
 

 

 

 تاحارتقالا ميدقتل ءادنلا
  عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود

 

  ةمّدقملا -1
 

 نيسحتو ،ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا ةيامحو ةد?ز يف ةيساسأ ةمهاسم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مهاست .1
 ّريغت عم فّيكتلا ت?دحت ةهجاومو يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلا معدو ،ةيفيرلا تاداصتقالاو شيعلا لبس
  .1 خانملا

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نوص ىلإ )ةدهاعملا( ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ىعست .2
 قستي امب ،اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملل فصنملاو لداعلا مساقتلاو مادتسملا اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل
  .يئاذغلا نمألاو ةمادتسملا ةعارزلا لجأ نم ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم
 

 ماعل ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةيلودلا ةدهاعملا ذيفنت مهاسي .3
 اهلدابتو ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع ظافحلل ةحلملا ةجاحلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ كردتو .2030

  .3؛2  ةفصنمو ةلداع ةقيرطب اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملا مساقتو ،اهيف رامثتسالاو

 يهو .20194 ربمفون/يناثلا نيرشت يف ةيلودلا ةدهاعملل ةديدج ليومت ةيجيتارتسا يس�رلا زاهجلا دمتعا .4
 ىدملا ىلع ةدهاعملا ذيفنت لجأ نم ،تاونقلا نم ةعومجم لالخ نم ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعت نامض ىلإ فد�
 نم ةعساولا ةعوم�او هلمك� ةدهاعملا ماظن ليومتلا ةيجيتارتسا يطغتو .ةلاعفو ةقسنم ةقيرطبو ليوطلا
 طباورلا ةيوقتو ةدهاعملا ءاكرش معد ةد?ز فد� ،ليومتلل ةحاتملا فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلاو ةينطولا تاونقلا
 .انه ةديدجلا ليومتلا ةيجيتارتسا نع ديزملا أرقا .ليومتلا رداصم فلتخم نيب

 
  :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،2025-2020 ةیلودلا ةدھاعملا لیومت ةیجیتارتسا :1 قفرملا ،2 ةرقفلا 3/2019 رارقلا 1

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf   
 اھب لصتی امو ةفیلألاو ةنجادلا تاناویحلاو ةعورزملا تاتابنلاو روذبلل ينیجلا عونتلا ىلع ظافحلا :ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ نم 2.5 ةیاغلا 2
 ،يلودلاو يمیلقإلاو ينطولا دیعصلا نم لك ىلع ةمیلس ةرادإ راُدت يتلا ةعّونتملا تاتابنلاو روذبلا كونب لالخ نم كلذ يف امب ،ةیربلا عاونألا نم
 قفتملا وحنلا ىلع فاصنإو لدعب ةیدیلقت فراعم نم اھب لّصتی امو ةینیجلا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملا مساقتو اھیلإ لوصولا نامضو
  .2030 ماع لولحب ،ایلود ھیلع
 لبسلا زیزعتو ،ةینیجلا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملل فصنملاو لداعلا مساقتلا زیزعت :ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ نم 15.6 ةیاغلا 3
   ً.ایلود ھیلع قفتملا وحنلا ىلع ،دراوملا كلت ىلإ لوصولل ةبسانملا
 ،2025-2020 ةیلودلا ةدھاعملل لیومتلا ةیجیتارتسا ،3/2019 رارقلا  4
 http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf  
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 ماعلا يف يس�رلا زاهجلا اهعضو يتلا 5ليومتلا ةيجيتارتسا يف ًايساسأ ًارصنع عفانملا مساقت قودنص ربتعي .5
 80 لالخ نم عورشملل تارود عبرأ معدب عفانملا مساقت قودنص ماق ،ةرشابملا هترطيس تحتو ،2009

 نم ءزجك عفانملا مساقت قودنصل ديدج تايلمع ليلد دامتعا متو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهليومت مت اًعورشم
 قيقحت يف عفانملا مساقت قودنصل هذه ةسماخلا عورشملا ةرود مهاستسو امك .6 ةديدجلا ليومتلا ةيجيتارتسا
  .قودنصلل ديدجلا يجم̈ربلا جهنلا

 

 فدهلاو يقطنملا غّوسملا -2

 

 نم ّدحلا ىلا ىدأ امم ،دبألا ىلإ ملاعلا يف ةيئاذغلا ليصاحملا عونت نم ءازجأ تفتخا ،يضاملا نرقلا لالخ .6
 .7ةيذغتو ةيجاتنإ رثكأو فّيكتلا ىلع ةردق رثكأ ليصاحم ةعارزل ةمزاللا دراوملاو ةهجاوملا تايجيتارتسا

 

