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معوجزمسنماالدؿـؿاجاتمواظؿوصقات

م

ماألشذؼةم معـظؿة مدلؤمتر مواظـالثني ماظلاددة مواظدورة ماظغذائي ماألعن محول ماظعادلي ماظؼؿة معؤمتر مسن ماظـاذؽة ادللائل

محنومرؤؼةمجدؼدةمظشؾؽةمادلؽاتبمادلقداغقةم–تـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼةمم–واظزراسةم

م

مإّنماٌممتر
م
 سؾكماظرؤؼيموسؾكماالضرتاحوتماٌؿصؾيمبفقؽؾماظشؾؽيموررؼؼيمسؿؾفوممصودق-م1

أّنمععوؼريماظؿغطقيماظؼطرؼيماظقاردةمظممخطيماظعؿؾماظػقرؼيمػلمععوؼريمجّقدةمعـماظـوحقيماظـظرؼيموظؽـفوممرأى-م2

 .شريمسؿؾقي،مخوصيمظممحوظيمأصرؼؼقو

م

م:مبومؼؾلمأوصك-م3

 وضعماالحؿقوجوتماًوصيمألصرؼؼقومظممايلؾونموتلعنيمذؾؽيمضقّؼيمعـماٌؽوتىماظؼطرؼةيمبوسؿؾورػةومسةوعً مممم

 ؾؾقيمتؾؽماالحؿقوجوت؛أدودقًومظؿ

 اسؿؿودمتعددماظؿػقؼضوتمظـمؼؽقنمعـودؾًومظؾؾؾدانماألصرؼؼقيمألّنمظدؼفوماحؿقوجوتمعودةيموعؾّقةيمتلةؿقجىمممم

 اٌلوسدةمواظدسؿ؛

 دقفمتؾؼلماٌـظؿيمسؾكماٌؽوتىماٌقداغقيماٌقجقدةمحوظقًومظمماإلضؾقؿ،مالمبؾمدؿزؼدمعةـمسةددػومإذامأعؽـفةومممم

 ذظؽ؛

 اٌقداغقيمبقادطيماٌقاردماٌوظقيمواظؿؼـقةي،مصضةً مسةـمتةدرؼىمعةقزػلمتؾةؽماٌؽوتةىمممممممممؼـؾغلمتدسقؿماٌؽوتى

 تدرؼؾًومأصصؾ؛

 ؛عراجعيمععوؼريماخؿقورموتعقنيمممـؾلماٌـظؿيمدورؼومحلىمتطقرماحؿقوجوتماظؾؾدان 

 ابمتػودؼًومظشغقرمعـوصىمممـؾلماٌـظؿيمظػرتاتمرقؼؾي،مؼـؾغلمصرضمحدمزعينمسؾةكماظؾؾةدانماألسضةوبمإلبةدمممم

 .ع حظوتفؿمسؾكماظؿعققـوتماظيتمؼؼرتحفوماٌدؼرماظعوم

م

مإصالحمجلـةماألعنماظغذائيماظعادلي

مإّنماٌممتر
م
االضرتاحماظداسلمإشممإغشوبمجمؿقسيمتقجقفقيمإضؾقؿقيمخمصصيمٌلوغدةمإص حمىـيماألعةـماظغةذائلماظعةوٌلمممممأّؼد-م4

معةعمودؿؽقنمػذهماجملؿقسيماظؿقجقفقيمبؼقودةماظرئقسماظدائؿمظؾؿممترماإلضؾقؿلمألصرؼؼقوماظةذيمدةقعؿؾمبوظؿعةوونمممم

م.أسضوبمعؿطقسني

م
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بةلنمممأوصةكمبنيماهلقؽوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقةيماظػرسقةيمواإلضؾقؿقةيمومممضؾؼفمإزابمايوجيمإشممهلنيماظؿـلقؼممأبدى-م5

م.تعوجلماجملؿقسيماظؿقجقفقيمػذاماٌقضقع
م

م ميفماقإضؾقم، مادلـظؿة مأغشطة مسن م:311-3119)تؼرؼر مسنم( ماظصادرة ماظؿوصقاتماظرئقلقة مبشأن واقإجراءاتمادلؿكذة

معؤمترمادلـظؿةماخلاعسمواظعشرؼنمألصرؼؼقا
م

مإّنماٌممتر
م
اظؿؼرؼرماظذيمدّؾطماظضقبمسؾكماظـؿوئٍماظرئقلقيمألغشطيماٌؽؿىماإلضؾقؿلمألصرؼؼقومواٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيممأضّر-م6

م ماظػرتة مواظربغوعٍمم2009-2008خ ل مألصرؼؼقو مواظعشرؼـ ماًوعس ماإلضؾقؿل ماٌممتر متقصقوت متـػقذ بشلن

م.ماٌقداغل
م

م مادلاظقةمم1223-3121تـػقذمبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقةمظؾػرتة ميفماظػرتة مأصرؼؼقا وجماالتماظعؿلمذاتماألوظوؼةمقإضؾقم

ماظؿاظقة
م
مإّنماٌممتر-مم7
م

 ظ تلوقمبنيمجموالتماألوظقؼيماٌؼرتحيموأػدافماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو؛مأسربمسـمتؼدؼره 

 ؛2013-2012وم2011-2010جموالتماألوظقؼيمظؾػرتتنيممصودقمسؾك 

 بلنمتؼقمماٌـظؿيممبومؼؾلمأوصك: 

مدسؿماظؾؾدانماألسضوبمإلسدادمخططمادؿـؿورؼيمع ئؿي؛-م

م.2013طػوظيموجقدمعومؼؽػلمعـماظؾقوغوتمظرصدماظـؿوئٍمبـفوؼيمدـيم-م
م

مإغشاءمعرطزمسادليمعوّحدمظؾكدعاتمادلشرتطة
م

مؼشؿؾماالدؿداعي،مععممأوصك-م8 متؼققؿمعؿعؿؼمالضرتاحمإغشوبمعرطزمسوٌلمظؾكدعوتماٌشرتطي،مبفو اٌممترمبنجراب

إعؽوغقيماٌصودضيماظـفوئقيمسؾقفمعـمضؾؾمىـيماٌوظقيمواجملؾس،مبؼصدمإدراجفمظمموثقؼيمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيم

م.اظؼودعي
م

 اظؾـودمادلطروحةمظؾؿـاضشة

م

مؿةمظؿلرؼعمسؿؾقةمتـػقذماظربغاعجماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقااظدسممادلؼدممعنمادلـظ

اٌممترمبلنمتقاصؾماٌـظؿيموتؽـّػماظدسؿماظذيمتؼدعفمٌػقضقيماالهودماألصرؼؼلمووطوظيماظؿكطقطمواظؿـػقذممأوصك-م9

م مأصرؼؼقو مظم ماظؿـؿقي مأجؾ معـ ماىدؼدة مبوظشراطي مغقؾود)اٌعـقي ماإل( ماالضؿصودؼي مواظؾؾدانمواجملؿقسوت ضؾقؿقي

م.األسضوب
م
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م:اٌممترماظؾؾدانماألسضوبمواٌـظؿيممبومؼؾلمأوصك-م10

 مبعدماظؿقضقعمسؾكم ماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيموالمدقؿومإلسدادمبراعٍمظ دؿـؿورمظممعرحؾيمعو تعزؼزمبـوب

ماالتػوضوتماظرمسقيموظقضعمدقودوتمضطوسقي؛

 م مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ ماظربغوعٍ مسؾك ماٌلؿقؼنيماظؿقسقي مسؾك ماظصؾي مذات ماألغشطي موإبراز مأصرؼؼقو مظم اظزراسقي

 اظقرينمواإلضؾقؿل؛

 اظدسقةمإشممتعؾؽيماٌقاردمواٌؿوبعيمحرصًومسؾكماظقصوبمبوظقسقدماٌؼطقسيمبؿؼدؼؿمترّبسوت؛ 

 معـم ماٌرجقة ماألػداف مظؿقؼقؼ ماٌ ئؿي مواالدرتاتقفقوت مواظلقودوت ماظؿؽـقظقجقو معـ مجدؼدة مأغقاع غشر

 اظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو؛

 ماالسؿؾوراتم موعراسوة ماظقرـقي ماظؿكطقط مسؿؾقي مضؿـ مأصرؼؼقو مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ ماظربغوعٍ إدراج

اًوصيمبوٌلوواةمبنيماىـلنيمظمماالتػوقماظرمسلماًوصمبوظربغوعٍماظشوعؾموظمماظعؿؾقوتماظ حؼيمإلبرامم

 االتػوق؛م

 كمتـلقؼماٌؾودراتماإلمنوئقيماظعدؼدةمسؾكماٌلؿقىماظقرينموإدراجفومضؿـماألػدافماإلصموظقيمايرصمسؾ

 اظشوعؾ؛مماظيتمؼلعكمإظقفوماظربغوعٍ

 مظممذظؽمعوم مبوظػعؾ،ممبو معدىمهؼقؼفو موتؼققؿ ماظزراسقيمظممأصرؼؼقو مشوؼوتماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقي رصد

 اٌوئيمعـماٌقزاغقيمظؾزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقي؛ظممم10أوصكمبفمإس نمعوبقتقمعـمختصقصمغلؾيم

 تقلريماظؿعوونمبنيمبؾدانماىـقبمظؾـفقضمبلغشطيمعومبعدماظؿقضقعمسؾكماالتػوضوتماظرمسقي؛ 

 ماظشوعؾم مبوظربغوعٍ ماًوصي مظمماٌلؿؼؾؾمظ تػوضوتماظرمسقي ماظذيمدؿؼّدعف مبوظدسؿ ماٌؿعؾؼي ماٌلوئؾ تقضقح

ؿمسوممظؾع ضيمبنيمخصوئصمعشورؼعماالدؿـؿورماظؼوبؾيمظؾؿؿقؼؾماظيتمحقٌمأنمػـوكمسؾكمعومؼؾدومدقبمصف

 .موخططماالدؿـؿورماظ حؼيمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوم2004ُأسّدتمظممسومم

م

مآثارمتغّقرمادلـاخمسؾىماألعنماظغذائيموإدارةمادلواردماظطؾقعقةميفمأصرؼؼقا

م

م:اٌممترممبومؼؾلمأضّر-م11

م
 تغّقرماٌـوخمعللظيمععؼدةموػوعيمهلوماغعؽودوتمعؾوذرةمسؾكماألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقيإّنم. 

 تقاجفمأصرؼؼقومهدؼوتمخطريةمعؿصؾيمعؾوذرةمبوغعدامماألعـماظغذائل. 

 ؼؿعّقـمبوظدرجيماألوشمماظؿصديمظؿغريماٌـوخمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلمبوظؿقازيمععمضضوؼومعشرتطيم

 .خرىأ

م

م.اٌممترماظؾؾدانماألسضوبمبلنمتلعكمجوػدةمظؾؿكػقػمعـمورلةمتلثريمتغريماٌـوخمسؾكماظزراسيمظممأصرؼؼقومأوصك-م12

م

م:اٌممترمبلنمتؼقمماٌـظؿيممبومؼؾلمأوصك-م13
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م
 مظممذظؽمعـم مظؾؿقسقي،ممبو موبراعٍ ماظؼدراتماٌمدلقي مظؾـوب مبراعٍ مإلسداد اظؿعوونمععمايؽقعوتماظقرـقي

متغريماٌـوخمواظؿؽّقػمععفمخ لم مسؾكمصفؿ ماظرؼػقي ماجملؿؿعوتماحملؾقي مٌلوسدة ماٌعورفماحملؾقي عراسوة

مغظرًامالرتؾورفمبوألعـماظغذائل؛

 إسدادممنوذجمظؾؿقضعوتموادرتاتقفقوتمظؾلقودوتماإلضؾقؿقيمواظقرـقيمعـمأجؾماظؿكػقػمعـمحدةمتلثرياتم

متغريماٌـوخ؛

 م تماٌؿوحيمسؾكمشرارمائؿؿوغوتماظؽربقن؛إتوحيماظػرصيمظؾقصقلمإشمماظؿلفق

 مإضوعيمغظؿمٌراضؾيماظؾقوغوت؛

 ماظؿؼينم مواظدسؿ ماٌطروحي ماظؼضوؼو موتؾلقط ماظؼدرات مبـوب مجمول ماظؿؼينمظم ماظدسؿ متؼدؼؿ مإعؽوغقي مظم اظـظر

اٌؽّقػيممالدؿكداممأغقاعمصّعوظيمعـماظؿؽـقظقجقومعـؾماظزراسيماحملوصظيمسؾكماٌقاردموادؿكدامماٌودةماظقراثقي

مععماظظروفماحملؾقي،مبوإلضوصيمإشمماالسؿؾوراتماًوصيمبؼضوؼوماٌلوواةمبنيماىـلني؛

 م.تقلريمسؼدماجؿؿوعموزاريمٌـوضشيمتلثريمتغريماٌـوخمواظؿؽقػمععفمواظؿكػقػمعـمورلتف
م

معلائلمأخرى
م

اٌممترماٌـظؿيمبنجرابمحقارمععمذرطوئفوماآلخرؼـمظمماألعؿماٌؿقدةمظؿقلريمتؼدؼؿماٌلوسدةماظػعوظيمسؾكممأوصك-م14

مبفوم ماظيتمتؼقم ماألغشطي مبؿـلقؼ ماٌكووفماٌؿعؾؼي موظطؿلغي ماظغذائل ماألعـ مؼؽػؾمهؼقؼ اٌلؿقىماظؼطريممبو

م.أجفزةماألعؿماٌؿقدةمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل
م

مومّرأض-م15 مونوحوتفو مووربفو متشورر مظم ماٌؿزاؼد ماظؾؾدان مبوػؿؿوم ماظدوراتمماضرتحاٌممتر مظم ختصقصموضًمطوٍف

م.اٌؼؾؾيمظؾؿممترمظؿؼدؼؿماظعروضموتشوررماٌعؾقعوتماظؼطرؼي
م

ظمماٌممترمبنس نمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلماظذيمُأّسدمظمماالجؿؿوعماظذيمسؼدتفمتؾؽماٌـظؿوتمظممظقاغداممرّحى-م16

م.سؾكماظؿزاعفومبؿقؼقؼماألعـماظغذائلمظمماإلضؾقؿمأثـكوم2010أؼورم/اًوعسمعـمعوؼق
م

م.اٌممترمسؾكمإس نمظقاغدامواصؼ-م17
م

بؿؼدؼؿماضرتاحمإشمممأوصكاٌممترمسؾكمتؽرؼؿماظدطؿقرمجوكمضققف،ماٌدؼرماظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموماتػؼ-م18

م.فمظممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيجمؾسماٌـظؿيمظؿكصقصمجوئزةمهؿؾمامس
م

ممأوصك-م19 ماظلقد مععوظل ماظرئقس مأؼضًو مرئقسمAfonso Pedro Cangaاٌممتر معـ ماظؽرميي ماٌلوسدة مبطؾى ،

،مظؾؿؼدممبطؾىمإشممغظرائف،مظمماظدورةماٌؼؾؾيمJosé Eduardo Dos Santosصمفقرؼيمأغغقال،مصكوعيماظلقدم

 .ئزةمجوكمضققفمظألعـماظغذائلمظمماالهودماألصرؼؼلظؼؿيماالهودماألصرؼؼل،معـمأجؾمختصقصمجو
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متؼرؼرمادلؤمترماظوزاري

م

ماظؾـودماالدؿفالظقة-مأواًلم
م

متـظقممادلؤمتر
م
ُسؼدماظشّؼماظقزاريمعـمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماإلضؾقؿةةةةةةةلماظلودسمواظعشةةةةرؼـمألصرؼؼقةومظممظقاغةدا،مممم-م1

م.م2010أؼورم/عوؼقم7وم6صمفقرؼةةةةيمأغغقال،مؼقعلم

م

م-م2 ماٌممتر مم125وحضر معـ مم35عـدوبًو مطون مظمماإلضؾقؿ، ماألسضوب ماظؾؾدان مسؾكماٌلؿقىمم17عـ مممـً  معـفو بؾدًا

م م1)اظقزاري؛موعراضىمواحد ماظدوظقيموشريمايؽقعقيم12سـماظؽردلماظردقظلمو( معـماٌـظؿوتمايؽقعقي معراضؾًو وتردم.

م.ماٌرصؼمجقؿظممعومتردمضوئؿيماظقثوئؼمظمم؛ماٌرصؼمبوبضوئؿيماٌـدوبنيمظمم

م

معرادمماالصؿؿاحم
م
ظؾؿممتراتمظممظقاغدا،مصمفقرؼيمأغغةقال،مضضةقرممممBelas Conference Centreُسؼدتمعرادؿماالصؿؿوحمظممعرطزم-م3

 Antonio Paulo،مغوئىمرئقسمصمفقرؼيمأغغقال،مواظلقدم Fernando Da Piedade Dias Dos Santosدعودةماظلقدم

Kassoumaمرئقسماىؿعقيماظقرـقي،مواظدطؿقرمجوكمضققف،ماٌةدؼرماظعةوممٌـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿماٌؿقةدةمممممممم،

 Afonso Pedro،ماظرئقسماٌلؿؼؾمجملؾسمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسةي،مودةعودةماظلةقدممممLuc Guyau،مواظلقدم(اٌـظؿي)

Cangaورّحىمغوئىماظرئقسمبوٌـةدوبنيمغقوبةيمسةـمممم.ممصمفقرؼيمأغغقال،موزؼرماظزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقيمواظـروةماظلؿؽقيمظم

م.،مرئقسمصمفقرؼيمأغغقال،موسـمذعىمأغغقالJosé Eduardo Dos Santosصكوعيماظلقدم

م

مطؾؿةمادلدؼرماظعاممدلـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
م
ؿةلماظلةودسمواظعشةرؼـممممأذورماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيمإشممأغفمظشةرفمسظةقؿمظةفمأنمؼؽةقنمحوضةرًامظمماٌةممترماإلضؾقمممممم-م4

،مJosé Eduardo Dos Santosوضدمأبدىمتؼدؼره،مغقوبيمسـماٌـظؿةي،مظػكوعةيماظلةقدمممم.مألصرؼؼقومظممعدؼـيمظقاغداماًّ بي

م.رئقسمصمفقرؼيمأغغقال،موألغغقالمحؽقعيموذعؾًو،مسؾكمادؿضوصيمػذاماٌممتر

م

طـةرمتةلثرًامبوألزعةيماٌوظقةيمواالضؿصةودؼيماًطةريةماظةيتمممممممموأبؾغماٌممترماإلضؾقؿلمأّنماظؾؾدانماألذّدمصؼةرًامطوغةًماألمم-م5

م269وؼػققمحوظقًومسددماىقوعماٌؾقورمغلؿي،مععظؿفؿمظممأصرؼؼقومجـقبماظصةقرابماظؽةربىمحقةٌمؼعةوغلممممم.مؼشفدػوماظعومل

م.مظمماٌوئيمعـماظلؽونمعـماىقعم30عؾققنمغلؿيمعـمدقبماظؿغذؼي،مو

م
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وأّطدماٌدؼرماظعوممجمددًامأّنمأصرؼؼقومشـّقيمبوألراضلماظصوييمظؾزراسي،موبوظقةدماظعوعؾةيموػةلمضةودرةمسؾةكمزؼةودةممممممم-م6

شريمأّنمأصرؼؼقومالمتلةؿققذمم.ماإلغؿوجماظزراسلمواإلؼراداتماظقرـقيمواألعـماظغذائلمصقؿومظقمتقاصرتماظلقودوتماٌـودؾيمظذظؽ

ئيمعـماظـوتٍماحملؾلماإلصموظلموالمؼؿعّدىمغصقؾفومعـماظؿفورةمبوظلةؾعماظزراسقةيمممظمماٌوم3وم2دقىمسؾكمغلؾيمترتاوحمبنيم

وزّؾًماظقارداتماظزراسقيمأطةربمعةـماظصةودرات،مإذمتـػةؼمأصرؼؼقةومظممممممم.مظمماٌوئيموػلمغلؾيمسؾكمتراجعم2األدودقيمغلؾيم

م.عؾقورمدوالرمأعرؼؽلمسؾكماظقارداتموععظؿفومعـماٌقادماظغذائقيم33اظقضًماظراػـم

م

وأصودماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيمأّنماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرؼـمدقفمؼـظرمظممضضوؼومتمّثرمظممع ؼنيماألذكوصم-م7

ودقـوضشماٌممترماحملوورمذاتماألوظقؼي،ممبومظممذظؽماظدسؿماٌؼّدممعـماٌـظؿيمظؿطؾقؼمبرغةوعٍماظؿـؿقةيماظزراسقةيمممم.مظمماإلضؾقؿ

تمتغّقرماٌـوخمسؾكماألعـماظغذائل؛موتـػقذمخطةيماظعؿةؾماظػقرؼةيمظؿفدؼةدماٌـظؿةيمظمماظشةّؼممممممماظشوعؾيمظممأصرؼؼقو؛مواغعؽودو

م.ماظذيمؼعينمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقي؛موإص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل

م

حؽقعةيممم192وػقماٌقسدماحملددمظؿؼةقمممم2015وذّطرماٌدؼرماظعومماٌممترمبلّنمطمسمدـقاتمصؼطمتػصؾـومسـمسومم-م8

وأسؾـماظؿزامماٌـظؿي،مبدسؿمعـماظؾؾدانماألسضوب،ممبقاصؾيمتةقصريمم.معـمايؽقعوتماألسضوبمخبػضمسددماىقوعمإشمماظـصػ

اٌلوسدةماظؿؼـقيمعـمأجؾمصقوشيموتـػقذماظلقودوتمواالدرتاتقفقوتمواظرباعٍماظراعقيمإشمماظؿغّؾىمسؾكمهديماغعدامماألعـم

م.اظغذائلمظممأصرؼؼقوموظممأعوطـمأخرى

م

م.اٌرصؼمدالوؼردماظـصماظؽوعؾمظؾؽؾؿيمظمم-م9
م

مطؾؿةماظرئقسمادللؿؼّلمظؾؿفؾس
م

ذّددماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾةسمسؾةكمأّنماٌةممترماإلضؾقؿةلمألصرؼؼقةومؼشةؽؾمعـطؾؼةًومظعؿؾقةيمتـػقةذمخطةيماظعؿةؾمممممممممممم-م10

عوغيمظمماٌؼّرماظرئقللمظؾؿـظؿيموظمماظػقرؼي،موسؾكمأّنمنوحفومؼعؿؿدمسؾكماىفقدماٌّطردةماظيتمتؾذهلوماظؾؾدانماألسضوبمواأل

وضدمأرؾعماٌـدوبنيمسؾكمطقػقيماضط سفمبوٌفومماٌقطؾيمإظقف،موأّطدمأّنمسؿؾفمؼؿؿّقزمبوٌشورطيم.ماٌؽوتىماٌقداغقيماظؿوبعيمهلو

طوبمعزؼدمعةـمموأوضحمعـمثّؿموضعماإلص حوتمظمماٌـظؿيمعشددًامسؾكمضرورةمإس.مواظؿػقؼضمواٌؾؽّقيمواالدؿؼ ظقيمواظشراطي

وذّطةرمم.ماظدصعمواالدؿػودةمبوظؽوعؾمعـماٌقاردماظؾشرؼيماٌقجقدةمظدىماٌـظؿيموتػعقؾمغظؿماالتصةوالتماظداخؾقةيمواًورجقةيممم

اٌـدوبنيمبلّغفمضدمجرىمتعزؼزمدؾطوتماجملؾسموأغفمدؿؿلـكمظفمظممدورتفماٌؼؾؾيماإلر عمسؾكمتقصقوتماظةدورةماظلوددةيممم

م.ملمألصرؼؼقوواظعشرؼـمظؾؿممترماإلضؾقؿ

م

موأرؾةةةعماٌـةةةدوبنيمسؾةةةكمإغشةةةوبمجمؿقسةةةيماظعؿةةةؾماٌػؿقحةةةيماظعضةةةقؼيماٌعـقةةةيمبوظؿةةةدابريماظراعقةةةيمإشممممممم-م11

زؼودةمطػوبةماألجفزةماظرئودقي،ممبومؼشؿؾماظؿؿـقؾ،موسؾكماظؿقضريمظ جؿؿةوعمشةريماظرمسةلمبشةلنماظؿؽوعةؾمبةنيمعةقاردمممممممم

وذّطةرمم.م2011اظربغوعٍماظعوديمواٌقاردمعـمخورجماٌقزاغقي،موسؾكماظؿقضةرياتماىورؼةيمالغؿكةوبماٌةدؼرماظعةوممظممدةـيممممممم

ٌممتراتماإلضؾقؿقيمأجفزةمرئودقيمطوعؾيماظلةؾطوت،ماألعةرماظةذيمسةززممممماٌـدوبنيمأغف،موغؿقفيمظعؿؾقيماإلص ح،مأصؾقًما

م.مايقطؿيمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿل
م
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وأصودمأّنماالجؿؿوسوتماٌؼؾؾيمظؾفـيماإلص حمدقفمُتعـكمبوٌؽوتةىماٌقداغقةيموبلقودةيمتـةووبماٌةقزػنيموبلّغةفممممممم-م12

ودةققرصمسؾةكمأنمترصةعماٌةممتراتماإلضؾقؿقةيمممممم.ماماظصدددؿفريمعراسوةماظؿقصقوتماظصودرةمسـماٌممتراتماإلضؾقؿقيمبفذ

ٌّماٌـةدوبنيمسؾةكمأنمؼؾؼةكمممممم.متقصقوتمحمددةمإشمماجملؾسمسـماجملوالتمذاتماألوظقؼيمٌكؿؾػماألضوظقؿ وظمماًؿةوم،محة

تـػقذماإلص حوتمحمقرمترطقزػؿمسؾكماسؿؾةورمأغفةومدؿػضةلمإشممعزؼةدمعةـماظػعوظقةيمواظؽػةوبةمسؾةكمذةؿكماٌلةؿقؼوتمظمممممممممممم

م.مـظؿياٌ

م

م.وؼردماظـصماظؽوعؾمظؽؾؿيماظرئقسماٌلؿؼؾمجملؾسماٌـظؿيمظمماٌرصؼمػوب-م13
م

مطؾؿةمممـلماظؽرديماظردوظي
م

أظؼكمممـؾماظؽردلماظردقظلمردوظيمأعومماٌممترمغؼً مسةـمضدادةيماظؾوبةومبـةدطؿقسماظلةودسمسشةرمذةّفعمصقفةوممممممممم-م14

م.معـماظغذائلمظؾعددماٌؿـوعلمعـمدؽونماظعوملاظؾؾدانماألصرؼؼقيمسؾكمعقاصؾيماظعؿؾمعـمأجؾمهؼقؼماأل
م

مطؾؿةمغائبمرئقسممجفورؼةمأغغوال
م

وأذةورمم.متقّجفمغوئىماظرئقسمبوظشؽرمإشمماٌـظؿيمسؾكماظـؼيماظيتموضعؿفومظممأغغقالمعـمأجؾمادؿضوصيمػذاماٌممتر-م15

بقةدمم.مفومملمتلؿـؿرممبومصقفماظؽػوؼيمظمماظزراسيإشممأّنماضؿصودمأغغقالمطونمؼعؿؿدمإشممحدمطؾريمسؾكماظؾرتولمواألٌوسموظذامصنغ

أّنمأغغقالمخطًمخطقاتمطؾريةمظمماظلـقاتماألخريةمبوووهمهلنيمضطوسفوماظزراسلمعـمخ لمزؼودةمعلوػؿيمػذاماظؼطوعم

ظممموذفدتماالدؿـؿوراتماظزراسقيمزؼودةمأّدتمإشممهلةقـوتمعؾققزةيمم.مظمماٌوئيم58إشممم5ظمماظـوتٍماحملؾلماإلصموظلمعـم

م.حقوةماجملؿؿعوتماحملؾقيمظمماظرؼػ

م

حقضةًومظألغفةر،مممم47وأذورمغوئىماظرئقسمإشممأّنمأغغقالممتؾؽمضدرًامالمبلسمبفمعةـماٌةقارد،محقةٌمؼقجةدمصقفةومممممم-م16

وظدؼفومإعؽوغقوتمواِسدةمظممإغؿوجماحملوصقؾمعـؾماظؽلوصو،مشريمأغفومتػؿؼرمإشمماظؼةدرةماإلغؿوجقةيمبوظـلةؾيمإشمماألرّزمواظةذرةممممم

م.موػذامؼشّؽؾمهدؼًومطؾريًامبوظـلؾيمإشممأغغقال.ماظذرةماظصػرابموعـؿفوتماألظؾونمواظؾققمماظيتمالمتزالمتؼقممبودؿريادػوو

م

وأسؾـمأّنمأغغقالمضوعًمبودؿـؿوراتمطؾريةمإلسودةمػقؽؾيماظؾقةقثماظزراسقةي،موابؿؽةورمضـةقاتمخوصةيمظؾؿلةؾقػممممممم-م17

م.موإضوعيمعراطزمصـوسقي

م

وأصودمأؼضًومأّنمأغغقالمحرؼصيمبشؽؾمخوصمسؾكمتقاصرمعقوهماظشػيمظقسمصؼطمظمماٌـورؼمايضرؼيمواظصةـوسقيمبةؾممم-م18

م.أؼضًومظمماٌـورؼماظرؼػقي،محقٌمؼؿّؿماظرتطقزمسؾكماظزراسيمحملووظيماحؿقابماظـزسيمإشمماهلفرةمعـماظرؼػمإشمماٌدن

م

م.واوماٌرصؼوؼردماظـصماظؽوعؾمظؽؾؿيمغوئىماظرئقسمظممم-19
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مؼنادلؼرَرموتعقنيموغائيبماظرئقسماظرئقسماغؿكاب
م

،مععوونموزؼرماظزراسيمظممصمفقرؼةيممGideon Ndambukiظممدقوقمتلؾقؿمعؼوظقدماظرئودي،مأبدىمدعودةماظلقدم-م20

م.طقـقومورئقسماٌممترماإلضؾقؿلمألصرؼؼقوماٌـؿفقيموالؼؿف،مبعضماٌ حظوت
م

صؼدمأذورمإشممأّنماظعدؼدمعـماظؾؾدانماألسضوبمذفدتمرطقدًامظمماإلغؿوجقيماظزراسقةيموارتػوسةًومظممتؽةوظقػماألمسةدةممممم-م21

وغؿقفيمظذظؽ،مارتػعًمأدعورماٌقادماظغذائقيمعفددةم.مواظقضقدمظؿلدؼيماظعؿؾقوتماظزراسقي،مبوإلضوصيمإشممتلثرياتمتغّقرماٌـوخ

والمؼزالمسددمطةؾريمعةـماظلةؽونمؼعقشةقنمدونمخةطمممممم.موصيماجملؿؿعوتماألضعػمصقفبوظؿوظلمحقوةمدؽونمإضؾقؿمأصرؼؼقو،مخ

م.ماظػؼرمبلضّؾمعـمدوالرمواحدمظمماظققم
م

وذّطرماٌممترمبوظؿقصقوتماظعؿؾقيماظيتمصدرتمسـماظدورةماألخريةمواظيتمتؼضلمبنرمودمحّؾمظألزعيماظغذائقي؛مػذام-م22

ٌّماٌـدوبنيمسؾةكمتؾةودلماٌعؾقعةوتمسةـممممم.مظألوضوعماظؼوئؿيمظمماٌلؿؼؾؾمبوإلضوصيمإشممأػؿقيمدراديمايؾقلماألبعدمأجً  وح

م.خمؿؾػماظؿدابريماظيتماختذتفوماظؾؾدانماألسضوبمظممعقاجفيمػذهماألوضوع
م

م.وؼردماظـصماظؽوعؾمظؽؾؿيماظرئقسماٌـؿفقيموالؼؿفمظمماٌرصؼمزاي-م23
م

م:ىمسؾكماظـققماظؿوظلوواصؼماٌممترمبوظؿصػقؼمسؾكمتعقنيمأسضوبمػقؽيماٌؽؿ-م24
م

ممجفورؼةمأغغوالم:اظرئقس

م Afonso Pedro Cangaععوظلماظلقدم

موزؼرماظزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقيمواظـروةماظلؿؽقي

مشقـقاماالدؿوائقةم:ظؾرئقسماألولماظـوئى

ممTeodoro Nguema Obiang Mangueععوظلماظلقدم

موزؼرماظزراسيمواظغوبوت

ماألخضراظرأسمم:ظؾرئقسماظـوغلماظـوئى

ممJose Maria Veigaععوظلماظلقدم

موزؼرماظؾقؽيمواظؿـؿقيماظرؼػقيمواٌقاردماظؾقرؼي

مأوشـدام:اٌؼرران

مRobert Sabiitiدعودةماظلقدم

ماٌؿـؾماظدائؿماٌـووب،مدػورةمأوشـدامظممروعو

ماظؽاعريون

ممDominique Awono-Essamaدعودةماظلقدم

م مإؼطوظقو مظم ماظؽوعريون مصمفقرؼي ماألشذؼيمدػري معـظؿي مظدى ماظدائؿ واٌؿـؾ

مواظزراسيمظممروعو

م
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مماظزعينمواجلدولماألسؿالمجدولماسؿؿاد

م

اٌرصةؼمم)ادؿعرضماٌممترمجدولماألسؿولمواىدولماظزعينمواسؿؿدػؿومععمإدخةولمتعةدؼؾمسؾةكماىةدولماظةزعينمممممم-م25

م(.أظػ

م

تـػقذمخطةمم-ادللائلمادلـؾـؼةمسنمعؤمترماظؼؿةماظعادليمحولماألعنماظغذائيمواظدورةماظلاددةمواظـالثنيمدلؤمترمادلـظؿةم

محنومرؤؼةمجدؼدةمظشؾؽةمادلؽاتبمادلقداغقةم–اظعؿلماظػورؼةم
م

مغؿوئٍمعممترماظؼؿيماظعوٌلمحةقلماألعةـماظغةذائلماظةذيمُسؼةدمظممروعةومخة لماظػةرتةمممممممممARC/10/2تؿـوولماظقثقؼيم-م26

اسؿؿدمإس غًومؼؿلّظػمعـمأربعيمأػدافمادرتاتقفقيموطمليمعـمعؾودئمروعةومممواظذي،م2009تشرؼـماظـوغلم/غقصؿربم16-18

لودديمواظـ ثنيمٌممترماٌـظؿةيماظةيتممموتػقدماظقثقؼيمأؼضًومسـماظدورةماظ.معـمأجؾمادؿؽصولماىقعمعـماظعوملمظممأدرعموضً

.موغوضشةةًمايوظةةيماظراػـةةيمظألشذؼةةيمواظزراسةةيم2009تشةةرؼـماظـةةوغلم/غةةقصؿربم23-18اغعؼةةدتمظممروعةةومخةة لماظػةةرتةم

واًطةيماٌؿقدةطيمممم2019-2010وادؿعرضًماظدورةمأؼضًومسؿؾماٌـظؿي،موأضةّرتماإلرةورماالدةرتاتقفلمظؾؿـظؿةيمظؾػةرتةمممممم

وبوإلضةوصيمإشممذظةؽ،متعةرضمممم.م2011-2010،مواسؿؿدتمبرغةوعٍماظعؿةؾمواٌقزاغقةيمظؾػةرتةممممم2013-2010األجؾمظؾػرتةم

اظقثقؼيماظؿؼدمماإلصموظلماحملرزمبشلنمخطيماظعؿؾماظػقرؼي،موضدمأسربماٌممترمسـمتؼدؼرهمهلذاماظؿؼةدم،مإشممجوغةىمتةلثريمممم

ظرؤؼيماٌؿقدطيمإشمماظطقؼؾيماألجةؾمبوظـلةؾيمإشمممموتؿضّؿـماظقثقؼيمضؿقؿيمتؿـوولما.مػذهماًطيمسؾكمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقي

ذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقيموػلمرؤؼيمأّسدتمبـوبمسؾكمرؾىمىـيماٌممترماٌعـقيممبؿوبعيماظؿؼقةقؿماًةورجلماٌلةؿؼؾموصةودقممممم

م.مسؾقفوماٌممتر،مٌـوضشؿفومظمماٌممتراتماإلضؾقؿقيموإددابماٌشقرةمبشلغفو

م

ظقثقؼيمسؾكماٌممترماإلضؾقؿل،ممّتمتلؾقطماظضقبمسؾكمحصقؾيمعممترماظؼؿيماظعوٌلمحةقلمموظدىمضقومماألعوغيمبعرضما-م27

وأذريمطذظؽمإشممأّنمعممترماظؼؿةيمأبةدىمتلؼقةدهمظؾعؿةؾماظةذيمتؼةقممبةفمممممممم.ماألعـماظغذائلمواظدورةماظلودديمواظـ ثنيمظؾؿممتر

ظممأصرؼؼقةومظممإرةورماظشةراطيماىدؼةدةمعةـمأجةؾمممممممذؾؽوتماظؿـؿقيماإلضؾقؿقيمسؾكمشرارماظربغوعٍماظشةوعؾمظؾؿـؿقةيماظزراسقةيمممم

وظممعومؼؿعؾؼمخبطيماظعؿؾماظػقرؼي،مجرىمسرضمعومُأحرزمعـمتؼدممبقجةفمسةومموسؾةكمتلثريػةوممممم(.مغقؾود)اظؿـؿقيمظممأصرؼؼقوم

ؿؾمصعً معـمبعضماإلجراباتماظرئقلةقيمأومأّنماظعؿةؾمجةوريمصقفةو،ممبةومؼشةممممممماالغؿفوبوضدممتم.مسؾكمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقي

تطؾقؼماظ عرطزؼيمظممبرغوعٍماظؿعوونماظؿؼين،موعـحمص حقوتمأودعمظؾؿؽوتىماٌقداغقيمظممعةومؼؿعؾةؼمبوٌشةرتؼوت،موغؼةؾممممم

علموظقيمإدارةماٌقزػنيماظؿؼـقنيموعقزػلماإلذرافمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿةل،مواٌلةموظقوتماإلدارؼةيمواٌوظقةيمعةـمممـؾقةوتممممممم

سرضماظضؿقؿي،مأذريمإشمماىفقدماظؽربىماٌؾذوظيمسؾكمعدىماظلـقاتماٌوضةقيمسؾةكمممموظدى.ماٌـظؿيمإشمماٌؽوتىماإلضؾقؿقي

ومّتمتلؾقطماظضقبمسؾكمرؤؼيماإلدارةمظمماألجؾةنيماٌؿقدةطمواظطقؼةؾمبوظـلةؾيمإشممػقؽةؾمذةؾؽيماٌؽوتةىمممممممم.مصعقدماظ عرطزؼي

