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 اجملؾس

 بعد املائة األربعوناؾواحدة واؾدورة 

 1111 ـيسان/أبرقل 11 - 11 ،اـروؿ

 اؾتطورات يف املـتدقات ذات األفؿية باؾـسبة ؾوالقة ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة

م

 ؿوجز 

م

رىممبامضبدثمعنممتطوراتميفماٌـؿدؼاتماألخمػورؼة،مزلماجملؾسمسؾىمسؾمعنمخطةماظعؿلماظم13-2إلجراءمععماممتاذقًا

ايلوارمعلعماألجفلزةماظرئادلقةممممميػلازمسؾلىممماعنمأجللمم،م(اٌـظؿة)ذاتماألػؿقةمباظـلؾةمظوالؼةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم

م.هلامعؼرًامروعااظيتمتؿكذمعنماألخرىمحلبماالضؿضاء،موخاصةماألجفزةماظرئادقةمظوطاالتماألشذؼةمواظزراسةم

م

م:سروضمسنماٌواضقعماظؿاظقةئةماألربعنيمبعدماٌااجملؾسماظواحدةموودؿؼدمميفمدورةم

 ماظصقةضرارممجعقةمم-ؼةمشذعـظؿةماظصقةماظعاٌقةميفمذبالمدالعةماألو األشذؼةمواظزراسةعـظؿةماظؿعاونمبنيم

ماظعاٌقة

 م2132مسامماٌرأةماظرؼػقةميفمبشأنىـةموضعماٌرأةميفم األشذؼةمواظزراسةعـظؿةمعشارطةم

 مقةماظؿـوعماظؾقوظوجيٌؤمترماألررافميفماتػاضماظعاذراالجؿؿاعم

 عماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظمماإلؼؽوظوجقةماظؿـّومياٌـربمايؽوعيماظدوظيمظؾعؾوممواظلقاداتميفمذباظ 

 ماٌـؿدىماظعاٌيمظؾؿقاهموأدؾوعماٌقاهماظعاٌي

 رمغّقتػاضقةماألعمماٌؿقدةماإلرارؼةمبشأنمتعؤمترماألررافماظلادسمسشرميفماممبوجبـظؿةماٌمؾىاآلثارماٌرتتؾةمس

م(2131مطاغونماألول/دؼلؿربم-تشرؼنماظـاغي/غوصؿرب(م)اٌؽلقك)اٌـاخماظذيمسؼدميفمطاغؽونم

 تشرؼنم/غوصؿربم5م-متشرؼنماألول/أطؿوبرم13الػاي،م)معؤمترمالػايمبشأنماظزراسةمواألعنماظغذائيموتغريماٌـاخ

 (2133ماظـاغي
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 ة اؾعاملية يف جمال دالؿةؿـظؿة اؾصحواألغذقة واؾزراعة ؿـظؿة اؾتعاون بني -  أواًل

 ؼرار مجعية اؾصحة اؾعاملية -غذقة األ 

م

اٌشلورةماظعؾؿقلةممم:مػروسفلاماٌكؿؾػلةممبـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةميفمذبلالمدلالعةماألشذؼلةممممإنماظؿعاونمبنيماٌ-م3

االجؿؿاعماٌشلرتكمبلنيمممو،مشذؼةىلماألإواٌعـقةمباٌوادماٌضاصةمىـةماًرباءماٌشرتطةمبنيماٌـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم)

عـظؿلةمماجؿؿاسلاتماًلرباءماٌشلرتطةمبلنيمممممو،معـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبشلأنمزبؾػلاتماٌؾقلداتممم

اٌشرتطةمبنيماٌـظؿلةمماجؿؿاساتماًرباءموماٌكاررماٌقؽروبقوظوجقة،تؼققممبشأنموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةماألشذؼةمواظزراسةم

عـلالمسؾلىمنلاحمممممو،مػلم(ػقؽلةماظددلؿورماظغلذائيممم)اظؿغذؼة،موبـاءماظؼدراتمووضعماٌعلاؼريمممبشأنقةماظعاٌقةموعـظؿةماظص

تللؿعرضمممجعقلةماظصلقةماظعاٌقلةممممنمأودرماإلذارةمإىلموم.اظؿعاونماظطوؼلماألعدمبنيمعـظؿؿنيمعنمعـظؿاتماألعمماٌؿقدة

يفمدورتفلاماظـالثلةمواظللؿنيمممم،م2131مأؼار/عاؼويفماماسؿؿدتمإىلمأغفومتؼرؼؾًاواتمدـسشرمسؿؾفامبشأنمدالعةماألشذؼةمطلم

يفمدورتفلاماظـالثلةمممماظصلقةماظعاٌقلةمممجعقلةمماظصلادرمسلنممماظؼرارم)قةمائلالعةماظغذاظتعزؼزمبشأنمعؾادراتممضرارًام،(2131)