 ىلع ريبك لكشب ،يئاذغلا نمألا مادعناو خانملا ّريغتل ةضرع رثكألا كئلوأ ةصاخو ،نيعرازملا راغص دمتعي .7
 ةصرف نيعرازملل عفانملا مساقت قودنص حيتيو .مهشيع لبس نامضل ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا
 ةفلتخم عاونأ ةعارز نم نيعرازملا نّكمي امم .م�اجايتحا عم فيكتت يتلا روذبلا نم ةعساو ةعومجم ىلإ لوصولا
 فانصأ وأ ربكأ تالغ تاذ ليصاحم ةعارزل ،طقف نينثا وأ دحاو عون ىلع نودمتعي ال ثيحب ليصاحملا نم
 رثكأو لضفأ قاذم تاذ ليصاحمو ،ةسكاعملا ةيخانملا فورظلاو ضارمألاو تافآلا ةمواقم ىلع ةردق رثكأ
 تانيجلا ةعومجم نم ةدافتسالا نم نيّبرملاو ءاملعلاو نيعرازملا راغص عفانملا مساقت قودنص نّكمي .ةيذغت
 .8 ةديدج ليصاحم عاونأ ريوطتو ثوحبلا ءارجإل ةدهاعملل ةعباتلا ةفلتخملا ةينيجلا داوملا نييالمل ةيملاعلا

 
 داجيإل يلحملا ىوتسملا ىلع نيعرازملا ةدعاسم لالخ نم ةدهاعملا هدمتعت يذلا يعارزلا عونتلا ماظن زيزعت متي .8

 اهارن ام اًبلاغ يتلا ةرغثلا عفانملا مساقت قودنص زواجتيو .ت?دحتلا نم اهريغ ةهجاومو خانملا ريغتل لولح
 تاعمت�ا نم ةفلتخملا تاردابملا نأ فيك حضويو ،عقوملا جراخ ظفحلاو ةعرزملا يف/عقوملا يف ظفحلا نيب
 ةفرعملا نإ .ةدهاعملا لالخ نم ضعبلا اهضعبب ةطبترم ةيلودلاو ةينطولا تانيجلا كونب لالخ نم ةيعارزلا
 نيكمت تايلآ يذغت عفانملا مساقت قودنص راطإ يف عيراشملا لالخ نم ةدلوتملا ةيموثرجلا امزالبلاو تامولعملاو
 .9ةمادتسملا ةعارزلاو يئاذغلا نمألا نيسحتل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةحاتملا دراوملا عسوتو ،ةدهاعملا

 
 

  b780en.pdfhttp://www.fao.org/3/nb780en/n 1 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 5
  ھسفن عجرملا 6
 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم 12 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 7

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf  
 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم 13 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 8

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf  
 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم 14 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 9
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 شيع لبس نيسحت لجأ نم مادتسملا همادختساو ت½ابنلل يثارولا عونتلا ظفح عفانملا مساقت قودنص معدي .9
 :سماخلا مسقلا ىلإ عوجرلا ىجري .ةمادتسملا ةعارزلاو يئاذغلا نمألا زيزعتو ةيمانلا نادلبلا يف نيعرازملا راغص
 مساقت قودنصب صاخلا جئاتنلا راطإ لوح ليصافتلا نم ديزمل عفانملا مساقت قودنص جم̈رب ىلع ةماع ةرظن
 .عفانملا
 

 اهليومت يغبني يتلا عيراشملا عونو دراوملا صيصخت تارايخو ةحاتملا دراوملا -3
 

 يكيرمأ رالود نييالم 7 تاــــحارتقالا ميدــــقتل سماــــخلا ءادــــنلل حاــــتملا لــــيومتلا مجح غلبي نأ عقوتملا نم .10
  .ّلقألا ىلع

 
 عورشملا ةرود موقتسو .تابلطلا عيمج ليومتل ديحولا ءارجإلاك تاحارتقالا ميدقتل ءادنلا اذه مادختسا متيس .11

 نم ءزجك .ةفدهتـــــسملا قطانملا عيمج لمـــــشت يتلا عورـــــشملا ةظفحم ليومتب عفانملا مـــــساقت قودنـــــصل ةـــــسماخلا
 ةرود يف زّيمتلا تاداهـــــش ىلع تلـــــصح يتلا ةراتخملا عيراـــــشملا كلت ةوعد متتـــــس ،تاحارتقالا ميدقتل ءادنلا
 عفانملا مساقت قودنصل ةثلاثلا عورشملا ةرود يف ءادألا ةيلاعلا عيراشملاو عفانملا مساقت قودنصل ةعبارلا عورشملا
 حاـتملا لـيومتلا نم ٪70 زجح متيــــــــــــــسو .تاـحارتقÅ مدـقتلل ،ةـيناـثلا ةـلحرملل حارتقا ريوطت يف رّكفت دـق يتلا
 ٪30 رفوتيــسو ،زيمتلا ةداهــشب اهرادــصإ مت يتلا عيراــشملا كلت كلذ يف امب ،تاحارتقالا ميدقتل ماعلا ءادنلل

 امك .عفانملا مــــــساقت قودنــــــصل ةثلاثلا عورــــــشملا ةرود عيراــــــشم نم ةيناثلا ةلحرملل ليومتلا نم ىــــــصقأ دحك
 عيراـــــــشمل ةقباـــــــس تارود يف لبق نم اهليومت متي مل يتلا نادلبلا يف عيراـــــــشملا ليومتل ةيولوألا ىطعت فوـــــــسو
 .10 ةدوجلاو ةينفلا ةرادجلا نامض عم عفانملا مساقت قودنص