رةمبشلغفوموبشلنماالضرتاحوتماظةقاردةمظممماٌقداغقيموررؼؼيمسؿؾفو،مععمرؾىمإبدابماٌ حظوتمسؾكمػذهماظرؤؼيموإددابماٌشق

م.ماظقثقؼيمبوظـلؾيمإشممػقؽؾماظشؾؽيموررؼؼيمسؿؾفو
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م:وإّنماٌممترماإلضؾقؿل-م28

 صودقمسؾكماظرؤؼيموسؾكماالضرتاحوتماٌؿصؾيمبفقؽؾماظشؾؽيموررؼؼيمسؿؾفومسؾكماظـقةقماظةقاردمظمماظضةؿقؿيمممم

 ؛ARC/10/2إشمماظقثقؼيم

 اظؼطرؼيماظقاردةمظممخطيماظعؿةؾماظػقرؼةيمػةلمععةوؼريمجّقةدةمعةـماظـوحقةيماظـظرؼةيمممممممممرأىمأّنمععوؼريماظؿغطقيم

 وظؽـفومشريمسؿؾقي،مخوصيمظممحوظيمأصرؼؼقو؛

 واظؿدابريماظيتماختذتفوماإلدارةمػلمررؼؼيمصّعوظةيمظؾؿصةديمظؾعفةزماهلقؽؾةلمظممعقزاغقةيمذةؾؽوتمممـؾقةوتمممممممم

م.اٌـظؿي

م

م:وأوصكماٌممترماإلضؾقؿلممبومؼؾلم-29

 االحؿقوجوتماًوصيمألصرؼؼقومظممايلؾونموتلعنيمذؾؽيمضقّؼيمعـماٌؽوتىماظؼطرؼةيمبوسؿؾورػةومسةوعً مممموضعم

 أدودقًومظؿؾؾقيمتؾؽماالحؿقوجوت؛

 اسؿؿودمتعددماظؿػقؼضوتمظـمؼؽقنمعـودؾًومظؾؾؾدانماألصرؼؼقيمألّنمظدؼفوماحؿقوجوتمعودةيموعؾّقةيمتلةؿقجىمممم

 اٌلوسدةمواظدسؿ؛

 اٌؽوتىماٌقداغقيماٌقجقدةمحوظقًومظمماإلضؾقؿ،مالمبؾمدؿزؼدمعةـمسةددػومإذامأعؽـفةوممممدقفمتؾؼلماٌـظؿيمسؾكم

 ذظؽ؛

 ؼـؾغلمتدسقؿماٌؽوتىماٌقداغقيمبقادطيماٌقاردماٌوظقيمواظؿؼـقةي،مصضةً مسةـمتةدرؼىمعةقزػلمتؾةؽماٌؽوتةىمممممممم

 تدرؼؾًومأصصؾ؛

 ؛وتماظؾؾدانعراجعيمععوؼريماخؿقورموتعقنيمممـؾلماٌـظؿيمدورؼومحلىمتطقرماحؿقوج 

 تػودؼًومظشغقرمعـوصىمممـؾلماٌـظؿيمظػرتاتمرقؼؾي،مؼـؾغلمصرضمحدمزعينمسؾةكماظؾؾةدانماألسضةوبمإلبةدابممممم

 ع حظوتفؿمسؾكماظؿعققـوتماظيتمؼؼرتحفوماٌدؼرماظعوم؛

 ادؿعراضمدريمسؿؾماٌممترماإلضؾقؿلمألصرؼؼقومعـمأجؾمتضؿقـفمآظقةيمظؿـػقةذمضةراراتماٌةممترمواإلصةودةمسةـممممممم

 ئٍماحملؼؼي؛اظـؿو

 م.متقرقدماظع ضوتمبنيماٌؿـؾنيماظدائؿنيمظؾؾؾدانماألصرؼؼقيمظمماٌـظؿيمظممروعوموظمماٌؽوتىماإلضؾقؿقي

م

مإصالحمجلـةماألعنماظغذائيماظعادلي

م

ماظقثقؼيم-م30 مظم ماٌعروضي ماإلص ح موبعـوصر ماظعوٌل ماظغذائل ماألعـ مىـي مرئقس مضضقر ماإلضؾقؿل ماٌممتر رّحى

ARC/10/3وأّطدماٌممترماإلضؾقؿلمسؾكمأػؿقيمعراسوةماظؿـقعماظؼطريمواإلضؾقؿلموطذظؽماظعؿؾقيماظؿشوورؼيمععمخمؿؾػم.م

اٌؾذوظيمبنيمدورةموأخرىمواظيتمُتعؿربمماألغشطيذظؽ،مأبرزماٌممترماإلضؾقؿلمأػؿقيممإشموبوإلضوصيم.ماىفوتمصوحؾيماظشلن

م.دؼدةمواظيتمرمىمأنمتؿضؿـمدرادوتمحوظيمخوصيأدودقيمظؾفـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمبصقغؿفوماى

م
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وأّؼدماٌممترماإلضؾقؿلماالضرتاحماظداسلمإشممإغشوبمجمؿقسيمتقجقفقيمإضؾقؿقيمخمصصيمٌلوغدةمإص حمىـيماألعـم-م31

وميؽـمأنمؼؼقدمػذهماجملؿقسيماظؿقجقفقيماظرئقسماظدائؿمظؾؿممترماإلضؾقؿلمألصرؼؼقوماظذيمدقعؿؾمبوظؿعوونم.ماظغذائلماظعوٌل

ؿقجقفقيمعشووراتمأوظقيمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلماظػرسلموتؿؼدممبوضرتاحوتمووريمػذهماجملؿقسيماظ.مأسضوبمعؿطقسنيمعع

ظممعومؼؿعؾؼمبنذراكماألجفزةمم2010تشرؼـماألولم/ظؾفـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمظممأطؿقبرمواظـ ثنيإشمماظدورةماظلودديم

ودؿؼقممػذهم.مسدؼدةمصوحؾيماظشلناإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيموشريػومعـماىفوتمظمماظعؿؾقيماظيتمتشوركمصقفومجفوتم

مبنسدادموتؼدؼؿمعشروعموثقؼيمتؿضؿـماضرتاحوتمبشلنمعؾودرةمذاتمعردودؼيمتؽوظقػقيمظؾؿعوونم اجملؿقسيماظؿقجقفقيمأؼضًو

بنيمبؾدانماىـقبمبفدفمتعزؼزماٌمدلوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيميقطؿيماألعـماظغذائل،مسؾكمدمقمعومؼؼرتحفمرئقسمىـيم

م.اظعوٌلماألعـماظغذائل

م

مواإلضؾقؿقيم-م32 مايوجيمإشممهلنيماظؿـلقؼمبنيماهلقؽوتماظؼطرؼي مإزاب ماإلضؾقؿلمضؾؼفمبعضماظشلب وأبدىماٌممتر

م.ماظػرسقيمواإلضؾقؿقيموأوصكمبلنمتعوجلماجملؿقسيماظؿقجقفقيمػذاماٌقضقع

م

معلائلماظربغاعجموادلقزاغقةم-مثاغقًام

م

م ميفماقإضؾقم، مادلـظؿة مأغشطة مسن م:311-3119)تؼرؼر مسنم( ماظصادرة ماظؿوصقاتماظرئقلقة مبشأن واقإجراءاتمادلؿكذة

معؤمترمادلـظؿةماخلاعسمواظعشرؼنمألصرؼؼقا
م

أضّرماٌممترماإلضؾقؿلماظؿؼرؼرماظذيمدّؾطماظضقبمسؾكماظـؿوئٍماظرئقلقيمألغشطيماٌؽؿىماإلضؾقؿلمألصرؼؼقومواٌؽوتىم-م33

بشلنمتـػقذمتقصقوتماٌممترماإلضؾقؿلماًوعسمواظعشرؼـمألصرؼؼقومواظربغوعٍمم2009-2008اإلضؾقؿقيماظػرسقيمخ لماظػرتةم

م.مظمماٌوئيمتؼرؼؾًومعـماٌقاردماٌؿوحيمػلمعقاردمخمصصيمظؾرباعٍماٌقداغقيم69وأصودتماألعوغيمبلّنم.ماٌقداغل

م

م مادلاظقةمموجماالتماظعؿلمذاتماألوظوؼةمقإضؾقمم3122-3121تـػقذمبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقةمظؾػرتة ميفماظػرتة أصرؼؼقا

ماظؿاظقة

م

م-م34 مظؾػرتة ماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿي ماإلرور م2019-2010ظدىماسؿؿود ماٌعؼقدمظممدـي ماٌـظؿي م2009،مأردكمعممتر

مسـفو مورصعماظؿؼورؼر مإزابمختطقطماظرباعٍموتـػقذػو مإشمماظـؿوئٍمظؽلمتعؿؾماٌـظؿيممبقجؾف معلؿـدًا مجدؼدًا مغففًو وحددم.

ميموأػداصًومواضقيمؼرعقنمإشممبؾقشفوممبلوسدةماٌـظؿي،موػلمعراميموأػدافمتؿضؿـماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقيماألسضوبمعرا

مواظؿـؿقيم مواظزراسي معلؿداعيمعـمأجؾماألشذؼي ماظطؾقعقيمبصقرة ماٌقارد مإشمماظـصػموادؿكدام اٌؿؿـؾيمظممختػقضماىقع

ماظرؼػقي م. مدـي مظم ماٌـظؿي معممتر مم2009واسؿؿد مالدؿعراضمأوظقؼوتمأؼضًو ممشقاًل موأطـر مجمددة محؽقعقي مدوظقي سؿؾقي

وضدمبوتًماآلنماٌممتراتماإلضؾقؿقيماًؿليمجزبًامعفؿًومعـمػذهماظعؿؾقيمسؾكم.ماظربغوعٍمواٌقزاغقيمواالضرتاحوتمذاتماظصؾي

خ لماظػرتةماٌوظقيماظلوبؼيمماسؿؾورمأغفومترصعمتؼورؼرػومإشمماجملؾسمسـمررؼؼمىـيتماظربغوعٍمواٌوظقيمبشلنمأدابماٌـظؿي

م.وبشلنمأوظقؼوتماظػرتةماٌوظقيماىورؼيمواظػرتاتماٌوظقيماٌؼؾؾي
م
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وضومماٌؽؿىماإلضؾقؿلمألصرؼؼقو،مآخذًامظمماسؿؾورهماالحؿقوجوتماإلضؾقؿقيماظػرسقيمواظؼطرؼي،مبوضرتاحمدؿيمجموالتم-م35

وتؿؿـؾم.ماٌـظؿيمظمماظػرتةماٌوظقيماظؼودعيمإشمماٌممترماإلضؾقؿلمألصرؼؼقورئقلقيمذاتمأوظقؼيمظؾؿلوسدةماظؿؼـقيماظيتمتؼدعفوم

مؼؾل معو مظم مذاتماألوظقؼي ماجملوالتماظلؿي مواظرتوؼٍم: موتـقؼعماحملوصقؾ؛ ماظزراسل ماإلغؿوج مظم ماٌلؿداعي ماظزؼودة تعزؼز

موعصو مواٌقوه، ماألراضل مصقفو ممبو موإدارتفو، ماظطؾقعقي مظؾؿقارد ماٌلؿدام مصرصمظ دؿكدام موزؼودة مواظغوبوت؛ ماألمسوك ؼد

مظؾطقارئم مبوالدؿعداد ماٌعؾقعوتمواٌعرصي؛مواألخذ مإدارة مإشمماألدقاقموتدابريماإلصقوحمظؿقلنيماظؿفورة؛موهػقز اظـػوذ

وإدارةماٌكورر؛موردؿمدقودوتمزراسقيمصّعوظيموتـػقذػو،مععمعراسوةماظشقاشؾماٌؿعؾؼيمبوٌلوواةمبنيماىـلنيمبوسؿؾورػوم

م.ظيمعشرتطيعلل

م

م:وإّنماٌممترماإلضؾقؿل-م36
م

 ظ تلوقمبنيمجموالتماألوظقؼيماٌؼرتحيموأػدافماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو؛مأسربمسـمتؼدؼره 

 ؛2013-2012وم2011-2010جموالتماألوظقؼيمظؾػرتتنيمموصودقمسؾك 

 بلنمتؼقمماٌـظؿيممبومؼؾلموأوصك: 
م

مإلسدادمخططمادؿـؿورؼيمع ئؿي؛دسؿماظؾؾدانماألسضوبم-م

م.2013طػوظيموجقدمعومؼؽػلمعـماظؾقوغوتمظرصدماظـؿوئٍمبـفوؼيمدـيم-م

م

مإغشاءمعرطزمسادليمعوّحدمظؾكدعاتمادلشرتطة

م

ظؿقصريممأغشهمعرطزمسوٌلمعقّحدمظؾكدعوتماٌشرتطيمتؿؾعفمث ثيمعراطزمصرسقيمظممبوغؽقكموبقدابلًمودوغؿقوشق-م37

عـكػضيماظؿؽؾػيموعلؿؼؾيماٌقضعموتؿقشممتؼدؼؿمخدعوتمإدارؼيمووزوئػمعلوغدةمسؾكمأسؾكمعلؿقىمممؽـم"معؽوتىمدسؿ"

وجقدمصرصمظؿقؼقؼمعزؼدمعـماظؽػوبةمم2009-2008وأزفرتماظدرادوتماظيتمأجرؼًمخ لماظػرتةم.معـماظػعوظقيمواظؽػوبة

مواحدًاسـمررؼؼماظـظرمظممإعؽوغقيماالضؿصورمسؾكمػقؽؾم ودقفمُتفريماٌـظؿيمهؾقً مإضوصقًومهلذهماظػرصم.مؼضؿمعرطزًا

مواسؿؿودموصقراتمحمؿؿؾيمأخرى مظؿؼققؿمصعوظقيماًدعوتماٌؼدعي مإلرذوداتماجملؾس،مبودؿؽؿولم. ماٌـظؿي،موصؼًو ودؿؼقم

معؿعؿؼ، مأدوسمهؾقؾ مسؾك موذظؽ ماٌشرتطي مظؾكدعوت ماظعوٌل ماٌرطز مبنغشوب ماًوصي ماىدوى مغؿوئٍممدرادي مأخذ عع

م.اٌشووراتمععماٌممتراتماإلضؾقؿقيمظمماالسؿؾور

م

م:وإّنماٌممتر-م38
م

 مسوٌلمظؾكدعوتماٌشرتطي،مبفو معرطز معؿعؿؼمالضرتاحمإغشوب متؼققؿ مإعؽوغقيممرؾىمإجراب ؼشؿؾماالدؿداعي،معع

م.اٌصودضيماظـفوئقيمسؾقفمعـمضؾؾمىـيماٌوظقيمواجملؾس،مبؼصدمإدراجفمظمموثقؼيمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيماظؼودعي
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ماظؾـودمادلطروحةمظؾؿـاضشةم–ثاظـًام

م

م:طونمػـوكمبـدانمعدرجونمسؾكمجدولمأسؿولماٌممترماإلضؾقؿلمظؾؿـوضشي-م39
م
معـماٌـظؿيمظؿلرؼعمسؿؾقيمتـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقواظدسؿماٌؼدممم(1)
م
مآثورمتغّقرماٌـوخمسؾكماألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقيمظممأصرؼؼقوم(2)

م

.مر،مبؼصدماظـظرمصقفمواسؿؿودهمعـمضؾؾماٌممتARC /10/TCَضّدمماٌؼررمتؼرؼرماظؾفـيماظػـقي،ماظقاردمظمماظقثقؼيم-م40

م.واسُؿؿدماظؿؼرؼرمععمإدخولمتعدؼ تمسؾقفمطؿومػقمعؾّقـمظمماٌرصؼمحوب

م

ماظدسممادلؼدممعنمادلـظؿةمظؿلرؼعمسؿؾقةمتـػقذماظربغاعجماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقا

م

واظؿـػقذممأوصكماٌممترمبلنمتقاصؾماٌـظؿيموتؽـّػماظدسؿماظذيمتؼدعفمٌػقضقيماالهودماألصرؼؼلمووطوظيماظؿكطقط-م41

واجملؿقسوتماالضؿصودؼيماإلضؾقؿقيمواظؾؾدانماألسضوبمظمم(مغقؾود)اٌعـقيمبوظشراطيماىدؼدةمعـمأجؾماظؿـؿقيمظممأصرؼؼقوم

م:دؾقؾمهؼقؼمعومؼؾل
م

 مبعدماظؿقضقعمسؾكم ماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيموالمدقؿومإلسدادمبراعٍمظ دؿـؿورمظممعرحؾيمعو تعزؼزمبـوب

م.وظقضعمدقودوتمضطوسقياظرمسقيمماالتػوضوت

 ماٌلؿقؼنيم مسؾك ماظصؾي مذات ماألغشطي موإبراز مأصرؼؼقو مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ ماظربغوعٍ مسؾك اظؿقسقي

 .اظقرينمواإلضؾقؿل

 إشممتعؾؽيماٌقاردمواٌؿوبعيمحرصًومسؾكماظقصوبمبوظقسقدماٌؼطقسيمبؿؼدؼؿمترّبسوتماظدسقة. 

 مواظلقو ماظؿؽـقظقجقو معـ مجدؼدة مأغقاع معـمغشر ماٌرجقة ماألػداف مظؿقؼقؼ ماٌ ئؿي مواالدرتاتقفقوت دوت

 .اظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو

 ماالسؿؾوراتم موعراسوة ماظقرـقي ماظؿكطقط مسؿؾقي مضؿـ مأصرؼؼقو مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ ماظربغوعٍ إدراج

اظشوعؾموظمماظعؿؾقوتماظ حؼيمإلبراممماًوصيمبوٌلوواةمبنيماىـلنيمظمماالتػوقماظرمسلماًوصمبوظربغوعٍ

 .ماالتػوق

 ايرصمسؾكمتـلقؼماٌؾودراتماإلمنوئقيماظعدؼدةمسؾكماٌلؿقىماظقرينموإدراجفومضؿـماألػدافماإلصموظقيم

 .ماظيتمؼلعكمإظقفوماظربغوعٍماظشوعؾ

 مبوظػعؾ،ممب معدىمهؼقؼفو موتؼققؿ ماظزراسقيمظممأصرؼؼقو مشوؼوتماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقي مظممذظؽمعومرصد و

 .ظمماٌوئيمعـماٌقزاغقيمظؾزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقيم10أوصكمبفمإس نمعوبقتقمعـمختصقصمغلؾيم

 تقلريماظؿعوونمبنيمبؾدانماىـقبمظؾـفقضمبلغشطيمعومبعدماظؿقضقعمسؾكماالتػوضوتماظرمسقي. 
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 ماظشوعؾم مبوظربغوعٍ ماًوصي مظمماٌلؿؼؾؾمظ تػوضوتماظرمسقي ماظذيمدؿؼّدعف مبوظدسؿ ماٌؿعؾؼي ماٌلوئؾ تقضقح

حقٌمأنمػـوكمسؾكمعومؼؾدومدقبمصفؿمسوممظؾع ضيمبنيمخصوئصمعشورؼعماالدؿـؿورماظؼوبؾيمظؾؿؿقؼؾماظيتم

 .مظزراسقيمظممأصرؼؼقواالدؿـؿورماظ حؼيمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماموخططم2004ُأسّدتمظممسومم

م

مآثارمتغّقرمادلـاخمسؾىماألعنماظغذائيموإدارةمادلواردماظطؾقعقةميفمأصرؼؼقا

م

م:أذورماٌممترمإشممعومؼؾل-م42
م

 إّنمتغّقرماٌـوخمعللظيمععؼدةموػوعيمهلوماغعؽودوتمعؾوذرةمسؾكماألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقي. 

 أصرؼؼقومعؿصؾيمعؾوذرةمبوغعدامماألعـماظغذائلؼـريمتغريماٌـوخمخمووفمجدؼيمظمم. 

 ؼؿعّقـمبوظدرجيماألوشمماظؿصديمظؿغريماٌـوخمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلمبوظؿقازيمععمضضوؼومعشرتطيم

ومثيماظعدؼدمعـماظص تمواظـؿوئٍماظـوذؽيمسـمتغريماٌـوخمبوظـلؾيمإشممصقنماظغوبوتم.مأخرىمدصعيمواحدة

اٌقاردماظطؾقعقي،موخبوصيمبنيماإلغلونموايققان،مواظؿصقرموالمدقؿومظممعـطؼيممواظؿـوصسمظؾقصقلمسؾك

 .اظصقراب؛موظعّؾمأبؾغمعـولمسؾكمذظؽمادملورمضريةمتشود

 ميؽـماحؿقابماظؿلثرياتمعـمخ لماىفقدماظيتمتؾذهلوماظؾؾدانماألسضوب. 

م

م:وأوصكماٌممترمبلنمتؼقمماٌـظؿيممبومؼؾل-م43
م

 مظممذظؽمعـماظؿعوونمععمايؽقعو مظؾؿقسقي،ممبو موبراعٍ ماظؼدراتماٌمدلقي مظؾـوب مبراعٍ مإلسداد تماظقرـقي

متغريماٌـوخمواظؿؽّقػمععفم مسؾكمصفؿ ماظرؼػقي ماجملؿؿعوتماحملؾقي مٌلوسدة ماٌعورفماحملؾقي خ لمعراسوة

م.غظرًامالرتؾورفمبوألعـماظغذائل

 اظقرـقيمعـمأجؾماظؿكػقػمعـمحدةمتلثرياتمإسدادممنوذجمظؾؿقضعوتموادرتاتقفقوتمظؾلقودوتماإلضؾقؿقيمو

م.تغريماٌـوخ

 م.إتوحيماظػرصيمظؾقصقلمإشمماظؿلفق تماٌؿوحيمسؾكمشرارمائؿؿوغوتماظؽربقن

 م.إضوعيمغظؿمٌراضؾيماظؾقوغوت

 ماظؿؼينم مواظدسؿ ماٌطروحي ماظؼضوؼو موتؾلقط ماظؼدرات مبـوب مجمول ماظؿؼينمظم ماظدسؿ متؼدؼؿ مإعؽوغقي مظم اظـظر

عمصّعوظيمعـماظؿؽـقظقجقومعـؾماظزراسيماحملوصظيمسؾكماٌقاردموادؿكدامماٌودةماظقراثقيماٌؽّقػيمالدؿكداممأغقا

م.ععماظظروفماحملؾقي،مبوإلضوصيمإشمماالسؿؾوراتماًوصيمبؼضوؼوماٌلوواةمبنيماىـلني

 م.تقلريمسؼدماجؿؿوعموزاريمٌـوضشيمتلثريمتغريماٌـوخمواظؿؽقػمععفمواظؿكػقػمعـمورلتف
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معلائلمأخرى-مرابعًا

م

م:إّنماٌممتر-م44
م

 مبفو متـلقؼماظؿدخ تماظيتمتؼقم مإزاب مسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلممأبدىمضؾؼف ماٌؿقدة ماألعؿ أجفزة

ماظػعوظيمسؾكم ماٌلوسدة مظؿقلريمتؼدؼؿ ماٌؿقدة ماآلخرؼـمظمماألعؿ مععمذرطوئفو محقار مبنجراب وأوصكماٌـظؿي

م.اٌلؿقىماظؼطريممبومؼؽػؾمهؼقؼماألعـماظغذائل

 حماٌممترمختصقصموضًمطوٍفمظمماظدوراتمواضرت.مأضّرمبوػؿؿومماظؾؾدانماٌؿزاؼدمظممتشوررمووربفومونوحوتفو

 .اٌؼؾؾيمظؾؿممترمظؿؼدؼؿماظعروضموتشوررماٌعؾقعوتماظؼطرؼي

 مظمم متؾؽماٌـظؿوتمظممظقاغدا ماظذيمسؼدتف مظمماالجؿؿوع ماٌدغلماظذيمُأّسد معـظؿوتماجملؿؿع رّحىمبنس ن

 .ضؾقؿوأثـكمسؾكماظؿزاعفومبؿقؼقؼماألعـماظغذائلمظمماإلم2010أؼورم/اًوعسمعـمعوؼق

 م(.اٌرصؼمروب)واصؼمسؾكمإس نمظقاغدامبشلنماالدؿـؿورمظمماظزراسيمظؽػوظيماألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقوم

م

وبـوبمسؾكماضرتاحمتؼّدعًمبفمصمفقرؼيماظؽقغغق،ماتػؼمعممترماٌـظؿيماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرونمألصرؼؼقومسؾكم-م45

م.ؼيمواظزراسيتؽرؼؿماظدطؿقرمجوكمضققف،ماٌدؼرماظعوممٌـظؿيماألشذ

م

م:وإّنماٌممتر-م46

م:بوظـظرمإشمم
م

 األغشطيماٌؿّقزةماظيتماضطؾعًمبفوماٌـظؿيمظممأصرؼؼقومبؼقودةماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيماٌـؿفقيموالؼؿف،ماظدطؿقرم

 جوكمضققف؛

 ماإلغؿوجم موزؼودة ماظـفقضمبوظؿغذؼي مأجؾ معـ ماٌـظؿي ماظعوم ماٌدؼر ماظيتمبذهلو مواىفقد ماظشكصل واالظؿزام

ماظزراسلمظممأصرؼؼقومٌؽوصقيماىقعمواظػؼرموهؼقؼماألعـماظغذائل؛

م

م:أوصكممبومؼؾل

 متؼدؼؿماضرتاحمإشممجمؾسماٌـظؿيمظؿكصقصمجوئزةمهؿؾمامسفمظممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي؛

 إشمماظرئقسمععوظلماظلقدمAfonso Pedro Cangaمرؾىماٌلوسدةماظؽرمييمعـمرئقسمصمفقرؼيمأغغقال،م،

،مظؾؿؼدممبطؾىمإشممغظرائف،مظمماظدورةماٌؼؾؾيمٌممترماالهودمJosé Eduardo Dos Santosمصكوعيماظلقد

 .األصرؼؼل،معـمأجؾمختصقصمجوئزةمجوكمضققفمظألعـماظغذائلمظمماالهودماألصرؼؼل
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م:ضرارماظشؽرماظؿوظلمغّصفماسؿؿد
م
مم ماٌـظؿي معممتر مظم موعـدوبقػو ماألصرؼؼقي ماظؾؾدان محؽقعوت مممـؾق مألصرؼؼقو،مدمـ، ماظلودسمواظعشرؼـ اإلضؾقؿل

غعربمسـمتؼدؼرغومايورموغعّؾرمسـمسرصوغـومظصوحىماظلعودةماظدطؿقرمجوكمضققف،ماٌدؼرماظعوممٌـظؿيماألشذؼيم

م.واظزراسي،مظؾـؿوئٍماإلرموبقيمظؾغوؼيماظيتمهؼؼًمخ لماظقالؼوتماظـ ثيمظؿؾقئفمعـصؾف

م

ماظؾـودماخلؿاعقةم-مخاعلًا
م

مضقعماظيتمؼـؾغيمحبـفاميفمادلؤمترماقإضؾقؿيماظلابعمواظعشرؼنمألصرؼؼقاضائؿةمبادلوا

م

ماٌممترم-م47 ماسؿؿد ماإلضؾقؿلماظلوبعمواظعشرؼـموضد مخ لماٌممتر ُدسلماٌـدوبقنمإشمماضرتاحمعقاضقعمرمريمضـفو

م:اٌقاضقعماظؿوظقيمسؾكمأنمختؿورمعـفوماألعوغيمحموورمرئقلقيمبوظؿشوورمععماظؾؾدانماألسضوب
م

 مدراديمايقاصزمواظعقائؼمأعوممبراعٍماظؿـؿقيماظزراسقيموتلثريػومسؾكماإلغؿوجقيماظزراسقي

 عراسوةماظؼضوؼوماىـلوغقيمظمماٌؾودراتماًوصيمبوألعـماظغذائلمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل 

 تؼققؿمايقاصزمايؽقعقيمعـمِضؾؾماظؼطوعماًوص 

 اظؿكػقػمعـمورلةمتغريماٌـوخمواظؿؽّقػمععفاٌؾودراتماٌؿصؾيمبودرتاتقفقوتم 

 تؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقومسؾكمعلؿقىماإلضؾقؿ 

 وتقاصرػو(ممبومصقفوماألمسدةماظؾققظقجقي)دراديمإضؾقؿقيمسـمإغؿوجماألمسدةم 

 دؾلؾيماظؼقؿيتـؿقيماظصـوسوتماظزراسقيمواألسؿولماظؿفورؼيماظزراسقيمظؿقلنيم 

 تؼققؿمغظومماظؾذورمظممأصرؼؼقو 

 اظدروسماٌلؿػودةموتؼققؿماظـقاحلمم–اٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظؽوئـوتمايقيماحملقرةموراثقًومظمماظزراسيمظممأصرؼؼقوم

 اظؿـظقؿقي،ممبومظممذظؽماظؿلثرياتمسؾكماظصقيمواالضؿصود

 ؾمادؿداعيمدؾؾماٌعقشيموتقّظدماظـروةاظشراطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصمإلر قمبراعٍمزراسقيمتؽػ 

 اآلظقوتماظزراسقيمظزؼودةماإلغؿوجقيمعـمخ لماظـروةمايققاغقيموعصوؼدماألمسوكموايراجي 

 تؼققؿمبرغوعٍماٌـظؿيماإلمنوئلمعومبعدمحوالتماظطقارئمظؿقؼقؼماألعـماظغذائلمودؾؾماٌعقشيماٌلؿداعي 

 ظقيمظل عيماألشذؼيماظـؾوتقيموايققاغقيماٌصدرموجقدتفو،معشورطيماظؾؾدانماألصرؼؼقيمظمموضعمعقاصػوتمدو

 وظممتـػقذمػذهماٌقاصػوت

 اظؿعوونمبنيمبؾدانماىـقبمظممجمولماظؿـؿقيماظزراسقيمسؾكمعلؿقىماإلضؾقؿ 

 حوظيمتـؿقيمضدراتماٌقزػنيمواٌقزاغقيماٌكصصيمظؾؿؽوتىماإلضؾقؿقيمرؾؼًومظعؿؾقيماإلص حمظمماٌـظؿي. 
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مغعؼادمعؤمترمادلـظؿةماقإضؾقؿيماظلابعمواظعشرؼنمألصرؼؼقاعوسدموعؽانما

م

اسؿؿدماٌممترماإلضؾقؿلمبوظؿصػقؼمسرضمصمفقرؼيماظؽقغغقمادؿضوصيماٌممترمظممدورتفماظلوبعيمواظعشرؼـمظممدـيم-م48

م.وأسربمسـمتطؾعفمإشمماظؿقصؾمإشمماتػوقمبشلنمعقسدماغعؼودهمبوظؿشوورمععماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيم2012

م

م(مباميفمذظكمتؼرؼرماظؾفـةماظػـقة)اسؿؿادمتؼرؼرمادلؤمترم

م

م.درسماٌممترماإلضؾقؿلمتؼرؼرهمواسؿؿدهمبوظؿصػقؼمبعدمإدخولمبعضماظؿعدؼ تمسؾقف-م49

م

م-م50 ماظلقد ماظرئقسمععوظل مظممAfonso Pedro Cangaوأسؾـ ماظلؿؽقي مواظـروة ماظرؼػقي مواظؿـؿقي ماظزراسي موزؼر ،

اٌرصؼم)رمسقًومبعدماسؿؿودمإس نمظقاغدامبشلنماالدؿـؿورمظمماظزراسيمظؽػوظيماألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقومأغغقال،ماخؿؿومماٌممترم

م.،موزؼرماظزراسيمظممصمفقرؼيمدوومتقعلموبرغلقيبJosé Luis Xavier Mendesواظذيمضّدعفمععوظلماظلقدم(مروب

م

اظرؼػقيمواٌقاردماظؾقرؼيمظممصمفقرؼيماظرأسمم،موزؼرماظؾقؽيمواظؿـؿقيJose Maria Veigaوتؼّدممععوظلماظلقدم-م51

م.األخضر،مبؿصقؼًمذؽرميؽقعيمصمفقرؼيمأغغقال
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مادلرصقمأظف

مجدولمأسؿالمادلؤمترماقإضؾقؿي

ماجؿؿوعماظؾفـيماظػـقي

م2010أؼورم/عوؼقم4م–م3

م

ماظؾـودماالصؿؿاحقةم–أواًلم

 عرادؿماالصؿؿوحم -1

 اغؿكوبماظرئقسموغقابفموتعقنيماٌؼرر -2

ماألسؿولمواىدولماظزعينماسؿؿودمجدول -3

م

ماظؾـودمادلطروحةمظؾؿـاضشةمم–ثاغقًام

ماٌؼّدممعـمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظإلدراعمظممتـػقذمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوماظدسؿ -4

 اغعؽودوتمتغريماٌـوخمسؾكماألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقيمظممأصرؼؼقو -5

م

مادلعروضةمظإلحارةاظؾـودممم–ثاظـًام

اظؿفدؼةداتمواظػةرصمواالغعؽودةوتمسؾةكماٌقزاغقةيمظممعةومسمةصممممممممم-ارتػوعمأدعورماظلؾعماظغذائقيمواألعـماظغذائل -6

ماظزراسيماٌلؿداعي

 اظؿقدؼوتمواظػرصمظممجمولمإغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلمظمماظؾؾدانماألصرؼؼقي -7

 تؼرؼرمعقجزمسـمتقصقوتماألجفزةماإلضؾقؿقيم -8

م

مادللائلماألخرىمم-رابعًا

م

ماظؾـودماخلؿاعقةمم-خاعلًا

ماسؿؿودمتؼرؼرماظؾفـيماظػـقي -9

ماخؿؿومماجؿؿوعماظؾفـيماظػـقي -10

م
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ماىؾليماظعوعي

م2010أؼورم/عوؼقم6-7

ماظؾـودماالصؿؿاحقةم–أواًلم

معرادؿماالصؿؿوحم-م11م

ماغؿكوبماظرئقسموغقابفموتعقنيماٌؼررم-م12

ماظزعيناسؿؿودمجدولماألسؿولمواىدولمم-م13

م

ماظؾقاغاتمم–ثاغقًا

مبقونماٌدؼرماظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيم-م14م

مبقونماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسم-م15م

مبقونمممـؾماظؽردلماظردقظلم-م16م

مبقونمغوئىمرئقسمصمفقرؼيمأغغقالم-م17م

ماظؾـودمادلطروحةمظؾؿـاضشةم-ثاظـًا

مٌممترمم(أ)م-م17م مواظـ ثني ماظلوددي مواظدورة ماظغذائل ماألعـ محقل ماظعوٌل ماظؼؿي معممتر مسـ ماٌـؾـؼي اٌلوئؾ

ماٌـظؿي،مالمدقؿومتـػقذمخطيماظعؿؾماظػقرؼي،ممبومظممذظؽمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقي

مدمقمرؤؼيمجدؼدةمظشؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقيم(ب)مممممم

مإص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل-م18م

ماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظربغوعٍمواٌقزاغقي-م19م

م oم ماإلضؾقؿ مظم مواظزراسي ماألشذؼي معـظؿي مأغشطي مسـ مبشلنمم(2009-2008)تؼرؼر ماٌؿكذة واإلجرابات

ماظرئقلقيماظصودرةمسـمعممترماٌـظؿيمظممدورتفماًوعليمواظعشرؼـمخبصقصمأصرؼؼقوماظؿقصقوت

مظؾػرتة oم مظممم2011-2010متـػقذمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقي مأصرؼؼقو وجموالتماظعؿؾمذاتماألوظقؼيمإلضؾقؿ

ماٌوظقيماظؿوظقيماظػرتة

مإغشوبمعرطزمسوٌلمعقّحدمظؾكدعوتماٌشرتطي oم

مادللائلماألخرىمم–رابعًا

متؼرؼرماظؾفـيماظػـقيممبومظممذظؽماظـؿوئٍماٌؿصؾيمبوظؾـقدماٌطروحيمظؾؿـوضشي-مم20م

ماظؾـودماخلؿاعقةم-خاعلًا

ماظيتمدقـظرمصقفوماٌممترماإلضؾقؿلماظلوبعمواظعشرونمألصرؼؼقواظؾـقدم-م21م

معقسدموعؽونماغعؼودماٌممترماإلضؾقؿلماظلوبعمواظعشرؼـمألصرؼؼقو-م22م

ماسؿؿودمتؼرؼرماٌممتر-م23م

ماخؿؿومماٌممتر-م24م
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 ادلرصقمباء

 ضائؿةمادلـدوبني

LIST OF DELEGATES 

LISTE DES DÉLÉGUÉS 

 

 

TECHNICAL COMMITTEE 

COMITE TECHNIQUE 

 

Chairperson:    Jose Amaro Tati 

Président :     Ministry of Agriculture 

 

 First Vice-Chairperson:  Crisantos Obama Ondo 

Premier Vice-Président :  Ambassador and Permanent Representative of Equatorial Guinea  

in Italy 

  

 Second Vice-Chairperson:  Jose Edardo Barbosa 

Deuxième Vice-Président : Ambassador and Permanent Representative of Cape Verde  

in Italy 

 

Rapporteur:    Andree Caroline Mebande Bate  

Conseiller technique au Ministère de l’agriculture et du  

développement rural du Cameroon 

 

Co-Rapporteur:   Robert Sabiiti  

Alternate Permanent Representative, Uganda Embassy in Italy   

 

PLENARY SESSION 

SESSION PLENIERE 

 

Chairperson: Afonso Pedro Canga 

Président : Minister for Agriculture, Rural Development and Fisheries of 

Angola 
  
First Vice-Chairperson: Teodoro Nguema Obiang Mangue 

Premier Vice-Président : Minister for Agriculture and Forestry of Equatorial Guinea  

       

Second Vice-Chairperson: Jose Maria Veiga 

Deuxième Vice-Président : Minister for Environment, Rural Development and Marine 

Resources of Cape Verde 
 
Rapporteurs: Dominique Awono-Essama 

 Ambassador of the Republic of Cameroon to Italy and Permanent 

Representative to FAO in Rome 

  

Co-Rapporteur Robert Sabiiti 

 Alternative Permanent Representative, Uganda Embassy in Italy 

 



 

21 

 

MEMBER NATIONS IN THE REGION 

ÉTATS MEMBRES DE LA RÉGION 

 

ALGERIA - ALGÉRIE             

 

Delegate 

Mohammed Abdelhafid Henni 

18-             Inspecteur Général 

            Ministère de l´agriculture 

19-             28 Rue Hassiba Benghali 

20- Alger 

21-       Tel: +213 21743292 

E-mail:  

 

Suppléant 

 Benazi, Brahim 

    Ministère de l´agriculture 

22-             28 Rue Hassiba Benghali 

23- Alger 

24-       Tel: +213 21743292 

E-mail:  

 