مPDF.AR-/WHA63/A63_R3FILES_PDF/EBWHA/GB/INT.WHO.APPS://HTTPم:واظلؿني

م

صلقةمعالؼلنيمممباظـللؾةمظماألشذؼلةممـؼوظلةمبوادلطةمممألعراضماٌاظذيمتشؽؾهمااٌلؿؿرمماىلقمماظؿفدؼداظؼرارموؼؤطدم-م2

وؼلدسممهللنيمرصلدمسلبءمممممردؼؽلةماٌللؿوى،مممقلةممائشذحاظلةمماظيتمهلاميفماظعامل،موالمدقؿاميفماظؾؾدانماظـاعقةماألذكاصم

اظشلؾؽةممعنمخاللمتعزؼزماظشؾؽاتماظعاٌقلةممبلاميفمذظلكمممممفاواإلبالغمسـماألشذؼةـؼوظةمبوادطةماٌوتؾكمألعراضمايقواغقةما

ـؼوظلةمماٌايقواغقةموتؾلكممكاررميفمذبالماٌلالعةماألشذؼةموهلنيماظؿؼققممواإلدارةمواالتصاالتمؾلؾطاتماٌعـقةمبظاظدوظقةم

رماغؿشلارمعللؾؾاتماألعلراضمواٌؾوثلاتمممممطمنوماظؿفارةماظعاٌقةمؼلفمميفمخمادؿؿراربأنم(م3:م)اظؼرارؼرموؼ.ماألشذؼةبوادطةم

ؿـظؿلةممؾظماألدوارماٌفؿةب(م2)لالعةماألشذؼة،ماٌؿعؾؼةمبؿعؾوعاتماظؿؾادلماظػّعالمظؾزؼادةماياجةمإىلمبسربمايدودماظورـقةمو

اظػرصةماظػرؼدةماظيتمب(م1)ظؾؿعاؼريماظدوظقةمظألشذؼة،معرجعقةمففةمهلقؽةماظددؿورماظغذائيمطموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمدسؿًا

سؾلىمموضلؿانمتـػقلذػاممممفاوتـللقؼمشذؼلةممىؿقعماظؾؾدانمظالغضؿاممإىلماجملؿؿعماظدوظيميفمصقاشةمععاؼريماألؿققفاماهلقؽةمت

م.أغشطةماهلقؽةيفمم،،مالمدقؿاماظؾؾدانماظـاعقةاظؾؾدانمزؼادةمعشارطةبمضبقطمسؾؿًا،موياظعاٌاظصعقدم

م

مةاًلرباءماٌشلرتطممجفلزةممتوصريماظدسمماظؽلايفمواٌللؿداممألمممٌـظؿةماظصقةماظعاٌقةمةاظعاعمةاٌدؼرؼطؾبماظؼرارمعنمو-م1

ودسلامم.مللالعةماألشذؼلةممظؾللؾطاتماٌعـقلةمبمماظدوظقلةممواظشلؾؽةممـظؿةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةموػقؽةماظددؿورماظغذائيماٌبنيم

،ماىلوعماظـامجلةمسلنممممارئواظطلموحلاالتمماظغذائقةمزعاتماألـؼاشماظدوظيمحولمإدراجمدالعةماألشذؼةميفماظإىلمماظؼرارمأؼضًا

دالعةماألشذؼةمواظؿغذؼةمواألعنماظغذائيمسؾىمسبلومذلاعلمممضضاؼامواظدسمماظؿؼينمظؾدولماألسضاءمواظوطاالتماظدوظقةمظؾـظرميفم

م.وعؿؽاعل

م

م

م

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R3-ar.pdf


3  CL 140/INF/6 

 1111 عام رأة اؾرقػية يفاملبشأن يف جلـة وضع املرأة ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة ؿشارؽة -  ثاـيًا

م

باظؿعاونمزؾت،ماظزراسةمواألعنماظغذائي،موذباظيماظوطاظةماظرائدةمظؾؿرأةماظرؼػقةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممتـلم-م4

ؼؾليممم2132اضلرتاحمسلامممموإنم.ماٌرأةماظرؼػقلةم،متـاصرمضضقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌياظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةمصـدوقماظععم

بعـلوانممم2131مآذار/علارسميفمؾفـةموضلعماٌلرأةمممظدثماىاغيميا:ملـةماٌاضقةاظاإلنازاتماظيتمهؼؼتمذبؿوسةمعنم

م2131مغقلان/يفمأبرؼلوايدثماظؿقضرييماظذيماغعؼدم؛م"هدؼاتماغعدامماألعنماظغذائيواجفةمٌاتماٌـؿفماظـلاءدسمم"

اٌوضلوسقةمممؾلدورةمظاىلزءماظرصقلعماٌللؿوىمممموم؛جؿؿاسيؾؿفؾسماالضؿصاديمواالظماالدؿعراضماظوزاريماظلـويبصقؿامؼؿعؾقم

اظلدوظيمظؾؿـؿقلةماظزراسقلةممممـظؿلةمواظصلـدوقممماٌصقلهممضلدعتمماظلذيممم2131ممتلوزم/ؼوظقوسيميفمؾؿفؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاظ

للاواةمبلنيمممقمباٌصقؿلامؼؿعؾ لممماٌؿػلقمسؾقفلامدوظقلاًمممواالظؿزاعاتمتـػقذماألػدافم"بشأنممًاعشرتطمًاوبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيمبقاغ

م".اىـلنيمومتؽنيماٌرأة

 
وصرمبقاغلاتممدلقميفماظزراسلةمومماٌلرأةمسؾلىممم2133-2131حاظةماألشذؼلةمواظزراسلةمممدريطزمتؼرؼرم،م2133يفمساممو-م5م

جلراءمماجملؿؿلعممواظؿؽاظقفماظليتمؼؿؽؾلدػامممظػفوةمبنيماىـلني؛مااظزراسة،موععـىمضطاعميفممؿفابشأنمعدىمعلاػؿجدؼدةم

ؾلقاداتماظزراسقةمددماظػفوةمظأعنمشذائي؛موطقفمميؽنمـلنيمعنمحقثمعامؼػؼدمعنمإغؿاجمزراسيموبنيماىسدمماٌلاواةم

م.بنيماىـلني

 
مأخلذمواصلؾةممٌؾؿـظؿلةممباظـلؾةمظوػذهمصرصةمرئقلقةم.ماٌرأةماظرؼػقةسؾىمم2132يفمساممىـةموضعماٌرأةمطزمدرتو-م6م

األشذؼلةمموطاالتمإىلماٌـظؿةمـضممودؿ.م2133-2131ؼةمواظزراسةمحاظةماألشذتؼرؼرمبعدماالغؿفاءمعنممزعامماٌؾادرةمخصوصًا

ىـةمعـؿدىموحاظةماألشذؼةمواظزراسةمؿؼرؼرمظضؿانمغشرماظدروسماظرئقلقةمظهلامماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًااألخرىمواظزراسةم

م.غطاقموادعسؾىمم2133عاممظاظعؾوممواظؿؽـوظوجقامومغوعماىـسبشأنموضعماٌرأةم

م

 

 ملؤمتر األرراف يف اتػاؼية اؾتـوع اؾبيوؾوجي اؾعاذرؿاع جتاإل - ثاؾثًا

م

م29إىلمم38سؼلدميفماظػلرتةمعلنمممماظلذيمماسؿؿدماالجؿؿاعماظعاذلرمٌلؤمترماألرلرافميفماتػاضقلةماظؿـلوعماظؾقوظلوجي،ممممممم-م7

ةمظؾػلرتمظؿـلوعماظؾقوظلوجيمممبشلأنمامٌلدةمسشلرمدلـواتممممميفمغاشوؼا،ماظقابان،مخطةمادلرتاتقفقةمم2131متشرؼنماألول/أطؿوبر

اظؾقؽةممإدارةودسيمصرؼقم.معنماٌـظؿاتمايؽوعاتمبدسممعنماٌـظؿاتمايؽوعقةماظدوظقةموشريػادؿـػذػامم،2133-2121

طلةممًعلنمام"ميؾؿـوعماظؾقوظلوجمظميشؿؼأأػدافم"سدةموتؽؿليم.معـظوعةماألعمماٌؿقدةسؾىمغطاقمهدؼدمتدابريماظؿـػقذمإىلم

ؾقلدمعلنمممظ،موبشلؽلمأسلمم،ممموادؿكداعهماٌللؿدامممقوظوجيمظألشذؼةمواظزراسةظؿـوعماظؾظصونماأدادقةمأػؿقةماالدرتاتقفقةم

 .اظػؼرمواظؼضاءمسؾىماىوع

م

واظؿؼادلمماظعلادلمواٌـصلفمممممبشأنمايصولمسؾىماٌلواردماىقـقلةممبروتوطولمغاشوؼامماسؿؿدمعؤمترماألررافمأؼضًاو-م8

م38/2119الحظمعؤمترماألررافمعلعماظؿؼلدؼرماظؼلرارممممو.ماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجياٌؾققمبمادؿكداعفاظؾؿـاصعماظـاذؽةمسنم
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بعماًاصماخذميفماالسؿؾارماظطسؾىماألٌػاوضنيمامةـاذدمب،ماظلاددةمواظـالثنيمـظؿة،ميفمدورتهاٌعؤمترماظذيمضامممبوجؾهم

أػؿقلةممبحمؼصلرمبشلؽلممبروتوطلولمغاشوؼلاممموؼؼلرمم.مظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسي،موالمدقؿاماٌواردماظوراثقةمظألشذؼلةمواظزراسلةمم

بعماًاصمظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسيمومساتهماٌؿقزةمواٌشاطلماظيتماسنماظطمألعنماظغذائي،مصضاًلؿقؼققمااٌواردماظوراثقةمظ

دوظقةمبشأنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةماظعاػدةمباٌمأؼضًامؼعرتفاظربوتوطولماظذيموإنم.مممقزةمحؾواًلؼؿضيمت