 
 ةددعتملا عيراــــشملا نم ّلك معد ىلإ عفانملا مــــساقت قودنــــصل ةــــسماخلا عورــــشملا ةرود جم̈رب ىعــــسي فوــــسو .12

 .ةيلودلا ةدهاعملا يف ةدقاعتملا فارطألا ىدل رثألا ميظعت لجأ نم ةدرفنم نادلبب ةـــــصاخلا عيراـــــشملاو نادلبلا
 يف ةدـقاـعتم فارطأ يه يتلا ةـيماـنلا نادـلبلا نم تاـحارتقالا يمدـقم نم راـتخم ددـعل لـيومتلا حاـتي فوــــــــــــــسو
  .ةدهاعملا

 
 تاـحارتقا ميدـقت اـهيف رظنلل ةدرفنم نادـلبل عيراــــــــــــــشم دادـعÉ نوموقي نيذـلا تاـحارتقالا يمّدـقم نم بـلطيو .13

 يف نيبغارلا تاحارتقالا يمّدقم نم بلطي اميف ،يكيرمأ رالود 250 000 ىلإ اهتميق لــــــــــصت ليومتلل ةيلوأ
 .يكيرمأ رالود 600 000 ىلإ اهتميق لــــــــصت ليومتلل ةيلوأ تاحارتقا ميدقت ةددعتم نادلبل عيراــــــــشم دادعإ
 .تاونس 4و اًرهش 18 نيب عيراشملا عيمج ةدم حوارتت نأ عقوتملا نمو
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 رايتخالا ةيلمعو ينمزلا راطإلا -4
 

 ةيلمعلا نع ةماع ةحمل .أ
 

 قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود نمض ةمدقملا ةيلوألا تاحارتقالا مييقت ءاربخلا نم لقتسم قيرف ىلوتي فوس .14
 حارتقالا ةمدقم ةمظنملا ةربخ اهيف امب ،1 قحلملا يف ليصفتلÅ ةدراولا دصرلاو ةيلهألا ريياعم قفو عفانملا مساقت
 طاقنل اًضيأ ةيانع ىلوت فوسو .عفانملا مساقت قودنص جئاتن راطإ فده قيقحت يف ةمهاسملا ىلع ا�ردقو
 لماكتو عفانملا مساقت قودنص جم̈رب ىلإ اهتفاضإ تاحارتقالا ةمدقم تامظنملا ةعاطتسÅ يتلا ةددحملا ةوقلا
  .مهعّونتو ءاكرشلا

 

 .رهشأ 3 يلاوح ىلع دتمت يتلاو لماكلا عورشملا ميمصت ةلحرم يف نوحجانلا تاحارتقالا ومّدقم لخديسو .15
 ةطشنألا قاطنو فادهأ لّصفي لماك عورشم ضرع ىلع لمعلا ةرتفلا هذه لالخ مهنم بلطُيسو
 لصاوتلل ةددحم اًططخ كلذك لمشيسو ةينازيملاو ساسألا طخ ت¨ايبو ،ةلصلا تاذ ت?اغلاو تاجرخملاو
 ةمادتسالاو ،ةفرعملاو تاسسؤملا ةرادإو ،يناسنجلا لومشلاو ،دصرلاو ،عورشملا جئاتن رشنو
 .جورخلا تايجيتارتسا/ةيجيتارتساو

 

 م�اقالع نم ةدافتسالا عقوتملا نمو دلبلا لخاد ذيفنتلا يف ءاكرش عيراشملا ميمصت يسيئر لكشب ىلوتيسو .16
 باحصأو ةموكحلاو ةيلحملا تاعمت�ا عم تارواشملا نم ديزم ءارجإ عقوتملا نمو .كانه ةمئاقلا مهتطشنأو
 كارشإل ةصاخ ةيانع ءاليإ عقوتملا نمو .لماكلا عورشملا ميمصتو جم̈ربلا دادعإ ةرتف لاوط نيرخآلا ةحلصملا
 .رواشتلا ةيلمع يف ةفيعضلا تائفلاو ءاسنلا نم نيعرازملا

 
 نم عمتجم يف عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود لالخ نم نيلومملا ءاكرشلا عيمج مهاسيس .17

 تايلآ ميمصتل صاخ مامتها ىلويس ،ةلحرملا هذه لالخو .لاصتالاو مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ زيزعتل تاسرامملا
 هذه يف .عيراشملا نع ةئشانلا تاراكتبالا نأشب ةفرعملاو ت¨ايبلاو ،ت½ابنلل يثارولا عونتلا مساقت زيزعتل
 قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود لبق نم ةلومملا عيراشملا نيب طباورلا زيزعت وأ ءاشنإ عيجشت متيس ،ةلحرملا
 نيحجانلا تاحارتقالا يمدقمل دراوملا ريفوت متيس .ةدهاعملا ذيفنت يف نيكراشملا نيرخآلا ءاكرشلاو عفانملا مساقت