25- ANGOLA 
 
Délégués 

Canga, Afonso Pedro 

Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Rue Comandante Gika, C.P. 527 

Luanda 

Tel: +244 2 322694 

Fax: +2442 320553 

Email: gabminander@netangola.com 

            

Monda, Andre de Jesus 

Vi-Ministro,  

Ministèrio de Agricultura de 

Desenvolvimento Rural e Pescas 

Rue Comandante Gika, C.P. 527 

Luanda 

Tel: +244 924 176 620 

Fax: +2442 320553 

Email: 
 

Da Silva Izata, Margarida  

Ministra Conselheira,  

Directora das Organizacoes 

internacionais do Ministerio 

 das Relacoes Exteriores 

Tel: +244 923416707 

E-mail: mizete@hotmail.com 

 

Suppléants 

Tati, Jose Amaro 

Ministèrio de Agricultura de 

Desenvolvimento Rural e Pescas 

Rue Comandante Gika, C.P. 527 

Luanda 

Tel: +244 924 176 620 

Fax: +2442 320553 

Email: 

 

Domingos, Manuel 

 MINADERP 

Luanda 

Tel: +244 928 570 165 

Fax: +244 324221 

E-mail: cotamingo@yahoo.fr 

 

Mendes, Antónia Dolorès do Rosario 

Directora Nacional das Pescas e 

Aquilcultura 

Ministèrio de Agricultura de 

Desenvolvimento Rural e Pescas  

Rue Comandante Gika, C.P. 527 

Luanda 

Tel: +244 912 509101 

Fax: +244 923629692 

E-mail: 

dolores.rosario@yahoo.com.br 

 

Caetano, Tomas Pedro   

Director General  

Institute for Forestry Development 

Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Fisheries 

Luanda 

Tel: +244 22232323934 

E-mail: tpcaetano@yahoo.com.br 
 

Simba, Damia  

Director de Gabinete V/M  

  Agricultura 

Largo dos Ministerios 

Av Commandante Gika 

Ministerio da Agricultura 

mailto:gabminander@netangola.com
mailto:mizete@hotmail.com
mailto:cotamingo@yahoo.fr
mailto:dolores.rosario@yahoo.com.br
mailto:tpcaetano@yahoo.com.br
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Desenv Rural Edas Pescas 

Luanda 

Tel: +244 222325857 

E-mail: 

damiasinumba@yahoo.com.br 

 

Ndombele, Dielobaka  

Director 

Agricultura, Desenv, Rural e Pescas 

Luanda 

Tel: +244 923333663 

Fax: 

E-mail: 

 

Nelumba, Maria Antónia  

National Director of Infrastructure  

  and Market 

Luanda 

Tel: +244 912510518 

Fax: 

E-mail: 

maria_antonia@metcabo.co.ao 

 

Manuel, Dias Engo 

Rua Aires De Menezo 

Luanda 

Tel: +244 923627761 

E-mail: mdias58@hotmail.com 

 

Pedro Pacauira, Manuel  

Ambassador/Permanent 

Representative of  

Angola to FAO/WFP/IFAD  

Rome, Italy 

Tel: +39 067726951 

E-mail: gsa.minader@yahoo.com.br 
 

Lundembe, Mpasi 

Medico Veterinario 

Ministerio do Interior Comando 

Geral da Policia Nacional 

Direccio Nacional de Logistica 

Luanda 

Tel: +244 923444518 

Fax: +244 912206238 

E-mail: 

 

Tunga, David  

National Director 

Food Security Office 

Ministry of Agriculture  

Tel: +244 222324941 

Fax: 

E-mail: 

 

Veloso, Domingos  

Ministry of Agriculture 

Tel: +244 912 213801 

Fax: 

E-mail: nazadom12@yahoo.com.br 

 

Belo, Luisa  

Embassade de l´Angola en Italie 

Rome 

Tel: +244 914788499 

E-mail: luisabelo@hotmail.it 

26-  

27-  

28- BENIN - BÉNIN 

 

29- BOTSWANA 

 

 

BURKINA FASO 

  

30- BURUNDI 

 

Délégué 

Nderagakura, Ferdinand  

Ministre de l’Agriculture et de 

l’élevage 

B.P. 1850 Boulevard de la Liberté 

(Blding Education 1er étage) 

Bujumbura 

Tel: +257 22222087 

Fax: +257 22222873 

E-mail: fnderagakura@yahoo.fr 

 

 

Suppléant 

Nzitunga, Isaac 

Conseiller au Cabinet du Ministère  

  de l’agriculture et de l’élevage 

B.P. 1850 Boulevard de la Liberté 

(Blding Education 1er étage) 

Bujumbura 

mailto:damiasinumba@yahoo.com.br
mailto:maria_antonia@metcabo.co.ao
mailto:mdias58@hotmail.com
mailto:gsa.minader@yahoo.com.br
mailto:nazadom12@yahoo.com.br
mailto:luisabelo@hotmail.it
mailto:fnderagakura@yahoo.fr
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Tel : +257 79917810 

 Fax : +257 22222873 

E-mail : Nzitungai@yahoo.fr 

  

 

CAMEROON – CAMEROUN 

 

Délégué 

Awono Essama, Dominique  

Ambassadeur du Cameroun en Italie 

et Représentant Permanent du 

Cameroun auprès de l’Organisation 

des Nations Unies à Rome 

Via Siracusa 416, Rome, Italie 

Tel : 

Fax : 

E-mail : 

 

Suppléants  

Moungui, Medi  

Représentant Permanent Adjoint    

   auprès des Organisations 

   des    Nations Unies à Rome 

Via Siracusa 416, Rome, Italie 

Tel : +39 064403644 

E-mail : medimoungui@yahoo.fr 

 

Mebande Bate, Caroline Andrée  

Conseiller technique  

Ministère de l´agriculture et du  

  développement rural 

Yaoundé 

Tel : +237 22221636 

E-mail : mebandcaro@yahoo.fr 

 

Eko´o Akouafane, Jean Claude  

Secrétaire général  

Ministère de l’agriculture et du  

  développement rural 

Yaoundé 

Tel : +237 22233876 

Fax : +237 77707030 

E-mail : 

 

   

CAPE VERDE – CAP-VERT 

 

Délégué 

Veiga, José Maria  

Ministre de l'environnement, du    

  développement rural 

               et des ressources marines 

BP 115 

Palmarejo, Praia  

Tel: +238 2615713 

Email: josem.veiga@maap.gov.cv 

 

Suppléants 

Barbosa, José Eduardo 

Ambassadeur et Représentant  

  Permanent du Cap-Vert  

  auprès de la FAO/PAM/FIDA, 

Rome, Italie 

E-mail : 

jeduardo.barbosa@fastwebnet.it 

 

Gonçalves, Clarimundo  

Directeur Général du Budget, de  

   la Planification et  

  Gestion du MADRRM 

Ministerio da Agricultura 

BB 115, Praia 

Tel: +238 26 13 01 

E-mail : 

clairmundo.goncalves@govcv.gov.cv 

 

Barro, Eugénio 

Director Services 

Engeniria Rural-DGTSP 

MEDRRM 

Largo Guedes de Menezes, 7 C.P. 115 

Praia 

Tel : +238 264 1716 

 

31- CENTRAL AFRICAN 

REPUBLIC – REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

 

Délégué 

 

Suppléant 

Bissefi, Michel  

Directeur Général Administration 

Représentant Ministre du  

  développement rural et de  

  l’agriculture 

Ministère du développement  

  rural et de l’agriculture 

 Bangui 

mailto:Nzitungai@yahoo.fr
mailto:medimoungui@yahoo.fr
mailto:mebandcaro@yahoo.fr
mailto:josem.veiga@maap.gov.cv
mailto:jeduardo.barbosa@fastwebnet.it
mailto:clairmundo.goncalves@govcv.gov.cv
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 Tel : +236 77099597 

Fax : +236 75047792 

E-mail : michelbissefi@yahoo.fr 

 

 

CHAD – TCHAD 

 

Délégué 

 

Suppléant 

Gandoua, Dehala 

Directeur Général Adjoint de la 

Production Agricole et Formation 

Ministère de l´agriculture et de  

  l´irrigation 

B P 441, Ndjamena 
Tel : +235 66560958 

E-mail : gandaoua@yahoo.com 

  

CONGO REPUBLIC – REPUBLIQUE 

DU CONGO 

 

Délégué 
Maboundou, Rigobert 

Ministre de l’agriculture et de  

  l’élevage 

Ministère de l’agriculture et de  

  l’élevage 

6, rue Louis Tréchot B.P. 2453 

Brazzaville 

Tel : +242 25517662  

Fax : +242 2811929 

E-mail : union_fada@yahoo.fr 

Suppléants 
Camara  Dekamo, Mamadou,  

Ambassadeur de la République du 

Congo en Italie et  

 auprès de la FAO 

Via Ombrone 8/10, 100 Roma 

Tel : +39 3988926190 

E-mail : ambacorome@libero.it 

 

Mbaika, Gaston 

 Attaché de Cabinet du Chef de l´Etat 

29 Rue Sorgho, Brazzaville 

Tel : +242 6666164 

E-mail : 

 

Tati, Léon  

Conseiller à la Politique de l’Elevage  

  et à la Recherche 

2105 Rue Voula 

Plateau de 152 …..,  

Brazzaville 

Tel : +242 5510240 

E-mail : detatiade@yahoo.fr 

 

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC 

OF – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 

 

Délégué 

 

Suppléant 

Mateso Wabubyula, Constantin-Clément 

Directeur de Cabinet du Ministre de  

  l´agriculture 

21 Avenue Congo/mt 

Ngafula 

Tel : +243 81 2660077 

E-mail : ibandahilo@yahoo.fr 

 

32- CÔTE D’IVOIRE 

 

Délégué 

 

Suppléants 

N’Guessan, Yapo G.  

Directeur de Cabinet  

Ministère de la Production Animale  

  et des Ressources Halieutiques 

01 BP V184 

Abidjan 01 

Tel: +225 20213410 

Email: nguessanyapo@hotmail.com 

 

Djiakariya, Coulibaly 

Directeur de la Planification et des 

Programmes 

Ministère de la production animale 

B P V 185, Abidjan 

Tel : +225 202194 62 

E-mail : djiabeariyac@yahoo.fr 

 
 

33- EGYPT – EGYPTE 

 

mailto:michelbissefi@yahoo.fr
mailto:gandaoua@yahoo.com
mailto:ambacorome@libero.it
mailto:detatiade@yahoo.fr
mailto:ibandahilo@yahoo.fr
mailto:nguessanyapo@hotmail.com
mailto:djiabeariyac@yahoo.fr
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Delegate 

 

Alternate 

 Roushdy, Alaa 

Counselor 

Embassy of Egypt 

 267 Via Salaria 
 00199 Rome, Italy  

Tel : +39 320 707 1766 

Email : ambegitto@yahoo.com 

 

34- EQUATORIAL GUINEA 

35- Delegué 

 

Suppléant 

Obama Ondo, Crisantos 

Ambassadeur de Guinée Equatorial  

auprès de la FAO à Rome 

Via Bruxelles, 59A 

Rome, Italie 
Tel : +39 06 8845575 

Fax: +39 06 84080788 

E-mail : obamarefao@gmail.com 
36-  

37- ERITREA – ERYTHRÉE 
 
 

ETHIOPIA – ETHIOPIE 
 

38- GABON 
 
Délégué 
 
Suppléants 

Ongone Obame, Aristide 

Conseiller du Ministre 

B P 19246, Libreville 
Tel : +241 07284864 

E-mail : ongoneobame@yahoo.fr 
 

 

Mandoukou-Ma-Nziengui, Emile 

Ambassadeur du Gabon en Angola 

149 Rua Eng Armindo de Andrade BP 

1614, Luanda 

Tel: + 923 325991 

Fax: + 222 149402 

 

Abessold Ndong, Phil –Philo 

Vice-Président 

PROPAC 

Ministère de l’agriculture 

BP 481 Oyem 

Tel: + 241 07 89 76 74 

Email: abessolo_phil@yahoo.fr 

 

39- THE GAMBIA – GAMBIE 

 

40- GHANA 

 

Delegate 

 Namoale, Nii Amasah 

Deputy Minister 

Ministry of Food and Agriculture 

P. O. Box M37 

Accra 

Tel: +233 20 812 0236 

Email: namoale@msn.com 

 

Alternates 

Bhavnani, Raymond Ram,  

Director of Policy Planning 

Monitoring and Evaluation, 

Ministry of Food and Agriculture 

P. O. Box M37 

Accra 
Tel : +233 21 663036 

E-mail : rambhavani@yahoo.com 

 

Dannson, Angela Mercy 

Ministry of Food and Agriculture 

P. O. Box M37 

Accra 
Tel : +233 21 668245 

E-mail : angeladannson@yahoo.com 
 
 
GUINEA - GUINÉE 

 

Délégué 

Toure, Ibrahima Sory 

Ministre de la pêche et de  

  l’aquaculture 

Ministère de la pêche et de  

  l’aquaculture 

BP 307, Conakry 
Tel : +224 30413660 

E-mail : ibrahimatoure65@yahoo.fr 

mailto:ambegitto@yahoo.com
mailto:obamarefao@gmail.com
mailto:ongoneobame@yahoo.fr
mailto:abessolo_phil@yahoo.fr
mailto:namoale@msn.com
mailto:rambhavani@yahoo.com
mailto:angeladannson@yahoo.com
mailto:ibrahimatoure65@yahoo.fr
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Suppléants 

Diousmessi,  Mohamed 

Conseiller Principal  

Ministère de l'agriculture 

B.P. 576 
Conakry 

Tel : +224 30415257/30414222 

Fax : +224 30413730 

E-mail :  

Mansare, Joseph Boniface 

Directeur National Adjoint des 

Productions animales  

Ministère de l'élevage 

Conakry 
Tel : +224 64305509 

E-mail : mansboniface@yahoo.fr 

 

Thiam, Soriby 

Consul général 

Projeto Nnea Vidg 

Rua 2 Casa 141 

Tel : + 224 925 27 29 05 

Email : bsthiam@yahoo.fr 

 

GUINEA BISSAU – GUINÉE BISSAU 

 

Délégué 

 

Suppléants 

Amarante, Carlos M. T.  

Directeur général de la Planification 

Agricole 

B.P. 71 

MDRA-GAPLA 

Bissau 
Tel : 00245 6842838 

E-mail : cmtamarante90@yahoo.fr 
 

Mendes, Henrique José 

Counselheiro Ministro Para 

Securansa Alimeatar 

Ministero Agricultura 

C P 71, Bissau 
Tel : +245 6634909 

E-mail : henrique129@hotmail.com 

 

41- KENYA 

 

Delegate 

Ndabuki, Gideon 

Assistant Minister for Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Kilimo House, Cathedral Road 

Nairobi 

Tel: +254 20 271 8870 

Alternates 

Songa, Wilson 

Agriculture Secretary 

Ministry of Agriculture 

Kilimo House, Cathedral Road  

Nairobi 
Tel : +254 20 271 8870 

E-mail : 

AgricultureSecretary@kilimo.go.ke 

 

Ngwiri, Jacinta 

Alternate Permanent Representative 

Kenya Embassy 

Via Archimede164, Rome 
Tel: +39 3318561912 

E-mail: jacintamngwiri@yahoo.com 

  

42- LESOTHO 

 

Delegate 
Liteboho, Stephen Mofubetsoana  

Deputy Principal Secretary 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 24, Maseru 100 

Tel : +266 22311271 

Fax : +266 22310994 

E-mail : dpsagric@leo.co.ls 

Alternates 
Malewa, Jonase Sponkie 

Ambassador 

Embassy of Lesotho 

Rome 

Tel : +3906 68542496 

Fax : +3906 8542527 

E-mail : lesothoembassy.roma@tin.it 

Hawkins, Symington Monica   

District Agricultural Officer 

Maoeng 

Botha-Bothe 
Tel: +266 22460215 

Fax: +266 22461014 

E-mail: monicahawkins77@yahoo.com 

 

mailto:mansboniface@yahoo.fr
mailto:bsthiam@yahoo.fr
mailto:cmtamarante90@yahoo.fr
mailto:henrique129@hotmail.com
mailto:AgricultureSecretary@kilimo.go.ke
mailto:jacintamngwiri@yahoo.com
mailto:dpsagric@leo.co.ls
mailto:lesothoembassy.roma@tin.it
mailto:monicahawkins77@yahoo.com
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LIBERIA 

 

 

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA –  
  

43- MADAGASCAR 
 
                                                                                                                                                                                               

MALAWI 

 

Delegate 

 Mauwa, Margaret 

Deputy Minister 

Ministry of Agriculture and Food 

Security 

P.O. Box 30134, Capital Hill 

Lilongwi 

Tel: +265 1 789 218 

Email: tkanyana@gmail.com 

 

Alternates 

Daudi, Andrew Timothy 

Principal Secretary 

Ministry of Agriculture and Food 

   Security 

P.O. Box 30134, Capital Hill 

Lilongwi 3 
Tel: +2651789218/00265178 

Fax: +2651 789033/00265 888826283 

E-mail: adaudi@afmia-online.net 

Kumwembe, Bright Bratso 

Director of Finance and 

Administration 

Ministry of Agriculture and Food  

  Security 

P.O. Box 30134, Capital Hill 

Lilongwe 3 
Tel : +265 1 788973 

Fax : +265 1 789380 

E-mail : brightbratso@hotmail.com 

 

Kanyama, Jasila Melania 

Economist 

Ministry of Agriculture and Food  

  Security 

P.O. Box 30134, Capital Hill 

Lilongwe 3 
Tel : +265 1 788973 

Fax : +265 1 789380 

E-mail : 

    

MALI 

 

Délégué 

 

Suppléants 

Camara, Faroux 

Ambassadeur du Mali  

12 rua do Maculusa, Luanda 
Tel : +244 929774444 

E-mail : faroukcamara@yahoo.fr 

Toure, Modibo 

Ministry of Agriculture /Planning  

  and Statistic Branch 

P.O. Box 2357, Bamako 
Tel : +22320212240 

 Fax : +223 20215920 

E-mail : modimah@yahoo.com 

 

Dembele, Gaoussou dit Emile 

Conseiller Technique 

Ministère de l´Environnement et de  

  l’Assainissement 

Bamako 

Tel : +223 76269079 

E-mail : gaoussou_e@yahoo.fr 

 

Diarra, Fousseyni 

Conseiller 

Ministère de l´agriculture 

Bamako 
Tel : +223 79077619 

E-mail : fousseynid2000@yahoo.fr 

 

Coulibaly, Mamadou 

Ministère de l´élevage et de la pêche 

BP 3033 

Route de Koucouba, Bamako 

Tel : +223 20227476 

E-mail : coulibalymd@yahoo.fr 

 

MAURITANIA – MAURITANIE 

 

Délégué 

 

Suppléant 

Mohamed Khalifa Ould Biyah 

Secrétaire général 

Ministère du développement rural 

mailto:tkanyana@gmail.com
mailto:adaudi@afmia-online.net
mailto:brightbratso@hotmail.com
mailto:faroukcamara@yahoo.fr
mailto:modimah@yahoo.com
mailto:gaoussou_e@yahoo.fr
mailto:fousseynid2000@yahoo.fr
mailto:coulibalymd@yahoo.fr
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Nouakchott 

Tel : +222 2527463 

Fax : +222 5257475 

  

44- MOROCCO – MAROC 

45-  

Délégué  

 

Suppléants 

Bouh, Mostaf 

Ambassadeur  

Ambassade du Maroc en Angola 

Luanda 

Tel : +244 222 39 37 08 

Fax : +244 222 33 88 47  

 

Felloun, Hamid 

Ministère de l’agriculture 

Direction de Développement des    

  filières de production 

Al Fath, Résidence Mimosas 

Imb11, Appt so, Rabat 
Tel : +212 667274426 

E-mail : hfelloun@gmail.com 

El Bouari, Ahmed 

Ministère de l’agriculture 

Direction de l´irrigation et de  

  l´aménagement de l´espace agricole 

BP 1069, Rabbat 
Tel : +212 663044145 

E-mail : bouariahmed@gmail.com 

46- MOZAMBIQUE 

 

Delegate 

Clemente, Daniel  

Permanent Secretary 

Ministry of Agiculture 

Para dos Herois de Moçambique 

P.O. Box 1406 

Tel:  +258 21 460055 

Fax: +258 21 460055 

E-mail: snhaca@map.gov.mz 

  dtrindech@hotmail.com 

 

Alternates 

Carla, Elisa 

Ambassador Permanent 

Representative of the Republic of 

Mozambique to FAO 

Embassy of the Republic of  

  Mozambique, Via Filippo, 

Corri Domi 14, 00195 Rome 

Tel : +39 06 37514675 

Fax : +39 06 37514699 

E-mail : 

sec@ambasciatamozambico.it 

 

Chaquisse, Marcelo  

Deputy National Director 

Rua de Resistencia 

Maputo, Mozambique 

Tel:   

E-mail: mchaquisse@gmail.com 

 

Nyaima, Joao Simao  

Head of Department 

Ministry of Agriculture 

Praga Dos Herois de Moçambique 

Tel: +258 21 46 00 55 

E-mail: snyaima@yahoo.com,br 

 

Libombo, Marcela  

National Coordinator for the 

Technical  

Food and Nutrition Security 

Secretariat (SETSAN) 

Ministry of Agriculture 

Av. FPM 2658 

Tel: +258 21 461 873 

Email: mlibombo@setsan.org.mz 

 

Libombo, José Augusto M.  

Deputy National Director of  

Veterinary Service   

Ministry of Agriculture  

Praga Dos Herois, Maputo 

Tel: +258 21 460082 

Email: jlibombojr@yahoo.com.br 

 

47- NAMIBIA – NAMIBIE 

 

Delegate 
Tshikesho, Desiderius Raimund  

Under Secretary for Agriculture 

Ministry of Agriculture, Water and Forestry 

mailto:hfelloun@gmail.com
mailto:bouariahmed@gmail.com
mailto:snhaca@map.gov.mz
mailto:dtrindech@hotmail.com
mailto:sec@ambasciatamozambico.it
mailto:mchaquisse@gmail.com
mailto:snyaima@yahoo.com,br
mailto:mlibombo@setsan.org.mz
mailto:jlibombojr@yahoo.com.br
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P/Bag 13184, Windhoek, Namibia 

Tel: + 264 61 2087694 

Fax: + 264 61 208 7787 

Email: tshikeshod@mawf,gov.na 

 

Alternates 

Mboti, Lineekala J. 

Ambassador 

Embassy of Namibia in Angola 

Rua da Libertade no. 20 

Villa – Alice, Luanda 

Tel: +264 912 340 339 

Email: josephos@whoever.com 

 

Shaanika, Gabriel 

First Secretary 

Embassy of Namibia in Angola 

Rua da Libertade no. 20 

Villa – Alice, Luanda 

Tel: + 244 9236 43309 

Email: kakeke@gmail.com 

 

Dunaisky, Puis 

Minister Counselor 

Embassy of Namibia in Angola 

Luanda 

Tel: + 244 92 432 8572 

Email: piusdunaiski@hotmail.com 

 

Kavari, Tjipee  

Agricultural Economist  

International Cooperation Unit 

Ministry of Agriculture, Water and Forestry 
P/Bag 13184 

Windhoek, Namibia 

Tel: + 264 61 2087767 

Fax: + 264 61 208 7725 

Email: kavarit@mawf,gov.na 

 

NIGER 

 

Délégué 
Sadelhec, Malik 

Ministre de l’agriculture et de  

  l’élevage 

Ministère de l’agriculture de  

  l´élevage 

B.P. 12091 

Niamey 

Tel : +227 20 733541 

Fax: +227 20 732008 

Email : malik_mansouri@yahoo.fr 

 

Suppléant 
Agarya, Moussa  

Conseiller du Ministre 

Ministère de  l’agriculture et de  

  l’élevage 

BP 10908, Niamey 

Tel : +227 20 733541 

Fax: +227 20 732008 

Email: agarya@yahoo.com 

 

NIGERIA  

 

Delegate 
Olaniran, Yaya Adisa Olaitan 

Minister Permanent Representative  

  of the Federal Republic of Nigeria  

  to FAO 

Permanent Representation of the  

  Federal Republic of Nigeria to  

  FAO Via Orazio, 14-18 

00193 Rome, Italy 

Tel: +39 06 683931 

Fax: +39 06 6832528  

Email : nigeriapermrep@email.com 

Alternates 

Akilapa, Funso  

Director 

Federal Ministry of Agriculture and  

    Water Resources 

PMB 135, Garki Area 11, Abuja 

Tel: + 234 80 33 49 52 58 

Email: flakilapa@yahoo.com 
 

Tijani, Bukar 

National Coordinator 

National Programme for Agriculture  

  and Food Security 

Federal Ministry of Agriculture and  

  Rural Development 

Abuja, Nigeria 

Tel: +234 803 701 2886 

Email: bukartijani@yahoo.com 

 

Oyebanji, Oyesola Olumide 

Chief Technical Adviser 

mailto:tshikeshod@mawf,gov.na
mailto:josephos@whoever.com
mailto:kakeke@gmail.com
mailto:piusdunaiski@hotmail.com
mailto:kavarit@mawf,gov.na
mailto:malik_mansouri@yahoo.fr
mailto:agarya@yahoo.com
mailto:nigeriapermrep@email.com
mailto:flakilapa@yahoo.com
mailto:bukartijani@yahoo.com
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National Programme for Agriculture  

  and Food Security 

Federal Ministry of Agriculture and    

  Rural Development 

127, Adetokunbo Ademola Crescent 

Wuse II, Abuja, Nigeria 

Tel: + 234 803 590 9268 

Email: 

oyebanjioyesola@yahoo.co.uk 

 

Akoroda, Malachy 

Professor in Seed – Production 

(Cassava) 

University of Ibadan 

Tel: + 234 803 582 9286 

Email: m-akoroda@yahoo.com 

 
 
RWANDA 
 
Delegate 
 
Alternate 

 Rvzindaza, Ernest  

 Permanent Secretary 

Ministry of Agriculture 

BP 621, Kigali 

Tel: + 250 252 534644 

E-mail: ruzindazaernest@gmail.com 

 

 

SAO TOME AND PRINCIPE – SAO 

TOMÉ ET PRINCIPÉ 

 

Délégué 

 Xavier Mendes, José Luis  

 Ministre de l'agriculture,  

  développement rural et pêche 

Ministère de l’agriculture,     

  développement rural et pêche 

 Avemde Marginal 12 de Julho 

 C.P. 47 Sao 

 Tel: + 239 932 298 

Fax: + 239 222 2347 

Email: jxaviermendes@hotmail.com 

 

Suppléant 

 De Souza Powtes, Arnaldo  

 Assessor de Ministro de Agricultura 

Ministère de l’agriculture,     

  développement rural et pêche 

 Avemde Marginal 12 de Julho 

 C.P. 47 Sao 

 Tel: + 239 932 298 

Fax: + 239 222 2347 

Email: 

arnaldospowtes@hotmail.com 

 

 

SENEGAL - SÉNÉGAL 
 

Délégué 

Fall, Papa Cheikh Saadibou  

Ambassadeur du Sénégal en Italie 

Via della Camelluccia 

759, Rome 

Tel: + 39 066 821 0342 

Email : saadibouFall@hotmail.it 

 

Suppléants 

Diene, Ndiobo  

Conseiller Technique du Ministre 

Ministère de l’agriculture 

3
ème

 étage du Building Administratif 

BP 4005, Dakar 

Tel: + 221 77 5093 807 

Fax: + 221 77 8196 136 

Email : ndiabodiene@yahoo.fr 
48-  
 
49- SOUTH AFRICA – AFRIQUE 

DU SUD 

 

Delegate 

 Mtintso, Thenjiwe Ethel  

Ambassador/Permanent  

  Representative of the Republic of  

  South Africa to FAO 

Embassy of the Republic of South  

  Africa Via Tanaro, 14 

00198 Rome 

Tel: +39 06 852541 

Fax: +39 06 85254258/24 

Email: mtintsot@foreign.gov.za 
 
Alternates 

Sebefelo, Duncan Moopelo  

Counselor Multilateral Affairs  

Embassy of the Republic of South  

  Africa Via Tanaro, 14 

00198 Rome 

Tel: +39 06 852541 

Fax: +39 06 85254258/24 

Email: sebefelod@foreign.gov.za 

mailto:oyebanjioyesola@yahoo.co.uk
mailto:m-akoroda@yahoo.com
mailto:ruzindazaernest@gmail.com
mailto:jxaviermendes@hotmail.com
mailto:arnaldospowtes@hotmail.com
mailto:saadibouFall@hotmail.it
mailto:ndiabodiene@yahoo.fr
mailto:mtintsot@foreign.gov.za
mailto:sebefelod@foreign.gov.za
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Chipeta, Sebuewa  

Chief Director 

Policy, Regulation and Oversight 

125 Schoeman’s street 

Pretoria 0001 

Tel: 27 12 336 7460 

Email: chipetas@dwa.gov.za 

 

Mdaka, Busisiwe 

Executive Manager 

Department of Rural Development  

  and Land Reform 

Cnt Jacob Mare and Paul Kruger 

Street, Pretoria 

Tel: +27 825 772 969 

       +27 123 128 272 

Email: 

DBMdaka@ruraldevelopement.gov.

za 

 
 
SWAZILAND, KINGDOM OF – 

SWAZILAND, ROYAUME DE LA 
 
Delegate 

Dlamini, Clement 

Minister for Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Building Cnr. Sozisa & Mlilo Roads 

P.O. Box 162, Mbabane H100 

Tel: + 268 404 2731 

Fax: +268 404 1733 

Email: minister_agriculture@gov.sz 

 

Alternates 

Msibi, Sibusiso L.  

Counselor 

Permanent Mission of Swaziland 

Plot 861 de Pregny-Chambésy 51, 

Chemin William-Barbey - 1292 

Chambésy Geneva - 

SWITZERLAND 

Tel: +41 022 7589410 

Fax: +41 022 7589424 

E-mail: swazimission-geneva@dslnets.ch 

 

Ndlangamandla, George M. 

Director of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 162, Mbabane 

Tel: +268 404 9414 

Fax: +268 404 1733 

Email: ndlangamandlag@gov.sz 

 

 

TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF – 

TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE 

LA  

 

Delegate 

Ngirwa, Wilfred Joseph  

Ambassador, Permanent 

Representative to FAO 

 Embassy of the United Republic of 

Tanzania 

Cortina Da Pezzo, 00185 Rome 

Tel: +39 06 33485801 

Fadx: +39 06 33485828 

Email: wilfredngirwa@yahoo.com 

 

 

TOGO  

 

Délégué 

 

Suppléant 
 M’Baw, Arokoum Akla-Esso 

Directeur de l’agriculture 

Ministère de l’agriculture, de   

  l’élevage et de la pêche. 

BP 1263, Lomé 

Tel : + 228 222 61 05 

Fax : + 228 222 61 05 

Email : arkoum2003@yahoo.fr 

50- UGANDA – OUGANDA 

51-  

Delegate 

 Mwesigye, Hope 

Minister for Agriculture, Animal  

  Industtry and Fisheries 

Ministry of Agriculture, Animal  

  Industry and Fisheries 

P. O. Box 102, Entebbe 

Tel: +256 4320752 

Fax: +256 4321047 

Email: minmaaif@infocom.com 

 

Alternates 

Sabiiti, Robert  

mailto:chipetas@dwa.gov.za
mailto:DBMdaka@ruraldevelopement.gov.za
mailto:DBMdaka@ruraldevelopement.gov.za
mailto:minister_agriculture@gov.sz
mailto:swazimission-geneva@dslnets.ch
mailto:ndlangamandlag@gov.sz
mailto:wilfredngirwa@yahoo.com
mailto:arkoum2003@yahoo.fr
mailto:minmaaif@infocom.com
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 Agricultural Attaché 

Embassy of the Republic of Uganda  

   Via Lungotevere dei Mellini, 44  

00193 Rome, Italy 

Tel: + 39 06 322 5220 

Fax: + 39 06 321 3688 

Email: 

ugandaembassyrome@hotmail.com 

 

52- ZAMBIA – ZAMBIE 

 

Delegate 

Mbewe, Allan  

Deputy Minister for Agriculture and  

  Cooperatives 

Ministry of Agriculture and   

  Cooperatives 

P. O. Box 50197, Lusaka 

Tel: + 026 25 34 89 

Email: mbewe@yahoo.com 
 

Alternates 

Trevor, Sichombo  

 First Secretary 

 Embassy of the Republic of Zambia  

  Via Ennio Quirino Visconti, 8 

00193 Rome 

Tel: +39 06 36088824 

Fax: +39 06 97613035 

 Email: tsichombo@yahoo.com 

 

Mbozi, Green  

Director of Agri-business and  

  Marketing 

Ministry of Agriculture and  

  Cooperatives 

Mulungushi House 

P. O. Box 50595 

15100 Ridgeway, Lusaka 

Tel: + 260 211 250 417 

Fax: + 260 211 250 417 

Email: gmbozi@maff.gov.zm 

 

Mwale, Moses  

Deputy Director 

Ministry of Agriculture and  

  Cooperatives 

MT Makulu 

CR STN, P/B 7, Chkanga 

Tel: + 260 1 278 130 

Fax: + 260 966 766 395 

Email: mwalemp@yahoo.com 

 

Kanyemba, Mathias  

Chief Field Crops Agronomist 

Ministry of Agriculture and  

  Cooperatives 

Mulumgushi house 

Box 50291, Lusaka 

Tel: +260 211 256 756 

Email: mmkanyemba@yahoo.com 

 

 Phiri, John  

Chief Agricultural Economist and  

  CAADP Focal Point Person 

Ministry of Agriculture and  

  Cooperatives 

P. O. Box 50197, Lusaka 

Email: jphiri@maff.gov.za 

 

Daka, Alick  

Deputy Director 

Crops Production Branch 

Ministry of Agriculture and  

   Cooperatives 

(FAO Consultant) 

Tel: + 260 211 256 756 

Email: alick_daka@yahoo.com 

 

53- ZIMBABWE 

 

Delegate 

 

Alternates 

 Manzou, James  

Ambassador 

Tel: +244 222 310 125 

Email: jamanzou@yahoo.com 

 

Musingar, Thomas 

Counsellor 

Embassy of Zimbabwe in Angola 

Luanda 

Tel: +244 923 792 590 

 

Nyamukapa, Anesu Arthur  

Chief Economist 

mailto:ugandaembassyrome@hotmail.com
mailto:mbewe@yahoo.com
mailto:tsichombo@yahoo.com
mailto:gmbozi@maff.gov.zm
mailto:mwalemp@yahoo.com
mailto:mmkanyemba@yahoo.com
mailto:jphiri@maff.gov.za
mailto:alick_daka@yahoo.com
mailto:jamanzou@yahoo.com
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Ministry of Agriculture 

1 Borrowdale Road 

Harare 

Tel: +263 4 797 443 

Email: aanyamukapa@yahoo.com 

 

Gata, Ntombana  

Principal Director 

Ministry of Agriculture 

Harare 

Tel: +263 479 7406 

Email: drgata@yahoo.com 

 

 

mailto:aanyamukapa@yahoo.com
mailto:drgata@yahoo.com
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OTHER OBSERVERS/AUTRES OBSERVATEURS 
 

HOLY SEE - SAINT-SIÈGE 

 

Msgr. Volante, Renato  

Permanent Observer of the Holy See to  

  FAO 

Fotungu, Piatta San Calisto16, Rome 

Tel: + 39 335 127 3303 

Fax: + 39 06 698 272 234 

Email:  osserfao@nhsfao-ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISÉES

 

  

 

 

OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (IGOs) 
OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

  

 

SADC SECRETARIAT 

 

Chaura, Bentry Patrice 

Senior Programme Officer 

P/Bag 0095, Gaborone 

Botswana 

Tel: + 267 3951863 

Email:  bchaura@sadc.int 

 

Banda, Alex Miston 

Senior Programme Officer, Environment and  

Sustainable Development 

P/Bag 0095, Gaborone 

Botswana 

Tel: + 267 36 41 742 

Fax: + 267 72 93 97 26 

Email: abanda@sadc.int 

 
ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICAN STATES (ECCAS) 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRAL (CEEAC) 

 

Beassem, Joel 

Coordinateur, Programme Régional  

Sécurité Alimentaire. 

CEEAC 

BP 2112, Libreville – Gabon 

mailto:bchaura@sadc.int
mailto:abanda@sadc.int
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Tel : + 241 44 47 31 

Fax : + 241 44 47 32 

Email : joël_beassem@yahoo.fr 

 

Mba-Asseko, George H. 

