقاتجماظؿاظقة
م

 ٌالدااسمم/الداداقةملؿؼؾؾمتؽقنمذاتمحٍدمأدغكمعـماٌعؾقعاتمعقاضقعمظؿؼارؼرمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىميفما

 واظقالؼةمباظـلؾةمإىلمصرؼؼماًرباء؛ماٌـطؼل

 علاراتمسؿؾمرئقلقةمتمديمإىلمعـؿفاتمرئقلقةمتصدرمسـماظؾفـةموتؽقنمذاتماخؿصاباتمعؾدئقة؛م 

 علاراتمسؿؾمأخرىمميؽـمظؾفـةمأنمتؼقممبفاموتؽقنمذاتماخؿصاباتمعؾدئقة. 

م

شاريمأنمػاذهماظعؿؾقاةمضارورؼةممممم.ماظعرادليماظؼراراتماظـفائقةمرػـًامباجلؾلةماظعاعةمظؾفـةماألعنماظغذائيمتؾؼىم-م2

وػقمؼلاسدماىؾلةماظعاعةميفمادبااذمم.مظؿقجقفموتقلريمسؿؾقةمإسدادمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظؾفـةتموتـػقذهموربده

م.ضرارمعلؿـريموتقاصؼل

م

ماظغذائيماظعادلياخؿقارمأغشطةمجلـةماألعنمم-أظف

م

م:8تقخقًامظضؿانمسؿؾقةماخؿقارمذاعؾةتموعػؿقحةموتشاورؼةملغشطةماظؾفـةتمُتؼرَتحمسؿؾقةمعـمأربعةمخطقات-م2
م

 مجعمالغشطةماٌؼرتحةمظؾفـة:مالوىلماًطقة 

 ترتقبمالغشطةماٌؼرتحةمظؾفـة:ماظـاغقةماًطقة 

 اظؿاظقةاخؿقارمأغشطةماظؾفـةمظػرتةماظلـؿنيم:ماظـاظـةماًطقة 

 اظؼرارماظـفائلمبشلنمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتماًاصمباظؾفـة:ماظرابعةماًطقة 

م

 .9تردمتػابقؾمػذهماًطقاتمأدغاه

                                                      
 .1ُأغظرمايٍدماظزعينماٌؼرتحمظعؿؾقةماالخؿقارميفماٌؾقؼممم8
ظؿـػقذمم4112-4112خاللمصرتةماظلـؿنيمماظؿابعةمظؾفـةمدقفمتقابؾمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةماٌعـقةمبربغاعجماظعؿؾموالوظقؼاتمسؿؾفامم9

مظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلموترتقبمأوظقؼاتفا ماٌؽؿبماٌلموظقاتماٌؿصؾةم.مسؿؾقةماخؿقارمالغشطةماٌؼرتحةمػـا ماظلـؿنيماظؿاظقةتمدقفمؼؼرر وظػرتة

م.باإلذرافمسؾكمسؿؾقةماالخؿقارموتـظقؿفا
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م

 ممجعماألغشطةمادلؼرتحةمظؾفـة:ماألوىلاخلطوةم

م

جياريمتـظاقؿمحاقاراتمإضؾقؿقاةمعؿعاددةممممممبفدفممجعمالصؽارمبشلنمأغشطةمعلؿؼؾؾقةمممؽـةمتؼقممبفاماظؾفـةتم-م6

عاـمصارتةماظلاـؿنيماًاباةممممممخااللماظرباعمالولمماظؾفـاةممميفمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمتـظؿفاامأعاغاةمممأبقابماٌصؾقة

ؾػاومواٌممترماإلضؾقؿلمشريماظر لملعريطاماظشؿاظقةمإمنامبصقرةمعلاؿؼؾةممظتمبصقرةمعؾاذرةمبعدماٌممتراتماإلضؾقؿقةمباظؾفـة

يفمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلموروابطفاامبااٌممتراتماإلضؾقؿقاةمممممأبقابماٌصؾقةإنمررائؼمػذهماٌشاوراتماٌؿعددةم.ماسـف

ؾػاوتمسـادممظػفاماجملؿقساتماإلضؾقؿقةماٌعـقةموصؼًامظؾلقاضاتماإلضؾقؿقةموبدسؿمعـمأعاغةماظؾفـةمواٌؽاتبماإلضؾقؿقةمؾػاومتؽٍقظ

وجيابمأنمؼشاؿؾمممم.مٌشاوراتمرئقسمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمبدسؿمعـمأعاغاةماظؾفـاةممجيبمأنمؼقٍجفمػذهما.ماالضؿضاء

متإضؾقؿقاةمأخارىمذاتماظصاؾةمممعـظؿاتموعؾاادراتممممباميفمذظؽيفماظؾفـةتممأبقابماٌصؾقةاٌشارطقنماٌلؿفدصقنممجقعم

م.ععمإؼالءمأػؿقةمخابةمإىلماٌلؿػقدؼـماظرئقلقنيمعـمعـؿفاتماظؾفـةو

م

ـممأباقابماٌصاؾقةمممذاتمهلاذهماياقاراتماإلضؾقؿقاةمممماظرئقلقةماظقثائؼتشؿؾمو-م7 تمواظايتمداقـظرمصقفاامممماٌؿعاددؼ

م:عامؼؾلماٌشارطقن
م

 ـم غؿاائجماالجؿؿاسااتموالحاداثماظعاٌقاةمالخاريةماٌؿصاؾةمباالعـمممممممم(م1:م)عذطرةمعـمإسدادمأعاغةماظؾفـةمتؿضاؿ

عاعؿنيمظؾفـةمخاللمصارتةماظلاـؿنيماظلاابؼةتماداؿـادًاممممماظـؿائجمالطـرمبؾةمباىؾلؿنيماظ(م4)اظغذائلمواظؿغذؼة؛م

بصقرةمخابةمإىلمعامخؾصتمإظقفماٌقائدماٌلؿدؼرةمعاـمضاراراتتموإىلماٌـاضشااتماظايتمدارتميفمإراارماظادوراتممممممم

مضائؿةمبالغشطةماظيتمملمؼاؿٍؿماإلبؼااءمم(م3)؛مو"برغاعجماظعؿؾموالوظقؼات"و"مقةاظروابطمباٌؾادراتماظعاٌقةمواإلضؾقؿ"

 ؛(16ُأغظرماظػؼرةم)سؾقفامخاللمسؿؾقةماالخؿقارماظلابؼةم

 اظـاذؽةميفمذباالمالعاـماظغاذائلمممم/ايا ةماظؼضاؼامبشلنم10عـمإسدادمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمضصريةعذطرةم

 .واظؿغذؼة

 اٌقاردتؿٍؿمترمجةماظقثائؼماظرئقلقةمإىلماظؾغاتماظر قةماظلتماٌعؿؿدةميفمالعؿماٌؿقدةتمرػـًامبؿقصرم. 