 ،اهتيوقتو ةيدرفلا عيراشملا ميماصت ءانبل نيراتخم ءاكرش نيب عمجتس ميمصتلا لوح لمع شرو روضحل
Åلكك جم̈ربلا ىلإ ةفاضإل. 
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 ةقفاوملا نع ةلوؤسملا ةهجلا يه 11)ليومتلا ةنجل( دراوملا ةئبعتو ليومتلا ةيجيتارتسÅ ةينعملا ةمئادلا ةنجللا نإ .18
 ساسأ ىلع ،عفانملا مساقت قودنص عورشم تارود نم ةرود لك يف اهليومت متيس يتلا عيراشملا ىلع ةيئاهنلا
 .12ءاربخلا نم لقتسملا قيرفلا ا� موقي يتلا ةيريضحتلا لامعألا
 

 
 ةيسيئرلا لحارملا نع ةماع ةحمل .ب

 
  :تابلطلا ميدقت ةيلمعل ةيئدبملا لحارملا يلي ام يف .19

 
 يلوألا حارتقالا ةلحرم

 تاونق وأ ةمئادلا تايلثمملا وأ ةينطولا لاـــــــــــصتالا تاهج ةطـــــــــــساوب ةيلوألا تاحارتقالا ميدقت متي •
  .13 ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىدل ىرخألا ةيمسرلا لاصتالا
  2022 ويلوي / زومت 29 يه ةيلوألا تاحارتقالا ميدقتل ةلهم رخآ

 
 ةيلوألا تاحارتقالا ىلع ليومتلا ةنجل قفاوتو ،ةيلوألا تاحارتقالا صحفب لقتسملا ءاربخلا قيرف موقي •

 حرتقم دادعإل نيحجانلا نيمدقتملا نيمألا وعديس .لماك عورشم حرتقم ريوطت اÓأش نم يتلا
 .لماك عورشم
 )ثلاثلا عبرلا( 2022 :ةرتفلا

 
 لماكلا عورشملا ميمصتو جمBربلا دادعإ

 .ةلماك تاحارتقا عــــــضو يف نيمدقتملا معدل ةنامألا اهذفنتو اهمظنت يتلا ةدعاــــــسملا بتكم لمع شرو •
 ةمظنم ىدل ةمئادلا تايلثمملا وأ ةينطولا لاــــصتالا تاهج ةطــــساوب ةلماكلا عيراــــشملا تاحارتقا ميدقت
 لقتــــــــــــسملا ءاربخلا قيرف لبق نم عورــــــــــــشملا تاحارتقال ةيئاهنلا ةعجارملا .ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا
 .ليومتلا ةنجل لبق نم ةيئاهنلا ةقفاوملاو
  )عبارلا عبرلا( 2022 :ةرتفلا

 

 
 :يلاتلا ناونعلا ىلع ةحاتم لیومتلا ةنجلل ةیعجرملا طورشلا 11
 work/funding/en/-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant  
  :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم )د( 34 ةرقفلا ،ثلاثلا مسقلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 12

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf  
 .ضورعلا میدقت ةوعدل 3 قحلملا يف ةلصفم عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرودل ةیلوألا تاحارتقالا میدقتل ةیمسرلا تاونقلا 13

https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/funding/en/
http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf
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 تاحارتقالا ومّدقم .ج
 

 ةــيماــنلا نادــلبلا يف ةدوجوملا ةــيموكحلا ريغ وأ ةــيموكحلا تاــمظنملا لــبق نم ةــيلوألا تاــحارتقالا ميدــقت زوجي .20
 بــجي ،ةــيلوألا تاــحارتقالا دادــعإ دــنعو .2 قحلملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ةدــهاــعملا يف ةدــقاــعتملا فارطألاو
 .ةينعملا ةدقاعتملا فارطألا وأ دقاعتملا فرطلا عم رواشتت نأ تامظنملا هذه ىلع
 

 تاـــنيجلا كونبو نيعرازملا تاـــمظنمو نيعرازملا كـــلذ يف اـــمب ،ةـــيموكح ريغ وأ ةـــيموكح ةـــمظنم يأل زوجيو .21
 ةدقاعتم فارطأ يه يتلا نادلبلا يف ةدوجوملا ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا نع ًالــضف ،ثاحبألا تاــســسؤمو
 ومدقم يفوتــــــــــسي نأ بجيو .عفانملا مــــــــــساقت قودنــــــــــص نم حنم ىلع لوــــــــــصحلا بلط ،ةيلودلا ةدهاعملا يف
  .تاحارتقالا ميدقتل ءادنلا اذ� 1 قحلملا يف ةدراولاو يس�رلا زاهجلا اهددح يتلا ةيلهألا ريياعم تاحارتقالا

 

