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طاظ عنألغة ا وذلة اال ظاعة )اعنألغة( اخلاص ابلنرائج، االعبض اعسججر دا  البئيسججية إلالقدم هذه اعذ بم خطوط ا عبلضججة 
ميكن ان الؤثب علت حتقيق إطاظ النرائج احلايل ااعسجججججججججججرقبلي، االبأله عوااعة ا هداة ا سجججججججججججياالي ية عد اهداة الرنغية اليت 

 اعسرداعة االقدم حملة عاعة عن الرباعج ا سياالي ية.
 

 إطار منظمة األغذية والزراعة اخلاص ابلنتائج -أّواًل 
 
إبطاظ اسججججياالي ي ل عده  1طبق ا للن ججججوص ا سججججاسججججية للغنألغة،، 2010لسججججيمججججد عغ  اعنألغة ن غله، عنذ عام  -1

سنوا  امخس عتبم سنة اجيبي اسرعباضه    اظبد سنوا . احيدن اإلطاظ ا سياالي ي ا هداة  لفيم اليااح بأل عتب
حتقيق ا هداة سجججاه    لا سجججياالي ية ااعابجا  اعنتجججونم ابلنسجججبة إىل ا عضجججاا اادرغد الدايل بدع  عن اعنألغة،  ا 

 العاعية ال الثة لألعضاا، اهي:
 

 القضجججججججججججاا علت ا و  اانعدام ا عن الاذائي اسجججججججججججوا الراذلة للعغ  الدظجيي ا علت بناا عا  حي ججججججججججج   يه النا   )ا(

علؤها النتاط  م    الراذالة ااذاامله  ليعيتوا حيا  مجيد ا املا  علت وذاا  اٍة اآعن اعاٍذ لليب احرياجاهت
 اال رة؛

االقضجججججججاا علت الفقب ان د الرقدم ا ملر جججججججاني اا جرغاعي لل غيد، ب ينم إنرا  ا وذلة، احتسجججججججأل الرنغية  )ب(
  البلفية اسب  اععيتة اعسرداعة؛

ااعواظن  ااإلناظم اا سججججججججججرادام اعسججججججججججرداعان للغواظن الطبيعية،  ا   ذلهل ا ظاضججججججججججي، ااعياه، اا واا، ااعنا ، ) (
 الوظاثية، ل احل اجيال احلاضب ااعسرقب .

 
 2السرند إطاظ اعنألغة اخلاص ابلنرائج إىل منوذ  "سلسلة النرائج" الذي لببط بأل ا هداة االنواالج ااعابجا . -2

 :، اهياالساه  ثالثة عسروي  عن النرائج   حتقيق ا هداة العاعية لألعضاا
 

عدى  يم حتدهن ا هداة ا سججياالي ية نواالج الرنغية   البلدان اا ملالي  اعاعي ا. اعن اعروملد ان الررقق علت  )ا(
  عن ملب  ا عضاا ا سامها  عن اعنألغة.زعنية طوللة 

لررقيق ال ججججججججججججججري النواالج الراريا    البياة الرغكينية القطبلة اا اإلملليغية اا العاعية، ا  القدظا  اعراحة ا  )ب(
  هدة اسياالي ي حمدن.

 . اهي الن   عن حتقيق الدخال  اعنألغة النواالجاعابجا  عسججججججججججججججامها  اعنألغة اعبامججججججججججججججبم    التججججججججججججججك ا  ) (

 ااإلملليغيججججة االعججججاعيججججة، ابسججججججججججججججراججججدام اعواظن العججججانلججججة ااعواظن عن خججججاظ  اعي انيججججة  الوطنيججججةعلت اعسججججججججججججججروي  

 علت حده سواا.
  

