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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

  2030 لعام ةاملستدام التنمية خبطة النهوض يف العاملي الغذائي األمن جلنة مشاركة

  (القرار مشروع ذلك يف مبا) 

ا

 ينبغي لفت عناية اللجنة إليهااملسائل اليت 

ا

الوخنمقة اااخبط الونهثضايفالوةسمليالوغهلئيالألز اجلن ازشسمك "اولنثلنهساااCFS 2016/43/06اامقمالوثيقة الوىان اتنسووت

الملفخثح الوةضثع االوةملاجممثل امئقسا،(لألوموايالطاحتسد ااWillem Olthofاالورقااقازهسالويت"ا2030اوةس الملرخالز 

اا.االملرخالز الوخنمق ااأذالفالملةنق 

ا

اا:الوىان اإن

ا

اا.لملرخالز الوخنمق اأذالفااشأنالملفخثح الوةضثع الوةملاجممثل األلمسلاتةاعيذسال اتةيباا(أ ا

ا

الوخنمقة اااخبطة االونهةثضاايفالوةةسملياالوغهلئيالألز اجلن ازشسمك (ا"ااCFS 2016/43/06ا الوثيقة اتؤعااا(ب ا

ااا2015/42اا CFSا اوىانة ااولألماةة االوثسنقة االوةاومةاازةيملتازعااسوخمسشياألاتالويت"ا2030ااوةس الملرخالز 

اخطة ااتنفقةهاادلةماااأجةلاازة االوىان ازشسمك اكقفق اتخنسولالويت(اااCFS 2015/42/12ااولوثيقة الونهسئيالوخةيعي

ااسوخمسشيالوثليناالملرخثىالى الملرخالز الوخنمق اأذالفااوحتةققاقطيع ،ااةقسدةا2030اوةس الملرخالز الوخنمق 

اا.لوىان اوطاع ازع

ا

http://www.fao.org/
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اأفنكسماتنسولاإىلاومصا ،الورنثلتازخةادالوةملااربنسزجالملةنق الملفخثح الوةضثع الوةملاجممثل اتالثاا(ج ا

اإىلالونخةسئجااوتةةاعما(اتبسلةس اا14وا11وا10وا9الوفةةيلتا ازنسقشةخهساايفاولوخةمةقاااةمىهماتخصلالويتالملةرتحاذهلا

ا.وىان اولألماة الويلاة الوةسز الواومةا

ا

الملنستةباالوثقةتاايفالىقهساوزخفقازنخظم ازرسذمستااخةاعمالطاقخضسء،احبربالوىان ،اتةث ااأناوتةيماا(د ا

ااا(.لويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستي الملرخالز ااسوخنمق الملةينالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستياإىلازبسشيةا

ا

املع احتتا2017اوةس الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيالجخمس ايفالوىان ازرسذم اتنكثنااأناوتثصياا(ذة ا

الوةاومةازنسقشةستااالة االوصةسدمةاالوخسوقة االإلمشسدلتالى اقسئم "ازخغريالسملايفالطازدذسماوتة ع الوفةياالتخئصسل"

ااا:لوةسز 

ا

  [للجنة واألربعني الثالثة العامة الدورة استنتاجات] 

ا

الوىانة اازنكخةبااتنكىفااأنا،2017الس ايفالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيالجخمس اواىاأعضس ،اتةيماا(و ا

الملرةخالز االوخنمقة اااأذةالفاالملةنقة االوةضةثع االملفخثحة االوةمةلااجممثل اغهسقتصالويتا، لوىانازرسذم اااخأعقا

ااا.لوىان امئقساتىط احتتاتبىغاأنالى الوةسز ،الجلىر اإمشسدلتاامبثجب

ا

الملخحةاةااوألزمالوةسز الجلمةق ازعالونسشطالوخةسليالى الملصىح اوأصحسبالوىان األضسءاكسف اتشاعاا(ز ا

اوتة عة االملرةخالز ؛االوخنمقة ااأذةالفااتقسقايفاونشيذسالوىان اقيلملتال الإلاعاغاأجلاز ا؛لوفيلق اوأجه تهسا

ااا.ولتخةيلضهسا2030الس اخط ازخساة ايفالوضسوة الألخيىاقىقمق إللاأوالوةسملق الألجه ةازعالوخةسونا

ااا

ا

 ا
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 مقدمة - أواًل
 

الملخمحةثمةاا2030الةس ااخط اإن.ا2030اوةس الملرخالز الوخنمق اخط ااىال ا193اللخماا،2015اأعىثل/تبخمربايفاا-1

ايفامسأاةسدذانكسف ااولجلث اوىفةياحاااثضعالوةسملازلمسءاتى  "الوشيلك "و"الورعا "و"الطازدذسم"و"الونكثكب"و"الوبشي"الى ا

اشةسزى االخلطة ااذةه ا.اولوبقئةيااولطاجخمةسلياالطاقخصةسد ااةةاالوُبااة ااجيمعاوىخنمق ازرخال ازرسماإىلاولوخحثلازنكسن،اكلا

الملرةخالز ااوىخنمقة ااذةافس اا17ازةعااأ،جتة  ااوطاازخنكسزىة ااوذةياالإلمنسئق ،الملرخثعستاكسف از الوبىالنالى اوتنطبقاوىامقعا

اوزخنكسزةلااوشةفسفااوتشةسمكيااوفةةسلااولةثلياازخ اإلسماخعالاز الوخةا التخةيلضاعخماوتثف.ااهسازيتبط اغسع ا169وا

.االحلسوقة ااولملنخةاعستاالألجه ةالملاإىلاوعرخناالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستياإلشيلفاخيضعاولطاتخةيلض،اوىمخساة ا

البقةخهةسااولىة الألزة الوغةهلئيالوةةسملياااااوىانة االملهمالواومالى اصيلح الوخأكقاا2030ااالس لوخنمق الملرخالز ااخط اتةقا

 ا.تثلءاحاالى اجاعاةاوحتاعستاافيصس اذوكافقمثلا،لوىان اإىلااسونرب اأزس.الوشسزى 

ا

اوتيكة ااولوخغهعة ،االوغةهلئياالألزة ااجمةسلاايفالملصةىح ااأصةحسباازة اازنثلة ااجممثلة اامبشةسمك االوىانة ااتةملاا-2

اوألزة ااولفخةةسمل ااضةةفس ااولجملمثلةستاالألشدسصاأكثيالتخهالفالى اصيحيس اتيكق ل النهسالونسجت اولوخثصقستالورقستستا

اخةسلاالسملاحتةققاإىلاترة اوذي.الوبشياجلمقعاولوخغهع الوغهلئيالألز اوضمسنالوخغهع ،اتثءاز ازةسنسةاولألكثيالوغهلئيا

الوغةهلئياالألزة ااتقسقايفاكسٍفاغهلءيفااوىحقالملطيداإللمسلوالمالالوطثلق الوخثجقهق الخلطثطالوبىالنافقهاتنفهالجلث از ا

ااةسألز اازخةىةة ااوطاع اواعهسالويتالملخحاةالألزماأجه ةامجقعافإنالوةيلملت،اعخدهونالوهع الأللضسءاإىلااسإلضسف .الوثلينا

اوزؤترةستاالخلريعة ،ااولملؤترةستاالخلةسصااولوةطةس االحلنكثزقة ،ااغةريااولملنظمةستاالملةانيااولجملخمةعااولوخغهع ،الوغهلئيا

افيعةقااعنفةهذساالوةيتاالوخةةسمعيااتنكفةلا.الوىانة اايفااسونكسزةلااتشسمكاولإلقىقمق ،الواووق الملسوق اولملؤترستالو مللق االوبحثث

الملنسقشستااإمشسدالونكفقى اولألدو الوةىث از اقسلاة(الخلربلءافيعق اولوخغهع الوغهلئيااسألز اةينلملالملرخثىاايفقعلواربلءلخل

الألغهعة اازنظمة ااأ اهلس،ازةيل اموزساز الملخدهةالوثعاثالوثكسطاتاتةازهسالويتالوفنق الخلربةاأزس.الورقستستااحنثالملثجه 

الألزةمااوكةسطاتااخةربةااإىلااسإلضةسف االوةةسملي،االألغهع اواينسزجالو مللق اوىخنمق الواووياولوصناوقالملخحاة،اوألزمااولو ملل 

ا،(لوقثنقرةقفا اوىطفثوة االملخحةاةاالألزماوزنظم الوةسملق الوصح ازنظم ازثلالوخغهع اجمسلايفالوثطاع اذلتالألخيىااحاةلملخ

الطاقخصةسد االجملىةسااخةعالاازة االملخحةاةااوألزةماالوةسزة االجلمةقة ااإىلاتةسمعيذةساالوىانة ااتيفةعا.االوىان الملااالماافخةث 

اوإىلا،2030الةس ااخطة ااتنفقةهاايفاا ةةةالوخةايلضةةةاولتخةا ةةةازخساةالى الإلشيلفايفايةمئقرادوماوهالوه اايةةولطاجخمسل