تػاضلاتمماال،ممبلاميفمذظلكمممػاوتـػقلذماتػاضلاتمدوظقلةمأخلرىمذاتماظصلؾةممممموضلعمممميـعماألررافمصقفامعلنممطأداةمعؽؿؾة،مال

والممػلدافماالتػاضقلةمواظربوتوطلولمممألوتؼادلمماٌـلاصع،مذلرؼطةمأنمتؽلونمداسؿلةمممممممةمبشأنمايصولمسؾلىماٌلواردمماٌؿكصص

مللؾوكماظعلدوغاتمموهلدؼثموادلؿكدامممممإسلدادمبـودمتعاضدؼةممنوذجقة،موطذظكمموضعربوتوطولموؼشفعماظ.متؿعارضمععفا

م.أوماٌعاؼريمصقؿامؼؿعؾقمبايصولمسؾىماٌواردموتؼادمماٌـاصع/اظؿوجقفقةموأصضلماٌؿارداتمومواًطوطاظطوسقةم

م

للاحؾي،مماٌقاهماظداخؾقةمواظؿـوعماظؾقوظلوجيماظؾقلريمواظمممعـفام،أعورمجؾةممبشأنماسؿؿدمعؤمترماألررافمضرراتوم-9

واظوضودمايقلويمواظؿـلوعمممم،ايرجياٌلؿداممواظؿـوعماظؾقوظوجيمكداممواٌـارقماحملؿقةمواالدؿمؾفؾالواظؿـوعماظؾقوظوجيمظ

اظلذيممؼرارمبشلأنماظؿـلوعماظؾقوظلوجيماظزراسليمباظلدورماظؼقلاديممممممماظعرتفموؼ.ماظغازؼةماظغرؼؾةسنماألغواعمماظؾقوظوجي،مصضاًل

الحلظمعلعماظؿؼلدؼرماظعؿللمممممؼو.مأنماظؿـوعماظؾقوظلوجيماظزراسليممدسممتـػقذمبرغاعجمسؿلماالتػاضقةمبشذبالمٌـظؿةميفمتؤدؼهما

اظؿـلوعممخبصوصمـظؿةماٌاظيتمتؼودػامٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمواٌؾادراتماظدوظقةماظـالثمػقؽةماؾؿـظؿةموظاىاريم

اظؿؼرؼرم"ـشرمباص،مخشؽلمورحبمعؤمترماألرراف،مب.مواظؿـوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةمواظؿغذؼةمواٌؾؼقاتاظؾقوظوجيمظؾرتبةم

ٌواصلؾةمتطلوؼرمخطلةمممممعؿقـلةممضاسدةمتؼـقلةم"باسؿؾارهمم"يفماظعاملمواظزراسةواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةماٌاظـاغيمسنمحاظةم

يفمدورتفلاماٌؼؾؾلةمممماٌلؿقدثةيفمعشروعمخطةماظعؿلماظعاٌقةمقؽةمودؿـظرماهل".ماظعؿلماظعاٌقةمبشأنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقة

علؤمترماٌـظؿلةميفمممعلنمضؾللممم،مالسؿؿادػامعنمضؾلمعؤمترمتؼينمدوظليمأومم(2133ممتوز/ؼوظقوم22-38)ماظـالثةمسشرةؼةماظعاد

م.2131سامماظـاعـةمواظـالثنيمدورتهم

 
م،مأنمتعؾلنماًاعللةمواظللؿنيمماىؿعقةماظعاعةمظألعلمماٌؿقلدة،ميفمدورتفلاممممضررتمسؼبمدسوةمعؤمترماألرراف،موم-31م

م.األعمماٌؿقدةمبشأنماظؿـوعماظؾقوظوجيمسؼدم2121-2133اظػرتةم

م

 اؾتـوع اؾبيوؾوجي ياؾسيادات يف جماؾؾؾعؾوم واحلؽوؿي اؾدوؾي  املـرب - رابعًا

  وخدؿات اؾـظم اإلقؽوؾوجية

 

م،م2131مطلاغونماألولم/دؼللؿربمم21يفمم،اًاعللةمواظللؿنيمممدورتفلاممخلاللماىؿعقةماظعاعةمظألعمماٌؿقدةمدستم-م33

عـفاجمحؽوعيمدوظيمظؾؿعاونماظلقاداتيمواظعؾؿيميفمماظالزعةمإلغشاءاٌؼؾؾةماًطواتممإىلمادباذدةمظؾؾقؽةمبرغاعجماألعمماٌؿق

برغلاعجماألعلمماٌؿقلدةممممعلنممورؾؾتماىؿعقةماظعاعةماألعلمماٌؿقلدةممم.مذبالماظؿـوعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظمماإلؼؽوظوجقة

اٌللائلمموتشلؿلمم.ميفمأضلربمصرصلةمممؽـلةمممماٌـفلاجمذامواظرتتقؾاتماٌؤدلقةمهللمداظقبمسؼدمجؾلةمساعةمظؿقدؼدماألظؾؾقؽةم

