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اؾلـدً(6ب)ًؿنًجدولًاألعؿالً
م

برـاؿجًادلواصػاتًاؾغذائقةًادلشرتكًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً
فقكةًاؾددمورًاؾغذائيً
م

اؾدورةًاؾناؿـةًواؾنالثونً،ؿرؽزًادلؤمتراتًاؾدوؾيًيفًجـقفً
جـقفً،دوقيراً11-6ً،قوؾقو/متوزًً5115

م

إعادةًتـشقطًجلانًاؾمـيققًادلشرتؽةًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً
م

ؿعؾوؿاتًأدادقةً
م

-1م تدسم مجلون ماظؿـلقق مادلشرتطي مبني معـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي م(اظػوو) موعـظؿي ماظصقي ماظعودلقي م(جلون ماظؿـلقق)م
تؾودلمادلعؾوعوتموإضوعيماحلوارم(اغظرماالخؿصوصوتماظواردةميفمادلرصقم .)1موتؿقحمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي،مطلّمدـؿني،م
اظػرصي مظؾؿكؿصني مذوي ماالػؿؿوم مادلشرتك مظالجؿؿوع مععوً مدلعوجلي مضضوؼو مدالعي ماألشذؼي موجتورة ماألشذؼي مذات ماظصؾيم
بنضؾقؿفم .م وتشؽل مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي ،مضؿن مػقؽل ماظددؿور ماظغذائي ،مػؿزة ماظوصل مبني مػقؽي ماظددؿور ماظغذائيم
واظؾفون ماظػـقي مواألضوظقم معن مأجلمضؿون مأخذ ماظددؿورماظغذائي مبزعوم ماظلقودي ماظعوعي ماظعودلقي مادلؿعؾؼي مبلالعي ماألشذؼيم
وجودتفوموادؿفوبؿهمظالحؿقوجوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمأؼضوً.مم
م
-2م طؿوممتـلمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي،مإديمجوغىمإتوحؿفومصرصومصرؼدةمظإلضؾقم،معـؿدىمعػقدامبوظـلؾيمظؾػووموعـظؿيم
اظصقيماظعودلقيمظؾؿعوعلمععماظؾؾدان،موعـوضشيماالحؿقوجوتمواظؿقدؼوتمذاتماألوظوؼيماظيتمتوصرمبوظؿوظيمادلعؾوعوتماظالزعيم
ظؿكطقط مورصد مأغشطؿفو مادلؿعؾؼي مجبودة ماألشذؼي مودالعؿفو ميف ماألضوظقم .موضد مغظؿً ماظػوو موعـظؿي ماظصقي ماظعودلقي ،ميفم
ادلوضيم(حؿىمسومم،)2005مجمؿوسيمعنمادلممتراتماإلضؾقؿقيمبشلنمدالعيماألشذؼيموجودتفو.موعـذمتوضػفو،متؿقحمػذهم
اظؾفونمعـؿدىمعـؿظؿومظؾػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمواظؾؾدانمدلعوجليمضضوؼومدالعيماألشذؼي.مم
م
-3م ويفمحنيمتؿقحمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظعدؼدمعنماظػرصمظؿؾودلمادلعؾوعوتمواظعؿلماإلضؾقؿي،مصؼدممتماإلضرارمبلنم
ػـوكمجموالمدلزؼدمعنماظؿقلني.م وملمتظلمػذهماظؾفونمثوبؿي،مصؼدمحدثًمتغقرياتموحتلقـوتمظؽنمبوتريةمخمؿؾػيميفم
بعضماألحقون،مممومأدػرمسنماسؿؿودمػذهماظؾفونمالجتوػوتموغفٍمخمؿؾػي.مم
م
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-4م ودلعوجليمػذهمادلواضقع،مضدّعً مطلمعن مأعوغيماظددؿورماظغذائيمواظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمورضيمظؽلّمجلـيم
تـلققمإضؾقؿقيمظؾقٌمطقفمميؽنمأنمتؿؽقّفمسؾىمأصضلموجهمععماظؿقدؼوتمواظػرصماظراػـي،مععمضؿونماالدؿكدامم
األعـلمظؾؿواردماهلوئؾيمواظوضًمادللؿـؿرمعنمأجلماحلػوزمسؾىمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.موػدصًماظورضي1مإديمحتػقزمعـوضشيم
حول معلؿؼؾل مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي موإدي ماالتػوق مسؾى ماخلطوات ماظؿوظقي مادلؾؿودي ،موحتدؼداً :م( )1مجلون ماظؿـلققم
اإلضؾقؿقيمبوسؿؾورػومعـؿدؼوتمحملّـيمععـقيمبلالعيماألشذؼيموجودتفو:معواءعيمجداولمأسؿولمجلونماظؿـلقق؛م()2معـؿدىم
ظؿؾودل مادلعؾوعوت مسن مغظم معراضؾي ماألشذؼي مواألدوار موادللموظقوت ميف مجمول مدالعي ماألشذؼي؛ م( )3محتدؼد ماالحؿقوجوتم
واألوظوؼوتميفماألضوظقمم(ضضوؼومدالعيماألشذؼي/جودتفومادللؿؿرةمواظـوذؽي)؛م()4ماظؿكطقطماالدرتاتقفيماإلضؾقؿي.مم
م
-5م ووضًمطؿوبيمػذاماظؿؼرؼرم(عوؼوم،)2015مسُرضًماظورضيميفممخسمعنمجلونماظؿـلققماظلً مبنيماظػووموعـظؿيم
اظصقيماظعودلقيم(اظواردةمأدغوه)،2موحتدؼداً:مم
م
م اظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئمادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيم(طوطوبو،مبوبوامشقـقوماجلدؼدة،م 26-23مدؾؿؿرب/أؼؾولم
)2014؛مم
م اظدورة ماظؿودعي مواظعشرون مجلـي ماظؿـلقق مظؾددؿور ماظغذائي ميف مأوروبو مادلشرتطي مبني معـظؿي ماألشذؼي مواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيم(الػوي،مػوظـدا،م30مدؾؿؿرب/أؼؾولم–م3مأطؿوبر/تشرؼنماألوّلم)2014؛ماظدورةماظؿودعيم
سشرةمظؾفـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمآدقومادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيم
(روطقو،ماظقوبون،م7-3مغوصؿرب/تشرؼنماظـوغيم)2014؛مم
م اظدورةماظؿودعيمسشرةمظؾفـيماظؿـلققميفمأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبموادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيم(دونمخودقه،مطودؿومرؼؽو،م14-10مغوصؿرب/تشرؼنماظـوغيم)2014؛مم
م اظدورة ماحلودؼي مواظعشرون مظؾفـي ماظؿـلقق مظؾددؿور ماظغذائي ميف مأصرؼؼقو مادلشرتطي مبني معـظؿي ماألشذؼي مواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيم(ؼووغدي،ماظؽوعريون،م30-27مؼـوؼر/طوغونماظـوغيم.)2015مم
م
-6م تعرضمػذهماظورضيموحتؾّلمغؿوئٍمعـوضشيمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيموتؼدّممجمؿوسيمعنماظؿوصقوتمبشلنماخلطواتم
اظؿوظقيمإلسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.مم
م

1مممتّمإدراجم"إسودةمتـشقطمعؼرتحوتمجلونماظؿـلققمادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمبشلنمتعزؼزمدورمجلونماظؿـلققم
اإلضؾقؿقيموضوسدتفو"ميفماظؾـدم4ميفمجدولمأسؿولمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظلًمذيقعفو.
2ممأرجئئهماجؿؿئئوعمجلـئئيماظؿـلئئققميفماألدغئئىمادلشئئرتطيمبئئنيماظػئئووموعـظؿئئيماظصئئقيماظعودلقئئي،ماظئئذيمطئئونمعزعع ئوًمسؼئئدهميفمصرباؼئئر/ذئئؾوطم،2015م
إديم5-1مؼوغقو/حزؼرانم.2015موظالرالعمسؾىمغؿوئٍمادلـوضشيماظيتمدارتميفمجلـيمتـلققماظددؿورماظغذائيميفماظشرقماألدغىمادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيم
واظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقي،ماظرجوءماظعودةمإديماظؿؼرؼرمREP15/NEAماظذيمصدرمبعدماالجؿؿوعمبوضًموجقز.م
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حتؾقلًادلـاؼشةًاؾيتًدارتًخاللًدوراتًجلانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةً
م

-7م يفمعومؼؾيمحتؾقلمدلـوضشيمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيم(تردمادلؼؿطػوتمذاتماظصؾيمعنمتؼورؼرمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيم
اخلؿسميفمادلرصقم.)2مم
م

ادلـاؼشةًاؾعاؿةً
م

-8م أجرتمثالثمجلونم(جلـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئ،موجلـيم
اظؿـلققميفمآدقو،موجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽو ماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب)معـوضشيمسوعيمحولماظورضي،ماظيتمطوغًمعوضعم
ترحقى مطو غفو مدؾقل مظؿعزؼز مطػوءةمجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي معن مأجلمدسم مأػداف ماظددؿور ماظغذائي ،موعـظؿي ماألشذؼيم
واظزراسي،موعـظؿيماظصقيماظعودلقي،مواظؾؾدانمبغرضمحتلنيمغظممدالعيماألشذؼيموجودتفو.مم
م

أوّالً–ً جلان ًاؾمـيقق ًاإلؼقؾقؿة ًباعملارفا ًؿـمدقات ًحميّـة ًؿعـقة ًبيالؿة ًاألغذقة ًوجودتفاً :ؿواءؿة ًجداولً
أعؿالًجلانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةً
م

