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اؾتطورات يف املـتدقات ذات األفؿية باؾـسبة ؾوالقة ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة
م

ؿوجز
م
متاذقاًمععماإلجراءم13-2معنمخطةماظعؿلماظػورؼة،مزلماجملؾسمسؾىمسؾمممبامضبدثمعنممتطوراتميفماٌـؿدؼاتماألخرىم
ذاتماألػؿقةمباظـلؾةمظوالؼةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اٌـظؿة)،معنمأجللمايػلازمسؾلىمايلوارمعلعماألجفلزةماظرئادلقةم
األخرىمحلبماالضؿضاء،موخاصةماألجفزةماظرئادقةمظوطاالتماألشذؼةمواظزراسةماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼراًمهلا.م
م
ودؿؼدمميفمدورةماجملؾسماظواحدةمواألربعنيمبعدماٌائةمسروضمسنماٌواضقعماظؿاظقة:م








اظؿعاونمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة وعـظؿةماظصقةماظعاٌقةميفمذبالمدالعةماألشذؼةم-مضرارممجعقةماظصقةم
اظعاٌقةم
عشارطةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة يفمىـةموضعماٌرأةمبشأنماٌرأةماظرؼػقةميفمسامم2132م
االجؿؿاعماظعاذرمٌؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيم
اٌـربمايؽوعيماظدوظيمظؾعؾوممواظلقاداتميفمذباظيماظؿـوّعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظمماإلؼؽوظوجقةم
اٌـؿدىماظعاٌيمظؾؿقاهموأدؾوعماٌقاهماظعاٌيم
اآلثارماٌرتتؾةمسؾىماٌـظؿةممبوجبمعؤمترماألررافماظلادسمسشرميفماتػاضقةماألعمماٌؿقدةماإلرارؼةمبشأنمتغقّرم
اٌـاخماظذيمسؼدميفمطاغؽونم(اٌؽلقك)م(غوصؿرب/تشرؼنماظـاغي-مدؼلؿرب/طاغونماألولم)2131م
عؤمترمالػايمبشأنماظزراسةمواألعنماظغذائيموتغريماٌـاخم(الػاي،م13مأطؿوبر/تشرؼنماألولم-م5مغوصؿرب/تشرؼنم
اظـاغيم)2133

عنمأجلمايدّمعنمتأثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾىماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿأثريمسؾىماٌـاخ.موؼرجىمعنماظلادةم رُؾعمسددمربدودمعنمػذهماظوثقؼة
اٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبإحضارمغلكفممععفممإىلماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظمموثائقماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾىماإلغرتغتم
سؾىماظعـوانماظؿاظي www.fao.org:
MA731/A
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أوالً  -اؾتعاون بني ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة وؿـظؿة اؾصحة اؾعاملية يف جمال دالؿة
األغذقة  -ؼرار مجعية اؾصحة اؾعاملية
م

-3م إنماظؿعاونمبنيماٌـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةميفمذبلالمدلالعةماألشذؼلةمبػروسفلاماٌكؿؾػلةم:ماٌشلورةماظعؾؿقلةم
(ىـةماًرباءماٌشرتطةمبنيماٌـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمواٌعـقةمباٌوادماٌضاصةمإىلماألشذؼة،مواالجؿؿاعماٌشلرتكمبلنيم
عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبشلأنمزبؾػلاتماٌؾقلداتم،مواجؿؿاسلاتماًلرباءماٌشلرتطةمبلنيمعـظؿلةم
األشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبشأنمتؼققمماٌكاررماٌقؽروبقوظوجقة،مواجؿؿاساتماًرباءماٌشرتطةمبنيماٌـظؿلةم
وعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبشأنماظؿغذؼة،موبـاءماظؼدراتمووضعماٌعلاؼريم(ػقؽلةماظددلؿورماظغلذائيم)،مػلمومعـلالمسؾلىمنلاحم
اظؿعاونماظطوؼلماألعدمبنيمعـظؿؿنيمعنمعـظؿاتماألعمماٌؿقدة.موودرماإلذارةمإىلمأنممجعقلةماظصلقةماظعاٌقلةمتللؿعرضم
سؿؾفامبشأنمدالعةماألشذؼةمطلمسشرمدـواتمتؼرؼؾاًموإىلمأغفاماسؿؿدتميفمعاؼو/أؼارم،2131ميفمدورتفلاماظـالثلةمواظللؿنيم
(،)2131مضراراًمبشأنمعؾادراتمتعزؼزماظلالعةماظغذائقةم(اظؼرارماظصلادرمسلنممجعقلةماظصلقةماظعاٌقلةمميفمدورتفلاماظـالثلةم
واظلؿني:مHTTP://APPS.WHO.INT/GB/EBWHA/PDF_FILES/WHA63/A63_R3-AR.PDFم
م
-2م وؼؤطدماظؼرارماظؿفدؼدماىلقمماٌلؿؿرماظذيمتشؽؾهماألعراضماٌـؼوظلةمبوادلطةماألشذؼلةمباظـللؾةمظمصلقةمعالؼلنيم
األذكاصميفماظعامل،موالمدقؿاميفماظؾؾدانماظـاعقةماظيتمهلامحاظلةمشذائقلةمردؼؽلةماٌللؿوى،موؼلدسممهللنيمرصلدمسلبءم
األعراضمايقواغقةموتؾكماٌـؼوظةمبوادطةماألشذؼةمواإلبالغمسـفامعنمخاللمتعزؼزماظشؾؽاتماظعاٌقلةممبلاميفمذظلكماظشلؾؽةم
اظدوظقةمظؾلؾطاتماٌعـقةمبلالعةماألشذؼةموهلنيماظؿؼققممواإلدارةمواالتصاالتميفمذبالماٌكاررمايقواغقةموتؾلكماٌـؼوظلةم
بوادطةماألشذؼة.موؼؼرماظؼرار:م()3مبأنمادؿؿرارممنوماظؿفارةماظعاٌقةمؼلفمميفمخطرماغؿشلارمعللؾؾاتماألعلراضمواٌؾوثلاتم
سربمايدودماظورـقةموباياجةمإىلمزؼادةماظؿؾادلماظػعّالمظؾؿعؾوعاتماٌؿعؾؼةمبلالعةماألشذؼة،م()2مباألدوارماٌفؿةمظؾؿـظؿلةم
وعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمدسؿاًمهلقؽةماظددؿورماظغذائيمطففةمعرجعقةمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظألشذؼة،م()1مباظػرصةماظػرؼدةماظيتم
تؿققفاماهلقؽةمىؿقعماظؾؾدانمظالغضؿاممإىلماجملؿؿعماظدوظيميفمصقاشةمععاؼريماألشذؼلةموتـللقؼمفاموضلؿانمتـػقلذػامسؾلىم
اظصعقدماظعاٌي،موضبقطمسؾؿاًمبزؼادةمعشارطةماظؾؾدان،مالمدقؿاماظؾؾدانماظـاعقة،ميفمأغشطةماهلقؽة.م
م
-1م وؼطؾبماظؼرارمعنماٌدؼرةماظعاعةمٌـظؿةماظصقةماظعاٌقةمتوصريماظدسمماظؽلايفمواٌللؿداممألمجفلزةماًلرباءماٌشلرتطمةم
بنيماٌـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةموػقؽةماظددؿورماظغذائيمواظشلؾؽةماظدوظقلةمظؾللؾطاتماٌعـقلةمبمللالعةماألشذؼلةم.مودسلام
اظؼرارمأؼضاًمإىلمإدراجمدالعةماألشذؼةميفماظـؼاشماظدوظيمحولماألزعاتماظغذائقةموحلاالتماظطلموارئماظـامجلةمسلنماىلوعم،م
واظدسمماظؿؼينمظؾدولماألسضاءمواظوطاالتماظدوظقةمظؾـظرميفمضضاؼامدالعةماألشذؼةمواظؿغذؼةمواألعنماظغذائيمسؾىمسبلومذلاعلم
وعؿؽاعل.م
م
م
م
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ثاـياً  -ؿشارؽة ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة يف جلـة وضع املرأة بشأن املرأة اؾرقػية يف عام 1111
م
-4م متـلمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظوطاظةماظرائدةمظؾؿرأةماظرؼػقةميفمذباظيماظزراسةمواألعنماظغذائي،موزؾت،مباظؿعاونم
ععماظصـدوقماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌي،متـاصرمضضقةماٌرأةماظرؼػقلةم.موإنماضلرتاحمسلامم2132مؼؾليم
ذبؿوسةمعنماإلنازاتماظيتمهؼؼتماظلـةماٌاضقة:مايدثماىاغيمظؾفـةموضلعماٌلرأةميفمعلارسم/آذارم2131مبعـلوانم
"دسمماظـلاءماٌـؿفاتمٌواجفةمهدؼاتماغعدامماألعنماظغذائي"؛موايدثماظؿقضرييماظذيماغعؼدميفمأبرؼل/غقلانم2131م
صقؿامؼؿعؾقمباالدؿعراضماظوزاريماظلـويمظؾؿفؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاسي؛مواىلزءماظرصقلعماٌللؿوىمظؾلدورةمماٌوضلوسقةم
ظؾؿفؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاسيميفمؼوظقو/متلوزمم2131ماظلذيمضلدعتمصقلهماٌـظؿلةمواظصلـدوقماظلدوظيمظؾؿـؿقلةماظزراسقلةم
وبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيمبقاغ ًامعشرتط ًامبشأنم"تـػقذماألػدافمواالظؿزاعاتماٌؿػلقمسؾقفلامدوظقلاًممصقؿلامؼؿعؾلمقمباٌللاواةمبلنيم
اىـلنيمومتؽنيماٌرأة".م
م-5م ويفمسامم،2133مدريطزمتؼرؼرمحاظةماألشذؼلةمواظزراسلةم2133-2131مسؾلىماٌلرأةمميفماظزراسلةمومدلقموصرمبقاغلاتم
جدؼدةمبشأنمعدىمعلاػؿؿفاميفمضطاعماظزراسة،موععـىماظػفوةمبنيماىـلني؛مواظؿؽاظقفماظليتمؼؿؽؾلدػاماجملؿؿلعمجلراءم
سدمماٌلاواةمبنيماىـلنيمعنمحقثمعامؼػؼدمعنمإغؿاجمزراسيموأعنمشذائي؛موطقفمميؽنمظؾلقاداتماظزراسقةمددماظػفوةم
بنيماىـلني.م
م-6م ودرتطزمىـةموضعماٌرأةميفمسامم2132مسؾىماٌرأةماظرؼػقة.موػذهمصرصةمرئقلقةمباظـلؾةمظؾؿـظؿلةمٌواصلؾةمأخلذمم
زعامماٌؾادرةمخصوصاًمبعدماالغؿفاءمعنمتؼرؼرمحاظةماألشذؼةمواظزراسةم.2133-2131مودؿـضمماٌـظؿةمإىلموطاالتماألشذؼلةم
واظزراسةماألخرىماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼراًمهلامظضؿانمغشرماظدروسماظرئقلقةمظؿؼرؼرمحاظةماألشذؼةمواظزراسةموعـؿدىمىـةم
وضعماٌرأةمبشأنمغوعماىـسمواظعؾوممواظؿؽـوظوجقامظعامم2133مسؾىمغطاقموادع.م
م