م

تعارضمظادورمىـاةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمورابعفااتمعاـمذالنمػادفماالجؿؿااعمممممممممممممضصاريةموسؾكمأداسمعؼدعةم-م8

اظرئقلقةموايقاراتماإلضؾقؿقةمظؾفـةمأنمتلاسدميفمهدؼدمعقاضقعمالعـماظغذائلمواظؿغذؼةمذاتمأػؿقاةمطاؾريةممممواٌعؾقعات

حؽقعقاًامدوظقاًاممممؾؿقدةمورؼفاماظؾفـةمبقباػفامعـؿادىممعؼرتحاتمأغشطةمعمباظـلؾةمإىلماإلضؾقؿتمواظيتمميؽـمأنمترتَجؿمإىل

وجيبمأنمتقجفماٌداوالتماياجةمإىلمععاىةماظػفقاتماظيتمتعاغقفاماظلقاداتمسؾاكماٌلاؿقىممم.مظألعـماظغذائلمواظؿغذؼة

إضؾقؿلمأنمحيددوامأغشطةمتمُؼطؾبمعـماٌشارطنيميفمطؾمحقارميفماظـفاؼةو.ماالدرتاتقفلموتطقؼرمعـؿفاتمعؾؿقدةموواضعقة

                                                      
ممم10 مإبالحماظؾفـة مظقثقؼة م)وصؼًا مظؿقجقفاتماىؾلةمتم(CFS:2009/2 Rev.2اظقثقؼةمم(3)م37اظػؼرة مرصقعماٌلؿقىتمتؾعًا مصرؼؼماًرباء دقفمؼؼقم

 ."بؿقدؼدماظؼضاؼاماظـاذؽةتموعلاسدةمالسضاءميفمترتقبمأوظقؼاتماإلجراءاتماٌلؿؼؾؾقةمواظرتطقزمسؾكماجملاالتماظرئقلقة"اظعاعةمظؾفـةموعؽؿؾفاتم
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.معلؿؼؾؾقةمممؽـةمظؾفـةمضدمتؽقنمتؼارؼرمصرؼؼماٌفامماظرصقعماٌلؿقىتمأومعلاراتمسؿؾمرئقلقةمأومعلااراتمسؿاؾمأخارىممم

م.وُؼعٍدمعقجزماظرئقسمحبقثمؼعؽسمغؿائجماٌـاضشات.معـماٌلؿقلـمأنمؼؼٍدممطؾمإضؾقؿمثالثةمأغشطةمطقدمأضصكو

م

وشداةماالجؿؿاعموبـاًءمسؾكمعقجزماظرئقستمدؿؼقممأعاغةماظؾفـةتمبادسؿمعاـمعمؼاديمممممظؽٍؾمعـمالغشطةماٌؼرتحةت-م9

ظؾـشاطماٌؼرتحمعاـمأجاؾممممالداسماٌـطؼلتقّصرمػذهماالدؿؿارةمذبااًلمظشرحم.م11ادؿؿارةمتػلرياظـشاطتمبرتمجةماظـشاطمإىلم

ُأغظارمم)عاؼريماالخؿقاارموترتقابمالوظقؼااتممممإسطاءمعقابػاتمإضاصقةمسـماظـؿائجماٌؿقضعةمواىدولماظزعينتموادؿفابةمإىلمع

م.(اىزءمباء

م

ذاتماظصؾةتممادؿؿاراتماظؿػلرياظعاٌلتمإضاصةمإىلماًابةمبؾفـةمالعـماظغذائلممومجقعمػذهمالغشطةماٌؼرتحة-م11

واٌرتمجةمإىلماظؾغاتماظلتماظر قةماٌعؿؿدةميفمالعؿماٌؿقدةتمُتؼد ممظؾؿـاضشةمخاللماىؾلةماظعاعاةمظؾفـاةماظايتمدبؿاؿؿممممم

وداقفمم.موتقّصرمعلاػؿةمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلاؿقىمععؾقعااتمأداداقةمأؼضااًمممم.ماظلـةمالوىلمعـمصرتةماظلـؿنيميفماظؾفـة

ارًامبشلنماظؼائؿةماٌقحدةمظألغشطةماٌؼرتحةميفماظؾفـةمحبقثمتلؿػقدمعـفااماًطاقاتماظالحؼاةميفممممتؿكذماىؾلةماظعاعةمضر

أخرىمعؿصؾةمباٌقاضاقعمذاتفاامأوممبقاضاقعمممممعؼرتحاتمأومدعجسؿؾقةماالخؿقارتموضدمتؼرتحماظؿكؾلمسـمبعضماٌؼرتحاتم

مظيتمملمُتؼرَتحمخاللمػذهماٌرحؾةمالوظقةموظـمؼؿؿماظؾقثميفماًطقاتماظؿاظقةمعـماظعؿؾقةميفمالغشطةما.معشابفة

م

 ترتقبماألغشطةمادلؼرتحةمظؾفـة:ماظـاغقةماخلطوة 

م

اًطقةماظـاغقةمهشدمجفقدماٌمدلاتماظؼائؿةمواظشؾؽاتماظؿابعةمٌؽؿبماظؾفـةمواىؿاسةماالدؿشاارؼةتمخااللممم-م11

تمعاـمخااللممموأسضااءماجملؿقساةماالدؿشاارؼةمممماجملؿقسااتماإلضؾقؿقاةمموُؼطؾابمإىلمم.ماظربعماظـاظثمعـمصرتةماظلـؿنيمظؾفـاةم

واظـاذؽةمسـماًطقةمالوىلمعـماظعؿؾقةتممادؿؿاراتماظؿػلرييفمعؽؿبماظؾفـةتمأنمؼـظرواميفماٌؼرتحاتماٌؼٍدعةميفممؿممـؾقف

.ماظؾفـاةمامإظؽرتوغقًامإىلمأعاغةمتموإرداهل12ادؿؿارةماظرتتقبوترتقبمالغشطةماٌؿصؾةمبفاموصؼًاملصضؾقاتفؿتمعـمخاللمعؾءم

أومدعاجمم/وُؼؿاحمبعاضماجملاالميفماداؿؿارةماظرتتقابمظؿػلاريماًقااراتماٌؿكاذةتمواضارتاحمإساادةمباقاشةتموإضااصاتموممممممممممم

وجيابمأنمتلاعكمطاؾمذبؿقساةممممم.ماٌقاضقعتمواإلذارةمإىلماًطقطمايؿراءماٌؿؽـةمباظـلؾةمإىلمبعضماٌقاضاقعماٌؼرتحاةمم

م.مإىلمتؼدؼؿمعقضػمعشرت معـمخاللمادؿؿارةمترتقبمواحدةإضؾقؿقةتموأنمؼلعكمأسضاءماىؿاسةماالدؿشارؼةتم

م

تموترمجؿفاامإىلماظؾغااتمممؼؿٍؿممجعمغؿائجممترؼـماظرتتقبميفمجدولمإضاصًةمإىلماٌالحظااتمواٌؼرتحااتماظرئقلاقةممم-م14