-9م ؼفدف ماالضرتاح مإدي ماحلػوز مسؾى مادلواءعي مبني مجداول مأسؿول مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي محقـؿو مأعؽن ،موسؾىم
ترطقزػو مسؾى ماظؼضوؼو مذات ماألوظوؼي مظؾددؿور ماظغذائي مواإلضؾقم .مومتـّل ماالضرتاح ميف مإدراج ماظؾـود مادللؿدميي ماظؿوظقي:م
(أ)محوالتمدالعيماألشذؼيموجودتفوميفمبؾدانماإلضؾقم؛م(ب)ماظؽؾؿيماظرئقلقيمواظـؼوشمبشلنماظؼضقي ماإلضؾقؿقيمادلؿؿـؾيميفم
اظؿقدؼوتمادلشرتطيموذاتماألوظوؼي؛م(ج)مرصدماخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائي؛م(د)مادلواصػوتماظغذائقيميفماإلضؾقم.م
ودؿلوسدمأؼضوًمعـوضشيماظؾـدم(ب)مسؾىمبـوءمصفممأودعمظؼضوؼومدالعيماألشذؼيموحشدمعزؼدمعنماالظؿزامماظلقودي.مم
م
-10م ودسؿً مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي ماخلؿس مطؾّفو مسؿوعوً معواءعي مجدول مأسؿوهلو ،مإمنو مالحظً مأنّ مػذه مادلواءعيم
ؼـؾغيمأنمتؽونمعرغيموأالّممتـعمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمعنمععوجليماظؼضوؼوماظيتمتفمّماإلضؾقم.ممم
م
-11م واضرتحًمجمؿوسيمعنماظؾـودماإلضوصقي،ممبوميفمذظك:ماألعنماظغذائي،مععؾوعوتمحولمعـؿفوتمجدؼدة،موأغشطيم
ذاتمصؾي مبوإلضؾقم.موأسربًمجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽو ماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب مسنماػؿؿوعفومبوحلػوزمسؾىمضدرةماظؾفـيم
سؾىماسؿؿودمعواضفمإضؾقؿقي.مم
م

ثاـقاً ً-ؿـمدىًؾملادلًادلعؾوؿاتًعنًـظمًؿراؼلةًاألغذقةًواألدوارًوادليؤوؾقاتًيفًجمالًدالؿةًاألغذقةً
م

-12م ؼفدفمػذاماالضرتاحمإديمحتلنيماظؿؾودلماإلضؾقؿيمظؾؿعؾوعوتمعنمخاللماالدؿعوضيمسنماظردوظيماظدورؼيمظؾفـيم
اظؿـلققماإلضؾقؿقيمبـظوممإظؽرتوغيمجلؿعماظؾقوغوتموادلعؾوعوتم(عؿؽوعلمععمادلوضعماظشؾؽيمظؾددؿورماظغذائي)،معومؼؿقحم
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ظؾؾؾدان مإعؽوغقي مإدخول ماظؾقوغوت موادلعؾوعوت مسؾى مأدوس معلؿؿر ،موبوظؿوظيمؼزؼدمعن معروغي متؼدؼم ماظؾقوغوت معن مجوغىم
جفوتماالتصولماظورـقي.مم
م
-13م ودسؿًمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمإغشوءمغظوممإظؽرتوغيمعنمذلغهمأنمؼلؿحمجبؿعمادلعؾوعوتموتؾودهلومبنيماظؾؾدانم
سؾىمدمومأطـرمعـففقي.موذطرمأغّهمؼـؾغيمإغشوءمعـؿدى مععمأخذماآلظقوتماظؼوئؿيمواخلربةمادلؽؿلؾيميفممتورؼنممموثؾيميفم
احللؾون.مم
-14م وضدّعًماظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيماضرتاحوً،مملمؼـوضشمبوظؿػصقل،مجلؿعمععؾوعوتمحولمادلراضؾيماحلؽوعقيم
اظرمسقي مظلالعي ماألشذؼي موجودتفو .3مومل مؼؿمّ ماظؿوصّل مإدي مخالصي مغفوئقي مبني مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مبوظـلؾي مإديم
ادلعؾوعوتماظيتمدؿفؿع،مظؽنممتًّماإلذورةمإديمضرورةمأنمؼلؿـدمغوعمادلعؾوعوتمادلطؾوبيمإديماألدؽؾيميفماظردوظيماظدورؼيم
وادؿداعيماظـظومماإلظؽرتوغيموإعؽوغقيماظوصولمإظقه.موؼـؾغيمأؼضوًمحبٌمجدوىمتوظّيمأعوغيماظددؿورماظغذائي،مواظػوو،م
وعـظؿيماظصقيماظعودلقي،محتؾقلمادلعؾوعوت.مم
م

ثاؾناً ً-حتدقدًاالحمقاجاتًواألوؾوقاتًيفًاألؼاؾقمً(ؼضاقاًدالؿةًاألغذقة/جودتفاًادليمؿرةًواؾـاذكة)ً
م

-15م ؼفدفمػذاماالضرتاحمإديمحتلنيمحتدؼدماألوظوؼوتمسؾىمادللؿوى ماإلضؾقؿيمعنمخاللموضعمآظقيمظؿقدؼدموصفمم
االحؿقوجوتمواألوظوؼوتمبشؽلمأصضلمسؾىمادللؿوىماإلضؾقؿيمواظؼطريمظإلدفومميفمسؿؾقيماظددؿورماظغذائيميفماظعومل.موػذام
ؼشؿلمحتدؼدماظؼضوؼوماظـوذؽيمواظؿقؾقلمادلؾؽرمظالحؿقوجوتميفمدقوقماظددؿورماظغذائي.موؼرتؾطمػذاماالضرتاحمبوالضرتاحم
اظوارد محتً مثوغقوً م حقٌ مؼعؿؿد مطالػؿو مسؾى موضع مآظقي مأطـر مصعوظقي موادؿداعي مجلؿع ماظؾقوغوت موادلعؾوعوت موتؾودهلوم
وحتؾقؾفو.مم
م
-16م وحبـًمجلـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئ موجلـيماظؿـلققميفم
آدقو مػذا ماالضرتاح مبصورة معـػصؾي موبوظؿػصقل ،مصقؿو مأدجمً مجلون متـلقق مإضؾقؿقي مأخرى مادلـوضشي معع ماالضرتاحماظواردم
حتً مثوغقوً .موأسرب مسن ماظدسم مإلغشوء معـؿدى مإظؽرتوغي معن مأجل مذيع مػذه مادلعؾوعوت .موذطر مأنّ مادلعؾوعوت محولم
احؿقوجوتماظؾؾدانموأوظوؼوتفومميؽنمأنمتشؿلمأؼضوًمضضوؼومجتورةماألشذؼيم(جلـيماظؿـلققميفمآدقو)موأنّمادؿكدامماظردوظيم
اظدورؼيمميؽنمأنمؼُعؾَّقمإديمحنيمإجيودمآظقيمبدؼؾيم(جلـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربم
احملقطماهلودئ).مم
م

رابعاً ً-اؾمىطقطًاالدرتاتقهيًاإلؼؾقؿيً
م

-17م ؼفدفمػذاماالضرتاحمإديمترطقزمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمسؾىمتـػقذماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيمظؾددؿورماظغذائيم
بدالًمعنمأنمؼؽونمهلومخططوًمادرتاتقفقيمإضؾقؿقيمخوصيمبفو،مععماإلضرارمبلغّهممتمادؿشورتمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمسـدم
3ممCCNASWP13 /CRD6م(عشروعممنوذجمجلؿعمععؾوعوتمحولمادلراضؾيماحلؽوعقيماظرمسقيمظلالعيماألشذؼيموجودتفو).م
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وضعماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيمظؾددؿورماظغذائيموأنّماظؼضوؼوماإلضؾقؿقيمضدمبُقـً.موحنيمتؿواجدمخططمادرتاتقفقيم
إضؾقؿقي ،4مؼـؾغي مأن متؽون معؿلؼي ،موتؽؿقؾقي موأن محتظى مبوإلرور ماظزعين مسقـه مظؾكطي ماالدرتاتقفقي ماظعودلقي مظؾددؿورم
اظغذائي.مم
م
-18م واتػؼً مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مسؾى مضرورة مأن متؽون ماخلطط ماالدرتاتقفقي ماإلضؾقؿقي معؿلؼي معع ماخلطيم
االدرتاتقفقي ماظعودلقي مظؾددؿور ماظغذائي موعؽؿّؾي مهلو .موترى مععظم مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مأنّ ماخلطط ماالدرتاتقفقيم
اإلضؾقؿقيمعػقدةمظؾؾدانماإلضؾقممظؿكطقطماألغشطيمودسؿفو،ممبوميفمذظكمحشدمادلوارد،مسؾىمادللؿوؼنيماظؼطريمواإلضؾقؿي.م
والحظًمجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽو ماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب مأغّهمميؽنمأنمتشؿلماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمضضوؼوم
إضؾقؿقيمحمددةمالممتًّمبصؾيمإديماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقي.مواسؿربتمجلـيماظؿـلققميفمآدقومأنّماخلطيماالدرتاتقفقيم
اإلضؾقؿقيمضدمالمتؽونمضرورؼي،محقٌمتدسممجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمتـػقذماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيموتلوػممصقه.مممم
م

