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ذمؼدمةذ-أواًل

م

يفماظوثقؼةماٌؿعؾؼةمبإسدادمم،خاللمدورتفاماألخريةم،(اهلقؽة)غظرتمػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمم-1

مثقؼةماٌعؾوعاتماٌعـوغةامبووأخذتماهلقؽةمسؾؿم.1ائقةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعاملحاظةماٌواردماظوراثقةماٌاظؿؼرؼرماألولمحولم

م.2سةاٌواردماظوراثقةماٌائقةمظألشذؼةمواظزرابمهلنيممجعموتؾادلماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼة

م

إسةدادماظؿؼرؼةرماألولمسةنمحاظةةممممممأنمتواصلمسؿؾفامعنمأجل(ماٌـظؿة)عنمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمرؾؾتماهلقؽةمم-1

مودةؿؿـاولماهلقؽةةمذبةدداممم.سؾىماألغواعماٌائقةةماٌلةؿزرسةممماألعرمبداؼةرتطقزميفميفماظعاملمعنمخاللماظماٌائقةمواردماظوراثقةاٌ

م3.اظؿوجقفاتمإلنازمعزؼدمعنماظعؿلاٌواردماظوراثقةماٌائقةميفمدورتفاماظؼادعةمظؿؼدمم

م

قممسؾةىماظؿؼقةممبرتبقةماألحقاءماٌائقةميفمدورتفاماظلاددة،مسؾىموجةو ماظرتطقةزمممموأطدتماظؾفـةماظػرسقةماٌكؿصةم-1

اٌةواردمممذبؿوسةمسؿلمادؿشارؼةمبشةأنمواالدؿكدامماٌلؤولمظؾؿواردماظوراثقةماٌائقةمظرتبقةماألحقاءماٌائقة،مواضرتحتمإغشاءم

،مبؿأؼقةدمم1111متةوزمم/يفمؼوظقةومموضاعتمىـةمعصاؼدماألمسةاكم.م4فات،مسؾىمأنمتؼومماٌـظؿةمبؿـلقؼاظؿؽـوظوجقااظوراثقةمو

تؼدؼمماٌشورةمظؾؿـظؿةمبشأنماٌلةائلممماعنمذأغفماظؿؽـوظوجقاتاٌواردماظوراثقةمومبشأنذبؿوسةمسؿلمادؿشارؼةمودسممإغشاءم

م،موذظكمعنمأجلمتعزؼزماظؿعاونماظدوظيميفمذبالمإدارةماٌواردماظوراثقةماٌائقةتاٌؿعؾؼةمباٌواردماظوراثقةماٌائقةمواظؿؽـوظوجقا

م5".ػ...مؼ

م

حاظةماظؿؼرؼرمسنموضعمبرغاعجماظعؿلماياظيماٌؿعددماظلـواتمظؾفقؽةمتؼدؼممصقؿامؼؿعؾقمباٌواردماظوراثقةماٌائقة،مؼؿم-1

ؼةؿمموضةعمسـاصةرمممممظؽةيمم1117اٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملمظدىماظدورةماظلاددةمسشةرةمظؾفقؽةةماظةتمدةؿعؼدميفمسةاممممممم

اظلةابعةمسشةرةمظؾفقؽةةميفمسةامممممميفماظةدورةممم،قةذػامواألدواتمذاتماظصؾةمظؿؼقةقممتـػمم،مبدوغةماظلؾوكمظؾصقدماظرذقدعرتؾطةم

اظـاعـةةمسشةرةممممظؾةدورةمماظلؾوكمبشةأنماظصةقدماظرذةقدمممدوغةممبدؿعراضمتـػقذماظعـاصرمذاتماظصؾةمسدادماوطذظكمإلم،1119

م.1111سامميفممظؾفقؽة

م

مم.اٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملماظؿؼرؼرمسنمتعرضمػذهماظوثقؼةمآخرماٌلؿفداتمبشأنمحاظةمإسدادم-5

م

م

                                                 
م.CGRFA-13/11/11اظوثقؼةممم1
م.CGRFA-13/11/Inf.14اظوثقؼةممم2
مCGRFA-13/11/Reportعنماظوثقؼةمم111اظػؼرةممم3
م30-26طقبمتاون،مجـو مأصرؼؼقا،م.مدورةماظلاددةمظؾفـةماظػرسقةماٌعـقةمبرتبقةماألحقاءماٌائقةتؼرؼرماظم.2012ىـةمعصاؼدماألمساكمظدىماٌـظؿةممم4

م.صػقةم59مروعا،معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.م1006مرضممتؼرؼرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمبشأنمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقة.م2012آذارم/عارس
تؼرؼرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمبشأنمم.2012متوزم/ؼوظقوم13-9روعا،م.متؼرؼرماظدورةماظـالثنيمظؾفـةمعصاؼدماألمساكم.2012عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممم5

م.صػقةم59،مروعا،معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.م1012رضممم.عصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقة
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ذونطاؼهذلًؼرورذحالةذاملواردذالوراثقةذاملائقةذلألغذوةذوالزراعةذيفذالعاملاألداسذاملـطؼيذذ-ثانقًا

م

سؾىماظرشممعنماظدورمايادمماظذيمتؤدؼهماٌواردماظوراثقةماٌائقةمسؾىمصعقدماٌلةاػؿةميفمهؼقةقماألعةنماظغةذائيمممممم-6

،مطؿامأنماٌواردماظوراثقةماٌائقةمعشؿؿةموشريمعؽؿؿؾةمإمجاالالمتزالماٌعؾوعاتماٌؿاحةمسنمصاظعاٌيمودؾلماظعقشماٌلؿداعة،م

