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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون 
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 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوايهتا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا
 

 وجزامل
 بلوغعن اج    ؤهااعنألغة ااعضججججججججايف ظّله سججججججججر غ   السججججججججيا  الذ   2030حتدن خطة الرنغية اعسججججججججرداعة ل ا    

 هة ل غ  كلسجججججغب  ا انألغة يف اضجججججد جيد الوجد اع. حتقيق اعقاصجججججد القطبلة ا دنماهداف الرنغية اعسجججججرداعة ا 
عن اهجداف الرنغيجة  1، اا سججججججججججججججيغجا ا جدف 2030قيق اهجداف خطجة عجا   علت حتسججججججججججججججاعجدم  يد البلجدا  ع  معيسججججججججججججججب 

القضجججججار علت اتو  الومري ا عن ال ذائ  ض  2اعسجججججرداعةض القضجججججار علت الشقب هغيد ا جججججكاله يف ك  عكا ، اا دف 
ال ظاعة ألب ا إىل ا  ن 2030  عا  اال ظاعة اعشراح لررقيق خطةوذلة ث  ا مت. ا االر ذلة اّ سجنة ال  ل  ال ظاعة اعسجرداعة

 الشقب ااتو .مش  للقضار علت ا نام ا ل ك  
 

نرائج عنألغة ا وذلة اال ظاعة ااالوايهتا يف إملليم ال ججججججججججججججب  ا ن" امشائ امبلقيا" نرائج "اع نونة  الوثيقة   بضلا  
ا الوايت اإلملليغيججة يف يطي  لرم ميهججا إببا  عغليججة ا جه م البيسججججججججججججججيججة ال  يف إطججاظ  اإلملليم يف اااالوايهتجج اعنألغججة 

يف دااات اعؤمتب اإلملليغ  ب جج   هذه الوثيقة  ججد مرت يسجج سجج ا . اعا ب دهظبد سججنوات ا اا قبلة اعنألغة لشرتم السججنرا اع
عؤمتب اعنألغة يف بض علت الذ  سججججي  2025-2022 للشرتم اسججججر باض اإلطاظ ااسججججرتالي   ااسطة اعروسججججطة ا ج 

 .2021 ح لبا /لونيوناظله اعقبظ عقدها يف 
 

عغليجة ، اجبى عكرجب اعنألغجة اإلملليغ  لل ججججججججججججججب  ا ن" امشجائ امبلقيجا 2021-2020امتهيجدا  لشرتم السججججججججججججججنرا  
رردلد اجملاات ل، ا اإلملليمااعخاطب ال  لؤثب علت ا وذلة اال ظاعة يف   جتاهاتااا داسجرتالي   عباج ة الداام  لشكري

( الرروئ البلش  عن 1)ذه يف  جماات ال غ  ذات ا الولة هلرغث  ذات ا الولة ل غ  اعنألغة يف السنوات اعقبلة. ا 
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ذائ  اا مناط ال ذائية ( الطولب نألم وذائية ل    ا عن ال 2خلق مبص ال غ  لل جججججججججججججبال الوليد الدخ   م  )اج  
( ابنار 4( اال ظاعة اسضجججبارض الر جججد  لندظم اعياه اضجججغا  ااسجججرداعة البياية اال غ  اعناخ   )3ال جججرية لل غيد  )

هذه  لبليب الربانعج اإلملليغ  يف سججيا    ان  سججيا  القدظم علت ال ججغون يف عواجهة ا  عات اعغردم احاات الطواظ .
حتقيق اهداف عن اج  ال اع  لجج "حتول  النألم ال ذائية اإلطاظ  ل  لرم املرتاحها حتت  اذات ا الولة   ةا ظب اات اجمل

 الرنغية اعسرداعة".
 

ا يف جمسججججّ  والنألم ال ذائية، كغا هيف حتوات  إحداث حتقيق اهداف الرنغية اعسججججرداعة القرضجججج      نهجالد الضجججج 
ا حتقيق اهداف الرنغية اعسججججرداعة". عن اج  ال ذائية لنألم "حتول  ا اتدلد لإلملليم، اّا اهو اسججججرقو  اعنألغة، حبصجججج 

الرتالج اعرغان النألم ال ذائية، يف   تحتوايف إحداث غا  إحبا  لقد  يف اهداف الرنغية اعسجججرداعة ا عنها علت ضججج 
 ر اا .امناذج ال ل قلياتااابركاظ ركنولوجيات احلدلثة ااحللوئ البملغية طبيق ال لو  االها لهنج عبركبم، ما مي

 
ا بيد اتدلدم ال  سججردعم اعنألغة عن لد  ال غ  يف عبانظم للغنألغة لرغث  إحدى ا الوايت البئيسججية اتدلدم ا  

الريم لسججججججججججججججبلد اإلملليم عن اجج  يف لكو  عسججججججججججججججؤالجة عنهجا علت ا نلجة القونهجا البلجدا  ا   لقو  خال جا اإلجبارات ال
عن اهداف الرنغية اعسججرداعة( ااتو  ا يد   1لقضججار علت الشقب )ا دف لالرروئ ال ظاع  االرنغية البلشية اعسججرداعة 

ت كي  علد الرت لجتدمر جججغ   الوايت ا خبى اعا ا(. ا عن اهداف الرنغية اعسجججرداعة 2)ا دف ا جججكائ سجججور الر ذلة 
الدائ ات ظلة ال ججججججججججججج ريم الناعية إىل الدعم لقدمي اظار البكب االروحيد الرنأليغ  لرسجججججججججججججبلد لرخلف احد ا  عد  لبك 

اصجججججججججرال احليا ات ، ال  ل  ال جججججججججباكات ما يف ذلج عد اعنر ا االبلدا  ا ملّ  منو ا االبلدا  الناعية وري السجججججججججاحلية
  .ا بكات ا وذلة ااع رتلن ااعسرهلكاال  ريم 

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي
 

علت ا نلة   لقو   ا بيد اتدلدم ال  سردعم اعنألغة عن خال ا اإلجبارات اللد  ال غ   بانظم م  اإلحاطة علغ ا •
الرروئ ال ظاع  االرنغيجة البلشيجة الريم لسججججججججججججججبلد اإلملليم عن اجج  يف لكو  عسججججججججججججججؤالجة عنهجا القونهجا البلجدا  ا 

عن اهداف الرنغية اعسجججرداعة( ااتو  ا يد ا جججكائ سجججور الر ذلة   1لقضجججار علت الشقب )ا دف لاعسجججرداعة 
سججرسججاهم هذه اتهون يف حتقيق  يد اهداف عند القيا  بذلج، ا عن اهداف الرنغية اعسججرداعة(.  2)ا دف 

 .اإلملليمالرنغية اعسرداعة ا خبى يف 
احلدلثة ما يف ذلج احللوئ البملغية االركنولوجيات مهية اعرغان هنج عبركبم ااسرخدا  ال لو  ااإلحاطة علغ ا أب •