االملنظم .ازؤمتي

ا

ااالألدولتاأناكمسالوىان اذكيالى ا2030الس اخط اتأتيا-3ا انخقاة اايفازةهكثمةااالألخةريةااهله ا1ستسورقستلملخصى 

اتةنه ااونكةياالوبىةالناااهةسااترةخة ااكةأدولتااأاساةس،ااأدعسالملاخط اويفالوخنمق ،ااخمثعلالملةينالوثسوثالواووياالملؤمتي

اأناكمةساااا.2لملرخالز اولو ملل الحملرن اولوخغهع الوغهلئيالألز اصخيافقمساشسزى اُنُهجااسلخمسدالملرخالز اوىخنمق ااخبططهس

اقةيلمااإن.الو مللقة ااولوخنمقة االوغهلئيالألز ااشأنالملخحاةاوألزمالوةسز اوىامةق الورنث الوةيلمايفازهكثملناودومذساالوىان 

                                                
1

،اوزبسدئالوثلينالوغهلئيالألز اتقسقايفاولوغساستالألمسسكاوزصسعاالألملضياحلقسزةالملرؤوو الحلثكم ااشأنالوطثلق الوخثجقهق الخلطثطاسألخص:ا  

 جلن الألز الوغهلئيالوةسمليالخلسص ااسطاتخثمسملتالملرؤوو ايفالو ملل اونظمالألغهع 
2

اخط الملاأدعساأاساسالوصسدمةال الملؤمتيالواوويالوثسوثاوخمثعلالوخنمق از ا.13وفةيةال  
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2025ااا-2016اوىفرتةالوخغهع ااشأنالوةملالةاال اعةى الوه الملخحاةاالألزم
الوةسملقة االوصةح ااوزنظمة االوفسواتةثد الوه ا3

اآوقستاجسنباإىلالوىان ،ادوماعهكياولوقثنقرقف،الو مللق اوىخنمق الواووياولوصناوقالوةسمليالألغهع ااينسزجازعااسوخةسونا

ااينةسزجااوصةقسغ ااحتاعةااايفالوشةيكسءااجهثدادلماأجلاز ااسوخغهع ،الملةنق الوالئم الملخحاةالألزماجلن اقبقلاز اوىخنرققا

اا.2025-2016اوىفرتةاتنفقه اوتسئلاإىلااسإلضسف اوه،الوخساعالوةملاوإلسماموزساإلعانالى اعيتنك الملا

ا

ازة اا2الهلةافااجسنةباازة االألولالملةس ايفازةس اولوخغهع الوغهلئياولألز اا4لملرخالز الو ملل اتنسولاز الويغمالى ا-4ا

اتيتبطاافهي"الملرخالز الو ملل اوتة ع الوخغهع اوحتر الوغهلئيالألز اوحتةققالجلث اإنهسء"اوذثالملرخالز الوخنمق اأذالفا

اعةالماااونطسقةه،االبقةخةهااحبنكةماالوىانة ،االمةلااإن.الملرخالز اوىخنمق الألخيىالألذالفاتغطقهسالويتالملرسئلاز ااسوةاعا

2030الس اخلط الألخيىاوألذالفاولوخغهع الوغهلئيالألز اابةا امولاطهال افضعا ا2الهلافاحتةقق
اتةةاداااإىلانظةيل اااا.5

الملرةخالز ااالوخنمقة ااأذةالفااز ا17الهلافاحتةققايفاذسز ازرسذم اأعضس اترسذماأنااثتةهسالوىان ،ايفالملصىح اأصحسب

اتة عة اااولةربااكسفة االملرةخثعستاالىة ااشيلكستلوالى اوقسئماتةسونياانهجالونهثضالرب"الألذالفاأجلاز الوشيلكست"اأ 

اا.ااكسف الملةنق الألليلفازشسمك 

ا

ادلةمااشةيوطاازةعااجقةال ااتخرقالوخغهع ،اوتثءالجلث التخئصسلايفالوبىالناجهثدااالمالملخةىة الوىان اأدولماوإنا-5ا

ازرةسح االوىانة ااتةثفيا.اولطاتةخةيلضااولملخساةة االوخنفقهاوتبلالملرخالز الوخنمق اأذالفاذوكايفامبسا2030الس اخط اتنفقها

الجملمثلةستااولتةخهالفاالونرةسءااومتنكة االجلنرة اااة ااولملرةسولةاالإلنرةسنااحلةةثقاالمليك ع الملنكسن الى اتشادامتنكقنق ا

اعخةىةقاازةسااذوةكاايفامبةساا،ولوخغهعة االوغةهلئياالألزة ااصةةقااالىة االوبىااوخةا الألتستق الوظيوفاز ااسلخبسمذسالملرخضةف ،ا

ااا.2030الس اخط ايفاولوخغهع الوغهلئيااسألز الملخصى ااسألذالفا

ا

 املستدامة؟ التنمية أهداف يف األمن الغذائي العاملي نةجل ستساهم كيف -ثانيًا
ا

الوةةسملياااسوخنرةققاالملخةىةة ااوثطاعستهةسااتنفقهذسالربا2030اوةس الملرخالز الوخنمق اخط ايفالوىان ازرسذم اتخحةقا-6ا

الوثيقةة ا الوىانة ااإصعاحاويقة اتشيحهسازساحبرباولوخغهع ،الوغهلئيالألز احتاعستازثلجه ايفالوخةسونيالوةملاوتقرريا

اصخيةاافقمةساالوخةا التخةيلض(ا1 :اأجلاز ازنخاىالوىان اتثفياتثفا،ذوكاإىلااسإلضسف ا.(ااCFS:2009/2 Rev.2اامقما

الوخاةسمباازة االوةامو ااولتةخفسدةااوىمرةسئلاازخبةسدلااتفةسذمااانةسءا(ا2 ا؛لوةسمليالوصةقاالى اولوخغهع الوغهلئيالألز احسو ا

الألزة ااحتةقةقااأجةلاازة ااوزرةخالز اافةسو انهجاحثلاوتةسماهسالورقستستاتنستقاتة ع (ا3 ا؛لوفسشى اولوخاسمبالونسجح ا

اونثلقةس ااكمقةس ااحتىةقعا ااوتخةق االوخةثةيااأوالوخةا ازثلل ااإايلزالوةسمليالطاتخةيلضازنسقشستاتةث .الوخغهع اوحتر الوغهلئيا

احمفة لتااوفهةماالمىقة ااأزثىة ااوىمشةسمك ااعةثفيااأنالجلقاةاولملمسمتستالملرخفسدةالوامو اتةستماشأناوز .الوةسز اوىةثلزلا

                                                
3

 .A/70/L.42 لوثيقة   
4

اتشملالبسمةا"لو ملل "الحملسصقلاولوثيوةالحلقثلنق اولحليلج اوزصسعاالألمسسكاوزملل الألحقسءالملسئق .  
5

أذةالفاالى اتبقلالملثسل،اتخصلالخلطثطالوخثجقهق الوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضياوزصسعاالألمسسكاولوغساةستالتصةسطا ازبسشةيل ااااا  

اشأنالألزة ااازعازرسذم اغريازبسشيةايفالوةاعااز اأذالفالوخنمق الملرخالز الألخيى.اعخنسولاإلسمالوةملا17وا16وا13وا10وا5وا2وا1لوخنمق الملرخالز ا

اازة الملرةسذمستااالوغهلئياولوخغهع ايفاظلالألززستالملمخاةالويلاطاا الألز الوغهلئياولوخغهع اوقامةاتبلالملةقش الى الوصمثداولورعا اولألز ازعالوةاع

  لألخيى.
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اوخة عة ااضةيومةااأعة ااأوااسورقستةستاالملخةىةة االونسجحة االونهجاوخحاعااأتستقس النصيل الوخبسدطاتاتىكاتةخرب.اوققثد الوخةا ا

اتنفقهايفالوبىااجبهثدالونهثضالى الملرسلاةالوثظسئفاتىكااثتع.الوةسمليالوصةقاالى اوتنستةهسالورقستستاا الوخةسمبا

ااا.2030الس اخط ا

ا

ا
ا

اااوتنستةهسالورقستستاا الوخةسمب
ا

اولإللمةسلالملطىةقااالإلنرةسنااحلةةثقاالوشسزلالإلحةسقاإىلاتؤد الورقستستازرخثىالى امتنكقنق ااقئ اوجثداعةخربا-7ا

ااوىحقا الوىانة ااتةةث ا.االملرخالز اولو ملل الحملر ن اولوخغهع الوغهلئيالألز اوخحةققالألتستق الوشيوطاز الونكسيف،الوغهلءيف

األضةسهذسااعؤعةاذساالورقستةستاازرةخثىاالىة االثلقة ااتثجقهةستاااثضعالملخةادع ،الملصىح اأصحسباعضمانهجاخعالااز 

اوىانة االورقستةستااأدولتاإن.الملرةخالز ااوىخنمقة االوثعاية االألاةةسدااوتخضم التخدالزهس،الملصىح اأصحسباجلمقعااومينك 

الحملرةن ااولوخغهعة االوغةهلئياالألزة ااتةةا اايفاتةؤيياالويتالملشسكلاتةسجلالنهس،اصسدمةاوتثصقستاتقستستاز اتخأوفاالويت