مم.ظؿلؿػقدمعـفاماًطقةماظـاظـةمعـماظعؿؾقةمتالعقالاظلتماظر قةماٌعؿؿدةميفمالعؿماٌؿقدةتمرػـًامبؿقّصرم

م

م

م

                                                      
م.4ُأغظرماٌؾقؼممم11
 .3ُأغظرماٌؾقؼممم12
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 اخؿقارمأغشطةماظؾفـةمظػرتةماظلـؿنيماظؿاظقة:ماظـاظـةماخلطوة 

م

وعاـمالصضاؾمأنمُؼاـظَّؿمػاذاممممم.مطاعؾاةممترمجةمصقرؼاةمُؼعَؼدماجؿؿاعمجملؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةميفمروعامععم-م13

ٌلتموػقمؼرعلمإىلمعـاضشاةممأؼارمخاللماظعامماظـاغلمعـمصرتةماظلـؿنيميفمىـةمالعـماظغذائلماظعا/عاؼقاالجؿؿاعمحقلمذفرم

ضائؿةمبالغشطةمذاتمالوظقؼةمسؾكمأنمُتضؿمإىلمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتماًااصمبؾفـاةممممترؼـماظرتتقبموإىلماضرتاحم

م.مالعـماظغذائلماظعاٌلميفمصرتةماظلـؿنيماٌؼؾؾة

م

اظعؿاؾماٌػؿقحاةماظعضاقؼةماٌعـقاةمممممبعدمسرضمساممظؾـؿائجماٌقحدةمظؿؿرؼـماظرتتقبمعـمجاغابمرئاقسمذبؿقساةمممم-م12

بشلنمأغشطةماظؾفـةمظػرتةماظلاـؿنيممميفمافراءمبربغاعجماظعؿؾموالوظقؼاتتمجيبمأنمؼلعكماٌشارطقنمإىلماظؿقبؾمإىلمتقاصؼ

وميؽـماظـظارميفمإعؽاغقاةممم.م(ُأغظرماىزءمباء)اظؿقجقفقةممواٌؾادئاٌؼؾؾةتمععماظرتطقزمسؾكمتطؾقؼمععاؼريمهدؼدمالوظقؼاتم

اميفماخؿصاباتمعلااراتماظعؿاؾماٌكؿاارةتممبامممممعشروعمـاضشمضدرماإلعؽانُؼوجيبمأنم.مقاشةماٌقاضقعمأومدذبفاإسادةمب

عؿقضعةتمإضاصًةمإىلماظقالؼةماظؿؿفقدؼةمظػرؼؼماًرباءمرصقاعماٌلاؿقىمباظـلاؾةممممذظؽمخاررةمررؼؼمعؾدئقةتموعقزاغقةموغقاتجم

م.إىلماٌقاضقعماٌكؿارةمظؾؿؼارؼر

م

حا ةمٌلاسدةمالعاغةميفمإسدادمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعاددممماجؿؿاعمذبؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةنمغؿائجمودؿؽق-م12

تمواظيتمدقفمُترتجاؿمإىلماظؾغااتماظلاتممممؾةتموذبؿقسةماظؼراراتماٌؿصؾةمبفاظلـقاتماًاصمباظؾفـةمظػرتةماظلـؿنيماٌؼؾ

مم.اظر قةماٌعؿؿدةميفمالعؿماٌؿقدة

م

 اظؼرارماظـفائيمبشأنمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتماخلاصمباظؾفـةم:اظرابعةماخلطوة 

م

إنماىؾلةماظعاعةماظيتمتعؼدػاماظؾفـةمالخؿؿاممصرتةماظلـؿنيمتؿكذمضرارًامغفائقًامبشلنمالغشطةماٌؼرتحةموبرغاعجم-م16

وأعااممم.يفمافراءموُؼؿ كاذماظؼارارمبااظؿقاصؼممم.ماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتتمباالدؿـادمإىلمذبؿقسةماظؼاراراتماظايتمأسادتفامالعاغاةمممم

ذاتماظصاؾةممماداؿؿارةماظؿػلاريممالغشطةماظيتمملمتؾِؼمسؾقفاماىؾلةماظعاعةتمصقفبمأنمُتضؿتمععمتػلريمضصاريمغااتجمساـمممم

تميفمعذطرةمعـمإسدادمالعاغةمدقفمتشؽؾمجازءًامعاـماظقثاائؼمالداداقةمظعؿؾقاةممممممادؿؿاراتماظرتتقبواظؿعؾقؼاتماظقاردةميفم

م(.م7ُأغظرماظػؼرةم)خؿقارمخاللمصرتةماظلـؿنيماظؿاظقةماال

م

م،مميؽنمظؾؿؽؿبمأنمؼؼرر،مباظؿشاورماظوثققمععماجلؿاسةماالدؿشرارؼة،م(عـلمأزعة)يفمحالمزروفمختػقػقةم-م17

م،معرنمدونمأنمؼؿؾرعماظعؿؾقرةمبرـالثمخطرواتماظرواردموصرػفامأسرالهمممممممم"آخررمسؿرلممعلرارمم"إرالقمغشاطمجدؼدميؿنمصؽةم

ويفمػاذهماياالتمجياريمممم.موجيبمأنمُتؼد مماالخؿصابااتمطلدااسمؼؼاقممسؾقافماظؼارارممممم.مرمعواردمطاصقةوذرؼطةمأنمتؿوّص

طاذظؽتمم.موُؼؼد ممسرضمطاعؾموهدؼثمظافمخااللماىؾلاةماظعاعاةماظؿاظقاةممممم.معؾاذرةمتـػقذمموربدمعلارماظعؿؾماٌقاَصؼمسؾقف

تمطؿاامميؽاـمممطفازءمعاـمسؿؾقاةماظؿقادؼثماظلاـقؼةممممممُؼدعجمعلارماظعؿؾميفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتماًاصمباظؾفـة
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اظـظرميفمتؽققػاتمممؽـةمظربغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتتممباميفمذظؽمعلارمسؿؾمعؿػؼمسؾقفمعلؾؼًامإلتاحةمػذهماإلضااصةتمم

م.يفمحالمضررتماىؾلةماظعاعةمذظؽ

م

مترتقبمأوظوؼاتمأغشطةمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليم-باء

م

مسؾكرطقزمأطربمإعؽاغقةمترتقبمالوظقؼاتميفمطؾمعـماًطقاتمالربعةمعـمسؿؾقةماالخؿقارتمععمتؼـؾغلماظـظرميفم-م18

ماظؿوجقفقرةممؾرادئمادلتمباالداؿـادمإىلمم(ُأغظارماىازءمأظاػممم)م-ذبؿقسةماظعؿاؾماٌػؿقحاةماظعضاقؼةمممجؿؿاعمام-اًطقةماظـاظـة