م.واظؾؾدماظذيمدقلؿضقػهماٌـفاجاظيتمدؿـشئمػذام(ماٌـظؿات)ـظؿةمنمحؾفاماٌؼؿعّقظؼةماظيتماعاظ
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جمبرغاعهمَدَؼَسألصقابماٌصؾقةماٌؿعددؼنممزبصصظثمحؽوعيمدوظيمثابعدماجؿؿاعموجاءمرؾبماىؿعقةماظعاعةم-م32م

غؿلائجمم"وصليممتو.م2131محزؼلرانم/ؼوغقلومم33-7اظػلرتةمعلنمممخلاللمممجفورؼةمطورؼلا،مميفميفمبودان،ماألعمماٌؿقدةمظؾؾقؽةم

اظعالضلةمبلنيماظعؾلوممواظلقادلاتميفمممممماٌـلربمبأنمؼعززمػلذاممنميفماالجؿؿاعموايؽوعاتماياضرموممـؾماماسؿؿدػيتاظم"بودان

 أو واحلدةمتفلاممإدار تؿلوىلمعؿلمطفقؽةمحؽوعقةمدوظقةمعلؿؼؾةمأنمؼيموذبالماظؿـوعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظامماإلؼؽوظوج

ماٌـلربمػلذاممؼـؾغليمأنمتؿللممتؼققؿلاتمممم.مهلااظؼائؿةممفاأومبراذبمفاصـادؼؼأوممفاوطاالتأومعـظؿاتماألعمماٌؿقدةمممعن أطـر

اظليتمماٌعؾوعلاتممؿلامأنممط.ماظلقؼنيمددمأوجلهمسلدمممموأنمهلممالظقةموأنمدبضعمالدؿعراضماألضرانواالدؿؼماظعؾؿقةمباٌصداضقة

اظلقادللاتممردلممدسممأنمؼلممأؼضللًاربمظؾؿـلمؼـؾغليممو.ممتؾليماظلقادللاتمالممفلاماظلقادللات،موظؽـبؿصللممأنمتؼـؾغليمموصرػلاممؼ

اظرتابطمبنيماظعؾلوممواظلقادلاتمسؾلىمممممأوظوؼاتماياجاتمإىلمبـاءماظؼدراتماظرئقلقةمظؿقلنيأنمضبددمطذظكموتـػقذػا،مو

علنمضؾللممموذبؿوسلةماظـؿلاغيممماظصلادرمسلنمممعودؽوطامإسالنمضؾلمعنمباظرتحقبمبودانممغؿائجحظقتمو.ماٌلؿوؼاتماٌالئؿة

م.ٌؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيماظعاذراالجؿؿاعم

م

عـلذمصلرتةمروؼؾلةمصقؿلامؼؿعؾلقمممممممدورعامتضطؾعمبهمعلنممومةخربمتؿؿؿعمبهمعنمؿاسمصضاًلوم،ـظؿةاٌيفمضوءموالؼةموم-م31

األخرىمذاتماظصؾةمبلاظؿـوعماظؾقوظلوجيممممةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعاملمواظؿؼققؿاتدورؼةمياظاظمؿؼققؿاتباظ

بصلػؿفامجفلةمصاسؾلةممممـظؿلةممبؿقدؼلدماٌمماٌـلربمعشلاوراتممايؽوعاتماٌشارطةميفمموممـؾمضاموخدعاتماظـظامماإلؼؽوظوجي،م

األعلمممبرغلاعجمموطلذظكمم)ادقةميفماٌـظؿلةممئفعماألجفزةماظربودانمتشمغؿائجوظذظكمصإنم.مـربؾؿظمًاممؽـمًارئقلقمًاوذرؼؽمعفؿة

م.رػاميفمػذهماظعؿؾقةادوأعواصؾةماظـظرميفمسؾىم(ماٌؿقدةمظؾؾقؽةمواظقوغلؽو

م

 املـتدى اؾعاملي ؾؾؿياه وأدبوع املياه اؾعاملي - خاؿسًا

م

دنمزبؿؾػلةمطللمثلالثممممعلممامتلؿضلقػفماظليتماظللابؼةمظؾؿقلاهممممةاظعاٌقلممـظؿةمبشؽلمعؾقوزميفماحملاصلاٌذارطتم-م34

مسلاممم؛مادلطـؾول،م2116سلاممم؛مغقومعؽللقؽو،مم2111سامم؛مطقوتو،م2111ساممالػاي،مم؛3997ساممعراطش،م)دـواتم

م(.2119

 
ععظؿفلاممسؾىمإىلماحملاصلماظيتمؼلقطرمم"اٌقاهميفماظزراسة"صوتمجؾبمعنمأجلمأػؿقةمـظؿةماٌعشارطةموتؽؿليمم-35م