اتىةكاااخحاعةاااوىانة االورنثلتالملخةادالوةملااربنسزجالملةنق الوةضثع الملفخثح الوةملاجممثل اقسزت.الملرخالز ااولو ملل 

الخلةربلءاافيعةقا اولوخغهعة االوغةهلئياااةسألز االملةةيناالملرخثىايفقعلوالخلربلءافيعقالملال اتنبثقاأنامينكنهسالويتاالملشسكل

الملرخثى الورقستةستااتطةثعيااجةيىا.الملصىح اأصحسباونةسشستالوخاسمباتةستمازثلاوىان اأخيىااأنشط ال اأو(الويفقع

ااسوخةسويااجيةىةهساازةساالنهةساالملرؤووق ايفاتشسمكثلالوهع الملةنق الألليلفاكسف اجسنباز االوىان ال الوصسدمةاولوخثصقست

اعرةسذماافرثفا،ولوةسملياولإلقىقميالوةطي الملرخثىالى التخدالزهسايفالوخةسوناتة ع ااأزس.اا2030الس اخبط اصى اذلت

ااا.2030الس اخط اااخنفقهالونهثضايفازبسشيةازرسذم 



6 CFS 2016/43/6 

 

اشةسزعا ااإلةسمل ااوىانة االوخةساعااولوخغهعة االوغهلئياوألز الوةسمليالطاترتلتقايالإللسماعةا ا،2009الس اإصعاحازنها-8

اعخضةم ااونكةياالملنخظماوىخحاعثاخيضعاوذث.اوألمسهلمساوتقستستهساولوخغهع الوغهلئيالألز اطاترتلتقاقستازيجةق اونةط ا

الوخثجقهق الخلطثطايفالوىان ال الوصسدمةالورقستستازنخاستاتخمثلالوىحظ ،اوحخ .اوىان الجلاعاةالورقستستاصنكثكا

ازبةسدئااويفا،لوثلينالوغهلئيالألز اتقسقايفاولوغساستالألمسسكاوزصسعاالألملضياحلقسزةالملرؤوو الحلثكم ااشأنالوطثلق 

الوغهلئيالألز ااشأنالوةملاإلسماويفالألغهع ،اونظمالو ملل ايفالملرؤوو ااسطاتخثمسملتالخلسص الوةسملياالوغهلئيالألز اجلن 

امبةساالجملةسطاتااملدخىةفاالوةةسايةاالملرسئلاز اولتة السئف الورقستستاتثصقستاتنسووت.االملمخاةالألززستااظلايفاولوخغهع 

اولطاتةخثمسماا،لألغهعة اازة ااولملهةامااولوفسقةااا،ولملقةس اا،لجلنرة اااة ااولملرةسولةاا،لملنسخاوتغريا،لألغهع ااأتةسماتةىبافقهس

اتررتشااوذي.اولوخغهع الوغهلئيالألز ايفالملسئق الألحقسءاوتياق الملرخالز الألمسسكازصسعااودومالحلقث اولوثقثدا،لو مللي

ااالويفقعالملرخثى.لخلربلءافيعقال الوصسدمةاالألدو الى الوةسئم ااسوخةسمعيالسدة

ا

اوفيعةقاالملرةخةبىق ااوىخةةسمعياالملثلضةقعاالخخقةسمااذوكايفامبسالورنثلت،ازخةادةالوةملاايلزجايفالألنشط اتةيعياواىا-9ا

اتةةسمبااصةةقااالىة ااجلهثدذةساامينكة ااكقةفاااثضثحاتشيحاأناوىان اعنبغيا،2019از الاخالءا،لويفقعالملرخثىالخلربلءا

اا.ا2030الس اخط اتنفقهاحتاعستاتنسولايفالملصىح اأصحسباز اوغريذمالأللضسءادلمايفاترسذماأنااولترسقهسالورقستست

اأجلااز اوىان الوخثجقهق الملهكيةاإىلا2030الس اخبط الملة الملثضث العاق اتةققمايفاوعانخةسءازةقسماإضسف القرتحتاوقا

الوثسوثة ااالوةاومةاايفااشةأنهسااقةيلمااطاختسذالوةمل،اجممثل اقبلاز اأووثعستهساوحتاعاالملرخةبىق ،اولألنشط الأللمسلالخخقسم

الملرةسذم اااإىلاتيزةياالوةيتاا2030الةس ااخلط الحملادةالجلثلنباعةق  اأناوىان الملرخةبىياوىةملاعنبغي.اوىان اولألماة 

اجهةاااعبهلااوتثف.اا2030اخط ااخنفقهالونهثضايفازرسذمخهسااثضثحاذوكال الونسجمالملنخجاعشيحاأناوعرخثجبافقهس

الطاجخمسلةستااايفاأوالوةسزة االوةاومةاايفالوبىةالنااخةربلتااتةستمال الونسمج اولوخحاعستالوثغيلتالتخدعاصاأجلاز اأعضس 

ا.لويفقعالملرخثىالخلربلءافيعقالنسع اترخثجبالويتالواوملتاا ازسالملدصص 

ا

اوحترة االوغةهلئياالألزة ااوحتةققالوفةياإنهسء"اأ اا2الهلافاا اوىيولاطاأمشلافهمايفاترسذماأناوىان امينك ا-10ا

الىة ا.الورقستستالترسقاتة ع اأجلاز ا2030الس اخلط الألخيىاولوغسعستاولألذالف"الملرخالز الو ملل اوتة ع الوخغهع ا

اإىلاتةؤد االوةيتاالوخنفقةهاايفاولملةسعضستالألليلفاونكسف الويلحب اوىحىثلاممنك افهمالى الملرسلاةامينكنهسا،لخلصثصاوجه

الوصةاد،ااذةهلاايف.ا2030اخبطة االوصةى ااذلتاولجلثلنةباالملرخالز اولو ملل اولوخغهع الوغهلئيالألز احتةققااسجتس الوخةا ا

اهسنتخضةماالوةيتاالألخةيىااولوغسعةستااولألذالفا2الهلافاا "الويلاط"الى الوةملاإزنكسنق ايفالونظيالوةملاجملمثل اجيثزا

الوغةهلئياالألزة اامبةسجلة االخلسصة ااولوفةيصاالوخحةاعستاااشةأناالملصةىح ااأصةحسبااا الوخفسذماحتر اأجلاز الخلط ،ا

ااشةأناالوىانة اايفالوةمةلااإلمشسدازفقال اذوكاعنكثناوقا.الملرخالز الوخنمق اأذالفالربالملرخالز اولو ملل الوخغهع اوحتر ا

ااشةأناالمةلاالقةرتلحااإزنكسنقة اايفاأعضةس االوةمةلااجممثلة ااتنظةيااقةاا.الملرخةبلايفاولترسقهسالوةسملق الورقستستاا الوخةسمبا

اااا."لوثلنق الوخنمق اخططايفااه،الملخصى اولوغسعستاولألذالفا2الملرخالز الوخنمق اذافاإدملجاواىاتنشأالويتالوخحاعست"اا
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ازرةخةبعا االويفقةعالملرةخثىااالملنخةاىالورقستةيااايفالورةنث ااوعاتخةيلضازثلضقعايفاتنظياأناأعضس الوىان اواثتعا-11ا

اتةثفيااوضمسناذوك،الى اانسءا2019از الاخالءالورقستستالى المىهساتربزجاوأنالورنخ ،افرتةااةاازسااالةا امينك الوه 

اوفيصة ااإزنكسنق ايفالونظياإىلازالثةالوةملاجممثل اوإن(.الألقلالى اشهيل ا18 الخلربلءاوفيعقاتةيعياإللالداالونكسيفالوثقت

الورةمسحاالةرباالملرخةبلايفالوىان اايجم اعره لاأناذوكاشأناز (.اتنثلتا4ازثعا  اوىخدطقطازاةاألثلاززينااأفقاحتاعا

الملثلضقةق الطاتخةيلضستازثلالوىان ،اخسمجالوصى اذلتالإلجيلءلتازعااسوخآزماوتنفقه الورقستستالى الوةملاااستخنكمسل