Expert Ecosystèmes  

Marins côtiers et Ressources Halieutiques 

CEEAC – ECCAS 

BP 2112, Libreville - Gabon 

Tel : + 241 06 61 11 40 

 

NEPAD SECRETARIAT 

 

Bwelya, Martin 

Senior Specialist 

Head – CAADP Tean 

Box 1234 Halfway House, Midrand 

South Africa 

Email: bwalyan@nepad.org 

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE – WORLD ORGANISATION 

FOR ANIMAL HEALTH (OIE) 

 

Samake, Yavouba 

Adjoint au Représentant 

Regional de l’OIE pour l’Afrique 

BP 2954, Bamako 

Mail 

Tel: + 223 20 24 15 83 

Email: y.samake@oie.int 

 

 

OBSERVERS FROM INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS/ 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON 

GOUVERNEMENTALES 

 

 

ALLIANCE FOR A GREEN REVOLUTION IN AFRICA (AGRA) 

 

Attere, Adeyemi 

Special Assistance to the President of AGRA 

#5
th

 floor Eden Square 

Block I, Westlands 

Box 66773 -00800,  

Nairobi, Kenya 

Tel: + 254 20 3750 653 

Fax: + 254 73 7021 549 

Email:  fattere@agra-alliance.org 

 

mailto:joël_beassem@yahoo.fr
mailto:bwalyan@nepad.org
mailto:y.samake@oie.int
mailto:fattere@agra-alliance.org
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INTERNATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL RESEARCH IN THE DRY 

AREAS (ICARDA) 

 

Geletu, Gebre Mariam 

P. O. Box 5689, Addis Ababa 

Ethiopia 

Tel:  + 251 116 17 2281 

Cell: + 20 05 45 62 

Fax: + 251 116 17 2001 

Email: g.bejiga@cgiar.org 

 

 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS 

 

Washi, Sidiga 

Vice President, Regional Africa 

P. O. Box 17555 

Alain-United Arab Emirates 

Email: sidiga@gmail.com 

 

BIOVERSITY INTERNATIONAL 
 

Baidu-Forson, Joseph Jojo  

Regional Director, Sub-Saharan Africa 

P O Box 30677, Nairobi 00100 
Tel : 00254 20 7224507 

E-mail : j.baidu-forson@cgiar.org 

Fax : 00254 20 7224501 

 

 
REGIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS REGIONALES 

NON-GOUVERNEMENTALES

 

AFRICAN CAPACITY BUILDING FOUNDATION (ACBF) 

 

Guvheya, Gibson 

Programme Officer 

ACBF 

P. O. Box 1562, Harare 

Zimbabwe 

Tel: + 265 4 700208 

Email: g.guvheya@acbf-pact.org 

 

mailto:g.bejiga@cgiar.org
mailto:sidiga@gmail.com
mailto:j.baidu-forson@cgiar.org
mailto:g.guvheya@acbf-pact.org
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FAO STAFF/PERSONNEL DE LA FAO 

 

Mr. Jacques Diouf  Director-General 

Ms. Maria Helena Semedo Assistant Director-General/Regional Representative for 

Africa, RAF, Accra 

Mr. Mafa Chipeta  Sub-regional Coordinator for Eastern Africa, SFE, Addis 

Ababa 

Mr. Gaoju Han Sub-regional Coordinator for Southern Africa, 

SFS, Harare 

Ms. Musa S. Mbenga Sub-regional Coordinator for Western Africa, 

SFW, Accra 

Mr. Benoit Horemans Sub-regional Coordinator for Central Africa, 

SFC, Libreville 

Mr. Suffyan Koroma  Economist (Trade), ESTT, FAO Rome 

Mr. Boyd Haight Director, OSP 

Mr. Daud Khan  Principal Officer, OSD 

Mr. Weldeghaber Kidane Senior Agric. Officer, TCSP 

Ms. Susan Minae  Agribusiness Officer, SFE, Addis Ababa 

Mr. Sourahata Bangoura Water Development Officer, SFC, Libreville  

Ms. Diana TempelmanSenior Gender and Development Officer, RAF, Accra 

Mr. Fernando Salinas  Senior Forestry Officer, SFW, Accra 

Mr. Francisco D. Chimuco  Economist, TCD 

Mr. Paulo Vicente   Assistant FAO Representative/Administration, Nairobi 

Mr. Yossef Tadesse  Consultant, FAO-Angola 

 

 

 

SUPPORT STAFF/PERSONNEL D’APPUI 
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Ms. Ruby Agyei, RAF, Accra    Ms. Fatima Pinho, FAO-Angola 

Ms. Ami Kumapley, RAF, Accra   Ms. Stella Monteiro, FAO-Angola  

Mr. Koffi Honouga, RAF, Accra   Mr. Wilson Boaventura, FAO-

Angola 

Ms. Francisca Penuku, SFW, Accra    

Ms. Rose Sah, RAF, Accra    

CONFERENCE SECRETARIAT / SECRETARIAT DE LA CONFERENCE 

 

Conference Secretary    Mr. Alhaji Jallow RAF, Accra 

Conference Affairs Officer   Mr. Mamoudou Diallo, FAOR/Angola 

Reports Officer    Ms. Hannah Clarendon, RAF, Accra 

Information Officer    Mr. Justin Chisenga, RAF, Accra 

Conference Documents Officer  Mr. Attaher Maiga, RAF, Accra 

Information Technology Officer  Mr. Michael Normatey, RAF, Accra   

INTERPRETERS / INTERPRÈTES 

 

Mr. Pierre Fournier 

Interpreter, KIC, Rome (Team Leader) 

 

Ms. Patricia Roman 

Interpreter 

Ms. Kathryn Watson 

Interpreter  

 

Ms. Carole Akiki 

Interpreter 

Mr. Mohamed Ali Ben Yedder 

Interpreter  

 

Ms. Dany Najjar 

Interpreter 

Mr. Louis Keil 

Interpreter 

 

Mr. Reem Owais 

Intepreter 

Ms. Christel Pierson 

Interpreter 

Ms. Marina Costa 

Interpreter 

 

Mr. Jonathan Clements 

Interpreter, Rome 

 

 

Ms. Jorge Leao 

Interpreter 

Mr. Amr El Guindi 

Interpreter 

Ms. Maria Rosario Moreira 

Interpreter 
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مادلرصقمجقم

مضائؿةماظوثائق

م

ARC/10/1 ًمجدولماألسؿولماٌمض

ARC/10/2 
اٌلوئؾماٌـؾـؼيمسـمعممترماظؼؿيماظعوٌلمحقلماألعـماظغذائلمواظدورةماظلودديمواظـ ثنيمٌممترم

 دقؿومتـػقذمخطيماظعؿؾماظػقرؼي،ممبومظممذظؽمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقياٌـظؿي،مالم

ARC/10/2 

Addendum 
مدمقمرؤؼيمجدؼدةمظشؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقي

ARC/10/3 

 

ARC/10/4 

 

ARC/10/5 

 

 إص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلم

اظؿقصقوتماظرئقلقيممواإلجراباتماٌؿكذةمبشلن(م2009-2008)تؼرؼرمسـمأغشطيماٌـظؿيمظمماإلضؾقؿم

ماظصودرةمسـمعممترماٌـظؿيممظممدورتفماًوعليمواظعشرؼـمخبصقصمأصرؼؼقو

وجموالتماظعؿؾمذاتماألوظقؼيمإلضؾقؿمأصرؼؼقومظممم2011-2010تـػقذمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةم

 اظػرتةماٌوظقيماظؿوظقي

ARC/10/6 

 
 إغشوبمعرطزمسوٌلمعقّحدمظؾكدعوتماٌشرتطي

ARC/10/7 

 

اظدسؿماٌؼدممعـمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظإلدراعمظممتـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظمم

 أصرؼؼقو

ARC/10/8 

 
 اغعؽودوتمتغريماٌـوخمبوظـلؾيمظألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقيمظممأصرؼؼقو

 

م(INF)مادلعؾوعاتموثائقمجمؿوسة

 
ARC/10/INF/1 معذطرةمإس عقي

ARC/10/INF/2 ًاىدولماظزعينماٌمض 

ARC/10/INF/3 ممضوئؿيماظقثوئؼماٌمضؿيم

ARC/10/INF/4 بقونماٌدؼرماظعوم 

ARC/10/INF/5 
اظؿفدؼداتمواظػرصمواالغعؽودوتمسؾكمم-ارتػوعمأدعورماظلؾعماظغذائقيمواألعـماظغذائل

 اٌقزاغقيمظممعومسمصماظزراسيماٌلؿداعي

ARC/10/INF/6 واظػرصمظممجمولمإغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلمظمماظؾؾدانماألصرؼؼقياظؿقدؼوتم 

ARC/10/INF/7 تؼرؼرمعقجزمسـمتقصقوتماألجفزةماإلضؾقؿقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي 
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مادلرصقمدال

مبقان

مادلدؼرماظعاممدلـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

مم3121أؼارم/عاؼوم7ظواغدا،مأغغوال،م

م

م

مصكوعيماظرئقس،

ماظقزراب،دوظيمرئقسم

مأصقوبماٌعوظلماظقزراب،

ماظلقداتمواظلودةماٌـدوبني،

مأصقوبماظلعودة،

مدقداتلمودودتل،

م

ؼشرصينموؼلرغلمبوظغماظلرورمأنمأطقنمبقـؽؿماظققممظممعدؼـيمظقاغداماىؿقؾيميضقرمعممترماٌـظؿيماإلضؾقؿلمم

م.ماظلودسمواظعشرؼـمألصرؼؼقو

م

مصوحىمم مأغغقال، مظرئقسمصمفقرؼي ماظعرصون ماإلسرابمسـ مصمقعو، موبومسـو ماٌـظؿي، مسـ مبوألصوظي وأود،

ويؽقعؿفموذعىمأغغقالميلـمادؿؼؾوهلؿمهلذاماٌممترموٌومأبدوهمعـمطرممم،José Eduardo Dos Santosاظػكوعيم

م.اظضقوصي

م

محاظةماغعدامماألعنماظغذائيميفماظعاملمويفماقإضؾقم
م
.ماماٌممترمبلسؿوظفمواظلؿورمملمؼلدلمبعدمسؾكماألزعيماٌوظقيمواالضؿصودؼيماًطريةماظيتمؼشفدػوؼضطؾعمػذم

وظؼدمأدتمػذهماألزعي،مظمماظعدؼدمعـماظؾؾدان،مإشمماغؽؿوشماضؿصوديمؼطولمسؾكموجفماًصقصمأذدمصؽوتماظلؽونم

مصؼرا م2050عؾقورمغلؿيمظممدـيمم9.1وعـماٌؿقضعمأنمؼصؾمسددمدؽونماظعوملمإشمم. وؼـؾغلمأنمؼزؼدمإغؿةوجماٌقادم.

ظمماٌوئيمظمماظعوملموأنمؼؿضوسػمظمماظؾؾدانماظـوعقيمحؿكمميؽـماظقصوبمبوالحؿقوجوتماظغذائقيمم70اظغذائقةةيمبـلؾةيم

ع ؼنيمم105وضدموصؾمسددمعـمؼعوغقنماىقعمظمماظعوملماآلنمإشممأطـرمعـمعؾقورمغلؿي،مأيمبزؼودةم.ماظ زعيمسـمذظؽ

م.صلدسماظؾشرؼيمؼعوغلماىقعمودقبماظؿغذؼيمإذن:م2008دـيمغلؿيمسؾكم

م

ظمماٌوئيمعـمم30عؾققنمذكصمؼعوغقنمدقبماظؿغذؼي،مطؿومأنمم265وػـوك،مظممأصرؼؼقومجـقبماظصقراب،مم

وعـماظؾدؼفلمأنمػذهمايوظيمتؼؿضلمأنمغقجفمإظقفومطؾماػؿؿوعـوم.م2009دؽونماإلضؾقؿمؼعوغقنماىقعموذظؽمعـذمدـيم

م.ظلرسيسؾكموجفما
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م
مغقصؿربم مذفر مظم مروعو مظم مسؼد ماظذي ماظغذائل، ماألعـ محقل ماظعوٌل ماظؼؿي معممتر ماظؿزم ماظـوغلم/وضد تشرؼـ

م.م،مبدسقةمعـمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مبوظؼضوبمسؾكماىقعمظمماظعومل2009

م

.مؾمسقٌيماالضؿصوداتوظؼدمزادماغدعوجماظؾؾدانماظـوعقيمظمماألغشطيماٌوظقيمواظؿفورؼيمسؾكماظصعقدماظعوٌلمبػعم

ماٌوظقيم وضدمزادتمػذهماظظوػرةمعـمتعرضفومظؾصدعوتماظيتمتشفدػوماألدقاقماظدوظقي،مععمايدماٌعؿؿمعـمتدصؼوتفو

م.واظؿفورؼي،مصض مسـماألعقالماٌؿوحيمظرباعٍماظؿـؿقيمصقفو

م

اظقرـقيمواإلضؾقؿقي،ممشريمأنماألزعيممسقًمبقضعماظزراسيمواألعـماظغذائلمظممضؾىمدقودوتموبراعٍماظؿـؿقيم

وعـمذلنمػذاماظرتتقىماىدؼدمظألوظقؼوتمأنمؼؿقحماظػرصيمظدسؿمصغورم.مومبقاجفيماظعؼدماىدؼدممبزؼدمعـماظؿػوؤل

م.اٌـؿفنيموتعزؼزماظزراسيماألدرؼي

م

م:311-3119اظؿـؿقةماظزراسقةميفماقإضؾقمميفماظػرتةم
م

اظعوعؾي،موميؽـفو،مبؿـػقذماظلقودوتماٌـودؾي،مأنمتزؼدممإنمأصرؼؼقومشـقيمبوألراضلماظزراسقيمواٌقوهمواألؼديم

ماظغذائلمصقفو مواألعـ ماظزراسلمواظدخقل ماإلغؿوج مؼرتاوحمبنيم. معو مأصرؼؼقو ماظـوتٍماحملؾلمم3وم2ومتـؾ معـ ماٌوئي ظم

مضؾق مسؾكم مؼربق معو ماظعوٌل؛موميـؾماظـوتٍماحملؾلماإلصموظلماظزراسلمصقفو ئيمعـمظمماٌوم5اإلصموظلمسؾكماظصعقد

ظمماٌوئيمعـماظؿفورةماظعوٌقيمم2جمؿقعمػذاماظـوتٍمسؾكماظصعقدماظعوٌل،مأعوموورتفومظمماٌـؿفوتماظزراسقيمصؿؼؾمسـم

مإشمماهلؾقط مععماووػفو م. متلؿكدم مأغفو مرشؿ مأوظقؼوتماإلضؾقؿ مغطوق مخورج ماظقدمم57وعوزاظًماظزراسي معـ ماٌوئي ظم

م.ظمماٌوئيمعـماظصودراتم11حملؾلماإلصموظلموظمماٌوئيمعـماظـوتٍمام20اظعوعؾيمومتـؾم

م

ماظػؼرم معـ موايد ماٌؼؾؾ ماظؿصـقع معػؿوح مػل ماظزراسي موتظؾ معضوسػوم. مأثرا ماالضؿصود، مسؾك ممتورس، وػل

وضدمزادماإلغؿوجماظزراسلمظمماإلضؾقؿمبوالسؿؿودمخصقصومسؾكماظؿقدعمظمم.مظمماٌوئيم2.7ظمماٌوئيموم1.5ؼرتاوحمعومبنيم

م.ظمماٌوئيمخ لماظلـقاتماظعشرؼـماٌوضقيم20وم7األراضلماٌزروسيماظيتمزادتممبومؼرتاوحمبنيم

م

ؼقوموتصؾحمأصرؼ.موعومبرحًماظقارداتماظزراسقي،معـذماظلؾعقـقوت،متزؼدمبلدرعمعـماظزؼودةمظمماظصودراتم

ماظزراسقي مظؾؿـؿفوت مصوصقو معلؿقردا مصلطـر مأطـر م. مدمق مدـقؼو متـػؼ ماظقارداتمم33وػل مسؾك مأعرؼؽل مدوالر عؾقور

عؾقورمدوالرمم15وم14اظزراسقي،موػلموارداتمشذائقيمأدودو،مظممحنيمزؾًمضقؿيماظصودراتمسـدمعلؿقىمؼرتاوحمبنيم

م.أعرؼؽل
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ماحملاصقل
م
ظمماٌوئيمتؼرؼؾومسـمم12عؾققنمرـمعـمايؾقب،مأيمبزؼودةمم153.3،م2008أغؿٍمإضؾقؿمأصرؼؼقو،مظممدـيمم

عؾققنمم160،مإشمم2009وتشريماظؿقضعوتمإشممأنمإغؿوجمايؾقبمظمماظؼورةمميؽـمأنمؼصؾ،مظممدـيم.ماظلـيماظلوبؼي

م.رـ

م

ماظرتبقةماحلقواغقة
م
ظمماٌوئيمعـماظؼقؿيمم4.4ؿ،مأيمظمماٌوئيمعـماإلغؿوجماحملؾلماإلصموظلمظمماإلضؾقم35متـؾماظرتبقيمايققاغقيمم

ظمماٌوئي،مظممحنيمم3وم2وضدمزؾمععدلماظـؿقمظممإغؿوجماظؾققممواألظؾونمواظؾقضمؼرتاوحمبنيم.ماظعوٌقيمهلذهماٌـؿفوت

م.ظمماٌوئيمظمماٌؿقدطمدـقؼوم4دفؾمػذاماٌعدلمظمماظؾؾدانماظـوعقيمأطـرمعـم

م

مملمتؿؾعمغػسمورشؿمأنمأصرؼؼقومػلماظؼورةماظيتمهؿؽؿمسؾكمم أطربمضدرمعـمعقاردماظعؾػمايققاغل،مصنغفو

وضدمزؾممنقمػذاماظؼطوعمأضؾمعـماظـؿقماظلؽوغل،مالدقؿوم.موتريةمتـؿقيماظرتبقيمايققاغقيماٌشوػدةمظمماظؼوراتماألخرى

م.ظممأصرؼؼقومجـقبماظصقراب

م

معصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقة
م
م90ع ؼنيمرـمظمماظلـيمتؼرؼؾو،مععمطقنمصغورماٌـؿفنيمميـؾقنمم8ؿقىمزؾماإلغؿوجماظلؿؽلمراطدامسـدمعلم

ماجملؿقع معـ ماٌوئي مظم معؿقدطم. مأن مإال مأصرؼؼقو، مدؽون مألشؾؾقي مظؾربوتنيمبوظـلؾي ماظرئقلل ماٌصدر ماألمسوك ومتـؾ

اإلضؾقؿماظقحقدممطذظؽمصننمأصرؼؼقومػل.مطؾغؿمظمماظلـي،مأيمغصػماٌؿقدطماظعوٌلم7.6ادؿف طفمظؾػردمالمؼؾؾغمدقىم

م.ظمماظعوملماظذيمؼؿـوضصمصقفمادؿف كماألمسوك

م

مظممم ماالضؿصودؼي ماظغذائلمواظؿـؿقي مظمماألعـ معؿقاضعي مإالمبصقرة متورسمقو، ماٌوئقي، ماألحقوب متربقي ملمتلفؿ

ة،مأدىمإشممإالمأنمإسودةمتقجقفماالدؿـؿوراتمإشممتربقيماألحقوبماٌوئقيمظممأصرؼؼقو،ماظيتممنًمبدرجيمطؾري.ماإلضؾقؿ

م.زؼودةمتقاصرماألمسوكماٌلؿزرسيمظمماألدقاقماحملؾقيمظإلضؾقؿ

م

مضطاعماظغابات
م
.مظمماٌوئيمعـماٌلوحيماظعوٌقيمظؾغوبوتم17عؾققنمػؽؿورمعـماظغوبوت،مأيمم674ؼقجدمظممأصرؼؼقوماآلنمدمقمم

ماجملول مظممػذا مطؾرية مؼلفؾمخلوئر ماإلضؾقؿ مأن مإال م. مدـي مأيمعـ مدـقات، مم2000صػلمسشر ،م2010إشممدـي

م.دـقؼو(مظمماٌوئيم0.49أيم)عؾققنمػؽؿورمم3.4تـوضصًمعلوحيماظغوبوتمظمماإلضؾقؿممبعدلم

م
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ظذظؽمصؿـماألعقرماٌؾقيمأنمرمريماسؿؿودمادرتاتقفقوتمعـودؾيموآظقوتمجدؼدةمٌؽوصقيمعشؽ تمتدػقرمم

م.اظغوبوتموإزاظؿفومظمماإلضؾقؿ

م

ماظلقدماظرئقس،

مدقداتلمودودتل،أصقوبماظلعودة،م

م

ماظؿقدؼاتماظرئقلقةماظيتمؼواجففاماقإضؾقم

م

ماإلضؾقؿلمم مإبونماٌممتر مػلمغػسماألدؾوبماظيتمسددتفو ماألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقو مزاظًمأدؾوبماغعدام عو

وميـؾماظؿقؽؿمظمماٌقوهماظعوعؾمايودؿمظممتلعنيماإلغؿوجماظزراسلموهلنيم.مظممغريوبلم2008اٌوضلماٌعؼقدمدـيم

ظمماٌوئيمم20ظمماٌوئيمعـماٌقاردماٌوئقيماٌؿفددة،معؼوبؾمم4اإلغؿوجقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقومحقٌمؼؼؾماالدؿف كمسـم

مآدقو مظم م. مظم ماألصرؼؼقي، ماظزراسي ماظم93وتعؿؿد ماألراضل معـ ماٌوئي ماظؿـؾممظم مميؽـ مال مأعطور مسؾك مظؾزراسي، ؼوبؾي

م.مبعدهلو،مععماضرتانمذظؽممبكوررمجػوفمعؿزاؼدةمبلؾىمتغريماٌـوخ

م

طؾغؿمعـمم16صلصرؼؼقومالمتلؿكدممظمماٌؿقدطمدقىم.موؼعؿربمادؿكدامماٌدخ تمايدؼـيمشريمطوفمظؾغوؼيم

وؼؼؾماٌعدلمحؿكمسـمذظؽمظممأصرؼؼقوم.مظممآدقوطؾغؿمم162طؾغؿمظممأعرؼؽوماىـقبقيموم153اظلؿودمظؾفؽؿور،معؼوبؾم

م مسؾك محقٌمؼؼؿصر مشراعوتمظؾفؽؿورمطقؾقم9جـقبماظصقراب، مأدوسماظـقرةم. موػل ماحمللـي، ماظؾذور وادؿكدام

ماظؾذورم مظرضوبي مظـظوم مدقىمثؾٌماظؾذور ماظيتمالمسمضعمصقفو مظممأصرؼؼقو ماظ تقـقي،مغودر موأعرؼؽو مظممآدقو اًضراب

مواسؿؿودػو مظؾـؼؾموودوئؾماظؿكزؼـمواظؿؽققػموتػؿؼر. ماألدودقي مإشمماظؾـقي ماظؼورة مػقم. مصقفو ماظرؼػقي وعلؿقىماظطرق

م40وميؽـمًلوئرماحملصقلمأنمتصؾمإشممعومؼرتاوحمبنيم.معلؿقىمػذهماظطرقمظمماهلـدمظممدؾعقـقوتماظؼرنماٌوضل

صوتمايققاغقيمواظـؾوتقيماظعوبرةمظؾقدودمإضوصيمإشممذظؽ،مصننماألعراضمواآل.مظمماٌوئيمبوظـلؾيمحملوصقؾمععقـيم60و

م.تشؽؾمتفدؼدامخطريامظألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقو

م

موظؾفقعمظممأصرؼؼقوم ماظزراسي ماظلؾىماظعؿقؼمظؿكؾػمضطوع مػق ماالدؿـؿورمظمماظزراسي مإنمضصقر وضدمػؾطًم.

م1980ظمماٌوئيمظممدـيمم19غلؾيماٌعقغيماإلمنوئقيماظرمسقيماظعوٌقيماٌكصصيمظؾزراسيمواظغوبوتموعصوؼدماألمسوكمعـم

مالمؼؼؾمسـموسددماظؾؾدانماظيتمختصصم.مظمماٌوئيمظمماظقضًماظراػـم5إشمم ماظقرـقيمم10عو ظمماٌوئيمعـمعقزاغقوتفو

وعـم.م،مؼؼؿصرمسؾكمتلعيمبؾدانمصقلى2003ظؾزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقي،مسؾكمدؾقؾماالدؿفوبيمإلس نمعوبقتقمظلـيم

ماٌزارسنيمظمم مصغور مإغؿوج مظصوحلمزؼودة ماظذيمأسؾـ ماظلقودل ماظؿغقري مع حظي ماظصدد، مػذا مظم بقاسٌماظؿشفقع،

،م2009متقزم/طقؼ مظممذفرمؼقظققمظممالم8ظـوعقيماظيتمتعوغلمعـماظعفزماظغذائلمخ لماجؿؿوعمجمؿقسيماظةماظؾؾدانما

وضدم.متشرؼـماظـوغلماٌوضلمبدسقةمعـماٌـظؿي/وإبونمعممترماظؼؿيماظعوٌلمحقلماألعـماظغذائلماٌعؼقدمظممذفرمغقصؿرب

ؾيماٌعقغيماإلمنوئقيماٌكصصيمظؾزراسيمواألعـماظغذائل،مبـوبماظؿزممرؤدوبماظدولموايؽقعوتمبؿقؼقؼمزؼودةمطؾريةمظممغل

م.سؾكماظطؾؾوتماٌؼدعيمعـماظؾؾدان
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مصكوعيماظرئقس،

مأصقوبماٌعوظلمواظلعودة،مدقداتلمودودتل،

م

ماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقاماظربغوعٍ

م

ماظؿوبعمم مأصرؼؼقو مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ مظؾربغوعٍ ماظؾؾدان معـ معؿزاؼد مسدد ماسؿؿود مع حظي ؼلعدغل

وظممػذاماإلرور،مصننماٌـظؿيم.مظؾشراطيماىدؼدةمعـمأجؾماظؿـؿقيمظممأصرؼؼقو،ماظذيمسؿؾـومصمقعومعـمأجؾفمب مطؾؾ

مو ماظزراسي مضطوع مظؿـؿقي ماظقرـقي مهدؼٌماالدرتاتقفقوت مظم ماظغذائلتلفؿ ماألعـ مهؼقؼ ماظربغوعٍم. متـػقذ وزمؿوج

م مدـقيمؼؾؾغمدمق مأعرؼؽلم25اظشوعؾمإشممادؿـؿور مدوالر معؾقور مظؾربغوعٍم. ماٌلؿدؼرة مأدػرتماجؿؿوسوتماٌقائد وضد

وػلم.موضدمأدفؿًماٌـظؿيمظممإسدادمػذهماالتػوضوت.مبؾدامأصرؼؼقوم18اظشوعؾ،مظممتورسمف،مسـمتقضقعماتػوضوتمختصم

مأؼض ماظؾؾدانتؼدم معـ ماظعدؼد مظم ماالتػوضوت مهلذه ماٌؼوبؾي ماالدؿـؿورات مخطط مإلسداد ماٌطؾقبي ماٌلوسدة مو ودقفم.

ماظعؿؾقوتماظيتم مظم ماٌـظؿي مسؾكمعلوسدة مظممايصقل مأخرىمراشؾي مبؾدان مظؾطؾؾوتماظيتمتؼدعفو تلؿفقىماٌـظؿي

م.تضطؾعمبفومبعدمتقضقعماالتػوضوتماٌذطقرة

م

مؾقؿقةاظؿقدؼاتماظعادلقةمواقإض

م

ماظؿقدؼوتماىدؼدةم معـ موغقسو،م:مسؾكماألعـماظغذائلماظؿصديمجملؿقسي ماظطؾىمطؿو تغريماٌـوخ،موزؼودة

وؼضوفمإشممطؾم.م2008إشممدـيمم2000وعـوصليمإغؿوجماظقضقدمايققيماظذيمزادمبلطـرمعـمث ثيمأعـولمظمماظػرتةمعـم

مواهلف مايضرؼي ماٌـورؼ مواتلوع ماظلرؼع، ماظلؽوغل ماظـؿق متؼؾىمذظؽ موعللظي مواظـؾوتقي، مواألعراضمايققاغقي رة،

م.أدعورماظلؾعماظزراسقي

م

م(تغريمادلـاخمواظطاضةماظؾقوظوجقة)

م

ماظـؾوتقيمم متغريماٌـوخمدقؿقضػ،مإشممحدمبعقد،مسؾكماظؿؼدمماحملرزمظممإغؿوجماألغقاع إنماظؿكػقػمعـمأثر

م ماإلؼؽقظقجل ماظـظوم مظؿطقر متؽقػو ماألطـر ماألدودقيمواظل التمايققاغقي مواظؾـك ماظري ماالدؿـؿوراتمإشم متقجقف وظم

مظؾؿقارد ماٌلؿداعي ماإلدارة مبوالتصوالت،مصض مسـ موتؾؽماٌؿعؾؼي ماظرؼػقي متؼـقوتم. مبؿشفقعمادؿكدام ماٌـظؿي وتؼقم

م.اظصقنماظزراسقيماظيتمتـريماظرتبيمبوٌقادماظعضقؼيموتزؼدمعـمررقبؿفوموعـماحؿفوزماظؽربقن

م

إالمأنمذظؽم.ماظطوضيماظؾققظقجقيمظمماألوضوعماٌـودؾيمأنمؼلفؿمظممهلنيمدخؾمدؽونماظرؼػوميؽـمإلغؿوجمم

ؼؼؿضلمتقخلمايذرمظمماسؿؿودماظلقودوتمواظؾقائحماظيتمهؼؼماظؿقازنمبنيماألعـماظغذائلموإغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلم

م.سؾكمغطوقموادع

م
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،متعفدتماظؾؾدانم2009طوغقنماألولم/ذفرمدؼلؿربموظممعممترمطقبـفوشـماٌعينمبؿغريماٌـوخ،مواظذيمسؼدمظمم

مبنتوحيمعقاردمإضوصقي،مظممحدودم مم30اٌؿؼدعي مأعرؼؽل،مظؾػرتة مدوالر ،مظصوحلماظؾؾدانماظـوعقيم2012-2010عؾقور

مجفي،م معـ ماٌـوخ مظؿغري ماظؿؽقػ مبني معؿقازغي مبصقرة ماٌقارد مػذه متقزؼع معع موأصرؼؼقو، ماظصغرية ماىزرؼي واظدول

مأخرىوختػقػمورلت مجفي معـ مف م. مإغشوب مسؾك ماىدؼد مظؾؿـوخ"وؼـصماالتػوق ماألخضر مطقبـفوشـ مصـدوق طلداةم"

ماظصـدوقمأنمؼدسؿماٌشروسوتمواظرباعٍمواظلقودوتموشريػومعـماألغشطيم.مظ تػوضقيتـػقذؼيمظمظقيماٌوظقيم وسؾكمػذا

موغؼؾم موادؿقداث ماظؼدرات موتعزؼز مععف مواظؿؽقػ ماٌـوخ متغري مورلة معـ مظؾؿكػقػ ماظـوعقي ماظؾؾدان مظم متـػذ اظيت

م.اظؿؽـقظقجقوماٌؿصؾيمبف

م

م(االرتػاعماحلادميفمأدعارمادلوادماظغذائقة)

م

واالغؽؿوشماالضؿصوديماظعوٌلمإشممم2008-2007وئؾيمظممأدعورماٌقادماظغذائقيمخ لماظػرتةمأدتماظزؼودةماهلم

ظمماٌوئيمم50زؼودةمعلؿقؼوتماظػؼرابمواغعدامماألعـماظغذائلمظممطـريمعـماظؾؾدانماألصرؼؼقيماظيتمسمصصمصقفومأطـرمعـم

ؾؾدانماٌعرضيمظؾطقارئماظغذائقيمظمماظعوملمأنموتػقدمسؿؾقوتماظؿؼققؿماألخريةماًوصيمبوظ.معـماظدخؾماألدريمظؾغذاب

م.بؾدا،مؼؼعمظممأصرؼؼقوم33بؾدامعـمػذهماظؾؾدان،ماظؾوظغمسددػومم21

م

طوغقنماألولم/وظممإرورماٌؾودرةماًوصيمبوالرتػوعمايودمظممأدعورماٌقادماظغذائقي،ماٌطروحيمظممذفرمدؼلؿربم

م2007 ماظؿؼـم35،مادؿػود معـماٌلوسدة مأصرؼؼقو مبؾدا ماٌـظؿيممبومجمؿقسف ماٌؼدعيمعـمعقارد مواٌوظقي عؾققنمم15.7قي

عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمظممم317.5ودوػؿماالهودماألوروبل،مسـمررؼؼماٌرصؼماظغذائل،ممبؾؾغمظممحدودم.مدوالرمأعرؼؽل

ؾؾدانمودقلؿػقدمعـمػذهماٌؾودرةمسددمعـماظ.مهلنيمصرصماظػ حنيمظممايصقلمسؾكماٌدخ تمواًدعوتماىقدة

م.األصرؼؼقي

م

مصكوعيماظرئقس،

مأصقوبماٌعوظلمواظلعودة،مدقداتلمودودتل،

م

مجدولمأسؿالمادلؤمتر

م

مظدراديمم ماظػرصي مظؽؿ مدؿؿوح مطؿو ماٌـظؿي، مبلغشطي ماظلودسمواظعشرؼـ ماٌممتر مظممػذا مإس عؽؿ دقفمؼؿؿ

م:اٌممترمأؼضوماٌقاضقعمذاتماألوظقؼيماآلتقيودقـوضشم.ماٌلوئؾماظيتمهلومتلثريػومسؾكماٌ ؼنيمعـماظؾشرمظمماإلضؾقؿ

 دسؿمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظؾؿـػقذماٌعفؾمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو؛ 

 آثورماٌـوخمبوظـلؾيمظألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردماظطؾقعقيمظممأصرؼؼقو؛ 

 يمذؾؽيماٌؽوتىماٌقداغقيمظؾؿـظؿي؛تـػقذمخطيماظعؿؾماظػقرؼيمظؿفدؼدماٌـظؿيمظممعومؼؿعؾؼممبللظ 

 م.إص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل
م
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ودقفمتؼدممظؽؿم.مإضوصيمإشممعومتؼدممُغظؿ،مسؾكمػوعشماٌممتر،معـؿدىمسـماالدؿـؿورمظمماظزراسيمظممأصرؼؼقوم

معـؾماهلقؽوتماٌعـقيمبوإلحصوباتم مععؾقعوتمسـمغؿوئٍمبعضماظعؿؾقوتماإلضؾقؿقيماألخرية اظزراسقي،موعصوؼدمأؼضو

م.األمسوك،مواظغوبوت
م

مإصالحمادلـظؿة
م
ماٌؿقدةم ماألعؿ معـظقعي مظم مإص ح مسؿؾقي مأسؿؼ ماظققم ماٌـظؿي متشفد مأدوظقىم. مإشممودؼد مدؾقؾفو وػلمظم

م.سؿؾفو،مصض مسـمررؼؼماضط سفومبوٌفؿيماٌـقريمبفوموتؼدؼؿمخدعوتفومإشمماظؾؾدانماألسضوب

م

قرؼيمػدصومرئقلقومظؾدولماألسضوبمواألعوغيمععوموذظؽمعـذمأنماسؿؿدػوماٌممترمظمموطونمتـػقذمخطيماظعؿؾماظػم

مغقصؿرب مظممذفر ماٌعؼقدة ماًوصي ماظـوغلم/دورتف م2008تشرؼـ ماظػقرؼيم. ماظعؿؾ وختصماإلجراباتماظرئقلقيمًطي

م:اظـؼوطماآلتقيمأدودو
م

 اسؿؿودمإرورمختطقطموثؼوصيمجدؼدةمعقجفنيمإشمماظـؿوئٍ؛ 

 وزؼودةمتػقؼضماظلؾطي؛ماظ عرطزؼي 

 اظرتذقدماظؿـظقؿل؛ 

 هلنيمإدارةماٌقاردماظؾشرؼي؛ 

 زؼودةمصعوظقيمايقطؿي. 
م
طوغقنماظـوغلماٌوضل،مأصؾقًماٌؽوتىماإلضؾقؿقيمتؿقشممعلموظقيماإلذرافمسؾكماٌقزاغقيم/وعـذمذفرمؼـوؼرم

مواظربغوعٍمظؾؿقزػنيماظؿؼـقنيمظمماإلضؾقؿ ماأل. مإدارة مظؾؿؽوتىماظؼطرؼيودقفمتؿقشممتدررمقو مسؿولماظؿؼـقي صض مسـم.