م:ماظؿاظقة
م

 ؼٍدعانمسؾكماظـققماظؿاظلمٌقازغةمسبءمُتتمطقّدمأضاىمؼضعفؿامصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوىميفماظلـةماثـانتؼرؼرانم

تؼرؼرمؼصدرهمصرؼؼماًرباءمظدىمإنازمعلارؼـمرئقلقنيمخاللماظلـةمذاتفاتموتؼرؼارانمؼصادرػؿاممم:ماظعؿؾميفماظؾفـة

 .ممؼؽقنمأيمعلارمسؿؾمرئقللمضقدماإلنازصرؼؼماًرباءمحنيمؼؽقنمعلارمسؿؾمرئقللمواحدمضقدماإلنازمأومحنيمال

 أيمتلخريميفمإنازمعلارمسؿؾمرئقلالمداقفمؼامديمممم.ميفماظلـةماظؾفـةـفزػؿامتعلارامسؿلمرئقلقانمطقّدمأضاىم

 تؾؼائقًامإىلمتلجقؾمإرال معلارمسؿؾمجدؼد؛

 علاراتمسؿلمأخرىمتـفزػاماظؾفـةميفماظلـةممخلةماحلدماألضاىمعن. 

م

ؼـؾغلماظؾقثمسـمرابطموثقؼمبنيماظػؽاتماظـالثةمظألغشطةتموخبابةمبنيمتؼارؼرمصرؼاؼماًارباءمرصقاعماٌلاؿقىممممم-م19

وعـمالصضؾمأنمودمبراعجماظعؿؾمظدىموطاالتمالعؿماٌؿقدةماظـالثةماظايتمادباذتمعاـمروعااممممم.موعلاراتماظعؿؾماظرئقلقة

معلااراتماظعؿاؾماظرئقلاقةميفممممبدًىمهلاميف(موظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةظداظػاوتموبرغاعجمالشذؼةماظعاٌلتمواظصـدو ما)عؼرًامهلام

جيابمأنمموسالوًةمسؾكمذظؽتم.مىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلتمطؿامضدمؼلاسدمذظؽميفمتعؾؽةمعقاردمصـقةموعاظقةمهلذهمالخرية

ظربغااعجماظعؿاؾماٌؿعاددمممممضدرماإلعؽانمباإلرارماظزعينماحملددمضؿـمصرتةماظلاـؿنيممأنمتؿطابؼتلعكمعؼرتحاتمالغشطةمإىلم

م.ماظلـقاتماًاصمباظؾفـة

م

اتػؼتمسؾقفامىـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمخااللممممم)اظؿاظقةمماٌعاؼريماًؿلةوؼرتؽزمترتقبمالوظقؼاتمأؼضًامسؾكم-م41

اظايتمترعالمإىلمتقجقافماٌؼرتحااتمسباقمأغشاطةمعلاؿؼؾؾقةمربؿؿؾاةمظؾفـاةتموطاذظؽممممممممممم(مدورتفاماظعاعةماظؿادعةمواظاـالثنيم

م:اٌداوالتمواظؼرارات
م

اظؾفـةمػلمالطـرمأػؾقةمإلنازماظـشاطماٌؼارتحتمعاعممم:موالؼةمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليموضقؿؿفامادلضاصةم(أ)

معراساةموالؼؿفاموضقؿؿفاماإلضاصقة؛

ؼلاػؿماظـشاطماٌؼرتحميفمهؼقؼماهلدفماظعاممظؾفـةمعاـمخااللمغؿقفاةمممم:مادللاػؿةميفماهلدفماظعاممظؾفـةم(ب)

م؛مواحدةمأومأطـرمعـمغؿائففاماظـالث

ملمُؼـفزماظـشاطماٌؼرتحمذاتفميفماٌاضلمأومالمؼؿؿمإنازهميفماظقضتمذاتفمعـمجاغابمجفااتممم:مالمازدواجقةم(ج)

م.موُؼضؿـماظؿالضلمععمأررمأخرىمضائؿةمطؿامؼؿٍؿمتاليفماالزدواجقة.مصاسؾةمأخرىمذاتموالؼاتممماثؾة
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م.مواٌعؾقعاتمالدادقةمظؿـػقذماظـشاطماٌؼرتحمواٌقاردماظقضتمؼؽػلمعـػـا معام:مادلواردمادلؿاحةم(د)

وتـػقاذمالغشاطةماٌكؿاارةمبصاقرةمعػٍصاؾةممممممموػذاماٌعقارمحادؿمظرتتقبمالوظقؼاتمبانيمزبؿؾاػمالغشاطةتممم

م.ظؾفـةمبصقرةمعؿلغقةتموسدممإثؼالمجدولمأسؿاهلاماحملدودةبفدفمإدارةماٌقاردموموذاعؾة

تقاصؼمبنيمأسضاءمىـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمٌعاىاةماٌلالظةميفمإراارماظؾفـاةتمواخؿقاارمممممممممممثة:ماظؿواصقم(ػا)

م.ماظـشاطماٌؼرَتحموإدراجفميفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتماًاصمباظؾفـة

 .ماظؼاسدةميفمطؾمخطقةمعـمخطقاتماظعؿؾقةمؼشّؽؾوجيبمأنمماًل؛ذاعمععقارًااٌعقارممػذامؼشّؽؾ

م

ُتدرجمعصػقصةمأوظقؼاتمأغشطةمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلميفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظؽاؾمصارتةمداـؿنيمممم-م41

وؼعرضمػذاماٌكططمماٌراحؾماظرئقلقةمظؽٍؾمعـمالغشطةماٌؿػؼمسؾقفامحلبمايادمم.مبشؽؾمزبططمشاغت(ماظؼلؿماظلابع)

باظـلاؾةمإىلممماٌؿصاؾمبفااممىلمدرجةمالوظقؼةمظؾؿـػقذموسبءماظعؿاؾمماظزعينماحملددتموؼشريتمادؿـادًامإىلمظقنمورعزمر لتمإ

م.أسضاءماظؾفـةمواٌشارطنيمصقفا

م
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 احلدماظزعينمادلؼرتحمظعؿؾقةماالخؿقارم-(أ)األولممادلؾقق

 

 صرتةماظلـؿنيمظؾفـة

مجعماألغشطةمادلؼرتحةمظؾفـةم

 (األوىلماخلطوة)

ادلؼرتحةمظؾفـةمترتقبماألغشطةم

 (اظـاغقةماخلطوة)

اظؼرارماظـفائيمبشأنمبرغاعجم

اظعؿلمادلؿعددماظلـواتميفم

ماخلطوة)اجلؾلةماظعاعةمظؾفـةم

 (اظرابعة

اخؿقارمأغشطةماظؾفـةم

ظػرتةماظلـؿنيمادلؼؾؾةم

 (اظـاظـةماخلطوة)