 تابلطلا .د

 يأ ةدهاعملا يف لهؤملا دقاعتملا فرطلا ىدل ا� فرتعملا تاطلـــــــــسلا ةطـــــــــساوب تابلطلا عيمج مّدقت نأ بجي .22
 درتو .ةدـحتملا ممألل ةـعارزلاو ةـيذـغألا ةـمظنم ىدـل نيمئادـلا نيلثمملا وأ ةـينطولا لاــــــــــــــصتالا تاـهج ةـطــــــــــــــساوب

 ةدـقاـعتملا فارطألا يف ةـمظنملا ىدـل نيمئادـلا نيلثمملاو ةـينطولا لاــــــــــــــصتالا تاـهجب ةـمئاـق 3 قحلملا نمــــــــــــــض
  .ةلهؤملا

 
 ميدقت زوجيو .5 قحلملا يف ةدراولا ةيلوألا تاحارتقالا ميدقت ةرامتــــــــسا ةطــــــــساوب تابلطلا عيمج ميدقت يغبنيو .23

 تاـغل ىدـحإ ىلإ ،ةـجاـحلا وعدـت اـمثيح ،اـهتمجرت ىلإ ةـفاـــــــــــــــضإ ةدـهاـعملا تاـغل نم ي� ةـيلوألا تاـحارتقالا
 زاهجلا اهّرقأ يتلا ةيليغـشتلا تاءارجإلا هيلع تـصن ام وحن ىلع )ةينابـسإلا وأ ةيـسنرفلا وأ ةيزيلكنإلا( لمعلا
 .يس�رلا
 

 يلاتلا ناونعلا ىلع ةدهاعملا ةنامأ ىلإ تابلطلا لاــسرإ ةلهؤملا ةدقاعتملا فارطألا يف ةينطولا تاطلــسلا ىلوتتو .24
 Proposals@fao.org-for-Call-BSF 39( 0657056347 سكافلا ةطساوب وأ(.  

   ةدعاسملا بتكم .ه

 تاحارتقالاو ةيلوألا تاحارتقالا دادعإ ةيلمعل ًاليهــــست ةدعاــــسملل بتكم ءاــــشنإ ىلإ ةدهاعملا ةنامأ تدمع .25
 ةدعاــــــسملا بتكمب لاــــــصتالا تاحارتقالا يمدقم نم ىجريو .عفانملا مــــــساقت قودنــــــص نم اهليومتل ةلماكلا
 هذه يف ةدراولا تامولعملا حرــــشو ةرولب نم ديزمل Proposals@fao.org-for-Call-BSF  يلاتلا ناونعلا ىلع
 ةدعاــــــــــــسملا بتكم لمعي .ةيلوألا تاحارتقالا ميدقت نأــــــــــــشب مهيدل ىرخأ ةلئــــــــــــسأ يأ ىلع درلل وأ ةقيثولا
Åيف ةكراــــــشملل نيوعدملا ءاكرــــــشلل لمع تاقلح دقعي دقو ةيبرعلاو ةينابــــــسإلاو ةيــــــسنرفلاو ةيزيلكنإلا تاغلل 
 .ةلماك تاحارتقا ميدقت ىلإو سماخلا ءادنلا جم̈رب

mailto:BSF-Call-for-Proposals@fao.org
mailto:BSF-Call-for-Proposals@fao.org
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  14عفانملا مساقت قودنص جم]رب ىلع ةماع ةرظن -5
 

-2020 ةرتفلل عفانملا مساقت قودنص جم̈ربل اًيئرم اًصخلم 1 لكشلا يف ضورعملا جئاتنلا راطإ لّكشيو .26
 رصانعو رييغتلا ةيرظن عم اًمامت ىشامتيو جم̈ربلا ىوتسم ىلع جتانلÅ تاجرخملا قيقحت طبري وهو .2025

 .عفانملا مساقت قودنص تايلمع ليلد نم ىرخأ

 

 
144/21/-9/SFC-IT/GB /يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،12-4 تارقفلا ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf 
 

 

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
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 يتلا ليومتلا ةيجيتارتسا جئاتن راطإ لثم هسفن وه عفانملا مساقت قودنص جئاتن راطإل رثألا ىوتسم نإ .27
 :ةدهاعملا اهدمتعت
 لخاد تادئاعلاو ةيجاتنإلا ةد?ز ىلإ يدؤي امب اÓوصب نوموقيو ةفّيكم ًافانصأ ملاعلا لوح نوعرازملا مدختسي"
 ىلع ةردقلا ززعيو ةئيبلا ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا نم ّدحيو ت?ّذغملÅ ةينغ ةعونتم ةيذغأ رفاوت نم ديزيو ةعرزملا
 ".جاتنإلا لاجم يف تامدصلا هجو يف دومصلا

  
 :اًدحاو اًيسيئر اًجت¨ جئاتنلا راطإ ددحي ،ماعلا فدهلا يف ةمهاسمللو .28

 لالخ نم ةمادتسملا ةعارزلاو يئاذغلا نمألا زيزعتو ،ةيمانلا نادلبلا يف نيعرازملا راغص ةشيعم لبس نيسحت"
 ".مادتسملا اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نوص