 احتدايت.عا لسر د عن ااضا  عواجهة 
لقدمي اظار البكب االروحيد الرنأليغ  لرسجججبلد  لرخلف احد ا  عد  لبك كي  علت د الرت لر دب ااإلحاطة علغ ا •

 .الدائ ات ظلة ال  ريم الناعية االبلدا  ا ملّ  منو ا االبلدا  الناعية وري الساحليةإىل الدعم 
ل  ل  ال جباكات ما يف ذلج عد اعنر ا اصجرال احليا ات ال ج ريم ا جبكات ا وذلة  مهيةااإلحاطة علغ ا أب •

 كغا ا ري إىل ذلج يف الداظم السانسة اا ظب ا لل نة ا عن ال ذائ  ال اع .،  ااع رتلن ااعسرهلكا
ا أب • خمرلف عرب القججائغججة د البااب  الججدلنججاعيكيججة النألم ال ججذائيججة جتسجججججججججججججججّ يف حتوات إحججداث  مهيججةااإلحججاطججة علغجج 

ال ظاعة اا عن ااسججججججججججججججرخدا  اعسججججججججججججججردا  للغواظن الطبي ية ا  يف عا لر لق القطاعات ااتهات الشاعلة االبلدا 
 .القدظم علت ال غونال ذائ  االر ذلة ا 



3 NERC/20/2 

 

ا يف لقجدمي الروجيجه لل غج  الشل للغنألغجة ا للغنألغجة سججججججججججججججرتالي   ااطجاظ اإلاعرغجان مهيجة اإلملباظ أبا  • ا خجذ علغج 
 ااسرتالي  .إلطاظ للرتليبات اعر لقة اعباج ة اعقرتحة ا

اعججا ب ججدهججا،  2021-2020الشرتم  يفا الوايت اإلملليغيججة اعقرتحججة ل غجج  اعنألغججة جمججاات الر جججججججججججججججدلق علت ا  •
ااسرتالي     هال ب  يف عباج ة إطاظ ب ا ااعرباظ عندعا  ا الوايت اإلملليغية  اخذ للج  اعنألغة  ن  عالطلب  ا 

 .2021لونيو/ ح لبا  ناظله اعقبظ عقدها يف علت عؤمتب اعنألغة يف الذ  سي بض 
موجب   حتققتاإلجنا ات ال  كذلج عن خالئ الرباعج ااسجججججججججججججرتالي ية للغنألغة ا اجن    اإلملباظ ال غ  الذ  ا  •

عؤمتب اال  حدنها  بئيسجججججيةااسجججججر ابة لتالوايت اليف اعبانظات اإلملليغية اوريها عن جماات ال غ  البئيسجججججية 
 .الباب ة االثالثاله ناظ  خالئ اإلملليغ 

 هذه الوثيقة إىلض  عضغو  ب    اسرشساظات  ا    ميكن لوجيه
 لل ب  ا ن" اعانة اعؤمتب اإلملليغ 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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 مقدمة -  أولا 

 علت اسطة اعروسجطة ا ج  2019اامق عؤمتب اعنألغة يف ناظله احلانلة اا ظب ا اعن قدم يف  جهب لونيو/ ح لبا   -1
ا ج   ة. الوضجججججججب اسطة اعروسجججججججط2021-2020اببانعج ال غ  ااعي انية للشرتم   2021-2018للغنألغة للشرتم ( اعباج ة)

لإلطاظ ااسجرتالي      اعضجار ااجملرغد الدا  حتقيقها بدعم عن اعنألغة، امق  ا هداف ااسجرتالي ية االنرائج اعطلول عن ا 
ااعبل اعؤمتب عن لقججدلبه للغوارعججة  2017.1 متو  /ناظلججه ال  ان قججدت يف لوليوعؤمتب اعنألغججة يف ملبجج  اعباجد ااع رغججد عن 

، اابب  امهية إسججججججججججها  اعنألغة يف الرنشيذ 2030الوثيقة لتهداف ااسججججججججججرتالي ية للغنألغة عد خطة الرنغية اعسججججججججججرداعة ل ا   
 .2الكاع  ل غلية إعانم لنأليم عنألوعة ا عم اعرردم اإلمنائية

 
عد اهجداف  الربانعج ااسججججججججججججججرتالي   للغنألغجة، مجا يف ذلجج عوارعرجهعن  علت الولجب  جة  عجاعجة 1لقجد  اعلرق ا  -2

 .اعسرداعة الرنغية

 
يف إطاظه اعنألغة االبلدا  ا عضججججججار ميها عن سججججججر غ   السججججججيا  الذ    2030خطة الرنغية اعسججججججرداعة ل ا   احتدن  -3

. انألب ا إىل ا  ا وذلة اال ظاعة مها اعشراح لررقيق خطة عقاصجد ملطبلة ددنماج  حتقيق اهداف الرنغية اعسجرداعة احتقيق  
، مإ  اعنألغة يف اضجججججد جيد لسجججججغب  ا ال غ  كغيسجججججب عسجججججاعدم  يد البلدا  علت حتقيق اهداف خطة عا  2030عا   

)القضججججججار علت اتو  ا يد  2عن اهداف الرنغية اعسججججججرداعة )القضججججججار علت الشقب( اا دف  1، اا خص ا دف 2030
خمرلف عرب القجائغجة د البااب  الجدلنجاعيكيجة النألم ال جذائيجة جتسججججججججججججججّ يف حتوات  إحجداث عن خالئ  ا ججججججججججججججكجائ سججججججججججججججور الر جذلجة(

الر ذلة اا عن ال ذائ  ا ااسججججججرخدا  اعسججججججردا  للغواظن الطبي ية اال ظاعة  يف عا لر لق القطاعات ااتهات الشاعلة االبلدا  
 .القدظم علت ال غونا 

 
عبنيجججة علت بباها القونهجججا امترلكهجججا البلجججدا   اانظت اعنألغجججة إىل طبح عبجججانظم "ال غججج  لجججدا  بيجججد"، اه  عبجججانظم -4

( عن اهداف الرنغية اعسججرداعة 1ا دف عن اج  القضججار علت الشقب ) ال ظاع  االرنغية البلشية اعسججرداعة للر  ي  الرروئ
يف (. الدى القيا  بذلج، لسجاهم  عن اهداف الرنغية اعسجرداعة 1ا دف )االقضجار علت اتو  ا يد ا جكائ سجور الر ذلة 

اعبانظم هن  ا لوميقي ا م اا  جيغد ب ججججججججك  اسججججججججربامل  البلدا  اعسججججججججرهدمة ال رغد . حتقيق اهداف الرنغية اعسججججججججرداعة ا خبى 
ااتهات اعاحنة االقطا  اساص ااعؤسججججسججججات اعالية الدالية اا اسججججاط ا كانميية ااجملرغد اعدئ لر باة اسججججائ  الرنشيذ ال  

يججي لرتك  الشقب ااتو  اا حيججي لكو  ال ط  ا الولججة للبلججدا  اا ملججاليم ناخجج  البلججدا  ح لججدعم لسججججججججججججججبلد الريم ال غجج .
 كغا لقد  إطاظ ا للبصد احتلي  ا ثب.  القدظات الوطنية ددانم لل الة.