يفماالجؿؿةاعماألخةريممممإظقةهممعةامُأذةريممملبحبوم.ايصولمسؾىماظؾقاغاتمواٌعؾوعاتماغعداممتوحقدماٌعاؼريمؼؤديمإىلمصعوبة

ميفعصةاؼدماألمسةاكموأؼضةاممممةمورتبقةماألحقاءماٌائقبماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةػـاكمثغراتمطؾريةميفمإبالغماٌـظؿةمبالمتزالمظؾفقؽة،م

م6.عتوصقفماظؿؾاؼـاتماظوراثقةماٌائقةميفماٌلؿوؼاتمدونمعلؿوىماألغوا

م

ماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةممممياظةةمماظؾقاغاتمواٌعؾوعاتمواظؿوحقدمشةريماظؽةايفمظؾؿعةاؼريمإىلمدةوءمصفةم ممممممؼؤديمشقا م-7

وظؽنممثةماسةرتافمعؿزاؼةدمبةأنممممم.اعةميفمبعضماياالتممارداتمشريمعلؿدمواواػاتفا،موتـؿجمسنمذظكميفمغفاؼةماٌطاف

وػـاكمأؼضامذبؿوسةةمم.ماٌعؾوعاتماظوراثقةمدؿزدادمأػؿقؿفامعنمحقثمدسممتربقةماألحقاءماٌائقةموعصاؼدماألمساكماٌلؿداعة

واألغةواعمممؿؿقةزةموراثقةامماظلةؿؽقةماٌمموباألرصدةعؿزاؼدةمعنماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمباٌواردماظوراثقةماًاصةمبرتبقةماألحقاءماٌائقةم

ويفماظوضتمغػله،مؼـؾغيماالسرتافمباظصعوباتم.ماٌلؿرتة،موػـاكمحاجةمأطربمإىلمعزؼدمعنماٌعؾوعاتمظدسمماإلدارةماظلؾقؿة

اٌػةروضمسؾةىمممطؿامتؿوجبمعراساةماظعبءماإلضايفم.معماظوراثياظػـقةمواظؿؽاظقفماٌرتؾطةمبعؿؾقةممجعماٌعؾوعاتمحولماظؿـوّّ

م.ظؾدولماظـاعقة؛موجيبمهدؼدمإجراءاتمواضقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةموتـػقذػامـؼؾةمأصالاظؼدرةماٌ

م

إنمهلنيمععرصةمحاظةمواواػاتمادؿكدامموصقاغةماٌواردماظوراثقةةماٌائقةةمعةنمذةأغهمأنمؼؿةق موضةعمدقادةةممممممممم-8

وائلمواظعشائرماٌائقةموتدػورػاماظؾةذؼنممويفمضوءمصؼدانماٌم.ودبطقطموإدارةمإمجاظقةمأطـرمضوةمومشوظقةمهلذهماٌواردماألدادقة

ؼؤدؼانمإىلماإلصؼارماىقينموتغقريماظظروفماظؾقؽقةةمواالضؿصةادؼةموتؼةدمماظؿؽـوظوجقةامايقوؼةة،مصةإنمتؼرؼةرمحاظةةماٌةواردمممممممممم

ؿوؼاتماظؼطرؼةمدقوصرمصرصةمظؿؼققممحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةمواواػاتفامسؾىماٌلمااظوراثقةماٌائقةميفماظعاملماٌدسوممضطرؼ

وعنماألرج مأنمتؤديمصرصمتعزؼزمعلاػؿةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفمهؼقةقماألعةنماظغةذائيمواظؿـؿقةةممممم.مواإلضؾقؿقةمواظعاٌقة

وسالوةمسؾىمذظك،مصإنمإسدادمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملم.ماظرؼػقةمإىلمصفممأطربمالدؿكداعاتفاماياظقةمواحملؿؿؾة

مايػةظمواالدةؿكدامماٌلةؿدامممممسؾةىمصةعقدممدمصاغعيماظلقاداتماظورـقةمسؾىمهدؼدماالحؿقاجاتمواألوظوؼاتمدوفمؼلاس

م.صاغعيماظلقاداتمظدىودقلاػمميفمرصعمعلؿوىماظوسيممظؾؿوارد،

م

ةمبةةاٌواردماظوراثقةةةماٌائقةةمقةةةميفماظعةةاملمدةةقؿعؾقميفماٌؼةةامماألولويفمحةةنيمأنمتؼرؼةةرمحاظةةةماٌةةواردماظوراثقةةةماٌائم-9

صضالمسنماظـغراتماٌعرصقةمبشأنماٌواردماظوراثقةممقعماٌعارفاٌلؿكدعةميفمتربقةماألحقاءماٌائقة،مصفومؼفدفمإىلمتوثققممج

م.اٌائقةمظألشذؼةمواظزراسة

م

م

م

                                                 
م.CGRFA-13/11/Inf.14اظوثقؼةممم6
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ذظؿؼرؼرمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعاملذاألنشطةذالًحضريوةذ-ثالًٌا

م

طةماظربغاعجماظعاديماظتمتؤدؼفاماٌـظؿةمعؤخراميفمإسدادماظؿؼرؼرمسنماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةممممشسددمعنمأغؼلاػمم-م11

ادةؿعراضمحاظةةممممإسةدادموم7املوتربقةماألحقاءماٌائقةةميفماظعةمممعصاؼدماألمساكحاظةمماظؿؼرؼرمسنم،ممباميفمذظكمإسداديفماظعامل