 
 

 :يلي ام يف جئاتنلا راطإل ةثالثلا ةيسيئرلا تاجرخملا لّثمتتو .29

 ؛نيعرازملا ةكراشمب اهنيسحت وأ ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ :1 جرخملا

 ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا جاتنإ ةززعملا ةيلحملا ةميقلا لسالس نّسُحت :2 جرخملا
 ؛اهكالهتساو

 تاراكتبالا نأشب ةفرعملاو ت¨ايبلاو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا لدابتل تايلآلا زيزعت مت :3 جرخملا
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادÉ ةصاخلا

 
 لمتشي ،يسيئر جرخم لكل .عفانملا مساقت قودنصل تايلمعلا ليلد ىلإ ةثالثلا ةيسيئرلا تاجرخملا دنتست .30

  :يلاتلا لكشلا ىلع ةمهاسملا تاجرخملا نم ةعومجم ىلع عفانملا مساقت قودنص جئاتن لمع راطإ
 

  ؛نيعرازملا ةكراشمب اهنيسحت وأ ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ :1 جرخملا

 اهيلع ظافحلاو نيعرازملا فانصأ مادختسا زيزعت 1-1
  ةكراشملا ىلع مئاقلا ثحبلا لالخ نم ةفّيكم ةديدج فانصأ ريوطت 1-2
 مظن يف ىرخأ تاهجو تانيجلا كونبو ةعرزملا يف جماربلا نيب ةيكيمانيدلا طباورلا زيزعت 1-3
 ةيعارزلا ثوحبلا

 

 ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا جاتنإ ةززعملا ةيلحملا ةميقلا لسالس نّسحت :2 جرخملا
 اهكالهتساو
 ةفّيكملا فانصألا عيزوتل ةيلحملا روذبلا ةميق لسالس نيسحت 2-1
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 ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس يف ا�اجتنمو ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مادختسا زيزعت 2-2
 ةيلحملا

 

  ةفرعملاو ت¨ايبلاو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا لدابت زيزعت فد� ةززعم تايلآ :3 جرخملا

 نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ت¨ايبو داومل يكيمانيدلا قفدتلا نامضل طباورلا زيزعت 3-1
 .مالعإلل يملاعلا ماظنلاو فارطألا ددعتملا ماظنلا لالخ نم يملاعلا ىوتسملا ىلإ يلحملا ىوتسملا

 دراوملا ةرادÉ ةصاخلا تاراكتبالا لوح ةفرعملا رشنو قيثوتل عفانملا مساقت قودنص ءاكرش تاردق زيزعت 3-2
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا

 لالخ نم ميلاقألا عيمج لبق نم اهمادختساو اهيلإ لوصولا مت ةدافتسم سوردو ةبستكم ةفرعم 3-3
 .نيسرامملا ةعامج
 عضو فد� ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ لجأ نم تاراكتبالا نأشب حوضولا ةد?ز 3-4
 .ةلدألا ىلع نيمئاقلا طيطختلاو تاسايسلا

 
 

 لدابت نأشب ثلاثلا جرخملا قيقحت يف عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود عيراشم عيمج مهاستسو .31
 .2و 1 نيجرخملل ةمهاسملا تاجرخملا نم دودحم ددع ىلع زيكرتلا رّرقت دق نكلو مّلعتلاو ةفرعملا

 

 ةكارشلا ج]و نويسيئرلا نوديفتسملا .أ
 

 رمت يتلا نادلبلاو ،ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،نوعرازملا مه عفانملا مساقت قودنص نم نويسيئرلا نوديفتسملا .32
 وحن ىلع اÓومدختسيو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع نوظفاحي نيذلا ،ةيلاقتنا ةلحرمب ا�اداصتقا
 .ةيلودلا ةدهاعملا نم 13.3 ةداملا يف روكذم وه امك ،مادتسم

 
 

 كئلوأ اميس الو ،ةيلحملاو ةيلصألا تاعمت�او ،نيعرازملا راغص صاخ لكشب عفانملا مساقت قودنص فدهتسي .33
 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع ريبك لكشب نودمتعي نيذلاو ،يئاذغلا نمألا مادعناو خانملا ريغتل ةضرع رثكألا
 عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود ذفنت فوس .مهشيع لبس نامضل ةعارزلاو ةيذغألل
 تاجايتحالا يبلت يتلاو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع ةمئاق ةلماشو ةبيجتسم تايجيتارتسا
 .بابشلاو ءاسنلا مهيف امب ،نيعرازملل ةعونتملا
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 عم ،نيعرازملا ىلع ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ا� دوعت يتلا دئاوفلا ةلومملا عيراشملا عيمج رهظتس .34
 ةميق لسالسو ،نيعرازملا نيب تالدابتلاو ،عقوملا يف /ةعرزملا يف ةرادإلا معد ىلع صاخ لكشب زيكرتلا
 ىلا عقوملا جراخ تاعوم�ا نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل لضفأ قفدت نيسحتو ،ةيلحملا روذبلا
  .15سكعلاو نيعرازملا