 
اعرغان هنج ابركاظلة ااسججججججججججرخدا  ال لو  االركنولوجيات احلدلثة ما يف ذلج احللوئ البملغية، يسججججججججججري لسجججججججججج ي ا إىل  ا  -5

لدعيم ال  ل  ظاح اابركاظ يف اعنألغة، عواصجججججلة سجججججي غ  عكرب اابركاظ علت ا   .ا لالبركاظا جدلد  ان ججججج ت اعنألغة عكرب  
  .ااابركاظ يف مناذج الر اا  ااابركاظ يف الرطبيق عن خالئ البملغنة ل قلياتيف ا بركاظاايف ذلج  ما

 
 .C 2017/7 الوثيقة  1
اع لوعات حوئ ع جاظكة اعنألغة يف عغلية إعانم لنأليم عنألوعة ، اع لد عن 2019، نومغرب/ ل جبلن الثائ  2عذكبم اع لوعات  ،  CL 163/4لقد  الوثيقة    2

 ا عم اعرردم اإلمنائية.



5 NERC/20/2 

 

النألب  ،السججججاحلية  عكرب الدائ ات ظلة ال جججج ريم الناعية االبلدا  ا ملّ  منو ا االبلدا  الناعية وريان جججج ت اعنألغة ا  -6
دم امبلجججدم عن نوعهجججا يف جمجججائ ا عن ال جججذائ  االر جججذلجججة لبلجججدا اذه هججج  ل بضعجججدى إىل  رلبيجججة اذلجججج ل ،لررجججدايت ع قجججّ

   ول االبلدا  الض يشة.ذه الااحرياجات اساصة  
 
يف اكروبب/ ل جججبلن اع قونم عقب الداظم السجججانسجججة اا ظب ا لل نة ا عن ال ذائ  ال اع  ا ذلج، اإلضجججامة إىل  ا  -7

ا ججججبكات ا وذلة اصججججرال احليا ات ال جججج ريم  ال ججججباكات با اعنر ا إملاعة  ليسججججري  إىل ، سججججرسجججج ت اعنألغة 2019ا ائ 
 ااع رتلن ااعسرهلكا.

 
 2020. اهكذا، لبدا عباج ة اإلطاظ ااسججججرتالي   اعقب  يف عا   3الُباجد اإلطاظ ااسججججرتالي   ك  اظبد سججججنوات -8

2021لنهائية اعقبظ عبضجججججججججها علت الداظم الثانية اا ظب ا عؤمتب اعنألغة يف عا  الوثيقة ا
إىل ا  اعؤمتبات اإلملليغية  ا. انألب  4

متث  اسطوم ا اىل يف جدائ إسجججججهاعات ا جه م البيسجججججية اإ جججججبامها، لُبجت عن هذا اعؤمتب اإلملليغ  لقدمي الروجيه ب ججججج   
اعا ب دها، ب بض لوجيه ال غ  اتاظ  يف اإلملليم ايف سجججيا  اضجججد   2021-2020للشرتم اجملاات ذات ا الولة اإلملليغية 

 إطاظ اسرتالي   جدلد علت السوار.
 
ال  ل   2030اسجررضجغن جماات الرتكي  يف إطاظ عباج ة اإلطاظ ااسجرتالي   عوارعة إطاظ النرائج عد خطة عا    -9

، ابلوظم اجملاات اإلملليغية اال اعية "ال غ  لدا  بيد"ااجه الرآ ظ اال ججججججججججججباكات ااسججججججججججججرتالي ية عن خالئ  ليات عث  عبانظم 
 ذات ا الولة.

 
، سجيكو  عن الضجباظ  إلطاظ النرائج ا  لرضجغن 2030اظ النرائج اتدلد عد خطة عا   ااإلضجامة إىل عوارعة إط -10

ا عضجار عن   االنرائج القطبلة للغنألغة علت حنو امضج ، ما لوا   با االوايت ا عضجار ااالوايت اعنألغة ال  لضج ها الضج  
لية إعانم لنأليم عنألوعة ا عم اعرردم خالئ اإلطاظ ااسجججججججججججرتالي  . ايف هذا السجججججججججججيا ، جتدظ اإل جججججججججججاظم إىل انه عقب عغ

اإلمنائية، جيب ا  لروار  عغ  اعنألغة علت اعسججروى القطب  علت حنو كاع  عد إطاظ عغ  ا عم اعرردم للر اا  يف جمائ 
 علت 3 ن جججججطة اإلمنائية لتعم اعرردم يف ك  بلد )ل بض اعلرق االرنغية اعسجججججرداعة، اهو ال جججججج ا هم لرخطي  النشيذ 

 الولب لشاصي  خاصة هبذا اإلطاظ اعالملره أبطب الربجمة القطبلة للغنألغة(.

 
ثالثة جماات ذات االولة سججججججججججيرم لناا ا عن خالئ   2014احدن عؤمتب اعنألغة اإلملليغ  لل ججججججججججب  ا ن" يف عا    -11

اعبانظات اإلملليغيةض ندظم اعياه  اال ظاعة ا سجبلة ال ج ريم النطا   ابنار القدظم علت ال جغون عن اج  حتقيق ا عن ال ذائ  
 ملليغ .، ببانعج اعنألغة علت اعسروى اإل2019-2014االر ذلة. املد  ّكلت هذه اعبانظات، علت عداظ الشرتم 

 
 اعن اعقرتح احلشاظ علت ا الوايت اإلملليغية يف اعسججججرقب  الكييف الطبائق الر جججج يلية للغنألغة عن اج  ضججججغا  -12

. 2030إببا  الججدعم الججذ  لقججدعججه اعنألغججة للبلججدا  علت اعسججججججججججججججروى اإلملليغ  لتالوايت القطبلججة اعوارعرججه عد خطججة عججا  
 

خب ججججوص إصججججالح عغليات إعدان الرباعج ااعي انية االبصججججد اعسججججرند إىل   الن ججججوص ا سججججاسججججية، ات ر الثائ، القسججججم )ااا( "لنشيذ خطة ال غ  الشوظلة  3
 )ا(.1النرائج الشقبم 

 ، لشاصي  حوئ عغلية اع ااظم ب    اضد اإلطاظ ااسرتالي   اتدلد. 2019، نومغرب/ ل بلن الثائ  1عذكبم اع لوعات  –  CL 163/4  الوثيقةلقد     4
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 ة جماات عغ  إملليغية ذات االولة عقرتحة حتت اإلطاظ ال جججججاع  اهكذا، سجججججُي ان لبليب اعبانظات اإلملليغية يف سجججججيا  اظب
عسجججج لة "حتول  النألم ال ذائية عن اج  حتقيق اهداف الرنغية اعسججججرداعة". اسججججين ججججب لبكي  اجملائ ا ائ ذ  ا الولة علت 