موضقؿةةممإغؿةاجممسؾةىماٌلةؿوىماظؼطةريمحةولمممممؾقاغاتمواٌعؾوعاتوهؾقلماظمومجعم8دماألمساكماظؾقرؼةميفماظعاملعواردمعصاؼ

صةاؼدماألمسةاكممممبمظةمماٌعؾوعةاتموضواسةدماظؾقاغةاتماٌؿعؾؼةةممممم،موإغشةاءموهةدؼثمغممتربقةماألحقةاءماٌائقةةمموماألمساكمعصاؼد

م،لةؿزرسةماٌماٌائقةةممسةنماألصةـافمممعئاضةمووغشةراتممماٌائقةة،ممسنماألصـافمعئاضوغشراتم)ضطاساتمتربقةماألحقاءماٌائقةمو

اٌائقةة،موغظةاممممماألحقةاءممرتبقةةماظعاعةمإىلماظؿشرؼعاتماظورـقةةمظمم،مواظـظرةةاظورـقمعصاؼدماألمساكةمإىلمضطاعمواظـظرةماظعاع

م.(.األغواعماٌائقةماٌلؿفؾؾةبمرصدمعواردمعصاؼدماألمساك،موضاسدةماظؾقاغاتماٌؿعؾؼة

م

تلةاػممعؾاذةرةميفمممماظةتمماٌؾةادراتماظؿاظقةةممبشذؼةمواظزراسةةمم،مضاعتمعـظؿةماألظؾفقؽةاظدورةماألخريةماغعؼادمعـذمم-11

م:اظؿؼرؼرمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملمإسداد
م

معوجفةمظؾدولمدورؼةتوزؼعمرداظةممC/FI-38إىلمتعةقنيمممنادؾؾظامتدسوم1111غقلانم/أبرؼلم19ميفمعؤرخةم

أنماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةمظألشذؼةةمممممعلؤوظةمسنمإسدادماظؿؼةارؼرماظورـقةةمبشةمممجفاتماتصالمورـقةمتؽونم

م.تعققـام15وردم،م1111مذؾاط/اسؿؾارامعنمذفرمصرباؼروم،1ماٌرصقمواظزراسة،مسؾىماظـقوماظواردميف

م؛9ةاٌواردماظوراثقةماٌائقةمظألشذؼةمواظزراسمإسدادمهؾقلمظؿقدؼدمغطاقماظلقاداتمبشأنم

م1111مطةاغونماظـةاغيمم/رالقماجؿؿاعمظؾكرباءميفمؼـةاؼرمصضالمسنمإمظؾؿؼارؼرماظؼطرؼةمتوجقفقةمخطوطإسدادمم

م؛10اظؿوجقفقةمعلودةمأوىلمظؾكطوطمؼلؿعرض

م

مجقةعمممػـاكمصرصةمػائؾةمظؽيمؼؽونماظؿؼرؼرماألولمسنمحاظةماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةميفماظعةاملمذةاعالموؼؿضةؿنمممممم-م11

م11اءصرؼقماًةربموضاممتربقةماألحقاءماٌائقةمعنمطذظكموماظطؾقعقةماألمساكمعصاؼداظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمعنمماٌواردماٌائقة

م.ماظؿؼرؼرؿغطقةمذاعؾةميفبمؾؿؼارؼرماظؼطرؼةمباظؿوصقةاظؿوجقفقةمظماظذيموضعماًطوط

م

م

م

                                                 
مصػقاتم119.مروعا،معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.مظةمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقةميفماظعاملحا.2012عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممم7
ممم8 مواظزراسة ماألشذؼة ماظعامل.2011عـظؿة ميف ماظؾقرؼة ماظلؿؽقة ماٌوارد محاظة مادؿعراض م. مخبصوص ماظػـقة ماٌـظؿة مءاقحألامةقبرتمكامسألامعصاؼدورضة

م.صػقةم334ماسةروعا،معـظؿةماألشذؼةمواظزرم،569رضمممةقئاٌا
م.CGRFA-14/13/Inf.24اظوثقؼةم؛مCGRFA-14/13/18اظوثقؼةممم9

م.CGRFA-14/13/Inf.25اظوثقؼةممم10
حاظةماٌواردماٌائقةماظوراثقةمظألشذؼةممتؼرؼرمسنولمألادؿؽؿالماًطوطماظؿوجقفقةمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمم(ضقدماإلسداد)عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممم11

م.باغؽوك،معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.م2013طاغونماظـاغيم/ؼـاؼرم28-30م.املواظزراسةميفماظع
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ذذتؼروراهلقؽلذواجلدولذالزمينذواالحًقاجاتذاملالقةذاملؼرتحةذإلعدادذ-ذرابعًا

ذعاملحالةذاملواردذالوراثقةذاملائقةذلألغذوةذوالزراعةذيفذال

م

وراثقةةممحاظةةماٌةواردماظممؿؼرؼةرمماٌةؿعؾؼنيمبممؾفدولماظةزعينمواٌقزاغقةةممظم ؼـٌامضدمترشبماهلقؽةميفماظـظرميفماهلقؽلم-11

بةاٌواردماظوراثقةةمممممجاسةمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمععـقةصضالمسنمإغشاءمم5إىلمم1معنماٌرصؼاتدميفماٌائقةميفماظعاملمطؿامؼر