اخلالصةً

م

-19م طوغًماالضرتاحوتماظراعقيمإديمإسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمعوضعمترحقىمودسممسؿوعوً.مواتػؼًمجلونم
اظؿـلققماإلضؾقؿقيمسؾىماحلػوزمسؾىماتلوقمجداولمأسؿوهلو،مععماإلذورةمإديماحلوجيمإديمعزؼدمعنمادلـوضشيمواخلربةمظؿقدؼدم
غطوقماظؾـودماظدائؿيمادلؼرتحيموشوؼؿفومسؾىمدمومأصضل.مم
م
-20م وواصؼًمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمأؼضوًمسؾىمادؿكداممعـؿدى مإظؽرتوغيمبدالًمعنماظردوئلماظدورؼيمجلؿعمادلعؾوعوتم
وتؾودهلومبنيماظؾؾدان.موأثريت متلوؤالتمحول:مادلعؾوعوتمواظؾقوغوتماظيتمجيىمذيعفوموتؾودهلوم(عـالًماظؾقوغوتمحولم
دالعيماألشذؼيموجودتفو؛موادؿكداممعواصػوتماظددؿورماظغذائي؛موعشورطيمادللؿفؾؽنيميفماألسؿولمادلؿصؾيمبودلواصػوتم
اظغذائقي؛ مواظؼضقي مذات ماظصؾي مبوإلضؾقم)؛ مواظغرض معن مادلعؾوعوت ماجملؿعي موادؿكداعفو؛ موطقػقي محتؾقل مادلعؾوعوت؛م
وادؿداعيماظـظوم.موؼؼدّممادلرصقم 3معشروعممنوذجمعـؼّحمجلؿعمادلعؾوعوتمحولمادلراضؾيماحلؽوعقيماظرمسقيمظلالعيماألشذؼيم
وجودتفو.م
م
-21م وأخرياً،ماتػؼًمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمسؾىمضرورةمأنمتؽونماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمعؿلؼيمععماخلطيم
االدرتاتقفقي ماظعودلقي موعؽؿّؾي مهلو .موبدا مأنّ مادلشورطي مادلؾؽرة مظؾفون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي ميف مإسداد ماخلطي ماالدرتاتقفقيم
اظعودلقيمميؽنمأنمتضؿنمععوجليمضضوؼوماألضوظقمموخصوصقوتفوميفماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقي.موػذامدقفعلماظعؿلمسؾىم
خطط مادرتاتقفقي مإضؾقؿقي مشري مالزم ،محقٌ مميؽن مأن متلوػم مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي معؾوذرة ميف متـػقذ ماخلطيم
االدرتاتقفقيماظعودلقيمورصدػو،مصقؿومتواصلمععوجليماظؼضوؼوماإلضؾقؿقي.مم
م
4مميفماظوضًماحلوظي،متؼوممطلّمعـممجلـيماظؿـلققميفمأصرؼؼقو،موجلـيماظؿـلققميفمآدقو،موجلـيماظؿـلققميفمأوروبو،موجلـيماظؿـلققميفمأعريطوماظالتقـقيم
واظؾقرماظؽورؼيب،موجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئ،مبوضعمخططمادرتاتقفقيمإضؾقؿقيمأومضوعًمبوضعفو.مم
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اؾموصقةً
م

-22م توصىماهلقؽيممبومؼؾي:م
م

أوالً ً-جلانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةًباعملارفا ًؿـمدقاتًحميّـةؿعـقة ًبيالؿةًاألغذقةًوجودتفاً:ؿواءؿةًجداولً
أعؿالًجلانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةً
م-م

ادلصودضيمسؾىمجدولماألسؿولماظعومم(ادلرصقم،)4ماظذيمدقلؿكدممطلدوسمجلداولماألسؿولميفماجلوظيماظؿوظقيم
()2017-2016مالجؿؿوسوتمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي؛مم
اظطؾىمإديمادلـلّؼنيماإلضؾقؿقنيموضعمتوصقوتمبشلنماظؽؾؿيماظرئقلقيمحولماظؼضوؼوماإلضؾقؿقيمذاتماألوظوؼي؛مم

ثاـقاً ً-ؿـمدىًؾملادلًادلعؾوؿاتًعنًـظمًؿراؼلةًاألغذقةًواألدوارًوادليؤوؾقاتًيفًجمالًدالؿةًاألغذقةً
-م

اظطؾىمإديماظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمبوظؿعوونمععمأعوغيماظددؿورماظغذائي:مم
oم إسدادممنوذجمأوّظيمدلـؿدىمتؾودلمادلعؾوعوت؛مم
oم وضعمجمؿوسيمعنماألدؽؾيمحولمغظممعراضؾيماألشذؼيمواألدوارموادللموظقوتميفمجمولمدالعيماألشذؼيم
الخؿؾورػوميفماجلوظيماظؿوظقيم()2017-2016معنمدوراتمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي؛مم
oم إسدادمحتؾقلمظؾؿعؾوعوتماجملؿعيمظعرضفوميفماجلوظيماظؿوظقيمعنمدوراتمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.مم

ثاؾناً ً-حتدقدًاالحمقاجاتًواألوؾوقاتًيفًاألؼاؾقمً(ؼضاقاًدالؿةًاألغذقة/جودتفاًادليمؿرةًواؾـاذكة)ً
-م

اظطؾىمإديماظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمبوظؿعوونمععمأعوغيماظددؿورماظغذائيموادلـلّؼنيماإلضؾقؿقني:مم
oم وضعمجمؿوسيمعنماألدؽؾيمحولماالحؿقوجوتمواألوظوؼوتميفماألضوظقم؛مم
oم إسدادمحتؾقلمظؾؿعؾوعوتماجملؿعيمظعرضفوميفماجلوظيماظؿوظقيمعنمدوراتمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.مم

رابعاًً-اؾمىطقطًاالدرتاتقهيًاإلؼؾقؿيً
-م

اظطؾى مإدي مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي متوصري معدخالت مأوّظقي مظعؿؾقي ماظؿكطقط ماالدرتاتقفي ماظؿوظقي مظؾددؿورم
اظغذائي.مم
م
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ادلرػقًً1
اخمصاصاتًجلـةًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةً(دؾقلًإجراءاتًفقكةًاؾددمورًاؾغذائي)ً
م
(أ)م حتدؼدمعشؽالتماإلضؾقممواحؿقوجوتهميفمعومؼؿعؾقممبواصػوتماألشذؼيموضؾطفو؛مم
(ب)م اظرتوؼٍميفمإرورماتصوالتماظؾفـيمظؾؿؾئودلمادلشئرتكمظؾؿعؾوعئوتمبشئلنمادلؾئودراتماظؿـظقؿقئيمادلؼرتحئيموادلشئؽالتم
اظـوذييمسنمضؾطماألشذؼيمواظعؿلمسؾىمتـشقطماظؾـىماألدودقيمظضؾطماألشذؼي؛م
(ج)م تؼدؼممتوصقوتمإديماهلقؽيمبشلنموضعمعواصئػوتمسودلقئيمظؾؿـؿفئوتمذاتماألػؿقئيمبموظـلئؾيمظإلضؾئقم،ممبئوميفمذظئكم
ادلـؿفوتماظيتمتعؿربماظؾفـيمأنّمرواجفوميفماألدواقماظدوظقيمممؽنمعلؿؼؾال؛مم
(د)م تطوؼرمعواصػوتمإضؾقؿقيمظؾؿـؿفوتماظغذائقيماظيتمؼـقصرمأومؼؽودمؼـقصرمتداوهلوميفماظؿفورةمداخلماإلضؾقم؛م
(ػئ)م توجقهماغؿؾوهماهلقؽيمإديمجواغىمسؿلماهلقؽيمذاتماألػؿقيماخلوصيمبوظـلؾيمظإلضؾقم؛ممم
(و)م تشفقعمتـلققمطوصيمجفودمادلواصػوتماظغذائقيماإلضؾقؿقيماظيتمتضعفومادلـظؿوتماحلؽوعقيماظدوظقيموادلـظؿئوتمشئريم
احلؽوعقيميفماالضؾقم؛مم
(ز)م ممورديمدورماظؿـلققماظعوممسؾىمعلؿوىماإلضؾقم،مإديمجوغىماظوزوئفماألخرىماظيتمتوطؾفومهلوماهلقؽي؛م
(ح)م تشفقعماألسضوءمسؾىمادؿكداممعواصػوتماظددؿورماظغذائيمواظـصوصمذاتماظصؾي.مم
م
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ادلرػقًً5
ؿؼمطػاتًؿنًؿـاؼشةًجلانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةًاخلؿسًواؾؼرارًاؾيتًاختذته ً
5

م

ادلـاؼشةًاؾعاؿةً

م
اؾدورةًاؾناؾنةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًوجـوبًغربًاحملقطًاهلادئً
م
أؼّدتماظوصودمإسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمظؿعزؼزمعشورطيماظؾؾدان؛موتعظقممادؿكداممادلوارد؛موعـوضشيم
م
اظؼضوؼومذاتماظصؾيمبوإلضؾقمموادؿكداممعواصػوتماظددؿورماظغذائي.موالحظًماظوصودمأنّماظوثقؼيمأسدّتميفماظوضًمادلـودى،م
وأغّفومضدّعً مصرصيمجقّدةمظؿقؾقلمسؿلمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيموعـوضشيماظػرصمادللؿؼؾؾقي.مطؿوممتًّماإلذورةمإدي مأنّم
ادلـوضشي ماظيت مدارت ميفمجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مجيى مأالّ متُغػل مخصوصقي مجلـي ماظؿـلقق مظؾددؿورماظغذائيميف مأعرؼؽوم
اظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئ،موأالّمتؽونمعػرريماظطؿوح،موأغّهمؼـؾغيمأنمتلؿػقدمأدوظقىمسؿلمجلونماظؿـلققم
اإلضؾقؿقيمعنمأوجهماظؿؼدّمميفماظؿؽـوظوجقوت.مم
م

اخلالصةً

م
االتػوقمسؾىماحلوجيمإديمإسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمظؿقلنيمطػوءتفوميفمحتؼققماألػدافماإلضؾقؿقيم
م
واظعودلقيمسؾىمحدٍمدواءمهلقؽيماظددؿورماظغذائيمواظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمواظؾؾدانميفمعومخيصمغظممدالعيماألشذؼي،م
وجتورةماألشذؼي،موادلعؾوعوتماخلوصيمبودللؿفؾؽني،مواألشذؼيمواظؿغذؼي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددموراؾغذائىًيفًآدقاً
م
أؼّدتماظوصودمإسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.موأذورتمإديمأغّهماظوضًمادلـودىمدلعوجليماظؼضقيموإجيودم
م
دؾل مظؿعؿل مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مبػعوظقي مأطرب معن مأجل محتؼقق مشوؼوتفو ماظرئقلقي مظضؿون مأنّ مسؿل مػقؽي ماظددؿورم
اظغذائيمؼلؿفقىمحلوجيماإلضؾقمموجلؿعمحمرتصنيمعنماإلضؾقممدلـوضشيمضضوؼومجودةماألشذؼيمودالعؿفو.موذدّدتماظوصودم
سؾىمضرورةمأنمتؼوممجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمبؿقدؼدمووضعمآظقوتمظؿقلريمتؾودلمادلعؾوعوت،موادؿقداثموذيعموتؼدؼمم
بقوغوتمسؾؿقي،موعـوضشيمضضوؼومذاتمأػؿقيمبوظـلؾيمظإلضؾقم.مم
م