اا.الويئقرق الواووق اولإلجيلءلتالملؤمتيلتاأوالويفقعالملرخثىالورقستيااوىمنخاى

ا

ااوتنستةهسالورقستستااخةسمبالملخصى الوىان اأنشط اا-1الجلاول
ا

االنتيجة امتى   منا النشاط

لوىان اتثصقستاوزنخاةستالىة ااااتضعاا1-1

زرخثىالورقستستاوالمالوةملالى الوخةيعةباا

اا الورقستستاا

جممثلةة الوةمةةلا

فخثحةةةةةةةةةة االمل

الوةضثع 
ا

اينةةةسزجالوةمةةةلا

الملخةادالورنثلت
ا

لوةةةاومةالوةسزةةة ا

اوىان 

زنخاستالوىانة الوةيت،احة ااااالوةملاجسٍم

نهةةةثضالوترةةةخدا ،اتةةةالماا

ا2030خبط الس ا

تضقفاجممثل الوةملازةقسمل اوعانخةةسءاااا1-2

 مبسايفاذوةكااالألنشط الملرخةبىق اوىان خيصا

(اإلدملجالويفقةعالملرةخثىاااتةسمعيافيعقالخلربلء

اصىخهسااأذالفالوخنمق الملرخالز ا

جممثلةة الوةمةةلا

فخثحةةةةةةةةةة االمل

لملةنقة ااالوةضثع 

اربنةةسزجالوةمةةلا

الورنثلت الملخةاد

وىاومةالوةسزة ايفاا
اااا2016

قةةيلمايفاالختةةسذ

لوةةةاومةالوثسوثةةة ا

اوىان ا ولألماة 

اا2016لس ا

أنشةةط الوىانةة الملدطةةطاهلةةسااا

ا2030اسطاترسقازعاخط الس ا

خةةادالورةنثلتااالملعشيحااينسزجالوةملااا1-3

ا،2030لمتبسطالونشسطالملدططاوهاخبط الةس اا

وعطىبازيلجةعاصةيحي الىة اصةةقاانخةسئجاااااا

الورقستستاا

جممثلةة الوةمةةلا

فخثحةةةةةةةةةة االمل

لملةنقة ااالوةضثع 

اربنةةسزجالوةمةةلا

الملخةادالورنثلت

ا2016-2017

إلقيلم ايفالواومةا

لويلاةةةةةةةةةةةةة ا

اوىان ا ولألماة 

واةةيلزجالوةمةةلاا

خةةةةةةةةةةةةادةالمل

لورةةةةةةةةةةنثلتا

لملرخةبىق احخة اا

ا.ا2030

أنشةةط الوىانةة الملدطةةطاهلةةسااا

ا2030اسطاترسقازعاخط الس ا

لملفخثحةةة اتنةةةسقماجممثلةةة الوةمةةةلاااا1-4

اإزنكسنق الوةملالى :الوةضثع ا

ا

اجممثل الوةمل

الوةملااينسزج
ا

لوةةاومةالويلاةةة اا

ولألماةثناوىان ا

لحخمةسلالوخثلفةقااشةأنالوةمةةلاااا

الى :اااا

ا
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لويلاطاا الألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل اا-

لملرخالز اوأذالفالوخنمق الملرخالز الألخيى،ا

وةةالمالملنسقشةةستالملرةةخةبىق احةةثلاأووثعةةستاا

الوةمل

ا

لوخحاعستالويتاتثلجههسالوبىةالنايفاإدملجااا-

وزساعخصلااهاز اأذالفاوغسعست،اا2لهلافا

ايفاخططالوخنمق الوثلنق ا

لوةةةاومةالوةسزةةة ا

اوىان 

لوةةيلاطااةة الألزةة الوغةةهلئياا-الألز الوغهلئي

ولوخغهعةة اولو مللةة الملرةةخالز اا

وأذةةةالفالوخنمقةةة الملرةةةخالز ا

الألخيى

ا

لوخحةةاعستالوةةيتاتثلجههةةسااا-

وزساا2لوبىالنايفاإدملجالهلافا

عخصلااهاز اأذةالفاوغسعةستااا

ايفاخططالوخنمق الوثلنق 

ترخنكشةةفاجممثلةة الوةمةةلاإزنكسنقةة ااااا1-5

اوفيص اوضعالمىق األثلاأجعا اوىخدطقط

اجممثل الوةملا
ا

ااينسزجالوةملا
ا

لوةةةاومةالوةسزةةة ا

اوىان 

ا2016-2017
ا

لوةةاومةالويلاةةة اا

ولألماةثناوىان ا

الألز الوغهلئي
ا

لاخةةةةةالءازةةةةة ا
ا2019

ممنك الى ازعاءز ازهىة ااالتفسق

زةة اأماةةعاتةةنثلتاوىخدطةةقط،ا

ز اأجلاتة ع المل عااز الوخآزما

ا اأنشط الوىان اوا اخطة اا

السملق ا

ا

اتةستمالوامو اوتبسدلالملمسمتستالجلقاةاولوخحاعست
ا

إناتبسدلالوخاسمباولوخةىماز الألقيلناوأصحسبالملصىح الملخةادع السزلامئقريايفافهماأع از الورقستستاذياا-12

مينكة اوةهوكاأعضةس اأناعةة زالإلجةيلءلتالوخةسونقة اولوشةيلكستاااااااالوخحاعستايفالورقسقستالملدخىف .الوفةسو اوكقفق ازةسجل ا

دةاأعضس از الوخةسوناا اسرخفلملدلالملمسمتستالجلقاةاولوامو الوفةسو .اتشاعالوىان الأللضسءاوأصحسبالملصىح الى اتبس

تثفاتيزياإىلاز عااز اتة عة اذةه الوثظقفة ااسلخبسمذةساااااا،2030يفاتقسقاخط الملاواىالنالجلنثباولوخةسونالوثعايي.ا

زنكمعا اضيومعس اطاتخةيلضستالوخةا الى الملرةخثىالوةةسملي.اتةثفاترةسلاالونةسشةستاولطاجخمسلةستالوخفسلىقة الىة افهةماااااااااا

نفقةهاالوخحاعستالملىمثت اأوالوةثيلتالويتاتنشأاواىالورةياإىلاحتةققالألز الوغهلئياولوخغهعة ايفاتةقسقالتةرتلتقاقستاتااا

مبسايفاذوكاكقفق ازةسجل اجمسطاتا"لطامتبسط"اوإدلمةالملةسعضستالحملخمى .اتثفاعصباذوكايفالمىقة ااا2030خط الملا

خةادالورنثلتاوعرخفقاالوامو ازة الخلةربلتاوةاىاتطبقةقالوخثجقهةستالحلسوقة اوىانة الىة ازرةخثىاااااااااالملاينسزجالوةملا

خةىماز اجتسمبالآلخيع اولتخدال الورقستستالونسجح الىة ااتثفامينّك الأللضسءاوأصحسبالملصىح از الوولورقستست.ا

الملرخثىالوثليناوتة ع الوخنرققالوةسمليازساا الجلهستالوفسلى .ااا

ا

ااثجهاخسصاإىلايعاثازرسئل:االنسع الوىان مينك اوفتا
ا

الإلجيلءلتالويتالختهتايفالمىق اصقسغ الورقستستاوضمسنالا التخثنسءاأ اليف؟اذيازساا(ا أ
ا

اامةسااة الوةطسلةستاوتقرةريالوخنرةققااااافقلآلوقةستاأوالملنخةاعستالوةيتاأنشةئتاوخة عة الوخنكسزةلاااااااذيازساا ب(

اا اأصحسبالملصىح ؟ا
ا
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كقفاتخماإتسح الوبقسنستالويتاجيةي امجةهةسايفاإلةسماأذةالفالوخنمقة الملرةخالز اجلمقةعاأصةحسباااااااااا ج(

اوكقةفاجيةي التةخدال اتىةكالوبقسنةستازة اقبةلاأصةحسبالملصةىح اوخحرة اتصةمقمالورقستةستااااااااااااا،لملصىح 

اولوخنفقهاولونخسئج؟

ا

يفالملرخةبل،امينك اوىانة اأناتةالثاإىلازرةسذمستاحتةاداوتثيةقالوخاةسمبااشةأنالجلهةثدالوةطيعة اوخحةقةقاااااااااااا-13

ئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز .اجيي اإلالداتىكالألذالفالوثلنق اوغسعستاأذالفالوخنمق الملرخالز الملخصى ااسألز الوغهل

مبسافقهةسالجلهةستالألكثةياتةأييل ااسنةةال الألزة الوغةهلئياوتةثءالوخغهعة ااااااااااا،لملرسذمستاز اقبلالوبىالناولجلهستالألخيى

خساةة اااأشنكسهلمساكسف ،اوممبسااسوخةسونازعالألجه ةالإلقىقمق اوزنظمةستالوبحةثثالو مللقة الواووقة اولملنكستةبالوةطيعة الواااااا

كةسطاتالألزةمالملخحةاةالألخةيىالوةيتاوةاعهساوطاعة ايفاجمةسلالوخغهعة ،اوطااتةقمساااااااااااوطاتالملخدهةاز اموزسازةيل اهلةساواوىثكس

خعالافرتلتازساا الواوملتاوجتمقعانخسئاهسازة اخةعالاااا الملرسذمستلوقثنقرقفاوزنظم الوصح الوةسملق .امينك ازنسقش

ونكرتونياوىان .اومينكة اتةةاميهساإىلالوةاومةالوةسزة اوىانة اولنةاالطاقخضةسء،اااااااازثج اويئقسالوىان اونشيذسالى الملثقعالإل

ا(.ا19ولوفةيةاا1الملىحق أنظياأعضس االويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيإحسوخهساإىلا

ا

امينك اوخىكالألنشط اأناتخدهاأشنكسطا الاة،احبربالملثلمدالملخسح :ااا-14
ا

  اشةأنالوخةةا الوةطةي ااااالملنخةاىالورقستةياالويتاترخنكملالملرسذمستالوطثلق الملةازة اإىلااالتجارب القطرية