                                                      
 الواظن   ا  ا ال اين "ااا" عن الن وص ا ساسية. 10/2009ملباظ اعؤمتب ظمل    1
 . 3/2019C  الوثيقة  26إىل  22انألب الفقبا  عن   2
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 للغنألغة هي علت النرو الرايل:اا هداة ا سياالي ية  -3
 

 - : اعسامهة   القضاا علت ا و  اانعدام ا عن الاذائي امجيد امكال سوا الراذلة1ا دة ا سياالي ي  )ا(
عن اهداة الرنغية اعسججججرداعة علت عسججججروى ا دة ا سججججياالي ي  3ا 2خبغسججججة عؤمججججبا  للهد أل  لسججججرعأل

 لرربد الرقدم احملبز   جمال احلد عن انعدام ا عن الاذائي اسوا الراذلة جبغيد امكاله.
لسججججججرعأل ابث   - جع  ال ظاعة االاااب  اع ججججججالد ا ثا  ا  ب إنراجية ااسججججججرداعة :2ا دة ا سججججججياالي ي  )ب(

عن اهداة الرنغية اعسججرداعة لرربد الرقدم احملبز علت يججعيد  15ا 14ا 6ا 2 هداة عتججب عؤمججب ا عبالبط ا اب
اإضججججججججا ة إىل ذلهل،  اإلنراجية اعسججججججججرداعة االدهوظ البياة االركيري عد الاري اعنا  ااحملا ألة علت اعواظن الوظاثية.

 علت عسروى النواالج. 15ا 14ا 13 عؤمبا  لألهداة ةسي بي الربد اظبع
 8ا 2ا 1لسججججرعأل برسججججعة عؤمججججبا  خايججججة اب هداة  - : احلده عن الفقب   البلري3سججججياالي ي ا دة ا  ) (

 1عن اهداة الرنغية اعسججججرداعة علت عسججججروى ا دة ا سججججياالي ي اسججججبعة عؤمججججبا  )لألهداة  13ا 10ا
ا بص  نراجية اع انظ نخ االويول إىل اعواظن اإل( علت عسروى النواالج لقيا  عسروى الفقب 14ا 8ا 5ا

 عغ   ئقة، ااعسااام بأل ا نسأل.
لسجججججرعأل نظبعة عؤمجججججبا   هداة  - متكأل نأل  زظاعية اوذائية ا  ب مشو   ا فاام :4ا دة ا سجججججياالي ي  )ن(

علت عسججروى ا دة ا سججياالي ي لرربد الررسججينا  علت يججعيد  فاام النأل   17ا 12ا 2الرنغية اعسججرداعة 
رعلق ابل ججججيد وري القانوين اعاهداة الرنغية اعسججججرداعة عن  4ا دة  ن  ؤمججججبسججججرعاالاذائية امشوليرها؛  يغا ل  

 .النواالجنان إبالغ انان النألي  علت عسروى 
لسججرعأل برسججعة عؤمججبا   - زينم ملدظم سججب  العيع علت عقااعة الرهدلدا  اا زعا  :5ا دة ا سججياالي ي  )ه(

لرربد الررسججينا    القدظم  16ا 15ا 13ا 11ا 2ا 1علت عسججروى ا دة ا سججياالي ي خايججة اب هداة 
علت ال جججججغون اا عن الاذائي اعدن ا مجججججااص اعرضجججججبظلن عن الكواظب، ابإلضجججججا ة إىل اظبعة عؤمجججججبا   د  

 علت عسروى النواالج لرربد الدابري احلد عن اعااطب علت اعسرولأل القطبي اا سبي. 13ا 5الرنغية اعسرداعة 
 

 املستجدات الرئيسية -اثنًيا
 
اإلطاظ ا سججججججياالي ي  اعلت هذا النرو،  إن اسججججججرعباض 3لر  اسججججججرعباض اإلطاظ ا سججججججياالي ي    اظبد سججججججنوا ، -4

 2021.4علت ان العبض الوثيقة اخلراعية علت عؤمتب اعنألغة   ناظاله ال انية اا ظبعأل   عام  ،2020اعقب  سيبدا   عام 

، االع ل  ااجه الرآزظ 2030اسججرتججغ  جما   الي ي    اسججرعباض اإلطاظ ا سججياالي ي عوااعة إطاظ النرائج عد خطة عام 
ا بيد  بلوظم ادا   اإلملليغية االعاعية ذا  ا الولة.ا  ا سياالي ي االتبا ا  عن خالل آليا  ع   عبانظم العغ  لد 

 
                                                      

ائج"، النرالن جججوص ا سجججاسجججية، ا  ا ال اين "ااا". "النفيذ خطة العغ  الفوظلة خب جججوص إيجججالح عغليا  إعدان الرباعج ااعي انية االبيجججد اعسجججرند إىل   3
  )ا(.1الفقبم 