م.ذظؽ،ممتمتدرؼىمعقزػلماٌؽوتىماإلضؾقؿقيمظؿقظلمعلموظقيمبرغوعٍماظؿعوونماظؿؼين

م

ماإلداريمععماإلرورماٌلؿـدمإشمماظـؿوئٍ،مبدأتمإسودةمتـظقؿمطوعؾيمهلقؽؾماٌؼرمظممم وتقلريامالتلوقمػقؽؾـو

م.م2012وؼـؾغلمأنمتـؿفلمظممدـيمم2009دـيم

م

وزقػيمبرتؾيمعدؼرمبغقيمختػقػمػقؽؾماٌـظؿيمم40وؼؿؿـؾمأحدماظعـوصرماظرئقلقيمهلذهماظعؿؾقيمظممإظغوبمم

م.واهلرمماإلداريمصقفو

م

ودقشرحماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾس،ممبزؼدمعـماظؿػصقؾ،ماإلجراباتماىورؼيمظممػذاماإلرور،مالمدقؿومسؾكمم

م.علؿقىمممـؾلماظدولماألسضوب



 

47 

ماظغذائيماظعادليإصالحمجلـةماألعنم

م

مغقصؿربم مذفر مظم ماٌعؼقدة مواظـ ثني، ماظلوددي مدورتف مإبون ماٌـظؿي معممتر ماٌوضل،م/اسؿؿد ماظـوغل تشرؼـ

إص حومعفؿومآخر،مػقمإص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمبوالسؿؿودمسؾكماهلقوطؾمواظرباعٍماظؼوئؿيمبوظػعؾموبودؿـورةم

م.سؼدمذراطوتمصعوظي

م

م:ـيمبعدمإص حفومبوًصوئصماآلتقيوتؿلؿمعفؿيماظؾفم
م

 ماظغذائلم ماألعـ ماغعدام مأدؾوب مبشلن ماآلراب مت ضل متقلري مظؾؿـوضشوتمبغقي مسوٌل معـؿدى إتوحي

 .وغؿوئففموررائؼماظعؿؾمظممػذاماجملول

 آظقيمتـلقؼمسؾكماظصعقدماظعوٌلمظؾففقدماظراعقيمإشمماظؼضوبمسؾكماىقعمبغقيمطػوظيماتلوقموصعوظقيم

 ؿكذةمسؾكماألجؾماظطقؼؾ؛اإلجراباتماٌ

 مرادكي مسؾؿقي مضوسدة ماٌلؿقىمتؿقحم: مرصقعي مخرباب مجمؿقسي ماىدؼدة مظممصقرتفو ماظؾفـي تشؿؾ

 اختوذماظؼراراتماٌـودؾيمسـمررؼؼمتقصريمدرادوتموهؾق تمعقضقسقيموشريمعـقوزة؛

 مطؾري ماغػؿوح م: ماٌعـقي ماألرراف مصمقع مصقفو ممتـؾ ماإلضؾقم-دقف مواٌمدلوت ؿقيمايؽقعوت،

ماظزراسل،م مواظؼطوع ماظزراسقي، ماٌفـقي مواٌـظؿوت مواٌوظققن، ماالضؿصودؼقن مواظشرطوب واظعوٌقي،

 .واٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،مواٌمدلوتماًريؼيمواجملؿؿعماٌدغل

م

مدقودقيمم معشروسقي ماظؼراراتموهلو ماٌلؿقىمالختوذ مرصقعي محؽقعقي مدوظقي مسؿؾقي ماظؾفـي متؽقن محؿك ظؽـ

ورمدرماظؿلطقدمظممػذاماظصددم.مٌفؿمأنمؼؽقنممتـقؾمايؽقعوتمظمماجؿؿوسوتفومسؾكماٌلؿقىماظقزاريبوظؿوظل،مصؿـما

مأؼضوم مضرورؼي متعد ماٌكؿصي، ماظػـقي مواإلدارات ماظقزارات مإشم مإضوصي مواظؿـؿقي، ماظؿعوون موزارات معشورطي مأن سؾك

م.ٌـوضشيماٌلوئؾماالضؿصودؼيمواٌوظقيماٌفؿي

م

مسم مرمري، مأن معـ مبد مإشمموال متلؿـد مايؽقعوت، مدؾطي مهً مذراطي، مإضوعي ماظؼطري، ماٌلؿقى ؾك

وؼـؾغلمهلوتنيماآلظقؿنيمأنمتؼدعوماظدسؿم.ماجملؿقسوتماٌقاضقعقيمواالهوداتماظقرـقيمظألعـماظغذائلماظ زممتعزؼزه

ماإلمن مواٌلوسدة ماٌقزاغقي مٌقارد مايصقػني مواالدؿكدام ماظؿقزؼع مسـ ماٌلموظي ماظقرـقي ماظرمسقيمظؾلؾطوت وئقي

م.واالدؿـؿوراتماظقرـقيمواألجـؾقيماٌؾوذرةماٌؼدعيمعـماظؼطوعماًوص

م

وػؽذا،مصننمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلماىدؼدةموجمؿقسيماًربابماظرصقعيماٌلؿقىماظؿوبعيمهلو،مواآلظقوتمم

م.يمظؾزراسيمواألعـماظغذائلذاتماظصؾيمسؾكماظصعقدماظقرين،مدؿؽقغونممبـوبيمضوسدةمتؼقممسؾقفوماظشراطيماظعوٌق
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ماخلالصة

م

مصكوعيماظرئقس،

مأصقوبماٌعوظلمواظلعودة،مدقداتلمودودتل،

م

مم مدـي مسـ متػصؾـو مصؼط م2015ػـوكمطمسمدـقات محددتف ماظذي ماٌقسد مذظؽ مظممم192، مسضقا حؽقعي

م.،مظؿكػقضمسددمضقوؼوماىقعمإشمماظـصػ1996اٌـظؿي،مظممدـيم

م

مسؾكمم ماظلقودقيموايقطؿيماىقدة،مأنمتـؿلماظزراسيمصقفو مبلغفمميؽـمألصرؼؼقو،مبوإلرادة مزظًمعؼؿـعو وعو

مإس نمعوبقتقمظممدـيم.مدمقمؼؿقحمتقصريماظغذابماٌـودىمألبـوئفو ،م2003وػذهماإلرادةماظلقودقيماظيتمأسربمسـفو

مإس نمأبقجو،مظلـيم ماإلسرابمسـفو مخمؿؾػمخططمتـػقذم،مبشلنماألعـماظغذا2006وطرر ئل،مواظيتمسربتمسـفو

مبلرسيم متـػقذػو موميؽـ موواضعقي معؿلؼي مبراعٍ مإشم مؼـؾغلمأنمترتجؿ مأصرؼؼقو، مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ اظربغوعٍ

م.هؼقؼومظألػدافماحملددة

م

ؼعمصوظؼراراتماظيتمتؿكذػومايؽقعوتمػلماظيتمهددمتقز.مإنمعشؽؾيماغعدامماألعـماظغذائلمضضقيمدقودقيم

مسؾكماظؼطوسوت ماٌقارد ماألصرؼؼل،م. ماالهود ماظرئقسمايوظلمىؿعقي ماظيتمسربمسـفو مظؾرؤؼي مبوالرتقوح وإغلمألذعر

،مرئقسمصمفقرؼيمع وي،مظمماظؾقونماظذيمأدشممبفمسـدمتلؾؿفمعفوممػذامBingu Wa Mutharikaصوحىماظػكوعيم

ماٌـصى ماظؿقديماٌؿؿـؾمظمماالغؿؼولم. مأعوم مسؾكمصؼدموضعمأضراغف ماألوظقؼيمظمماظؼورة عـماظؼقلمإشمماظػعؾمععمترطقز

مودقبم مظؾؿقتمعـماىقع مؼؿعرضمأيمرػؾمأصرؼؼل،مظممشضقنمطمسمدـقات، ماظغذائل،محؿكمال مواألعـ اظزراسي

م.اظؿغذؼي

م

ماظؿؼـقيمظؾدولماألسضوبمصقفومعـمم وبدسؿؽؿ،مصننماٌـظؿيمدؿلؿؿر،موصوبمعـفوممبفؿؿفو،مظممتؼدؼؿماٌلوسدة

وتـػقذمدقودوتموادرتاتقفقوتموبراعٍمترعلمإشمماظؿغؾىمسؾكماظؿقديماٌؿؿـؾمظمماغعدامماألعـماظغذائلمظمممأجؾموضع

م.أصرؼؼقوموشريػومعـمأرجوبماظعومل

م

م.أذؽرطؿمسؾكمصمقؾمإصغوئؽؿموأمتـكمظؽـماظـفوحمطؾفمظممأسؿوظؽؿم

م
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ماٌرصؼمػوب

مبقانماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾس

م3121أؼارم/عاؼوم7ظواغدا،مأغغوال،م

م

ماظلقدمممـلمصكاعةماظرئقس،

ماظلقدمرئقسمادلؤمتر،

ماظلقداتمواظلادةماظوزراءمورؤداءماظوصود،

ماظلقدمادلدؼرماظعام،

ماظلقدمممـؾةمادلؽؿبماقإضؾقؿيمدلـظؿةماألشذؼةمواظزراسةميفمأصرؼؼقا،

ماظلقداتمواظلادةمادلـدوبونموادلراضؾون،

م(اقإضؾقؿقة،متؾعًامظؾقضوراجملؿؿعمادلدغي،مادلـظؿاتم)

مدقداتيمودادتي

م

مادلؼدعة

م

ادةؿلذغؽؿمظممأنمأسرب،مبودؿمجمؾسماٌـظؿي،مسـمجزؼؾمذؽريميؽقعيمصمفقرؼيمأغغقالمظؿـظقؿفومػذامم

مبلسؿوظف ماظؿلفق تمظؼقوعف مصمقع موإتوحؿفو ماإلضؾقؿل ماٌممتر م. مبوظشؽر مظمممإشممذعىمأغغقالمأؼضووأتقجف مٌلؿف ٌو

م.اظزؼوراتماظيتمضؿًمبفومأعسمعـمحلـمادؿؼؾولموطرممضقوصي

م

ؼشرصينموؼؾعٌمظممغػللماظلرورمأنمأذوركمظممػذاماٌممترماإلضؾقؿل،مواجؿؿوسـومظممظقاغدامػقمثوغلممٌووإغفمم

رماإلضؾقؿلمألعرؼؽوموظؼدمطـًمظممبـؿو،مظمماألدؾقعماٌوضل،ميضقرماٌممت.م2010اجؿؿوعمظؾؿممتراتماإلضؾقؿقيمظممدـيم

اظ تقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب،موأدؿطقعمأنمأؤطدمظؽؿمأنمػذهماالجؿؿوسوتمضدماطؿلؾًماآلنمأػؿقيمضصقىمغظرًامظؾدورم

م مسؿؾقيماإلص حماظيتماسؿؿدتمظممدـي مظممإرور ماظؾؾدانماألسضوب مبفو ماظذيمأغورؿف واظيتمسدظًمعـمم2008اىدؼد

م.2009أجؾفوماظـصقصماألدودقيمظممدـيم

م

مم ماٌممتراتماإلضؾقؿقيمظلـي ممتـؾمأولمم2010ودورة مظؾؿـظؿي،مإذمأغفو ماٌمدلقي متورسمقيمظممايقوة يظي

وتـػقذمػذهماًطي،مبؿؿقؼؾمعـماٌقزاغقيماظعودؼي،مػقم.مصرتةمعوظقيمظؿطؾقؼمخطيماإلص ح،مأيمخطيماظعؿؾماظػقرؼي

م.نماألسضوبمواألعوغيمظممروعومواٌؽوتىماٌقداغقيعلموظقيمصموسقيمظـوموزمؿوجمإشممجفقدمعلؿؿرةمعـمجوغىماظؾؾدا
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أؼور،ماشؿـوممصرصيم/وأود،مععماضرتابماظدورةماظؿودعيمواظـ ثنيمبعدماٌوئيمظؾؿفؾس،ماٌؼررمسؼدػومظممعوؼقم

م:مظؼوئـومحؿك
م
مأبؾغؽؿمبؿطقراتموالؼيتمطرئقسمعلؿؼؾمظؾؿفؾسموإصودتؽؿمبؽقػقيمتـػقذماٌفومماظيتمأوطؾؿؿقػومإظّل؛-مم1
م
إب شؽؿمبوظؿؼدمماحملرزمظممتـػقذمخطيماإلص ح،مبقصػلمرئقلًومجملؿقسيماظعؿؾماٌػؿقحيماظعضقؼيماٌعـقيم-مم2

مبوظؿدابريماظراعقيمإشممزؼودةمطػوبةماألجفزةماظرئودقيممبومؼشؿؾماظؿؿـقؾ؛
م
م.تطقرماحؿؿوالتماٌلؿؼؾؾمهلذهماألجفزةماٌكؿؾػي-مم3

م

مأوال،متطوراتموالؼيت

م

أودمإب شؽؿممحماورمرئقلقةوأغومأتصقرمسؿؾلموصؼًومًؿليم.متشرؼـماظـوغل/قغلمظممذفرمغقصؿربؿظؼدماغؿكؾؿم

م:بفو
م

بنيمرؤدوبماظؾفونمحمدودةماظعضةقؼيموغةقابممممظؾؿـلققمشريماظرمسيظؼدموضعًمأدؾقبًوم:ماظؼقادةماجلؿاسقة-مم1

رجةقمأنمغؿؾةعمغففةًومجوععةومممممواٌ.مآذار/عةورسمم9رئقسمىـيماإلص ح،موسؼدمأولماجؿؿوعمظممػذاماإلرورمظمم

وعـمذلنمسؼدماجؿؿوسوتمدورؼيمهلةذهماجملؿقسةيمأنمؼلةفؾماالتصةوالتممممم.موتقاصؼقًومإزابماٌفومماظيتمتـؿظرغو

وعةـمم.مبقــومواظؾقٌمسـمرؤؼيمعشرتطيمظؿـوولماٌلوئؾمذاتماٌقاسقةدماحملةددةماٌدرجةيمظممجةدولمأسؿوظـةوممممم

ؾمرئةقسمىـةيماألعةـماظغةذائلماظعةوٌلمواظؾفةونماظػـقةيمممممممماٌـظقر،مظممػذاماظصدد،مإجرابمتـلقؼمعقدعمؼشؿ

م.حزؼران/اظؿوبعيمظؾؿفؾسمظممبداؼيمؼقغقق
م

ؼـؾغلمظألجفزةماظرئودقيمأنمهددمسؿؾةفومسؾةكمأصضةؾموجةفمممؽةـمظؿفـةىماالزدواجقةيممممممممم:تدرجماظوالؼة-مم2

وأغةومأحةرصمسؾةكممممم.وظدىماالرتؼوبمعـمعلؿقىمإشممآخر،مؼـؾغلمأنمؼؽقنمظؽؾمعـفومضؿؿفماٌضةوصيم.مواظؿؽرار

وظؾعؿـلمصقؿـامبـنيمممم.مأالمؼؿؽرر،مسؾكمعلؿقىمأسؾك،مضٌماٌلةوئؾماظةيتممتمضـفةومسؾةكمعلةؿقىمأدغةكمممممم

وضدماختذتمعؾودراتمإرموبقيمظممػذام.م،مظممػذاماظصدد،مأػؿقيمضصقىموػقمؼؿػؼمععمروحماإلص حاظدورات

م.دوراتماظرمسقيمإسدادًامعؿعؿؼًووػذهماٌؾودراتمتلريمظمماالووهماظصققح،مغظرًامألغفومتعدمظؾ.ماظشلن
م

وعةعمػةذهماجملؿقسةوتمأعةرمالمشـةكمسـةف،موؼـؾغةلمأنممممممممماجملؿوساتماقإضؾقؿقةإنمايقارمداخؾمم:ادلؾؽقة-مم3

ظةذظؽ،مصؼةدمدسةقتمممم.مؼلؿـدمإشممظؼوباتمعـؿظؿيمحؿكمميؽـمظؽؾمجمؿقسيماظؿعؾريمسـمذقاشؾفومواضرتاحوتفو

مآذار/عةةةورسم22وآذارم/عةةةورسم15رؤدةةةوبماجملؿقسةةةوتماإلضؾقؿقةةةيمإشمماجؿؿوسةةةوتمسؿةةةؾمسؼةةةدتمظمممم

وأشؿةـؿماظػرصةيمإلزجةوبماظشةؽرمإشممرئةقسمممممم.مادلقداغقـةمماظزؼـاراتمغقلونموتـووظًمبصػيمخوصيم/أبرؼؾم21و

م.اجملؿقسيماألصرؼؼقي،مأيمعصر،موغوئىمرئقسماجملؿقسي،مأيمتـزاغقو،مسؾكمتعووغفؿوماظػعول
م
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طؾؽؿمؼعرفموجقبماحملوصظيمسؾكمػذاماٌعقور،مدقابمظممعقاجفيماألسضوبمأوماألعوغيمأوماإلدارةمم:االدؿؼالل-مم4

وظؽؿمأنمتطؿؽـقامإشممأغينمأسؿربماحةرتاممم.مومحوظقًومإجرابمتعدؼ تمظممجقمبـَوباظعوعي،موػلمجفوتمؼؿؿمععف

وأغومأسؿؾمؼقعقومسؾكماحملوصظةيمسؾقفةو،مخوصةيموأنمعقاسقةدمعفؿةيمممممم.مػذاماالدؿؼ لمأدودًومألدائلمٌفؿيت

م.،مظممأثـوبماظدورةماظلوبعيمواظـ ثنيمظؾؿممتر2011ترتابىمظـو،معـؾماغؿكوبماٌدؼرماظعوممدـيم
م

تعؾؿقنمأنمظؾشراطيمأػؿقيمالمتػقضفومأػؿقيمبوظـلؾيمٌفؿؿـةوموسؾقـةومأنمغػؽةرمظممتـؿقؿفةوم ؿقةعمممممم:ماظشراطة-مم5

عـظؿوتماألعؿماٌؿقدةماألخرى،ماظدول،ماجملؿؿعماٌدغل،ماٌـظؿوتمشةريمايؽقعقةي،معمدلةوتمممم:مأذؽوهلو

م.اظؼطوعماًوص

م

معامػوماظؿؼدمماحملرزميفمسؿؾقةماقإصالح؟-مثاغقام

م

وضدمدضًمدوسيماظعؿؾماىؿوسل،موسؾقـوماإلدفوممظممدسؿمزخؿماإلصة ح،ماظةذيمالممم.مإنماإلص حمؼلريمضدعًوم

صعؾقـوماظؿؽوتػمظممعؽوصقيماىفقد،مخوصيمسـمررؼؼمإسطوبماٌقاردماظؾشرؼيم.مؼزالمػشًو،مواإلدفوممظممتـؾقًمدسوئؿف

ذاتمأػؿقةيمضصةقىممممواالتصاالتماظداخؾقـةمفو،مظؾؿـظؿيمأضصكمعومتلؿقؼفمعـمضقؿي،مصـقـمغعرفمصمقعومعدىمتػقض

أدودةقيمممواالتصـاالتماخلارجقـةمماٌقزػنيمػؿماظذيمؼـػذونماإلص حمظممحقوتفؿماظققعقةي،مممػمالبظممػذاماظصدد،مألنم

م.بدورػوموؼـؾغلمظؽؾمبؾدمأنمؼلوػؿمصقفو

م

ىماىدؼدةماظيتمتؿؾعمظممواألدوظق.موبذظؽمدقؿؽــومأنمغلعؾمظممهؼقؼمغؿوئٍمعؾؿقديمظممروعومطؿومظممإضؾقؿؽؿم

أؼةور،مم/سؿؾماظؾفونمحمدودةماظعضقؼيموظمماإلسدادمظدوراتفو،مدؿلؿحمبوالغؿفوبمإشممتقصةقوتمظؾؿفؾةس،مظممدورةمعةوؼقممم

وتعؾؿقنمأنمدةؾطوتمضةدمدسؿةًمصقؿةومسمةصماظؿكطةقطمظؿـػقةذمضةراراتممممممممم.متػققمظممدضؿفوماظؿقصقوتماظدضقؼيماظلوبؼي

أؼةورمعةـممم/ودقلةؿػقدماجملؾةسمظممدورةمعةوؼقممم.مسؾقفموعؿوبعؿةفممواإلذرافراضؾؿفماألجفزةماظرئودقيموهدؼدمأوظقؼوتفموع

م.تقصقوتماٌممترماإلضؾقؿلماظذيمرمؿعـوماظققممظممظقاغدا

م

.موضدمأسقدماظـظرمظمماىدولماظزعينمالجؿؿوسوتمىـيماٌممترمضقٌمميؽـمسؼةدماثةـنيمعـفةومضؾةؾماظصةقػمممممم

غقلون،مسرضماٌقضػمبوظـلؾيمألربعمسؿؾقوتمرئقلقيمعـمخوررةيمم/أبرؼؾم8وأود،مظممغفوؼيماجؿؿوسـوماألولماٌعؼقدمظمم

م:اظطرؼؼماظيتموضعـوػو
م
جمؿقسيماظعؿؾماٌػؿقحيماظعضقؼيماٌعـقيمبوظؿدابريماظراعقيمإشممزؼةودةمطػةوبةماألجفةزةماظرؼودةقيممبةومؼشةؿؾممممممم-مم1

وعةـماٌؼةررمأنمتعؿةؾمممم.مغقلونمواسؿؿدماىدولماظةزعينماٌمضةًمظعؿؾةفوممم/أبرؼؾم9أغشؽًمرمسقومظمم:ماظؿؿـقؾ

م.اجملؿقسيمصقؿومبنيماظدوراتمغظرًاميلودقيمعقضقعماظؿؿـقؾمظمماجملؾس
م
أطدتمىـيماٌوظقةيموىـةيممم:مسؿؾقيماإلسدادمظ جؿؿوعمشريماظرمسلمبشلنمدعٍماظؿؿقؼؾماًورجمسـماٌقزاغقي-مم2

غقلةونمسؾةكمضةرورةمهدؼةدمأوضةوعماإلسةدادمهلةذامممممممم/أبرؼةؾمم14ٌشرتطيماٌعؼةقدةمظممماظربغوعٍمظممدورتقفؿوما
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وؼـؾغلمتـوولمػذهماظـؼطيمواختوذماظؼراراةماٌـودؾيمبشةلغفومم.ماالجؿؿوع،ماظذيمتدسقمإظقفمخطيماظعؿؾماظػقرؼي

م.إبونماجؿؿوسوتـوماٌؼؾؾيمظممإرورمعؿوبعيماإلص ح
م
أدرجمظممجةدولمأسؿةولمدورةمىـةيماظشةمونماظددةؿقرؼيمواظؼوغقغقةي،ماظةيتمممممممم:ماإلسدادمالغؿكوبماٌدؼرماظعةومم-مم3

وضةدمم.مسؼدتمظمماألدؾقعماٌوضلمظممروعو،مبـُدمخبصقصمادؿؿوعماجملؾسمواٌممترمظؾؿرذقنيمهلةذاماٌـصةىمم

ضدعًماألعوغيماضرتاحوتمظممػذاماظشلن،مبوالدؿـود،مخصقصةو،مإشممهؾقةؾمعؼةورنمأجرتةفمٌةومتةـصمسؾقةفمممممممم

وػذهماظؿقصقوتماظيتمدؿعرضمسؾكم.مرىمسؾقفماظعؿؾمظمماٌـظؿوتماألخرىمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةاظؼقاسدموج

صضً مسـمذظةؽ،مغشةرمظمماٌقضةعماظشةؾؽلمظؾؿـظؿةوتمممممم.مأؼور/اجملؾسمدؿـوضشماظدورةماظيتمدقعؼدػومظممعوؼق

م.إس نمبشلنماظرتذققوتماٌؼدعيمظقزقػيماٌدؼرماظعوم
م
تضؿـمإص حمايقطؿيمبوظػعؾمودؼدًامعفؿةًومسؾةكمعلةؿقىماإلضؾةقؿ،ممممم:متماإلضؾقؿقياٌرطزماظؼوغقغلمظؾؿممترا-مم4

وضةدمأصةؾقًمتربطفةومممم.مسؾكماٌرطزماظؼوغقغلمظألجفزةماظرؼودقيمبوظؽوعةؾممادلؤمتراتماقإضؾقؿقةصؼدمحصؾًم

ترصةعمماهلرعل،مبوٌممترمواجملؾسماظيتمسؾقفةومأؼضةًومأنمممماظرئودلمعـماآلنمصصوسدًامرابطي،مظممإرورماظؿلؾلؾ

م:تؼورؼرػومإظقفؿو

مظممايوظيماألوشم،مبشلنماىقاغىماٌؿصؾيمبوظلقودوتمواظؾقائح؛م-م

وظممػةذاماظصةدد،مرؾؾةًمىـةيممممم.مظممايوظيماظـوغقي،مبشلنماٌلةوئؾماٌؿصةؾيمبوظربغةوعٍمواٌقزاغقةيمممم-م

وةماظربغوعٍمتقصقيمسـةوؼؿؽؿمإشممتؼقةقؿمدورماٌـظؿةيموأغشةطؿفوماٌؿصةؾيمبوٌقةوهمحؿةكمميؽةـمعراسةممممممممم

م.تقصقوتؽؿمظممهدؼدمأوظقؼوتماٌـظؿي

موػذامتؼدممطؾريمبوظـلؾيمظؿلطقدمايقطؿيمسؾكمماظصعقدماإلضؾقؿل

م

صض مسـمذظؽ،موغظرًامألنمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمرمىمأنمترصعمتؼورؼرػومإشمماجملؾسمبشةلنمعلةوئؾمممم

اظربغوعٍمواٌقزاغقي،مصنغلمأمسحمظـػللمبنبدابمرأؼلمظمماظعؿؾماظذيمضوممبفمعؽؿىمػذهماظؾفـي،مواظذيمأسؿربهمإرموبقًوم

ودؿقلرمػذهماظدؼـوعقةيمم.مؼزماظع ضوتمبنيماظؾفـيمواجملؾسواظؿؼدمماظذيمميـؾفمذظؽمدقمديمبوظضرورةمإشممتعز.مظؾغوؼي

م–إضوعيماظشراطيماظعوٌقيمظؾزراسيمواألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،ماظيتموؿعمبةنيماظقطةوالتماٌؿكصصةيماظؽوئـةيمظممروعةومممممم

يمظؾؿـةقعممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواظصـدوقماظةدوظلمظؾؿـؿقةيماظزراسقةي،موبرغةوعٍماألشذؼةيماظعةوٌل،مواٌـظؿةيماظدوظقةمممممممم

ودةقػقصمم.مصض مسـماجملؿؿعماٌدغلماظذيماظؿؼقًممبؿـؾقفمظممروعوموػـومظممظقاغةدامبوظـلةؾيمألصرؼؼقةومممم–اظؾققظقجلم

ػذاماٌممتر،مسؾكمأؼيمحول،مضضقرمرئقسمعؽؿىمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل،مػذاماٌقضقعمبوظؿػصقؾ،محقٌمُطِرسم

م.ظفمبـدمخوصمعـمجدولماألسؿول



 

53 

مادللؿؼؾلمسؾىماألجلماظؼصريعامػيمآصاقم

م

حزؼةران،مؼةمديمإشمماخؿصةورمصةرتةممممم/إنمغػوذماظؿورؼخماىدؼدمالغعؼودماٌممتر،ماظذيمهةددمظةفمذةفرمؼقغقةقممممم

وضدماخؿصرتماظػرتةماظزعـقيماٌؿوحيمععمبؼوبمجةدولماألسؿةولمشوصةومبوٌقاضةقع،ممممم.ماظلـؿنيماىورؼيمبـققمدؿيمأذفر

م.قىمعـماظقضًماٌؿوحوعـمثؿمصعؾقـومهؼقؼماالدؿػودةماظؼص

م

وؼعؿربماظعؿؾمظممجمؿقسوتمشريمرمسقيمغففًومجدؼةدًامظممػةذاماظصةدد،مذةرؼطيمأنمؼؽةقنمذةػوصًوموعػؿقحةًوممممممممم

صفةقمؼؿةقحماظعؿةؾمضؾةؾموضةقعمممممم.متفةوماوعؿلؼًومععماظدوراتماظرمسقيمظألجفزةماظرئودقيماظيتمالمؼـؾغةلمأنمؼلةؿؾؼمضرارمم

اغؿكوبماٌدؼرماظعوممأوماالػؿؿوممبوظؿؿقؼؾمعـمخورجماٌقزاغقيمسـدمإسدادماألحداثمواٌعوىيماهلودئيمظقضوئعمعفؿيمعـؾم

وعـماٌلؿقلـمأنمؼظؾمعؿلؼوموعؿص مبلسؿولمىـيماٌممترمواجملؾةسمم.م2013-2012برغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةم

م.واألجفزةماألخرى،مرمسقيمطوغًمأممشريمرمسقي

م

وػـةوكمم.مادلؽاتبمادلقداغقةمودقادةمتعاضـبمادلـوزػنيممؾؾيمعللظيمودؿؿـوولمىـيماإلص حمظمماجؿؿوسوتفوماٌؼم

ادلـؤمتراتممميؽةـماالدةؿػودةمظممعـوضشةؿفوممبـوضشةوتموتقصةقوتمممممممباظالعرطزؼـةماظؽـريمعةـماٌلةوئؾماٌفؿةيماٌؿعؾؼةيممممم

قؿةلمظمممواالتصوالتماظيتمأجرؼؿفومععؽؿموتؾؽماظيتمأجرؼؿفومعةعماٌؽؿةىماإلضؾمم.ماظيتمدؿعؼدمظممػذهماألثـوبماقإضؾقؿقة

م.ظقاغدامضدمبعـًمظممغػللماالرؿؽـونمإشممأغـومعؿػؼقنمسؾكماألػؿقيماظ زممإؼ ئفومهلذاماٌقضقع

م

وظلقفمأؼلرمعراسوةمتؼورؼرماٌممتراتماإلضؾقؿقيمظممسؿؾقيماختوذماظؼرارات،مخوصيمظمماٌـوضشوتماظةيتمتةدورمممم

م.ظمماجملؾس

م

،معـةؾماظؿؼةدمماحملةرزمظممبرغةوعٍماظؿعةوونممممممالعرطزؼـةمظوضدمصقصًماظؾفونماٌلوئؾمذاتماألػؿقيماٌؾوذةرةممم

اظؿؼين،موأوصًمىـيماظربغوعٍمبلنمأضقممبصػيمحمددةمبوختوذماظؿدابري،مبوالدؿـودمإشمماظةدسؿماظةذيمتةقصرهماألعوغةي،ممممم

م.ظؿؿؽنيماٌممتراتماإلضؾقؿقيمعـمإسدادمتقصقوتمدضقؼيمظؾؿفؾسمبشلنماجملوالتماإلضؾقؿقيمذاتماألوظقؼي

م

قس،مإنمدورًامجدؼدامؼؼعمسؾكمسوتؼؽؿ،موسوتؼمزع ئؽةؿمرؤدةوبماٌةممتراتماإلضؾقؿقةي،مبوظـلةؾيممممممدقديماظرئم

م.ظؾؿممترماٌؼؾؾ

م

م.ودقفمأغػذمػذهماظؿقصقي،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبنسدادمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيماظؼودعيم

م

تلؿؿؾعمعقاصؾيماالتصةوالتمعةعماٌمدلةوتممممموالمسمػكمسؾقؽؿ،مصض مسـمذظؽ،مأنماٌفؿيماظيتمأغقطًمبلم

اظيتمتعوجلماٌقاضقعماظداخؾيمظمماٌفؿيماٌـقريمبوٌـظؿيمحؿكمؼظؾماجملؾسمسؾكمسؾؿ،مأواًلمبةلول،مبةوظؿطقراتماظةيتمممم

وأود،مظممػذاماظصدد،مإب شؽؿمبلغلمأسؿزممحضقرماظدورةماظـوظـيمواظةـ ثنيمهلقؽةيماظددةؿقرمممم.متشفدػومػذهماٌمدلوت
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ودورةماجملؾسماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمب مذؽ،موعممترماظؼؿيماٌعينمبوألػدافماإلمنوئقةيمظألظػقةي،ماظةذيمممماظغذائل،م

أؼؾقل،مودلظؿؼل،مظممػذهماٌـودؾي،ممبؿـؾلماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرى،موأواصؾماتصةوالتلممبؿـؾةلممم/دقعؼدمظممدؾؿؿرب

المدقؿوماٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،موطذظؽ،موبوظطؾع،ماٌقزػنيموأطـػماتصوالتلماىورؼيمععمممـؾلماجملؿؿعماٌدغل،م

ودقفمأسؿؾمسؾةكمأنماجملؾةسمسؾةكمسؾةؿممبةومؼفةؿممممممم.مععمبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمواظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي

اٌـظؿيمعـماٌـوضشوتماظدائرةمظممشريػومظمماهلقؽوتموأنمؼؿقاصؾمايقارمععماألجفةزةماظرؼودةقيماألخةرى،مخوصةيمظمممممم

وضدمخصصمهلذاماٌقضقعمبـدمعـمجدولمأسؿولمدورةم.موتماٌعـقيمبوألشذؼيمواظزراسيماظيتمتقجدمعؼورػومظممروعواٌمدل

م.اجملؾسماٌؼؾؾيماظيتمدؿعؼدمبعدمأدؾقسنيمظممروعو

م

وأخريا،مصؼدمبرجمًمسدةمعفوممعقداغقيممبـودؾيماٌممتراتماإلضؾقؿقي،مبؼصدمعؼوبؾةيماٌلةؿػقدؼـمعةـمسؿةؾمممممم

وأذؽرطؿمؼودقديماظقزؼر،مطؿومأذؽرماإلدارةمظمم.موػذامعومدلصعؾفمػذاماألدؾقعمظممأغغقال.متلثريماإلص حماٌـظؿيموتؼققؿ

م.وزارتؽؿموممـؾلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مظؿؿؽقينمعـماظقصقلمإشممضؾىماٌقدان

م

ماخلالصة

م

أودمظمماًؿوممأنمأؤطدمظؽؿ،مأغلمأضعمطوعؾمإعؽوغقوتلمظ ضط عمبوٌفؿةيماظةيتمطؾػؿؿةقغلمبفةو،مدةقابمظمممممممم

م.وإؼوطؿمطؾؿوماضؿضكماألعرمذظؽمتؿؼودؿوإغلمأصغلمظشقاشؾؽؿموسؾكمادؿعدادمىعؾمصمقعماظؾؾدانم.مروعومأومظمماٌقدان

م

نمغؿصةدىمظؾفةقػرمدونمإثةورةمغؼةوطماغؿفةكمممممموعـماٌرجقمأنمغلؿؿرمظممترطقزغومسؾكمتـػقةذماإلصة حوت،موأممم

واظعؿؾقيمعومزاظةًمػشةي،مصقفةىمأنمغظةؾمعةؿ ضمنيموعؿضةوعـنيممممممم.مواظطرؼؼمأعوعـومرقؼؾموشوصمبوظعراضقؾ.مضـفو

حؿكمغزؼدمعـمصعوظقيماٌـظؿيموتػوسؾفومسؾكمخمؿؾػمػذهماٌلؿقؼوتموغدسؿمعلةموظقيماألسضةوبمبصةػيمعلةؿؿرةموظةقسمممممم

م.ؼًومهلدصـوماألول،مأيمعؽوصقيماىقعمبلنعماظطرقخ لماٌممتراتمصقلى،مهؼق

م

صوظزراسي،م.مإنماٌرتؾيماألوشمماظيتمهؿؾفوماظزراسيمظمماجملؿؿعوتمواالضؿصوداتماألصرؼؼقيمالمختػكمسؾكمأحدم

.مظممععظؿماظؾؾدانماألصرؼؼقي،مضطوعمرئقللمعـماالضؿصود،ممبومظممذظةؽماظؿصةدؼر،موتلثريػةوماالجؿؿةوسلمبةوظغماألػؿقةيمممممم

ظةذظؽمم.مذظؽ،مصؿومزاظًماظزراسيماألصرؼؼقيمتقاجفمضققدًاموهدؼوتمعؿعددةمتعينمعـظؿيماألشذؼةيمواظزراسةيمأؼضةوًمممموعع

،موإشمموضةعمتقصةقوتممم2011-2010صننماٌممترمايةوظلمعةدسقمإشممصقةصمتـػقةذمبرغةوعٍماظعؿةؾمواٌقزاغقةيمظؾػةرتةممممممممم

وأالحظمبوػؿؿوم،مظممػذاماظشلن،مأغةفمم.م2013-2010خبصقصماإلجراباتمذاتماألوظقؼيمألصرؼؼقومخ لماظػرتةماٌوظقيم

م:متماظؿلطقدمبصػيمخوصيمسؾكماألوظقؼوتماإلضؾقؿقيماظؿوظقي
م

 تشفقعماظـؿقماٌلؿداممظإلغؿوجماظزراسلموتـقؼعف؛ 

 تشفقعماإلدارةمواالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظطؾقعقي،ممبومصقفوماألرضمواٌقوه،مصضً مسةـمعةقاردممم

 وت؛عصوؼدماألمسوكمواظغوب

 تروؼٍماظؿفورةمبؿقلنيماظـػوذمإشمماألدقاقموتعزؼزماظؿدابريماظصققي؛ 
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 اسؿؿودموتـػقذمدقودوتمزراسقيمتؿلؿمبوظؽػوبة؛ 

 هلنيمإدارةماٌعؾقعوتمواٌعرصي؛ 

 زؼودةماظؼدرةمسؾكمعقاجفيمحوالتماظطقارئموإدارةماٌكورر. 