أطلربممأػؿقلةممناحماٌـظؿلةميفمإسطلاءماظزراسلةممممإىلمموادؿـادًا(.مظشربمواظصرفماظصقيعقاهما"م)اٌقاهميفماٌـارقمايضرؼة"

مإدارةممأخلذتمؾؿـظؿلة،ممظاٌدؼرماظعلاممموخاللماٌـؿدىماٌاضيميفمادطـؾول،موبعدماجؿؿاعمبنيمرئقسماجملؾسماظعاٌيمظؾؿقاهم

ـؿدىماٌقلاهماظعلاٌيمممباظـلؾةمٌ"ماٌائيمواظغذائياألعنم"بشأنماٌواضقعقةماألوظوؼةمعفؿةمتـلققمساتؼفاماٌواردماظطؾقعقةمسؾىم

م.2132مآذار/عارسيفميفمعردقؾقا،مصرغلا،ماظلادسماٌزععمسؼدهم

م

نموٌفـقلمؼؾؿؼليمصقلهماممحلدثمػلامممموػلوممم،األدؾوعماظعلاٌيمظؾؿقلاهممطلمدـةمععفدمدؿوطفوملماظدوظيمظؾؿقاهموؼـظمم-م36

.مايؽوعاتمٌعاىةماظؿقدؼاتماظرئقلقةماٌؿصلؾةمباٌقلاهمممودةموممـؾواٌـظؿاتمشريمايؽوعقةمواظعؾؿاءموعـظؿاتماألعمماٌؿق

م.ؾفـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقةظماجؿؿاعماإلدارةماظعؾقاالدؿضاصةممةتؼؾقدؼمعـادؾةـلمميطؿامأغهم
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م

مؾوعماظعلاٌيمظؾؿقلاهممميـللماألدلمممواظطقفماظذيمؼـؿؿونمإظقه،سددػممارتػاعمومؾؿشارطنيظميعاظاظلؿوىمإىلماٌموغظرًا-م37

م2116عـذمساممماألدؾوعماظعاٌيمظؾؿقاهاٌـظؿةميفممشاركتو.مدوظيإسالعيمومصدىؼؽونمهلاممردائلمرئقلقةمإلصدارمعـادؾة

ؿشاركميفمتـظقممطم2131يفمساممو،م(ؾفـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقةظرئقسمطم2119مساممىحؿم2117مساممعـذ)

 :"اٌقاهماظعادعةدارةمإوغوسقةماٌقاهم"اظصؾةممبوضوعممذاتؾؼاتماظدرادقةماي

 ادرتاتقفقاتموحواصزم:اٌقاهماظعادعةبتؼؾقلمزباررماظريم •

 يفماظزراسةمظؾؿقاهماظعادعةاظؿوجقفقةمظالدؿكدامماآلعنماًطوطمعؾوعاتمسنماظـلكةماظـاغقةمعنمذبؿوسةماٌمإصدار •

ماظؼضاؼاماظرئقلقةموأوظوؼاتماظعؿل:مايضرؼةارقميفماٌـإدارةماٌقاهمم-م2133اظقومماظعاٌيمظؾؿقاهم •

م

عرطزمموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمومىـةماألعمماٌؿقدةماٌعـقةمباٌواردماٌائقةباظؿعاونمععمماظػعاظقاتسؼدتمػذهموضدم-م38

م:ظؿاظقةاماظػعاظقاتصبريمتـظقمموػذهماظلـةم.ماٌعفدماظدوظيمإلدارةماٌقاهمواظؾـكماظدوظيومحبوثماظؿـؿقةماظدوظقة

 ؾولايدسوةمإلصبادم:ماظغذائياٌائيمواألعنم:م2132اظقومماظعاٌيمظؾؿقاهم •

 اظغذائياٌائيمواألعنمبشأنمسؿؾقةماظؿشاورممةمعنقدقادردائلم:ماظلادسمظؾؿقاهمـؿدىماظعاٌياٌ •

 ألغظؿةماٌعرضةمظؾكطرا:ماألراضيمواٌقاهميفماظعاملعواردمحاظةم •

م.إىلماظؿقدثوةماٌـظؿنيم؟مدسأليمادؿكداعاتغوسقةمعقاهمأيم •

م

مىـلةماألعلمماٌؿقلدةماٌعـقلةمبلاٌواردماٌائقلةمممممم)علعماظشلرطاءماآلخلرؼنممممباظؿعلاونمموتعؼدمػذهمايؾؼلاتماظدرادلقةممم-م39

ماجملؾسماظعاٌيمظؾؿقاهومواظؾفـةماظدوظقةمظؾريمواظصرفظؾؿقاهممععفدمدؿوطفوملماظدوظيوماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةماظصـدوقو

م(.وشريػام،اظـظمماظؿطؾقؼيؿقؾقلمظماٌعفدماظدوظيو

م

ؿؤمتر األرراف اؾسادس عشر يف اتػاؼية األؿم  مبوجباآلثار املرتتبة عؾى املـظؿة     - داددًا