م.12ةاٌائقةمظألشذؼةمواظزراس

م

ذاملطؾوبةالًوجقفاتذذذ-خامدًا

م

م:ضدمترشبماهلقؽةميفم-11
م

اٌـظؿةمأنمتواصلمإسدادػامظؾؿؼرؼرماألولمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملموذظةكمرػةنممممإىلاظطؾبمم(1)

م؛إتاحةماألعوالماٌطؾوبة

سةنماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةمممممسؾىماٌشارطةميفماظعؿؾقةةمعةنمخةاللمإسةدادمتؼةارؼرمورـقةةمممممممماظؾؾدانتشفقعمم(1)

م؛وتعزؼزمغظمماٌعؾوعاتمظدؼفاماٌرتؾطةمباٌواردماظوراثقةماٌائقةمظألشذؼةمواظزراسة

م؛دسوةماىفاتماٌاحنةمإىلمتوصريماٌواردماٌاظقةماظالزعةم(1)

يفممثقةةماٌائقةةمماٌةواردماظورامماظؿؼرؼرمسنمحاظةمإىلماٌشارطةميفمسؿؾقةمإسدادمدسوةمأصقا ماٌصؾقةماٌعـقنيم(1)

م.تؼارؼرمإىلماٌـظؿةماظعامل،ممباميفمذظكمعنمخاللمرصع

 م

                                                 
م.CGRFA-14/13/17اظوثقؼةممم12
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ذ1ذاملرػق
م

ذ3113نقدانذ/أبرولذ19ذبًاروخذC/FI-38ذاملوجفةذلؾدولالردالةذالدوروةذ
م

محاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعامل
م

مإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةموتعقنيمجفاتماالتصالماظورـقة

م

بةأنمؼشةريمإىلمرؾةبمػقؽةةماٌةواردماظوراثقةةممممممم(ماٌـظؿة)ؼةمواظزراسةمظألعمماٌؿقدةمممٌـظؿةماألشذاٌدؼرماظعامؼؿشّرفم

حاظةةماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةميفممممماظذيمأضّرتهمىـةمعصاؼدماألمساكموؼؼضيمبإسدادمتؼرؼةرمسةنممم(ماهلقؽة)ظألشذؼةمواظزراسةم

حاظةةماٌةواردماظوراثقةةمممملمورـقةمتؿوىلمإسدادمتؼرؼرمضطريمسةنمموبأنمؼؾػتماالغؿؾاهمإىلمرؾبماهلقؽةمتعقنيمجفةماتصاماظعامل

م.اٌائقة

م

عنمددؿورماٌـظؿةميفمعامؼؿعؾقمباٌعؾوعاتماظتمؼعطقفةاممم11عنمجواغبماٌادةممػذهماألغشطةمجاغؾامحقوؼاموتشؽلم

اكماظطؾقعقةةممإدةرتاتقفقةمهلةنيماٌعؾوعةاتمسةنمحاظةةمعصةاؼدماألمسةممممممماألسضاءموػيمتؽّؿلماظعؿةلماىةاريمباظـلةؾةمإىلمممم

م1111حزؼةرانمم/ةميفمدورتهماظرابعةمواظعشرؼنمبعدماٌائةماظتمُسؼدتميفمذةفرمؼوغقةوممؿواظتمأضّرػامذبؾسماٌـظمواواػاتفا

اظتمأضّرػامذبؾسماٌـظؿةمواإلدرتاتقفقةمواًطةماظؿؿفقدؼةمظؿقلنيماٌعؾوعاتمسنمحاظةمتربقةماألحقاءماٌائقةمواواػاتفام

حاظةةمعصةاؼدماألمسةاكموتربقةةمممممواظؿؼرؼرماظذيمُؼرصعمطةلمدةـؿنيمسةنممممم1117ظـالثنيمبعدماٌائةميفمدـةميفمدورتهماظـاغقةموا

م.واظذيمؼصدرمسنمإدارةمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقةميفماٌـظؿةماألحقاءماٌائقةميفماظعامل

م

اظـاظـةمسشرةماظعادؼةمعواصةؾةماظعؿةلمممذظك،مرؾؾتمػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمدورتفاممسؾىوسالوةمم

،مععماظرتطقزميفمعرحؾةمأوىلمسؾةىماألغةواعماٌائقةةماٌلةؿزرسة،ممممماظؿؼرؼرمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملسؾىمإسدادم

ؿةلممسؾةىمحنةومعةاميظةهمبرغةاعجمسمممممم1117يفمدةـةممماظؿؼرؼرمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملواتػؼتمسؾىمإصدارم

م.اهلقؽةماٌؿعددماظلـوات

م

عةنمخةاللمممماظؿؼرؼرمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةةماٌائقةةميفماظعةاملمممودؿؿممدسوةمجفاتماالتصالماظورـقةمظؾؿلاػؿةميفمم

توجقفقةمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةةمودةؿؿاحمىفةاتمممممودؿوضعمخطوط.متؼرؼرمضطريمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةإسدادم

طؿةةةامأغفةةةامدُؿـشةةةرمسؾةةةىماٌوضةةةعماإلظؽرتوغةةةيمهلقؽةةةةماٌةةةواردماظوراثقةةةةمظألشذؼةةةةمواظزراسةةةةممممم.االتصةةةالماظؼطرؼةةةة

(www.fao.org/nr/cgrfa.)وتوّدماٌـظؿةماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمإسدادماظؿؼارؼرماظورـقةةمباسؿؾارػةامأداةمورـقةةمإدةرتاتقفقةمممممم