ستالوثلنقة ااقوتةستةمالطاتةرتلتقاااالوةةبةستالى اصةقااتنفقةهاأذةالفالوخنمقة الملرةخالز اولوخبةسدلااشةأنااااااا

اا2030.6وىنهثضااسألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز ايفاتقسقاتنفقهاخط ا

 اشأنالتخدال ازنخاستالوىان ،اوتثيققالحملف لت،اولوةقثداولونخسئجالحملةة احثلازنةخجاا دورات للتقييم

زة اوىان الىة الملرةخثىالحملىةياأوالوةطةي اأوالإلقىقمةيا زثةلالطاجخمةس ااشةأنالخلطةثطالوخثجقهقة ااااااااااا

ومةالوطثلق ااشأنالحلثكم الملرؤوو احلقسزةالألملضةياوزصةسعاالألمسةسكاولوغساةستالمل زةعالةةا اوةاىالوةااااااااا

ا.وىان (اولملرسذم ايفامصاالوىان الوثسوث اولألماة 

  ،لويتاتنظةيايفالملمسمتةستالجلقةاةاولوخةةسونالونةسج الىة ا خىةفااااااااا2017ااءل از االدورات املواضيعية

اوتثيققالونخسئجاونشيذس.ا2030ذلتالوصى اخبط اا7لملرخثعستااشأنالملرسئل

 اا8.حثلالألووثعستالإلقىقمق اأوالملرسئلالوةسايةاوىحاوداتنّظماحلقات عمل جملموعة من البلدان

  ز اتنظقماألضسءالوىان اوغريذماز اأصحسبالملصةىح ااسلخبسمذةساليعةة اغةرياممسقة اااااااجتماعات جانبية

 . وىخةىماووخبسدلالملةسمف

ا

                                                
ا.اويفقعالملرخثىلالملنخاىالورقستيعيك اذهلالونشسطالى اتةستمالوخاسمباووقسالى امصااتةسمعيالوبىالنالمليفثل اإىلااا6
اا.لى اتبقلالملثسل:ا"جتسمبالوبىالنايفادلماتعاتلالوةقم المليللق اوىخغهع "اا7
اقااتنكثناحىةستالوةملاتىكازيتبط ااسونشيالورنث اوىخةةسمعيالخلمرة الة الوىمحة الوةسزة الإلقىقمقة الة النةةال الألزة الوغةهلئيا "لطاتخةيلضةستااااااااااااا8

ا.لإلقىقمق "(الويتاتنخاهسالوفسو
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اأنشط الوىان الملخصى ااخةستمالوامو اوتبسدلالملمسمتستالجلقاةاولوخحاعستاا-2لجلاولا
ا

االنتائجامتى  امناالنشاط

لتخفسدةالواوملتادموتس ااا2-1

زةة الوخنفقةةهالوشةةسزلاألذةةالفا

لوخنمق الملرخالز الى الوصةةقااا

لوةطي ااسطامتنكسزالىة اتةةسمعيااا

لويفقةةةعاالملنخةةةاىالورقستةةةيا

ا.االملرخثى

أزسنةة الوىانةة اانةةسءا

لىةةة الىةةةبازةةة اا

الجلمةق الوةسز ااا

ا

الجلمةق الوةسز او/أوا

افرتةازساا الواوملتاا
ا

للخبةةسمل ازةة الوةةاومةااا

لوثسوثةةة اولألماةةةة ااا

وىانةة ازةةعالجخمةةس اا

خةةةسص،اوزةةة ايةةةماا

حبرةةةبازةةةساعةةةخمااا

زةة اخةةعالاا،تةيعةةي 

جممثلةةةة الوةمةةةةلاا

فخثحةةة الوةضةةةثع المل

لملةنق ااربنسزجالوةملا

زخةةةادالورةةنثلتاأواا

لملنكخب/لجملمثلةةةةة ا

الطاتخشسمع ا

لوخحاعاالملشةرتكاوىخحةاعستااااا-ا

ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى اا

لألزةة الوغةةهلئياولوخغهعةة ااخحةقةةقا

ولو ملل الملرخالز ايفاتةقسقاخطة ااا

،اوإمشةةةةسدالوةمةةةةلا2030لةةةةس ا

لملرةةةخةبىياوخةةةةسمبالورقستةةةستاا

اولترسقهس.
اا
انةةسءالوخةةآزملتاولوخفسلةةلازةةعاااا-

االويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستي
ا

خعاصةةةستاوىانةةة احتةةةسلاإىلااا-

الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستي

لسملق اوىان االجخمسلستاا2-2

اشةةأنالوخاةةسمباولملمسمتةةستاا

لجلقةةاةالىةة اصةةةقااتطبقةةقااا

اقيلملتالوىان اوتثصقستهسا

أزسنةةةة الوىانةةةة ،اا

جممثلةةةة الوةمةةةةلاا

لوةةةةةيتاتررتشةةةةةاا

األمةةةةةسلامصةةةةةااا

الجملمثل 

ا

الجلىر الوةسز 
ا

للخبةةسمل ازةة الوةةاومةااا

لوثسوثةةة اولألماةةةة ااا

وىانةةة ،اوزةةة ايةةةماا

حبربازساعةةيمازة ااا

ااينسزجالوةمةلاا خعال

لورةةنثلتاأواخةةةادالمل

لملنكخب/لجملمثلةةةةة ا

الطاتخشسمع 

لوخحاعةةاالملشةةرتكاوىخحةةاعستاااا-

ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى اا

استخدال ازنخاةستالوىانة الوةيتاااا

تيشاالأللمسلالملرةخةبىق اوىخةةسمبااا

اةة الورقستةةستاولطاترةةسقافقمةةسااا

ااقنهس
ا

خعاصستالوىان الويتاتةخحسلااا-

لويفقةةةعاالملنخةةةاىالورقستةةةياإىلا

الملرخثى

دومةازثلضةةقةق احةةثلاااا2-3

الوامو الملرخفسدةاا

جممثلةةةة الوةمةةةةلا

فخثحةة الوةضةةثع االمل

اشأنالوخغهعة اوةةس ااا
اا2017

ا

تةةةةةرتحاجممثلةةةة ا

فخثحةةةة المللوةمةةةةلا

لوةضةةةثع الملةنقةةة اا

اربنةةةةسزجالوةمةةةةلاا

خةةةةادالورةةةنثلتالمل

الوةسز او/أوالواومة

افرتةازساا الواوملت

ا

حبربازساعةةيمازة ااا

ااينسزجالوةمةلاا خعال

زخةةةةةادالورةةةةنثلتاا

ولملنكخب/لجملمثلةةةة ا

اللخبةسمل اا لطاتخشسمع ،

لوةاومةااايفا2017ز ا

لويلاةةةة اولألماةةةة اا

لوخحاعةةاالملشةةرتكاوىخحةةاعستاااا-

ولوناسحستايفالورقستستالملخصةى اا

اخحةقةةقالألزةة الوغةةهلئياولوخغهعةة ا

ولو ملل الملرخالز ايفاتةقسقاخطة ااا

،اوإمشةةةةسدالوةمةةةةلا2030لةةةةس ا

خةبىياوخةةةةسمبالورقستةةةستاالملرةةة

اولترسقهس.
ا

خعاصةةةستاوىانةةة احتةةةسلاإىلااا-

الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستي
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االنتائجامتى  امناالنشاط

زثلضقعاعخمالورتكق ا

لىقهةةسايفالورةةنثلتا

لملةبىةة اكةةياتثلفةةقاا

الىقهسالواومةالوةسز اا

ا

ا9وىان 

لملا صصة اااحىةستاا2-4

وىمرةةسئلالإلقىقمقةة اأوالوةةةسايةا

اوىحاوداا

جممثلةةةة الوةمةةةةلا

الملفخثحةة الوةضةةثع ا

لملةنقةةةة ااربنةةةةسزجا

لوةمةةةةةلالملخةةةةةةادا

الورنثلت؛ا
ا

ألضةةةةسءالوىانةةةة اا

اوأصحسبالملصىح ا

الجلىر الوةسز او/أو
ا

افرتةازساا الواوملت
ا

يفاموزةةساأوالملنكستةةباا

الملقالنق 
ا

لاخةةةالءازةةة الوةةةاومةا

لويلاةةةة اولألماةةةة اا

اوىان ااا

حتاعةةاالوثغةةيلتالحملةةادةايفاااا-

لألقةةسوقماأوالورقستةةستالونسجحةة ااا

لخلسصةةة ااسألقةةةسوقمازةةة اأجةةةلااا

لونهثضااأذالفالوخنمق الملرخالز ا

إلمشةةسدالوةمةةلالملرةةخةبىيالىةة اااا

اصةقااتةسمبالورقستستاولترسقهساا

لطاجخمسلةةستالجلسنبقةة ااا2-5

خةةعالالنةةةةسدالوةةاومةالوةسزةة اا

اوىان اا

ألضةةةةسءالوىانةةةة اا

الملصىح اوأصحسب

لوخحاعاالملشرتكاغةريالويمسةياااا-الواومةالوةسز ،اتنثعس اا

وىخحاعستاولوناسحستالى اصةقاا

لورقستستالملخةىة ااخنفقةهالهلةافااا

وزةةساعخصةةلااةةهازةة اأذةةالفاااااا2

اوىخنمق الملرخالز .ا

ا

الألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز اولطاتخةيلضالملثلضقةيالوةسملي

ا

لوشسزلاطانةال الألزة الوغةهلئياوتةثءالوخغهعة احةثلالوةةسملازهةماوخحاعةاالطاجتسذةستالوةسملقة اااااااااااإنالطاتخةيلضاا-15

ولجملسطاتالويتاتؤد افقهساقى الوخةسمباا الورقستستالوةسملق ااةيقى الوخةا .اانسءالىة اتةةسمعيازنظثزة الألزةمالملخحةاةاااااا

ولوخةيعيالمليحىيالورنث اوألزة الوةةس اوألزةمالملخحةاةااشةأنااااااا11زثلاتةيعياحسو النةال الألز الوغهلئيايفالوةسملا10لملخسح 

أذالفالوخنمق الملرخالز اولوةملالوخحضري ايفافرتةازساا الوةاوملت،اتةثفاتنةسقمالوىانة الوخةةا الوةةسملياولإلقىقمةياااااااا

وحتىقةلااتةثفاعةخمالتةخنكمسلالونخةسئجالونكمقة اهلةه الوخةةسمعيالوةيتاتةثفيالوبقسنةستاااااااااااولى اصةةقاالملنكسفحة .اااا12ولوةطي 

لطاجتسذستاولوخحاعستاولوةثلزلالملةا ى ايفاحتةققاأذالفالوخنمق الملرخالز ،ااثلتط ازنسقش انثلق اتبق  الملةيف الوةمىق ا

                                                
ا.اا2"زشسمك الوىان ايفالونهثضااسوخغهع "،الوفةيةااCFS 2016/43/9أنظيالوثيقة ااا9

يعةيالمليحىةيااامينك اوخىكالونخسئجاأناتخضم :اتةيعياحسو الألغهع اولو ملل ايفالوةسمل،اولوخةيعيالورنث اوىمةيمالخلسصالملةينااسحلقايفالوغهلء،اولوخةاا10

اوىمؤمتيالواوويالوثسنيالملةينااسوخغهع اولوخةيعيالمليحىيالوةسمليالجلاعااوألز الوةس ااشأناأذالفالوخنمق الملرخالز .ا
لوةةسملي،ااالألغهعة الوةسملالوه اتشرتكايفانشي الوفسواولوصناوقالوةاووياوىخنمقة الو مللقة اواينةسزجاااااايفوتثفاعخماتة ع اتةيعياحسو النةال الألز الوغهلئيااا11

اأذةالفالوخنمقة ااااونكياعغطيالألز الوغهلئيافضعا ال الونخةسئجالوخغهوعة اوكقةفاتخصةلاذةه الونخةسئجااسإلاةسزلتالملخةىةة ااسوغسعةستالألخةيىاذلتالوصةى ااااااااااا

الوةسمل."ايفز الوغهلئيالملرخالز ؛اوز الملخثقعاملنظم الوصح الوةسملق اولوقثنقرقفاولوبنكالواووياأناترسذماذياأعضس ايفا"لوخةيعيالجلاعاال احسو النةال الأل
معيالورنثع الإلقىقمق الوةسز الوةيتاتنشةيذساااسلوخةامينك اوىمنسقشستاحثلالألز الوغهلئياولوخغهع الى الوصةقاالإلقىقمياأناُتالمااصثمةازفقاةااثلتط اا12

الوفسواانسءالى العاقستالوخةسون.ا
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اةسجلث اوتةثءالوخغهعة .ااااالوثلتة األصحسبالملصىح الملةنق امبسايفاذوكاوجهستانظياوجتسمبالجملمثلستالألكثياتةأييل ا

وتةثفاتةالماحتاعةااأووثعةستاااااالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيز ازرسذم الوىان ايفاوتثفاتةخربانخسئجالواومةاج ءل ا

الأللمسلالملرخةبىق اضم المىق ااينسزجالوةملازخةادالورنثلت.ا

ا

اأنشط الوىان الملخةىة ااستخةيلضالنةال الألز الوغهلءاوتثءالوخغهع الى الوصةقاالوةسمليااا-3لجلاولا
ا

االنتائجامتى امنااألنشطة

زنسقش احثلالوخةا اا3-1

ولوخحاعستايفاحتةققا

لألز الوغهلئياولوخغهع ا

لحملرن اولو ملل ا

الملرخالز ا

ا

لتفةتالونخسئج/لخلعاصستالى الوخةا ايفاتنفقهاالواومةالوةسز الواومةالوةسز ا

أذالفالوخنمق الملرخالز الملخصى ااسألز الوغهلئيا

ولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز ،احمادةا

خحاعستاولوةثلزلالملةاى ،اوتةققمالحلسج اإىلالو

لملاممنك ايفالملرخةبلاوخةسمباتقستستالوىان ا

ا لى اأناعرخنكملاانخسئجادوملتاتةستمالوامو (.ا

ا

  املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية الرفيعااملنتدى السياسي التعاطي مع  -ثالثًا
ا

استخةيلضالوخةا الوةسملي،اوتقرةرياتةستةماااالملرخثىلويفقعاالملنخاىالورقستيلى الملرخثىالوةسملي،اتةضياوطاع اا-16

،اوتثفريالإلمشةسدالورقستةياوتة عة الطاترةسقاولوخنرةققاااااا13لخلربلتا"مبسايفاذوكالوناسحاولوخحاعستاولوامو الملرخفسدة"ا

صةى افضةعا الة اأصةحسبااااالوا اتقستستالوخنمق الملرخالز الربالونظس اكىةهااثلتةط اإدملجاذقئةستالألزةمالملخحةاةاذلتاااااا

ازصىح اآخيع .اا

ا

تةخنكثنازالثزة ازة اقبةلالوىاةسناااااا"الويفقةعالملرةخثىااالملنخاىالورقستيإنالطاتخةيلضستالملثلضقةق الوةسملق ايفاا-17

ناتةربزالوطبقةة اااأايعنبغةاالوةيتااولملنخاعستلوفنق اوىماىسالطاقخصسد اولطاجخمسلياوغريذساز الهلقئستالحلنكثزق الواووق ا

لملخنكسزى اوألذالفافضعا ال الويولاطافقمسااقنهس.اوتثفاترخةطباكسف اأصحسبالملصىح الملةنق ،اوحقثمةساأزنكة اتةثفاااا

إنازنسقشستالوىان ،امبساأنهساتخنسولااةمقاأكرباحسوة ااا14."وتخرقازةهسالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيتصبايفادومةا

لألتبسبالونكسزن اولورقستةستالونسجحة اولوةةبةستاوتخبةسدلالوخاةسمب،اومينكنهةساتةةاعمااااااااالألز الوغهلئياولوخغهع ،اتخنسول

لويتاتنكثناولتة اوشسزى ااسوضيومة.ااتثفاتةةا الوىانة ازرةسذم ااااافيعقالخلربلءالويفقعالملرخثىزرسذم اقثع ايفادوملتا

زة اخةعالالوخثلصةلااسطاجتةسذ ازةعاااااا،ا2030لتخبسقق اوىمخساة اولطاتخةيلضالوةسملق ايفاخط الوخنمقة الملرةخالز اوةةس اااا

اااوزرسذم ازنخظم اعبىغالنهسامئقسالوىان .الويفقعالملرخثىالورقستيالملنخاى

                                                
اا82الوفةية،ا2030الملرخالز اوةس الوخنمق خط ااا13
14

ا.83الوفةية،ا2030امق الملرخالز اوةس نخط الوخاا
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مبساعخرقازعالوطيلئقالوةيتااالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيتخرة الوىان اإىلاأناترسلاااصثمةازبسشيةالملاا-18

حادذساقيلمالجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاةااشأنالملخساة اولطاتخةيلضالى الملرةخثىالوةةسملي؛اولةربالملرةسذم ايفاقةيلملتاااااا

،اوتةثفاتنكةثنازخاسواة ،اااالويفقعالملرةخثىاالملنخاىالورقستيلوىان اويفانخسئجالألنشط ،الملفصى الى ازةس الحخقسجستا

مشسدلتاأوالوطىبستالوثلمدة.اوتةثفاتنظةيالوىانة ايفاإزنكسنقة الملرةسذم احة اعنكةثنالألزة الوغةهلئياااااااااالناالطاقخضسء،اوإل

لملنخةاىاامبثلضةقعالطاتخةيلضةستالوةسملقة ،اكمةسايفالجخمةس ااااااا إزسازصةاماتيكقة ازبسشةياوإزةسازةيتبطاااااولو ملل الملرخالز ا

اااحتتاملسع الجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاة.اةةنلملالويفقعالملرخثىالورقستي

ا

الألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز احتتالطاتخةيلضالملثلضقةيالوةسمليالملبسشياأوااسطامتبسطااه
ا

لملنخةاىااز اأجلاضمسناحر اتثققتازرسذمستاوتغهع اولتخدال الو خمالورقستيالوةسمليالوه اأدىاإىلالنةةسداا-19

أوالنةةةسد ايفاتةقسقالجلمةقة الوةسزة اااااا،يفاتقسقالجملىسالطاجخمسلياولطاقخصسد ايفاعثوقث/متثزالويفقعالملرخثىالورقستي

وألزمالملخحاةايفاتبخمرب/أعىثل،اقااتيغبالوىان ايفازيللسةازساعىي:اعؤد انةسشالةس اوىانة ا صةصاملرةسذم الوىانة اااااا

لوىانة اااوتنكىقةفازنكخةبااإىلالختسذاقيلمااشأنالإلمشةسدالوثلتةعاااا،لويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيحتتاملع التخةيلضا

يفافرتةازساا الواوملت.اتةا الملرسذم الونهسئقة احتةتاااالملفخثح الوةضثع ثل الوةملاماستخنكمسلالملرسذم الويتاتةاذساجم

فخثحة االمللوةمةلاايفاعثوقث/متةثز.اإناجممثلة اااالويفقعالملرةخثىاالملنخاىالورقستيتىط امئقسالوىان احبىثلازثلاالنةةسدا

لوةضثع الملةنق ااربنسزجالوةملازخةادالورنثلتازالثةاإىلالونظيايفازعاءز اتأتقساجممثل الملازفخثح الوةضةثع ادلئمة ااا

ز اشأنالوخفنكريالملةمقايفاوطاعستاجممثلستالوةمةلالملخنثلة اولوخةةاععاتاااافصسلال .اا2018ز اأجلادلماذه الوةمىق از ا

لوةملاولوخنرققايفازسااقنهساأناعنكثنازضمثنس از اأجلالتخغعالاقةاملتالوىانة اإىلاأصقصة ااااالملمنكن او عسدةالترسقازرسملت

ا.اا2017حاايفالملرسذم ايفاأذالفالوخنمق الملرخالز املسااةاا
ا

الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيلمل عااز الوالماملرسذمستايفا
ا

،ااثتةعاأزسنة اااىلملرةخثالويفقةعااالملنخاىالورقستيألمسلافضعا ال اققس الويئقسااسإلاعاغال ازرسذم الوىان ايفاا-20

وىمنخةاىاالوىان ،النازساعنكثناذوكازنستبس اومذ الملثلمدالملخسح ،اأناتنظمالجخمسلةس ا جسنبقةس (اخةعالالطاجخمةس الورةنث اااااا

ا الملثضةث ااعيزياإىلاإايلزالملرسئلالملشرتك ااوممبساكلالجلهستالويتامتثىهسالوىان ،عرخةطباالويفقعالملرخثىالورقستي

الملنخةاىالورقستةيااأوازعسدةالوخثلق اانمثذجالوىان اوزنخاستهةسايفالةالدالملشةسمك ايفااااا،لورنث اولألز الوغهلئياولوخغهع 

ا.الويفقعالملرخثى

ا

دلمالوةعاق الوبقنق اوىةىث اولورقستستااشأنالألز الوغهلئياولوخغهعة ايفالطاتخةيلضةستالوةسملقة :الوخةيعةيالوةةسملياااااا

اوىخنمق الملرخالز ا
ا

كهوكااسوخةيعيالوةسملياوىخنمق الملرخالز الوةه اتةقة زالوةعاقة ااااالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيتثفاعررتشااا-21

يفقعالملرخثىالملةينااسألز الوغةهلئياولوخغهعة ااةالماصةنعااااالوالملنخاىالورقستيتةضياوطاع اا15لوبقنق اوىةىث اولورقستست.

                                                
 .2030لملرخالز اوةس االوخنمق خط از ااا83لوفةيةااا15
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لوةيلملتاواىالوىان الرباتةاعماحتسوقلالىمق اوقسئم الى الملةسمفاوزشثمةااشأنالملرسئلالحملادةالملخصةى ااسورقستةست.ااا

مةالنهةس،اأنهةساتةةا ازرةسذمستاذسزة ايفالوةمةلاااااااوقااأيبختاتةسمعي الملرخةى الويتاوقرتازنخاستاوىان اأواقيلملتاصسد

لألوتعااشأنالألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز .اوذنسكاجمسلاوىخبسدطاتالملفقاةاا اتةيعيالوخنمق الملرخالز الى ا

اوتةسمعي .ااالملنخاىالورقستيلوصةقاالوةسملياوأنشط ا

ا

الويفقعالملرخثىلملنخاىالورقستياأنشط الوىان الملخصى ااسوخةسليازعاا-4لجلاولا
ا

االنتائجامتى  امنااألنشطة

لألز الوغهلئياولوخغهع اولو ملل الملرخالز احتةتالطاتةخةيلضالملثلضةقةيالوةةسملي،اأوالطاتةخةيلضالملنفةهايفاتةقسقاااااااااا4-1

الجلمةق الوةسز اوألزمالملخحاة.ا

تةةةث الوةةاومةالوةسزةة ااخنكىقةةفالملنكخةةب،ااا4-1

لملفخثح الةبالإللالداز اقبلاجممثل الوةملا

،ااسملثلفةةة الىةة ازرةةسذم الوىانةة ايفالوةضةةثع 

حة اعيكة اااالويفقعالملرةخثىاالملنخاىالورقستي

لطاتخةيلضالى الألزة الوغةهلئياو/أوالوخغهعة اااا

الحملرن او/أوالو ملل الملرخالز اأواعخصلااهس.ا

تصةةةامالوةةةاومةالوةسزةةة اا-

إمشةةسدلتاولتةةة الونطةةسقاا

اوتنكىفالملنكخبا
ا

تةةةةااجممثلةةة الوةمةةةلاا-

لملفخثح الوةضةثع ازرةسذم ااا

لويفقعاالملنخاىالورقستييفا

انسءالى اإمشسدلتاالملرخثى

الواومةالوةسز 
ا

عرةخنكملالملنكخةةبالملرةةسذم اا

اوعثلفقالىقهسا

عبىغامئقسالوىانة الة اااا-

لملنخةةةةةةاىالملرةةةةةسذم ايفاا

الويفقعالملرخثىالورقستي

أكخثاي/تشةةةةةيع ا

لألول،افةةرتةازةةساا

اةةة الوةةةةاوملتاا

حخةةةة النةةةةةةسداا

الملنخاىالورقستةيا

الويفقةةعالملرةةخثىا

ايفاعثوقث/متثز

عثلفقالملنكخبالملنكىةفاا

لىةةةة الملرةةةةسذم ايفاا

لوثقةةةتالملنستةةةبايفاا

لملنخةةةةةةاىافيعةةةةةةقا

لويفقةةةةعاالورقستةةةةي

الملرخثى

الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيلمل عااز الوالماملرسذمستالوىان ايفااا4-2

لملنخةةاىالجخمةةس ا جةةسنن(اتةةنث ايفااااا4-2

عيكة الىة الملرةسئلااااالويفقعالملرةخثىاالورقستي

لملشرتك اا الألز الوغهلئياولوخغهع اولو مللة اا

لملرخالز اولملثضث الورنث اوىمنخاىالورقستي،ا

حبربالملةخض او/أوالورتوعةجاونمةثذجالوىانة اااا

لألخةيىاااولملنخةاعستاوممسمتستهساواىالألجه ةا

اذلتالوصى اا

أزسن اجلن الألزة الوغةهلئيااا

الوةسملي

ا

تةةةةنثعس ،امذةةةة ا

الملثلمدالملخسح 

لملشةةةةسمك الورةةةةنثع ا

لملنخةةةةاىاوىانةةةة ايفا

لويفقةةةةعاالورقستةةةةي

،ازعالوخشاعاالملرخثى

لى الملرسئلالملشرتك ا

اةة الألزةة الوغةةهلئياا

ولوخغهعةةة اوزثلضةةةقعا

الملنخةةةةاىالورقستةةةةي

الويفقةةةةةعالملرةةةةةخثى

اولوخثلق 

ا
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 االتصاالت والتوعية   -رابعًا
ا

ز اشأنالوخةسليالألويقازعالجلهستالوفسلى الألخيىايفالوةمىقة الوةسملقة ،امبةسايفاذوةكاذقئةستالألزةمالملخحةاةااااااااا-22

تةةسليالوىانة ااسجلمةقة الوةسزة ااااااأزسولملؤترستالويتاعةعازةيذسايفانقثعثمك،اأناعة زاقامةالوىان الى اتنفقهاوطاعخهس.ا

اقخماحسوقس از اخعال:افوأجه تهسالوفيلق ا

ا

  اإىلالجملىسالطاقخصسد اولطاجخمسليا،لإلاعاغالملبسشياز اخعالامئقسالوىان

 تةسونالألزسن ازعازنكستبانقثعثمكاوىثكسطاتالملخدهةاز اموزسازةيل اهلساز اأجلالوبةسءالى ااقنة ازة اتطةثماااا