، ععلوعا  عف لة عن العغلية اخلاية ابلرتااظ بتأن اضد 2019ال انظم   نو غرب/التبلن ال اين  1، عذ بم اععلوعا  ظمل  CL 4/163القدم الوثيقة   4
 اإلطاظ ا سياالي ي ا دلد.
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عدم عبانظا  للرع ل  اعؤسججججججججججججججسججججججججججججججي للغنألغة.  5ال ال ة االسججججججججججججججرأل بعد اعائة،املد امليح ادلس ااملب،   ناظاله  -5
 االرعدلال  ااعبانظا  ا دلدم هي علت النرو الرايل:

 
ا بيد هي عبانظم ملائغة علت ا نلة القونها اأتخذ ب عاها البلدان، اهي هتدة إىل احلده  )ا( إن عبانظم العغ  لد 

عن الفقب اعدملد االقضججاا علت ا و  احتسججأل الراذلة ازينم اإلنراجية ال ظاعية اعسججروي  اععيتججة   اعناطق 
طوم جبلاة للقضاا علت الفقب )هدة الرنغية اعسرداعة البلفية ااعسامهة   النغو ا ملر اني العاعي، امت   خ

االقوم اعبانظم،  (.2( االقضججججججججاا علت ا و  اعلت مجيد امججججججججكال سججججججججوا الراذلة )هدة الرنغية اعسججججججججرداعة 1
اب سجججججرعانة نناا  عرطوظم،  ا   ذلهل عغليا  الررلي  ااضجججججد النغاذ  ا ابا ية اعكانية، برردلد ا ضججججج  

نم اعداخي  ااحلد عن ااجه عدم اعسجججججججججااام اعواطن الضجججججججججعري لدى سجججججججججكان البلري الذلن الفبص اعراحة ل ي
االسججججججججججند اعبانظم ا الولة للبلدان اليت لكون  يها عسججججججججججروى القدظا   عأل  عن  قباا العا .مي لون السججججججججججوان ا 

اا اليت هي  الوطنية االدع  الدايل ا ضجججججججججعري اا حي  الرردي  الرتجججججججججايلية،  ا   ذلهل ا زعا  الطبيعية
اهي العغ  عن خالل طبلقة "الرو يق"، إذ جتغد البلدان اعاحنة االبلدان   عن يججججججججججند اإلنسججججججججججان، هي ا  رب.

االسرند اعبانظم إىل مبا ا  ملولة عرب مخسة   اعسرفيدم عع ا االساعد علت حتدلد ال ابا    جمال ا سر غاظ.
 الذي لريح اسجججججججججججججاسجججججججججججججا عرينا لرعدنلة ا طباة؛ ( الرعاان احلكوعي الدايل 1عسجججججججججججججروي  ظئيسجججججججججججججية، اهي: )

   6( اادرغد اعدين.5( ااعؤسسا  ا  انميية اا اععا ؛ )4( االقطا  اخلاص؛ )3( ااعنألغا  الدالية؛ )2)
سيبانظ عكرب عع  ابلدال ا  ظلة ال اريم الناعية اامل  البلدان منوا االبلدان الناعية وري الساحلية إىل النسيق  )ب(

الفعي  البؤلة ا سجججججججياالي ية اليت البثها احلكوعا  الوطنية بدع  عن اعنألغة لضجججججججغان حتقيق ا هداة العاعية 
 ااهداة اعنألغة   جمغوعة الدال هذه.

اسيؤني إنتاا عكرب لالبركاظ إىل عوايلة النهوض بباح ا بركاظ   اعنألغة االع ل ها،  ا   ذلهل الذهنية  ) (
اعن ا مهية  كان إسجججججججججججبا  االريم  ظ   مناذ  الرعاان اا بركاظ   الرطبيق عن خالل البملغنة.اعبركبم اا بركا

 ا بركاظا  الناجرة اليت خضججججججججججعو للرقيي  االوسججججججججججيد نطاملها لبلوغ اهداة الرنغية اعسججججججججججرداعة اا سججججججججججرفانم 

اعنألغة، عن خالل اهتدة   عن الفبص اعسجججججر دم للويجججججول إىل عا  خاٍل عن ا و  االفقب اسجججججوا الراذلة.
 الي ي  علت ا بركججاظ،  ججا   ذلججهل عن خالل إنتجججججججججججججججاا اعكرججب ا ججدلججد لالبركججاظ بب سجججججججججججججججة  بري العلغججاا، 