البلشية ااحلضجبلة. ، اذلج ب بض لقليص الش وم با سجب  اع ي جة حتويل املناطق الريفية من أجل عمالة الشباا عوضجو  
الذبذائيبة  تنميبة النظم الذبذائيبة من أجبل حتقيق األمن الذبذائي واأل با ثجائ ذا ا الولجة علت عسجججججججججججججج لجة  الاسججججججججججججججريك  اجملجائ 

، اسجججيرناائ ا عن ال ذائ  هغيد اب انه ااإلملباظ اع جججكلة اعر الدم ال  ميثلها الو   ال ائد االبدانة يف إملليم لروسجججد الصببةية
ندرة   عكس مسببار ريثا التدهور الاي ي والتصببدك ملشببكلةلت حنو سجججبلد. يف حا سجججريك  اجملائ الثالي علت حضجججباي  ع

املعيشبببببة   قدرة سبببببال، عن اعقرتح احلشاظ علت لبكي  خاص علت ل  ل  اااخري    .املياه يف ظل مناخ متذا على حنو سبببببري 
 يف البلدا  ال  ل ائ الن اعات اا عات ممردم. الريفية على الصمود

 
اعؤمتب اإلملليغ  يف هذا السججيا  مبصججة للبلدا  ا عضججار لرقدمي اع ججوظم ب جج   نرائج عغ  اعنألغة ااالوايله  ريبال -13

ربق  عن اعباجد. الكو  لنأليم ات ر اع اإلطاظ ااسججججججججرتالي  يف اإلملليم، اكذلج ا الوايت اإلملليغية ال  سججججججججينألب ميها يف 
 الوثيقة علت النرو الرا ض

 
، عد الرتكي  ب جججك  2019- 2018لوضجججب القسجججم الثائ اإلجنا ات ال  حققها ببانعج اعنألغة يف اإلملليم خالئ الشرتم   •

   االثالثا خاص علت اعبانظات اإلملليغية اوريها عن جماات ال غ  كغا ا اظ إليه اعؤمتب اإلملليغ  يف ناظله الباب ة 

القد  القسجججججججم الثالي  ة عاعة عن ااجتاهات االرطوظات ال  ل جججججججهدها اإلملليم، ال بض االوايت عغ  اعنألغة  •
 علت اعسرولا اإلملليغ  االقطب .

 

 2019- 2018اإلجنازات احملققة يف اإلقليم خالل فرتة السنتني   -  اثنياا 

 2019-2018جمالت العمل ذات األولوية يف الفرتة  -ألف  

لشرتم السجججججنرا  ا الولة غ  ذات الؤمتب اعنألغة اإلملليغ  لل جججججب  ا ن" يف ناظله الباب ة االثالثا جماات  عحدن  -14
أبطب   2019-2018السججرت ججد اعقاصججد البئيسججية لشرتم السججنرا ، ما لرغا ججت عد االوايت اإلملليم ااعنألغة. 2018-2019

الربجمة القطبلة. املد اعبل اعؤمتب اإلملليغ  لل ججب  ا ن" يف ناظله الباب ة االثالثا عن نعغه اسججرغباظ اعبانظات اإلملليغية 
عن اج  اعسجججججججججججججاعدم علت لبكي  إجبارات اعنألغة الوجيهها ب ججججججججججججج   ا الوايت  2019-2018الثالث يف مرتم السجججججججججججججنرا  

ندظم اعياه اال ظاعة ا سججججججبلة ال جججججج ريم النطا  ابنار القدظم علت ال ججججججغون عن ب جججججج   ملليغية اإلملليغية، اا اه  اعبانظات اإل
  ا عن ال ذائ  االر ذلة. حتسااج  

 
هتا ااطلب اعؤمتب اإلملليغ  لل جججججب  ا ن" يف ناظله الباب ة االثالثا عن اعنألغة نعج ال ظاعة اإللكولوجية يف عبانظ  -15

عن اعنألغجة لوثيق الر جاظل   اف عد ل ري اعنجا  ال  ل  حش  الرنو  البيولوج . كغجا طلجب الضجججججججججججججج  اإلملليغيجة كوسججججججججججججججيلجة للركيّ 
النجاجرجة يف جمجائ إناظم ا  بم عن البلف احتجدلجد احللوئ الكشيلجة م جاتجة الش وم با البلف ااحلضججججججججججججججب عن اجج  احلجد عن 

لقدمي الدعم للبلدا  الطولب الر اا  اإلملليغ  عن عن اعنألغة  اه بم ال ججبال االنسججار االبجائ عن البلف. كغا طلب الضجج  
عا لر لق بنشو  ا مساك اعكامرة سجججججوسجججججة النخي     اج  داظبة اعكامرة اآلمات اا عباض ال اببم للردان، اا خص يف

 نانم احل د اسبلشية.احلغبار ا 
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عسجججججامهة   –الثائ علت الولب يف اعلرق يف اإلملليم علت عسجججججروى اعخبجات ا قّقة  لنرائج القييم لة عاعة  البن   -16
النرائج ا ّققة يف إملليم ال ججب  ا ن" امشائ امبلقيا يف بلوغ ا هداف ااسججرتالي ية عنألغة ا وذلة اال ظاعة يف مرتم السججنرا 

علرق النسججججججبة إىل اإلملليم يف ا 2019غة ل ا   رقييم النوالج علت عسججججججروى اعنألالنرائج البئيسججججججية ل . بينغا لبن2018-2019
 .النرائج اإلملليغية لل ب  ا ن" امشائ امبلقيا - 2019لقييم النوالج علت عسروى اعنألغة ل ا   –البابد علت الولب 

 

 خلصةأهم اإلجنازات والدروس املست -ابء 

نعغها للرخطي  االسججججياسججججات ااسججججرتالي ية ابنار القدظات يف جمائ   درة املياهنُ  بشببب ناملاادرة اإلقليمية  عّ  ت   -17
ااظلشد عدن البلدا  د  لبكي  اعبانظم ن اا  عند اإناظم اتشاف احوكغة اعياه اتومية. اسججججججبة اعائية اظصججججججد إنراجية اعياه ا 

ية اعركاعلة ال  بدات يف ات ائب ا هوظلة اعائ طلب البلدا . الضججغنت ا ن ججطة اإلضججامية مماظسججات ال ظاعة الببية ا حيار
ع جججججججب ال ببية اسجججججججلطنة عغا ، ااعسجججججججرخدعة يف بنار القدظات علت اعسجججججججروى اإلملليغ  اكذلج اعرغان الطاملة ال جججججججغسجججججججية 

 ااسرخداعها علت حنو عنه   يف الب  يف  هوظلة ع ب ال ببية اا ظن  البنا  ااتغهوظلة ال ببية السوظلة.

 
ندظم اعياه إملاعة  جججججباكة إملليغية اعن جججججة اسجججججرتالي ية إملليغية ب ججججج   لنرائج البئيسجججججية للغبانظم اإلملليغية الضجججججغنت ا -18

ب جج   ندظم اعياه الر اا  عد  يد اعؤسججسججات اإلملليغية ذات ال ججلة. ا ججهدت م الية ااي  ا ظاضجج  ااعياه ال    لنأليغها 
اعياه ا ، انرج عنها اائ عؤمتب إملليغ  عن نوعه لو ظار ال ظاعة  ابلد    45 خ  ا عن   480ع اظكة    2019يف  هب عاظس/ ذاظ  

 ببعالة جاع ة الدائ ال ببية. 

 
نججدظم اعيججاه علت ل  ل  إنرججاجيججة اعيججاه عن اججج  ب ججججججججججججججج   البك ت ع ألم اتهون اعبججذالججة يف إطججاظ اعبججانظم اإلملليغيججة  -19

جملس الر اا  لدائ اسليج ال ببية،  بلدا  إطال  إعكانيات ال ظاعة ا غية يف  ال ظاعة. ااض ت اعبانظم عانم إظ انلة حوئ
ااضججججججججججرت كيف ميكن لركنولوجيات ال ظاعة ا غية ا  لسججججججججججاعد يف خلق مبص عغ ، ما يف ذلج مبص عغ  لل ججججججججججبال 

ك  يف ا اظم ال ظاعة، اكذلج بنار االنسجار. ايف ا ظن ، لدعم اعنألغة إملاعة احدات لل ظاعة اعائية اااسجر ظا  النباو االسجغ
 ملدظات عوظش  اإلظ ان علت اعرغان الركنولوجيات.

 
ا لقييغ   -20 الونس للغراسججججججججججججججبة اعائية يف ا ظن ، اه  يف طبلقها إلجبائه يف لبنا    اسججججججججججججججبل    اااجبت اعبانظم الضجججججججججججججج 

املسججججججججطا. كغا نشذت عداظس حقلية للغ اظعا يف جمائ مماظسججججججججات إناظم اعياه يف  سججججججججة بلدا ، املاعت بردظلب حوا  
  د عن اج  إناظم اعياه. ، نظبت اخ ائيا يف سب ة بلدا  علت اسرخدا  ااسر  اظ عن بُ اع اظ . ااخري   500

 
، ظك ت اجملاات البئيسججية ل غ  اعنألغة علت لصبذاة النطاقالزراعة األسبرية ا  بشب ناملاادرة اإلقليمية  اموجب   -21

علت ثالثة دااظض ل  ل  اإلنراجية ال ظاعية ل جججججججججججج اظ اع اظعا عن اصججججججججججججرال احليا ات   2019-2018عداظ مرتم السججججججججججججنرا 
ية اعسججرداعة اال ججاعلة ال جج ريم، اهتياة بياة لل غ  البلش  الالئق ااحلغالة ااجرغاعية، ال  ل  سججالسجج  القيغة ال ذائية ال ظاع

 االنشاذ إىل ا سوا .
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احّدنت اعبانظم عناطق لبكي  عر ثبم اعنا  ااضججججججججججججج ت اسجججججججججججججرتالي ية إملليغية اخبائ  طبلق اطنية لركيف ال ظاعة  -22
ا الذكية عناخي  ال جججججج ريم النطا  عد اعنا  يف إملليم ال ججججججب  ا ن" امشائ امبلقيا. اان قدت حلقة عغ  إملليغية حوئ ال ظاعة  

بلدا  ) هوظلة ع ججججججب ال ببية اإلبا    15ا ججججججهدت ع ججججججاظكة   2018يف اسبطو ، السججججججونا  يف  ججججججهب اكروبب/ل ججججججبلن ا ائ 
)اتغهوظلة اإلسجججججالعية( اال با  اا ظن  البنا  اعوظلرانيا ااع بل اسجججججلطنة عغا  االسججججج ونلة االسجججججونا  ااتغهوظلة ال ببية 

(. كغا نألغت اعبانظم حلقة عغ  لدظلبية عوظش  الشاة الشنية املسججججججطا  ببية اعرردم االيغنالسججججججوظلة الونس ااإلعاظات ال
 .2019ا يف  هب عاظس/  ذاظ لدى البنج اإلسالع  للرنغية حوئ ال ظاعة الذكية عناخي  

 
هغت يف  ة عاعة إملليغية عن اجتاهات ا  بم عن البلف ااسجججججججج  2019ان ججججججججبت اعنألغة يف  ججججججججهب لونيو/ح لبا   -23

الذ  ن جججججججججبله اعنألغة الدالية لله بم اجاع ة الدائ ال ببية االل نة  2019لقبلب حالة ا  بم الدالية يف الدائ ال ببية ل ا   
. كغا نألغت حلقة عغ  2019كانو  ا ائ /ااملر ججانلة اااجرغاعية ل بآ  سججيا الراب ة لتعم اعرردم يف  ججهب نلسججغرب

اعردان الرداخ  با اعناطق البلشية ااحلضججججبلة ال ججججباكة عد اعنألغة الدالية لله بم اببانعج  إملليغية عن حوكغة ا  بم علت
ا عم اعرردم للغسجروطنات الب جبلة، ابب ت ضجباظم اعرغان هنج إملليغ  للر اع  عد الرردايت ال  لواجهها اإلملليم يف هذا 

ال ببية اب جججججججج   الن اح يف ال با . اعغلت اعبانظم ال جججججججج  . كغا بدات نظاسججججججججات اطنية ب جججججججج   ا  بم يف  هوظلة ع ججججججججب  
ال ظاعة ا سجججججججججبلة ال ججججججججج ريم النطا  علت حتدلد امضججججججججج  اعغاظسجججججججججات يف الرنغية اإلملليغية، اا خص هُنج ب ججججججججج    اإلملليغية 

  اجملغوعات، ك نام للر جججججججججججد  لله بم عن البلف اخلق مبص عغ  يف اإلملليم. الر اا  اعنألغة يف هذا ال ججججججججججج   عد اع هد
الدا  لبروث سججججججججياسججججججججات ا وذلة عن اج  إجبار نظاسججججججججة حوئ الرنغية البلشية اعبنية علت اجملغوعات يف  هوظلة ع ججججججججب 

 ال ببية الونس.

 
نالجة عببيجة  22ااجبت اعنألغجة اعنألغجة ال غج  الجداليجة اججاع جة الجدائ ال ببيجة نظاسجججججججججججججججة حوئ عغج  ا طشجائ يف  -24

إىل نعم البلدا  يف  2018ان جبهتا. السج ت الدظاسجة ال  صجد  عليها ا ظار الدائ ال ببية يف  جهب نلسجغرب/ كانو  ا ائ 
 جمائ ال ظاعة. كغا اسججججججججججججججهغت اعنألغة يف اضججججججججججججججد لنشيذ خط  عغ  اطنية عكامرة اسججججججججججججججوا ا ججججججججججججججكائ عغ  ا طشائ يف

 "ااسرتالي ية ال ببية للرد عن الشقب اعر دن ا ب ان" بقيانم جاع ة الدائ ال ببية.

 
سجججالسججج  القيغة لدعم ال ظاعة ا سجججبلة ال ججج ريم النطا . النشذ اعنألغة حالي ا  اللغبانظم دوظ ها  لكغن يف لطولب -25

عدم املسجطا ل با  اا ظن  البنا  ااع بل االسجونا  ااتغهوظلة ال ببية السجوظلة الونس االيغن يف  هوظلة ع جب ال ببية اا
عن ا اظات   اعوظش   35ع جججاظلد هتدف إىل ل  ل  عغ  ال جججبال عن خالئ لطولب سجججالسججج  القيغة االردظلب اعهل، انظبت  

 ظلة ع ب ال ببية البنا  اسلطنة عغا  االسونا  الونسيف اإلملليم. كغا نشذت اعنألغة ع اظلد يف  هو  ابلد    11ال ظاعة يف  
 الر اانيات ال ظاعية، اكذلج  اينم ع جججاظكة ظابطات النسجججار يف اع جججاظلد  ، لدعم إملاعة عنألغات اعنر ا، ما ميهااملسجججطا

 ال ذائية ال ظاعية اعدظم للدخ .
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، لدعم األمن الذذائي والتذذية  حتسنيبناء القدرة على الصمود من أجل بش ن  املاادرة اإلقليمية  اعن خالئ  -26
اعنألغة البلدا  لوضججد اسججرتالي يات ااسججرثغاظات يف جمائ احلد عن اعخاطب. ا  ل  ل  القدظات القطبلة علت ظصججد اآلمات 

احرغائ لش ججج   باا ( االر هباا عباض النبالية ااحليوانية عث  اتبان ال ججججرباا  )عن خالئ هياة عكامرة اتبان ال ججججر
 ال دلدم اإلعباض يف اإلملليم. انشلون ا الطيوظ

 
ا  ل  ل  ال جججججججججباكات اإلملليغية عن طبلق إملاعة ال جججججججججبكة الربعانية لتعن ال ذائ  االر ذلة يف امبلقيا اال ا  ال بآ  -27

للرججد عن خمججاطب الكواظث  اعن خالئ بنججار   عن خالئ اعنرججدى اإلملليغ  ابنججار ملججدظاهتججا، اإببا  ا عن ال ججذائ  االن اعججات
 ملدظات  بكة ال ب  ا ن" اع نية حببائق ال اات االرباظ .

 
، عن خالئ ا عن ال ذائ  االر ذلة حتسجججججججابنار القدظم علت ال جججججججغون عن اج  ب ججججججج   انشذت اعبانظم اإلملليغية  -28

لدعم بنار القدظم علت ال جججججغون يف البلدا  اعر ثبم ا  عات، اعنهاض الدعم   ان جججججاط    56عغلية الدعم القطب  اساصجججججة هبا،  
عن اج  اضججد السججياسججات الوطنية لتعن ال ذائ  انألم اع لوعات اساصججة ا عن ال ذائ  املياسججات القدظم علت ال ججغون 

( ااحلد عن خماطب الكواظث )علت سجبي  اعثائ  هوظلة ع جب ال ببية املسجطا لسجونا  االيغن)علت سجبي  اعثائ عوظلرانيا اا
اا ظن  البنا  املسجججججججججججججطا(، ااآلمات اا عباض احليوانية االنبالية ال اببم للردان )علت سجججججججججججججبي  اعثائ ال با  اليبيا البنا  

)ليبيا االيغن(، ابنار القدظات عن اج  ل  ل  بباعج القدظم  ااتغهوظلة ال ببية السججججججوظلة االيغن(، ااضججججججد الرباعج اإلنسججججججانية
 علت ال غون يف البلدا  )النقد اعباعام الن اعات انعج الر ذلة االر هب حلاات الطواظ  اااسر ابة  ا(.

 
 اآلفات واألمراض العابرة للةدود

للر جججججججججججججد  لامات اا عباض احليوانية االنبالية ال اببم للردان عنذ الداظم الباب ة   اجدلد   اع جججججججججججججباع    15  لنشيذ  -29
ب جججججججج   بنار القدظم علت ال ججججججججغون عن اج  االثالثا للغؤمتب اإلملليغ  لل ججججججججب  ا ن"، اذلج حتت إطاظ اعبانظم اإلملليغية 

 عليو  نااظ اعبلك . 17ا  إىل حو  ا عن ال ذائ  االر ذلة. ال   إ ا  عي انية هذه اع اظلدحتسا 

 
املسجججججطا( للر جججججد    الونس انعغت اعنألغة سجججججب ة بلدا  )ات ائب ا هوظلة ع جججججب ال ببية البنا  اليبيا ااع بل -30

(، ما يف ذلج عن خالئ اعرغان نألم عباملبة عبركبم عبنية علت لطبيقات Xylella fastidiosaلبكرتاي " لليال ماسريدلو ا" )
ا والف ا غولة. الدعم اعنألغة  هوظلة ع ب ال ببية االسونا  االيغن للر د  لدانم احل د اسبلشية إباتحة ان طة لبنار 

سجوسجة   اآلمات اعركاعلة عن خالئ اعداظس احلقلية للغ اظعا. ااضج ت اسجرتالي ية إملليغية عكامرة القدظات الطبيق إناظم
عليو  نااظ اعبلك  إلناظم سجججججججججججججوسجججججججججججججة النخي  احلغبار. ال هدت اعغلكة ال ببية  20يا  بقيغة  النخي  احلغبار اببانجما  إملليغ

عليو  نااظ اعبلك   ذا الربانعج حىت   4.35الس ونلة اليبيا اسلطنة عغا  ااإلعاظات ال ببية اعرردم برقدمي مبلغ عقداظه 
الر اا  عد مب  اعبك  الدا  للدظاسجججججججات ال ظاعية  2018اليو . ابدات ان جججججججطة الربانعج يف  جججججججهب اكروبب/ ل جججججججبلن ا ائ 

اظ  ااعنألغجة ال ببيجة للرنغيجة ال ظاعيجة ااعبك  الجدا  للبروث ال ظاعيجة يف اعنجاطق يف اعرقجدعجة يف البرب ا بيا اعروسجججججججججججججج  
ة ال ببية للرنغية ال ظاعية ب ججج   القاحلة اجائ م خليشة الدالية لنخي  الرغب ااابركاظ ال ظاع . كغا لر اا  اعنألغة عد اعنألغ

 للر د  لسوسة النخي  احلغبر ك الولة عن االوايهتا.  اضد إطاظ لسلسلة مليغة خني  الرغب
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ال ججججباكة عد  2019ابدا ع ججججبا  إملليغ  لهرم الوملالة عن ا عباض احليوانية ال اببم للردان اعكامررها يف عا    -31
لبك  اع جججبا  علت لنسجججيق عباملبة ا عباض احليوانية ال اببم للردان ال  ل  ملدظات اعكامرة اعنألغة ال ببية للرنغية ال ظاعية. ا 

يف اإلملليم. كغا   لقدمي الدعم إىل السجججججونا  ب ججججج   ع الري ال جججججرة اال جججججرة النبالية للريواانت اا اصجججججي   اإىل  هوظلة 
ل ججججججججرة ا مساك احوكغة ا عن البيولوج  اعائ  لرتبية  ااعغاظسججججججججات اتيدم ع ججججججججب ال ببية اال با  ب جججججججج   اعباملبة االر هب

 ا حيار اعائية.
 