م

تؿةقحمزؼةودةماظؽػةوبةمواظػعوظقةيمسؾةكمممممممظؽـمؼفؿينمأنمأؤطدمظؽؿمأنماإلص حمظقسمشوؼيمظممحدمذاتةف،مصفةلممم

وظؼدمذرسًماألعوغيماظعوعيمواإلدارةمبوظػعؾمظممإجراباتمتؾشرمبةوًريمبوظـلةؾيمظؾؿغةقريمممم.مصمقعماٌلؿقؼوتمظمماٌـظؿي

م.وضدمحلـًماألضوظقؿ،موعـفومإضؾقؿؽؿ،معـمتـظقؿمػقوطؾفومظ دؿفوبيمهلذاماظؿغقري.ماظـؼوظم

م

واجملؾسمواظؾفونموأغومذكصقًومضدمشَقرغومثؼوصؿـومظةدصعمطةؾموصةدمعةـماظقصةقدممممممظؽـماألجفزةماظرئودقيمأؼضًو،مم

وػذامأعةرمالمشـةكمسـةفمحؿةكمغضةطؾعمسؾةكمأطؿةؾموجةفممممممممم.ماظققعقيمظؾؿـظؿيماظؼطرؼيمصقتمزؼودةماٌشورطيمظممايقوة

إالمأنمعـماألعقرمبوظغيماألػؿقيمأؼضةًومأنمغـؿةلمتةلثريمممم.مبـومظممطؾمعؽونمظمماٌقدان،موظممصمقعماظؾؾدانمبوٌفؿيماٌـقري

م.اٌـظؿيمواالسرتافمبدورػومظممصمقعماهلقؽوتماظدوظقي

م

اٌقةوه،ماألراضةل،ممم)وسؾكمشرارمعومصعؾـوهمظممحوظيمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل،مصننمػـوكمجمةوالتمأخةرىمممم

وػةذامػةقماٌغةزىمعةـمطةقنمإصة حممممممم.موسؾقـومأنمغؼقممبدورمصعولمظممػذاماظشةلنم.مؼؾزممضؿماظصػقفمصقفوم...(اٌـوخ،م

بصةقرةمدائؿةيمالممم"ماظؼضةوبمسؾةكماىةقعمظمماظعةوملمممم"صرائدغومصمقعومػقمأنمغؿؿؽـمبلدرعمعومميؽـمعةـمم.ماٌـظؿيمأدودقًو

م.رجعيمصقفو

م

م.ؿأمتـكمظؽؿماظـفوحمظممعلعوطؿموأذؽرطؿمسؾكمصمقؾمإغصوتؽم

م
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ماٌرصؼمواو

م،Fernando da Piedade Dias dos Santosمخطابمصاحبماظػكاعة

مغائبمرئقسممجفورؼةمأغغوالميفمعرادمماصؿؿاحمادلؤمتر

م3121مأؼار/عاؼوم7،مظواغدا،مأغغوال

م

مدعودةماظرئقسماٌلؿؼؾمجملؾسمعـظؿيمماألشذؼيمواظزراسي؛

مدعودةماٌدؼرماظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي؛

معدؼرماٌؽؿىماإلضؾقؿلمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظممأصرؼؼقو؛دعودةم

مأسزائلمأسضوبمايؽقعي؛

ماظلودةمأسضوبماظربٌونماٌقضرون؛

ماظلودةماظضققفماٌقضرون؛

مدقداتلمودودتل،
م
عممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماإلضؾقؿلمألصرؼؼقوموترحىممإغفمٌـمبقاسٌماظلرورماظؾوظغمأنمتلؿضقػمأغغقالم

ماظزراسيمظممبؾدانمضورتـو،ماظذؼـمزمؿؾقنمعلموظقيمترصميماٌقضقعماظذيماضرتحـوهم  ؿقعماٌشورطني،مخوصيموزراب

محقزم،مإشممواضعمعؾؿقسمواًروجمبفمإشم"االدؿـؿارميفماظزراسةمظضؿانماألعنماظغذائيميفمأصرؼؼقا"هلذاماٌممتر،مأيم

م.اظؿـػقذ،مسـمررؼؼماظعـقرمسؾكمدؾؾمتـؿقيماالغؿوجماظزراسلموطػوظيماألعـماظغذائلماٌلؿداممألصرؼؼقومبوظؿوظل
م
إنماألزعيماٌوظقيمواالضؿصودؼيماظدوظقيماظيتمأوػـًماضؿصوداتماظؾؾدانماٌؿؼدعيموأّثرتمدؾؾقًومسؾكماضؿصوداتمم

ثورماظضورةمظؿغريماٌـوخ،مضدمأدتمإشممتػوضؿمأحقالمأطـرماظـوسمػشوذي،ماضرتغًمبلزعيماألشذؼيمواآلمإذاظؾؾدانماظـوعقي،م

م.خوصيمظممأصرؼؼقو
م
مواٌوظقيمم مبوظـلؾيمألشؾىمبؾداغـو،مظمماجملوالتماالضؿصودؼي مخوصي وطوغًماظلـقاتماألخريةمصعؾيمبصقرة

م.وعقدانماألعـماظغذائل
م
معم مظـؿشورر مطؾرية مصرصي مظـو، مبوظـلؾي ماٌممتر، مػذا ماظزراسيمودقؽقن متـؿقي مظم ماظذيمأحرزغوه ماظؿؼدم عؽؿ

م.وتـقؼعماضؿصودغو،ماظذيمزؾمظلـقاتمرقؼؾيمععؿؿدًامسؾكماظؾرتولمواٌوس
م
مم ماظػعؾلمظممدـي مواالدؿؼرار ماظلؾؿ ماظؿقصؾمإشم مؼرتػعمإدفومم2002وبعد ماظطؾقعلمصقلىمأن معـ مطون ،

ظممماٌوئي،مممومأدىمإشممإغشوبمم58إشممم5صموظلمعـماظؼطوعمشريماظؾرتوظل،مواظؿفورةمجزبمصقف،مظمماظـوتٍماحملؾلماإل

م.صرصمظؾعؿؾموإشممهلنيمغقسقيماٌعقشيمظؾلؽون
م
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إسودةمتقرنيمعؽوتماآلالفمعـماٌشردؼـمواظ جؽنيمواىـقدماٌلرحنيموأدرػؿمظممميظذظؽمطونمعـماظضرورم

مايؼقل؛م معـ ماألظغوم موإزاظي ماإلغؿوجقي؛ مأغشطؿفؿ موإحقوب ماظػقري ماظؾؼوب مبقدوئؾ متزوؼدػؿ معع ماألصؾقي، عقارـفؿ

م.وإص حماظطرقمواىلقر،موإسودةمحرؼيماالغؿؼولماظطؾقعقيمظألصرادمواظلؾع
م
ظـؿقفيمسـماىفقدماظيتمتؾذهلومايؽقعيمبغقيمتـشقطماالضؿصودموتـقؼعفمواختوذماإلجراباتمظمموتعربمػذهمام

اظؼطوعماظرؼػلماظيتمتمديمإشممزؼودةماإلغؿوجماظزراسلموخقضمععرطيمصعوظيمضدماىقعمواظػؼر،موػلماظشروطماظ زمم

م.2015تقاصرػومظؽػوظيمإعؽوغقيمبؾقغماألػدافماٌؼررةمهلذاماظغرضمحؿكمدـيم
م
م124صؿـمجمؿقعمعلوحيماظؾ دماظؾوظغيم.موتؿؿؿعمأغغقالممبقاردمطؾريةموعفؿيمعـماألراضلمظؿـؿقيماظزراسيم

م5عؾققغومعـماألراضلماظؾؽرموم30عؾققنمػؽؿورمطلراضمميؽـمأنمتصؾحمظؾزراسي،معـفومم35عؾققنمػؽؿور،مصـػمدمقم

م.حقضًومػقدروظقجقوم47اٌقوهماظيتمميـؾفوموتؼرتنمبوألرضمعقاردم.مع ؼني،مأيماظؾوضل،معـماألراضلماٌزروسي
م
مم مبني مصقؿو موايققاغل ماظزراسل ماالغؿوج م2009وم2005وزاد مصوئضًو مبوظػعؾ ماظؾ د موهؼؼ ظمممإغؿوجقو،

م.طوظؽودوصوحموصقؾم

م

،مواظؾققمموعـؿفوتم(األرزمواظؼؿحمواظذرة)بقدمأنمأغغقالمعوزاظًمتعوغلمعـماظعفزمبوظـلؾيمإلغؿوجمايؾقبمم

ماٌـؿفوتاألظؾون مإشمماظقارداتماظؿفورؼيمظؿغطقيماظعفزمظممػذه مؼضطرمايؽقعيمإشمماظؾفقب مػقم.م،مممو إالمأنمػدصـو

م.ايدمعـماظعفزموعـماظقاردات،موزؼودةماإلغؿوجماحملؾلمعـمػذهماظلؾع
م
ععمذظؽممواتلوضًو.موتطرحمايوجيمإشممزؼودةمإغؿوجموإغؿوجقيماألشذؼيمواحملوصقؾماظؿفورؼيمهدؼًومأعومماظؾ دم

مواظؾققثم مايققاغقي مواظـفقضممبقطوتمضقثماظرتبقي ماظؾققثماظزراسقي، مغظوم مػقؽؾي مإسودة مسؾك مأغغقال تعؿؾ

اظزراسقي،موعـحماظؼروضمظؾؿـؿفنيماظصغورمواٌؿقدطني،موتقصريمحقاصزماظؿلقؼؼمواٌلوسدةماظؿؼـقيمظؾؿـؿفنيماظزراسقنيم

م.عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمهلذاماظغرضم350مبؾؾغممائؿؿوغلواظصقودؼـ،موضدمأضرماسؿؿودم
م
وتشفعمايؽقعيماجملؿعوتماظزراسقيماظصـوسقيمظممسدةمجم تمعـماظؾ د،مصضً مسـمعشروسوتمإلسودةمم

م.تقرنيماظلؽونمبؼصدمزؼودةماإلغؿوجماظزراسل،مدقابماإلغؿوجماألدريمأوماإلغؿوجماظؿفوري
م
مبرغوعٍمم مايؽقعي،مظممإرور متؾؿزم مذظؽ، مظؾفؿقع"ومبقازاة ماظشربمحؿكمدـيم"اٌقوه ،مبضؿونمتقصريمعقوه

ماظؼطرؼيمم2010 ماٌقوه معقارد مأؼضًو،موبودؿكدام ظقسمظؾؿدنمواٌـورؼمذؾفمايضرؼيمصقلى،مظؽـمظؾؿـورؼماظرؼػقي

م.ادؿكداعًومرذقدًامظدسؿماظـشوطماظزراسلمواظصـوسل
م
ماظلقوقمم متمبوظػعؾمهدؼدماًططمظؿطقؼرمادؿكدامماألحقاضماهلقدروظقجقي،معـؾمحقضلمطقغنيموظممػذا

وأوطوصوغغق،مظممغفرمطقبوغغق،مإضوصيمإشممعشروسوتمأخرىمظممحموصظوتمأخرى،موضدمخصصمعؾؾغمعوئيمعؾققنمدوالرم

م.أعرؼؽلمالدؿـؿورهمظمماٌـورؼماظيتمدرتوىمعـمػذهماألحقاض
م
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ادرتاتقفقيمايؽقعيماحملددةمظممبرغوعٍماظؿـؿقيماظرؼػقيموايدمعـماظػؼرموظمموػؽذامؼلؿؿرماظعؿؾمظممتـػقذمم

ادرتاتقفقيماألعـماظغذائلمواظؿغذويماظقرين،ماظيتمترعلمإشممتعزؼزماٌؽوصقيماٌلؿداعيمظؾفقعمواظػؼرماًورجل،ممموم

م.ػؼؽػؾماظؿـؿقيماٌؿلؼيمواٌؿؽوعؾيمظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيموؼلفؿمظمموضػماهلفرةمعـماظرؼ
م
وبفذهماظطرؼؼيمؼصؾحمعـماٌؿؽـمهلنيمحوظيمعقزانماٌدصقسوتمواإلدفوممظممهؼقؼماالدؿؼرارمسؾكمعلؿقىمم

م.االضؿصودماظؽؾلموايدمعـمحلودقيماضؿصودماظؾ دمظؾؿؼؾىماظدوظلمظممأدعورماظؾرتول
م

مأسزائيمادلشارطنيميفمادلؤمتر

مدقداتيمودادتي
م
اظربٌونم)عـذمأؼوممض ئؾ،مأصدرمرئقسماىؿفقرؼيمضوغقنماظقضقدماظؾققظقجل،ماظذيمأضرتفماىؿعقيماظقرـقيمم

،ماظذيمؼلخذمظمماالسؿؾورمإعؽوغقوتماظؾ دمظممعقدانمإغؿوجماظلؾعماظزراسقيمظقسمظؾغذابمصقلى،مظؽـمأؼضوم(األغغقظل

م.إلغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلموتقظقدماظؼقىماظؽفربوئقي
م
ؾدأمسوم،مؼؼررمػذاماظؼوغقنمأنمختصقصماألراضلمهلذاماظغرضمختصقصًومرذقدًامؼـؾغلمأنمؼشفعمخورجموطؿم

اظغذابموإغؿوجماظقضقدممإغؿوجغطوقماألراضلمذاتماظرتبيماًصؾي،مبغقيموـىماظؿـوصسمواظؿصورعمبنيماألراضلمسؾكم

م.اظؾققظقجل،ماظذيمرمىمأنمؼؿؿمظمماألراضلمايدؼي
م
إشمماظؿؽقػمععماظؿؽـقظقجقوماىدؼدةموإدعوجمعصودرمجدؼدةمظؾطوضيمظممخمططماظطوضيمموػؽذا،مصرشؿمحوجؿـوم

م.األدودلمظؾؾ د،مصننمأوشممأوظقؼوتـومتظؾمخمصصيمظإلغؿوجماظراعلمإشممإذؾوعماحؿقوجوتماظـظؿماظغذائقيمظؾلؽون
م
ظيتمتؼؿضلماختوذمتدابريمودؿؿوحمظؽؿمخ لماٌممترمصرصيمعـوضشيماٌلوئؾماٌـوخقيماٌؿصؾيمبؿغريماٌـوخ،مام

م.طوصقيمٌـعماآلثورماظضورةمواظؿكػقػمعـمورلتفو
م
ودقفمتعوىقنمطذظؽماظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوألعـماظغذائلماظـوذؽيمسـمعممترماظؼؿيماظعوٌلماألخري،ماظذيمسؼدمم

مظممأصرؼؼق ماظزراسقي مدؿؿـووظقنمبوظؾقٌماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقي مظممروعو،مطؿو ماٌوضقي ماظشراطيمظمماظلـي مظممإرور و

اىدؼدةمعـمأجؾماظؿـؿقيمظممأصرؼؼقو،موإص حمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل،موتػقصقنمعلؿقىمهؼقؼماظؿقصقوتم

م.2011-2010اٌعؿؿدةمظممغريوبل،مطقـقو،موهددونمخطيماظعؿؾمظؾػرتةم
م
صيموطػوبة،مهدؼدموػذهماًطيمصعؾيمورؿقحي،مإالمأغلمواثؼمأغفمدقؿؽـ،مبػضؾمعومتؿؿؿعقنمبنيمعـمععرم

عصودر،مداخؾقيموخورجقي،مظؿؿقؼؾماالغؿوجماظزراسلمبغقيمضؿونماإلبؼوبمسؾكمروضيماإلغؿوجماظزراسلمظممبؾداغـوموتعزؼزم

م.ػذهماظطوضي
م
وعـماألػؿقيممبؽونمأنمغعؿؾمحؿكمغـشه،مسؾكمعلؿقىمبؾداغـو،مآظقوتمظؿؾودلماٌعرصيمواظؿفوربماظؿؼـقيمم

م.ودمـمغعؿؼدمأنماٌـظؿيمميؽـمأنمتؼقممبدورمعفؿمظؿقؼقؼمػذاماهلدف.ماٌعرصيمماظؿؼؾقدؼيواظعؾؿقي،ممبومصقفوم
م
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مواظؿفورةمم مظممجموالتماظزراسي موإضؾقؿقي مورـقي مادرتاتقفقوتموبراعٍ مطذظؽمسؾكماسؿؿود مغعؿؾ مأن وسؾقـو

م.قدةواٌقوهمواظؿدرؼىمميؽـمتـػقذػومبػضؾمدسؿموخربةماٌـظؿيموشريػومعـموطوالتماألعؿماٌؿ
م
ماظطؿقحيمم ماألػداف مهؼقؼ معـ مايؿوس، مؼـؼصفو موال مصعوظي مبصقرة مصمقعو مإدفوعـو مبدون مغؿؿؽـ، وظـ

اٌؿؿـؾيمظممختػقضمعلؿقؼوتماىقعمواظػؼرمإشمماظـصػموذظؽمسـمررؼؼماظؼضوبمسؾقفومضضوًبمعربعًومواجؿـوثفوممتوعًومعـم

م.سؾكموجفماألرض
م

مأسزائيمادلشارطنيميفمادلؤمتر

متيدقداتيموداد
م
مبذظؿفمعـمم أدؿلذغؽؿماآلنمظمماشؿـوممػذهماٌـودؾيماٌفقؾيمظإلسرابمسـماظعرصونمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمٌو

م.جفقدمسؾكمعرماظعؼقدمظؿـؿقيماظزراسيمظمماظعوملموظممأصرؼؼقومبصػيمخوصي
م
دعيماٌـظؿيمطؿومؼطقىمظلماإلسرابمسـماظؿؼدؼرمظؾدطؿقرمجوكمضققفمٌومهؾكمبفمعـمماظؿزامموتػونمظممخم

م.واػؿؿوعفماٌؿقاصؾمبوٌشؽ تماٌؿصؾيمبوظؼضوبمسؾكماظػؼرمواىقعمظمماظعومل
م
م.وأسؾـماآلنماصؿؿوحماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرؼـمظؾؿـظؿيمألصرؼؼقوم
م
م!وأمتـكمظؽؿمطؾماظـفوحمظممسؿؾؽؿم
م
م.ذؽرًامسؾكمحلـمإصغوئؽؿم
م
م
م

مدضقؼيمحدادًامم(*1) ماظصؿًمٌدة مخطوبف،ماظؿزام مغوئىمرئقسماىؿفقرؼيمعـمايضقر،مضؾؾمإظؼوب رؾىمصكوعي

م.Umaru Yar’Aduaسؾكموصوةمرئقسمغقفريؼوم

م
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مادلؾققمزاي
م

مطؾؿةماظرئقس

مادلـؿفقةموالؼؿه

معلاسدموزؼرماظزراسةميفممجفورؼةمطقـقا

م

م،مرئقسممجفورؼةمأغغوال،Jose’ Eduardo dos Santosصكاعةماظرئقسم

مدعادةمعدؼرمساممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،

مأصقابمادلعاظيماظلادةمواظلقداتماظوزراء،

ماظلادةمادلـدوبونمادلوضرون،

مدقداتيمودادتي،

م

سؾكمادؿؼؾوهلؿموتةرحقؾفؿمايةورؼـممممأودمأنماشؿـؿمػذهماظػرصيمأواًلمألذؽرماٌـظؿنيموذعىمصمفقرؼيمأغغقال 

م.ظلموظقصدمب ديمعـذمأنموصؾـومإشممظقاغدامظؾؿشورطيمظمماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرؼـمظؾؿـظؿي

م

ماظلادةمادلـدوبونمادلوضرون،مدقداتيمودادتي

م

عوزظـومغذطرماجؿؿوعماٌممترماإلضؾقؿلماًوعسمواظعشرؼـماظذيمسؼةدمظممغريوبةلمبؽقـقةو،موؼشةرصينمأنمأغؼةؾممممممم

م.رئقسمصمفقرؼيمطقـقومومتـقوتفمظؽؿممبداوالٍتمغوجقي،مMwai Kibakiإظقؽؿماظؿققوتمايورةمظػكوعيماظرئقسم

م

بلوضةوٍتممم–وأصرؼؼقةومبوظةذاتمممم–وملموطؿومتؿذطرون،مصننماٌممترماألخريمطونمضدمسؼدمظمموضةًمميةرمصقةفماظعةممممم

م.اضؿصودؼيمسصقؾيمأدتمإشممأزعيمشذائقيمخطرية

م

ظؼدمتعرضًمبؾدانمطـريةمظرطةقدمظممإغؿوجقؿفةوماظزراسقةي،موذةفدتمارتػوسةًومظممتؽةوظقػماألمسةدةمواظقضةقدمممممممممم

أدةعورماألشذؼةيممموضةدمأدةػرمػةذاماظقضةعمسةـمزؼةودةمظمممممممم.ماظ زعيمظؾعؿؾقوتماظزراسقي،مإشممجوغىمتلثرياتمتغريماٌـةوخم

زالمأشؾةىمدةؽوغـومؼعقشةقنممممموعةوم.موبوظؿوظلمأضرمضقوةماظلؽون،موسؾكماألخصمأطـرػؿمتعرضًومظؾكطةرمظممجمؿؿعوتـةومم

م.هًمخطماظػؼر،مأيمسؾكمأضؾمعـمدوالرمواحدمظمماظققم

م

وطوغًماظقصقدمظممػذاماٌممترماألخريمضدمخرجًمبؿقصقوتمسؿؾقيميؾمأزعيماألشذؼةي،موتطؾعةًمظمماظقاضةعممممم

وآعؾمأنمهصؾماظقصةقدمسؾةكمععؾقعةوٍتمسةـماظؿةدابريماٌكؿؾػةيماظةيتمممممممم.مإشممحؾقلمأطـرمادؿداعيمهلذاماظقضعمعلؿؼؾً 

م.تؿكذػوماظدولماألسضوبمٌقاجفيمػذاماظقضع

م
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مأؼفاماظلقداتمواظلادة،

م

ػوقمسؾقفةوممأودمأنمأدؾطماظضقبمسؾكماإلنوزاتماظؼؾقؾيماظيتمحؼؼؿفومطقـقومظمماجملوالتماظصعؾيماظيتممتماالتم

م:ظمماٌممترماألخري

م

عوزالماألعـماظغذائلمميـؾمعللظيمصعؾيمظممطقـقو،محقٌمعوزالمسددماظلؽونماظذؼـمؼعقشقنمهًمخطماظػؼرمم

م.معومملمؼؿؿمطؾقفم2015ظمماٌوئيمظممسوممم66ظمماٌوئي،موضدمؼصعدمإشممم56علؿؿرًامظمماالرتػوعموأصؾحمؼؼدرماآلنمبـققم

م

ةمبراعٍموعشروسوتمخ لماظلـقاتماظؼؾقؾيماٌوضقيمعةـمأجةؾمهؼقةؼمػةذاماهلةدفمممممموبدأمتـػقذموودؼدمسدم

م Njaa Marufuku Kenyaوعةـمأػةؿمػةذهماظةرباعٍمواٌشةروسوت،ماىفةقدماظةيتمبةذظً،معـةؾمبرغةوعٍممممممممممم.ماظعةومم

(NMK)،واظربغوعٍماظقرينمظإلدراعمبؿلؾقؿماٌدخ تماظزراسقيمم(NAAIAP)،وشريػؿومعـماظؿدخ تماظيتمضودتفةوممم

م.ايؽقعيمظؿكػقػمحدةماىقعمواغعدامماألعـماظغذائل

م

ودعقًومعـمجوغىمايؽقعيمظزؼودةماٌشورطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص،مأصؾقًمتشوركمععماظعدؼةدمعةـمممم

ٍمممممم ماٌمدلةةةوتماٌوظقةةةيمظؿةةةقصريمضةةةروضمعقلةةةرةمظؾؿةةةزارسنيمبغةةةرضمتقلةةةريمإغؿةةةوجماألشذؼةةةيمظممزةةةؾمبرغةةةوع

KILIMO BIASHARAم."اظػالحةمطـشاطمجتاري"،موػقمعومؼعينم

م

مأؼفاماظلقداتمواظلادة،

م

صقؿومؼؿعؾؼمبوظلقودوت،مصؼدماغؿفًماظقزاراتماٌعـقيمبؼطوعماظزراسيمبوظػعؾمعـموضعمدقوديمورـقيمذةوعؾيممم

اٌـؿظرمأنمتعوجلمػةذهماظلقودةيممموعـم.مظألشذؼيمواظؿغذؼي،موػلماظلقوديماظيتمتـؿظرماآلنمعقاصؼيمجمؾسماظقزرابمسؾقفو

م.اظؿقدؼوتماظيتمغقاجففومعـمأجؾمهؼقؼماألعـماظغذائلمظؾفؿقع

م

طؿومضوعًمايؽقعيممبراجعيمصمقعماظلقودوتماظيتمتمثرمسؾكماإلغؿوجماظزراسةل،موضوعةًمبصةقوشيمدقودةيمممممم

ؼةؾماظؿؽـقظقجقةو،موطػوؼةيممممورـقيمظإلرذودمظممضطوعماظزراسي،مبغرضماٌلوسدةمظممععوىيمصمقةعماظشةقاشؾماٌؿعؾؼةيمبـممم

م.األشذؼي،مواألوضوعماظؿغذوؼي،مواظرصد،موختزؼـماألشذؼيموتقزؼعفومظمماظؾ د
م

مأؼفاماظلقداتمواظلادة،
م
ظؼدمواصؾًمايؽقعيمجفقدػومظؾـفقضمبوألعـماظغذائل،مصشرسًمظممتـػقذمبرغةوعٍمايةقاصزماالضؿصةودؼيمظمممممم

االطؿػوبماظذاتلمظمماألشذؼيمسؾكماٌدىماظطقؼةؾمىؿقةعماظؽقـةقني،مممموعـمأػؿمأػدافمػذاماظربغوعٍمهؼقؼم.م2009سومم

م.سـمررؼؼمإص حموتطقؼرمعشروسوتماظري،محقٌمأنمطقـقومالمتلؿكدممدقىمطمسمإعؽوغقوتفوماإلصموظقيمعـماظري

م
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وضدمرطزتماٌرحؾيماألوشممعـماٌشروعمسؾكمإص حماظؾـقيماألدودةقيمواظقصةقلمبنغؿةوجماحملوصةقؾمإشممايةدممممممم

ـؾمظممعشروسوتماظريماظعوعيمايوظقيماظيتمتـػذػوموزاراتماظزراسي،مواٌقوهمواظري،مواظؿـؿقيماإلضؾقؿقي،مواظشةؾوبمماألع

م.واظرؼوضي

م

مػؽؿةوراًمم5م640رـمعرتيمعـماظةذرةمعةـمعلةوحيمممممم329م000وظممأولمعقدؿ،مادؿفدفمػذاماٌشروعمإغؿوجمم

م.ػؽؿورًام8م380رـًومعرتؼًومعـماألرزمعـمعلوحيمم565م650و

م

ػؽؿورًامعـماألرز،محقةٌمختطةكمػةذاماألخةريمممممم12م260ػؽؿورًامعـماظذرةموم3م336وحؿكماآلنممتًمزراسيمم

م.اهلدفماٌؼررمظف

م

م.وضدمبدأمايصودمظممصمقعمعـورؼمزراسيماظذرةماًؿسموعـورؼمزراسيماألرزماًؿسم

م

عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمعـمعقزاغقيماٌشروعماٌؼررةمظؾقزاراتمم19وضدمأصرجًمايؽقعيمحؿكماآلنمسـمأطـرمعـمم

م.عؾققنمدوالرم26اٌـػذةموػلم

م

ػؽؿورمعـماظةذرةممم4م800عؾققنمدوالرمظزراسيمم11واظؿزعًمايؽقعيمػذاماٌقدؿمبدسؿمػذاماظربغوعٍمظممحدودمم

م.ػؽؿورمعـماألرز،مبوإلضوصيمإشمماٌشروسوتماظعوعؾيمبوظػعؾم12م900و

م

عشروعمريمظدرادؿفو،مبةنيمعشةروسوتمريمصةغريةممممم98ظؾؿرحؾيماظـوغقيمعـماٌشروع،ممتمهدؼدمموادؿعدادًام

م.2010حزؼرانم/ورمريماآلنمإسدادماظردقعوتماألوظقيماظيتمدؿـؿفلمظممذفرمؼقغقق.موطؾرية

م

ماظلادةمادلـدوبونمادلوضرون،مأؼفاماظلقداتمواظلادة،
م
صوظغطوبم.مـماالػؿؿوممبويػوزمسؾكماظؾقؽيمواظزراسيماٌلؿداعيإنمايؽقعيمملمتـسمأغفمظؿقؼقؼمعومدؾؼمالبدمعم

وضدمأدػرمذظؽم.مظمماٌوئيم10ظمماٌوئي،موػقمعومؼؼؾمطـريًامسـماٌلؿقىماٌقصكمبفمسوٌقًوموػقمم2ايرجلمؼؼؾماآلنمسـم

اظزراسقيمعةـممموضدمصوشًمايؽقعيمظقائحمظؾغوبوت.مسـمحدوثمتدػقر،مظققدثمبوظؿوظلمتلثرياتمععوطليمظؿغريماٌـوخ

أجؾماإلدارةماٌلؿداعيمظؾغوبوت،موػلماظؾقائحماظيتمدؿؿؽػؾمسـدعومتـػذممبذطرةمضوغقغقةيمظممزةؾمضةوغقنماظزراسةيمبةلنمممممم

م.ظمماٌوئيم10ؼؿقاصرمظألراضلماظزراسقيمشطوبمبـلؾيم

م

بذلمضصةورىممورشؿم.معـماٌؿقضعمأنمؼرتػعماظطؾىمسؾكماألشذؼيمواظطوضيمععماظزؼودةماظلرؼعيمظممدؽونمأصرؼؼقوم

وطؿةوممم.اىفقد،مصننماٌؿوردوتماظزراسقيمعومزاظًمتػلدمضوسدةماٌقاردماظطؾقعقيماظيتمؼعؿؿدمسؾقفةومظممإغؿةوجماألشذؼةيممم

دقفمؼطرحونمبعضمايؾقلمألزعةيماظطوضةيمػةذه،ماألعةرماظةذيمدةقؿطؾىمممممممموحدثمظمماٌوضل،مصننماظعؾؿمواظؿؽـقظقجق

م.تغقرياتمعؾؿقديمظمماظلقودوت
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م
.موؼؿعؼدمعلؿؼؾؾماظلقودوتماظزراسقيمبػعؾماإلعؽوغقوتماظـوذؽيمإلغؿوجماظطوضيماظؾققظقجقيمسؾكمغطةوقموادةعمم

وظممبعضماظؾؾدانماٌؿؼدعي،مؼؿؿـؾمأحدمدؾؾماالدؿؼ لمظممعقدانماظطوضيمظمموضةعمتؽـقظقجقةوتمودقودةوتمممم

م.ايققيظؾطوضيماٌؿفددة،مطؿؾؽماظيتمتشفعمإغؿوجماظقضقدم
م

وتماظؾوضقةي،مضةرورةمزؼةودةمخمصصةوتماظزراسةيمظمماٌقزاغقةيممبةومؼؿػةؼموإسة نمعةوبقتقممممممممممموعـمبةنيماظؿقةدؼمم

م.واظؿصديمظؿغرياتماٌـوخ
م

مأؼفاماظلقداتمواظلادة،
م
إنمطقـقومعؾؿزعيمبؿـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقةومظممإرةورماظشةراطيماىدؼةدةمعةـمأجةؾمممممممم

م.2006ظذيمبدأمظممسومماظؿـؿقيمظممأصرؼؼقو،موػقماظربغوعٍما
م
وادؿعدادًامظؿقضقعمعذطرةماظؿػوػؿماًوصةيممبقـةوقماظربغةوعٍماظشةوعؾ،ماختةذتمبوظػعةؾماًطةقاتماٌؾدئقةيمممممممممم

،مطؿوموضعًمخطةيمعؿقدةطيممم(2020-2009)صؼدمواصؾًمطقـقومتطقؼرمإدرتاتقفقؿفومظؿـؿقيمضطوعماظزراسيم.ماظ زعي

األػدافماإلمنوئقيمظألظػقيموعقـوقماظربغةوعٍماظشةوعؾمظؾؿـؿقةيماظزراسقةيمظمممممماألجؾمرؿقحًومإشممهؼقؼماهلدفماألولمعـم

ودقفمؼؾدأماظعؿؾمظممتـػقذمإدرتاتقفقيمتـؿقيمضطوعماظزراسيمأثـوبماظؿقضقعمسؾكمعقـوقماظربغوعٍماظشوعؾ،موػقم.مأصرؼؼقو

م.عومدقلؿحمبؿـػقذماألغشطيماظ زعيمظؿقؼقؼمأػدافماظربغوعٍماظشوعؾ
م

مظلادة،أؼفاماظلقداتموا
م
.مظممآخرمعممترمظـومظممغريوبل،معـقؿؿقغلماظػرصيمظرئوديمذظةؽماٌةممتر،موػةقمعةومضؿةًمبةفمبشةرفمسظةقؿممممممممم

وضةدمم.موظعؾؽؿمتذطرونمأغـومغوضشـومعلوئؾمعفؿيمطوغًمعقجفيمدمقماظزراسةي،مواألعةـماظغةذائلمبصةقرٍةمأطـةرمهدؼةداًمممممم

ٌقوه،مواظؿفورةمواالدؿـؿورمظمماإلغؿةوجماظزراسةل،مممخرجًمعـماجؿؿوسـومظممغريوبلمأربعمتقصقوتمرئقلقيممتسمإدارةما

وعشؽ تمعومبعدمايصود،مواألػؿمعـمطؾمذظؽمتؾكقصمتقصةقوتماٌةممترمظممبقةونمؼعةرضمسؾةكماالهةودماألصرؼؼةلمممممممم

م.وؼلعدغلمأنمأضقلمإنمتقصقوتمعممترمغريوبلمأصؾقًمتطرحمظممعـؿدؼوتمسدؼدة.موسؾكمجمؿقسيماظـؿوغقي
م
عووغًمتعووغًوموثقؼًومععماالهودماألصرؼؼل،موجمؾسموزرابماٌقةوهماألصورضةي،موعصةرفمممموبنرموز،مصننماٌـظؿيمتم

هةديمتغةريماٌـةوخ،ماظةذيممممم:ماظؿـؿقيماألصرؼؼلمظممادؿضوصيماٌممترماظقزاريماٌعينمبوٌقوهمواظزراسيمواظطوضيمظممأصرؼؼقةوم

صرؼؼقةيمػةذاماٌةممتر،موتعؾؿةقنممممموضةدمحضةرتمأشؾةىماظةدولماألمممم.م2008طوغقنماألولم/سؼدمظممدرتمبؾقؾقومظممدؼلؿرب

وضدمأصؾقًمبةراعٍماٌقةوهماظةيتمتلةؿكدمممممم.مصمقعؽؿمأنماٌممترمرطزمسؾكمتشفقعماالدؿـؿورمظمماٌقوهمعـمأجؾماظزراسي

م.ظمماظزراسيمسـدمعلؿقؼوٍتمخمؿؾػيمعـماظؿـػقذماآلنمظممخمؿؾػمب دغو
م
تؿعةوونماٌـظؿةيماآلنمعةعماظةدولماألسضةوبمظممممممموصقؿومؼؿعؾؼممبلوئؾماظؿفورةموزؼودةماالدؿـؿوراتمظمماظزراسي،مم

طؿومزادتمأغشةطيمعةومبعةدمايصةودمظمممممم.مإرورماظؿعوونماالضؿصوديماإلضؾقؿلمعـمأجؾمزؼودةماظؼدراتمظممجمولماظؿفورة

وادؿؿرماالػؿؿوممبـظومماٌعؾقعةوتماًةوصمبةوألعـماظغةذائلمودسةؿمػةذاماظـظةوممظمماإلضؾةقؿ،مزمظةكمبلوظقؼةيممممممممممم.ماإلضؾقؿ
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ؿؾمذظؽمهلنيمبقوغوتمأدةعورمأدةقاقماحملوصةقؾماىقةدة،موتؼودةؿماٌعؾقعةوتماظضةرورؼيمسةـماألعةـمممممممممموؼش.معؿؼدعي

طؿومأودماظؼقلمبلنمتقصقوتـوموضراراتـوماٌقجزةمضدمررحًمسؾكمعممترمضؿةيمم.ماظغذائلمبطرؼؼٍيمأصضؾمعـمحقٌماظؿقضقً

ودماألصرؼؼلمغػلف،موبعدػومسؾكمعةممترمم،مثؿمسؾكمااله2008حزؼرانم/االهودماألصرؼؼلمظممذرمماظشقخمظممذفرمؼقغقق

م.2009متقزم/طقؼ مبنؼطوظقومظممذفرمؼقظققمضؿيمجمؿقسيماظـؿوغقيمظممال
م
ظؼدمتعؾؿًماظؽـريمأثـوبمذغؾلمظرئوديماٌممترماألخريممبشورطيتمًرباتماظؾؾدانماألسضوب،مالدةقؿوماٌلةوئؾمممم

إغـومصمقعًومضوجيمإشممأنمدمقلمػةذهمم.موتمإرعوممذعؾفواظعوٌقيمصقؿومؼؿعؾؼمبؽقػقيمعقاجفيمطؾمبؾدمعـمب دغومظؿقدؼ

م.اظؿقدؼوتمإشممصرص،موأنمغلعكمودمـمغقاجفمػذهماظؿقدؼوتم،مإشمماظشراطيمواظؿعوون
م
وظممخؿوممطؾؿيت،مأودمأنمغ حظمأنماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشةرؼـمألصرؼؼقةومػةقمآخةرمعةممترمظممزةؾمممممممم

اشؿـؿمػذهماظػرصيمألتقجفمإظقفمبوظشؽرمسؾكمجفقدهمودسؿفمب مطؾؾمظؾةدولممموأودمأن.مرئوديماٌدؼرماظعوممجوكمضققف

وأودمأنمأػـةؽؽؿمسؾةكمبةدبمممم.ماألسضوبمظممدعقفومظؿقؼقؼمأػداصفومظألعـماظغذائلمسـمررؼؼماظعدؼدمعةـمبةراعٍماٌـظؿةيممم

م.أطـرمطػوبةاإلص حوتماظشوعؾيماظيتمأصؾقًمتلؿحماآلنمظؾؿـظؿيمبؿؼدؼؿمخدعوتمإشمماظؾؾدانماألسضوبمبصقرٍةم
م
وأخةةريًا،مدسقغةةومغؿقجةةفمبوظشةةؽرمإشممحؽقعةةيمأغغةةقال،موعـظؿةةيماألشذؼةةيمواظزراسةةي،موذةةرطوئـومظمماظؿـؿقةةيممم

ودمةـمإذمم.مايوضرؼـمععـو،موصمقعموطوالتماألعؿماٌؿقدةماٌؿـؾيمػـوماظذؼـمذةورطقامصمقعةًومظممػةذاماٌةممترماظـةوجحممممم

غدركممتوعًومأنماظعدؼدمعـمبؾدانمأصرؼؼقومعوزالمؼـوضؾمضدماظػؼرمواىقعمغلؾؿمرئوديماٌممترماإلضؾقؿلمإشممأغغقال،مصنغـوم

وععمذظؽ،مصنغـومدـقاصؾمجفدغوماىفقدماظذيمدمؿوجةفمم.مبدرجوتمخمؿؾػي،موأنماظؼؾقؾمعـفومميرممبرحؾيماالغؿعوش

م.بشدة
م
،موزؼةرماظزراسةيمممAlfonso Pedro Cangaإغفمٌـمدواسلمدروريماآلنمأنمادؾؿمرئوديماٌممترمإشممععةوظلممم

م.واظؿـؿقيماظرؼػقيموعصوؼدماألمسوكمظممصمفقرؼيمأغغقالمظقؼقدمعلورطؿمظممػذاماٌممتر
م

مذؽرًامظؽؿموأرقىممتـقوتل
م

مميفمطقـقاعلوسدموزؼرماظزراسيم
م



 

65 

مادلرصقمحاء

م

متؼرؼرماظؾفـةماظػـقة

مم3121مأؼار/عاؼوم4-5

م

ماظؾـودماالدؿفالظقة-مأواًل
م

متـظقمماظدورة

م

اظؾفـيماظػـقيمٌممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسةيماإلضؾقؿةلماظلةودسمواظعشةرؼـمألصرؼؼقةوماجؿؿوسةًومهلةوممممممممسؼدتم-مم1

م.ظؾؿممتراتمظممظقاغدا،مصمفقرؼيمأغغقالمBelas Conference Centreظممعرطزمم2010أؼورم/عوؼقم4وم3ؼقعل

م

راضىمواحدمعـماظدولماألسضةوبممعـماظدولماألسضوبمظممإضؾقؿمأصرؼؼقوموعم35عـمعـدوبلمم103وحضرماالجؿؿوعم-مم2

وتةردمضوئؿةيماٌـةدوبنيمممم.معـماٌراضؾنيمعـماٌـظؿوتمايؽقعقيماظدوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيم12عـمخورجماإلضؾقؿمو

م.ظمماٌرصؼمبوب

م

م(عنمجدولماألسؿالم2اظؾـدم)عرادمماالصؿؿاحم

م

،ماٌةدؼرةماظعوعةيماٌلةوسدةمواٌؿـؾةيماإلضؾقؿقةيمٌـظؿةيماألشذؼةيممممممممMaria Helena Semedoرّحؾةًماظلةقدةممم-مم3

صلسربةًمسةـمتؼةدؼرماٌـظؿةيممممم.مواظزراسيمظممأصرؼؼقو،مبوٌـدوبنيمغقوبيمسـماظدطؿقرمجوكمضققف،ماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿةيم

 Belasيؽقعيمصمفقرؼيمأغغقالمسؾكمادؿضةوصؿفومػةذاماٌةممترموسؾةكمعةومأتوحؿةفمعةـمتلةفق تمممؿةوزةمظممعرطةزممممممممممم

Conference Centreوتقّجفًمبوظشؽرمأؼضًومإشمماظؾفـيماظؿـظقؿقةيماظقرـقةيمسؾةكمتػوغقفةومظمممممم.مظؾؿممتراتمظممظقاغدام

اظعؿؾمواظؿزاعفوماظؾذؼـمعّؽـوػومعـماالضةط عمبوٌفةومماٌقطؾةيمإظقفةومبوظؿعةوونمعةعمأعوغةيماٌةممترمظممعـظؿةيماألشذؼةيممممممممممم

ظةيتمدقـوضشةفوماٌةممترمواظػةرصماظةيتمتؿققفةوماالجؿؿوسةوتماىوغؾقةيممممممممموأبرزتمطذظؽماحملوورماظرئقلقيما.مواظزراسي

م.مظؾقٌماظؾـقدماظرئقلقيمطوالدؿـؿوراتماٌؾوذرةمظمماظزراسيمواألعـماظغذائلموإغؿوجماظؽلوصوموضموؼؿفو

م

وأذورتمإشممأّنماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرؼـمألصرؼؼقومسمؿؾػمسؿةومدةؾؼفمعةـمعةممتراتمإذمأغةفمشةداممممممم-مم4

وس وةمسؾكمذظؽ،مدةقؿعّقـمسؾةكممم.مبًامعـمػقؽؾمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموصؼًومًطيماظعؿؾماظػقرؼيمظؾؿـظؿيجز

طؿةومأّنمػةذهممم.م2011رئقسمػذاماٌممترمرصعمتؼرؼرمسـمغؿوئففمإشمماظدورةماظلةوبعيمواظةـ ثنيمٌةممترماٌـظؿةيمظممسةوممممممم

م.مٌوظقيمواظربغوعٍاظـؿوئٍمدُؿعرضمسؾكمجمؾسماٌـظؿيمسـمررؼؼمىـيتما

م
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اٌممترمبوإلس غوتماهلوعةيماظةيتمصةدرتمحؿةكماآلنموعةـمبقـفةومإسة نمعةوبقتقممممممممممSemedoوذّطرتماظلقدةم-مم5