ائقةموإدارتفا،موسؾىمضرورةمإضاعةمآظقاتمتـلققمورـقةممبامؼؿق ماظػرصةمألصقا ماٌصةؾقةمسؾةىمممظصونماٌواردماظوراثقةماٌ

م.ماٌلؿوىماظورينمظؾؿشارطةميفمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة

م

http://www.fao.org/nr/cgrfa
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وتردةلمػةذهمممم.1111أؼؾةولمم/دةؾؿؿربمم1ؼرجىمعنماظؾؾدانمتعقنيمجفةماالتصالماظورـقةمظدؼفاميفمعفؾةةمأضصةاػامممم

م:تمأخرىمإىلاٌعؾوعاتموأيمادؿػلارا

م

مMatthias Halwartاظلقدم

م،مدائرةمتربقةماألحقاءماٌائقةمتربقةماألحقاءماٌائقةملاذبميفمعلؤولمأول

مإدارةمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءماٌائقة

معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
Viale delle Terme di Caracalla 00153, Romeم

م(+19)م1657151111:مصاطس

مMatthias.Halwart@fao.org:ماظربؼدماإلظؽرتوغي

مم

mailto:Matthias.Halwart@fao.org
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ذ3ذاملرػق

م

ذحالةذاملواردذالوراثقةذاملائقةذلألغذوةذوالزراعةذيفذالعاملؾًؼرورذعنذاهلقؽلذاملؼرتحذل

م

اظؼائؿةةممماألمسةاكممعصةاؼدموماظطؾقعقةموتربقةماألحقةاءماٌائقةةممماألمساكمعصاؼدمماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفمادؿكدا:م1اظػصلم

مسؾىماظرتبقة
م

وتربقةةماألحقةاءماٌائقةةموعصةاؼدماألمسةاكماظؼائؿةةمسؾةىممممممممماػاتميفمعصاؼدماألمساكماظطؾقعقةةماحملرطاتمواالو:م1اظػصلم

ماظؿؾعاتمباظـلؾةمإىلماٌواردماظوراثقةماٌائقة:ماظرتبقة
م

محػظماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماٌوضعم:م1اظػصلم
م

مظماٌواردماظوراثقةماٌائقةمخارجماٌوضعحػ:م1اظػصلم
م

مأصقا ماٌصؾقةماظذؼنمهلممعصاحلميفماٌواردماظوراثقةماٌائقة:م5اظػصلم
م

ماظلقاداتمواظؿشرؼعاتماًاصةمباٌواردماظوراثقةماٌائقة،ممباميفمذظكمايصولمسؾقفاموتؼادممعـاصعفا:م6اظػصلم
م

ماظؿـلققمواظؿشؾقكمواإلسالم:منماٌواردماظوراثقةماٌائقةواظؿعؾقممواظؿدرؼبمواإلرذادمبشأماظؾقث:م7اظػصلم
م

ماظؿعاونماظدوظيمبشأنماٌواردماظوراثقةماٌائقة:م8اظػصلم

م
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ذ2ذاملرػق
م

ذؼائؿةذإرذادوةذأولقةذلؾدراداتذاألدادقةذاملواضقعقةذاملؼرتحة

م

ذاألداسذاملـطؼيذاملوضوعمم

األحقوا ذذتربقوةذذذإدماجذالًـوعذالووراثيذواملؤذوراتذيفذإحءوا اتذذذم1

ذ.الطيقعقةذورصدهاذاألمساكذمءاودوذاملائقة

اتماإلغؿاجمواظؼقؿةميفمذبالمتربقةماألحقةاءماٌائقةةموعصةاؼدماألمسةاكمممممتؿلممإحصاءم

بةأنمغلةؾةمممماسؾىمعلؿوؼيماألصـافمأومذبؿوسةاتماظلةؾع،مسؾؿةمممماظطؾقعقةمبؿؽؿؾفامإمجاال

ةماألرصةدةماظلةؿؽقةممموتؿطؾةبمإدارم.مطؾريةمعـفامالمهددمحؿىمغةوعماظؽائـةاتماٌلةؿكدعةممم

وتؿؾعماألمساكمواٌـؿفةاتماظلةؿؽقة،مواإلذةرافمسؾةىماظرتبقةةماظرذةقدةمظألحقةاءماٌائقةةممممممممم

عةةنمعةةدراءماٌةةواردمممؼطؾةةبوم.وتـؿقؿفةةامإدارةماظؿـةةوعماظؾقوظةةوجيمباالرتؾةةاطمعةةعماإلغؿةةاجمم

م.هدؼدمعؤذراتمحاظةماٌواردماظوراثقةةماٌائقةةمممبشؽلمعؿزاؼدواجملؿؿعاتماٌعـقةمباظؿـؿقةم

م.موحاٌامتؿواصرمبقاغاتمأصضلمتؿعؾقمباإلغؿاجمدقؿؽنموضعمعؤذراتمظؾرصدمواظؿؼققم

ممذذمم

الًؽـولوجقاذاحلقووةذوعؾو ذاجلقـوومذيفذتربقوةذاألحقوا ذاملائقوةذذذذذذم3

ذاملواردذالوراثقةذاملائقةذوصونومءاودذاألمساكذالطيقعقةذ

واردماظوراثقةةماٌائقةةممماٌةمموصةونماظطؾقعقةمماألمساكمعصاؼدإنمتربقةماألحقاءماٌائقةموم

ؿةدجنيموزؼةادةمممؿطؾققماظؾقوثماىقـقةمظؾبومتلؿعنيمبوتريةمعؿزاؼدةمباظؿؽـوظوجقامايقوؼة