 سالمة األغذية

عن اج  ليسججججري الر اظم االر اا  عد عنألغة ا عم اعرردم  سججججالعة ا وذلةلإطاظ اعبانظم ال ببية لنشذ اعنألغة يف   -32
هبدف ل  ل  ملدظات اعؤسسات  حوئ سالعة ا وذلة اإملليغي    اللرنغية ال ناعية اال باكة عد جاع ة الدائ ال ببية، ع باع  

 اعوظش   75دظلب الوطنية ب ججججججججج   سجججججججججالعة ا وذلة االدسجججججججججروظ ال ذائ ، ما يف ذلج لنأليم حلقات عغ  لدظلبية. املد   ل
 عن السونا  الونس علت ل غيم ال  ي  نألا  اطل للبملابة علت ا وذلة. احكوعي  

 
 وابتمقاومة مضادات امليكر 

نعغت اعنألغة، ضجغن عغلها يف جمائ عقااعة عضجانات اعيكباات،  هوظلة ع جب ال ببية اا ظن  االسجونا  يف  -33
مقااعة عضججججججججانات اعيكباات. كغا نألغت عدم م اليات للروعية، ما يف ذلج يف اضججججججججد النشيذ خط  عغ  اطنية ع نية  

 ا ظن  البنا .
 

 تذا املناخ

ا،  جججججججججججاظكت اعنألغة عد عدن عن اإلضجججججججججججامة إىل حلقة ال غ  اإلملليغية اعذكوظم اعاله حوئ ال ظاعة الذكية عناخي   -34
الشجا  اظلس عن خالئ حلقجة عغج  إملليغيجة ان قجدت يف  ا جدنم اطنيجا  يفالبلجدا  اال ججججججججججججججبكجار لجدعم عباج جة اعسجججججججججججججججامهجات 
. القد  عن ججة ع بمية إملليغية بياانت حدلثة حوئ الررليالت اعر لقة  2019 هوظلة ع ججب ال ببية يف  ججهب سججبرغرب/ اللوئ 

 عن اعقجاليس ااجرغجاعيجة، اوري ذلجبر ري اعنجا ، ااعواظن اعائيجة، القييغجات اتشجاف املابليجة لثب القطجاعات ااملر ججججججججججججججانلة ا 
  اعر لقة اعياه اا اسبة اعائية.

 
عبمق البياة ال اعية  ااظك  ال غ  علت اعسججججججروى القطب  علت ح ججججججد ا عوائ عن صججججججنانلق اعنا  البئيسججججججية، حتدلد   -35

لل جندا  ا خضجب للغنا  يف ات ائب ا هوظلة ع ب   مثانية ع جاظلد اال جندا  ا خضجب للغنا . الدعم اعنألغة حالي ا اضجد
ااسججججججججججججججر ججججججججججججججالح ااإلناظم اعسججججججججججججججرججداعججة للغنججاظب الطبي يججة  عد ااهرغججا اال با  اا ظن  اعوظلرججانيججا االسججججججججججججججونا ،  ال ببيججة
 ظاعة( االواحات ال  ل  ملدظم سجججججب  اع ي جججججة ال ظاعية علت الركيف عد اعنا  ال  ل  إناظم اعياه بكشارم اال اات اال )البعولة

 ال  ل  ملدظات اجملرغ ات ا لية علت الركيف ال  ل  حش  الرنو  البيولوج .
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 النوع الجتماعي

. انألغت 2018نعج النو  ااجرغاع  يف بباعج اع جججججججججججججاظلد ا ظن  البنا  يف عا   عن ةلدظلبان قدت ناظات  -36
حوئ احلغجالجة ااجرغجاعيجة عن اجج  متكا  اعنألغجة، اا ججججججججججججججرتاك عد ججاع جة الجدائ ال ببيجة اعنألغجة ال غج  الجداليجة، م جاليجة

عن اهداف الرنغية  5ا دف  حتقيق الرقد  ا ب  يف  النسجججججججججججار اثنار الداظم الثالثة االسجججججججججججرا لل نة اضجججججججججججد اعبام يف سجججججججججججيا 
اعسججججججججججججججرججداعججة. كغججا نشججذت اعنألغججة ناظم لججدظلبججة للغغججاظسججججججججججججججا عن مثججائ بلججدا  يف عنطقججة ال ججججججججججججججب  ا ن" امشججائ امبلقيججا 

حوئ الررلي  املسجججججججججطا( الونس ا هوظلة ع جججججججججب ال ببية اإلبا  )اتغهوظلة اإلسجججججججججالعية( اا ظن  البنا  ااع بل  )ات ائب
 .2018ع نشة حسب نو  اتنس ب    حوكغة اعياه يف  هب لونيو/ح لبا  اانت اتنسائ االبي

 
 األمن الذذائي والتذذية

لر اا  الرقل عن اج  نعم جاع ة الدائ ال ببية يف صججججججججياوة اببانعج ب ججججججججياوة ع ججججججججبا  ممّوئ عن ملاعت اعنألغة  -37
ال  ل  الر ذلة اال ظاعة اعسججرداعة. اااسججرتالي ية يف طوظ اسججرتالي ية إطاظلة عن اج  حتقيق هدف القضججار الرا  علت اتو   

ال ججججياوة اسججججوف متب بسججججلسججججلة عن اع ججججااظات الوطنية ااإلملليغية انا  اإلملليغية. الرباحي اعنألغة اجاع ة الدائ ال ببية 
 .2020ل بلن ا ائ يف إعكانية مليا  ظؤسار الدائ بطبح ااسرتالي ية اإلطاظلة اثنار ع بض نآ يف  هب اكروبب/ احالي  

 
نة، ال  ان قدت يف   - 38 سجججلطنة اعقب الندام اإلملليغية عن النألم ال ذائية اعسجججرداعة  مناط وذائية صجججرية ال ذلة دسجججّ

عا لر لق مخاطب   ، اجبت اعنألغة نظاسججججات حوئ الوميات اعبر ا عباض يف 2017انو  ا ائ ك عغا  يف  ججججهب نلسججججغرب/ 
حوئ السجياسجات ب نوا   االر ذا  يف ال ا  ال بآ. كغا نألغت حلقة عغ  إملليغية عر دنم اصجرال اع جلرة ا عن ال ذائ  

ا يف  عوظش    40"ااسجججججرشانم عن النألم ال ذائية عن اج  عكامرة السجججججغنة يف عنطقة ال جججججب  ا ن" امشائ امبلقيا". ا  لدظلب 
 ذلة اا عن ال ذائ  علت حنو امض  يف عغلية اضد الرباعج ال ظاعية. احلكوعة ايف الوكاات اإلمنائية بشلسطا علت نعج الر  