ثاؾثاً  -اإلجتؿاع اؾعاذر ملؤمتر األرراف يف اتػاؼية اؾتـوع اؾبيوؾوجي
م

-7م اسؿؿدماالجؿؿاعماظعاذلرمٌلؤمترماألرلرافميفماتػاضقلةماظؿـلوعماظؾقوظلوجي،ماظلذيمسؼلدميفماظػلرتةمعلنم38مإىلم29م
أطؿوبر/تشرؼنماألولم2131ميفمغاشوؼا،ماظقابان،مخطةمادلرتاتقفقةممٌلدةمسشلرمدلـواتمبشلأنمامظؿـلوعماظؾقوظلوجيمظؾػلرتمةم
،2121-2133مدؿـػذػامايؽوعاتمبدسممعنماٌـظؿاتمايؽوعقةماظدوظقةموشريػامعنماٌـظؿات.مودسيمصرؼقمإدارةماظؾقؽةم
إىلمهدؼدمتدابريماظؿـػقذمسؾىمغطاقمعـظوعةماألعمماٌؿقدة.موتؽؿليمسدةم"أػدافمأؼؿشيمظؾؿـوعماظؾقوظلوجمي"معلنمامًطلةم
االدرتاتقفقةمأػؿقةمأدادقةمظصونماظؿـوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعهماٌللؿدام،موبشلؽلمأسلمم،مظؾقلدمعلنم
اظػؼرمواظؼضاءمسؾىماىوع.
م
-8م واسؿؿدمعؤمترماألررافمأؼضاًمبروتوطولمغاشوؼامبشأنمايصولمسؾىماٌلواردماىقـقلةممواظؿؼادلمماظعلادلمواٌـصلفم
ظؾؿـاصعماظـاذؽةمسنمادؿكداعفاماٌؾققمباتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي.موالحظمعؤمترماألررافمعلعماظؿؼلدؼرماظؼلرارم2119/38م
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اظذيمضامممبوجؾهمعؤمترماٌـظؿة،ميفمدورتهماظلاددةمواظـالثني،ممبـاذدةماٌػاوضنيمسؾىماألخذميفماالسؿؾارماظطابعماًاصم
ظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسي،موالمدقؿاماٌواردماظوراثقةمظألشذؼلةمواظزراسلةم.موؼؼلرمبروتوطلولمغاشوؼلامبشلؽلمصلرمؼحمبأػؿقلةم
اٌواردماظوراثقةمظؿقؼققماألعنماظغذائي،مصضالًمسنماظطابعماًاصمظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسيمومساتهماٌؿقزةمواٌشاطلماظيتم
تؼؿضيمحؾوالًمممقزة.موإنماظربوتوطولماظذيمؼعرتفمأؼضاًمباٌعاػدةماظدوظقةمبشأنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةم
طأداةمعؽؿؾة،مالمميـعماألررافمصقفامعلنموضلعماتػاضلاتمدوظقلةمأخلرىمذاتماظصلؾةموتـػقلذمػا،ممبلاميفمذظلكماالتػاضلاتم
اٌؿكصصةمبشأنمايصولمسؾلىماٌلواردمموتؼادلمماٌـلاصع،مذلرؼطةمأنمتؽلونمداسؿلةمألػلدافماالتػاضقلةمواظربوتوطلولمموالم
تؿعارضمععفا.موؼشفعماظربوتوطولموضعمبـودمتعاضدؼةممنوذجقة،موطذظكمإسلدادمموهلدؼثموادلؿكداممعلدوغاتماظللؾوكمم
اظطوسقةمواًطوطماظؿوجقفقةموأصضلماٌؿارداتمو/أوماٌعاؼريمصقؿامؼؿعؾقمبايصولمسؾىماٌواردموتؼادمماٌـاصع.م
م
-9م واسؿؿدمعؤمترماألررافمضرراتمبشأنممجؾةمأعور،معـفاماٌقاهماظداخؾقةمواظؿـوعماظؾقوظلوجيماظؾقلريمواظمللاحؾي،م
واظؿـوعماظؾقوظوجيمظؾفؾالمواٌـارقماحملؿقةمواالدؿكدامماٌلؿداممواظؿـوعماظؾقوظوجيمايرجي،مواظوضودمايقلويمواظؿـلوعم
اظؾقوظوجي،مصضالًمسنماألغواعماظغرؼؾةماظغازؼة.موؼعرتفماظؼرارمبشلأنماظؿـلوعماظؾقوظلوجيماظزراسليمباظلدورماظؼقلاديماظلذيم
تؤدؼهماٌـظؿةميفمذبالمدسممتـػقذمبرغاعجمسؿلماالتػاضقةمبشأنماظؿـوعماظؾقوظلوجيماظزراسليم.موؼالحلظمعلعماظؿؼلدؼرماظعؿللم
اىاريمظؾؿـظؿةموػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمواٌؾادراتماظدوظقةماظـالثماظيتمتؼودػاماٌـظؿةمخبصوصماظؿـلوعم
اظؾقوظوجيمظؾرتبةمواٌؾؼقاتمواظؿـوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةمواظؿغذؼة.مورحبمعؤمترماألرراف،مبشؽلمخاص،مبـشرم"اظؿؼرؼرم
اظـاغيمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعامل"مباسؿؾارهم"ضاسدةمتؼـقلةممعؿقـلةممٌواصلؾةمتطلوؼرمخطلةم
اظعؿلماظعاٌقةمبشأنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقة".مودؿـظرماهلقؽةميفمعشروعمخطةماظعؿلماظعاٌقةماٌلؿقدثةميفمدورتفلاماٌؼؾؾلةم
اظعادؼةماظـالثةمسشرةم(22-38مؼوظقو/متوزم،)2133مالسؿؿادػامعنمضؾلمعؤمترمتؼينمدوظليمأومعلنمضؾللمعلؤمترماٌـظؿلةميفم
دورتهماظـاعـةمواظـالثنيمسامم.2131م
م-31م وسؼبمدسوةمعؤمترماألرراف،مضررتماىؿعقةماظعاعةمظألعلمماٌؿقلدة،ميفمدورتفلاماًاعللةمواظللؿنيم،مأنمتعؾلنمم
اظػرتةم2121-2133مسؼدماألعمماٌؿقدةمبشأنماظؿـوعماظؾقوظوجي.م
م

رابعاً  -املـرب احلؽوؿي اؾدوؾي ؾؾعؾوم واؾسيادات يف جماؾي اؾتـوع اؾبيوؾوجي
وخدؿات اؾـظم اإلقؽوؾوجية