م.ضرعةمظادارةموهلنيمتؿؾعماألمساكمواٌـؿفةاتماظلةؿؽقةميفمدؾلةؾةمممماإلغؿاجموهلنيماإل

ادةماظةوسيممومبامأنموتريةماظؿؼدممتػوقميفمأحقانمطـريةموضعماألررماظلقادقةمواظؿـظقؿقةموزؼ

االدؿفالطيمصإنمايلمؼؿؿـلميفمتلكريماظؿؽـوظوجقامايقوؼةمألشراضمعػقدة،معةعمضةؿانممم

األعنماظؾقوظوجيمعنمخاللمايقطةمواإلدارةماظلؾقؿةمظؾؿكةارر،موعةنمخةاللمصفةممعواضةفمممممم

م.اٌلؿفؾؽني

مممممم
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ذاألداسذاملـطؼيذاملوضوعمم

ئقوةذيفذتربقوةذاألحقوا ذذذذالًفدوداتذاحملدؼةذباملواردذالوراثقةذاملاذ2

ذخقاراتذلإلجرا اتذاملضادة:ذالطيقعقةذاألمساكذءاودماملائقةذو

اظصةقدمم:متواجهماٌواردماظوراثقةماٌائقةمرائػةموادةعةمعةنماظؿفدؼةداتممبةاميفمذظةكمممممم

اىائر،موخباصةماظصقدمشريماظؼاغوغيمدونمإبالغمودونمتـظقم،موتدػورماظـظمماإلؼؽوظوجقةةمم

ؾقاتموتغريماٌـاخمواظؿػةاسالتمبةنيممموتؾوثماٌقاهموادؿكراجماٌقاهماىوصقةمواألعراضمواظطػق

اظؽائـاتماظربؼةمواظؽائـاتماٌلؿزرسة،مواألغواعماظغرؼؾةمواظغازؼةموتربقةماألحقاءماٌائقةمشريم

أعاماإلجةراءاتماٌضةادةمصؿوجةودةموظؽـفةاممممم.موعامإىلمذظكاٌلؤوظةموممارداتماظصقدماٌدعرةم

م.هؿاجمإىلماظؿطؾققمسؾىمغطاقمأودعموإىلماظؿقلني

م

ذنياتواتذاليحروةذاملدًزرعةذوالربووةذوذذلؾطحالبملواردذالوراثقةذام4

ذالؽيريةذذاملقاهذالعذبة

وغؾاتةاتماٌقةاهماظعذبةةماظؽةؾريةمإلغؿةاجمطقؿاوؼةاتمممممممماظؾقرؼةماظطقاظبؼؿممادؿزراعمم

ظؾصـاساتماظغذائقةموشريػا،مصضالمسنماٌـؿفاتمظالدؿفالكماٌؾاذرمطغذاءماإلغلةان،موػةوممم

ذهماظـؾاتاتمتلؿوجبماٌواردماظوراثقةمهلوم.بقةماألحقاءماٌائقةميفماظعاملؼعؿربمأطربمسؿؾقةمظرت

طوغفةامطةـريامعةامأشػؾةتميفمتؼةارؼرممممممميفماظعاملماٌائقةماهلاعةمتغطقؿفاميفماظؿؼرؼرمسنمحاظؿفا

م.أخرى

ممذذمم

املواردذالوراثقةذلؾؽائـاتذاحلقةذالدؼقؼةذذاتذاالدًخدامذاحلاليذم5

ذ ذاملائقةواحملًؿلذيفذتربقةذاألحقا

تؿممتربقةماظؾؽؿريؼامواظؾؽؿريؼاماظزرضاءمواظطقاظةبماظدضقؼةةمواظػطرؼةاتمسؾةىمغطةاقممممممم

وتلؿكدممبعضمأغواعماظؾؽؿريؼةامم.موادعمباسؿؾارػامعصادرمظألسالفميفمتربقةماألحقاءماٌائقة

وؼةؿمماالحؿػةازمبةاظؽـريمعةنمأغةواعمممممم.مواألحقائقاتماٌػقدةمظؿعزؼةزموةوماألمسةاكموصةقؿفامممم

وتؿوجةبمتغطقةةممم.مخةارجماٌوضةعممبوصػفامذبؿوساتمعزروسةةممماظدضقؼةظطقاظبمودالالتما

اٌواردماظوراثقةمهلذهماظؽائـاتماظدضقؼةةماٌفؿةةمظؾغةذاءمواظزراسةةميفمتؼرؼةرمسةنمحاظؿفةاميفمممممممم

م.اظعامل
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ذاألداسذاملـطؼيذاملوضوعمم

ممذذم

الًؼقووق ذاالؼًءووادمذلؾؿووواردذالوراثقووةذاملائقووةذلرتبقووةذاألحقووا ذذم6

دعو ذالـظوامذاإلوؽولووجيذذذذ،ذوالطيقعقوةذذاملائقةذومءاودذاألمسواكذ

ذواليحوثذذاتذالءؾة

ماآلنمدوىمرباوالتمضؾقؾةةمظؿؼةدؼرمضقؿةةماٌةواردماظوراثقةةماٌائقةةميفمممممممحؿىملمورمم

تربقةماألحقاءماٌائقةةموعصةاؼدماألمسةاكمودسةمماظةـظمماإلؼؽوظوجقةةمواظؾقةوثمذاتمممممممممذبال

،ممبامصقفاماٌواردماظوراثقةةمميفماٌوضعصإنماٌواردماظوراثقةماٌائقةم.موػذهماظـغرةمخطرية.ماظصؾة

.م،مالمهظىمباظؿؼدؼرماظةالزممخارجماٌوضعاٌوجودةميفماٌـارقماٌائقةماحملؿقةمواجملؿوساتم

م.اٌواردمطؿامؼعاغيمادؿكداعفامعنمضؾةماظؿؼدؼرماميفوظذامتعاغيمصقاغؿفامغؼص

أصووحااذاملءووؾحةذالووذونذوعًؿوودونذيفذأمووـف ذالغووذائيذودوويلذذذذم7

ذالوراثقةذاملائقةذمعقشًف ذعؾىذاملوارد

ملمؼؿممتؼققممأػؿقةماٌواردماظوراثقةماٌائقةمباظـلؾةمإىلماٌزارسنيمواظصقادؼنموعصـعيمم

ععمزؼادةمأػؿقةماظؿـوعماىقينميفمإحصاءاتم.ماألشذؼةمواٌلوضنيمواٌلؿفؾؽنيمبصورةمواصقة

ؿفةاتممإغؿاجماألمساك،مواظؿودةقمماإلؼؽوظةوجيمظؾؿـؿفةاتماظلةؿؽقةموتؿؾةعماألمسةاكمواٌـمممممم

اظلؿؽقةمواظصقاغةمواٌكاوفماألخالضقةماألخةرى،مالمبةدمعةنمادؿؼصةاءممتـقةاتموذةواشلممممممم

أصقا ماٌصؾقةموععاىؿفامباظصةورةماٌالئؿةة،ممبةاميفمذظةكمعواضةفماٌلةؿفؾؽنيمبشةأنمممممممم

م.اظؿؽـوظوجقاتماظوراثقة

املـارقذاملائقةذاحملؿقةذمنذأجلذالءقانةذالطووؾةذاألجلذلؾؿوواردذذم8

ذقةذوادًخدامفاذاملدًدامالوراثقةذاملائ

واحملؿقةاتمم"مراعلةارم"متؿؾكماٌـارقماٌائقةماحملؿقةميفماظعةامل،ممبةامصقفةامعواضةعمممممم

اظطؾقعقةمواٌؿـزػاتماظورـقة،موايدائقماٌؼددةمواٌواضةعماظلةقاحةماظؾقؽقةةمأػؿقةةمطةربىمممممم

عنيمجةردممسؾىمصعقدمصقاغةماٌواردماظوراثقةماٌائقةموادؿكداعفاماٌلؿدام،موظؽنمعامزالمؼةؿم

م.ععظؿفاموإدارتهمعنمػذاماٌـظور
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ذ4ذاملرػق
م

ذالًؼرورذعنذحالةذاملواردذالوراثقةذاملائقةذلألغذوةذوالزراعةذيفذالعاملذإلعدادذاجلدولذالزمين
م

مممم

اردماظوراثقةةماٌائقةةمممإسدادماظؿؼرؼرماألولمسنمحاظةماٌةومماٌـظؿةمأنمتواصلمسؿؾفاميفمإىلاهلقؽةممترؾؾمم3111

م1117سرضهميفمدورتفاماظعادؼةماظلاددةمسشرةميفمسامممبفدفميفماظعامل

اظتمتلرتسيماالغؿؾاهمإىلممC/FI-38ماٌوجفةمظؾدولمدورؼةاظرداظةماظعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممأردؾتمم3113

م.اٌواردماظوراثقةماٌائقةمتؼرؼرمضطريمسنمحاظةمرؾبماهلقؽةمتعقنيمجفةماتصالمورـقةمإلسداد

اٌواردماظوراثقةةمماٌؿعؾؼةةمبةممماظلقادةاتممظؿقدؼدمدةقاقممهؾقلمشذؼةمواظزراسةمبإسدادعـظؿةماألضاعتمم

ماٌائقةمظألشذؼةمواظزراسة

م

م؛تؿوىلمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظؿشاورمالدؿعراضمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمظؾؿؼارؼرماظؼطرؼةمم3112

ادةؿـادامإىلماًطةوطممممثقةةماٌائقةةممتطؾبماهلقؽةمعنماظؾؾةدانمإسةدادمتؼةارؼرمورـقةةمسةنماٌةواردماظوراممممممم

موتعزؼزمغظمماٌعؾوعاتمظدؼفاماٌؿعؾؼةمباٌواردماظوراثقةماٌائقة؛ماظؿوجقفقة

اظؿؼرؼةرمسةنمممتـاذدماهلقؽةماىفاتماٌاحنةمتوصريماٌواردماٌاظقةماظالزعةةمإلسةدادماظؿؼةارؼرماظؼطرؼةةموممممم

محاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعامل؛

اٌواردماظوراثقةةمممتؼرؼرمسنمحاظةمإسدادمسؿؾقةإىلماٌشارطةميفممصقا ماٌصؾقةماٌعـقنيأماهلقؽةتدسومم

ممباميفمذظكمعنمخاللماظؿؼارؼرماٌرصوسةمإىلماٌـظؿة؛ميفماظعاملماٌائقة

م

تؾدأماظؾؾدانمبإسدادمتؼارؼرمورـقة،معنمخاللمجفةماالتصالماظورـقةماٌعـقةمباٌواردماظوراثقةماٌائقة،ممم3114

ملاسدةمعنماٌـظؿةموعنمخاللماظشؾؽاتماإلضؾقؿقةموورشماظعؿلمسؾىماظـقوماٌطؾو مب

متشرفماٌـظؿةمسؾىمإسدادماظدراداتماألدادقةماٌواضقعقة،ممباميفمذظكمضؿانمادؿعراضماألضرانم

مم

ماٌوسدماظـفائيمظؿؼدؼمماظؿؼارؼرماظؼطرؼةموتؼارؼرمأصقا ماٌصؾقةماٌعـقنيمم3115

مؾيمإىلماظدورةماًاعلةمسشرةمظؾفقؽةعرحمتؼرؼررصعمم

ماٌوسدماظـفائيمظؿؼدؼمماظدراداتماألدادقةماٌواضقعقةم

مم

مسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملمرؼرؼؿؾظمىلوأمةدولعبإسدادمماٌـظؿةضقامممم3116-3117

مجاسةةماظعؿةلمممعةنمضؾةلممممحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعةاملممؿعراضماٌلودةماألوىلمظؾؿؼرؼرمسنادم

مباٌواردماظوراثقةماٌائقةمظألشذؼةمواظزراسةماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماٌعـقة
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مسنمحاظةماٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعاملمظؾفقؽةميفمدورتفاماظعادؼةماظلاددةمسشرةمإتاحةمأولمتؼرؼرمم3117

اظةتمتفةدفمإىلمايػةازمممممصقدماظرذقدظمبدوغةماظلؾوكمبشأنماضعماظعـاصرماٌؿصؾةموماهلقؽةمتلؿفلم

مسؾىمضاسدةمجقـقةموادعةموإىلمضؿانماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿواردماظوراثقةماٌائقةموصقاغؿفا

اظتمتفدفمإىلمايػةازمسؾةىمضاسةدةمممممظصقدماظرذقداظلؾوكمبشأنمامبدوغةمماظـظرميفماظعـاصرماٌؿصؾةمم3119

مؿواردماظوراثقةماٌائقةموصقاغؿفاجقـقةموادعةموإىلمضؿانماالدؿكدامماٌلؿداممظؾ

م

مم
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ذ5ذاملرػق
م

ذحالةذاملواردذالوراثقةذاملائقةذلألغذوةذوالزراعةذيفذالعاملذالًؼرورذعنذتؼدورذالًؽؾػةذإلعداد

م

ماظؾـد
دوالرم)اظؿؽؾػةم

م(أعرؼؽي
ماظغرضمواٌالحظاتمايلا 

م1ف/1تعقنيمعوزةفمبرتؾةةمفممم611م111متؽاظقفماظعاعؾني

؛م(611م111)ماذةةفرم11ٌةةدةم

مؼلاسدهمعوزػانمصـقانمعزاعالن

مطؿقورمظؿـلققماظعؿؾقةماإلسدادؼة

مسؾةىمم مادؿشارؼون خرباء

اظصةةةةعقدؼنماإلضؾقؿةةةةيم

مواإلضؾقؿيماظػرسي

م15م111بةماادؿشارؼماخؾريم11م711م111

ظؽلمخةؾريمادؿشةاري؛متلةدؼدمممم

أذفرمم1األتعا مطلمذفرؼنمأوم

مزائدامغػؼاتماظلػر

ؾةدانمعةنمممظؿؼدؼمماٌشورةمواٌلاسدةمإىلماظؾ

أجةةلمإسةةدادماظؿؼةةارؼرماظؼطرؼةةة،ممبةةاميفم

مذظكمإذراكمأصقا ماٌصؾقة

دسةةةممإسةةةدادماظؿؼةةةارؼرم

اظؼطرؼةةة،ممبةةاميفمذظةةكمم

اٌشاوراتمععمأصةقا مم

ماٌصؾقة

مبؾةةةدمسؾةةةىمأدةةةاسمم111م-جم1م111م111

مدوالرمظؽلمبؾدم11م111م

ظؿؼدؼمماظدسممإىلمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة،م

ةماظعؿةةلماظورـقةةممحؾؼةةاتمبةةاميفمذظةةكمم

مواٌشاورات

اجؿؿاسةةةةاتماًةةةةرباءم

موحؾؼاتماظعؿل

ادؿشةةةةةاراتم/اجؿؿاسةةةةةاتم8م111م111

مظؽلماجؿؿاعم51م111بة

ظةةةدسمموضةةةعماظدرادةةةاتماألدادةةةقةمممم

اٌواضقعقةموشريػامعةنماٌةوادماألدادةقةمممم

مظؾؿؼرؼر

م115م111اجؿؿاسةةةاتمبةةةةم11م1م151م111ماالجؿؿاساتماإلضؾقؿقة

مظؽلماجؿؿاع

عـاضشةةةمالدةةؿعراضماظؿؼةةارؼرماظؼطرؼةةةموم

اظؼضةةاؼاماالضؾقؿقةةةمذاتماظصةةؾةمحباظةةةممم

اٌواردماظوراثقةماٌائقةميفماظعةاملموهدؼةدممم

االحؿقاجةةةاتمواألوظوؼةةةاتماٌشةةةرتطةممم

م.ظؾعؿل

اظؿقرؼةةةةةرموتـلةةةةةققمم

ماظـصوص

ربةةةةررموخةةةةؾريميفمتـلةةةةققممم61م111

أذةةفرمظؽةةلممم6اظـصةةوصمٌةةدةمم

معـفؿام

ماٌوحةدممظؿقرؼرموتصؿقممعلةودةماظؿؼرؼةرمم

مواظـلكةماظـفائقة

ممممم5م111م111م:اظػرسيمؿوعاجمل

ممميفماٌائةم11بةم651م111متؽاظقفمخدعةماٌشارؼع

ممممم5م661م111ماجملؿوعماظؽؾي

م