واظذيمضضكمبؿكصقصمغلؾيمسشةرةمظمماٌوئةيمعةـماٌقزاغقةوتماظقرـقةيماإلصموظقةيمممممممم2003متقزم/اظصودرمظممذفرمؼقظقق

وطونمػـوكمتشدؼدمأؼضًومسؾكمإس نمأبقجوماظذيمؼةدسقمإشممم.م نظؾزراسي،موذّفعًمسؾكمايرصمسؾكمتـػقذمػذاماإلس

وظمماًؿوم،ماضؿؾلًمضقاًلمظؾرئقسمايوظلمظ هةودماألصرؼؼةلماظةذيمدسةوممممم.ماإلدراعمظممايّدمعـماغعدامماألعـماظغذائل

اىةقعمممالمميقتمبعدمطمسمدـقاتمعـماآلنمأّيمرػؾمأصرؼؼلمبلؾى"اظؼورةماألصرؼؼقيمإشممتشوررمحؾؿمعشرتكمضقٌم

م".مودقبماظؿغذؼيموالمؼغؿضمجػـمأليمرػؾمأصرؼؼلموػقمالمؼزالمجوئعًو
م
وُدسلماٌـدوبقنمإشممعقاجفيمػذاماظؿقدي،مظقسمصؼطمظؽقغفمهةدؼًومغؾةقً ،مبةؾمأؼضةًومحػوزةًومسؾةكمطراعةيمممممممم-مم6

وععؾقعةوتمتؼـقةيمممموظممغفوؼيمعداخؾؿفومأطدتمجمددًاماظؿزامماٌـظؿةيمإتوحةيمعةومظةدؼفومعةـمخةرباتمممممم.ماظؼورةماألصرؼؼقي

م.مووضعفومبؿصّرفماإلضؾقؿ

م

،موزؼرماظدوظيمظؾزراسيمظممصمفقرؼيمأغغقال،مطؾؿيمرّحىمصقفةو،مغقوبةيمسةـممممJose Amara Tatiوأظؼكماظلقدم-مم7

،موزؼةرماظزراسةيمواظؿـؿقةيماظرؼػقةيمواظـةروةماظلةؿؽقيمظممصمفقرؼةيمأغغةقال،مممممممممAfonso Pedro Cangaععةوظلماظلةقدممم

م.ؿوحماٌممترماإلضؾقؿلماظلودسمواظعشرؼـمألصرؼؼقوبوٌشورطني،موأسؾـماصؿ

م

وأذورمظممعداخؾؿفمإشممايوجيمظ دؿـؿورمظمماظزراسيمعلؿعرضًوماظؼضوؼوماظيتمؼؿعّقـمعـوضشةؿفومخة لماٌةممترمممم-مم8

وإدارةممعـؾموتريةمتغّقرماٌـوخمواظػرصماٌؿوحيمبوظـلؾيمإشمماظقضقدمايقةقيمظممأصرؼؼقةوموارتػةوعمأدةعورماٌةقادماظغذائقةيمممممم

ٌّماٌشورطنيمسؾكمادؿك صماظِعربمعـماٌـوضشةوتمحةقلمضضةوؼومحمةددةمتفةّؿمخمؿؾةػماظؾؾةدانمممممممم.ماٌقاردماظطؾقعقي وح

م.مواظؼورةماألصرؼؼقيممتفقدًامظرصعمتؼرؼرمسـمذظؽمإشمماالجؿؿوعماظقزاريمظدرادؿفموإضراره

م

م(سؿالعنمجدولماألم3اظؾـدم)ؼنماظرئقسموتعقنيمادلؼرَرماغؿكابماظرئقسموغائيب

م

م.،مصمفقرؼيمأغغقال،موزارةماظزراسي،مظقؽقنمرئقلًومظفJose Amaro Tatiاغؿكىماالجؿؿوعمبوإلصموعماظلقدم-مم9

م

م:واغؿكىماالجؿؿوعمعـمثّؿ،مبوظؿصػقؼمأؼضًو،مدوئرمأسضوبماٌؽؿىمسؾكماظـققماآلتل-مم10

م

o اظـوئةةةةةةةةةىماألولم

م:ظؾرئقس

o م:شقـقوماالدؿقائقيCrisantos Obama Ondoم

o اظـةةةةوغلمماظـوئةةةةى

م:ظؾرئقس

o م:اظرأسماألخضرJose Edardo Barbosaم

o م:اٌؼررانo م:اظؽوعقةةرونAndree Caroline 

Mebande Bateم
o مo م:أوشـةةةةداRobert Sabiitiم
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م

م(عنمجدولماألسؿالم4اظؾـدم)مواجلدولماظزعينماألسؿالمجدولماسؿؿاد

م

وؼةردمجةدولماألسؿةولمظممممم.ماظؿعةدؼ تمماسؿؿدماالجؿؿوعمجدولماألسؿولمواىدولماظزعينمبعدمإدخةولمبعةضمم-م11

م.اٌرصؼمأظػ،مظممحنيمتردمضوئؿيماظقثوئؼمظمماٌرصؼمجقؿ

م

مظؾؿـاضشةادلطروحةمؾـودماظ-مثاغقًا

م

ماظدسممادلؼدممعنمادلـظؿةمظؿلرؼعمسؿؾقةمتـػقذماظربغاعجماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقا

م

اظشراطيماىدؼدةموضدمبدأماظدسؿمىدولماألسؿولماًوصمبوظزراسيمظمم.مARC/10/7سرضًماألعوغيماظقثقؼيم-م12

م مم(غقؾود)عـمأجؾماظؿـؿقيمظممإصرؼؼقو متقصرمم2001ظممسوم مأنماٌـظؿي ماظؾؾدانماألصرؼؼقي مظؼودة ماظعوم ماٌدؼر حنيمأّطد

مظؾشراطي ماٌلوسداتماظػـقي مايني. مذظؽ ماٌلوسداتمعـذ مػذه مؼؿقضػمتؼدؼؿ مومل مدوسدتماٌ. مصقوشيمصؼد مظم ـظؿي

مدوسدتم مظف؛مطؿو ماٌصوحؾي مواظقثقؼي ماظزراسقيمظممأصرؼؼقو مبراعٍمورـقيمم51اظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقي مظممإسداد بؾدًا

ماظؼوبؾيمظؾؿؿقؼؾمحقٌمبؾغًماالدؿـؿوراتماإلصموظقيم ماٌؿقدطماألجؾموخصوئصمعشورؼعماالدؿـؿور م26.7ظ دؿـؿور

ػذاموغّظؿًمأومدوسدتمظممتـظقؿمعممتراتموعممتراتمضؿيمواجؿؿوسوتم.معؾقوراتمدوالرمأعرؼؽلمسؾكماظؿقاظلم10و

موظؿعؾؽيماٌقارد مظؾرتوؼٍمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو معـذمسومم. سـمم2002وملمتؿقضػماٌـظؿيمؼقعًو

م.موضعمطؾورماٌلؿشورؼـمبؿصّرفماظشراطيماىدؼدةمٌلوسدتفومظممتلدؼيماٌفومماٌقطؾيمإظقفو

م

ماٌلؿدؼرةم-م13 ماٌقائد مالجؿؿوسوت ماظؿقضري محقل موحوضرًا مدوبؼًو ماٌـظؿي مضّدعؿفو ماظيت ماٌلوسدات وتؿؿققر

م مأصرؼؼقو مظم ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظشوعؾ مبوظربغوعٍ م)اًوصي مبؾدانم6ظم مظم( ماٌربعي ماظرمسقي ماالتػوضوت متـػقذ موحقل

وتشؿؾمادرتاتقفقوتمتقصريماظدسؿمعـمضؾؾماٌـظؿيمحشدم.مبؾدًاموظممواحدةمعـماجملؿقسوتماالضؿصودؼيماإلضؾقؿقيم11

ماظؿـؿقي مظم ماظشرطوب معع مذراطوتمواظؿعوون موإضوعي ماٌقداغقي ماظرئقللموظممعؽوتؾفو ماٌؼر مظم ماظؿؼـقي معقاردػو وتشؿؾم.

مؼؾل معو ماظشوعؾ مظؾربغوعٍ ماظػعول ماظؿـػقذ مأعوم ماٌوثؾي ماظؿقدؼوت مواال: ماظشوعؾ؛ مظؾربغوعٍ مايؽقعوت ظؿزامماعؿ ك

م مأصقوبماظشلنمم10بؿكصقصمغلؾي موإذراكمصمقع ماظشوعؾ؛ ماظربغوعٍ مالعؿ ك ماٌقزاغقوتماظقرـقي معـ ماٌوئي ظم

ماظطؾؾوتمسؾكماظـققم مسؾكمتؾؾقي ماحملدودة ماٌـظؿي موضدرة ماظشوعؾ؛ ماألسؿولماًوصمبوظربغوعٍ احملؾقنيمظممجدول

م.اظقاجىمإذامملمتؿلؿمبوظؿقضقًمايلـمواظقتريةماٌـودؾي

م

وأوصكماٌممترمبلنمتقاصؾماٌـظؿي،مالمبؾمأنمتؽـّػ،مدسؿفومٌػقضقيماالهودماألصرؼؼلمووطوظيماظؿكطقطم-م14

معـم ماألسضوب مواظؾؾدان ماإلضؾقؿقي موظؾؿفؿقسوتماالضؿصودؼي موتـػقذػو، مأصرؼؼقو مظم ماظؿـؿقي مأجؾ معـ ماىدؼدة ظؾشراطي

م:أجؾ
م
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 إلسدادمبراعٍمظ دؿـؿورمظممعرحؾيمعومبعدماظؿقضقعممتعزؼزمبـوبماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيموالمدقؿو

م.سؾكماالتػوضوتماظرمسقيموظقضعمدقودوتمضطوسقي

 اظؿقسقيمسؾكماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوموإبرازماألغشطيمذاتماظصؾيمسؾكماٌلؿقؼنيم

 .اظقرينمواإلضؾقؿل

 بوظقسقدماٌؼطقسيمبؿؼدؼؿمترّبسوتاظدسقةمإشممتعؾؽيماٌقاردمواٌؿوبعيمحرصًومسؾكماظقصوبم. 

 غشرمأغقاعمجدؼدةمعـماظؿؽـقظقجقومواظلقودوتمواالدرتاتقفقوتماٌ ئؿيمظؿقؼقؼماألػدافماٌرجقةمعـم

 .اظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو

 سؿؾوراتمإدراجماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقومضؿـمسؿؾقيماظؿكطقطماظقرـقيموعراسوةماال

اًوصيمبوٌلوواةمبنيماىـلنيمظمماالتػوقماظرمسلماًوصمبوظربغوعٍماظشوعؾموظمماظعؿؾقوتماظ حؼيم

 .مإلبرامماالتػوق

 ماألػدافم مضؿـ ماظقرينموإدراجفو ماٌلؿقى مسؾك ماظعدؼدة ماٌؾودراتماإلمنوئقي متـلقؼ ايرصمسؾك

 .ماإلصموظقيماظيتمؼلعكمإظقفوماظربغوعٍماظشوعؾ

 ربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوموتؼققؿمعدىمهؼقؼفومبوظػعؾ،ممبومظممذظؽمرصدمشوؼوتماظ

 .ظمماٌوئيمعـماٌقزاغقيمظؾزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقيم10عومأوصكمبفمإس نمعوبقتقمعـمختصقصمغلؾيم

 تقلريماظؿعوونمبنيمبؾدانماىـقبمظؾـفقضمبلغشطيمعومبعدماظؿقضقعمسؾكماالتػوضوتماظرمسقي. 

 مبوظربغوعٍمتقض ماًوصي ماظرمسقي مظ تػوضوت ماٌلؿؼؾؾ مظم مدؿؼّدعف ماظذي مبوظدسؿ ماٌؿعؾؼي ماٌلوئؾ قح

اظشوعؾمحقٌمأنمػـوكمسؾكمعومؼؾدومدقبمصفؿمسوممظؾع ضيمبنيمخصوئصمعشورؼعماالدؿـؿورماظؼوبؾيم

اسقيمظمموخططماالدؿـؿورماظ حؼيمظؾربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزرم2004ظؾؿؿقؼؾماظيتمُأسّدتمظممسومم

 .مأصرؼؼقو

م

مآثارمتغّقرمادلـاخمسؾىماألعنماظغذائيموإدارةمادلواردماظطؾقعقةميفمأصرؼؼقا

م

متغّقرماٌـوخمدقـطقيمسؾكمضضوؼوموهدؼوتمأدودقيمبوظـلؾيمإشمم.مARC/10/8ضّدعًماألعوغيماظقثقؼيم-م15 وإّن

اٌؿوبعيماٌؼرتحيماًوصيمبويؽقعوتماألصرؼؼقيموعـمأبرزمػذهماظؼضوؼومواظؿقدؼوتمأسؿولم.ماألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقو

مواظؿكػقػمعـم متغريماٌـوخ مبوظؿؽقػمعع ماٌؿعؾؼي مظؾؿلوئؾ مبوظـلؾي ماٌـظؿي متؼدعف مأن ماظذيمميؽـ ماحملؿؿؾ واظدسؿ

م.ورلتف

م

وظقسمظدىمأصرؼؼقومدقىماظؼؾقؾمعـماظقضًمٌقابعيمزراسؿفو،ماظيتمبوتًمسرضيمظؾؿقدؼوت،موظؿقؼقؼماألعـم-م16

ماٌلؿداعنياظغذ مواالضؿصودي مائل ماألضوظقؿم. مظف متؿعرض معو مدؿػقق مأصرؼؼقو مدؿؿعّرضمهلو ماظيت ماظلؾؾقي واظؿلثريات
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ودقؿؿـؾماألثرم.مدرجوتمعؽقؼيموإذامعومتدغكماإلغؿوجماظغذائلمظممطؾمعؽونم3األخرىمإذامعوموووزماالحرتارماظعوٌلم

م.األوضوعاظشوعؾمظؿغريماٌـوخمظممتراجعماإلغؿوجقيموزؼودةمػشوذيم
م

ماألعـمم-17 ماغعدام مسؾك مايربماظيتمتشـفو مسـ ماظؿكؾل مدون ماٌـوخ مظؿغري مأصرؼؼقو متؿصدى مألن محوجي ومثي

اظغذائلمواظيتمطـريًامعومتؽقنمأطـرمإيوحًومحؿكمعـمذظؽ،موأنمؼؼدممهلومذرطوؤػوماظدوظققنماظدسؿمظممتصدؼفومظؿغريم

م.منوئقيماىوريمتؼدميفوموظقسمطؾدؼؾمسـفواٌـوخ،مجـؾًومإشممجـىمععماٌلوسداتماظغذائقيمواإل

م

ماألدقاقمم-18 مظم ماٌرصؼ مػذا مسوئدات معـ موتزؼد ماظؽربقن مائؿؿوغوت متلؿكؾص مأن مأصرؼؼقو مظم مظؾغوبوت وميؽـ

ظؽـمالمبّدمهؼقؼًومظذظؽمعـمضموؼيماظغوبوتمممومتؿعرضمظفمعـمإزاظيمدرؼعيمبؼصدمإتوحيماألراضلمظؾزراسيم.ماظـوذؽي

ظؾؿؽقػمععمتغريماٌـوخمواظؿكػقػمعـمورلةم"مأصضؾماٌؿوردوت"وتعرضماظقثقؼيم.معلؿقىماإلغؿوجقيمغظرًامإشمماذمػوض

ماظؿغريماظذيمتلؿطقعماٌـظؿيمأنمتقصرماٌلوسدةمبشلغفمإشمماظؾؾدانم آثوره،مطؿومُتربزماظؿدابريماٌؿؽـيمظؾؿعوعؾمععمػذا

م.األصرؼؼقي

م

م:وإّنماٌممتر-م19
م

 عللظيمععؼدةموػوعيمهلوماغعؽودوتمعؾوذرةمسؾكماألعـماظغذائلموإدارةماٌقاردمتغّقرماٌـوخم:مالحظمأّن

 .اظطؾقعقي

 تغريماٌـوخمؼـريمخمووفمجدؼيمظممأصرؼؼقومعؿصؾيمعؾوذرةمبوغعدامماألعـماظغذائل:مالحظمأّن. 

 زيمععمؼؿعّقـمبوظدرجيماألوشمماظؿصديمظؿغريماٌـوخمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلمبوظؿقا:مالحظمأّغف

مواحدة مدصعي مأخرى معشرتطي مضضوؼو ماٌـوخم. متغري مسـ ماظـوذؽي مواظـؿوئٍ ماظص ت معـ ماظعدؼد ومثي

ماإلغلونم مبني موخبوصي ماظطؾقعقي، ماٌقارد مسؾك مظؾقصقل مواظؿـوصس ماظغوبوت مصقن مإشم بوظـلؾي

 .دوايققان،مواظؿصقرموالمدقؿومظممعـطؼيماظصقراب؛موظعّؾمأبؾغمعـولمسؾكمذظؽمادملورمضريةمتشو

 ميؽـماحؿقابماظؿلثرياتمعـمخ لماىفقدماظيتمتؾذهلوماظؾؾدانماألسضوب:مالحظمأّغف. 

 بلنمتؼقمماٌـظؿيممبومؼؾلمأوصك: 

م
 اظؿعوونمععمايؽقعوتماظقرـقيمإلسدادمبراعٍمظؾـوبماظؼدراتماٌمدلقيموبراعٍمظؾؿقسقي،ممبومظمم

ماٌعورفماحملؾقيمٌلوسدةماجملؿؿعوتماحمل متغريمذظؽمعـمخ لمعراسوة ماظرؼػقيمسؾكمصفؿ ؾقي

م.اٌـوخمواظؿؽّقػمععفمغظرًامالرتؾورفمبوألعـماظغذائل

 معـمأجؾماظؿكػقػمعـم مواظقرـقي إسدادممنوذجمظؾؿقضعوتموادرتاتقفقوتمظؾلقودوتماإلضؾقؿقي

مشرارم مسؾك ماٌؿوحي ماظؿلفق ت مإشم مظؾقصقل مأؼضًو ماظػرصي موإتوحي ماٌـوخ متلثرياتمتغري حدة

م.ائؿؿوغوتماظؽربقن
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 اظـظرمظممإعؽوغقيمتؼدؼؿماظدسؿماظؿؼينمظممجمولمبـوبماظؼدراتموتؾلقطماظؼضوؼوماٌطروحيمواظدسؿم

موادؿكدامم مسؾكماٌقارد معـؾماظزراسيماحملوصظي ماظؿؽـقظقجقو معـ مصّعوظي مأغقاع اظؿؼينمالدؿكدام

اٌلوواةماٌودةماظقراثقيماٌؽّقػيمععماظظروفماحملؾقي،مبوإلضوصيمإشمماالسؿؾوراتماًوصيمبؼضوؼوم

م.بنيماىـلني

 م.تقلريمسؼدماجؿؿوعموزاريمٌـوضشيمتلثريمتغريماٌـوخمواظؿؽقػمععفمواظؿكػقػمعـمورلتف

م

اظؿفدؼـداتمواظػـروموااثـارمباظـلـؾةمظؾؿقزاغقـةميفمعـام ـ ممممممممم-ارتػاعمأدعارماظلؾعماظغذائقةمواألعنماظغـذائيمم

ماظزراسةمادللؿداعة

م

وإّنماألدؾوبماظرئقلقيماظؽوعـيمورابمارتػوعمأدعورماظلؾعماظغذائقيم.مARC/10/INF/5ضّدعًماألعوغيماظقثقؼيم-م20

ماظؼطوعماظزراسلمظممأصرؼؼقو،ممبومظممذظؽمضعػماظؼدرةماإلغؿوجقيم عرتؾطيمبلوجفماظؼصقرماهلقؽؾقيماظيتمؼعوغلمعـفو

اظصودراتمإشممموتراوحًمادؿفوبيمايؽقعوتمعـمصرضمضقابطمسؾكماألدعورموحظريمسؾك.موسدممطػوؼيمتطّقرماألدقاق

وطوغًمطؾػيماألزعيماظغذائقيمبوػظيماظـؿـموأّدتم.ماظؿدخؾمٌلوغدةماٌـؿفنيمعـمخ لماإلسوغوتمظؾؿدخ تمواظؿدرؼى

ماٌؿوحي مايؽقعقي ماٌقزاغقوت مسؾك مضغقروت مإشم معـم. ماظرمسقي ماإلمنوئقي ماٌلوسدات مبزؼودة مترحقى مػـوك وطون

يماإلضؾقؿقيمسؾكماسؿؾورمذظؽمدالظيمسؾكموددموازدؼودماظؿقّقلمظمماظلقودوتماٌودمنيماظدوظقنيمعـمأجؾماظؿـؿقيماظرؼػق

م.مإشمماظؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقو

م

وتشريمزوػرةماالرتػوعمايودمظممأدعورماظلؾعماظغذائقيمإشممأّنمسؾكماظؾؾدانماألصرؼؼقيمأنمتعؿدمإشممتصؿقؿمإرورم-م21

ما مظ دؿـؿور ماٌـودؾي مايقاصز مطقػقيمظؾلقودوتمؼقّصر موأنمهدد مبنيماىـلنيمظمماظزراسي ظعودلمظممعلوئؾماٌلوواة

طؿومأنمأصرؼؼقومضوجيمإشممهلنيم.ماىؿعمسؾكماظـققماٌ ئؿمبنيماحملوصقؾماظغذائقيمواحملوصقؾماٌكصصيمظؾؿصدؼر

مظإلغؿوج ماظرتوؼٍ مأجؾ معـ ماظقرـقي متؽققػماظلقودوتماظؿفورؼي موإشم موخدعوتماإلرذود؛ ماظؿقؿّقي اظزراسل؛مماظؾـك

وسؾكماٌلؿقىماظدوظل،مصنّنمػذهم.موإظغوبماظؿعرؼػوتمسؾكماٌدخ تماظزراسقي؛موتقصريماظؿدرؼىمواٌعورفمظؾؿزارسني

اىفقدمتؿطؾىمزؼودةماٌلوسداتماإلمنوئقيماظرمسقيمواالدؿـؿورمظمماظؾـكماظؿقؿّقيموظمماظؾقٌمواظؿطقؼرماظزراسلموإزاظيم

م.قيماظدوظقياظعقاعؾماٌشّقػيمظألدقاقماظزراس

م

وردًامسؾكماالرتػوعمايودمظممأدعورماظلؾعماظغذائقي،مأرؾؼًمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمعؾودرةمعؽوصقيمارتػوعم-م22

ٌلوسدةماظؾؾدانماألسضوبمسؾكماختوذمتدابريمصقرؼيمعـمأجؾمإسطوبمدصعمظإلعداداتمم2007أدعورماٌقادماظغذائقيمظممسومم

موذظؽمسربمتؼدؼؿمعزؼدمعـماظدسؿمسؾكمعلؿقىماظغذائقيموزؼودةمصرصمايصقلمسؾكم األشذؼيمظممأطـرماظؾؾدانمتضررًا

م.ماظلقودوت
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م:وإّنماٌممتر-م23
م

 ممػـّل ماظقثقؼي ماٌلؿقىماظذيمتضّؿـؿف ماظرصقع ماظؿقؾقؾ مسؾك واظذيمؼعرضممARC/10/INF/5اٌـظؿي

واالووػوتمم2008-2007بشؽؾمواضحماألدؾوبماظؽوعـيمورابمارتػوعمأدعورماٌقادماظغذائقيمظمماظػرتةم

ماظلوئدةمعـذمذظؽماينيمواظردودمسؾكمعلؿقىماظلقودوتموإجراباتماٌؿوبعيماٌقصكمبوختوذػو؛

 سؾكماٌـظؿيمإلبؼوئفومسؾكماٌلوئؾماٌؿصؾيمبوألعـماظغذائلمظممصؿقؿماألجـدةماظعوٌقيموٌلوسدتفوممأثـك

اظ زعيمعـمخ لمصمؾيمتدابريمعـمبقـفومماظؾؾدانماألسضوبمظممايصقلمسؾكماٌلوسدةماظػـقيمواٌوظقي

ماٌؾودرةماظيتمأرؾؼؿفوماٌـظؿيمٌؽوصقيمارتػوعمأدعورماٌقادماظغذائقي؛

 م:اٌـظؿيممبومؼؾلمأوصكو

جفقدػومظؿزوؼدماظؾؾدانماألسضوبمبؿقضعوتمرقؼؾيماألجةؾمسةـماظزؼةوداتماحملؿؿؾةيمظمممممممعضاسػة-م

ؾغلماختوذػومظؾؿكػقةػمعةـمتةلثرياتمتؼّؾةىممممماألدعورموإددابماٌشقرةمحقلماإلجراباتماظيتمؼـ

مأدعورماٌقادماظغذائقي؛

ظؾؾؾدانماألسضوبمعـمأجؾمإسدادمادرتاتقفقوتمظؾؿـؿقيماظزراسقةي،ممبةومظمممممعواصؾةمتؼدؼمماظدسم-م

مذظؽمغظؿماٌراضؾيماٌ ئؿي،موذظؽمبفدفمزؼودةمإغؿوجماٌزارعماظعوئؾقيموإغؿوجقؿفو؛

ماظؾؾدانمسؾكماظرتوؼٍمظ دؿـؿوراتماظعوعيمواًوصيمظمماظؼطوعماظزراسلمظممأصرؼؼقو؛معلاسدة-م

م.تؼدؼرمأثرماقإجراءاتماظيتمتؿكذػاماظؾؾدانماألسضاءمدلواجفةمارتػاعماألدعارماظغذائقة-م
م

 بوىفقدماظيتمبذظؿفومحؽقعوتماظؾؾدانماألصرؼؼقيمظؾؿكػقػمعـمتلثرياتماالرتػوعمايودمظممأدعورممأضّر

مٌقادماظغذائقي؛ا

 ٌّو  :اظؾؾدانماألسضوبمسؾكمح

اٌزارعماظعوئؾقيموتقصريماظؾـكماظؿقؿّقيماظزراسقيماظ زعةيمظؿلةفقؾممممعواصؾةمتقلريمإسادةمتأػقل-م

ماذمراطمتؾؽماٌزارعمظمماألدقاقماحملؾقيمواظدوظقي؛

اظراعقيمإشمماسؿؿودمحزممعـودؾيمعـماظؿؽـقظقجقوماظيتمتعززماٌؽودةىماظـوذةؽيممممتعزؼزمجفودػا-م

سـمزؼودةماظؽػوبةمسؾكماعؿدادمدؾلؾيماظؼقؿيمظؾلؾعماألدودقيمسؾكمدمقمعومأوصكمبةفماظربغةوعٍممم

اظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوموايرصمسؾكمأنمؼؽقنمتـػقذمسؿؾقيماظشراطيماىدؼدةمعةـمم

ماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقومتـػقذًامصّعواًل؛م–(مغقؾود)أصرؼؼقومأجؾماظؿـؿقيمظمم

علؿعقـيمبؼراراتمصعؾقيمظؾؿؿوبعيماُتكذتمخ لمعممتراتماظؼؿةيماإلضؾقؿقةيموعـفةومممممادلضيمضدعًا-م

وتشوررماظـفوحةوت،مسؾةكمشةرارماظـظةومماٌقّحةدممممممم2006عممترمضؿيمأبقجومسـماألمسدةمظممسومم

م.ذورمظممأصرؼؼقوماظشرضقيمودقاهمعـماٌؾودراتإلغؿوجماظؾ
م
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محتدؼاتموصرومإغؿاجماظوضودماظؾقوظوجيميفماظؾؾدانماألصرؼؼقة

م

م-م24 ماظقثقؼي مARC/10/INF/6سرضًماألعوغي معـمو. مُؼلؿكرج مبققظقجل موضقد مسـ مطـوؼي مػق ماظزراسل اظقضقد

ضودرةمسؾكمتقصريمبدائؾمظؿطقؼرماظطوضيمٌومصقفم(ممبومظممذظؽماٌشؿؼوتمايققاغقيمواظصـوسقيماظزراسقي)عشؿؼوتمزراسقيم

إشمماظطوضيمموُؼعؿربماظؿغّؾىمسؾكماالصؿؼور.مخريماظؾؾدانماألصرؼؼقيمسؾكماٌلؿقىماظقرينموسؾكمعلؿقىماجملؿؿعماحملؾل

وظدىم.مواحدًامعـمأػّؿماظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمجفقدماظؼورةماألصرؼؼقيمظممدعقفومإشممهؼقؼماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي

وتشّؽؾم.مأصرؼؼقومضدرةمطوعـيمػوئؾيمبوظـلؾيمإشممعصودرماظطوضيماٌؿفددةموشريماٌؿفددةماظيتمملمُتلربمبعُدمظممععظؿفو

أيمم-للمعـمأذؽولماظطوضيماٌلؿفؾؽيمظممععظؿمبؾدانمأصرؼؼقومجـقبماظصقرابماظؽربىماظؽؿؾيمايققؼيماظشؽؾماظرئق

مأغقاعم ماسؿؿود مخ ل معـ ماظطوضي مأذؽول معـ ماظشؽؾ مػذا مظؿقلنيمادؿكدام محوجي مومّثي مواًشى، ماظـؾوتل اظػقؿ

م ماظؿؽـقظقجقو معـ ماٌقاضد)حمّلـي ماألح( ماظغوز معـؾ مأخرى مبلذؽول مذظؽ، مأعؽـ معؿك مادؿؾداظف، ماظغوزمأو مأو ػقري

صفذامعـمذلغفمأنمؼؽػؾمضموؼيماظؾقؽيمواظـظومماإلؼؽقظقجلمبشؽؾم.مايققيمأوماألذؽولماألخرىمعـماظطوضيماٌؿفددة

م.مسوم

م

م:وأذورماٌممترمإشمماظـؼوطماظؿوظقي-م25
م

بدأمإغؿوجماظقضةقدماظؾققظةقجلماظلةوئؾمظممأصرؼؼقةو،معـةؾماإلثةوغقلماظؾققظةقجلمواظةدؼزلماظؾققظةقجل،مممممممممم ○

 .مىماالدؿـؿوراتمغظرًامإشممبروزمأدقاقمحمؾقيمودوظقيمٌصودرمبدؼؾيمعـماظقضقدؼلؿؼط

إّنمإغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلمظممأصرؼؼقومؼـطقيمسؾكمخموررمحمؿؿؾيمتشؿؾمصرطماالدةؿغ لماالغؿفةوزيممم ○

ظألراضلموادؿكداعفومسؾكمدمقمشريمعلؿدام،مععمعومؼعةينمذظةؽمعةـمأضةرارمسؾةكماظؾقؽةيمواظلةؽونمممممممم

ارتػوعمأدعورماألراضلمغؿقفيمظذظؽموػقمعومؼشةّفعمبصةقرةمشةريمعؿؽوصؽةيمضةّؿماألراضةلممممممماحملؾقني؛مو

طؿومؼـطةقيمػةذاماإلغؿةوجمسؾةكممممم.موزمّدمعـمضدرةمصغورماٌزارسنيمسؾكمايصقلمسؾكماألراضلماٌـِؿفي

مصرصمتؿضؿـمزؼودةماظؿـؿقيماظرؼػقيمواألعـماظغذائلمعـمخ لمزؼودةماإلغؿوجقيمواظطوضيماٌؿوحيمبلدعور

 .مععؼقظيموتـقؼعماظدخؾموايّدمعـماظػؼرموررقمأصضؾمظؿففقزماألشذؼيموعومإشممذظؽ

 م:وأضّرممبومؼؾل

عـماظضروريمأنمتعوجلمدقودوتماظطوضيماظؾققظقجقيمسةددًامعةـماٌلةوئؾمعةـمبقـفةوماظؿـؿقةيماظرؼػقةي؛مممممممم ○

إلضةوصيمإشممموهلنيمدؾؾمععقشيمدؽونماظرؼػ؛مودسؿماإلغؿوجماظرؼػلموتلقؼؼماظطوضيماظؾققظقجقي،مبو

 .ايّدمعـماالسؿؿودمسؾكماظقضقدماألحػقريماٌلؿقردماظؾوػظماظـؿـ

غفةةٍمتشةةورطلمظؿطةةقؼرماظطوضةةيماظؾققظقجقةةيمووضةةعمدةةّؾؿممسؾةةكمحؽقعةةوتماظؾؾةةدانماألصرؼؼقةةيماتؾةةوعم ○

بوألوظقؼوتمالحؿقوجوتماألدقاقماحملؾقيموإسدادمععوؼريمورـقيمظ دؿداعيمسؾكمشرارماٌوئدةماٌلةؿدؼرةمم

 .سـماظقضقدماظؾققظقجلماٌلؿدام
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 وأثـكمسؾكماٌـظؿي: 

 .ظيماظؾقٌٌؾودرتفومإشممررحمعللظيمإغؿوجماظقضقدماظؾققظقجلمظممأصرؼؼقومسؾكمروو ○

 وأوصكممبومؼؾل: 

أالمتؼؿصرماٌلوسداتماظيتمتؼدعفوماٌـظؿيمسؾكماظؾؾدانماألصرؼؼقيمعـػردةمظؿصؿقؿماًطةقطماظؿقجقفقةيممم ○

اظقرـقيماًوصيمبفومالدرتاتقفقوتمودقودوتماظقضقدماظؾققظقجل،مبؾمأنمؼشؿؾمذظؽمأؼضةًوماظؿعةوونممم

 .مظممأصرؼؼقومبشلنماظقضقدماظؾققظقجلععمأعوغيمغقؾودمواالهودماألصرؼؼلمالختوذمعقضػمعقّحدم

ظممعومؼؿعّؾؼمبودؿكدامماظؽؿؾيمايققؼيمطؿصدرمظؾطوضي،مؼـؾغةلمإدةـودماألوظقؼةيمالدةؿكدامماظـػوؼةوتمممممم ○

 .مواٌكؾػوت

 .عـحماألوظقؼيمإشممادؿكدامماظـػوؼوتمواٌكؾػوتمطؿصدرمظؾطوضيمايققؼي ○

 .مأوماألراضلماٌؿدػقرة/و"مقياألراضلماهلوعش"إدـودماألوظقؼيمظممادؿكدامماألراضلمإشمم ○

سقضًومسـماحملوصقؾماظلـقؼيمإلغؿوجماظطوضي،موإشمماحملوصةقؾمم"ماحملوصقؾماٌعؿرة"إدـودماألوظقؼيمإشمم ○

 ......(.عـؾمحىماٌؾقكم)شريماظغذائقيم

م

معوجزمسنمتوصقاتماألجفزةماقإضؾقؿقةماظؿابعةمظؾؿـظؿة

م

واغصةىمم.موضدمُسرضًمتقصقوتماألجفزةماإلضؾقؿقةيماظؿوبعةيمظؾؿـظؿةيممم.مARC/INF/7اظقثقؼيممضدعًماألعوغي-م26

سؾةكماظـفةقضمبوالدةؿكداممممممظؾدورةماظؿادعةمسشـرةمظؾفــةمعصـاؼدمأمسـاكمذـرقمودـسماألرؾلـيممممممماظرتطقزماظرئقللم

اٌلؿداممظألرصدةماظلؿؽقيموإدارتفومسربمصقوشيمخططمسؿؾمإضؾقؿقيمٌؽوصقةيماظصةقدمشةريماظؼةوغقغلمدونمإبة غمودونمممممم

تـظقؿ،مواظرتوؼٍمظـفٍماظـظومماإلؼؽقظقجلمظممعصوؼدماألمسوك،موتـػقةذماظصةؽقكماٌقضةقسيمظممإرةورمعدوغةيماظلةؾقكممممممم

م.بشلنماظصقدماظرذقد

م

بػوئةدةمتؼرؼةرماٌـظؿةيماٌعـةقنمممممماظدورةماحلادؼةمواظعشرونمهلقؽةماقإحصاءاتماظزراسقةماألصرؼؼقـةمموأضّرت-م27

،موحـًّماظؾؾدانماألسضوبمسؾكمربطمسؿؾقوتماظؿعةدادماظزراسةلمواظلةؽوغلمممم"حوظيمغظؿماإلحصوباتماظغذائقيمواظزراسقي"

ظؿعؿقؿماظؾقوغوتمسؾكمغطةوقممم(CountrySTAT)ظومماٌعؾقعوتماإلحصوئقيماظؼطرؼيمظألشذؼيمواظزراسيموسؾكمادؿكداممغ

م.وادع

م

بلػؿقيماظغوبةوتموايقةوةماظربؼةيممممماظدورةماظلابعةمسشرةمهلقؽةماظغاباتمواحلقاةماظربؼةميفمأصرؼؼقاودَؾؿًم-م28

عـمأجؾمايدمعـماظػؼرمواىقعمودقبماظؿغذؼي،موحـًّمايؽقعوتمسؾكمإذراكماجملؿؿعوتماحملؾقيمظممإدارةماٌـةورؼمم

م.وظممتطقؼرماظلقوحيماإلؼؽقظقجقي،مععمضؿونماالضؿلومماٌـصػمظإلؼراداتماحملؿقي

م
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تؼرؼرمادلؤمترماظرصقعمادللؿوىمادلعينمبؿـؿقةماألسؿالماظؿفارؼةماظزراسقةمواظصـاساتمادلؿعؾؼةمباظزراسةميفمأصرؼؼقـامم

(HLCD-3A) 

م

ظممماظزراسقيمواظصـوسوتماٌؿعؾؼيمبوظزراسيعؾودرةمتـؿقيماألسؿولماظؿفورؼيمػذاماٌممتر،ماظراعلمإشممإر قممُسؼد-م29

بؾدًامأصرؼؼقًو،مومتـؾةًممم43وذوركمظمماٌممترم.م2010آذارم/عورسم10وم8،مظممأبقجو،مغقفريؼو،مبنيم(3ADI)أصرؼؼقوم

وادؿضةوصًماٌةممترمايؽقعةيماالهودؼةيماظـقفريؼةي،موذةورطًمظمممممممم.موزؼرًام30ػذهماظؾؾدانمبـ ثيمعـمرؤدوبماظدولمو

تـظقؿفمعػقضقيماالهودماألصرؼؼلمبوظؿعوونمععمعصرفماظؿـؿقيماألصرؼؼل،موعـظؿيماألشذؼةيمواظزراسةي،موعـظؿةيماألعةؿممممم

م.اظؿوبعيمظألعؿماٌؿقدةماٌؿقدةمظؾؿـؿقيماظصـوسقي،مواظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي،مواظؾفـيماالضؿصودؼيمألصرؼؼقو

م

وتضةةؿماٌؾةةودرةماٌةةذطقرةمعرصؼةةًومظؾةةدسؿماٌةةوظلمذامضـةةقاتمسوعةةيموخوصةةي،معةةعمترتقةةىممتةةقؼؾلمؼلةةؿـدمإشممم-م30