 (املؽسيك)املتحدة اإلرارقة بشأن تغري املـاخ اؾذي عؼد يف ؽاـؽون 

 (1111ؽاـون األول /دقسؿرب -تشرقن اؾثاـي/ ـوػؿرب)

م

 :ممتمهدؼدماظـؼاطماظرئقلقةماظيتمهلامتأثريمعؾاذرمسؾىموالؼةماٌـظؿةم،طاغؽونضؿنماتػاقمم-21

م؛ماالغؾعاثاتاًاصةمباظؿعفداتماياظقةمزؼادةممبضرورةاالسرتافماظرمسيمم(3)

 

 :م،ممباميفمذظكاألجلماظطوؼلؼرارمبشأنماظعؿلماظؿعاوغيماظم(2)

 (مفؿؽّقباظماٌؿعؾقطاغؽونمإرارم)فماظؿؽّقميفمذبالاظعؿلمتعزؼزم •

 اظؿكػقف؛مميفمذبالاظعؿلمتعزؼزم •
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 دوظي؛ماظورينموسؾىماظصعقدؼنماظهلنيماظؿؼققؿاتم •

 سؾىماظصعقدماظورين؛ماٌـادؾةممإجراءاتماظؿكػقفتلفقلم •

إجللراءاتم:ممبللاميفمذظللكمم،خػللضماالغؾعاثللاتماظـاوللةمسللنمإزاظللةماظغابللاتموتللدػورػاميفماظؾؾللدانماظـاعقللةممممم •

 ظغابات؛موااظزراسةمماظعالضةمبنيغاباتمسؾىمدؾقلماٌـالميفماظؿكػقفماحملؿؿؾةماٌؿصؾةمجبؿقعمأغواعماظم

باظـللؾةمظؾؾؾلدانماظـاعقلةممممم2121حبؾلولمسلامممممدلـوؼاًم/مأعرؼؽليمعؾقلارمدوالرممم311اظصـدوقماألخضلر،مم)ماظؿؿوؼل •

سؾلىمماظؼّقمماظؾـكماظدوظيمسؾىمأنمؼؽونمم.ربوناظؽااغؾعاثاتمتؿلممباشبػاضمؿـؿقةمباظـلؾةمظتأثريماٌـاخموٌواجفةم

 (مةعؤضؿمبصورةاظصـدوقم

 تأجقلممتدؼدمبروتوطولمطقوتومم(1)

 اظزراسةمبماًاصعؿلماظبرغاعجمتأجقلمم(4)

 :مػيوم،والؼةماٌـظؿةبأحداثمأخرىميفمطاغؽونمذاتمصؾةمومثةم

 اىاغؾقة؛مماألحداثترطقزمضويمسؾىماظزراسةمواألعنماظغذائيميفماظعدؼدمعنم •

 م.اٌـادؾؿنيعنميفمطلمذكصمم2111أطـرمعنمعشارطةمامععمربطاموثقؼاظزراسةموؼومماظغاباتمربطمؼومم •

 :متغريماٌـاخيفمذبالمظعؿلماٌـظؿةماٌلؿؿرملؾةمـباظاالسؿؾاراتماظرئقلقةمتردمأدغاهموم(5)

.مفتوضعلاتمعللاػؿةماٌـظؿلةموعشلارطؿفا،موالمدلقؿاميفمذبلالماظؿؽّقلمممممممإىلمزؼلادةمماظصلـدوقماألخضلرممممأدىمإغشاءم(أ)

ؽلونمغؼطلةمممؼـظؿلةمأنمماٌفمعلعمتغلريماٌـلاخميفممممؾؿؽّقلمسلدادمبرغلاعجمإرلاريمظمممإلمظشلاعلماواىلاريمموميؽنمظؾعؿلمم

 .ماغطالقم

دلقأخذمممخػلضماالغؾعاثلاتماظـاولةمسلنمإزاظلةماظغابلاتموتلدػورػاميفماظؾؾلدانماظـاعقلةمممممممممبرغاعجمنماالتػاقمسؾىمإم(ب)

ؾعاثاتماظـاولةمسلنمإزاظلةماظغابلاتمممممػضماالغوؼوصرمبرغاعجماألعمماٌؿقدةماٌؿعؾقمخب.مؾؿـػقذظعرحؾةمسبوماظؾؾدانمم

دورمؼصلؾحممأنمؼلرجحممو.مرؾؾاتمايصلولمسؾلىماظلدسممعلنماظؾؾلدانمممممتؿزاؼدموعنماٌرجحمأنم.مظؾؿضيمضدعًامأدادًام

 م.اٌعرصةمبصورةمعؿزاؼدةسؾىممضائؿًااٌـظؿةمم

باظؿـؿقللةمماصاًللمعؿلللاظيفمبرغللاعجممةوصرمضقللادةمػاعللدللقتغللريماٌـللاخميفماظزراسللةممآثللاراظؿكػقللفمعللنمبرغللاعجمم(ج)