عـاضشةمخاللماجلؾلةم

 اظعاعةمظؾفـة

إسدادمعشروعمبرغاعجماظعؿلم

 إسدادمرزعةماظوثائق اظلـواتمظؾفـةمادلؿعدد

مذاتأغشطةماظؾفـةم جدولماظرتتقب باألغشطةمادلؼرتحةمظؾفـةمعوحدةمضائؿة

 ادددةماألوظوؼة
برغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتم

مظؾفـة

2+سمم3+س  

  اظـاتج

  األدوات

 األدؾوب

أصقابممذاتاحلواراتماإلضؾقؿقةم

عؾاذرةمبعدممادلؿعددؼنادلاؾقةم

ععمترمجةممضؾقؿقةماظػاوإلادلؤمتراتما

 صورؼةمطاعؾة

عـاضشةمداخلماجملؿوساتم

اإلضؾقؿقةموأسضاءماجلؿاسةم

 االدؿشارؼة

اجؿؿاعمسادليموجاػيم

مصورؼةععمترمجةم

 طاعؾة

جؾلةمساعةمظؾفـةمععمترمجةم

  طاعؾةمصورؼة

باالدؿـادم)ادؿؿارةمذرحمؼـؾغيمعؾؤػام

 (اظوثائقإىلمرزعةم

ادؿؿارةماظرتتقبمؼـؾغيمعؾؤػام

مادلوحدةمؼائؿةاظباالدؿـادمإىلم)

  (ظؾكطوةماألوىل ألغشطةمادلؼرتحةظ

ؼؼومممجدولمتوظقػي

سؾىمجدولماظرتتقبم

 ظؾكطوةماظـاغقة

عشروعمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددم

ساميفمم2+سم3+اظلـواتمس

 ذظكماخؿااصاتمعلاراتماظعؿل

ووالؼاتمصرؼقماخلرباءمرصقعم

 ادللؿوى

شرؼـمت/غقصؿرب متقز/ؼقظقق آذار/عارس
 اظـاغل

 ؼارأ/عاؼق آذار/عارس
  

 1+اظلـةمس اظلـةمس
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م(ب)ماألولادلؾققم

مادؿؿارةماظؿػلري

م

 (األوىلماخلطوة)سؿؾقةماخؿقارمأغشطةمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليم

م

م:م...........................ادلـظؿةماظيتمتؼرتحماظـشاط/اجملؿوسة/دمماظوصدام-م1
م

م:م...........................ادلؼرتحمويوعادلم-م3
م

ايقطؿاةمم"م:عاـالًم.ماٌؼارتحممغطاا ماٌقضاقعممةماالػؿؿاممظؾصقاشةماظيتمجيبمأنمتؽقنمدضقؼةمضدرماإلعؽانمحبقاثممغرجقمإسار

اظػاضاادماظغااذائلموزبؾػاااتمالشذؼااةميفمدااقا ماظااـظؿماظغذائقااةمممم"م؛"اظرذااقدةمظألراضاالتموعصااائدمال ااا مواظغاباااتم

م"...اٌلؿداعة
م

م(طقٍدمأضصكمخقارمواحد):مادلؼرَتحاظـشاطممغوعم-م2
م

م........................:ماظلـةمادلؼرتحة.متؼرؼرمظػرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىمم
م

م..:م..............(طمسؿؾمتمخطعؾادئادرتاتقفقةتمخطقطمتقجقفقةتم:معـاًل)مادلـؿجمادلؼرتحم1علارمسؿؾمرئقللمم

م.....................م...(:خاررةمررؼؼممتفقدؼة/دـةتمدـؿان:معـاًل)ماإلرارماظزعينمادلؼرتح

م..............................م...(:حؾؼةمسؿؾتمعائدةمعلؿدؼرةتمأداةمربد:معـاًل)مادلـؿجمادلؼرتح.علارمسؿؾمآخرممم

م...............................م...(:سؿؾمجاٍر/محدثمربٍدد:معـاًل)ماإلرارماظزعينمادلؼرتح

م

م(:دطرًامطقٍدمأضصكم12)ماألداسمادلـطؼياظؿػلريموم-م2

م......................

مطقفمؼلؿفقبماظـشاطمادلؼرتحمدلعاؼريماالخؿقارموترتقبماألوظوؼاتميفماظؾفـة؟م-م2
م

مغرجقمتؼدؼؿمععؾقعاتمواضقةموعقجزة
م

اظؾفـةمػلمالطـرمأػؾقةمإلنازماظـشاطماٌؼرتحتمععمعراساةم:موالؼةمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلموضقؿؿفاماٌضاصةم(أ)اٌعقارم

موالؼؿفاموضقؿؿفاماإلضاصقة

                                                      
وػقمؼفدفم.ممبشاوراتموادعةماظـطا مورقؼؾةمغلؾقًاموبعؿؾقةمعػاوضاتمبشلنمضضقةمُؼعرتفمبلػؿقؿفاماظؼصقىماظؾفـةعلارمسؿلمرئقليميفمؼؿلؿممم1

وأررمدقاداتقةمأخرىمتلؿـدمإىلمأصضؾماٌؿارداتتمواظدروسماٌلؿػادةتمواٌلاػؿاتمموعؾادئساعةمإىلموضعمادرتاتقفقاتمدوظقةتموخطقطمتقجقفقةتم

موآراءمذبؿقسةموادعةمعـمأبقابماظقرينمواإلمسؾكماٌلؿقؼني ماٌصؾقةضؾقؿلتموعشقرةماًرباء واخؿقارمعلاراتمسؿؾمرئقلقةمظؾفـةمؼعينمهدؼدم.

 .عقاضقعمادرتاتقفقةمضدمتمديمإىلمغؿائجمرئقلقةمدبؾصمإظقفاماظؾفـة
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م   

عاـمخااللمغؿقفاةممممم2ؼلاػؿماظـشاطماٌؼرتحميفمهؼقؼماهلادفماظعااممظؾفـاةممم:ماٌلاػؿةميفماهلدفماظعاممظؾفـةم(ب)اٌعقارم

م3عـمغؿائففاماظـالثةواحدةمأومأطـرم

مم  
م

ـممغػلافماٌؼرتحمضدمغػذميفماظلابؼمأومأغفمالمؼـػاذميفماظقضاتمممماظـشاطأالمؼؽقنم:مالمازدواجقةم(ج)اٌعقارم جاغابمجفااتممم عا

م.ماظؿؼاربمععمالررماظؼائؿةمالخرىموتػاديماظؿؽرار وجيبمأنمؼؽػؾ.مأخرىمذاتموالؼاتمعشابفة

مم  
م

م.اٌؼرتحاظـشاطمأنمؼؿقصرمعامؼؽػلمعـماظقضتمواٌقاردمواٌعارفمالدادقةمظؿطؾقؼم:ماٌقاردماٌؿاحةم(د)اٌعقارم

مم  
م

م(أدطرمطقٍدمأضصكم11)تعؾقؼاتمإياصقةمم-م6

 