 
 نم مهريغو نيعرازملل ةفلتخملا حلاصملاو تاجايتحالل بيجتسيو بلطلا ىلع عفانملا مساقت قودنص دمتعي .35

 نم ةيوق تاداحتا ىلإ ةلومملا عيراشملا يدؤتو .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا يمدختسمو يمدقم
 قودنص راطإ يف ةمئاقلا تاكارشلا ربتعتو .اهزاربإو ةدهاعملا ذيفنت زيزعتل نواعتلا نم ءاكرشلا نّكمت ةدهاعملا
 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاسسؤم نم ةعساو ةعومجم نيب ت?وتسملا ةددعتمو ةيكيمانيدو ةلماش عفانملا مساقت
  .16يعامتجالا لومشلا زيزعتو جئاتنلا ةيكلمب روعش قلخ لجأ نم ةحلصملا باحصأو ةعارزلاو ةيذغألل
 

 ىلع ةعفنملÅ عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود دوعت نأ عقوتملا نم ،ةمئاقلا تاكارشلا لالخ نم .36
 لاجم يف نيكراشملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملÅ نيينعملا ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةعومجم
 كنب ىلع نيمّيقلاو نيبرملاو ثوحبلا لثم ،روذبلا ليصوتو ،ةيبرتلاو ظفحلل ريوطتلاو ثحبلاو ،ةمكوحلا
 .نيرضاحملاو هاروتكدلاو ريتسجاملا يف ءاوس دح ىلع بالطلاو نييموكحلا نيلوؤسملاو تانيجلا

 
 

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملاو ةفدهتسملا ليصاحملا .ب
 

 ميمصت لالخو .عفانملا مساقت قودنص هلّومي عورشم لك روحم يف يتابنلا يثارولا عونتلل ةمادتسملا ةرادإلا ربتعت .37
 .ةيرورض ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا لوح ةفرعملاو تامولعملا نوكتس ،هذيفنتو عورشملا

 

 اهماظن يف ًاضيأ نكلو ةدهاعملا ليومت ةيجيتارتسا يف طقف ًايساسأ ًارصنع عفانملا مساقت قودنص ربتعي ال .38
   .عفانملا مساقتو دراوملا ىلع لوصحلل فارطألا ددعتملا

 

 .ةدهاعملل 1 قفرملا يف ةجردملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع تاحارتقالا زكرت نأ عقوتملا نمو .39
 يلحملا يئاذغلا نمألل ةمهم ربتعت يتلاو ةدهاعملا قاطن يف ىرخألا ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نيمضت نكميو
 .عيونتلاو فيكتلا تايجيتارتسا ريوطتل ةمهم تناك اذإ خانملا ريغت عم فيكتلاو

 

 
 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،5-4 ناترقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 15

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf 
 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،17 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 16

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf 

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf
http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/overview/en/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/annex1/en/
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 ىلع لوصحلل فارطألا ددعتملا ماظنلا دعي ،ةيتابنلا ةيثارولا داوملل تالخدم نويلم 2.2 نم رثكأ دوجو عم .40
 لبق نم ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلإ رّسيملاو مظتنملا لوصولا نامضل ةيملاع ةيلآ ربكأ اًيلاح عفانملا مساقتو دراوملا
 فارطألا ددعتملا ماظنلا نم داوملا ىلإ لوصولا ىلع عيراشملا عيمج عيجشت متيس .نيثحابلاو نيبرملاو نيعرازملا
  .عفانملا مساقت قودنص جئاتن لمع راطإ قيقحت معدل

 

 ماظنلل ةحاتم عفانملا مساقت قودنص اهلّوم عيراشم لالخ نم اهريوطت مت يتلا 1 قفرملا داوم عيمج لعج بجي .41
 .17داوملا لقنل دّحوملا قافتالا مادختسا لالخ نم عفانملا مساقتو دراوملا ىلع لوصحلل فارطألا ددعتملا
 نم عورشملا لامتكا نم دحاو ماع نوضغ يف روهمجلل ةرفوتم عيراشملا نع ةجتانلا تامولعملا لعج بجيو
 .18ةدهاعملل يملاعلا تامولعملا ماظن همّدقي يذلا تامولعملا ماظن لالخ

 

 لاصتالاو مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ .ج

 مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود زكرت ،ىلوألا عبرألا تارودلا نم ةصلختسملا سوردلاو ةفرعملا ىلع ًءانب .42
 ةريخألا تاسمللا عضو نم اًرخؤم ءاهتنالا مت دقو .لصاوتلاو مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ ىلع ريبك لكشب عفانملا
 ةرود يف ةيلمع ةادأ ةباثمب نوكيس يذلاو عفانملا مساقت قودنصل مّلعتلاو مييقتلاو دصرلل ديدج راطإ ىلع
 .مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ نيكمتو جئاتنلا لمع راطإ تازاجنإ مييقتو دصرل عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا
  .انه ديدجلا مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا لمع راطإ نع ديزملا أرقا