وضدمحظقًم.ماجملؿقسوتمظؾعـوؼيمبوظشرطوتمسؾكمخمؿؾػمأحفوعفوموبصقرةمعـصػي،موغقاصذمظؾضؿونمواضؿلومماٌكورر

م.سؿؾقيمتصؿقؿمآظقؿفوماٌوظقيمدصعًومضقؼًواٌؾودرةمبدسؿمإرموبلمظؾغوؼيموظؼقًم

م

م.ووّصرماٌـدوبقنمظممػذاماٌممترمععؾقعوتمإرموبقيمجدًامسـمعػفقمماٌؾودرةماظيتمُأضّرتممبقجىمإس نمأبقجو-م31

م

وأحوطماٌممترماظلودسمواظعشرونمسؾؿًومبؿقصقوتماألجفزةماإلضؾقؿقيمظؾؿـظؿي،موغؿوئٍماٌممترماظرصقعماٌلؿقىم-م32

ينمبؿـؿقيماألسؿولماظؿفورؼيمواظصـوسوتماٌؿعؾؼيمبوظزراسةيمظممأصرؼؼقةو،موأوصةكمبعةرضمتةدابريمعؿوبعةيمتقصةقوتمممممممماٌع

م.اٌممترماٌذطقرمسؾكماظدورةماظلوبعيمواظعشرؼـ

م

مضائؿةمادلواضقعماظيتمدقـظرمصقفامادلؤمترماقإضؾقؿيماظلابعمواظعشرونمألصرؼؼقا

م

م:دقـظرمصقفوماٌممترماإلضؾقؿلماظلوبعمواظعشرونمألصرؼؼقوظممعومؼؾلمضوئؿيمبوٌقاضقعماظيتم-م33
م

 مدراديمايقاصزمواظعقائؼمأعوممبراعٍماظؿـؿقيماظزراسقيموتلثريػومسؾكماإلغؿوجقيماظزراسقي

 عراسوةماظؼضوؼوماىـلوغقيمظمماٌؾودراتماًوصيمبوألعـماظغذائلمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل 

 ؿؼققؿمايقاصزماظيتمتقصرػومايؽقعيظ/عـؿدىمظؾؼطوعماًوصمظؿؼدؼر 

 اٌؾودراتماٌؿصؾيمبودرتاتقفقوتماظؿكػقػمعـمورلةمتغريماٌـوخمواظؿؽّقػمععف 

 تؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقومسؾكمعلؿقىماإلضؾقؿ 

 وتقاصرػو(ممبومصقفوماألمسدةماظؾققظقجقي)دراديمإضؾقؿقيمسـمإغؿوجماألمسدةم 

 تـؿقيماظصـوسوتماظزراسقيمواألسؿولماظؿفورؼيماظزراسقيمظؿقلنيمدؾلؾيماظؼقؿي 

 تؼققؿمغظومماظؾذورمظممأصرؼؼقو 

 م مظمماظزراسيمظممأصرؼؼقو اظدروسماٌلؿػودةموتؼققؿمم–اٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظؽوئـوتمايقيماحملقرةموراثقًو

 واالضؿصوداظـقاحلماظؿـظقؿقي،ممبومظممذظؽماظؿلثرياتمسؾكماظصقيم



 

75 

 اظشراطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصمإلر قمبراعٍمزراسقيمتؽػؾمادؿداعيمدؾؾماٌعقشيموتقّظدماظـروة 

 اآلظقوتماظزراسقيمظزؼودةماإلغؿوجقيمعـمخ لماظـروةمايققاغقيموعصوؼدماألمسوكموايراجي 

 لمودؾؾماٌعقشيماٌلؿداعيتؼققؿمبرغوعٍماٌـظؿيماإلمنوئلمعومبعدمحوالتماظطقارئمظؿقؼقؼماألعـماظغذائ 

 ماٌصدرم موايققاغقي ماظـؾوتقي ماألشذؼي مظل عي مدوظقي معقاصػوت موضع مظم ماألصرؼؼقي ماظؾؾدان عشورطي

 وجقدتفو،موظممتـػقذمػذهماٌقاصػوت

 اظؿعوونمبنيمبؾدانماىـقبمظممجمولماظؿـؿقيماظزراسقيمسؾكمعلؿقىماإلضؾقؿ 

 صيمظؾؿؽوتىماإلضؾقؿقيمرؾؼًومظعؿؾقيماإلص حمظمماٌـظؿيحوظيمتـؿقيمضدراتماٌقزػنيمواٌقزاغقيماٌكص 

 ماجؿؿوسوتممادؿعراض مظم معقاضقعقي مسؿؾ محؾؼوت مظقشؿؾ مألصرؼؼقو ماإلضؾقؿل ماٌممتر مظم ماظعؿؾ دري

 .اظؾفـيماظػـقي
م

معلائلمأخرى
م

 أسربماٌممترمسـمضؾؼةفمإزابمعلةؿقىمتـلةقؼمأغشةطيمأجفةزةماألعةؿماٌؿقةدةمسؾةكماٌلةؿقؼنيماظؼطةريممممممممممم

واإلضؾقؿلموأوصكمبلنمتؾودرماٌـظؿيمإشممإر قمحقارمععماظشرطوبماآلخرؼـمظمماألعؿماٌؿقدةمبشلنمتقلريم

 .اٌلوسدةماظؼطرؼيماظػعوظيمظؿقؼقؼماألعـماظغذائل

 اًةرباتمواظؿفةوربماظؼطرؼةيماظـوجقةيمواضةرتحمإصلةوحماجملةولمظممممممممممأضّرمبؿزاؼدماػؿؿومماظؾؾدانمبؿشورر

 .اٌممتراتماٌؼؾؾيمظؾعروضماظؼطرؼيموظؿؾودلماٌعورف

 م.أوصكمبؿقرقدماظع ضيمبنيماٌؿـؾنيماظدائؿنيمظؾؾؾدانماألصرؼؼقيمظدىماٌـظؿيمظممروعومواٌؽوتىماإلضؾقؿقي
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مراءمادلرصق

م

مMaria Helena Semedoمبقانماظلقدة

مألصرؼؼقاماقإضؾقؿقةمادلؿـؾة/ادللاسدماظعاممادلدؼر

ماظػـقةماظؾفـةماجؿؿاعماصؿؿاحمعرادممخالل

م

ماظرئقسماظلقد

ماجملؾسمرئقسماظلقد

ماظقزرابمععوظل

ماظدوظقيمواٌـظؿوتمماظدبؾقعودقيماهلقؽوتمممـؾلمدعودة

ماظؽرامماٌـدوبقنمماظلودة

مودودتلمدقداتل،

م

مجوكماظدطؿقرمواظزراسيماألشذؼيمٌـظؿيماظعومماٌدؼرمسـمغقوبيمبؽؿ،مأرحىمأنمظلمطؾريموذرفمحؼقؼقيمظلعودةمإغفوم

م.ظقاغدامظممؼعؼدماظذيمأصرؼؼقومظممظؾؿـظؿيمواظعشرؼـماظلودسماإلضؾقؿلمظؾؿممترماظػـقيمظؾفـيماالجؿؿوعمػذامظممضققف،

م

م وغىماظعؿؾمظممإخ صؽؿوماظؿزاعؽؿمسؾكمدظقؾ،مإشممزمؿوجماألعرمطونمظقمطؿومدظقؾ،مًريمػـوموجقدطؿمإنم

م.اظؼودعيماألؼوممخ لمتـوضشقغفومدقفماظيتماظؼضوؼومأػؿقيمسؾكمودظقؾماظغذائل،ماألعـمظؿقؼقؼماٌـظؿي

م

مادؿضوصؿفومسؾكمأغغقالمصمفقرؼيميؽقعيماظعؿقؼمذؽريمسـمأسربمأنماظؽرام،مواٌـدوبنيماٌـظؿيمسـمغقوبيموأودم

مإشمموصقظـومعـذمبفمإحطـوماظذيمواألخقيمايورماظرتحقىموسؾكمظـو،موصرتمظيتاماظؿلفق تموجقدةماهلوم،ماٌممترمهلذا

م.ظقاغدامواظؿورسمقيماىؿقؾيماٌدؼـيمػذه

م

مظممواظؿزاممإتؼونمعـمأبدوهمعومسؾكماٌـظؿيماظقرـقيماظؾفـيمأسضوبموصمقعمرئقسمإشممأؼضوماظعؿقؼمبشؽريموأتقجفم

م.ظؽؿمصشؽراماٌممتر،مسـماٌلموظيماٌـظؿيمأعوغيمععمبوظؿعوونممبفوعفؿماالضط ع

م

ماظؽراممواظضققفماٌؿؿوزونماٌـدوبقن

م

معممترغومعـذماظعوملمهلومتعرضماظيتماظغذائقيمواألزعيماالضؿصوديمظؾؽلودماظعومماظلقوقمصننمسـؽؿمالؼغقىمطؿوم

مبفمؼشعرونمصؼراماظلؽونمأذدمزالموعومععـو،مطؾريمحدمإشممزالمعوم،2008مسوممظممغريوبلمظممواظعشرؼـماًوعسماإلضؾقؿل

م.بشدة
م
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مظممؼعقشمطونم،2008مسومموظمم.اظؿغذؼيمودقبماىقعممعـمؼعوغقنماظعوملمأدموبمخمؿؾػمظممغلؿيمعؾقورمعـمصلطـرم

مسوممظممغلؿيمعؾققنم265مإشمماظرضؿمػذامارتػعموضدم.ظؾفقعمؼؿعرضقنمغلؿيمعؾققنم212ماظؽربىماظصقرابمجـقبمأصرؼؼقو

ماىقسكمػمالبموميـؾم.2008-2007مظمماألدعورمظمماظشدؼدماالرتػوعمأسؼؾًماظيتماظغذائقيمظألزعيمغؿقفيم2009

مظمماالدؿؼ لموضًماظغذائقيمظؾلؾعمصوصقومعصدرامأصرؼؼقومطوغًمحنيموظمم.اظلؽونمجمؿقعمعـماٌوئيمظمم30معـمعوؼؼرب

معؾقورم33مإشممايوظقيماظغذائقيموارداتفوموصؾًمقٌحمصوصقومعلؿقردامبوظؿدرؼٍمضورتـوماٌوضل،أصؾقًماظؼرنمدؿقـوت

م.اظصودراتمعـمدوالرمعؾقورم15-14مؼؿفووزمعوالمعؼوبؾمأعرؼؽلمدوالر

م

ماظؼورةمبؾدانمعـماظؽـريمصقفمزمؿػؾموضًمظممصمقعومؼقاجفـومهدؼومسـفماظدصوعمالميؽـماظذيماظقضعمػذاموؼشؽؾم

مإنم.صمقعومتعرصقغفوماظيتمواًصوئصماألدؾوبمظممأخقضمظـمظل،ممسقؿؿموإذام.الدؿؼ هلوماًؿلنيمبوظذطرى

معؾقوراتم9مإشممأسدادػؿمتصؾمأنمؼؿقضعمواظذؼـماٌؿـوعنيماظعوملمظلؽونماظغذابمتقصريمػقمؼقاجفـوماظذيماظضكؿماظؿقدي

ميققياماظقضقدمسؾكماٌؿزاؼدمبوظطؾىمواظقصوبم(أصرؼؼقومظممغلؿيمعؾقوريمعـمعوؼؼربمبقـفؿمعـ)م2050مسوممضؾقلمغلؿي

مدقوقمظمماحملدودةماظطؾقعقيمظؾؿقاردماٌلؿداعيماإلدارةموضؿونماظطؾقعقي،ماٌقاردمسؾكمإضوصقيمضغقرومدقؿورسماظذي

م.أصرؼؼقومسؾكمتـودؾقيمشريمبصقرةمؼمثرماظذيماٌـوخمتغريمعـمظؾؼؾؼماٌـريةماظؿفدؼدات

م

مظممسؼدماظذيماظغذائلماألعـمأجؾمعـماظعوٌلماظؼؿيمٌممترماهلوعيماظعـوصرمبعضمإشمماإلذورةماٌـودىمعـمأنموأسؿؼد

م:اآلنمسؾقفومغرتؽزمأنمؼـؾغلماظيتماظعـوصرموػلمروعو،مظمماٌوضلماظـوغلمتشرؼـم/غقصؿرب
م

 ماإلمنوئقيماألػدافموأحدمظألشذؼيماظعوٌلماظؼؿيمعممترمأػدافمظؿقؼقؼماىفقدمعضوسػيمإشممايوجي

 ممؽـي؛مصرصيمأضربمظمماىقعمبودؿؽصولماٌؿعؾؼمظألظػقي

 ماظغذائلماألعـمىـيمإص حمتـػقذمخ لمعـماظغذائلماألعـموحقطؿيماظدوظلماظؿـلقؼمبؿعزؼزماالظؿزام

 اظعوٌل؛

 ممظؾزراسيماٌكصصمواًوصمواظعوممواظدوظلماظقرينمظؾؿؿقؼؾماهلؾقرلماالووهمعلورمسؽسمإشممايوجي

 .إضؾقؿـومظمموخوصيماظرؼػقيمواظؿـؿقيماظغذائلمواألعـ

م

مظؾؿـؿقيماظشوعؾماظربغوعٍمعـؾماإلضؾقؿقيماإلمنوئقيمظألررماظدسؿمتقصريمإشممبقضقحمأؼضوماظؼؿيمعممترمإس نموؼدسقم

ماظربغوعٍمصقوشيمظممسووغًمضدمألغفومبوظرضوماٌـظؿيموتشعرم.غقؾودمظممواظؿـلقؼماظؿكطقطمظقطوظيماظؿوبعمأصرؼؼقومظمماظزراسقي

م18ماآلنمسؾقفوموضعًماظيتماظشوعؾماظربغوعٍمعقاثقؼمخ لمعـمايوظلمتـػقذهموظممأصرؼؼقو،مظمماظزراسقيمظؾؿـؿقيماظشوعؾ

ماظيتماهلوعيماظعؿؾقيمبفذهماظصؾيمذاتماالدؿـؿورمخططمإلسدادماظ زعيماظؿؼـقيماٌلوسدةمعـظؿؿـوموتؼدمم.أصرؼؼقيمدوظي

م.بلدرػوماظؼورةمتشؿؾ

م

مأومتؼرتحقاموأنمغريوبل،مظممسوعنيمعـذمأسؾـؿؿقػوماظيتماظؿقصقوتماًؾػقي،مػذهمضقبمظممتلؿعرضقا،مأنمعـؽؿموأودم

 .ايؾقىمإضؾقؿـومظمماالضؿصودؼيماظؿـؿقيموهؼقؼماىقعمبودؿؽصولماإلدراعمإشممتفدفمأخرىمتدابريمتعؿؿدوا

م
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مدودتلمدقداتكماظؽرامماٌـدوبقنماظرئقس،ماظلقد

م

مجقػرؼوماتصوالمؼؿصؾماظذيمواظعشرؼـماظلودسماإلضؾقؿلماٌممترمهلذامحمددةمخوصقيمإشممسـوؼؿؽؿمادرتسلمأنمأودم

مدقصؾحماظلوبؼي،ماٌممتراتمعـماظعؽسمصعؾكم.2013مسوممصقبماٌـظؿيمودؼدمدقوقمظمماظػقرؼيماظعؿؾمخطيمبؿـػقذ

مظدىماألوظقؼيمجموالتمبنيماالتلوقمتعزؼزمظممؼلوسدمثؿموعـماٌـظؿيمأجفزةمعـمرئودقومجفوزاماآلنماإلضؾقؿلمعممترغو

ماظيتماظؼراراتمدؿؾؾغماإلرموبك،ماٌـظقرمػذامومبقجىم.اظعوٌقيماإلدرتاتقفقيموأػداصفوماإلضؾقؿلماٌلؿقىمسؾكماٌـظؿي

م.2011مسوممظمماٌـظؿيمٌممترمواظـ ثنيماظلوبعيمظؾدورةماظرئقسمبقادطيماٌممترمػذامظممتؿكذ

م

ممتـحمواظيتمبوظػعؾمتـػقذػومبدأماظيتماظعؿؾقيموػلمبفو،مواإلدراعماظ عرطزؼيمسؿؾقيمتعزؼزمععماألحؽوممذهػموتؿلؼم

مإضػوبماآلنمبوظػعؾمورمريم.اٌقاردموتعؾؽيماألوظقؼوتمووضعماالدرتاتقفلماظؿكطقطمظممأطربمدوراماٌقداغقيماٌؽوتى

مودقفم.اٌـظؿيمممـؾقوتمذؾؽيمظممواظؿـلقؼماإلدارةموتعلموظقمبعضموسؾكماظؿؼينماظؿعوونمبرغوعٍمسؾكماظ عرطزؼي

مودونماظؼطرؼيمظإلحؿقوجوتماظػعوظقيمعـمأطربمبؼدرماالدؿفوبيمسؾكماٌقداغقيماٌؽوتىمضدرةمهلنيمإشممذظؽمؼمدي

م:واإلضؾقؿقيماإلضؾقؿقي

م

ماألوظقؼيمذاتماظعؿؾموجموالتم2011-2010مظؾػرتةمواٌقزاغقيماظعؿؾمبرغوعٍمتـػقذماٌممترمػذامسؾكمؼعرضمودقفم

م.أصرؼؼقومإضؾقؿمظم

م

مماظؽرامماٌـدوبقنماظلودةماظرئقس،ماظلقد

م

ماظشوعؾماٌشروعمظمماظرئقلقيماجملوالتمبشلنمعفؿؿونموثقؼؿونماظؼودعيماألؼوممخ لمظؾـظرمسؾقؽؿمتعرضمدقفم

مظؾربغوعٍماٌعفؾمظؾؿـػقذمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيمتؼدعفماظذيماظدسؿم(1)م:ػؿوماظقثقؼؿونموػوتونم.اٌلؿدامماظغذائلمظألعـ

م.أصرؼؼقومظمماظطؾقعقيماٌقاردموإدارةماظغذائلمظألعـمبوظـلؾيماٌـوخمتغريمآثورموم(2)مأصرؼؼقومظمماظزراسقيمظؾؿـؿقيماظشوعؾ

م

م.واالسؿؿودمظؾـظرماٌممترمهلذاماظقزاريماىزبمإشمموتقصقوتؽؿمعـوضشوتؽؿمغؿوجمهولمودقفم

م

مهلذاماظشوعؾمبوٌقضقعمتؿعؾؼمأخرىمضضوؼومبشلنماألدودقيماٌعؾقعوتموثوئؼمعـمسددمأؼضومسؾقؽؿمودقعرضم

م:وتشؿؾماٌممتر،
م

مصقؿومظؾؿقزاغقيمبوظـلؾيماظلؾؾقيمواآلثورمواظػرصمدؼداتاظؿفم-اظغذائلمواألعـماظغذائقيماظلؾعمأدعورمارتػوع-م

 اٌلؿداعي؛ماظزراسيمسمص

م.األصرؼؼقيماظؾؾدانمظممقجلاظؾققظماظقضقدمإغؿوجموصرصمهدؼوت-م

م

م
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م:اظرئقلقيمبوٌقاضقعمتؿعؾؼمجوغؾقيمأحداثمتـظقؿمأؼضوماٌؿقخلموعـم
م

موضعمورابماظؽوعـيمواٌؾودئمأصرؼؼقومظمماظزراسيمظمماٌؾوذرمبوالدؿـؿورماظصؾيمذاتماظرئقلقيماظؼضوؼومبشلنمجؾلي-م

 اظطقسل؛ماظلؾقكمبشلنمعدوغي

ماألعـمىـيمإص حمدقوقمظممواظؿغذويماظغذائلماألعـمظؿـظقؿمواإلضؾقؿقيماظقرـقيماٌمدلوتمبـوبمبشلنمجؾلي-م

 اظعوٌل؛ماظغذائل

 .أصرؼؼقومظمموضموؼؿفوماظؽلوصومإغؿوجمبشلنمجؾلي-م

م

مدوداتكممدقداتكماظرئقس،ماظلقد

م

مأودماظؿقدؼوت،متؾؽمبنيموعـم.اظعوعيماظزراسقيمواظؿـؿقيماظغذائلماألعـمجمولمظممطربىمهدؼوتمؼقاجفمإضؾقؿـومإنم

مؼغقىمالموطؿوم.اظزراسلماظؼطوعمأدابماذمػوضمظممتلؾىممموماظزراسيمظمماالدؿـؿورماذمػوضماًصقصموجفمسؾكمأبرزمأن

ماٌوئيمظمم19معـماذمػضًم(اظقادعمبؿعرؼػفو)مظؾزراسيماظرمسقيمئقياإلمنوماٌلوسدةمظمماٌكصصيماظشوعؾيمايصيمصننمسـؽؿ

مظمماظدولمرؤدوبمضطعفماظذيماظؿعفدموميـؾم.ايوضرماظقضًمظمماٌوئيمظمم5مؼؿفووزمالمعومإشمماٌوضلماظؼرنممثوغقـوتمظم

مطمسماعؿدادمسؾكمسيظؾزراماظقرـقيماٌقزاغقوتمعـماٌوئيمظمم10مسـمالؼؼؾمعومبؿكصقصم2003ممتقزم/ؼقظققمظممعوبقتق

م.بلرسيمتػعقؾفوماآلنمؼؿعنيمعشفعيمس عيمدـقات،

م

مظممأبقجومظممسؼدماظذيماظغذائلماألعـمبشلنماألصرؼؼلماالهودمضؿيمعممترمدسوماٌقضقعمػذامغػسموهًم

مإلغؿوجمقياألصرؼؼماٌقاردمتعؾؽيمخ لمعـماظغذائلماألعـماغعداممزوػرةمخبػضماإلدراعمإشمم،2006ماألولمطوغقنم/دؼلؿرب

م.آغػومإظقفومأذرتماظيتماظؿؽؾػيمبوػظيماظغذائقيمظؾقارداتمغفوؼيمؼضعممبومأصرؼؼقومهؿوجفوماظيتماظغذائقيماٌقاد

م

مظممدرتمعدؼـيمظممسؼدماظذيمواظطوضيماظزراسيمأجؾمعـمبوٌقوهماٌعينماظقزاريماٌممترمغؿوئٍمإشممأذريمأنمأؼضوموأودم

معـمحوصظيمظفمأسدتمواظذيمتـظقؿف،مظمموغقؾودماألصرؼؼلمواالهودماٌـظؿيماذرتطًمواظذيم2008ماألولمطوغقن/دؼلؿرب

ممتقؼؾمحوصظيمععمواًؿلنيماظـ ثيماإلصرؼؼقيماظؾؾدانمعـمبؾدمظؽؾماٌدىمواظطقؼؾيمواٌؿقدطيماظؼصريةمواظرباعٍماٌشورؼع

م.أعرؼؽلمدوالرمعؾقورم65متؾؾغمذوعؾي

م

ماىفوتمعقاضػمأنمؼؾدومإذم.اظزراسيمإزابممتوعومعقاتقيمايوظقيماظدوظقيماظؾقؽيمنأمع حظيماٌشفعيماألعقرموعـم

ماظدولموجمؿقسيماألوروبل،مواالهودماظدوظل،ماظؾـؽ)ماألررافمواٌؿعددماظــوئلماٌلؿقىمعـمطؾمسؾكماظرئقلقي،ماٌودمي

ماظؾـؽماظؿزاممإشممأذريمأنمأودماظصدد،مػذاموظمم.اىقعمضدماظـطوقموادعماظعؿؾمهؾذم(اًصقصموجفمسؾكماظـؿوغل

مسـمأسؾـماظذيم(اؼطوظقو)مالطقؼ مظمماظـؿوغلماظدولمجمؿقسيمواجؿؿوعمأصرؼؼقو،مظمماظزراسلماظؼطوعمإزابماٌؿفددماظدوظل

م.اظغذائلماظعفزمذاتماظـوعقيماظؾؾدانمظمماٌـؿفنيمصغورمٌصؾقيمدـقاتمث ثمعدىمسؾكمأعرؼؽلمدوالرمعؾقورم20متعؾؽي

م.عؾؿقديمإجراباتمإشممبلرسيماالظؿزاعوتمػذهمهقؼؾمبوظطؾعمناآلموؼؿعني

م
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مدودتكمدقداتكماظؽرام،ماٌـدوبقنماظرئقس،ماظلقد

م

موػقم2010ماظـوغلمطوغقنم/ؼـوؼرمظمماغؿكىماظذيماألصرؼؼلماالهودمرئقسمضوظفممبومأدؿشفدمأنماًؿوممظمموأودم

ميفماألصرؼؼيماالحتادممجعقةمتشارك"مأنمرؾىماظذيمع ويمصمفقرؼيمرئقس  ،Bingu Wa Mutharikaماظرئقس

مؼذػبمالموأنماظؿغذؼة،مدوءمأوماجلوعمعنمميوتمأصرؼؼقاميفمرػلماانمعنمدـواتممخسمشضونميفمؼؾؼىمالمأنمحؾم

مألنمالماظغذائلماألعـمهؼقؼمهديمطوػؾـومسؾكمؼؾؼلماظؿقضقًموحلـماٌـطؼكماظطؾىمػذامإنم.مجائعامصراذهمإىلمرػل

مؼؿعنيماظذيمعومبقضقحمغعرفمصنغـوموظذام.أصرؼؼقومطراعيمضموؼيمغرؼدمطذظؽمألغـومبؾمذاتفمحدمظمممدومػدفمصؼطمذظؽ

ماظ زعؿني،مواظرؤؼيماظؼقودةموظدؼـومسؿؾف، مظمماظزراسيمتقاجفماظيتماظؿقدؼوتمعلؿقىمإشمماإلرتؼوبماشمماظطؿقحموظدؼـوم

م.إضؾقؿـو

م

متلػرمدقفماظؼودعيماظؼؾقؾيماألؼوممخ لمدؿفريماظيتماظـظرموجفوتموتؾودلماٌـؿرةمعـوضشوتؽؿمبلنمثؼيمسؾكمإغينم

ماظـؿوئٍمسؾكماٌعؿؿدةماإلدارةمعـمبروحماظقاضع،مأرضمسؾكمأسؿولمإشممهقؼؾفومميؽـمعػقدةموتقصقوتمعؼرتحوتمسـ

م.واٌلوبظي

م

مظمماألسضوبمؾدولظموووربفوماظؿؼـقيمخرباتفومتؿقحمبلنماٌـظؿيماظؿزاممجدؼدمعـمأؤطدمبلنمطؾؿيتمأخؿؿؿمأنموأودم

ماظرئقسمتصقرهماظذيماظـققمسؾكماظغذائلمظألعـماظلوعلماهلدفمظؿقؼقؼماٌشرتكمطػوحـومظممعلوػؿيماإلضؾقؿ

Mutharika.م

م

م.ادؿؿوسؽؿمحلـمسؾكمظؽؿموذؽرام

م

 م
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ماٌرصؼمؼوب

م

بشأنماالدؿـؿارميفماظزراسةمإسالنمظوغدا  

 ظؽػاظةماألعنماظغذائيميفمأصرؼؼقا

 

،موضدماجؿؿعـومبؾقاغدا،مأغغةقال،مظممأثـةوبمعةممترمعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيماإلضؾقؿةلممممممممماألصارضةحننموزراءماظزراسةم

غعربمسـمخوظصمتؼدؼرغوميؽقعيمصمفقرؼيمأغغقالموذةعؾفوممم2010أؼورم/عوؼقم7إشممم3اظلودسمواظعشرؼـمظمماظػرتةمعـم

دؿضوصيمػذاماالجؿؿوعماظةذيمسؼةدمظؿؿؽقــةومعةـمممممهلذهماظدسقةماظؽرمييمواالدؿؼؾولمايورمواظرتتقؾوتماٌؿؿوزةماٌؿكذةمال

م.ردؿماظطرؼؼماٌػضلمإشممازدػورماظزراسيمظؿقؼقؼماألعـماظغذائلموإيوقماهلزمييمبوظػؼرماظرؼػل

م

بلنمسدممطػوؼيماالدؿـؿوراتمػةقماظلةؾىماىةذريمظةؾطبماظؿؼةدمماظةذيمزمةرزهمإضؾقؿـةومظممعقةدانمممممممممممإذمغؤعن-م1

اظزراسيموظممهؼقؼماألعـماظغذائلمبوظؿوظل،مصنغـومغدسقمإشممرصدمادؿـؿوراتمإضوصقيمظؿقؼقةؼمأػةدافمايةدمممم

اغـومظؾفةدفممموغرحى،مظممػةذاماظصةدد،مبؿقؼقةؼمتلةعيمعةـمبؾةدمممممم.معـماظػؼرموأسدادمعـمؼعوغقنمدقبماظؿغذؼي

ظمماٌوئيمعـمعقاردماٌقزاغقيمظؾزراسيمطؿومإغـومعؼؿـعةقنمبةلنمايؽقعةوتممممم10احملددمظممعوبقتقموػقمختصقصم

م.األصرؼؼقيماألخرىمدؿقاصؾماظلعلمجوػدةمإشممهؼقؼمػذاماهلدف

م

وأزعةيمممألغف،مرشؿماإلغذاراتماظيتمأرؾؼًمبعدموضًمضصريمعـماظـشةقبماٌؿةزاعـمظألزعةيماٌوظقةيممممموإذمغأدف-م2

،مصننمعومأسؼىمذظؽمعـمهةقلمسؽلةلمظممتةدغلمغصةقىممممم2008اظطوضيموأزعيمأدعورماٌقادماظغذائقيمظممدـيم

عوزالمعةـماظة زممإجةرابماٌصةروصوتمعؼوبةؾمممممماظزراسيمعـماٌلوسدةماإلمنوئقيماظرمسقيمطونمبطقؽًومغلؾقًوموألغفم

م؛عشرؼـوجمؿقسيماظةماظـؿوغقيؿقسيمظممعممتريمضؿيمجمشؾنيمإؼغؾزموالطقؼ مماالظؿزاعوتماٌعؼقدةمظم

م

إزابماظصعقبيماٌؿزاؼدةمظؾقؽيماإلغؿوجماظزراسلمواألعـماظغذائلمغؿقفيمظؾؿّؽقػمظؿغقريماٌـةوخمممشعرمباظؼؾقغوإذم-م3

اظذيمؼشؿؾمادؿقداثماظقضقدماظؾققظقجلموإذمغمعـمبلنماظؿقديماٌـوخلمؼؼؿضلماالػؿؿومماٌشرتكم فةقدمم

ماألعـماظغذائل؛

م

م.أنمادؿقداثماظقضقدماظؾققظقجلمميـؾمصرصيموهدؼًومظؾزراسيمعومملمؼزاحؿماألعـماظغذائلمغعؿربوإذم-م4

م



 

82 

اظؿزاعـومبؿـػقذماإلس نمبشلنماظزراسيمواألعـماظغذائلمظممأصرؼؼقةوماظةذيماسؿؿةدهمرؤدةوبمممممموإذمغؤطدمعنمجدؼد-م5

يماظؿزعةةًمحؽقعةةوتفؿ،م،ماظةةذ(إسةة نمعةةوبقتق)م2003متةةقزم/دولموحؽقعةةوتماالهةةودماألصرؼؼةةلمظممؼقظقةةق

مبقجؾف،مبؿـػقذماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوماظؿوبعمظؾشراطيماىدؼدةمعةـمأجةؾماظؿـؿقةيمظممممم

ظمماٌوئةيمعةـمعةقاردمعقزاغقوتفةوماظقرـقةيممممممم10أصرؼؼقومسـمررؼؼمتدابريمسدةمعـفومختصقصمعةومالمؼؼةؾمسةـمممم

م.ظؾزراسيمظممشضقنمطمسمدـقات

م

وبمبوالظؿزاعوتماٌعؼقدةممبقجىمإس نمعوبقتق،مواظؼراراتماًوصيمبوألعـماظغةذائلمواظزراسةيممماظقصمغؼررماان-م6

(م2007،م2004)اٌؿكذةمظممعممتراتمضؿيماالهودماألصرؼؼلماٌعؼقدةمبعدمذظؽمظممدريتمبشلنماٌقوهمواظزراسيم

ضةؿونماظـفةوح،مإشممضةرارممممموغشري،مظدواسلماظقاضعقيموزؼةودةم(.م2009)واظزراسيمعـمأجؾماظؿـؿقيماالضؿصودؼيم

برتطقةزممم2006طةوغقنماألولمم/عممترماظؼؿيماألصرؼؼلمبشلنماألعـماظغذائلماٌعؼةقدمظممأبقجةومظممذةفرمدؼلةؿربمممم

وععماظرتطقزمسؾةكمم.مجفقدغومسؾكمضؾيمعـماظلؾعماالدرتاتقفقيماٌـودؾيمظإلضؾقؿمأومظؽؾمإضؾقؿمصرسلموطؾمبؾد

م:ؾؿزمممبومؼؾلػذهماظلؾعماالدرتاتقفقيمظممطؾمبؾد،مصنغـومغ

م

عـوصرةماختوذمطؾمدوظيمعـمدوظـوماألسضوبمتدابريمورـقةيموتـػقةذػوماالظؿزاعةوتماًوصةيمبوظربغةوعٍماظشةوعؾمممممممم(أ)

اٌعؼقدةمظممإرورماالهودماألصرؼؼلمواىؿوسيماالضؿصودؼيماإلضؾقؿقيماظةيتمم(ماظربغوعٍماظشوعؾ)ظؾؿـؿقيماظزراسقيمظممأصرؼؼقوم

ظؾزراسيمواألعـماظغذائل؛مواظؼقةوم،مهؼقؼةًومهلةذهماظغوؼةي،مبؿةلعنيماظؿؿقؼةؾماظعةوممسؾةكممممممممممتـؿؿلمإظقفومإلسطوبماألوظقؼي

اظصعقدماظقرينمظؾكطقاتماألوشمماظيتمتؿكذمظممػذاماظصدد،مهؼقؼةًومظؾفةدفماظةذيمزمةددهماظربغةوعٍماظشةوعؾمظؾـؿةقمممممممم

مظمماٌوئيمظمماظلـي؛م6اظزراسلموػقم

م

اٌؿؿـؾمظمماألعـماظغذائلموتغريماٌـةوخموتعؾؽةيماٌةقاردماظقرـقةيمممممماظؿصديمسؾكمدمقمادؿؾوضلمظؾؿقديماٌزدوجم(ب)

واظدوظقيمظؾؿصديمهلؿومععًومبصقرةمتكزرؼي،مععمعقابعيماظؿقازنمبنيماظؿؽقػمظؿغريماٌـوخمواظؿكػقػمعـمورلتفمظؾظروفم

ماحملددةمظؽؾمحوظي؛

م

اٌقؽـيمهؼقؼةومظألعةـماظغةذائلمظممممممتشفقعماظؾؾدانماألسضوبمسؾكمزؼودةمادؿكدامماألمسدةمواظريموتؽـقظقجقوم(ج)

ماظؼورة؛

م

تشفقعماٌلوػؿوتمايؽقعقيمظممآظقيمصـدوقماألمسدةماألصرؼؼلماٌقجقدةمظممبـؽماظؿـؿقيماألصرؼؼةلموعؿوبعةيمممم(د)

مظممأبقجو؛مم2006اظؿقصقوتماظرئقلقيماألخرىمٌممترماظؼؿيمظألمسدةماٌعؼقدمدـيم

م

ظمماظزراسيمسةـمررؼةؼمتشةفقعمتفقؽةيماألوضةوعماٌقاتقةيمظؾزراسةيمممممممممتشفقعمادؿـؿورماظؼطوعماًوصماحملؾلم(ػة)

ماٌرضيمواٌلؿداعي؛
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م

تعزؼزمآظقوتمايقارمععماىفوتماٌودميمظرتذقدمآظقوتموإجراباتمصرفماألعقالماٌؿعفةدمبفةومظممعةممتريممممم(و)

أصرؼؼقةومظممهؼقةؼماٌطةوعحممممبغقيمعلةوسدةمممشؾنيمإؼغؾزموالطقؼ ضؿيمجمؿقسيماظـؿوغقيموجمؿقسيماظعشرؼـماٌعؼقدؼـمظمم

عةممتراتماظؼؿةيماٌؿقاظقةيمسةـماألعةـماظغةذائلماظةيتمغظؿفةوماالهةودمممممممممماًوصيمبوظزراسيمواألعـماظغذائلماٌؾؿزممبفومظمم

األصرؼؼلموشريػومعـمعممتراتماظؼؿيمصضَ مسـماظقصوبمبوألػدافماٌعؿؿدةمألصرؼؼقومعـمضؾةؾمعةممترماظؼؿةيماظعةوٌلمحةقلمممممم

م1ومبقجىماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي،مععمإؼ بمسـوؼيمخوصةيمظؾفةدصنيمممم2009ؼقدمظممروعومظممدـيماألعـماظغذائلماٌع

م.عـماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي(ماظؾقؽي)م7،مو(اظػؼرمواىقع)

م

اٌشورطيمبصقرةمادؿؾوضقيمظمماظشراطوتماظراعقيمإشممتعزؼزماظؿـلقؼمواظؿعوونموهلنيمحقطؿةيماظؿةدخ تمظممممم(ز)

اظزراسيمواألعـماظغذائلمسؾكماألصعدةماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظقرـقي،موذظؽمسؿً مسؾكمطػوظةيماظػعوظقةيمظؿةدخ تممممعقدانم

ماظؿؿقؼؾمواظؿـؿقيموتشفقعمػذهماظشراطوت؛

م

حٌماظؾؾدانمأومايؽقعوتماألسضوبمسؾكماالدؿؿرارمظممإسةدادمخطةطموبةراعٍموعشةروسوتمتعةوجلمعشةؽ تمممممممم(ح)

بوٌـظؿيمأؼضةًومأنممموغفقى.مأصرؼؼقوموسرضمػذهماًططمواظرباعٍمواٌشروسوتمسؾكماٌـظؿييمظمماظزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػق

تعززمتعووغفوموذراطؿفومععماٌـظؿةوتمدونماإلضؾقؿقةيمواإلضؾقؿقةيماألخةرىمظؽػوظةيممسةوعمصةقتمأصرؼؼقةومظمماحملوصةؾمممممممممم

ؿيمأنمتزؼدمعـمتعزؼزمذؾؽيمعؽوتؾفوماظؼطرؼيمطؿومؼـؾغلمظؾؿـظ.ماظدوظقيماظيتمتـوضشماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظزراسيمواألشذؼي

واإلضؾقؿقيماظػرسقيمواإلضؾقؿقيمحؿكمتؼقممبػعوظقيمبوظدورماٌؿزاؼدماىوريمإغورؿةفمبفةومطفةزبمعةـمإصة حماٌـظؿةي،مالممممممم

مدقؿومسؿؾقيماظ عرطزؼيم

م

 حتررميفمظواغدا

 مجفورؼةمأغغوال
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