                                                      
 .ؼةمظؾؾشرمأمجعنياٌلاػؿةميفمايٍدمعـماىقعموعـمدقءماظؿغذؼةموتعزؼزمالعـماظغذائلمواظؿغذ:ماهلدفماظعاممظؾفـةمم2
م.تعزؼزماظؿـلقؼماظعاٌلمبشلنمعلائؾمالعـماظغذائلمواظؿغذؼة:ماظـؿقفةمأظػمظؾفـةمم3

م.هلنيماظؿؼاربمبنيماظلقاداتمحقلماظؼضاؼاماظرئقلقةمظألعـماظغذائلمواظؿغذؼة:ماظـؿقفةمباءمظؾفـة

 .اظغذائلمواظؿغذؼةمتعزؼزماإلجراءاتماظقرـقةمواإلضؾقؿقةماٌؿعؾؼةمبالعـ:ماظـؿقفةمجقؿمظؾفـة
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م(ج)ماألولادلؾققم
م

مادؿؿارةمتػلري

م

مععاجلةماظـؿائج
م

 ادلويوع

 اظـشاطمادلؼرتح

 ...عؼرتحمعنمجاغب
عويوعمتؼرؼرم

صرؼقماخلرباءم

 رصقعمادللؿوى

معلارمسؿلمرئقلي

 (إرارمزعين/غاتج)

 

معلارمسؿلمآخر

 (إرارمزعين/غاتج)

 

 ؼاٌمؼدػ  [X]  ؼاٌؼرتحمقضقعاٌ]

     
     
     
     
     
     
     

م

عؾقؼةمأدؿؿاراتمتػلريتؾؼىماجلؿقعم+م
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م(د)ماألولمادلؾقق

مادؿؿارةماظرتتقب

م

م(اظـاغقةماخلطوة)سؿؾقةماغؿؼاءمأغشطةمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليم
م

م:تقجقفاتمٌؾءماالدؿؿارة
م
اظـشاطماظذيمتاقٍدونمأنمتـفازهماظؾفـاةمطلوظقؼاةتممممم"م1"أيمؼقضعميفماظرتؾةم)أنمُترت بمالغشطةمبشؽؾمتصاسديممجيبم-

تؼارؼرمصرؼؼماًرباءمرصقعماٌلؿقىتمعلاراتمسؿاؾمرئقلاقةموعلااراتمسؿاؾممممم)ظؽٍؾمصؽةم(موشريمذظؽخقارطؿماظـاغلتم"م4"

م؛(أخرى
م
ميؽـمترتقبمبعضمالغشطةمباظدرجةمذاتفامإذامملمتؿؿؽـقامعـمهدؼدمأوظقؼؿفا؛موطاذظؽتمضادمالمميؽاـمترتقابمبعاضممممممم-

مالغشطةمإذامملمؼؽـمظدؼؽؿمأيمرأيمربٍددمبشلغفا؛م
م
"مX "الغشطةماظيتمتعرتضقنمسؾقفامواظيتمالمترؼدونمأنمتـاضشفامىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمجيابمأنمهؿاؾمسالعاةممممم-

م.ماىدوليف

م

م:م.......................أسضاءماجلؿاسةماالدؿشارؼة/ماإلضؾقؿقةمةاجملؿوس

م

مترتقبمعوايقعمتؼارؼرمصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوىم-م1
م

ماظدرجة

 اظرتم

 1ادلوايقعمادلؼرتحةمظؿؼارؼرمصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوى

  

  

  

م

عفاؿموؼـؾغالمحبـافمسؾاكمسباقمأطاربميفمتؼرؼارمصرؼاؼماًارباءمرصقاعمممممممممممم1ٌاذامتعؿربمأنماٌقضقعماظذيمؼردميفماظدرجاةمم(مأ)

م....................اٌلؿقى؟
م
م:...(باااقاشاتمأومإضااااصاتمعؼرتحاااةتمدعاااجماٌقاضاااقعتمتغاااقريمصؽاااةماظـشااااطم/باااقاشة)تعؾقؼااااتمإضااااصقةم(مب)

ممممم....................

م

                                                      
 .عـمسؿؾقةماخؿقارمأغشطةماظؾفـةمالوىلؾكطقةمظوصؼًاممم1
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مترتقبمعلاراتماظعؿلماظرئقلقةم-م3
م

 اظرئقلقةمادلؼرتحةعلاراتماظعؿلم اظدرجة

  

  

  

م

عفااؿموجياابمأنمتـفاازهمىـااةمالعااـماظغااذائلمممم1ٌاااذامتعؿااربمأنمعلااارماظعؿااؾماظرئقلاالماظااذيمؼااردميفماظدرجااةممم(مأ)

ممممم....................اظعاٌل؟

اظـاقاتجمأوماظعؿؾقاةممم/تغاقريماظـااتجمممتاالضرتاحااتمباقاشاتمأومإضااصاتمعؼرتحاةتمدعاجممممم/باقاشةم)تعؾقؼاتمإضااصقةمم(مب)

ممممم....................م:...(تغقريمصؽةماظـشاطماٌؼرتحةت

م

مترتقبمعلاراتمسؿلمأخرىم-م2
م

 علاراتمسؿلمأخرىمعؼرتحة اظدرجة
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م(ػر)ماألولمادلؾقق

مادؿؿارةماظرتتقب

مععاجلةماظـؿائج
م

 األسضاءم-اجلؿاسةماالدؿشارؼةماجملؿوساتماإلضؾقؿقةم-ادلؽؿب 

 ؼدائرةمالسضاءػ ؼدائرةمالسضاءػ ؼدائرةمالسضاءػ ؼاإلضؾقؿػ ؼاإلضؾقؿػمؼاإلضؾقؿػم اظـشاط

مادلعدل

ادؿـادًامإىلمععدلم)

 (اإلجابات

 

 ادلؼرتحات/ادلالحظات اظرتتقبماظـفائي

معوايقعمتؼارؼرمصرؼقماخلرباءمرصقعمادللؿوى

 ؼاٌقضقعماٌؼرتحػ
م
م1

م
1  4 4 X → 4 11/2=4 4 

عؼرتحاتمعضٍؿـةميفم/عالحظاتػ

ؼادؿؿاراتماظرتتقب  

 1.4=6/2 1 1 1 1 4  ؼاٌقضقعماٌؼرتحػ
1 

  ؼاٌعدلمالدغكػ

  X→ 4 3 4 1 4 4 12/6=4.3 3 ؼاٌقضقعماٌؼرتحػ

معلاراتمسؿلمرئقلقة

          ؼعلارمسؿؾمرئقللمعؼرتحػ

          ؼعلارمسؿؾمرئقللمعؼرتحػ

معلاراتمسؿلمأخرى

          ؼعلارمسؿؾمآخرمعؼرتح[

          ؼعلارمسؿؾمآخرمعؼرتح[

م

عؾقؼةمادؿؿاراتمترتقبتؾؼىماجلؿقعم+م

اتماظيتمتقجدمسؾقفاماإلرار
ؼـؾغلمواوزمسددػام"مx"سالعة

بنضاصةمإرارمظؾعددماإلمجاظلم
معـماٌقاضقعماٌؼرتحة
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A 

م

م ادلقزاغقةماإلذارؼةمظعؿؾقةماخؿقارمأغشطةمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليم-(و)األولممادلؾقق
م

 

 اظوحداتمسدد اظوحدة  

ماظوحرردةمطؾػررة

ماظواحررررررررردة

باظررررررردوالرم)

 (األعرؼؽي

ماجملؿررررررروع

باظرررررردوالرم)

 (األعرؼؽي

         ظؾفـةمادلؼرتحةماألغشطةممجع:ماألوىلماخلطوة

ذاتمأصرقابمادلاررؾقةممماإلضؾقؿقرةمماحلرواراتمميفمواألوظوؼراتمماظعؿرلممبرغراعجممحرولممجؾلرةم

م(ؾػاوظماإلضؾقؿقةمادلؤمتراتمبعدمعؾاذرة)مظؾفـةمادلؿعددؼن
م

مصقرؼةترمجةم

ماظقثائؼمالدادقة(مبلتمظغات)ترمجةم

 داغقةقدسؿمظؾؿؽاتبماٌ

م

م

ماجؿؿاع

معؾؾغمعؼطقعم

 اجؿؿاع

م

م

م2

م1

2 

م

م

م2م111

م11م111

 4م111

م

م

م42م111

م11م111

 11م111

          ظؾفـةمادلؼرتحةماألغشطةمترتقب:ماظـاغقةماخلطوة

ماالدؿشارؼةعـاضشاتمععماجملؿوساتماإلضؾقؿقةموأسضاءماجملؿوسةمم-
م

مالدؿؿاراتماظؿػلري(مبلتمظغات)ترمجةم

متغطقفامعقزاغقةماىؾلةماظعاعةمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌل―‹

    طؾػةمال

         اظؿاظقةماظلـؿنيمظػرتةماظؾفـةمأغشطةماخؿقار:ماظـاظـةماخلطوة

         مروعاميفماظعضوؼةمعػؿوحةمسؿلمجمؿوسةماجؿؿاعم–

 12م111 12م111 1 اجؿؿاع صقرؼةمترمجة

 11م111 11م111 1 عؼطقعمعؾؾغ الدؿؿاراتماظرتتقب(مبلتمظغات)ترمجةم

         باظؾفـةماخلاصماظلـواتمادلؿعددماظعؿلمبرغاعجمبشأنمغفائيمضرار:ماظرابعةماخلطوة

 اظعادليماظغذائيماألعنمظؾفـةماظعاعةماظدورةمخاللمجؾلةم-

مٌشروعمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم (بلتمظغات)ترمجةم

متغطقفامعقزاغقةماىؾلةماظعاعةم―‹

    طؾػةمال

 71م111 (اظؾفـةميفماظلـؿنيمظػرتة)ماجملؿوع

م

 م
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ماظـاغيمادلؾقق

م
م

م3112سؿؾقةماالخؿقارمظعامم
م

ماألغشطةمادلؼرتحةمظؾفـةماألعنماظغذائيمواظيتمملمؼؿّمماإلبؼاءمسؾقفاميف

م3112-3112برغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتمظؾػرتةم

م

ماظرصقعمادللؿوىمرباءتؼارؼرمصرؼقماخل

م

ماظزراسقةاإلضرارمبدورماظزراسةمودالدلماظؼقؿةم:ماظلؽانماألطـرميعػًامظضؿانماألعنماظغذائيمتوزقف

م

م4112اظرصقعماٌلؿقىمظعامممصرؼؼماًرباءمتؼرؼر:مضرتاحمالٍوظلاال

م:اظؿعؾقؼاتماظقاردة
م

 عـموجفاةمغظارمدؾلاؾةماظؼقؿاةممممم"مربطمأبقابمايقازاتماظصغريةمبالدقا "ميؽـمضٍؿفمإىلماالضرتاحمبشلنم

 .اظزراسقةمواىقاغبماٌؿصؾةمباظؿـؿقةماحملؾقة

 عمعفؿمجدًامظألعـماظغذائلمعـمخاللمتقظقدماظدخؾمواظؿكػقػمعـماظػؼرقعقض. 

 رؼضٍؿمأؼضًاماسؿؾاراتمعؿعّؾؼةمباظشؾابتمواهلفرةتمواظؿقٍض. 

 تمديماظعؿاظةمدورًامػاعًاميفماظلؿاحمظألدرمبايصقلمسؾكمأشذؼةمعغذؼةمسؾكمعدارماظلـة 

 اظاـفجميفمذباالماظلقادااتمممم/اظـظرميفماظظروفماظرئقلقةتمواالواػااتمالخاريةتمواًقااراتمظؾؿادخالتمممم

.ماظغذائلمظادىمالدارممتموأثؾؿتمصعاظقؿفاميفمتؼؾقصماغعداممالعـمضعػًاواظرباعجمتدسؿمسؿؾقةمتقزقػمالطـرم

م.وادؿـؾاطمأصضؾماٌؿارداتمواظؿقبقاتمظقضعماظلقاداتمواظرباعجمسؾكماظصعقدماظؼطري

م

مهلنيماإلغؿاجقةماظزراسقةميفماألراييمادلؿدػورة

م

م4112تؼرؼرمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمظعامم:ماالضرتاحمالوظل

م:اظؿعؾقؼاتماظقاردة
م

 جاغبماظػاومأومعـظؿةمزبؿصةمأخرىوجقبماظؼقاممبعؿؾمتؼينمإضايفمعـم 

 
م
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مدّدماظػفواتمسؾىمصعقدماإلغؿاجقةمباظـلؾةمإىلماظؾؼول/3116دـةماظؾؼولم

م

م4112تؼرؼرمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمظعامم:ماالضرتاحمالٍوظل

م:اظؿعؾقؼاتماظقاردة
م

 وػالمأداداقةمظضاؿانمالعاـماظغاذائلمواظؿغذؼاةممممممم.متشّؽؾماظؾؼقلماٌصدرمالطربمظؾربوتنيمباظـلاؾةمإىلماظؾشارمم

.متموظزؼاادةمدخاؾمأباقابمايقاازاتماظصاغريةممممم(اظؿلثريماإلجيابلمسؾكمجقدةماظرتباةم)وظالدؿداعةماظؾقؽقةم

دميفمذباالمتربقاةمممعزؼادمعاـماالبؿؽاارتموجفاقمممم)وجيبمأنمهظاكمباالػؿؿاامماظلقادالمأومباالداؿـؿاراتممممم

 .ماظيتمهظكمبفامربابقؾمػاعةمأخرىمسؾكماظصعقدماظعاٌل(ماظـؾاتات

 صائادةمم)إنموضعمتؼرؼرمظػرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمحقلمػاذاماٌقضاقعمػاقمذاتمضقؿاةمعضااصةمربادودةممممممم

م(.اظؾؼقلمععروصةمجقدًامأباًل

م

مورضةمرؤؼةمصرؼقماخلرباءماظرصقعمادللؿوى

م

م4112تؼرؼرمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمظعامم:ماالضرتاحمالوظل

م:اظؿعؾقؼاتماظقاردة
م

 تؼضلموالؼةمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقىمبؿقصريمآراءمحقلمعلائؾمغاذؽةموػاعةمظألعـماظغذائلمواظؿغذؼة. 