اخلالصةً

م
االتػوقمسؾىماحلوجيمإديمإسودةمتـشقطمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمظؿقلنيمطػوءتفوميفمحتؼققماألػدافماإلضؾقؿقيم
م
واظعودلقي مسؾى محدٍ مدواء مهلقؽيماظددؿورماظغذائي مواظػوو موعـظؿي ماظصقيماظعودلقي مواظؾؾدانميفمعو مخيص مدالعي ماألشذؼي،م
وجتورةماألشذؼي،موظؿؾودلمععؾوعوتمحولمدالعيماألشذؼيموجودتفوموبقوغوتمسؾؿقيمظدسممأسؿولمػقؽيماظددؿورماظغذائي.مم
5مماظػؼراتم27-16معنماظؿؼرؼرمREP15/NASWP؛ماظػؼراتم30-15معنماظؿؼرؼرمREP15/EURO؛ماظػؼراتم35-22معنماظؿؼرؼرمREP15/ASIA؛م
اظػؼراتم44-27معنماظؿؼرؼرمREP15/LAC؛ماظػؼراتم37-26معنماظؿؼرؼرم.REP15/AFRICAم
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م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽــاًاؾالتقـقـــةًواؾلورًاؾؽارقلىً
م
طونمػـوكمتلؼقدمسوممظالضرتاحوت.مشري مأنّموصوداًمسدّةمأسربًمسنمضؾؼفومعنمأنمحتدّماظصقوشيماظؾغوؼيمظؾـصم
م
ادلؿعؾّق مبودلواضف ماإلضؾقؿقي معن محرؼي مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي ميف مبؾورة معواضف معن مػذا ماظـوع ،موػو محق مأطّدته مجلـيم
اظددؿورماظغذائيمادلعـقيمبودلؾودئماظعوعي.موذدّدتمسؾىمأنّماظـقيمظقلًمسرضؾيمادلـوضشوتميفماظؾفونماظعودلقيمواهلقؽيموإمنوم
تلفقلمادؿؼداممآراءمذيقعمأسضوءماإلضؾقممإديمػذهمادلـؿدؼوت.مم
م

اخلالصةً

م
تلؼقدماظػؽرةماظعوعيمالضرتاحماظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمإلسودةمتـشقطمجلونماظؿـلقق.مم
م
م
اؾدورةًاحلادقةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأػرقؼقاً
م
ً-م
أوّالً-م جلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمبوسؿؾورػو معـؿدؼوتمحملّـيمععـقيمبلالعيماألشذؼيموجودتفو:معواءعيمجلونماظؿـلققم
اإلضؾقؿقيم
(أ)م حوالتمدالعيماألشذؼيموجودتفوميفمبؾدانماإلضؾقم؛م(ب)مبقون مرئقليموعـوضشيمبشلنماظؼضقيماإلضؾقؿقيمذاتم
األوظوؼيمواظؿقديمادلشرتك؛م(ج)مرصدماخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائي؛م(د)مادلواصػوتماظغذائقيميفماإلضؾقم.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًوجـوبًغربًاحملقطًاهلادئً
م
أؼّدتماظوصودماالضرتاحماظراعيمإديمعواءعيمجدولمأسؿولمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظلً،محقٌمعنمذلنمذظكمأنم
م
ؼلؿحممبؼورغيمعـوضشوتفوموأغشطؿفو.مشريمأنّماظوصودمذدّدتمسؾىمضرورةمأنمتؿقحمجداولمأسؿولمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيم
ععوجليمضضوؼومإضؾقؿقيمحمدّدة.ممم
م
ورأتمعـظؿيمتؿكذمصػيمعراضىمأغّهمؼـؾغيمأنمؼؿقحمجدولمأسؿولموسؿلمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماحلوارمبنيم
م
أسضوءمػقؽيماظددؿورماظغذائيموادلراضؾني.مم
م
وأؼّدتماظوصودماظؾـودمادلشرتطيماحملددةميفمجدولماألسؿولمظؽـّفومأبدتمحذرػومحقولمآظقوتمذيعمادلعؾوعوت،م
م
اظيتمؼـؾغيمأالمؼـفممسـفومسىءمإضويفمسؾىماظؾؾدان.مطؿومذطرمأغّهمالمبدمعنمذيعماظؾقوغوتميفماظوضًمادلـودىمإلتوحيم
حتؾقؾفو،معومؼلوػمميفمعـوضشوتمأطـرمادؿـورةمسؾىمعلؿوىمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقي.مم
م
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اخلالصةً

م
ودسؿًماظؾفـيماالضرتاحممبواءعيمجدولماألسؿولمسؾىمعلؿوىمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظلً مواتػؼًمسؾىمأنّم
م
اظؾـودمادلشرتطيماحملددةمعؼؾوظي،مشريمأغفومالحظًمأغّهمؼـؾغيمأالمتضقعمخصوصقوتمجلـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفم
أعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبمشربماحملقطماهلودئميفماظعؿؾقي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأوروباً
م
واصؼً ماظؾفـي مسؾى مأنّ مإدراج ماظؾـود مادلشرتطي مؼلؿح مجبؿع موحتؾقل مادلعؾوعوت ماظواردة معن مجلون ماظؿـلققم
م
اإلضؾقؿقيمبصورةمعـففقيموضوبؾيمظؾؿؼورغي،معنمذلغفومأنمتؽونمعػقدةمهلقؽيماظددؿورماظغذائي،مواظػوو،موعـظؿيماظصقيم
اظعودلقي،ميفموضعمادرتاتقفقوتفومادلؿعؾّؼيمبوحؿقوجوتموضع مادلواصػوتماظغذائقيموتـؿقيماظؼدراتميفمجمولمجودةماألشذؼيم
ودالعؿفو.مم
م
6
والحظًماظؾفـيمأنّماالضرتاحوتم 1-1-3م(حوالتمدالعيماألشذؼيموجودتفوميفمبؾدانماإلضؾقم)؛م3-1-3م(رصدم
م
اخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائي)؛م 4-1-3م(ادلواصػوتماظغذائقيميفماإلضؾقم)مطوغًميفماألدوسمبـوداًمدائؿي مسؾىم
جدولمأسؿولمجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي .مطؿو مأذورت ماظؾفـي مإدي مأنّ ماالضرتاح م 2-1-3م(اظؽؾؿي ماظرئقلقي مواظـؼوش مبشلنم
ادلللظيماإلضؾقؿقيمادلؿؿـؾيميفماظؿقدؼوتمادلشرتطيموذاتماألوظوؼي)مذؽّلمبـداًمعلؿفداًمظؾؾقٌمسؾىمجداولمأسؿولمجلونم
اظؿـلققماإلضؾقؿقي.مم
م

اخلالصةً

م
واصؼًماظؾفـيمسؾىمعواءعيمجداولماألسؿولمادلمضؿيمظؾفونماظؿـلققماإلضؾقؿقي،مععماإلذورةمإديمأنّمذظكمظقسمعنم
م
ذلغهمأنمؼعققمادراجمبـودمحمددةمتفمّماإلضؾقممحلىمادلؼؿضى.م
م
وأؼّدتماظؾفـيماالضرتاحوت معن م 1-1-3مإديم 4-1-3مبوصػفومبـوداًمدائؿي مسؾىمجدولمأسؿولمجلونماظؿـلققم
م
اإلضؾقؿقي .موأذورت ماظؾفـي مإدي مأغّه مميؽن محبٌ مأو محتلني مطقػقي مععوجلؿفو مبصورة مأطرب مال مدقّؿو ماالضرتاحونم
1-1-3مو،4-1-3مطؿومدقـوضشميفماالجؿؿوسوتمادلؼؾؾيمظؾفونماظؿـلقق.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددموراؾغذائىًيفًآدقاً
م
أؼّدتماظوصودماالضرتاحممبواءعيمجدولمأسؿولمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظلً،محقٌمدقلوػممذظكميفمتعزؼزمجلونم
م
اظؿـلقق .م وأذورت ماظوصود مإدي موجوب مأالّ مؼؼؿصر مجدول مأسؿول مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي مسؾى معواضقع معؿعؾّؼي مبلالعيم
األشذؼيموتقلريماظؿفورةمصقلى،مبلمأنمؼشؿلمأؼضوًمعواضقعمأخرىمعنمضؾقلمتلثريماظؿفورةماظدوظقيمودالعيماألشذؼيمسؾىم
األعنماظغذائي،موأػؿقيمدالعيماألشذؼيمطفزءمالمؼ ؿفزأمعنماألعنماظصقي،موادلعؾوعوتمسنمادلـؿفوتماجلدؼدةماظيتمتطوّر،م
وذروطمجودةماألشذؼي.م وذدّدتماظوصودمسؾىماحلوجيمإديمبعضمادلروغيميفمبـودمجدولماألسؿولمظؾلؿوحمظؾفونماظؿـلققم
6ممعالحظيماألعوغي:م"تطوبقماالضرتاحوتمعنم1-1-3مإديم"4-1-3ميفمػذامادلرصقمععم"االضرتاحوتمعنمأوّالًم(أ)مإديم(د)ميفماظػؼرةم.4مم
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مبعوجليمضضوؼومإضؾقؿقيمحمددة،معشريةًمإديمحفممإضؾقممآدقوم(ؼضمّ م 60ميفمادلوئيمعنمدؽونماظعومل) موتـوّسه.مطؿومذطرمأنّم
عوضوعماظؽؾؿيماظرئقلقيمجيىمأنمؼؿؿقورمحولمضضوؼومععقّـيمحيدّدػوماإلضؾقم،موأغّهمؼؿعقّنمسؾىمجلونماظؿـلققمحبٌم
سؿلمػقؽيماظددؿورماظغذائيمادلؿصلمبوإلضؾقم.مم
م

اخلالصةً

م
دسمماالضرتاحممبواءعيمجدولماألسؿولمسؾىمعلؿوىمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيماظلً،مععماإلذورةمإدي ماحلوجيمإديم
م
بعضمادلروغيميفماختوذماظؼراراتمبشلن مبـودمجدولماألسؿول؛مواظؿشدؼدمسؾىماحلوجيمإديمإدراجمبـودمذاتمغطوقموشرضم
واضقنيميفمجدولماألسؿول؛مواظؿشدؼدمسؾىمضرورةمأنمتؾقٌمجلونماظؿـلققمضضوؼومخوصيمبوإلضؾقم؛مواضرتاحمتودقعمغطوقم
جلونماظؿـلققمظؿشؿلمعواضقعمعنمضؾقلماألعنماظغذائيموادلعؾوعوتمحولمادلـؿفوتماجلدؼدة.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽــاًاؾالتقـقـــةًواؾلورًاؾؽارقلىً
م
أذيعًماآلراءمسؾىمضرورةمإضوصيمبـدمدائممذيمصؾيمإديمجدولمأسؿولمجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرم
م
اظؽورؼيب.مم
م
وأذورمأحدماظوصودمإديمأنّماالضرتاحمملمؼؼرّمبوحلوجي مإديمعـوضشيمبـودمتؿفووزمغطوقمعواصػوت مدالعيماألشذؼيم
م
وجودتفومعنمضؾقلمبـودمذاتمرؾقعيمسوعيمأومإجرائقي،موأنّمػذهماحلرؼيمعفؿيمحقٌمختوّلمجلـيماظؿـلققميفمأعرؼؽوم
اظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبمعـوضشيمبـودمذاتمأػؿقيمحمددةمواظؼؾولمبفومأومال.مم
م
وبوظـلؾيمإديمتعرؼفمادلؿقدّثماظرئقلي،متلوءلمأحدماظوصودمسنمطقػقيماخؿقورمػذامادلؿقدثموسنماظدورماظذيم
م
دقضطؾعمبهمادلـلّقماإلضؾقؿي.مم
م

اخلالصةً

م
إنماظؾفـيمضد:م
م
م أبدتماػؿؿوعفومصقؿومؼؿعؾق مبوإلبؼوءمسؾىمادللوئلماظيت متفمّماإلضؾقمميفمجدولمأسؿوهلو،موطذظكميفماحلػوزمسؾىمضدرةماظؾفـيمسؾىماسؿؿودمعواضفمإضؾقؿقي.مم
م واصؼًمسؾىمإضوصيمبـدمسؾىمجدولماألسؿولمبعـوانم"أغشطيماظددؿورماظغذائيمذاتماظصؾيمبوإلضؾقم".مم
اؾدورةًاحلادقةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأػرقؼقام
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىماظؾـودماظدائؿيمادلؼرتحمإدراجفوميفمجدولماألسؿولموادلؼدّعيمضؿنماالضرتاحم.1-3مم
م
م

ثاـقاً ً-ؿـمدىًؾملادلًادلعؾوؿاتًعنًـظمًؿراؼلةًاألغذقةًواألدوارًوادليؤوؾقاتًيفًجمالًدالؿةًاألغذقةً
(أ)م