 القضججججججججججايإىل ان الكون عنألغة ا  ب انفراح ا امشو   اعبانة، السججججججججججفب عن نرائج علغوسججججججججججة احلول ملائغة علت 
 ئها.الريرها  عضائها االعغ    ظاح عن الرعاان اع غب عد مب ا

 سجججججججججرقوم جمغوعة جدلدم ععنية ابلرنو  البيولوجي بريسجججججججججري النفيذ اسجججججججججياالي ية اعنألغة لرعغي  الرنو  البيولوجي  )ن(

( االعغي  الرنو  البيولوجي 2( نع  ا عضججاا؛ )1عرب خمرلري القطاعا  ال ظاعية، االنسججيقه انعغه عن طبلق )
عياة بداظ الرنو  البيولوجي اخدعا  النأل  ( االدعوم إىل ا 3عرب السجججججججججججياسجججججججججججا  االرباعج اا نتجججججججججججطة؛ )

 ( االع ل  النسيق عغ  اعنألغة   جمال الرنو  البيولوجي.4اإللكولوجية لألوذلة اال ظاعة؛ )
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة -اثلثًا
                                                      

 . REP/163CL  الوثيقة  8إىل  6الفقبا  عن   5
ا بيد. 2019ال انظم   نو غرب/التبلن ال اين  1، عذ بم اععلوعا  ظمل   6/163CLة القدم الوثيق  6  ، اع لد عن الرفايي  عن عباظنم العغ  لد 
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السجججججججياس الذي سجججججججرعغ   يه اعنألغة االبلدان ا عضجججججججاا لبلوغ اهداة  2030حتدن خطة الرنغية اعسجججججججرداعة لعام  -6

 ، 2030انألب ا إىل ان ا وذلة اال ظاعة مها عفراح احل ه لرنفيذ خطة عام  احتقيق اعقايججججججججججججججد القطبلة. الرنغية اعسججججججججججججججرداعة

ب عسججججججججججججججاعدم البلدان  ا ة علت حتقيق ا   2030هداة خطة عام  إن اعنألغة   عوملد جيهد خيوه ا ان الؤني ناظ اعيسججججججججججججججه

 )القضاا علت ا و  امجيد امكال سوا الراذلة(.   2اا دة  )القضاا علت الفقب( 1اعسرداعة  ا  سيغا هدة الرنغية
 
، طبلقججة الفكري الر ججااز اعواظن اليت مترلكهججا 2030االعرغججد اعنألغججة اابن، ابعربججاظ ذلججهل احججد حتججدي  خطججة عججام  -7

اابخبلن علت حنو ا  ب  عالية ابناا مججبا ا  اسججاسججية عد ا ها  الفاعلة   جمال الرنغية، ععب ة  يري ميكنها حتفي  عغ  
 اإن اعنألغججة عججدعوم اابن الضجججججججججججججججا    ججا   ذلججهل الو ججا   اليت الوجججد عقججاظهججا   ظاعججا اا ججا   ا ع  اعررججدم ا خبى.

يد اخلطة ا دلدم عن خالل البسججججججيط اعهام إىل عسججججججاعدم احلكوعا  ااعؤسججججججسججججججا  اإلملليغية االعاعية علت الرعاع  عد العق
  اععقهدم اليت حدنهتا لنفسها إىل عتا   عنف لة ميكن حلهها.

 
 عق جججججججججد ا عن عقايجججججججججد اهداة الرنغية اعسجججججججججرداعة اليت ال قا   36ابتجججججججججك  عام، سجججججججججيسجججججججججاه  عغ  اعنألغة    -8

 انظجو ضجججججججججغن إطاظ نرائج ا هداة ا سجججججججججياالي ية للغنألغة  7عؤمجججججججججب ا  بلد ا  هداة الرنغية اعسجججججججججرداعة، 45عن خالل 

  .1  اعنألغة علت النرو اعوج    التك   2021-2018للفيم 
 

 
 

 2021-2018للفيم عؤمبا  اهداة الرنغية اعسرداعة اعدظجة   إطاظ نرائج ا هداة ا سياالي ية : عقايد ا 1التك  
  

                                                      
ا عرب خمرلري ا هداة ا سياالي ية،   حأل ل سرادم  45ل سرادم عا جمغوعه   7  عنها عبالأل. عتبم عؤمبا عؤمب ا  بلد 
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 الربامج االسرتاتيجية -رابًعا
 
 انانه ادا   البئيسية للي ي  الرباجمي حتو    ببانعج اسياالي ي. البن
 
 إىل ظبط السجججياسجججا  االرباعج اا سجججر غاظا  علت حنو ا ضججج  عن اج  اإلسجججبا   1لهدة الربانعج ا سجججياالي ي  -9

الرغ   حموظ الي ي   اذلة.  حتسججججججججججججججأل الراذلة اا عن الاذائي عن خالل الرنغية ال ظاعية االبلفية اعسججججججججججججججرداعة ااعباعية للر
خلق  ه  عتجججججي  ااضجججججح املاعدم ا ضججججج  عن ا نلهة بتجججججأن عسجججججامهة النأل  ال ظاعية االاذائية  داا د عارلري   البئيسجججججي 

امكال سوا الراذلة،  ا   ذلهل البدانة اا عباض اع عنة اعر لة ابلنغط الاذائي، ابإلضا ة إىل اظالباطها ابلداا د الكاعنة 
  اظاا الاري اعنا  االرنو  البيولوجي.

 
خمرلري القطاعا ، عد إمجججججبا  ايجججججراب  علت بناا الكاع  ا رب احواظ املوى عرب 2ب   الربانعج ا سجججججياالي ي ال -10

اع ججججججججججججججلرة ل ينم اإلنرا  ااإلنراجية علت حنو عسججججججججججججججردام، اعواجهة الاري اعنا ، االرنو  البيولوجي، اإناظم اعواظن الطبيعية، 
ا ثا    سججججججججججياس اعسججججججججججااام بأل ا نسججججججججججأل االنأل  الاذائية اعباعية االدهوظ البياة   ملطاعا  ال ظاعة ااحلباجة اع ججججججججججالد 

  للراذلة.
 
االبا  هنج ااسجججججد اعرعدن القطاعا  للرد عن الفقب اععا ة ناظ ال ظاعة ااعواظن  3الدع  الربانعج ا سجججججياالي ي  -11

سرغب علت السياسا  اا سياالي يا  االسعت اعنألغة، عن خالل الي ي  اع الطبيعية االقطاعا  ا خبى   جمال الرنغية.
اعنايجججججججبم للفقباا علت اعسجججججججرولأل القطبي ااإلملليغي، إىل الويجججججججول إىل امجججججججده النا   قب ا،  ا   ذلهل التجججججججعوب ا يجججججججلية 

اععا ة العواع  اعتججي ة اليت السججاه   اععيتججةاادغوعا  اعهغهتججة ا خبى عن خالل اسججرهداة جمغوعة خمرلفة عن سججب  
 قب.  الف

 
 حتقيق اع لد عن ا السججججججججججججججاس   النهج اعربد إزاا الطولب النأل  ال ظاعية االاذائية  4الدع  الربانعج ا سججججججججججججججياالي ي  -12

عن خالل عبانظا  ع ججغغة عن اج  عواجهة حتدي  حمدنم   النأل  الاذائية،  ا   ذلهل الع ل  الر اظم اا سججر غاظا ؛ 
 حلضججججججبلة؛ اعغالة التججججججباب عن خالل الطولب سججججججلسججججججلة القيغة؛ ااحلد عن الفاملد ااعهدظ االدعي  النأل  الاذائية   اعناطق ا

عن ا وذلة؛ ااسججججججججرادام هنج "يججججججججرة ااحدم" ععا ة عسججججججججألة ااب ا  اا عباض احليوانية العاببم للردان االرهدلد اعر الد 
 الناج  عن عقااعة عضانا  اعيكبااب .

 
سرباس ا نوا  البئيسية لل دعا  ااعااطب الطبيعية اا خطاظ اليت هتدن سلسلة اب 5القوم الربانعج ا سياالي ي  -13

 جما   عدم ا وذلة االن اعا  اا زعا  اعغردم اعواجهرها، متامجججججي ا عد ا لر اعا  السجججججياسجججججاالية العاعية، عد الي ي  علت 

اا سججججججججر ابة علت حنو ا ضجججججججج  لطلبا  البلدان ظئيسججججججججية لسججججججججده ال ابا  اعتججججججججاظ إليها   الردخال    حا   الضججججججججعري 
 اادرغعا  احمللية.