-33م دستماىؿعقةماظعاعةمظألعمماٌؿقدةمخلاللممدورتفلامماًاعللةمواظللؿنيم،ميفم21مدؼللؿربم/طلاغونماألولمم،2131مم
برغاعجماألعمماٌؿقدةمظؾؾقؽةمإىلمادباذماًطواتماٌؼؾؾةماظالزعةمإلغشاءمعـفاجمحؽوعيمدوظيمظؾؿعاونماظلقاداتيمواظعؾؿيميفم
ذبالماظؿـوعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظمماإلؼؽوظوجقة.مورؾؾتماىؿعقةماظعاعةماألعلمماٌؿقلدةمعلنمبرغلاعجماألعلمماٌؿقلدةم
ظؾؾقؽةمسؼدمجؾلةمساعةمظؿقدؼدماألداظقبمواظرتتقؾاتماٌؤدلقةمهللمذاماٌـفلاجمميفمأضلربمصرصلةمممؽـلةم.موتشلؿلماٌللائلم
اظعاظؼةماظيتمؼؿعقّنمحؾفاماٌـظؿةم(اٌـظؿات)ماظيتمدؿـشئمػذاماٌـفاجمواظؾؾدماظذيمدقلؿضقػه.م
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م-32م وجاءمرؾبماىؿعقةماظعاعةمبعدماجؿؿاعمحؽوعيمدوظيمثاظثمزبصصمألصقابماٌصؾقةماٌؿعددؼنمسَ َؼدَهمبرغاعجم
األعمماٌؿقدةمظؾؾقؽةميفمبودان،ميفممجفورؼةمطورؼلا،مخلاللماظػلرتةمعلنم33-7مؼوغقلوم/حزؼلرانمم.2131موتوصليم"غؿلائجم
بودان"ماظيتماسؿؿدػامممـؾومايؽوعاتماياضرونميفماالجؿؿاعمبأنمؼعززمػلذاماٌـلربمماظعالضلةمبلنيماظعؾلوممواظلقادلاتميفم
ذبالماظؿـوعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظامماإلؼؽوظوجيموأنمؼعؿلمطفقؽةمحؽوعقةمدوظقةمعلؿؼؾةمتؿلوىلم إدارتفلامواحلدةم أو
أطـر عنممعـظؿاتماألعمماٌؿقدةمأوموطاالتفامأومصـادؼؼفامأومبراذبفاماظؼائؿةمهلا.مؼـؾغليمأنمتؿللممتؼققؿلاتمػلذاماٌـلربمم
باٌصداضقةماظعؾؿقةمواالدؿؼالظقةموأنمدبضعمالدؿعراضماألضرانموأنمهلمددمأوجلهمسلدمماظلقؼنيم.مطؿلامأنماٌعؾوعلاتماظليتم
ؼوصرػلامؼـؾغليمأنمتؿصللمباظلقادللات،موظؽـفلاممالممتؾليماظلقادللاتم.موؼـؾغليمظؾؿـلمربمأؼضلاًمأنمؼلمدسممردلمماظلقادللاتم
وتـػقذػا،موأنمضبددمطذظكمأوظوؼاتماياجاتمإىلمبـاءماظؼدراتماظرئقلقةمظؿقلنيماظرتابطمبنيماظعؾلوممواظلقادلاتمسؾلىم
اٌلؿوؼاتماٌالئؿة.موحظقتمغؿائجمبودانمباظرتحقبمعنمضؾلمإسالنمعودؽوطاماظصلادرمسلنمذبؿوسلةماظـؿلاغيموعلنمضؾللم
االجؿؿاعماظعاذرمٌؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي.م
م
-31م مويفمضوءموالؼةماٌـظؿة،موصضالًمسؿامتؿؿؿعمبهمعنمخربةموعامتضطؾعمبهمعلنمدورمعـلذمصلرتةمروؼؾلةمصقؿلامؼؿعؾلقم
باظؿؼققؿاتماظدورؼةمياظةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعاملمواظؿؼققؿاتماألخرىمذاتماظصؾةمبلاظؿـوعماظؾقوظلوجيم
وخدعاتماظـظامماإلؼؽوظوجي،مضاممممـؾومايؽوعاتماٌشارطةميفمعشلاوراتماٌـلربممبؿقدؼلدماٌمـظؿلةمبصلػؿفامجفلةمصاسؾلةم
عفؿةموذرؼؽ ًامرئقلق ًامممؽـ ًامظؾؿـرب.موظذظكمصإنمغؿائجمبودانمتشفعماألجفزةماظرئادقةميفماٌـظؿلةم(وطلذظكمبرغلاعجماألعلمم
اٌؿقدةمظؾؾقؽةمواظقوغلؽو)مسؾىمعواصؾةماظـظرميفمأدوارػاميفمػذهماظعؿؾقة.م
م

خاؿساً  -املـتدى اؾعاملي ؾؾؿياه وأدبوع املياه اؾعاملي

م
-34م ذارطتماٌـظؿةمبشؽلمعؾقوزميفماحملاصلماظعاٌقلمةماظللابؼةمظؾؿقلاهماظليتممتلؿضلقػفمامعلمدنمزبؿؾػلةمطللمثلالثم
دـواتم(عراطش،مسامم3997؛مالػاي،مسامم2111؛مطقوتو،مسامم2111؛مغقومعؽللقؽو،مسلامم2116؛مادلطـؾول،ممسلامم
.)2119م
م-35م وتؽؿليمعشارطةماٌـظؿةمأػؿقةمعنمأجلمجؾبمصوتم"اٌقاهميفماظزراسة"مإىلماحملاصلماظيتمؼلقطرمسؾىمععظؿفلام
"اٌقاهميفماٌـارقمايضرؼة"م(عقاهماظشربمواظصرفماظصقي).موادؿـاداًمإىلمناحماٌـظؿلةميفمإسطلاءماظزراسلةمأػؿقلةمأطلربم
خاللماٌـؿدىماٌاضيميفمادطـؾول،موبعدماجؿؿاعمبنيمرئقسماجملؾسماظعاٌيمظؾؿقاهمواٌدؼرماظعلاممظؾؿـظؿلة،مأخلذتممإدارةمم
اٌواردماظطؾقعقةمسؾىمساتؼفامعفؿةمتـلققماألوظوؼةماٌواضقعقةمبشأنم"األعنماٌائيمواظغذائي"مباظـلؾةمٌـؿدىماٌقلاهماظعلاٌيم
اظلادسماٌزععمسؼدهميفمعردقؾقا،مصرغلا،ميفمعارس/آذارم.2132م
م
-36م وؼـظممععفدمدؿوطفوملماظدوظيمظؾؿقاهمطلمدـةماألدؾوعماظعلاٌيمظؾؿقلاهم،موػلومحلدثمػلاممؼؾؿؼليمصقلهمامٌفـقلمونم
واٌـظؿاتمشريمايؽوعقةمواظعؾؿاءموعـظؿاتماألعمماٌؿقدةموممـؾومايؽوعاتمٌعاىةماظؿقدؼاتماظرئقلقةماٌؿصلؾةمباٌقلاهم.م
طؿامأغهمميـلمعـادؾةمتؼؾقدؼةمالدؿضاصةماجؿؿاعماإلدارةماظعؾقامظؾفـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقة.م
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م

-37م وغظراًمإىلماٌلؿوىماظعاظيمظؾؿشارطنيموارتػاعمسددػممواظطقفماظذيمؼـؿؿونمإظقه،مميـللماألدلمؾوعماظعلاٌيمظؾؿقلاهمم
عـادؾةمإلصدارمردائلمرئقلقةمؼؽونمهلامصدىمإسالعيمودوظي.موتشاركماٌـظؿةميفماألدؾوعماظعاٌيمظؾؿقاهمعـذمسامم2116م
(عـذمسامم2117محؿىمسامم2119مطرئقسمظؾفـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقة)،مويفمسامم2131مطؿشاركميفمتـظقمم
ايؾؼاتماظدرادقةمذاتماظصؾةممبوضوعم"غوسقةماٌقاهموإدارةماٌقاهماظعادعة":

م

• تؼؾقلمزباررماظريمباٌقاهماظعادعة:مادرتاتقفقاتموحواصز
• إصدارماظـلكةماظـاغقةمعنمذبؿوسةماٌعؾوعاتمسنماًطوطماظؿوجقفقةمظالدؿكدامماآلعنمظؾؿقاهماظعادعةميفماظزراسة
• اظقومماظعاٌيمظؾؿقاهم2133م-مإدارةماٌقاهميفماٌـارقمايضرؼة:ماظؼضاؼاماظرئقلقةموأوظوؼاتماظعؿلم

-38م وضدمسؼدتمػذهماظػعاظقاتمباظؿعاونمععمىـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمومعرطزم
حبوثماظؿـؿقةماظدوظقةمواٌعفدماظدوظيمإلدارةماٌقاهمواظؾـكماظدوظي.موػذهماظلـةمصبريمتـظقمماظػعاظقاتماظؿاظقة:م
•
•
•
•
م

اظقومماظعاٌيمظؾؿقاهم:2132ماألعنماٌائيمواظغذائي:مدسوةمإلصبادمايؾول
اٌـؿدىماظعاٌيماظلادسمظؾؿقاه:مردائلمدقادقةمعنمسؿؾقةماظؿشاورمبشأنماألعنماٌائيمواظغذائي
حاظةمعواردماألراضيمواٌقاهميفماظعامل:ماألغظؿةماٌعرضةمظؾكطر
أيمغوسقةمعقاهمأليمادؿكداعات؟مدسوةماٌـظؿنيمإىلماظؿقدث.م

-39م وتعؼدمػذهمايؾؼلاتماظدرادلقةمباظؿعلاونمعلعماظشلرطاءماآلخلرؼنم(ىـلةماألعلمماٌؿقلدةماٌعـقلةمبلاٌواردماٌائقلةمم
واظصـدوقماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةموععفدمدؿوطفوملماظدوظيمظؾؿقاهمواظؾفـةماظدوظقةمظؾريمواظصرفمواجملؾسماظعاٌيمظؾؿقاهم
واٌعفدماظدوظيمظؿقؾقلماظـظمماظؿطؾقؼي،موشريػا).م
م

دادداً  -اآلثار املرتتبة عؾى املـظؿة مبوجب ؿؤمتر األرراف اؾسادس عشر يف اتػاؼية األؿم
املتحدة اإلرارقة بشأن تغري املـاخ اؾذي عؼد يف ؽاـؽون (املؽسيك)
(ـوػؿرب /تشرقن اؾثاـي -دقسؿرب/ؽاـون األول )1111

م
-21م ضؿنماتػاقمطاغؽون،ممتمهدؼدماظـؼاطماظرئقلقةماظيتمهلامتأثريمعؾاذرمسؾىموالؼةماٌـظؿة:م
()3ماالسرتافماظرمسيمبضرورةمزؼادةماظؿعفداتماياظقةماًاصةمباالغؾعاثات؛مم
()2ماظؼرارمبشأنماظعؿلماظؿعاوغيماظطوؼلماألجل،ممباميفمذظك:م
• تعزؼزماظعؿلميفمذبالماظؿؽقّفم(إرارمطاغؽونماٌؿعؾقمباظؿؽقّف)م
• تعزؼزماظعؿلميفمذبالماظؿكػقف؛م
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هلنيماظؿؼققؿاتمسؾىماظصعقدؼنماظورينمواظدوظي؛م
تلفقلمإجراءاتماظؿكػقفماٌـادؾةمسؾىماظصعقدماظورين؛م
خػللضماالغؾعاثللاتماظـاوللةمسللنمإزاظللةماظغابللاتموتللدػورػاميفماظؾؾللدانماظـاعقللةم،ممبللاميفمذظللكم:مإجللراءاتم
ماظؿكػقفماحملؿؿؾةماٌؿصؾةمجبؿقعمأغواعماظغاباتمسؾىمدؾقلماٌـالميفماظعالضةمبنيماظزراسةمواظغابات؛م
اظؿؿوؼلم(اظصـدوقماألخضلر،م311معؾقلارمدوالرمأعرؼؽليم/مدلـوؼاًممحبؾلولمسلامم2121مباظـللؾةمظؾؾؾلدانماظـاعقلةم
ٌواجفةمتأثريماٌـاخموباظـلؾةمظؿـؿقةمتؿلممباشبػاضماغؾعاثاتماظؽاربون.مسؾىمأنمؼؽونماظؾـكماظدوظيماظؼقّممسؾلىم
اظصـدوقمبصورةمعؤضؿة)م

()1متأجقلممتدؼدمبروتوطولمطقوتوم
()4متأجقلمبرغاعجماظعؿلماًاصمباظزراسةم
ومثةمأحداثمأخرىميفمطاغؽونمذاتمصؾةمبوالؼةماٌـظؿة،موػي:م
• ترطقزمضويمسؾىماظزراسةمواألعنماظغذائيميفماظعدؼدمعنماألحداثماىاغؾقة؛م
• ربطمؼومماظزراسةموؼومماظغاباتمربطاموثقؼامععمعشارطةمأطـرمعنم2111مذكصميفمطلمعنماٌـادؾؿني.م
()5موتردمأدغاهماالسؿؾاراتماظرئقلقةمباظـلؾةمظعؿلماٌـظؿةماٌلؿؿرميفمذبالمتغريماٌـاخ:م
(أ)م أدىمإغشاءماظصلـدوقماألخضلرمإىلمزؼلادةم توضعلاتمعللاػؿةماٌـظؿلةموعشلارطؿفا،موالمدلقؿاميفمذبلالماظؿؽ ّقلمف.م
موميؽنمظؾعؿلماىلاريمواظشلاعلممإلسلدادمبرغلاعجمإرلاريمظمؾؿؽقّملفمعلعمتغلريماٌـلاخميفماٌـظؿلةمأنمؼؽلونمغؼطلةم
ماغطالق.م
(ب)م إنماالتػاقمسؾىمبرغاعجم خػلضماالغؾعاثلاتماظـاولةمسلنمإزاظلةماظغابلاتموتلدػورػاميفماظؾؾلدانماظـاعقلةممدلقأخذم
ماظؾؾدانمسبومعرحؾةمظؾؿـػقذ.موؼوصرمبرغاعجماألعمماٌؿقدةماٌؿعؾقمخبػضماالغؾعاثاتماظـاولةمسلنمإزاظلةماظغابلاتم
مأداداًمظؾؿضيمضدعاً.موعنماٌرجحمأنمتؿزاؼدمرؾؾاتمايصلولمسؾلىماظلدسممعلنماظؾؾلدانم.موؼلرجحمأنمؼصلؾحمدورم
ماٌـظؿةمضائؿاًمسؾىماٌعرصةمبصورةمعؿزاؼدة.م
(ج)م برغللاعجماظؿكػقللفمعللنمآثللارمتغللريماٌـللاخميفماظزراسللةمدللقوصرمضقللادةمػاعلةميفمبرغللاعجماظعؿلللماًلاصمباظؿـؿقللةم
مواظزراسة.موػذامؼشؿلمسؿؾقاتمورؼؾقلةميفماظؾؾلدان،موضاسلدةمععرصقلةمٌؿاردلاتماظؿكػقلفماظزراسقلمة،موتؼقلقمم
ماالغؾعاثاتموإعؽاغاتماظؿكػقفميفمضطاعماظزراسة.م
(د)م أدتمعشارطةماٌـظؿةميفماظشراطةماٌعـوغلةم"اًلمدعاتماٌـاخقلةم"،مسؾلىمدلؾقلماٌـلالم،مإىلمهللنيماٌالحظلاتم
واظؿقؾقالتمودسممادباذماظؼرارم-مععماتلاممترطقزماٌـظؿةمسؾىمضضاؼاماألشذؼةمواظزراسةمبأػؿقةمادرتاتقفقة.م
(ػل)م دقؿزاؼدماظرتطقزمسؾىمضضاؼاماظطاضة،ماظطاضةماٌؿأتقةمعنماظزراسةمواظطاضلةماٌللؿفؾؽةميفمضطلاعماظزراسلةممسؾلىمحلدم
دواء.م

دابعاً  -ؿؤمتر الفاي بشأن اؾزراعة واألؿن اؾغذائي وتغري املـاخ (الفاي 11 ،أؽتوبر/تشرقن
األول  1 -ـوػؿرب/تشرقن اؾثاـي )1111م
م
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أذارت مىـةماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفمدورتفاماظلابعةمسشرةم(غقوؼورك،معاؼو/أؼارم،)2119موعؤمترماظؼؿةماظعاٌيمحولم

-23م
األعن ماظغذائي م(روعا ،مغوصؿرب/تشرؼن ماظـاغي م ،)2119مورباصل مأخرى ،مإىل ماياجة ماٌؾقة مٌواجفة مهدؼات ماغعدام ماألعنم
اظغذائي مواظؿـؿقة موتغري ماٌـاخ ماظيت مترتؾط مارتؾاراً موثقؼاً مصقؿا مبقـفا موتؿداخل ميف ماظؼطاع ماظزراسي موتضع ماٌزؼد معن ماظطؾب مسؾىم
اظـظمماالؼؽوظوجقةماظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماظؼطاع.م
م
-22م وضد محضر معؤمتر مالػاي معشارطون معن مايؽوعات مواٌـظؿات مواٌؤدلات ماظدوظقة مواإلضؾقؿقة مواظؼطاع ماًاصم
واٌـظؿات مشري مايؽوعقة مواٌؤدلات ماًريؼة مواجملؿؿع ماٌدغي مواٌزارسني مواجملؿؿع ماظعؾؿي معن مأجل مإسداد مخاررة مررؼقم
ظؾعؿل ميف مذباالت ماظزراسة مواألعن ماظغذائي موتغري ماٌـاخ .مومتـل ماهلدف معن مخاررة ماظطرؼق ميف ماٌلاسدة مسؾى ماظؿوصل مإىلم
عؽادب مثالثقة ميف مذباالت ماظؿـؿقة مواألعن ماظغذائي موتغري ماٌـاخ .موهدد مخاررة ماظطرؼق ماجملاالت ماظيت مؼؿعني مععاىؿفام
وتؿضؿن ماظؿزاعات موادؿـؿارات مظربط ماالدؿـؿارات مواظلقادات مواظؿدابري مذات ماظصؾة مباظزراسة مباالغؿؼال مسبو ممنو مؼراسيم
اٌـاخ.م
موتعؿرب مخاررة ماظطرؼق مظؾعؿل م"وثقؼة محقة" مألغفا مدؿؽون ميف متطور معلؿؿر مودقؿم مادؿكداعفا معن مأجل معواصؾة مبدءم

م-21م
ذراطاتموأغشطةمعرتؾطةمبفاموتودقعمغطاضفا،مععمعشارطةمذاعؾةمىؿقعمأصقابماٌصؾقة.موالمتـطويمخاررةماظطرؼقمسؾىم
أحؽاممعلؾؼة،مبلمتدسمموتلاػمميفمغؿائجماظعؿؾقاتماظدوظقةماألخرىمعـل:
•
•
•
•
•

ىـةماألعنماظغذائيماظعاٌي؛
ماتػاضقةماألعمماٌؿقدةماإلرارؼةمبشأنمتغريماٌـاخ؛
اتػاضقةماألعمماٌؿقدةمٌؽاصقةماظؿصقر؛
اتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي؛
عؤمترماألعمماٌؿقدةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةم–مسؿؾقةمرؼوم+م.21

م-24م موتواصلمحؽوعةمػوظـدامدسممػذهماظعؿؾقةميفماظػرتةماٌؤدؼةمإىلمعؤمترماٌؿابعةماظذيمدؿلؿضقػهمصقؿـاممسامم.2132م