الملرسئل

ا

لونةةسطاآنفة اااأناعخةة زالةرباإاضةسف ازةساعىةياإىلااااااالملرخثىلويفقعاالملنخاىالورقستيمينك اوعامتبسطالملرخةبىيازعاا-23

ا:الوهكي

ا

 اواىادلثتهماالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيققس الويئقسااإاعاغا

 الناالطاقخضسءاومذ الملثلمدالملخسح ااالويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيتنظقمالجخمس اجسنناخعالاوةسءلتا

  لويفقةعااالملنخةاىالورقستةياالوفسلى األلضسءالوىان اوأصحسبالملصىح اكسفة اخةعالاأتةبث النةةةسداااااالملشسمك

ا.الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستي،از اخعالالملشسمك الملبسشيةاأواتةبئ األضسئهماوشيكسئهمايفالملرخثى

ا

اخحاعثالترتلتقاق الطاتصسلالخلسص ااسوىان ،احبقةثاتيكة الىة الوخةةا الحملةيزالىة اااااااالوىان تخةث اأزسن اا-24

تثفاعالماذوكاألضسءالوىان اوأصحسبالملصىح اجله الإلاةعاغالة ازنخاةستالوىانة اااااو.ا2030صةقااتنفقهاخط الس ا

وةطةي .اعةةث اجة ءازة اااااونشيذسايفاتقسقاأذالفالوخنمق الملرخالز ااهافاتثتقعالتخقةسباتىكالملنخاستالى الملرخثىال

.اا2030لملثقعالإلونكرتونياوىان ااسوياطاا ازنخاستهساوا اتثصقستهسالملخةىةة ااسورقستةستاوأنشةطخهساواة اخطة الةس ااااااا

سملثلمداااس مذنوتثفاعخضم اذوكاأعضس الوخحاعستالويتاتثلجههسالحلنكثزستاوأ صحسبالملصىح الآلخيونايفاتنفقهالخلط .ا

ا"(.االوفةسوقستخنظقماوأدولتاجممثل اتاأخيىا حىةستاتامعبق الى الإلنرتنت،ا"لملخسح ،امينك اصقسغ اأدول

ا

عخماتشاقعالألجه ةالإلقىقمق ا زثلالوىاسنالطاقخصسدع الإلقىقمق اوألزمالملخحاة،اأواغريذس،احبربازساخيخسمذساا-25

يفادلمالوبىالنالى ازرةخثىالوخنفقةهااالأللضسء(اولوىاسنالوفنق الوخساة اوىماىسالطاقخصسد اولطاجخمسليالى اأدلءادوماذس ا

وتخبعالوخةا اوحتاعاالوثغيلتاولوخحاعست.اعنبغياأللضسءالوىان اوأصةحسبالملصةىح الونظةيايفاكقفقة احترة الوخةةسونااااااا

حثلالتخدال ازنخاستالورقستستاوىان از اأجلادلمالوبىالنايفاحتةققاأذالفالوخنمق الملرخالز اولتخةيلضالوخةةا ايفاا

مينكة اااةمةلالىة اتةةسمبالورقستةستالسملقةس .ااااالفاوحتاعاالوةةبستالى ازرخثىالورقستستالويتاتضم الوتنفقهاتىكالألذا

حتةققاذوكاز اخعالاتةستمالونخسئجالملرخهاف اوىان ازعاتىكالألجهة ةاوةالمالمىةهسالملخةىةقااةسألز الوغةهلئياولوخغهعة اااااااا

 ااسملشةسمك ايفاامئقرةقس ايفالطاتةخةيلضاولملخساةةااالحملرن اولو ملل الملرةخالز ،اولةربالورةمسحاوألجهة ةالوةيتاتةؤد ادومل ااااااا

ازنسقشستالوىان .
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ا

اأنشط الوىان المليتبط ااسطاتصسلاولوخثلق اا-5لجلاولا
ا

 

الونخسئجازخ ااز الألنشط 

زعةةسدةاتةةةسليالوىانةة ازةةعاااااا5-1

لجلمةقةةة الوةسزةةة اوألزةةةمالملخحةةةاةااا

اوأجه تهسالوفيلق ا

ألضةةةةةسءالوىانةةةةة اا

وأصةةحسبالملصةةىح اا

اكسف 
ا

الوىان مئقسا

تة عةة الوفهةةماولطالةةرتلفايفانقثعةةثمكاالوةملاجسٍم

اانمثذجالوىان اوزنخاستهس

حتةةاعثاوتنفقةةهالتةةرتلتقاق ااا5-2

لتصةةسلاخسصةة ااسوىانةة اانةةسءالىةة ااا

الملرسذم ايفاأذالفالوخنمق الملرخالز 

أزسنةة اجلنةة الألزةة ااا

الوغهلئيالوةسملي
ا

ألضةةةةةسءالوىانةةةةة اا

وأصةةحسبالملصةةىح اا

اكسف 

لملةيفةةة امبنخاةةةستالوىانةةة ااتة عةةة االوةملاجسٍم

اوتأيريذس

تة عة الوخةةةسونازةعالملنظمةةستااااا5-3

لوةسملقةةة اولإلقىقمقةةة الألخةةةيىاذلتاا

لوصةةةى ااسوةمةةةلايفاجمةةةسلاأذةةةالفا

الوخنمق الملرخالز 

لوةةةةةةةةاومةاالواومةالوةسز اوىان 

لوثسوثةةةةةةة ا

ولألماةةةةثنا

اوىان اا

تشاقعالملنظمةستالوةسملقة اولإلقىقمقة اااا

لىةة اوىانةة اذلتالوصةةى الملبسشةةيةااسا

الملشسمك ايفازنسقشستهس
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لملنخاىاكقفاتةث الملرسذمستااالماانخقا اأنشط الوىان ا أنظيالجلالولاألعا (الويفقعالملرخثىالملنخاىالورقستيزرسذمستالوىان ايفا

الويفقعالملرخثىالورقستي

 عثلفةةقامنةةثذجالإلاةةعاغالخلةةسصااا

لويفقةةةةعاااسملنخةةةةاىالورقستةةةةيا

ا:ا(.لملرخثى

 زثج ال الوخثصقستالويئقرق الويتاجيبالونظيافقهساخعالالنةةةسداا

فقمةساعخصةلااسملثضةث الورةنث اااااالويفقةعالملرةخثىااالملنخاىالورقستي

اوىمنخاىالورقستي

تثلفقالواومةالوةسز الىة ازرةسذم الوىانة ايفااااا4-1

لطاتةةخةيلضالملثلضةةقةياوىمنخةةاىالورقستةةيااشةةأنا

الألزةةة الوغةةةهلئياولوخغهعةةة الحملرةةةن اولو مللةةة اا

الملرخالز .اا

ا(ا19 أنظيالوفةيةا

اازرسذم ازبسشيةا

 نخسئجادوملتالوىانة ااشةأنالطاتةخةيلضالوشةسزلاوىخةةا اوحتاعةاااااااا

الوخحاعستاا

زنسقشةة الوخةةةا اوحتةةاعستاحتةقةةقالألزةة اااااا3-1

الوغهلئياولوخغهع الحملرن اولو ملل الملرخالز 

ا(15 أنظيالوفةيةا

الحلةعانا أ(او ب(االتخةيلضالوخةا الوةسملي

 الوامو الملرخفسدةااشأنازثلضقعاحمادة

ا

ااا5-2إىلاا1-2ا

ا(14وا13وا12 أنظيالوفةيلتا

الحلةلا ج(ااحتاعاالوامو الملرخفسدةا

 الورقستستاولوخثصقستالوصسدمةال الوىان الويتامتاإقيلمذس

تضعالوىان ازنخاستاوتثصقستالى ازرخثىاا1-1

لورقستةةستاوةةالمالوةمةةلالملخةىةةقااسوخةيعةةبااةة اااا

ا(8وا7أنظيالوفةيت الورقستستا 

لوةقةةس ااخثصةةقستالسملقةة اوتةةثفرياااا

الإلمشسدالورقستي

ا(او و(ةلحلةعانا ذ

 يفقعالملرخثىالوالملنخاىالورقستيا–لوىان اازهكيةا16:لإلزنكسنلناا

الملةينااسألز الوغهلئياولوخغهع ،ااشأنالملرسئلالحليج اولونسشئ 

الحلةلا د(ااحتاعاالملرسئلاولطاجتسذستالونسشئ اا

 تةهاااهسالوىانة اإىلاااأدو :اتةسمعياقسئم الى الملىحق:الإلزنكسنلناا

ايفقعالملرخثىالملةينااسألز الوغهلئياولوخغهع لوالملنخاىالورقستي

ااا

ا

                                                
الملنخةاىالورقستةياا.ااثتعالوىان اأناتةيمازشسمك اذةه الملةهكيةازبسشةيةازةعااااالملنخاىالورقستيإنالملهكيةااشأنا"لملرسئلالحليج اولونسشئ "ازطىثا ادومعس از اقبلالوىان اكياتيشاالونةسشستااشأنالوةملالملرخةبىي،اوذياز اإنخسجااا16

اسشئ .از اأجلالملرسلاةالى احتاعاالملرسئلالونالويفقعالملرخثى