 
 ىلع كلذ يوطنيو .ةدهاعملا ذيفنت معد يف ةمهاسملا يف عفانملا مساقت قودنص ةفرعم ةرادإ نم ضرغلا لّثمتيو .43

 ؛عفانملا مساقت قودنصو فارطألا ددعتملا ماظنلا نيب لدابتملا زيزعتلاو ةيرودلا تاقالعلا زيزعت يف ةمهاسملا
 يف ةمهاسملل اهفييكتو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملÅ ةصاخلا ةفرعملاو داوملا ىلإ لوصولا متي ثيحب
 دراوملا ىلإ لوصولل فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةفرعملاو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نم ديزملا ديلوت
  :عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود لخاد مّلعتلا نإ ،ةفرعملا ةرادإ نم ءزجك .19عفانملا مساقتو

  ؛اهنيبو ةيجراخلا ةئيبلاو جماربلاو عيراشملا لخاد اهنيكمت متيس •
 مازتلالا ةد?ز فد� ميلاقألا عيمجل ماظتنÅ رمتسملا مّلعتلاو ةدافتسملا سوردلا ريفوت متيس •

Å؛قودنصل  

 
 https://www.fao.org/3/bl143e/bl143e.pdf   ،3 ةرقفلا ،4/2015 رارقلا 17
 https://www.fao.org/3/be595e/be595e.pdf ، 9 ةرقفلا ،2/2013 رارقلا 18
194/21/-9/SFC-IT/GB/ يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،51 ةرقفلا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf 

https://www.fao.org/3/bl143e/bl143e.pdf
https://www.fao.org/3/be595e/be595e.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
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 لالخ نم اهريسيتو ةدافتسملا سوردلاو ةفرعملا قيبطت نكمي ثيحب رمتسم ساسأ ىلع ثدحتس •
 .20نيذفنملا ءاكرشلا نم نيسرامملا ةكبش

 
 ديلوت ةيلمع ةفرعملا ةرادإ مزلتستو .يميظنتلاو يدرفلا نييوتسملا ىلع عفانملا مساقت قودنص نمض مّلعتلا متيو .44

  .21رييغتلا ثادحإو لكاشملا ّلح لجأ نم اهقيبطتو اهتحص نم ققحتلاو اهتكراشمو ةفرعملا
 

 عنقم درس ىلإ ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولاو ةيلحملا ت?وتسملا نم ةلدألاو ةفرعملاو ةدافتسملا سوردلا ةمجرت متتسو .45
 يف ةحلصملا باحصأو ةدقاعتملا فارطألا معد لجأ نم ،اهريثÞو ةدهاعملا زاربإ ةد?زل اًصيصخ مّمصمو
 يوذغتلاو يئاذغلا نمألا قيقحت فد� اهديلوتو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلإ لوصولل ةدهاعملا
 .22خانملا عم فّيكتلا ىلع ةردقلاو

 
 :23ةيلودلا ةدهاعملا زاربإو لصاوتلل ةيلاتلا ةيسيئرلا فادهألا مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا لمع راطإ ددحي .46

 ةيمهأ فصوو ةفدهتسملا تاعمت�ا شيع لبس يف ةيباجيإلا تارييغتلاو تاريثأتلاو جئاتنلا زاربإو لصاوتلا •
  .بعشلا ةماعل ةيلودلا ةدهاعملا ذيفنت

 قودنصو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةيمهأ طبرت لانملا ةلهسو ةباذج لاصتا داوم ريوطت •
 شيعلا لبسو ةيملاعلاو ةيلحملا ةنرملا ةيئاذغلا مظنلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاده� ةدهاعملاو ،عفانملا مساقت
 .ةمادتسملا

 ثيح نم ،عفانملا مساقت قودنص دئاوف نأ نم دكأتلاو تاسسؤملا نم عسوأ ةعومجم ىلإ لوصولا •
 عمتجم ىلع قيبطتلل ةلباق اهنكلو ةلومملا عيراشملا ىلع رصتقت ال ،لكاشملا لحو تامولعملاو ةفرعملا
 .ماع لكشب ةيلودلا ةدهاعملا

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملÅ ةصاخلا تاراكتبالاو تاسرامملا لضفأ زيزعتو ةدافتسملا سوردلاو ةفرعملا لدابت •
  .24عسوأ قاطن ىلع ا�اعيتسا فد� ةعارزلاو ةيذغألل

 
 

 
  :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم .ي .42 ةرقفلا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 20

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf  
214/21/-C9/SF-IT/GB / يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،50 ةرقفلا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf 
224/21/-C9/SF-IT/GB / يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،52 ةرقفلا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf 
234/21/-C9/SF-IT/GB / يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،64 ةرقفلا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf  
244/21/-C9/SF-IT/GB / يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم ،ّملعتلاو مییقتلاو دصرلا لمع راطإ :3 قحلملا ،65 ةرقفلا ،تاءارجإلا:  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf 

http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf

