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(مبا يف ذلك مشروع القرار)
ا

املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

ا

تنسووتالوىان الوثيقة امقماCFS 2016/43/06ااولنثلنهسا"زشسمك اجلن الألز الوغهلئيالوةسمليايفالونهثضاخبط الوخنمقة اا
لملرخالز اوةس ا"2030الويتاقازهسالورقااWillem Olthofاا لطاحتسدالألومواي)،امئقساجممثل الوةملالملفخثح الوةضثع ا
.ااا
لملةنق ااأذالفالوخنمق الملرخالز ا
ا
:اا
إنالوىان ا
ا

ا أا)ا

تةيبال اتةاعيذساأللمسلاجممثل الوةملالملفخثح الوةضثع ااشأناأذالفالوخنمق الملرخالز

ا

ا.ا

ا با)ا تؤعاالوثيقة ااCFS 2016/43/06ا)ا"زشسمك اجلن الألز الوغهلئيالوةةسملياايفالونهةثضااخبطة االوخنمقة اا
CFSا
لملرخالز اوةس اا"2030الويتاألاتااسوخمسشيازعازةيملتالوةاومةاالوثسنقة ااولألماةة ااوىانة ااا2015/42ا ا
)CFSالويتاتخنسولاكقفق ازشسمك الوىان ازة ااأجةلاادلةمااتنفقةهااخطة اا
لوخةيعيالونهسئياولوثيقة ا 2015/42/12ا
لوخنمق الملرخالز اوةس ا2030ااةقسدةاقطيع ،اوحتةققااأذالفالوخنمق الملرخالز الى الملرخثىالوثلينااسوخمسشيا
زعاوطاع الوىان ا.ا
ا

مينك الطالعا الى اذه الوثيقة ااستخدال امز الطاتخاسا الوريعة ا )RQ؛ا
وذه اذيازبسدمةاز ازنظم الألغهع اولو ملل اوىخةىقلاإىلاأدن احااز اأييذسالوبقئياوتشاقعالتصسطاتاأكثيازيللسةاوىبقئ .ا
ومينك الطالعا الى اويسئقاأخيىالى ازثقعالملنظم ا.www.fao.org
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ا جا)ا تالثاجممثل الوةملالملفخثح الوةضثع الملةنق ااربنسزجالوةملازخةادالورنثلتاومصا ،اإىلاتنسولاأفنكسما
اذهلالملةرتحالويتاتخصلااةمىهماولوخةمةقاايفازنسقشةخهساا لوفةةيلتاا9او10او11او14اتبسلةسا)اوتةةاعماالونخةسئجااإىلا
الواومةالوةسز الويلاة اولألماة اوىان .ا
ا

ا دا)ا وتةيمااأناتةث الوىان ،احبربالطاقخضسء،ااخةاعمازرسذمستازنخظم اوزخفقالىقهسايفالوثقةتاالملنستةباا
ازبسشيةاإىلالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىالملةينااسوخنمق الملرخالز ا لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثى).اا
ا

ا ذةا)ا وتثصيااأناتنكثنازرسذم الوىان ايفالجخمس الملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاوةس ا2017احتتاملع ا
"لتخئصسلالوفةياوتة ع الطازدذسمايفالسملازخغري"اقسئم الى الإلمشسدلتالوخسوقة االوصةسدمةاالة اازنسقشةستالوةاومةاا
لوةسز :اا
ا
ا

[استنتاجات الدورة العامة الثالثة واألربعني للجنة]
ا وا)ا تةيماأعضس،اواىالجخمس الملنخاىالورقستي الويفقعالملرخثىايفالس ا،2017ااأناتنكىفازنكخةباالوىانة اا
اخأعقاازرسذم الوىان ،الويتاتصقغهساجممثل الوةمةلاالملفخثحة االوةضةثع االملةنقة اااأذةالفاالوخنمقة االملرةخالز اا
مبثجباإمشسدلتالجلىر الوةسز ،الى اأناتبىغاحتتاتىط امئقسالوىان .اا
ا

ا زا)ا تشاعاكسف األضسءالوىان اوأصحسبالملصىح الى الوخةسليالونسشطازعالجلمةق الوةسز اوألزمالملخحةاةاا
اوأجه تهسالوفيلق ؛از اأجلالإلاعاغال اقيلملتالوىان اونشيذسايفاتقسقاأذةالفاالوخنمقة االملرةخالز ؛ااوتة عة اا
الوخةسونازعالألجه ةالوةسملق اأوالإلقىقمق الألخيىالوضسوة ايفازخساة اخط الس ا2030اولتخةيلضهس.اا
اا
ا
ا
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أوالً  -مقدمة
-1ا ايفاتبخمرب/أعىثلا،2015اللخماا193ااىالاخط الوخنمق الملرخالز اوةس ا.2030اإناخط الةساا2030الملخمحةثمةاا
الى ا"لوبشي"او"لونكثكب"او"لطازدذسم"او"لورعا "او"لوشيلك "اتى ازلمسءالوةسملااثضعاحااوىفةياولجلث اانكسف اأاةسدذمسايفا
اكلازنكسن،اولوخحثلاإىلازرسمازرخال اوىخنمق اجيمعااة االوبُةة االطاقخصةسد ااولطاجخمةسليااولوبقئةيا.اذةهاالخلطة ااشةسزى اا
اوىامقعاوتنطبقالى الوبىالناز اكسف الملرخثعستالإلمنسئق ،اوذةياازخنكسزىة ااوطااجتة اأ،ازةعاا17اذةافسااوىخنمقة االملرةخالز اا
او169اغسع ازيتبط ااهس.اوتثفاعخمالتخةيلضالوخةا از اخعالاإلسمازخ اولةثليااوفةةسلااوتشةسمكيااوشةفسفااوزخنكسزةلاا
اوىمخساة اولطاتخةيلض،اخيضعاإلشيلفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاوعرخنااإىلالملالألجه ةاولملنخةاعستاالحلسوقة ا.اا
تةقااخط الوخنمق الملرخالز الس ا2030الوخأكقااصيلح الى الواومالملهماوىانة االألزة الوغةهلئيالوةةسملي اولىة االبقةخهةساا
لوشسزى .اأزسااسونرب اإىلالوىان ،افقمثلاذوكافيصساوحتاعستاجاعاةالى احااتثلءا.
ا

-2ا اتةملالوىانة اامبشةسمك ااجممثلة اازنثلة اازة ااأصةحسباالملصةىح اايفاجمةسلاالألزة االوغةهلئيااولوخغهعة ،ااوتيكة اا
الورقستستاولوخثصقستالونسجت النهساتيكق لاصيحيسالى التخهالفاأكثيالألشدسصاولجملمثلةستااضةةفسااولفخةةسملااوألزة اا
الوغهلئياولألكثيازةسنسةاز اتثءالوخغهع ،اوضمسنالألز الوغهلئياولوخغهع اجلمقعالوبشي.اوذياترة اإىلاحتةققالسملاخةسلاا
از الجلث اتنفهافقهالوبىالنالخلطثطالوخثجقهق الوطثلق اوالمالإللمسلالملطيداوىحقايفاغهلءاكسفٍايفاتقسقالألزة االوغةهلئياا
الوثلين.ااسإلضسف اإىلالأللضسءالوهع اعخدهونالوةيلملت،افإنامجقعاأجه ةالألزمالملخحاةالويتاواعهساوطاع ازخةىةة اااةسألز اا
الوغهلئياولوخغهع ،اولجملخمةعاالملةانيااولملنظمةستااغةرياالحلنكثزقة ،ااولوةطةس االخلةسصااولملؤترةستاالخلريعة ،ااوزؤترةستاا
يتاعنفةهذساافيعةقاا
لوبحثثالو مللق اولملؤترستالملسوق الواووق اولإلقىقمق ،اتشسمكااسونكسزة الايفالوىانة ا.اتنكفةلاالوخةةسمعياالوة ا
لخلربلءالويفقعالملرخثىالملةينااسألز الوغهلئياولوخغهع ا فيعقالخلربلء)اقسلاةاز الوةىث اولألدو الونكفقى ااإمشسدالملنسقشستا
لملثجه احنثالورقستست.اأزسالخلربةالوفنق الويتاتةازهسالوثكسطاتالوثعاثالملخدهةاز اموزسازةيلاهلس،اأ ازنظمة االألغهعة اا
ولو ملل اوألزمالملخحاة،اولوصناوقالواووياوىخنمق الو مللق اواينسزجالألغهع الوةةسملي،اااسإلضةسف ااإىلاخةربةااوكةسطاتاالألزةماا
لملخحاةالألخيىاذلتالوثطاع ايفاجمسلالوخغهع ازثلازنظم الوصح الوةسملق اوزنظم الألزمالملخحةاةااوىطفثوة اا لوقثنقرةقفا)،ا
فخةث ااالمالملالوىان .ااتيفةعاالوىانة ااتةسمعيذةسااإىلالجلمةقة االوةسزة ااوألزةماالملخحةاةاازة ااخةعالاالجملىةساالطاقخصةسد اا
ولطاجخمسلةةيالوه اوهادومامئقرةيايفالإلشيلفالى ازخساةةةةا اولتخةةةةايلضالوخةةةةاا ايفاتنفقةهااخطة االةساا،2030اوإىلا
زؤمتيالملنظم .اا
ا

ا-3ا تأتياخط الس ا2030الى اذكيالوىان اكمساأنالألدولتالملخصى ااسورقستست1اهله الألخةريةاازةهكثمةاايفانخقاة اا
لملؤمتيالواوويالوثسوثالملةينااخمثعلالوخنمق ،اويفاخط الملاأدعساأاساةس،ااكةأدولتااترةخة اااهةساالوبىةال اناونكةيااتةنه اا
خبططهساوىخنمق الملرخالز ااسلخمسداُنهُجاشسزى افقمساخيصالألز الوغهلئياولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز 2ا.اكمةسااأنا
لوىان اودومذسازهكثملنايفالوةيلمالورنث اوىامةق الوةسز اوألزمالملخحاةااشأنالألز الوغهلئياولوخنمقة االو مللقة ا.اإناقةيلماا
 1اسألخص:الخلطثطالوخثجقهق الوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضياوزصسعاالألمسسكاولوغساستايفاتقسقالألز الوغهلئيالوثلين،اوزبسدئا
جلن الألز الوغهلئيالوةسمليالخلسص ااسطاتخثمسملتالملرؤوو ايفالو ملل اونظمالألغهع
 2لوفةيةا.13ز اخط الملاأدعساأاساسالوصسدمةال الملؤمتيالواوويالوثسوثاوخمثعلالوخنمق اا
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لألزمالملخحاةالوه اعةى ال الةاالوةملااشأنالوخغهع اوىفرتةا2016ا-ا32025الوه اتةثد الوفسواوزنظمة االوصةح االوةسملقة اا
ااسوخةسونازعااينسزجالألغهع الوةسملياولوصناوقالواووياوىخنمق الو مللق اولوقثنقرقف،اعهكيادومالوىان ،اإىلاجسنباآوقستا
اوىخنرققاز اقبقلاجلن الألزمالملخحاةالوالئم الملةنق ااسوخغهع ،از اأجلادلماجهثدالوشةيكسءاايفاحتاعة ااوصةقسغ اااينةسزجاا
الملاعيتنك الى اإلعاناموزساوإلسمالوةملالوخساعاوه،ااسإلضسف اإىلاوتسئلاتنفقه اوىفرتةا2025-2016ا.ا
ا

ا-4ا لى الويغماز اتنسولالو ملل الملرخالز ا4اولألز الوغهلئياولوخغهع ازةسايفالملةس الألولازة ااجسنةباالهلةافاا2ازة اا
اأذالفالوخنمق الملرخالز اوذثا"إنهسءالجلث اوحتةققالألز الوغهلئياوحتر الوخغهع اوتة ع الو ملل الملرخالز "افهياتيتبطا
اسوةاعااز الملرسئلالويتاتغطقهسالألذالفالألخيىاوىخنمق الملرخالز .اإنالمةلاالوىانة ،ااحبنكةماالبقةخةهااونطسقةه،ااعةالماا
حتةققالهلافا2افضعاال امولاطهاابةا الألز الوغهلئياولوخغهع اوألذالفالألخيىاخلط الس ا52030ا.انظةيلااإىلاتةةاداا
أصحسبالملصىح ايفالوىان ،ااثتةهساأناترسذماأعضسازرسذم اذسز ايفاحتةققالهلافا17از اأذةالفاالوخنمقة االملرةخالز اا
أ ا"لوشيلكستاز اأجلالألذالف"الربالونهثضاانهجاتةسونياوقسئمالى الوشيلكستالىة االملرةخثعستااكسفة ااولةربااتة عة اا
.ااا
زشسمك الألليلفالملةنق اكسف ا
ا

ا-5ا وإناأدولمالوىان الملخةىة ااالماجهثدالوبىالنايفالتخئصسلالجلث اوتثءالوخغهع ،اتخرقاجقةالاازةعااشةيوطاادلةماا
اتنفقهاخط الس ا2030امبسايفاذوكاأذالفالوخنمق الملرخالز اوتبلالوخنفقهاولملخساةة ااولطاتةخةيلضا.اتةثفياالوىانة اازرةسح اا
امتنكقنق اتشادالى الملنكسن المليك ع احلةةثقاالإلنرةسنااولملرةسولةاااة االجلنرة ااومتنكة االونرةسءااولتةخهالفاالجملمثلةستاا
الملرخضةف ،ااسلخبسمذساز الوظيوفالألتستق اوخةا الوبىاالىة ااصةةق االألزة االوغةهلئيااولوخغهعة ا،امبةساايفاذوةكاازةسااعخةىةقاا
ااسألذالفالملخصى ااسألز الوغهلئياولوخغهع ايفاخط الس ا.2030اا
ا

ثانياً -كيف ستساهم جلنة األمن الغذائي العاملي يف أهداف التنمية املستدامة؟

ا

ا-6ا تخحةقازرسذم الوىان ايفاخط الوخنمق الملرخالز اوةس ا2030الرباتنفقهذساوثطاعستهةساالملخةىةة اااسوخنرةققاالوةةسملياا
اوتقرريالوةملالوخةسونيايفازثلجه احتاعستالألز الوغهلئياولوخغهع ،احبربازساتشيحهساويقة اإصعاحالوىانة اا لوثيقةة اا
امقماCFS:2009/2 Rev.2ا).ااسإلضسف اإىلاذوك،اتثفاتثفيالوىان ازنخاىاز اأجل:ا )1التخةيلضالوخةا افقمةسااخيةاصا
احسو الألز الوغهلئياولوخغهع الى الوصةقاالوةسملي؛ا )2اانةسءااتفةسذماازخبةسدلااوىمرةسئلااولتةخفسدةاالوةامو اازة االوخاةسمباا
الونسجح اولوخاسمبالوفسشى ؛ا )3اتة ع اتنستقالورقستستاوتةسماهساحثلانهجافةسو اوزرةخالز اازة ااأجةلااحتةقةقاالألزة اا
الوغهلئياوحتر الوخغهع .اتةث ازنسقشستالطاتخةيلضالوةسمليااإايلزازثلل الوخةا اأوالوخةثةيااوتخةق ااحتىةقعاااكمقةسااونثلقةساا
اوىةثلزلالوةسز .اوز اشأناتةستمالوامو الملرخفسدةاولملمسمتستالجلقاةاأناعةثفيااوىمشةسمك ااأزثىة االمىقة ااوفهةمااحمفة لتاا
 3لوثيقة
 4تشملالبسمةا"لو ملل "الحملسصقلاولوثيوةالحلقثلنق اولحليلج اوزصسعاالألمسسكاوزملل الألحقسءالملسئق .ا
 5لى اتبقلالملثسل،اتخصلالخلطثطالوخثجقهق الوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضياوزصسعاالألمسسكاولوغساةستالتصةسطاازبسشةيلااأذةالفا
لوخنمق الملرخالز ا1او2او5او10او13او16او17ازعازرسذم اغريازبسشيةايفالوةاعااز اأذالفالوخنمق الملرخالز الألخيى.اعخنسولاإلسمالوةملااشأنالألزة ا
لوغهلئياولوخغهع ايفاظلالألززستالملمخاةالويلاطاا الألز الوغهلئياولوخغهع اوقامةاتبلالملةقش الى الوصمثداولورعا اولألز ازعالوةاعاازة الملرةسذمستا
لألخيى.
.A/70/L.42
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الوخةا اوققثد .اتةخرباتىكالوخبسدطاتالنصيلاأتستقساوخحاعاالونهجالونسجحة االملخةىةة اااسورقستةستااأواأعة ااضةيومةااوخة عة اا
الوخةسمباا الورقستستاوتنستةهسالى الوصةقاالوةسملي.ااثتعاتىكالوثظسئفالملرسلاةالى الونهثضاجبهثدالوبىاايفاتنفقها
اخط الس ا.2030اا
ا

ا

ا

لوخةسمباا الورقستستاوتنستةهساا
ا

ا-7ا عةخرباوجثدااقئ امتنكقنق الى ازرخثىالورقستستاتؤد اإىلالإلحةسقالوشسزلاحلةةثقاالإلنرةسنااولإللمةسلالملطىةقاا
اوىحقايف الوغهلءالونكسيف،از الوشيوطالألتستق اوخحةققالألز الوغهلئياولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز .ااتةةثاالوىانة اا
ز اخعالانهجاعضماأصحسبالملصىح الملخةادع ،ااثضعاتثجقهةستاالثلقة االىة اازرةخثىاالورقستةستااعؤعةاذسااألضةسهذساا
ومينك اجلمقعاأصحسبالملصىح التخدالزهس،اوتخضم الألاةةسداالوثعاية ااوىخنمقة االملرةخالز ا.اإناأدولتالورقستةستااوىانة اا
لويتاتخأوفاز اتقستستاوتثصقستاصسدمةالنهس،اتةسجلالملشسكلالويتاتةؤيياايفاتةةااالألزة االوغةهلئيااولوخغهعة االحملرةن اا
ولو ملل الملرخالز .اقسزتاجممثل الوةملالملفخثح الوةضثع الملةنق ااربنسزجالوةملالملخةادالورنثلتاوىانة اااخحاعة ااتىةكاا
لملشسكلالويتامينكنهساأناتنبثقال الملافيعقالخلربلءالويفقعالملرخثىالملةةيناااةسألز االوغةهلئيااولوخغهعة اا فيعةقاالخلةربلءاا
لويفقع الملرخثى)اأوال اأنشط اأخيىاوىان ازثلاتةستمالوخاسمباونةسشستاأصحسبالملصىح .اجةيىااتطةثعياالورقستةستاا
ولوخثصقستالوصسدمةال الوىان از اجسنباكسف الألليلفالملةنق الوهع اتشسمكثلايفالملرؤووق النهةساازةسااجيةىةهساااسوخةسوياا
ذلتاصى اخبط الس ا.2030ااأزساتة ع الوخةسونايفالتخدالزهسالى الملرخثىالوةطي اولإلقىقمياولوةسملي،افرثفاعرةسذماا
ا
زرسذم ازبسشيةايفالونهثضااخنفقهاخط الس ا.2030اا
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-8ا زنهاإصعاحالس ا،2009اعةا الإللسمالطاترتلتقايالوةسملياوألز الوغهلئياولوخغهعة االوخةساعااوىانة ااإلةسملااشةسزعااا
اونةط ازيجةق اطاترتلتقاقستالألز الوغهلئياولوخغهع اوتقستستهساوألمسهلمس.اوذثاخيضعاوىخحاعثالملنخظماونكةيااعخضةم اا
اصنكثكالورقستستالجلاعاةاوىان .اوحخ الوىحظ ،اتخمثلازنخاستالورقستستالوصسدمةال الوىان ايفالخلطثطالوخثجقهق ا
لوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضياوزصسعاالألمسسكاولوغساستايفاتقسقالألز الوغهلئيالوثلين،اويفازبةسدئاا
جلن الألز الوغهلئيالوةسمليالخلسص ااسطاتخثمسملتالملرؤوو ايفالو ملل اونظمالألغهع ،اويفاإلسمالوةملااشأنالألز الوغهلئيا
ولوخغهع ايفاظلالألززستالملمخاة.ااتنسووتاتثصقستالورقستستالسئف اولتة از الملرسئلالوةةسايةااملدخىةفاالجملةسطاتاامبةساا
فقهساتةىباأتةسمالألغهع ،اوتغريالملنسخ،اولملرةسولةاااة االجلنرة ا،اولملقةسا،اولوفسقة ااولملهةاماازة االألغهعة ا،اولطاتةخثمسماا
لو مللي،اولوثقثدالحلقث اودومازصسعاالألمسسكالملرخالز اوتياق الألحقسءالملسئق ايفالألز الوغهلئياولوخغهع .اوذياتررتشاا
لسدةااسوخةسمعيالوةسئم الى الألدو الوصسدمةال افيعقالخلربلء.لويفقعالملرخثىاا
ا

ا-9ا واىاتةيعيالألنشط ايفاايلزجالوةملازخةادةالورنثلت،امبسايفاذوكالخخقةسماالملثلضةقعااوىخةةسمعياالملرةخةبىق ااوفيعةقاا
الخلربلء الويفقعالملرخثى،الاخالءاز ا،2019اعنبغياوىان اأناتشيحااثضثحاكقةفاامينكة ااجلهثدذةساالىة ااصةةق ااتةةسمباا
.اا
لورقستستاولترسقهساأناترسذمايفادلمالأللضسءاوغريذماز اأصحسبالملصىح ايفاتنسولاحتاعستاتنفقهاخط الس ا 2030ا
وقاالقرتحتاإضسف ازةقسماوعانخةسءايفاتةققمالعاق الملثضث الملة اخبط الس ا2030اإىلالملهكيةالوخثجقهق اوىان از اأجلا
لخخقسمالأللمسلاولألنشط الملرخةبىق ،اوحتاعااأووثعستهساز اقبلاجممثل الوةمل،اطاختسذاقةيلماااشةأنهساايفالوةاومةاالوثسوثة اا
ولألماة اوىان .اعنبغياوىةملالملرخةبىياوىان اأناعةق الجلثلنبالحملادةاخلط الةساا2030الوةيتااتيزةيااإىلالملرةسذم اا
فقهساوعرخثجباأناعشيحالملنخجالونسجمال اذوكااثضثحازرسذمخهسايفالونهثضااخنفقهاخط ا.2030ااوتثفاعبهلاجهة اا
أعضساز اأجلالتخدعاصالوثغيلتاولوخحاعستالونسمج ال اتةستماخةربلتاالوبىةالناايفالوةاومةاالوةسزة ااأوايفالطاجخمسلةستاا
لملدصص ازساا الواوملتالويتاترخثجبالنسع افيعقالخلربلءالويفقعالملرخثى.ا
ا

ا-10ا مينك اوىان اأناترسذمايفافهماأمشلاوىيولاطاا الهلافا2ااأ ا"إنهسءالوفةياوحتةققالألزة االوغةهلئيااوحترة اا
الوخغهع اوتة ع الو ملل الملرخالز "اولألذالفاولوغسعستالألخيىاخلط الس ا2030از اأجلاتة ع الترسقالورقستست.الىة اا
وجهالخلصثص،امينكنهسالملرسلاةالى افهماممنك اوىحىثلالويلحب اونكسف الألليلفاولملةسعضستايفالوخنفقةهاالوةيتااتةؤد ااإىلا
الوخةا ااسجتس احتةققالألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز اولجلثلنةبااذلتالوصةى ااخبطة اا.2030ايفاذةهلاالوصةاد،اا
اجيثزاجملمثل الوةملالونظيايفاإزنكسنق الوةملالى ا"لويلاط"اا الهلافا2اولألذالفاولوغسعةستاالألخةيىاالوةيتااتخضةمانهسا
الخلط ،از اأجلاحتر الوخفسذماا اأصةحسباالملصةىح اااشةأناالوخحةاعستااولوفةيصاالخلسصة اامبةسجلة االألزة االوغةهلئياا
اوحتر الوخغهع اولو ملل الملرخالز الرباأذالفالوخنمق الملرخالز .اوقااعنكثناذوكازفقالاإلمشسدالوةمةلاايفالوىانة اااشةأناا
الوخةسمباا الورقستستالوةسملق اولترسقهسايفالملرخةبل.اقة ااتنظةيااجممثلة االوةمةلااأعضةساايفاإزنكسنقة االقةرتلحاالمةلاااشةأناا
".اا
ا"لوخحاعستالويتاتنشأاواىاإدملجاذافالوخنمق الملرخالز ا2اولألذالفاولوغسعستالملخصى ااه،ايفاخططالوخنمق الوثلنق ا
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ا-11ا واثتعالوىان اأعضساأناتنظيايفازثلضقعاوعاتخةيلضالورةنث اايفالملنخةاىالورقستةياالويفقةعالملرةخثىاازرةخةبعااا
لوه امينك الةا ااازسااةاافرتةالورنخ ،اوأناتربزجالمىهسالى الورقستستالاخالءاز ا2019اانسءالى اذوك،اوضمسناتةثفياا
لوثقتالونكسيفاإللالداتةيعياوفيعقالخلربلءا 18اشهيلالى الألقل).اوإناجممثل الوةملازالثةاإىلالونظيايفاإزنكسنق اوفيصة اا
حتاعااأفقاززيناألثلازاةاوىخدطقطا زثعاا4اتنثلت).از اشأناذوكاأناعرهلاايجم الوىان ايفالملرخةبلالةرباالورةمسحاا
استخنكمسلالوةملالى الورقستستاوتنفقه ااسوخآزمازعالإلجيلءلتاذلتالوصى اخسمجالوىان ،ازثلالطاتخةيلضستالملثلضقةق ا
.اا
وىمنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاأوالملؤمتيلتاولإلجيلءلتالواووق الويئقرق ا
ا

لجلاولا-1ااأنشط الوىان الملخصى
ا

وتنستةهسا
ا
ااخةسمبالورقستستا

متى ا
من
ا
النشاط
1-1ااتضعالوىان اتثصقستاوزنخاةستالىة ا جممثلة الوةمةةلا لوةملاجسمٍا
زرخثىالورقستستاوالمالوةملالى الوخةيعةبا لملفخثحةةةةةةةةةة ا
لوةضثع ا
ا الورقستستاا
ا
اينةةةسزجالوةمةةةلا
لملخةادالورنثلتا

النتيجة ا
زنخاستالوىانة الوةيت،احة ا
ترةةةخدا ،اتةةةالمالونهةةةثضا
خبط الس ا2030ا

ا

2-1ااتضقفاجممثل الوةملازةقسملاوعانخةةسءا
خيصالألنشط الملرخةبىق اوىان ا مبسايفاذوةكا
تةسمعيافيعقالخلربلءالويفقةعالملرةخثىا)اإلدملجا
صىخهسااأذالفالوخنمق الملرخالز اا

3-1ااعشيحااينسزجالوةملالملخةةادالورةنثلتا
لمتبسطالونشسطالملدططاوهاخبط الةس ا،2030ا
وعطىبازيلجةعاصةيحي الىة اصةةقاانخةسئجا
لورقستستاا

4-1ااتنةةةسقماجممثلة ة الوةمةةةلالملفخثحة ة ا
لوةضثع اإزنكسنق الوةملالى :اا
ا

لوةةةاومةالوةسزة ة ا
وىان ا
جممثلة الوةمةةلا
لملفخثحةةةةةةةةةة ا
لوةضثع الملةنقة ا
اربنةةسزجالوةمةةلا
لملخةاد الورنثلتا
وىاومةالوةسزة ايفا
2016ااا
جممثلة الوةمةةلا
لملفخثحةةةةةةةةةة ا
لوةضثع الملةنقة ا
اربنةةسزجالوةمةةلا
لملخةادالورنثلتا

لختةةسذاقةةيلمايفا أنشةةط الوىانةة الملدطةةطاهلةةسا
لوةةةاومةالوثسوثةة ا اسطاترسقازعاخط الس ا2030ا
ولألماة اوىان ا
لس ا2016اا

2017-2016ا أنشةةط الوىانةة الملدطةةطاهلةةسا
إلقيلم ايفالواومةا اسطاترسقازعاخط الس ا2030ا
لويلاةةةةةةةةةةةةة ا
ولألماة اوىان ا
واةةيلزجالوةمةةلا
لملخةةةةةةةةةةةةادةا
لورةةةةةةةةةةنثلتا
لملرخةبىق احخة ا
.2030اا
جممثل الوةملا لوةةاومةالويلاةةة ا لحخمةسلالوخثلفةقااشةأنالوةمةةلا
ولألماةثناوىان ا لى :اااا
اينسزجالوةملا
ا

ا
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الويلاطاا الألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل ا لوةةةاومةالوةسزة ة ا لألز الوغهلئيالملرخالز اوأذالفالوخنمق الملرخالز الألخيى،ا وىان ا
وةةالمالملنسقشةةستالملرةةخةبىق احةةثلاأووثعةةستا
لوةملا
ا

الوةةيلاطااة الألزة الوغةةهلئياولوخغهعةة اولو مللةة الملرةةخالز ا
وأذةةةالفالوخنمقة ة الملرةةةخالز ا
لألخيىا
ا

الوخحةةاعستالوةةيتاتثلجههةةساالوخحاعستالويتاتثلجههسالوبىةالنايفاإدملجالوبىالنايفاإدملجالهلافا2اوزسا
لهلافا2اوزساعخصلااهاز اأذالفاوغسعست،ا
عخصلااهاز اأذةالفاوغسعةستا
يفاخططالوخنمق الوثلنق اا
يفاخططالوخنمق الوثلنق ا
5-1ااترخنكشةةفاجممثلةة الوةمةةلاإزنكسنقةة ا جممثل الوةملاا 2017-2016ا لتفسق اممنك الى ازعاءز ازهىة ا
ا
ا
زة اأماةةعاتةةنثلتاوىخدطةةقط،ا
وفيص اوضعالمىق األثلاأجعااوىخدطقطا
اينسزجالوةملاا لوةةاومةالويلاةةة ا
ز اأجلاتة ع المل عااز الوخآزما
ا
ولألماةثناوىان ا
ا اأنشط الوىان اوا اخطة ا
لوةةةاومةالوةسزة ة ا
لألز الوغهلئيا
لسملق اا
وىان ا
ا
لاخةةةةةالءازةةة ة ا
2019ا

ا

تةستمالوامو اوتبسدلالملمسمتستالجلقاةاولوخحاعستا

ا

-12ا إناتبسدلالوخاسمباولوخةىماز الألقيلناوأصحسبالملصىح الملخةادع السزلامئقريايفافهماأع از الورقستستاذيا
لوفةسو اوكقفق ازةسجل الوخحاعستايفالورقسقستالملدخىف .ا مينكة اوةهوكاأعضةساأناعةة زالإلجةيلءلتالوخةسونقة اولوشةيلكستا
لوفةسو .اتشاعالوىان الأللضسءاوأصحسبالملصىح الى اتبسدلالملمسمتستالجلقاةاولوامو الملرخفسدةاأعضساز الوخةسوناا ا
اىالنالجلنثباولوخةسونالوثعايي.اويفاتقسقاخط الملا،2030اتثفاتيزياإىلاز عااز اتة عة اذةه الوثظقفة ااسلخبسمذةسا
زنكمعااضيومعساطاتخةيلضستالوخةا الى الملرةخثىالوةةسملي.اتةثفاترةسلاالونةسشةستاولطاجخمسلةستالوخفسلىقة الىة افهةما
لوخحاعستالملىمثت اأوالوةثيلتالويتاتنشأاواىالورةياإىلاحتةققالألز الوغهلئياولوخغهعة ايفاتةقسقالتةرتلتقاقستاتانفقةها
خط الملا2030امبسايفاذوكاكقفق ازةسجل اجمسطاتا"لطامتبسط"اوإدلمةالملةسعضستالحملخمى .اتثفاعصباذوكايفالمىقة ا
اينسزجالوةملالمل خةادالورنثلتاوعرخفقاالوامو ازة الخلةربلتاوةاىاتطبقةقالوخثجقهةستالحلسوقة اوىانة الىة ازرةخثىا
لورقستست.اوتثفامينكّ الأللضسءاوأصحسبالملصىح از الوخةىماز اجتسمبالآلخيع اولتخدال الورقستستالونسجح الىة ا
لملرخثىالوثليناوتة ع الوخنرققالوةسمليازساا الجلهستالوفسلى .ااا
ا

مينك اوفتالنسع الوىان
ا

ا

أا)ا

ااثجهاخسصاإىلايعاثازرسئل:اا

زساذيالإلجيلءلتالويتالختهتايفالمىق اصقسغ الورقستستاوضمسنالا التخثنسءاأ

اليف؟اا

ب)ا زساذيالآلوقةستاأوالملنخةاعستالوةيتاأنشةئتاوخة عة الوخنكسزةلافقمةسااة الوةطسلةستاوتقرةريالوخنرةققااا
ا اأصحسبالملصىح ؟اا
ا
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ج)ا كقفاتخماإتسح الوبقسنستالويتاجيةي امجةهةسايفاإلةسماأذةالفالوخنمقة الملرةخالز اجلمقةعاأصةحسبا
لملصىح ،ا وكقةفاجيةي التةخدال اتىةكالوبقسنةستازة اقبةلاأصةحسبالملصةىح اوخحرة اتصةمقمالورقستةستاا
ولوخنفقهاولونخسئج؟ا
ا

-13ا يفالملرخةبل،امينك اوىانة اأناتةالثاإىلازرةسذمستاحتةاداوتثيةقالوخاةسمبااشةأنالجلهةثدالوةطيعة اوخحةقةقا
لألذالفالوثلنق اوغسعستاأذالفالوخنمق الملرخالز الملخصى ااسألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز .اجيي اإلالداتىكا
لملرسذمستاز اقبلالوبىالناولجلهستالألخيى،ا مبسافقهةسالجلهةستالألكثةياتةأييلااسنةةال الألزة الوغةهلئياوتةثءالوخغهعة ا
اأشنكسهلمساكسف ،اوممبسااسوخةسونازعالألجه ةالإلقىقمق اوزنظمةستالوبحةثثالو مللقة الواووقة اولملنكستةبالوةطيعة الواخساةة ا
وىثكسطاتالملخدهةاز اموزسازةيلاهلةساواو كةسطاتالألزةمالملخحةاةالألخةيىالوةيتاوةاعهساوطاعة ايفاجمةسلالوخغهعة ،اوطااتةقمسا
لوقثنقرقفاوزنظم الوصح الوةسملق .امينك ازنسقش الملرسذمستاخعالافرتلتازساا الواوملتاوجتمقعانخسئاهسازة اخةعالا
زثج اويئقسالوىان اونشيذسالى الملثقعالإل ونكرتونياوىان .اومينكة اتةةاميهساإىلالوةاومةالوةسزة اوىانة اولنةاالطاقخضةسء،ا
إحسوخهساإىلالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا أنظياأعضسالملىحقا1اولوفةيةا.)19اا
ا

-14ا
ا

مينك اوخىكالألنشط اأناتخدهاأشنكسطاالاة،احبربالملثلمدالملخسح









:ااا

التجارب القطرية لويتاترخنكملالملرسذمستالوطثلق الملةازة اإىلالملنخةاىالورقستةياااشةأنالوخةةا الوةطةي ا
لى اصةقااتنفقةهاأذةالفالوخنمقة الملرةخالز اولوخبةسدلااشةأنالوةةبةستااوتةستةمالطاتةرتلتقااقستالوثلنقة ا
وىنهثضااسألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز ايفاتقسقاتنفقهاخط ا6.2030اا
دورات للتقييم اشأنالتخدال ازنخاستالوىان ،اوتثيققالحملف لت،اولوةقثداولونخسئجالحملةة احثلازنةخجا
زة اوىان الىة الملرةخثىالحملىةياأوالوةطةي اأوالإلقىقمةيا زثةلالطاجخمةس ااشةأنالخلطةثطالوخثجقهقة ا
لوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضةياوزصةسعاالألمسةسكاولوغساةستالمل زةعالةةا اوةاىالوة اومةا
لوثسوث اولألماة اوىان )اولملرسذم ايفامصاالوىان .ا
الدورات املواضيعية ،ااءلاز ا2017ا لويتاتنظةيايفالملمسمتةستالجلقةاةاولوخةةسونالونةسج الىة ا خىةفا
لملرخثعستااشأنالملرسئل7اذلتالوصى اخبط ا2030اوتثيققالونخسئجاونشيذس.ا
حلقات عمل جملموعة من البلداناتنظّماحثلالألووثعستالإلقىقمق اأوالملرسئلالوةسايةاوىحاود8.اا
اجتماعات جانبية ز اتنظقماألضسءالوىان اوغريذماز اأصحسبالملصةىح ااسلخبسمذةساليعةة اغةرياممسقة ا
وىخةىماووخبسدلالملةسمف.

ا

6ااعيك اذهلالونشسطالى اتةستمالوخاسمباووقسالى امصااتةسمعيالوبىالنالمليفثل اإىلالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثى.اا
7االى اتبقلالملثسل:ا"جتسمبالوبىالنايفادلماتعاتلالوةقم المليللق اوىخغهع ".اا
8اا قااتنكثناحىةستالوةملاتىكازيتبط ااسونشيالورنث اوىخةةسمعيالخلمرة الة الوىمحة الوةسزة الإلقىقمقة الة النةةال الألزة الوغةهلئيا "لطاتخةيلضةستاا
لإلقىقمق ")الويتاتنخاهسالوفسو.ا
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لجلاولا-2ااأنشط الوىان الملخصى ااخةستمالوامو اوتبسدلالملمسمتستالجلقاةاولوخحاعستا
ا
النتائجا
متى ا
منا
النشاطا
1-2االتخفسدةالواوملتادموتسا أزسن ة الوىان ة اانةةسءا لجلمةق الوةسز او/أواا ا -االوخحاعاالملشةرتكاوىخحةاعستا
ز ة الوخنفقةةهالوشةةسزلاألذةةالفا لىةةة الىةةةبازةةة ا فرتةازساا الواوملتاا ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى ا
ا
اخحةقةةقالألزة الوغةةهلئياولوخغهعة ا
لوخنمق الملرخالز الى الوصةةقاا لجلمةق الوةسز ااا
للخبةةسملازةة الوةةاومةا
ولو ملل الملرخالز ايفاتةقسقاخطة ا
لوةطي ااسطامتنكسزالىة اتةةسمعيا ا
لوثسوثةةة اولألماةةةة ا
لةةةةس ا،2030اوإمشةةةةسدالوةمةةةةلا
لملنخةةةاىالورقستةةةياالويفقةةةعا
وىانةة ازةةعالجخمةةس ا
لملرةةةخةبىياوخةةةةسمبالورقستةةةستا
لملرخثى.ااا
خةةةسص،اوزة ة ايةةةما
ولترسقهس.ا
حبرةةةبازةةةساعةةةخما اا
تةيعةةي ،از ة اخةةعالا -اانةةسءالوخةةآزملتاولوخفسلةةلازةةعا
جممثلةةةة الوةمةةةةلا لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاا
لملفخثحة ة الوةضةةةثع ا ا
اخعاصةةةستاوىانة ة احتةةةسلاإىلالملةنق ااربنسزجالوةملا
لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا
زخةةةادالورةةنثلتاأوا
لملنكخب/لجملمثلةةةةة ا
لطاتخشسمع اا
الوخحاعةةاالملشةةرتكاوىخحةةاعستا2-2االجخمسلستالسملق اوىان ا أزسنةةةة الوىانةةةة ،ا لجلىر الوةسز ا
اشةةأنالوخاةةسمباولملمسمتةةستا جممثلةة ة الوةمةةةةلاا ا
ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى ا
للخبةةسملازةة الوةةاومةا
استخدال ازنخاةستالوىانة الوةيتا
لجلقةةاةالىةة اصةةةقااتطبقةةقا لوةةةةةيتاتررتشةةةةةاا
لوثسوثةةة اولألماةةةة ا
تيشاالأللمسلالملرةخةبىق اوىخةةسمبا
قيلملتالوىان اوتثصقستهساا األمةةةةةسلامصةةةةةاا
وىانة ة ،اوزة ة ايةةةما
اةة الورقستةةستاولطاترةةسقافقمةةسا
لجملمثل ا
حبربازساعةةيمازة ا
اقنهسا
ا
خعال ااينسزجالوةمةلا ا
لملخةةةادالورةةنثلتاأوا  -اخعاصستالوىان الويتاتةخحسلا
لملنكخب/لجملمثلةةةةة ا إىلالملنخةةةاىالورقستةةةياالويفقةةةعا
لملرخثىا
لطاتخشسمع ا
3-2اادومةازثلضةةقةق احةةثلا جممثلةة ة الوةمةةةةلا لواومةالوةسز او/أوا -الوخحاعةةاالملشةةرتكاوىخحةةاعستا
لملفخثحةة الوةضةةثع ا فرتةازساا الواوملتا ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى ا
لوامو الملرخفسدةااا
اشأنالوخغهعة اوةةس ا ا
اخحةقةةقالألزة الوغةةهلئياولوخغهعة ا
2017اا
حبربازساعةةيمازة ا ولو ملل الملرخالز ايفاتةقسقاخطة ا
ا
تةةةةةرتحاجممثلةة ة ا خعال ااينسزجالوةمةلا لةةةةس ا،2030اوإمشةةةةسدالوةمةةةةلا
لوةمةةةةلالملفخثحةة ة ا زخةةةةةادالورةةةةنثلتا لملرةةةخةبىياوخةةةةسمبالورقستةةةستا
لوةضةةةثع الملةنقةةة ا ولملنكخب/لجملمثلةة ة ا ولترسقهس.ا
لطاتخشسمع  ،اللخبةسملا ا
اربنةةةةسزجالوةمةةةةلا ز ا2017ايف الوةاومةا -اخعاصةةةستاوىانة ة احتةةةسلاإىلا
لملخةةةةادالورةةةنثلتا لويلاةةةة اولألماةةةة ا لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا
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متى ا
منا
النشاطا
زثلضقعاعخمالورتكق ا وىان 9ا
لىقهةةسايفالورةةنثلتا
لملةبىةة اكةةياتثلفةةقا
لىقهسالواومةالوةسز اا
ا
4-2ااحىةست الملا صصة ا جممثلةة ة الوةمةةةةلا لجلىر الوةسز او/أوا
وىمرةةسئلالإلقىقمق ة اأوالوةةةسايةا لملفخثحةة الوةضةةثع اا ا
فرتةازساا الواوملتا
وىحاوداا
لملةنقةة ة ااربنةةةةسزجا ا
لوةمةةةةةلالملخةةةةةةادا يفاموزةةساأوالملنكستةةبا
لملقالنق ا
لورنثلت؛اا
ا

ا

النتائجا

احتاعةةاالوثغةةيلتالحملةةادةايفالألقةةسوقماأوالورقستةةستالونسجحةة ا
لخلسصةةة ااسألقةةةسوقمازةةة اأجةةةلا
لونهثضااأذالفالوخنمق الملرخالز ا
إلمشةةسدالوةمةةلالملرةةخةبىيالىةة ا
صةقااتةسمبالورقستستاولترسقهساا

ألضةةةةسءالوىانةةةة ا لاخةةةالءازةة الوةةةاومةا
وأصحسبالملصىح اا لويلاةةةة اولألماةةةة ا
وىان ااا
5-2االطاجخمسلةةستالجلسنبق ة ا ألضةةةةسءالوىانةةةة ا لواومةالوةسز ،اتنثعساا  -الوخحاعاالملشرتكاغةريالويمسةيا
وىخحاعستاولوناسحستالى اصةقاا
خةةعالالنةةةةسدالوةةاومةالوةسز ة ا وأصحسبالملصىح ا
لورقستستالملخةىة ااخنفقةهالهلةافا
وىان اا
2اوزةةساعخصةةلااةةهازةة اأذةةالفا
وىخنمق الملرخالز .اا
ا

لألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز اولطاتخةيلضالملثلضقةيالوةسمليا

ا

-15ا إنالطاتخةيلضا لوشسزلاطانةال الألزة الوغةهلئياوتةثءالوخغهعة احةثلالوةةسملازهةماوخحاعةاالطاجتسذةستالوةسملقة ا
ولجملسطاتالويتاتؤد افقهساقى الوخةسمباا الورقستستالوةسملق ااةيقى الوخةا .اانسءالىة اتةةسمعيازنظثزة الألزةمالملخحةاةا
لملخسح 10ازثلاتةيعياحسو النةال الألز الوغهلئيايفالوةسمل11اولوخةيعيالمليحىيالورنث اوألزة الوةةس اوألزةمالملخحةاةااشةأنا
أذالفالوخنمق الملرخالز اولوةملالوخحضري ايفافرتةازساا الوةاوملت،اتةثفاتنةسقمالوىانة الوخةةا الوةةسملياولإلقىقمةيا
ولوةطي 12الى اصةةقاالملنكسفحة .او تةثفاعةخمالتةخنكمسلالونخةسئجالونكمقة اهلةه الوخةةسمعيالوةيتاتةثفيالوبقسنةستاوحتىقةلا
لطاجتسذستاولوخحاعستاولوةثلزلالملةاى ايفاحتةققاأذالفالوخنمق الملرخالز ،ااثلتط ازنسقش انثلق اتبق الملةيف الوةمىق ا
9ااأنظيالوثيقة اCFS 2016/43/9ا"زشسمك الوىان ايفالونهثضااسوخغهع "،الوفةيةا.2ااا
10اا مينك اوخىكالونخسئجاأناتخضم :اتةيعياحسو الألغهع اولو ملل ايفالوةسمل،اولوخةيعيالورنث اوىمةيمالخلسصالملةينااسحلقايفالوغهلء،اولوخةيعةيالمليحىةيا
وىمؤمتيالواوويالوثسنيالملةينااسوخغهع اولوخةيعيالمليحىيالوةسمليالجلاعااوألز الوةس ااشأناأذالفالوخنمق الملرخالز .اا
11ااوتثفاعخماتة ع اتةيعياحسو النةال الألز الوغهلئيايفالوةسملالوه اتشرتكايفانشي الوفسواولوصناوقالوةاووياوىخنمقة الو مللقة اواينةسزجالألغهعة االوةةسملي،ا
ونكياعغطيالألز الوغهلئيافضعاال الونخةسئجالوخغهوعة اوكقةفاتخصةلاذةه الونخةسئجااسإلاةسزلتالملخةىةة ااسوغسعةستالألخةيىاذلتالوصةى اااأذةالفالوخنمقة ا
لملرخالز ؛اوز الملخثقعاملنظم الوصح الوةسملق اولوقثنقرقفاولوبنكالواووياأناترسذماذياأعضسايفا"لوخةيعيالجلاعاال احسو النةال الألز الوغهلئيايفالوةسمل".ا
12اا مينك اوىمنسقشستاحثلالألز الوغهلئياولوخغهع الى الوصةقاالإلقىقمياأناتُالمااصثمةازفقاةااثلتط الوخةسمعيالورنثع الإلقىقمق الوةسز الوةيتاتنشةيذسا
لوفسواانسءالى العاقستالوخةسون.اا
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لوثلتة األصحسبالملصىح الملةنق امبسايفاذوكاوجهستانظياوجتسمبالجملمثلستالألكثياتةأييلاااةسجلث اوتةثءالوخغهعة .ا
وتثفاتةخربانخسئجالواومةاج ءلاز ازرسذم الوىان ايفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاوتةثفاتةالماحتاعةااأووثعةستا
لأللمسلالملرخةبىق اضم المىق ااينسزجالوةملازخةادالورنثلت.اا
ا
ا

لجلاولا-3ااأنشط الوىان الملخةىة ااستخةيلضالنةال الألز الوغهلءاوتثءالوخغهع الى الوصةقاالوةسملياا
منا
األنشطةا
1-3ازنسقش احثلالوخةا ا لواومةالوةسز اا
ولوخحاعستايفاحتةققا
لألز الوغهلئياولوخغهع ا
لحملرن اولو ملل ا
لملرخالز اا
ا

ا
ا
-16ا

النتائجا
متى ا
لواومةالوةسز ا لتفةتالونخسئج/لخلعاصستالى الوخةا ايفاتنفقها
أذالفالوخنمق الملرخالز الملخصى ااسألز الوغهلئيا
ولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز ،احمادةا
لوخحاعستاولوةثلزلالملةاى ،اوتةققمالحلسج اإىلا
لملاممنك ايفالملرخةبلاوخةسمباتقستستالوىان ا
لى اأناعرخنكملاانخسئجادوملتاتةستمالوامو ).اا

ثالثاً -التعاطي مع املنتدى السياسياالرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

لى الملرخثىالوةسملي،اتةضياوطاع الملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىااستخةيلضالوخةا الوةسملي،اوتقرةرياتةستةما
لخلربلتا"مبسايفاذوكالوناسحاولوخحاعستاولوامو الملرخفسدة"ا،13اوتثفريالإلمشةسدالورقستةياوتة عة الطاترةسقاولوخنرةققا
ا اتقستستالوخنمق الملرخالز الربالونظس اكىةهااثلتةط اإدملجاذقئةستالألزةمالملخحةاةاذلتالوصةى افضةعاالة اأصةحسبا
زصىح اآخيع .ااا
ا

-17ا إنالطاتخةيلضستالملثلضقةق الوةسملق ايفالملنخاىالورقستيالويفقةعالملرةخثىاا"تةخنكثنازالثزة ازة اقبةلالوىاةسنا
لوفنق اوىماىسالطاقخصسد اولطاجخمسلياوغريذساز الهلقئستالحلنكثزق الواووق اولملنخاعستالوةيتااعنبغةاياأناتةربزالوطبقةة ا
لملخنكسزى اوألذالفافضعاال الويولاطافقمسااقنهس.اوتثفاترخةطباكسف اأصحسبالملصىح الملةنق ،اوحقثمةساأزنكة اتةثفا
تصبايفادومةالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاوتخرقازةهس14".اإنازنسقشستالوىان ،امبساأنهساتخنسولااةمقاأكرباحسوة ا
لألز الوغهلئياولوخغهع ،اتخنسولا لألتبسبالونكسزن اولورقستةستالونسجحة اولوةةبةستاوتخبةسدلالوخاةسمب،اومينكنهةساتةةاعما
زرسذم اقثع ايفادوملتافيعقالخلربلءالويفقعالملرخثىالويتاتنكثناولتة اوشسزى ااسوضيومة.ااتثفاتةةا الوىانة ازرةسذم ا
لتخبسقق اوىمخساة اولطاتخةيلضالوةسملق ايفاخط الوخنمقة الملرةخالز اوةةس ا،2030ازة اخةعالالوخثلصةلااسطاجتةسذ ازةعا
ا
لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاوزرسذم ازنخظم اعبىغالنهسامئقسالوىان .اا

ا،2030الوفةيةا82اا

13ااخط الوخنمق الملرخالز اوةس
14ااخط الوخنمق الملرخالز اوةس ا،2030الوفةيةا.83ا
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-18ا تخرة الوىان اإىلاأناترسلاااصثمةازبسشيةالملالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىامبساعخرقازعالوطيلئقالوةيتا
حادذساقيلمالجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاةااشأنالملخساة اولطاتخةيلضالى الملرةخثىالوةةسملي؛اولةربالملرةسذم ايفاقةيلملتا
لوىان اويفانخسئجالألنشط ،الملفصى الى ازةس الحخقسجستالملنخاىالورقستيالويفقعالملرةخثىا،اوتةثفاتنكةثنازخاسواة ،ا
لناالطاقخضسء،اوإل مشسدلتاأوالوطىبستالوثلمدة.اوتةثفاتنظةيالوىانة ايفاإزنكسنقة الملرةسذم احة اعنكةثنالألزة الوغةهلئيا
ولو ملل الملرخالز اإزسازصةاماتيكقة ازبسشةياوإزةسازةيتبطا امبثلضةقعالطاتخةيلضةستالوةسملقة ،اكمةسايفالجخمةس الملنخةاىا
لورقستيالويفقعالملرخثىالملنةةااحتتاملسع الجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاة.اا
ا

لألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز احتتالطاتخةيلضالملثلضقةيالوةسمليالملبسشياأوااسطامتبسطااها
ا

-19ا ز اأجلاضمسناحر اتثققتازرسذمستاوتغهع اولتخدال الو خمالورقستيالوةسمليالوه اأدىاإىلالنةةسدالملنخةاىا
لورقستيالويفقعالملرخثىايفاتقسقالجملىسالطاجخمسلياولطاقخصسد ايفاعثوقث/متثز،اأوالنةةةسد ايفاتةقسقالجلمةقة الوةسزة ا
وألزمالملخحاةايفاتبخمرب/أعىثل،اقااتيغبالوىان ايفازيللسةازساعىي:اعؤد انةسشالةس اوىانة ا صةصاملرةسذم الوىانة ا
حتتاملع التخةيلضالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثى،اإىلالختسذاقيلمااشأنالإلمشةسدالوثلتةعاوتنكىقةفازنكخةباالوىانة ا
استخنكمسلالملرسذم الويتاتةاذساجممثل الوةملالملفخثح الوةضثع ايفافرتةازساا الواوملت.اتةا الملرسذم الونهسئقة احتةتا
تىط امئقسالوىان احبىثلازثلاالنةةسدالملنخاىالورقستيالويفقعالملرةخثىاايفاعثوقث/متةثز.اإناجممثلة الوةمةلالملفخثحة ا
لوةضثع الملةنق ااربنسزجالوةملازخةادالورنثلتازالثةاإىلالونظيايفازعاءز اتأتقساجممثل الملازفخثح الوةضةثع ادلئمة ا
ز اأجلادلماذه الوةمىق از ا2018افصسلال.از اشأنالوخفنكريالملةمقايفاوطاعستاجممثلستالوةمةلالملخنثلة اولوخةةاععاتا
لملمنكن او عسدةالترسقازرسملتالوةملاولوخنرققايفازسااقنهساأناعنكثنازضمثنساز اأجلالتخغعالاقةاملتالوىانة اإىلاأصقصة ا
حاايفالملرسذم ايفاأذالفالوخنمق الملرخالز املسااةاا.2017ااا
ا

لمل عااز الوالماملرسذمستايفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا

ا
-20ا

فضعاال اققس الويئقسااسإلاعاغال ازرسذم الوىان ايفاألمسلالملنخاىالورقستيالويفقةعالملرةخثاى،ااثتةعاأزسنة ا
لوىان ،النازساعنكثناذوكازنستبساومذ الملثلمدالملخسح ،اأناتنظمالجخمسلةسا جسنبقةس)اخةعالالطاجخمةس الورةنث اوىمنخةاىا
لورقستيالويفقعالملرخثىاعرخةطباكلالجلهستالويتامتثىهسالوىان ،اوممبساعيزياإىلاإايلزالملرسئلالملشرتك اا الملثضةث ا
لورنث اولألز الوغهلئياولوخغهع ،اأوازعسدةالوخثلق اانمثذجالوىان اوزنخاستهةسايفالةالدالملشةسمك ايفالملنخةاىالورقستةياا
لويفقعالملرخثى.اا
ا

دلمالوةعاق الوبقنق اوىةىث اولورقستستااشأنالألز الوغهلئياولوخغهعة ايفالطاتخةيلضةستالوةسملقة :الوخةيعةيالوةةسمليا
وىخنمق الملرخالز اا
ا

-21ا تثفاعررتشاالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاكهوكااسوخةيعيالوةسملياوىخنمق الملرخالز الوةه اتةقة زالوةعاقة ا
لوبقنق اوىةىث اولورقستست15.اتةضياوطاع الملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىالملةينااسألز الوغةهلئياولوخغهعة ااةالماصةنعا
15االوفةيةا83ااز اخط الوخنمق الملرخالز اوةس ا.2030
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لوةيلملتاواىالوىان الرباتةاعماحتسوقلالىمق اوقسئم الى الملةسمفاوزشثمةااشأنالملرسئلالحملادةالملخصةى ااسورقستةست.ا
وقااأيبختاتةسمعي الملرخةى الويتاوقرتازنخاستاوىان اأواقيلملتاصسدمةالنهةس،اأنهةساتةةا ازرةسذمستاذسزة ايفالوةمةلا
لألوتعااشأنالألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز .اوذنسكاجمسلاوىخبسدطاتالملفقاةاا اتةيعيالوخنمق الملرخالز الى ا
لوصةقاالوةسملياوأنشط الملنخاىالورقستياوتةسمعي .ااا
ا

لجلاولا-4اأنشط الوىان الملخصى ااسوخةسليازعالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا
ا

النتائجا
متى ا
منا
األنشطةا
1-4اا لألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز احتةتالطاتةخةيلضالملثلضةقةيالوةةسملي،اأوالطاتةخةيلضالملنفةهايفاتةقسقا
لجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاة.اا
1-4ااتةةةث الوةةاومةالوةسزة ااخنكىقةةفالملنكخةةب،ا -اتصةةةامالوةةةاومةالوةسزة ة ا أكخثاي/تشةةةةةيع ا عثلفقالملنكخبالملنكىةفا
لةبالإللالداز اقبلاجممثل الوةملالملفخثح ا إمشةةسدلتاولتةةة الونطةةسقا لألول،افةةرتةازةةسا لىةةةة الملرةةةةسذم ايفا
اةةة الوةةةةاوملتا لوثقةةةتالملنستةةةبايفا
لوةضةةثع ،ااسملثلفة ة الى ة ازرةةسذم الوىان ة ايفا وتنكىفالملنكخباا
لملنخاىالورقستيالويفقعالملرةخثىا احة اعيكة ا ا
حخةةةة النةةةةةةسدا فيعةةةةةةقالملنخةةةةةةاىا
اتةةةةااجممثلة ة الوةمةةةلالملنخاىالورقستةياا لورقستةةةةيالويفقةةةةعا
لطاتخةيلضالى الألزة الوغةهلئياو/أوالوخغهعة ا
لملفخثح الوةضةثع ازرةسذم ا
لويفقةةعالملرةةخثىاا لملرخثىا
لحملرن او/أوالو ملل الملرخالز اأواعخصلااهس.اا
يفالملنخاىالورقستيالويفقعا
يفاعثوقث/متثزا
لملرخثىاانسءالى اإمشسدلتا
لواومةالوةسز ا
ا

عرةخنكملالملنكخةةبالملرةةسذم ا
وعثلفقالىقهساا
اعبىغامئقسالوىانة الة الملرةةةةةسذم ايفالملنخةةةةةةاىا
لورقستيالويفقعالملرخثىا
2-4االمل عااز الوالماملرسذمستالوىان ايفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا
2-4االجخمةةس ا جةةسنن)اتةةنث ايفالملنخةةاىا أزسن اجلن الألزة الوغةهلئيا تةةةةنثعس،امذةة ة ا لملشةةةةسمك الورةةةةنثع ا
لملثلمدالملخسح ا وىانةة ة ايفالملنخةةةةاىا
لورقستيالويفقعالملرةخثىااعيكة الىة الملرةسئلا لوةسمليا
لورقستةةةةيالويفقةةةةعا
لملشرتك اا الألز الوغهلئياولوخغهع اولو مللة ا ا
لملرخثى،ازعالوخشاعاا
لملرخالز اولملثضث الورنث اوىمنخاىالورقستي،ا
لى الملرسئلالملشرتك ا
حبربالملةخض او/أوالورتوعةجاونمةثذجالوىانة ا
اةة الألزةة الوغةةهلئيا
وممسمتستهساواىالألجه ةاولملنخةاعستاالألخةيىا
ولوخغهعة ة اوزثلضةةةقعا
ذلتالوصى اا
لملنخةةةةاىالورقستةةةةيا
لويفقةةةةةعالملرةةةةةخثىا
ولوخثلق ا
ا
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رابعاً -االتصاالت والتوعية
ا

-22ا ز اشأنالوخةسليالألويقازعالجلهستالوفسلى الألخيىايفالوةمىقة الوةسملقة ،امبةسايفاذوةكاذقئةستالألزةمالملخحةاةا
ولملؤترستالويتاعةعازةيذسايفانقثعثمك،اأناعة زاقامةالوىان الى اتنفقهاوطاعخهس.اأزساتةةسليالوىانة ااسجلمةقة الوةسزة ا
وأجه تهسالوفيلق افقخماحسوقساز اخعال:اا
ا



ا
-23ا
لوهكي:اا

اولطاجخمسليا

لإلاعاغالملبسشياز اخعالامئقسالوىان ،اإىلالجملىسالطاقخصسد
تةسونالألزسن ازعازنكستبانقثعثمكاوىثكسطاتالملخدهةاز اموزسازةيلاهلساز اأجلالوبةسءالى ااقنة ازة اتطةثما
لملرسئلا

مينك اوعامتبسطالملرخةبىيازعالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاأناعخةة زالةرباإاضةسف ازةساعىةياإىلالونةةسطاآنفة ا

ا




الويئقسااإاعاغالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىاواىادلثتهماا

ققس
تنظقمالجخمس اجسنناخعالاوةسءلتالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىالناالطاقخضسءاومذ الملثلمدالملخسح ااا
لملشسمك الوفسلى األلضسءالوىان اوأصحسبالملصىح اكسفة اخةعالاأتةبث النةةةسدالملنخةاىالورقستةياالويفقةعا
لملرخثى،از اخعالالملشسمك الملبسشيةاأواتةبئ األضسئهماوشيكسئهمايفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثى.اا

ا

-24ا تخةث اأزسن الوىان ااخحاعثالترتلتقاق الطاتصسلالخلسص ااسوىان ،احبقةثاتيكة الىة الوخةةا الحملةيزالىة ا
صةقااتنفقهاخط الس ا.2030اوتثفاعالماذوكاألضسءالوىان اوأصحسبالملصىح اجله الإلاةعاغالة ازنخاةستالوىانة ا
ونشيذسايفاتقسقاأذالفالوخنمق الملرخالز ااهافاتثتقعالتخقةسباتىكالملنخاستالى الملرخثىالوةطةي .اعةةث اجة ءازة ا
لملثقعالإلونكرتونياوىان ااسوياطاا ازنخاستهساوا اتثصقستهسالملخةىةة ااسورقستةستاوأنشةطخهساواة اخطة الةس ا.2030اا
تثفاعخضم اذوكاأعضسالوخحاعستالويتاتثلجههسالحلنكثزستاوأصحسبالملصىح الآلخيونايفاتنفقهالخلط .اومذنسااسملثلمدا
لملخسح ،امينك اصقسغ اأدولتاأخيىا حىةستاتامعبق الى الإلنرتنت،ا"جممثل اأدولتاوخنظقمالوفةسوقست").اا
ا

-25ا عخماتشاقعالألجه ةالإلقىقمق ا زثلالوىاسنالطاقخصسدع الإلقىقمق اوألزمالملخحاة،اأواغريذس،احبربازساخيخسمذسا
لأللضسء)اولوىاسنالوفنق الوخساة اوىماىسالطاقخصسد اولطاجخمسليالى اأدلءادوماذس ايفادلمالوبىالنالى ازرةخثىالوخنفقةها
وتخبعالوخةا اوحتاعاالوثغيلتاولوخحاعست.اعنبغياأللضسءالوىان اوأصةحسبالملصةىح الونظةيايفاكقفقة احترة الوخةةسونا
حثلالتخدال ازنخاستالورقستستاوىان از اأجلادلمالوبىالنايفاحتةققاأذالفالوخنمق الملرخالز اولتخةيلضالوخةةا ايفا
تنفقهاتىكالألذالفاوحتاعاالوةةبستالى ازرخثىالورقستستالويتاتضم الوةمةلالىة اتةةسمبالورقستةستالسملقةس.اامينكة ا
حتةققاذوكاز اخعالاتةستمالونخسئجالملرخهاف اوىان ازعاتىكالألجهة ةاوةالمالمىةهسالملخةىةقااةسألز الوغةهلئياولوخغهعة ا
لحملرن اولو ملل الملرةخالز ،اولةربالورةمسحاوألجهة ةالوةيتاتةؤد ادوملامئقرةقسايفالطاتةخةيلضاولملخساةةا ااسملشةسمك ايفا
زنسقشستالوىان .ا
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ا

لجلاولا-5ااأنشط الوىان المليتبط ااسطاتصسلاولوخثلق ا
ا

لونخسئجا
زخ اا
زا
لألنشط ا
1-5اازعةةسدةاتةةةسليالوىانةة ازةةعا ألضةةةةةسءالوىانةةةةة ا لوةملاجسمٍا تة عة الوفهةةماولطالةةرتلفايفانقثعةةثمكا
انمثذجالوىان اوزنخاستهسا
لجلمةقةةة الوةسزةةة اوألزةةةمالملخحةةةاةا وأصةةحسبالملصةةىح ا
كسف ا
وأجه تهسالوفيلق اا
ا

مئقسالوىان ا
2-5ااحتةةاعثاوتنفقةةهالتةةرتلتقاق ا أزسنةة اجلنةة الألزةة ا
لتصةةسلاخسص ة ااسوىان ة اانةةسءالى ة ا لوغهلئيالوةسمليا
لملرسذم ايفاأذالفالوخنمق الملرخالز ا ا
ألضةةةةةسءالوىانةةةةة ا
وأصةةحسبالملصةةىح ا
كسف ا
3-5ااتة عة الوخةةةسونازةعالملنظمةةستا لواومةالوةسز اوىان ا
لوةسملقة ة اولإلقىقمقة ة الألخةةةيىاذلتا
لوصةةةى ااسوةمةةةلايفاجمةةةسلاأذةةةالفا
لوخنمق الملرخالز ا

لوةملاجسمٍا تة عة ة الملةيفة ة امبنخاةةةستالوىانة ة ا
وتأيريذسا

لوةةةةةةةةاومةا تشاقعالملنظمةستالوةسملقة اولإلقىقمقة ا
لوثسوثةةةةةةة ا ذلتالوصةةى الملبسشةةيةاااسوىانةة الىةة ا
ولألماةةةةثنا لملشسمك ايفازنسقشستهسا
وىان اا
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امللحق :مساهمات مقرتحة للجنة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوىا

كقفاتةث الملرسذمستااالمالملنخاىا عثلفةةقامنةةثذجالإلاةةعاغالخلةةسصا
نخقا اأنشط الوىان ا أنظيالجلالولاألعا )ا
زرسذمستالوىان ايفالملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا
اسملنخةةةةاىالورقستةةةةياالويفقةةةةعا
لورقستيالويفقعالملرخثىا
لملرخثى:ا).ا
ا
1-4اتثلفقالواومةالوةسز الىة ازرةسذم الوىانة ايفا زرسذم ازبسشيةاا
 زثج ال الوخثصقستالويئقرق الويتاجيبالونظيافقهساخعالالنةةةسدا لطاتةةخةيلضالملثلضةةقةياوىمنخةةاىالورقستةةيااشةةأنا
لملنخاىالورقستيالويفقةعالملرةخثىاافقمةساعخصةلااسملثضةث الورةنث ا لألزة ة الوغةةةهلئياولوخغهعة ة الحملرةةةن اولو مللة ة اا
لملرخالز .ااا
وىمنخاىالورقستيا
أنظيالوفةيةا)19اا
لحلةعانا أ)او ب)اا
1-3ازنسقشةة الوخةةةا اوحتةةاعستاحتةقةةقالألزةة ا لتخةيلضالوخةا الوةسمليا
 نخسئجادوملتالوىانة ااشةأنالطاتةخةيلضالوشةسزلاوىخةةا اوحتاعةاا
لوغهلئياولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز ا
لوخحاعستاا
أنظيالوفةيةا)15ا
لحلةلا ج)اا
حتاعاالوامو الملرخفسدةاا
ا1-2اإىلا5-2اا
 لوامو الملرخفسدةااشأنازثلضقعاحمادةا
أنظيالوفةيلتا12او13او)14ا
ا
1-1اتضعالوىان ازنخاستاوتثصقستالى ازرخثىا لوةقةةس ااخثصةةقستالسملقةة اوتةةثفريا لحلةعانا ذة)او و)ا
لورقستةةستاوةةالمالوةمةةلالملخةىةةقااسوخةيعةةبااةة ا لإلمشسدالورقستيا
 لورقستستاولوخثصقستالوصسدمةال الوىان الويتامتاإقيلمذسا
لورقستستا أنظيالوفةيت ا7او)8ا



لناالإلزنكسن 16:ازهكية الوىان ا–الملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىا ا
لملةينااسألز الوغهلئياولوخغهع ،ااشأنالملرسئلالحليج اولونسشئ ا
لناالإلزنكسن:الملىحق:اتةسمعياقسئم الى اأدو اتةهاااهسالوىانة اإىلا ا
لملنخاىالورقستيالويفقعالملرخثىالملةينااسألز الوغهلئياولوخغهع ا

حتاعاالملرسئلاولطاجتسذستالونسشئ اا لحلةلا د)اا
ا

ا

ا

16اا إنالملهكيةااشأنا"لملرسئلالحليج اولونسشئ "ازطىثا ادومعساز اقبلالوىان اكياتيشاالونةسشستااشأنالوةملالملرخةبىي،اوذياز اإنخسجالملنخاىالورقستي.ااثتعالوىان اأناتةيمازشسمك اذةه الملةهكيةازبسشةيةازةعالملنخةاىالورقستةياا
لويفقعالملرخثىاز اأجلالملرسلاةالى احتاعاالملرسئلالونسشئ .اا