عـؿدىمإظؽرتوغيمجلؿعماظؾقوغوتماظؼطرؼيموتوزؼعفومم
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م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًوجـوبًغربًاحملقطًاهلادئً
م
واصؼً م اظوصودمسؾىمأػؿقيموضقؿيماالدؿؿرارميفمتؾودلمادلعؾوعوتمحولمغظممعراضؾيماألشذؼي،مخوصيًمعنمأجلمدسمم
م
جفودماظؾؾدانمادلؿواصؾيمظؿعزؼزمغظؿفو.موسـدمععوؼـي مورضيماالجؿؿوعم،6مواصؼً ماظوصودمسؾىماحلوجيمإديمعزؼدمعنماظوضًم
ظدرس مغوع مادلعؾوعوت ماظيت مدقؿمّ متؾودهلو .موال مبدّ مسـد ماظؼقوم مبذظك معن مإؼالء ماظعـوؼي مظؽقػقي مادؿكدام مػذه مادلعؾوعوتم
وحتؾقؾفو.مورأتماظوصودمأغّهمعنمادلؾؽرمحتدؼدمآظقيمجلؿعمادلعؾوعوتموأنّمذظكمدقؿؾؾورمععمتؼدّممادلـوضشوت.مم
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىموجو بمأنمتلخذمادلـوضشيمادللؿؿرةمبشلنمغوعمادلعؾوعوتماظيتمدقؿمّمتؾودهلومحولمغظممعراضؾيم
م
األشذؼي /ضضوؼومدالعيماألشذؼيموجودتفوميفماحللؾونماظعؿلمادلؿواصلميفمجلـيماظددؿورماظغذائىمادلعـقيمبػقصماظوارداتم
واظصودراتماظغذائقيموغظمماصدارماظشفوداتموادلؿصلمبوظعىءمادلرتتىمسنمتعددماالدؿؾقوغوتمادلوجّفيمإديماظؾؾدانمادلصدّرة.مم
م
اخلالصةم
م
اإلسرابمسنمتلؼقد متؾودلمادلعؾوعوتمسنمغظممعراضؾيماألشذؼي،مظؽنمععماحلوجيمإديمعزؼدمعنماظؿػؽري مبشلنمغوعم
م
ادلعؾوعوتماظيتمؼـؾغيمذيعفو،مواظغرضمعنمذظكموآظقيماجلؿع.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأوروبام
م
أضرّتماظوصودمبلػؿقيمذيعموتؾودلمادلعؾوعوتمحولماظؿشرؼعوتماخلوصيمبوألشذؼيموغظممعراضؾيماألشذؼيمظؿقدؼدم
م
االحؿقوجوتموتعرؼفمادلشوطلمادلؿصؾيمبوضعمادلواصػوتماظغذائقيموتـؿقيماظؼدراتميفمجمولمجودةماألشذؼيمودالعؿفو؛م
وأذورتمإديمأنّمسؿؾقيمحتدؼٌ مػذا ماظـوعمعنمادلعؾوعوتمجيىمأنمتؽونمواضقي،معـالً،مععمتواصرمععؾوعوتمجدؼدةمأوم
عفلمزعـقيمحمددة،مؼُقوطمادللؿكدعونمسؾؿوًمحبوظيمادلعؾوعوتموضًماظؿـزؼل؛موذطرتمأغّهمؼـؾغيمأنمؼلؿـدمأيمغظوممضدم
ؼؿمّماخؿقورهمإديماخلربةمادلؽؿلؾيمعنمسؿؾقوتممموثؾيمجرتمسؾىمادللؿوىماإلضؾقؿيمأوماظؼطري،موإديمادلعؾوعوتمادلؿوحيم
أصالً؛موأذورتمإديمأنّمأداءمغظممعراضؾيماألشذؼيمعـّلمععؾوعوتمعػقدةموظؽنمميؽنمأنمؼؽونمسؿؾقيمصعؾيميفمادلؿوردي،موإذام
متّمضقوده،مصقـؾغيمأنمؼلخذميفماالسؿؾورماخلطوطماظؿوجقفقيموادلؾودئماظؼوئؿيمظـظممعراضؾيماألشذؼي،ممبوميفمذظكماألسؿولم
اجلورؼي ماألخرى مذات ماظصؾي مأو ماظعؿل مادلـفز مضؿن ماإلضؾقم م(عـالً ماالحتود ماألوروبي) ،مػقؽي ماظددؿور ماظغذائيم
(عـالً ماظدورةماظلودديمظؾفـيماظددؿورماظغذائىمادلعـقيمبػقصماظوارداتمواظصودراتماظغذائقيموغظمماصدارماظشفودات)،م
اظػووموعـظؿيماظصقيماظعودلقي؛مطؿومرأتمأغّهمعنماألػؿقيممبؽونمحتدؼدمغوعماظؾقوغوت/ادلعؾوعوتماظيتمطوغًمعفؿي/عػقدةم
ظؾؿقؾقل،مواظؿؼققم،موحتدؼدماألوظوؼوت،موادلؼورغيماظؼقودقي،موشريػو.م
م
اخلالصةم
م
أؼّدت ماظؾفـي ماالدؿعوضي مسن ماظردوظي ماظدورؼي مبكظقوت مأطـر محداثي ،معن مضؾقل معـؿدى مإظؽرتوغي مظؿؾودلم
م
ادلعؾوعوت،مععماإلذورةمإديمبعضماظؿقؾقلمادلؿوخى،معـالً،مضدمالمؼؽونمأداءمغظممعراضؾيماألشذؼيمدفلماظؿـػقذ.موؼـؾغيمأنم
ؼلؿـدماظـظومماجلدؼدمإديمآظقوتمضوئؿي؛موإديماخلربةمادلؽؿلؾيميفمسؿؾقوتممموثؾي؛موإديمادلعؾوعوتمادلؿوحيمأصالً؛موجيىمأنم
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حيرصمسؾىماإلذورةمإدي مسؿؾقيماظؿقدؼٌ مواظؿؾكقص مواإلبالغمسنمادلعؾوعوت.مواضؿضىمغوعمادلعؾوعوتمأوماظؾقوغوتماظيتم
دؿفؿع موحتؾّل ،ممبو ميف مذظك مادلؼورغي ماظؼقودقي موحتدؼد ماألوظوؼوت موشريػو معزؼداً معن ماظؾقٌ ،موؼـؾغي مأن مؼلؿـد مإديم
األدؽؾيمادلـصوصمسؾقفوميفماظردوظيماظدورؼي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددموراؾغذائىًيفًآدقام
م
أؼّدتماظوصودمسؿوعوًماالضرتاحمبنغشوءمعـؿدى مظؿؾودلمادلعؾوعوتمحولمغظممعراضؾيماألشذؼيموادللموظقوتميفمجمولم
م
دالعيماألشذؼيمبؽػوءةمأطـرمظالدؿعوضيمسنماظردوظيماظدورؼي ،موذدّدتمسؾىماحلوجيمإديمحتدؼدمأصضلمظـوعمادلعؾوعوتم
واظغرضمعنمذيعفوموتؾودهلومضؾلمإغشوءمادلـؿدى.مشريمأنّماظوصودمالحظً:مأػؿقيمإؼالءماالسؿؾورمإديمبعضماجلواغىماهلوعيم
ضؾل ماختوذ ماظؼرار موحتدؼداً :مغوع مادلعؾوعوت؛ محتؾقل مادلعؾوعوت مادلؿؾودظي؛ محقٌ مدقؽون مذظك مسوعالً محومسوً مإلتوحيم
عـوضشوت مأطـر مادؿـورة ميف مجلون ماظؿـلقق ماإلضؾقؿقي؛ مواالدؿداعي ماظؿشغقؾقي م(عـالً ،معن مدقؿوظّى ماإلدارة ،معن مدقؼومم
بوظدخول) مواظػـقي م(عـالً مغوع مادلعؾوعوت مواظؾقوغوت موجودتفو) مظؾؿـؿدى؛ ماظغرض معن مادلعؾوعوت؛ موإعؽوغقي ماظدخول مإديم
اظشؾؽي م(وحتدؼداً مػل مػي معػؿوحي مأعوم ماجلؿقع مأو ماحلؽوعوت مأو مصؼط مأعوم معـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي/عـظؿي ماظصقيم
اظعودلقي)؛ موصرصي ماحلصول مسؾى معدخالت معن معـظؿوت معن مشري ماظؾؾدان ماألسضوء؛ موإذا مطوغً ماظؾؾدان معلؿعدة مظؿؾودلم
ادلعؾوعوت؛موؼـؾغيمإؼالءماظعـوؼيمإديمدورموعلموظقيمادلـلّقماإلضؾقؿيميفمذيعمادلعؾوعوت؛موالمبدمعنموضعمآظقوتمظؿقدؼٌم
ادلعؾوعوتمورصدػو؛موعنمذلنماظـؿوذجمادلوحّدمظؿؼدؼممادلعؾوعوتمأنمؼلفّلمتؼدؼممادلعؾوعوتموحتؾقؾفو.مم
م
صؿّؿً مجلؿع مادلعؾوعوت معنم
وأذورت معـظؿي متؿكذ مصػي معراضى مإدي مأنّ ماآلظقي ماحلوظقي مجلؿع مادلعؾوعوت م ُ
م
احلؽوعوتماألسضوء،موأغّهمميؽنمأنمتعودمبوظـػعمسؾىمجلونماظؿـلققماألضؾقؿقيمظؾقصولمسؾىمآظقيمحبقٌمميؽنمظألسضوءم
وادلراضؾنيمسؾىمحدٍمدواءماإلدفومميفمادلعؾوعوتمذاتماظصؾي.مم
م
اخلالصةم
م
اإلسرابمسنمدسم مإغشوءمعـؿدى معوحّد،معنمذلغه مأنمؼلوسد مسؾىمذيعموتؾودلمادلعؾوعوتمحولمغظممعراضؾيم
م
األشذؼي مبؽػوءة مأطرب .مظؽن ممتً ماإلذورة مإدي ماحلوجي مإدي معزؼد معن ماظؿػؽري مبشلن ماظغرض مادلؿوخى معن مادلـؿدى ،موغوعم
ادلعؾوعوتمواظؾقوغوتماظيتمدقؿمّمذيعفوموتؾودهلو،موادؿداعؿفو،مواجلفيماظيتمدؿوصّرمادلعؾوعوتمودؿدخلمإديمادلـؿدى.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽــاًاؾالتقـقـــةًواؾلورًاؾؽارقلىم
م
وصقؿومؼؿعؾق مجبؿعماظؾقوغوت،مأذورتمبعضماظوصودمإديمأغّه مرشم محتؾقذػو مظؾػعوظقيمواظؿقدؼٌ مصلغه مالمبدمعنم
م
إجراءمعـوضشيمأودعمإذامعومطوغًماظؾفـيمدؿقلّمعؽونماظـظومماظراػن،مورؾؾًمإديمأعوغيماظددؿورماظغذائيمتوصريمعزؼدمعنم
اظؿػوصقلمبشلنمادلـؿدىماإلظؽرتوغيمادلؼرتحمجلؿعماظؾقوغوت.مم
م
ويفمعومخيصماالدؿعوضيمسنماظردوظيماظدورؼيمبؼوسدةمبقوغوتمإظؽرتوغقي،مأوضقًمأغّهمؼـؾغيمتوصريمعزؼدمعنم
م
اظؿػوصقل،موظؽنماظؿػؽريماحلوظيمؼصىميفماجتوهمإغشوءمضوسدةمبقوغوتمإظؽرتوغقيمتؿقحمظؾؾؾدانمحتدؼٌمادلعؾوعوتمسنمحوظيم
غظم مدالعي ماألشذؼي مبودؿؿرار،معـالً،معن مخالل مجفي ماالتصول ماظورـقي .موضؾل مجلـي ماظؿـلققماإلضؾقؿقي،مميؽن مإصدارم
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ردوظيمدورؼيمععمإرورمزعينمظؾؿقدؼٌ،موميؽنمبعدػومأنمتعدّمأعوغيماظددؿورماظغذائيمعوجزاًمسنمادلعؾوعوتماظيتمدؿـوضشم
يفماالجؿؿوع.ممم
م
اخلالصةم
م
تلؼقدماالدؿعوضيمسنماظردوئلماظدورؼيمبودلـؿدىماجلدؼد.مم
م
م
اؾدورةًاحلادقةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأػرقؼقاً
م
اخلالصةم
م
أؼّدت ماظؾفـي مإغشوء معـؿدى مإظؽرتوغي مؼؽون مدفل ماالدؿكدام ،مواظـػوذ مإظقه معقلّر ،موؼققح محتؿقل ماظؾقوغوتم
م
بلفوظيموادؿؿرارمعنمجوغىمجفوتماالتصولمظؿؿؽنيماألعوغيمعنمإسدادمعوجزمبوظؾقوغوتمادلؿوحي.موأذورمأحدماظوصودمإديم
اظؿقدّيمادلؿؿـّلميفماظؿقدؼٌمادلـؿظممظؾؾقوغوتمعنمضؾلماألسضوء،مواضرتحمادؿطالعمطقػقيمحتػقزماألسضوءمسؾىماالضطالعم
بفذاماظـشوط،مععؿرباًمأنّمحلوبمأعوغيماظددؿورماظغذائيمميؽنمأنمؼدرسمػذاماظعوعلمطشرطمأوّظيمدلـحماظدسممظؾؾؾدان.مم
م

ثاؾناً ً-حتدقدًاالحمقاجاتًواألوؾوقاتًيفًاألؼاؾقمً(ؼضاقاًدالؿةًاألغذقة/جودتفاًادليمؿرةًواؾـاذكة)ً

م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًوجـوبًغربًاحملقطًاهلادئم
م
واصؼً ماظوصودمسؾىمأنّمػذامؼشؽّلمسؿالًمعفؿوًمتضطؾعمبهمجلونماظؿـلقق،موأثورتماحلوجيمإديماظؿػؽري مبوآلظقوتم
م
اظيتمجيىمإغشوؤػو،مواظؼدرةمسؾىمحتدؼدماالحؿقوجوتمواألوظوؼوت.مطؿوممتًّماإلذورةمإدي موجودمصرصمعنمخاللمتعزؼزم
تؾودلمادلعؾوعوتموأوجهماظرتابطمععمعـظؿوتموعـؿدؼوتمإضؾقؿقيمأخرى.مودلظًماظوصودمأؼضوًمسؿومإذامطوغًماآلظقوتمعنم
شريماظردوالتماظدورؼيمحتؼقماظغرضمسؾىمدمومأصضل،موذدّدتمسؾىماحلوجيمإديموضعمسؿؾقيمواضقيمظؿقدؼدماظؼضوؼوم
اظيتمدؿـوضش.مويفمػذاماظصدد ،مأخذتماظوصودمسؾؿوًمبوظعؿؾقيمادلؼرتحيمظؿقدؼدماجملوالتمذاتماألوظوؼيمظؾعؿلماجلدؼدم
اظذيمدقفريمحولمعلوئلمتفمّماإلضؾقمميفماظوثقؼيم.CX/NASWP 14/13/9مم
م
اخلالصةم
م
اإلضرارمبنعؽوغقيمحتلنيمآظقيماظردوظيماظدورؼيماحلوظقيمجلؿعمادلعؾوعوتمحولماظـظمماظورـقيمدلراضؾيماألشذؼي،م
م
وعشورطيمادللؿفؾؽنيميفموضع مادلواصػوت،مواظددؿورماظغذائيمسؾىمادللؿوىماظورين.موواصؼًمجلـيماظؿـلققمسؾىمتعؾققم
ادؿكدامماظردوظيماظدورؼيمػذهمإديمحنيمإجيودمآظقيمبدؼؾي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأوروبام
م
أذورمأحدماظؾؾدانماظذيمؼؿكذمصػي معراضىمإديمأنّمجلـيماظؿـلققمظؾددؿورماظغذائيميفمأعرؼؽوماظشؿوظقيموجـوبم
م
شربماحملقطماهلودئموادلشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعودلقيمأوصًمبوإلبؼوءمسؾىماظردوظيماظدورؼيم
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بوسؿؾورػو مآظقي مظؿقدؼد ماالحؿقوجوت مواألوظوؼوت ميف ماألضوظقم .موذطر مأحد ماظؾؾدان ماألسضوء مأنّ محتدؼد ماالحؿقوجوتم
واألوظوؼوتمظؾعؿلماجلدؼد،مالمدقّؿومضضوؼومدالعيماألشذؼيماظـوذؽي،مجيىمأنمؼعوجلمتؼققممادلكوررموإدارةمادلكوررمسؾىم
حدٍمدواء.مم
م
اخلالصةم
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىمأنّماالسؿؾوراتمادلؼدّعيمضؿنماالضرتاحم2-3مسؾىمصؾيمأؼضوًمبوالضرتاحم.3-3مم
م
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددموراؾغذائىًيفًآدقام
م
اتػؼًماظوصودمسؾىمأػؿقيمأنمجتؿعمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمععؾوعوتمحولماحؿقوجوتماظؾؾدانموأوظوؼوتفو.موذُطرم
م
أنّماظوثقؼيماظيتمأسدّػومادلـلقماإلضؾقؿيمبشلنمضضوؼوماظددؿورماظغذائيمادلؿصؾيمبوإلضؾقمم(اظؾـدم)10موصّرتمععؾوعوتمحولم
االحؿقوجوتمواألوظوؼوتمادلؿعؾّؼيمبوظددؿورماظغذائيمواظيتمؼؿمّمتؾودهلومصؼطمطلّمدـؿني،ميفمحني مأغّهمعنمذلنمادلـؿدىم
اإلظؽرتوغي مأن مؼؿقح متؾودل مػذه مادلعؾوعوت موطذظك مععؾوعوت مأخرى مبصورة مآغقي .موأذورت ماظوصود مإدي مأنّ ماالحؿقوجوتم
واألوظوؼوت مضد متؿعؾّق مأؼضوً مبؼضقي ماظؿفورة معن مضؾقل مذروط ماالعؿـول مواالدؿرياد؛ موأنّ ماالحؿقوجوت مواألوظوؼوت مطوغًم
جتؿع مأؼضوًمعنمخاللمأحداثمإضؾقؿقيمسؾىمشرارمحؾؼوتماظعؿلموادلشووراتمواالجؿؿوسوتماظيتمتـظّؿفوماظػووموعـظؿيم
اظصقيماظعودلقي،مواظيتمدؿؾؼىمآظقيمعفؿيمجلؿعمػذهمادلعؾوعوت.مم
م
اخلالصةم
م
االتػوقمسؾى مأػؿقيمذيعموتؾودلمادلعؾوعوتمحولماحؿقوجوتماظؾؾدانموأوظوؼوتفو،مواظيتمميؽنمأنمتشؿلمأؼضوًم
م
ضضوؼومجتورةماألشذؼي.موذطرمأنّمادلـؿدىماإلظؽرتوغيمميؽنمأنمؼؽونمعػقدًامظؿؾودلمادلعؾوعوتمبصورةمآغقي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽــاًاؾالتقـقـــةًواؾلورًاؾؽارقلىم
م
ً-م
اؾدورةًاحلادقةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأػرقؼقام
م
اخلالصةم
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىماالضرتاحوتمسؾىماظـقوماظواردميفماظوثقؼي.مم
م
م

16

رابعاً ً-اؾمىطقطًاالدرتاتقهيًاإلؼؾقؿيً

CX/CAC 15/38/10

م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًوجـوبًغربًاحملقطًاهلادئم
م
أؼّدت ماظوصود ماظعؿل مسؾى مخطي مادرتاتقفقي مإضؾقؿقي ،معع ماإلذورة مإدي مأنّ مبعض ماظؾؾدان مادؿكدعؿفو مظوضعم
م
ادرتاتقفقوتفوماظورـقيمظؾددؿورماظغذائي،موحتدؼدماحؿقوجوتمتـؿقيماظؼدرات؛موختطقطمأغشطيمتـؿقيماظؼدرات؛مورؾىم
اظؿؿوؼلمظرباعٍماظددؿورماظغذائي.مم
م
وأؼّدت ماظوصود معواءعي ماإلرور ماظزعين مظؾكطي ماالدرتاتقفقي ماإلضؾقؿقي مواخلطي ماالدرتاتقفقي ماظعودلقي مظؾددؿورم
م
اظغذائي؛ مظؽن مأذورت مإدي م احلوجي مإدي مبعض مادلروغي مألخذ ماجلداول ماظزعـقي مادلكؿؾػي مظؾفون ماظؿـلقق مواهلقؽي ميف مسنيم
االسؿؾور.مم
م
اخلالصةم
م
إبداء ماظؿلؼقد ماظعوم مظإلبؼوء مسؾى ماخلطط ماالدرتاتقفقي ماإلضؾقؿقي ماظيت متدسم مجفود موضع مادرتاتقفقوت مورـقيم
م
ظؾددؿورماظغذائي،موظؿكطقطمأغشطيمتـؿقيماظؼدراتموحشدمادلوارد.مم
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىمضرورةمأنمتؽونماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمعؿّلؼيمععماخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورم
م
اظغذائيموعؽؿّؾيمهلو،موسؾىمأنمحتظى،مسـدماإلعؽون،مبوإلرورماظزعينمغػلهمظؾكطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأوروبام
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىمضرورةمأنمتؽونماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمعؿّلؼيمععماخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورم
م
اظغذائيموعؽؿّؾيمهلو،موسؾىمأنمحتظى،مسـدماإلعؽون،مبوإلرورماظزعينمغػلهمظؾكطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائي.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددموراؾغذائىًيفًآدقاً
م
أذورتماظوصودمإديمأنّماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيمظؾددؿورماظغذائيمظؾػرتةم2019-2014مطوغًمذوعؾيمظؾغوؼي،م
م
واسؿربتماخلطيماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمظؾفـيماظؿـلققميفمآدقو مظنمتؽونمضرورؼيمبعدماآلن،موأنّمجلـيماظؿـلققميفمآدقوم
ميؽنمأنمتلوػمميفمأػدافموأغشطيماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقي.موذطرتماظوصودمأغّهمعنماجملديمأنمؼؽونمػـوكمخطيم
ادرتاتقفقيمواحدة،محقٌمؼلؿح مذظكمبؿاليفماالزدواجقيموتوصريموضًموعواردمػوئؾي؛موأغّهمميؽنمتوثققمأغشطيمحمددةم
دللودّةماخلطيماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمملمتعوجلميفماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيمطؼوئؿيمألغشطيمذاتمأوظوؼيمأومطكطيم
سؿلمعنمدونمسىءموضعموتـػقذمورصدمخطيمادرتاتقفقيمإضؾقؿقي.مم
م
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اخلالصةم
م
اإلذيوعمسؾىمأنّماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمضدمالمتؽونمضرورؼيمععماضطالعمجلونماظؿـلققماإلضؾقؿقيمبدورم
م
إلبداء مادلالحظوت مسؾى ماخلطي ماالدرتاتقفقي ماظعودلقي مظؾددؿور ماظغذائي موتوصري ماظدسم مهلو .مومتًّ ماإلذورة مإدي مأنّ مضوئؿيم
األغشطيمذاتماألوظوؼي/خطيماظعؿلمظؾفـيماظؿـلققميفمآدقو مميؽنمأنمتؽونمطوصقيموأنمحتلّمعؽونماخلطيماالدرتاتقفقيم
اإلضؾقؿقيمظؾفـيماظؿـلققميفمآدقو.مم
م
اؾدورةًاؾمادعةًعشرةًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأؿرقؽــاًاؾالتقـقـــةًواؾلورًاؾؽارقلىم
م
بوظـلؾيمإديماالتلوقمبنيماخلططماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمواظعودلقي،مرأى مأحدماظوصود مأنّ مإدراج مضضوؼو مإضؾقؿقيم
م
حمددةميفماخلطيماإلضؾقؿقي،موصقؿومؼؾديمعواصؼؿهمسؾىمذظك،مؼـؾغيمأنمؼؾؼىمممؽـوً،موأالمؼعؿربمشريمعؿواصقمععماخلطيم
االدرتاتقفقيماظعودلقي.مم
م
اخلالصةم
م
دسمماظػؽرةماظؼوئؾيمإنّ ماخلطيماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمؼـؾغيمأنمتؿؿوذىمععماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقي،مععم
م
اإلضرارمبوحلوجيمإديمإدراجمضضوؼومإضؾقؿقيمحمددةمضدمالمتؿواصقمععماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقي؛م
م
اؾدورةًاحلادقةًواؾعشرونًؾؾهـةًاؾمـيققًؾؾددمورًاؾغذائىًيفًأػرقؼقام
م
واصؼًماظؾفـيمسؾىمعواصؾيموضعمخطيمادرتاتقفقيمإضؾقؿقيمحقٌمدؿلخذماالحؿقوجوتماإلضؾقؿقيميفماحللؾون.م
م
م
وواصؼًماظؾفـيمأؼضوًمسؾىموجوبمأنمتؿواءمماخلطيماالدرتاتقفقيماإلضؾقؿقيمععماخلطيماالدرتاتقفقيماظعودلقيمعنم
م
حقٌمادلضؿونمواألررماظزعـقيمبفدفمضؿونماظؿؽوعل.مم
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ادلرػقً3

ؿيودّةًمنوذجًمجعًادلعؾوؿاتًحولًادلراؼلةًاحلؽوؿقةًاؾرمسقةًؾيالؿةًاألغذقةًوجودتفاً

م
ترطّز معلودّة ماظـؿوذج مػذه مسؾى ماظوزوئف ماحلؽوعقي ماظؿـظقؿقي مواظرمسقي مظضؿون مدالعي ماألشذؼي مواظؿلطّد معن مأنّم
م
جودتفومعؼؾوظي.مودقؽونماظـؿوذجمأدودوًمظـظوممإظؽرتوغيمجلؿعمادلعؾوعوتموإتوحؿفومبصورةمعـظّؿي.مودؿؽونماظؾؾدانمضودرةم
سؾىمحتدؼٌم"توصقػفو"مخاللماظلـي،مععمتطوّرماظـظوم.موعنمذلنماالدؿـؿورميفمػذاماظـظوممأنمؼلؿحمظؾؾؾدانمبوظـػوذمإديم
ععؾوعوتمضوبؾيمظؾؿؼورغيمحولمغظممعراضؾيماألشذؼي.موضدمتشؿلمادلـوصعماحملؿؿؾيمحتلنيمادلعؾوعوتمحولماألررافمادللموظيم
واألغشطيماظرئقلقي،مواظؿؾودلمادلشرتكمظؽقػقيمتعزؼزماظـظم،موتؼققممادلعؾوعوتمسنمحوظيمتطوّرماظـظم.مم
م
-1م اظؼواغني مواألغظؿي ماظرئقلقي مادلؿصؾي مبلالعي ماألشذؼي موجودتفو مػاظعـوان ،ماظلـي ،موصف معوجز ،ماظرابط/اظؿشرؼعم
اخلوصمبوظؿقؿقلؼم
م
مأ-م ادلواصػوتم–مادلشورةمبشلنمادؿكداممعواصػوتماظددؿورماظغذائيمطلدوسمظؾؿواصػوتماظورـقيم
م
-2م ععؾوعوتمسنمأيموثوئقمخوصيمبوظلقوديماظعوعيمأوماالدرتاتقفقيميفمجمولمدالعيماألشذؼيمأومجودتفوم(اظلـي،مادلدةم
اظزعـقي)م
م
-3م احلوطؿيماظورـقيم–ماإلرورمادلمدليم
م
أ-م تعداد ماظوطوالت مواظوزارات ماظرئقلقي مادللموظي مسن مإدارة مادلكورر مادلرتؾطي مبلالعي ماألشذؼي م(وصف معوجزم
ظؾوالؼيماظرئقلقي،موغطوقمادللموظقي،موجيىمأنمؼشؿلماظعؾفماحلقواغي)م
ب-م تعدادماظوطوالتمواظوزاراتماظرئقلقيمادللموظيمسنمجودةماألشذؼيم
ج-م تعدادماظوطوالتمواظوزاراتماظرئقلقيمادللموظيمسنمتػؿقشماألشذؼيم(ميؽنموصػفوموصؼوًمجملؿوسيمأشذؼيم(عـالًم
اظؾقوم،ماظلؿك،ماألظؾون)،موأجزاءمعنمدؾلؾيماألشذؼيم(عـالًماإلغؿوجماألوظي،ماظؿفزئي،مادلطوسم،ماألشذؼيم
ادللؿوردة،موشريمذظك)م
د-م حتدؼد ماظوطوظي مادللموظي/اجلفوز مادللمول مسن مادلشورة ماظعؾؿقي موتؼققم مادلكورر م(وصف معوجز مظـطوقم
االخؿصوصميفمحولموجودمأطـرمعنموطوظي/جفوز)م
ػئ-م طقفمؼضؿن ماإلسالمماظػعّول مسن مادلكورر م(عـالً مبني معن مؼؿوظّى مإدارة مادلكورر موتؼققم مادلكورر ،معن معدراءم
ادلكوررمإديمأصقوبمادلصؾقي،موشريمذظك)؟مم
و-م ػل معن مآظقي مأو مآظقوت موزقػقي مضوئؿي مظؾؿعوون مادلؿعدد ماظؼطوسوت م(عـالً مبني موزارات/وطوالت ماظصقي،م
واظزراسيمواظؿفورة)؟م
م
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-4م طقفمتؿمّمإدارةمسؿلماظددؿورماظغذائيم
م
مأ-م عوضعمجفيماالتصولماظؿوبعيمظؾددؿورماظغذائيم(وععؾوعوتماالتصول)مػرابطمظؼوئؿيمجفوتماالتصولماظؿوبعيم
ظؾددؿورماظغذائيؼم
ب-م وجودم(وترطقؾي)م اظؾفـيماظورـقيمظؾددؿورماظغذائيمأومشريػومعنماألجفزةمدلـوضشيمضضوؼومعؿعؾّؼيمبوظددؿورم
اظغذائيم
ج-م أيمسؿؾقيمأومآظقوتمإلذراكمأصقوبمادلصؾقيمشريماحلؽوعقنيم(عـالًماجملؿؿعمادلدغي،ماظؼطوع)ميفماظعؿؾقيم
اظؿشوورؼيم
م
-5م ادلكؿرباتمادلرجعقيماظورـقيمظلالعيماألشذؼيموجودتفوم(عوجزمسنماهلقؽؾقي)م
م
مأ-م تلؿقيمادلكؿرباتماظرئقلقيم(حتدؼدمغوع/غطوقماظؼدراتمواالسؿؿود)م
م
-6م ادلراضؾيمواظرصدم
م
مأ-م غوعماظؾقوغوتماجملؿعي،مواجلفيماظيتمذيعؿفوم(وبوئقي،معؾوّثي،مادؿفالكماألشذؼي)م
ب-م تلؿقيمأيمبراعٍمرصدمورـقي مأومإضؾقؿقيم(عؾوّثوتم(عؾقداتماآلصوت،ماظلؿومماظػطرؼي،ماظعؼوضريماظؾقطرؼي،م
ادلعودنماظـؼقؾي)ماظؿقؾقلمادلقؽروبقوظوجي،ماإلضؾقم)م
ج-م أيمبقوغوتمسنمعراضؾيماألعراضمادلـؼوظيمبوادطيماألشذؼيم
د-م ػلمتؿواصرمضوئؿيمبودلكوررمذاتماألوظوؼيمسؾىمدالعيماألشذؼي؟مم
ػئ-م أيمتؼرؼرمذيمصؾيم–مدـويموشريمذظك.م
م
-7م ععوجليماحلوادثموحوالتماظطوارئمادلؿصؾيمبلالعيماألشذؼيمم
م
مأ-م ػلمتـػّذمخطيمأومآظقيمأخرىمظالدؿفوبيمحلوالتماظطوارئ؟م
ب-م ػلمؼؿمّمتؾودلمادلعؾوعوتميفماظوضًمادلـودىمبنيماظلؾطوتمادلعـقيمبلالعيماألشذؼيمواظؼطوسوتمذاتماظصؾيم
حنيمتؼعمحوادث/حوالتمروارئمعؿصؾيمبلالعيماألشذؼي؟مم
ج-م اظشؾؽيماظدوظقيمظؾلؾطوتمادلعـقيمبلالعيماألشذؼيمأومجفوتماتصولمعفؿيمأخرىم
د-م ػلممتّموضعمإجراءاتمظعؿؾقوتمدقىماألشذؼي؟م
ػئ-م ػلمؼشوركمبؾدكميفمغظوممإغذارمدرؼعمحلوالتماظطوارئ/احلوادث/اظرصضمادلؿصؾيمبلالعيماألشذؼي؟م
م
-8م تدرؼىمادلوزّػنيم
م
مأ-م ػلمعنمدقودوتموبراعٍمضوئؿيمظؿدرؼىمادلوزّػنيمسؾىمتـػقذمادلفومماظرمسقي؟م
ب-م ػلمعنمدقودوتموبراعٍمضوئؿيمظضؿونمإعؽوغقيمحصولمعشغّؾيمدؾلؾيماألشذؼيمسؾىمتدرؼىمعالئمموصعول؟م
م
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-9م توثققماإلجراءاتموادلراجعوتم
م
مأ-م توثققماإلجراءاتمادلوجودةم–ماظؽؿقّؾوت،مإجراءاتماظؿشغقلمادلوحّدة،ماظربوتوطوالتم
ب-م ػلمتـػّذمعراجعوتمداخؾقيمأومخورجقيمعـؿظؿيمظؾوزوئفماظرمسقي؟م
م
ؿالحظاتً:
م
مأ-م ؼـؾغيمتشفقعماظؾؾدانمسؾىمتوصريمروابطمظؾؿواضعماإلظؽرتوغقيمحقـؿومطونمذظكمعؿوحوًم– مظوزارةمرئقلقي،م
جفيماتصولمتوبعيمظؾددؿورماظغذائي،موشريػوم
ب-م بفدفمتػوديمذيعماظعدؼدمعنمادلعؾوعوت،مدؿؾذلمجفود،محقـؿومأعؽن،مظربطمادلعؾوعوتمأومادؿكداعفوميفم
م
ضواسد مبقوغوت مرمسقي مضوئؿي م– معـالً مضوئؿي مجفوت ماالتصول ماظؿوبعي مظؾددؿور ماظغذائي ،مضوسدة مبقوغوتم
بؿشرؼعوتماإلظؽرتوغقيمظؾػووم(.)FAOLEX
م
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ادلرػقًً4

م
م
اؾلـدً
1م
2م
3م
4م
5م
6م

ادلوضوعً
اسؿؿودمجدولماألسؿولم
اظؽؾؿيماظرئقلقيمواظـؼوشمبشلنمادلللظيماإلضؾقؿقيمادلؿؿـؾيميفماظؿقدؼوتمادلشرتطيموذاتماألوظوؼيم
ادللوئلماظـوذؽيمسنمػقؽيماظددؿورماظغذائيموجلونماظددؿورماظغذائيماألخرىم
حوظيمدالعيماألشذؼيموجودتفوميفمبؾدانماإلضؾقمم
رصدمتـػقذماخلطيماالدرتاتقفقيمظؾددؿورماظغذائيمم
ادلواصػوتماظغذائقيميفماإلضؾقمم
اظؾـودمادلؿعؾّؼيمبوضعمأومتـؼقحمعواصػوتمإضؾقؿقيمحمددةم

7م

م ادللودّةمادلؼرتحي…مم مترذقحمادلـلّقم
اظعؿلمادللؿؼؾؾيم

9م

م حتدؼدماحؿقوجوتماألضوظقمموترتقؾفومحلىمأوظوؼؿفو.ممم
م االحؿقوجوتمادلؿؽـيمدلواصػوتمإضؾقؿقيمأومجدوىمادلواصػوتماإلضؾقؿقيماظؼوئؿي.مم
علوئلمأخرىم
عوسدموعؽونماغعؼودماظدورةماظؿوظقيم
اسؿؿودماظؿؼرؼرم

8م

م

جدولًاألعؿالًادلؤؼتًاؾعامًؾؾهانًاؾمـيققًاإلؼؾقؿقةً

10م
11م
12م