،موتؼقلقمممةقلماظزراسيفماظؾؾلدان،موضاسلدةمععرصقلةمٌؿاردلاتماظؿكػقلفممممممسؿؾقاتمورؼؾقلةمموػذامؼشؿلم.مواظزراسةم

 م.إعؽاغاتماظؿكػقفميفمضطاعماظزراسةواالغؾعاثاتمم

اٌالحظلاتممإىلمهللنيممم،،مسؾلىمدلؾقلماٌـلالممم"قلةماٌـاخدعاتماًلم"اٌعـوغلةمماظشراطةماٌـظؿةميفمأدتمعشارطةمم(د)

 .مادرتاتقفقةمأػؿقةباألشذؼةمواظزراسةمسؾىمضضاؼامـظؿةماٌترطقزماتلاممععمم-واظؿقؾقالتمودسممادباذماظؼرارم

سؾلىمحلدمممماظزراسلةمضطلاعممعنماظزراسةمواظطاضلةماٌللؿفؾؽةميفممماٌؿأتقةمضضاؼاماظطاضة،ماظطاضةمدقؿزاؼدماظرتطقزمسؾىمم(لػ)

م.دواء

تشرقن /أؽتوبر 11الفاي، )ؾغذائي وتغري املـاخ ؿؤمتر الفاي بشأن اؾزراعة واألؿن ا - دابعًا

م(1111تشرقن اؾثاـي /ـوػؿرب 1 -األول 

م
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محولماظعاٌيماظؼؿةموعؤمترم،(2119مأؼار/عاؼومغقوؼورك،)مسشرةماظلابعةمدورتفاميفماٌلؿداعةماظؿـؿقةمىـةمأذارتم-23

ماألعنماغعداممهدؼاتمٌواجفةماٌؾقةماجةايمإىلمأخرى،مورباصلم،(2119ماظـاغيمتشرؼن/غوصؿربمروعا،)ماظغذائيماألعن

مسؾىماظطؾبمعنماٌزؼدمضعتوماظزراسيماظؼطاعميفمداخلوتؿمبقـفامصقؿاموثقؼًامارتؾارًامترتؾطماظيتماٌـاخموتغريمواظؿـؿقةماظغذائي

م.اظؼطاعمسؾقفامؼعؿؿدماظيتماالؼؽوظوجقةماظـظم

م

ماًاصمواظؼطاعمواإلضؾقؿقةماظدوظقةمواٌؤدلاتمواٌـظؿاتمايؽوعاتمعنمنوعشارطمالػايمعؤمترمحضرمضدوم-22

مررؼقمخاررةمإسدادمأجلمعنماظعؾؿيمواجملؿؿعمواٌزارسنيماٌدغيمواجملؿؿعماًريؼةمواٌؤدلاتمايؽوعقةمشريمواٌـظؿات

مإىلماظؿوصلمسؾىملاسدةاٌميفماظطرؼقمررةاخمعنماهلدفممتـلوم.اٌـاخموتغريماظغذائيمواألعنماسةاظزرمذباالتميفمظؾعؿل

مؿفاععاىمؼؿعنيماظيتماجملاالتماظطرؼقمخاررةموهددم.اٌـاخموتغريماظغذائيمواألعنماظؿـؿقةمذباالتميفمثالثقةمعؽادب

مؼراسيممنومسبوماالغؿؼالبمباظزراسةماظصؾةمذاتمواظؿدابريمواظلقاداتماالدؿـؿاراتمظربطموادؿـؿاراتمظؿزاعاتامؿضؿنتو

م.اٌـاخ

 
مبدءمعواصؾةمأجلمعنماادؿكداعفمودقؿممعلؿؿرمتطورميفمدؿؽونمألغفام"حقةموثقؼة"معؿلظؾماظطرؼقمخاررةموتعؿربمم-21م

مسؾىماظطرؼقمخاررةمتـطويموالم.اٌصؾقةمأصقابمؿقعىمذاعؾةمعشارطةمععم،فاغطاضموتودقعمبفامعرتؾطةمةوأغشطمذراطات

 :عـلماألخرىماظدوظقةماظعؿؾقاتمغؿائجميفموتلاػممتدسممبلم،ةعلؾؼمأحؽام

 اظعاٌي؛ماظغذائيماألعنمىـة •

 اٌـاخ؛متغريمبشأنماإلرارؼةماٌؿقدةماألعمماتػاضقةم •

 اظؿصقر؛مٌؽاصقةماٌؿقدةماألعمماتػاضقة •

 اظؾقوظوجي؛ماظؿـوعماتػاضقة •

 .21م+مرؼومسؿؾقةم–ماٌلؿداعةمظؾؿـؿقةماٌؿقدةماألعممعؤمتر •

 
م.2132مساممصقؿـاممدؿلؿضقػهماظذيماٌؿابعةمرعؤمتمإىلمؤدؼةاٌماظػرتةميفماظعؿؾقةمػذهمدسممػوظـدامحؽوعةموتواصلمم-24م