 يفمسؿؾمىـةمالعاـماظغاذائلماظعااٌلمظقضاعمجادولمأسؿاالمممممممموادؿشراصًاضدمتلؿحمبؿقٍجفمأطـرمادرتاتقفقةم

 .ادؿؾاضل

 جيبمأنمتشّؽؾمعـؿفًامعقجزًاموزبؿؾػًامسـماظؿؼرؼرماٌقاضقعلماظؿؼؾقديماظذيمؼضعفمصرؼاؼماًارباءماظرصقاعمممم

 .اٌلؿقى

م

معلاراتماظعؿلماظرئقلقة

م

م،مغظاممشذائيموزراسيمظؾػاّلحمؼلؿحمبضؿانماألعنماظغذائياإلؼؽوظوجقاماظزراسقة

م

م4112تعؿؿدػامىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسامممعؾادئخطةمسؿؾمو:ماالضرتاحمالٍوظل

م:اظؿعؾقؼاتماظقاردة
م

 منقذجًامعالئؿًامؼـؾغلماظـظرمصقافمظؿقلانيمالعاـماظغاذائلمغظارًامإىلمأنمععظاؿمممممممماإلؼؽقظقجقاماظزراسقةمتشّؽؾ

 .اٌزارسنيميفماظعاملمػؿمعـمأبقابمايقازاتماظصغريةماظذؼـمؼعؿؿدونمإىلمحٍدمبعقدمسؾكماظطؾقعة

 تمواالجؿؿاسقااةتمالغـروبقظقجقااةوتؼااارعماظعؾااقمماظؾقؽقااةتمواظؾققظقجقااةتمواظزراسقااةتمواظطؾقااةتممممغؼطااة

 .واالتصاالت
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 يفماإلغؿاجقةماظزراسقةمواإلغؿاجماظزراسلتمتـٍقعماظلالالتمواظؾذورتمايػازمماٌلؿداعةصقائدمعـمحقثماظزؼادةم

سؾكمجقدةماظرتبةمواٌقاهتماظؼدرةمسؾكماظصؿقدميفموجافمتغٍقارماٌـااخمواظؿكػقاػمعاـمآثاارهمواظؿؽٍقاػمععافممممممممم

 (.االدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظطؾقعقة)

 داعةغظاممحيؿاجمإىلمدسؿمعـمخاللمتطقؼرمتؽـقظقجقامجدؼدمعلؿ. 

 عـمخاللماإلحارةمبفذاماٌقضقعتمضدمتردؾمىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمإذارةمبلغفامعلاؿعدةمظؾعؿاؾمسؾاكمممم

واٌلااسدةميفمضاؿانماتلاا مممم(ماغؿؼالمضروريمإىلمغظؿمشذائقةمعلؿداعة)عقاجفةمهدؼاتميفمالجؾماظطقؼؾم

غشرمأصضاؾماٌؿاردااتميفماظقضاتممممماظلقاداتمواالدؿـؿاراتميفماٌمدلاتمواظشرطاءماظدوظقنيمععمدسؿمسؿؾقة

 .ذاتف

 أوم"مإغؿاجمعلؿداممظألشذؼةمواظزراسةمؼضؿـمالعـماظغاذائلم:ماإلؼؽقظقجقاماظزراسقة"اضرتاحمبؿغقريماظعـقانمإىلم

 ".يفماالغؿؼالمإىلمغظؿمشذائقةمعلؿداعةمهٍلـمالعـماظغذائلمظؾفؿقعماإلؼؽقظقجقاماظزراسقةدورموراضةم"

 إىلمغظؿمشذائقةمعلؿداعةماالغؿؼالدورموراضةماظؿؽـقظقجقاتمايققؼةماظعصرؼةميفمماظعؿؾمسؾكمباظؿقازيميؽـم 

 جيابمأواًلمإجاراءمغؼااشمحاقلمععـاكمػاذاممممممم.مػقمعصاطؾحمؼؽؿلالمتعرؼػااتمسدؼادةممممماظزراسقةماإلؼؽقظقجقا

 (؟تؼرؼرمصرؼؼماًرباءماظرصقعماٌلؿقى)اٌصطؾحمواظؿقبؾمإىلمصفؿمعشرت مظؾؿللظةموروابطفامبالعـماظغذائلم

م

ماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمباظـلؾةمإىلماألعنماظغذائيمواظؿغذؼةماالتلاقميفماحلوطؿةماظعادلقةمظؾؿوارد

م

م4112ظؿقاصؼمسؾقفامىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمسامممعؾادئخطقطمتقجقفقةمأوم:ماالضرتاحمالوظل

م:ظؿعؾقؼاتماظقاردةا
م

 ىـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمأنمتلؿعرضمعلاػؿاتمعـمعمدلاتمزبؿؾػاةمُتعـاكمبااٌقاردماظقراثقاةممممممبنعؽان

 .مظألشذؼةمواظزراسةتمظؿقصريماالتلا موتاليفمأيمادرتاتقفقاتمضدمتؽقنمعربؽةتموعؿضاربةموشريمطػقءة

 راثقاةتمواٌعاػادةمممدؾؼمأنمتطٍرضتمأجفزةمأومعـؿدؼاتمأخرىمإىلمػذهماٌللظةتمعاـمضؾقاؾمػقؽاةماٌاقاردماظقمممم

ضقؿاةمعضااصةمضؾقؾاةمظؾفـاةمالعاـماظغاذائلممممممم.ماظدوظقةمظؾؿقاردماظقراثقةماظـؾاتقةتمأوماتػاضقةماظؿـٍقعماظؾققظقجل

 .ماظعاٌل

م

ماألدواقماظزراسقةمادلػؿوحةموأثرػامسؾىماألعنماظغذائي:مدواقمادلػؿوحةإىلماألاالغؿؼالم

م

مخطقطمتقجقفقة:ماالضرتاحمالوظل

م:اردةاظؿعؾقؼاتماظق
م

 ورصعمعلؿقؼاتماالدؿـؿارميفماظزراسةمةاظرابطمععمعلائؾمأخرىمعـمضؾقؾمزؼادةماإلغؿاجقةماظزراسق. 

 باًلمعللظةماظؿفارةأضقؿةمعضاصةمظؾفـةمالعـماظغذائلماظعاٌلمغظرًامإىلمأنمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمتغطلممال.



 

 

 