 
 دعم املواءمة م  أهداف التنمية املستدامة

لوسجججججججججججد نطا  ال غ  يف جمائ نعم البلدا  لروائم جهونها علت حنو اسجججججججججججرتالي   عن اج  حتقيق اهداف الرنغية  -39
عا لر لق    الرقبلب الوطل الطوع  للبلدا  )ا ظن ( ابنار القدظات يفاعسججججججججرداعة. الضججججججججغن هذا ال غ  لقدمي الدعم إلعدان 

ببصجججججد اهداف الرنغية اعسجججججرداعة عن اج  عؤ جججججبات اهداف الرنغية اعسجججججرداعة ال  يضجججججد لبعالة اعنألغة )ال با  اا ظن  
لقدمي الدعم تاع ة الدائ   اسججججججلطنة عغا  ااإلجبارات علت اعسججججججرولا اإلملليغ  اا ملاليغ ( االر اا  اإلملليغ  عن خالئ

 انألب اعاله(. –عن اهداف الرنغية اعسرداعة  2ال ببية عن اج  اضد اسرتالي ية للقضار الرا  علت اتو  )ا دف 
 

 حشد املوارد وأداء الربانمج امليداين -جيم 

عليو    94)عن  2019-2018ا  2011-2010 ان ح م الربانعج اعيدائ اكثب عن ثالثة اضججججججججججججج اف خالئ الشرتلا  - 40
 (. 1)انألب ال ججججججججججججججكجججججج   2019- 2018عليو  نااظ اعبلك  يف الشرتم  331إىل  2011- 2010نااظ اعبلك  يف الشرتم 

عنجذ  ججججججججججججججهب   اعبجذالجة يف جمجائ ح جججججججججججججججد اعواظن. اطبحجت اعنألغجة البجد هجذه ال اينم ا جائلجة الجدظججة ا اىل إىل جنجاح اتهون 
ا عن ال ذائ     سجججججا نااظ اعبلك  عن اج  حت اللا  ع  204إب ا  عي انية ملدظها   ا جدلد    ا ع جججججباع    89، 2018لونيو/ح لبا  
 (. املسطا  ااتغهوظلة ال ببية السوظلة االيغن البلدا  اعر ثبم ا  عات )ال با  اا ظن  البنا  اليبيا االسونا   االر ذلة يف 
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عا با بلدا   عن اج  بدر الر اا  يف  ااع بل اسججججججججججججلطنة عغا ال ببية ع ججججججججججججب  هوظلة  كغا عغلت اعنألغة عد  -41

عا با بلدا  اتنول  يكو  هذا الر اا  مثابة منوذج لل ججججججججباكات اعقبلة يف جمائ الر اا  يفسجججججججج اتنول االر اا  الثالث . ا 
 احنار اإلملليم.خمرلف االر اا  الثالث  يف 

 
ال ب  ا ن". املد اببعت   إملليمانب  لية عالئغة لر  ل  الر اا  با اعنألغة ا ات  ا حانلةامتث  حساات ا عانة   -42

عد اعنألغة لدعم االوايهتا  2019ااإلعاظات ال ببية اعرردم الشاملات يف عا    اعغلكة ال ببية السججججج ونلةبلدا  عث  الكولت ا 
انب إىل اكثب ات ا حانلة،  انت عسججججججججامهات حسججججججججاات ا عانة  2019ا عن ال ذائ  اال ظاعة. ايف عا     الوطنية يف جما 
 عا لر لق مروس  ح م اعوامقات خالئ السنوات ا ظبد السابقة. عن الض ف يف

 
ال غ  عد القطا  اساص ال  ل  ال ججباكات عد اعؤسججسججات اعالية الدالية عن اج  نعم الرنغية ال ظاعية سججيكو  ا  -43

 .2030لدعم اتهون الوطنية عن اج  حتقيق خطة عا   يةمهحاسم ا  ااعسرداعة اعب  
 

 وما بعدها 2021- 2020 السنتنيجمالت العمل ذات األولوية لفرتة  -  اثلثاا 

عباج ججة اسججججججججججججججرتالي يججة يف اإلملليم عن اججج  حتججدلججد الررججدايت  ،2019خالئ الن ججججججججججججججف الثججائ عن عججا   ،اُجبلججت -44
اجبلت للج اعباج ة عن خالئ عغلية ل جااظلة ااسج ة النطا  ا  ااجملاات ذات ا الولة ا دنم ل غ  اعنألغة يف اعسجرقب .

 باج ة للرقييغات االررليالت اإلملليغية ا خريم.ما  اسركغا ا 
 
 لبكي اإلملليم، احدنت جماات  يف   وذلة اال ظاعة  اعر لقة ا البئيسججججججججية هات االداامداجتااكدت اعباج ة علت اا -45

  خطة عا  النألب إىل االركنولوجيا ااابركاظ. ا   لسجياسجات ااحلوكغة االرطوظات يف جما ال ا  لسجيا   الجدلدم عن حيي 
جتدلد الرتكي  علت عد  لبك ا  احد لرخلف اظار ا ااظائشها ا سججججججاسججججججية ة اعنألغة االإىل  ه  إطاظ ال غ  ال ا  ا  2030

م الناعية االبلدا  ا ملّ  منو ا االبلدا  الناعية وري البكب االروحيد الرنأليغ  لرسجججججججججججبلد لقدمي الدعم إىل الدائ ات ظلة ال ججججججججججج ري 
إعكانية ااسججر ابة للرردايت اإلملليغية البئيسججية احتقيق حتوئ  لنطو  علت، لقرتح اعباج ة اظبد االوايت ظئيسججية  السججاحلية
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عن اجملاات اعلغوسجججة لل غ  لرم لبكي   اررقيق اهداف الرنغية اعسجججرداعة. كغا حدنت اعباج ة عدن  لالنألم ال ذائية الال    
 اتهون عليها للر اع  عد للج ا الوايت.

 
خلف حد   اعلت عد  لبك ادلد لبكي  اعنألغة د االوايت اعنألغة لشرتم السججنرا القانعة اعا ب دها جتجتسججّ  كغا   -46

احلدلثة ما يف ذلج احللوئ البملغية،  تالركنولوجيا  ا و لنهج اعبركبم اال لالج لرت الا بيد اتدلدم، ا لد  ال غ  عبانظم ا البكب،  
يف عجا لر لق  القطجاعجات ااتهجات الشجاعلجة االبلجدا  خمرلف نهج حتولج  النألم ال جذائيجة لبب  با لال  ل  ال ججججججججججججججباكجات، االبجا  

 قدظم علت ال غون.ااسرخدا  اعسردا  للغواظن الطبي ية اال ظاعة اا عن ال ذائ  االر ذلة اال
 

 املراجعة اإلقليمية السرتاتيجيةهات الرئيسية الناش ة عن اجتال -ألف  
 ائص اس حدنت اعباج ة سلسلة عن ال واع  اساظجية ااإلملليغية ال  لؤثب علت ال ظاعة اا وذلة يف اإلملليمض )ا( -47
ا لسججججغب بدخوئ اعدان كبريم عن ال ناصججججب احلضججججب  السججججبلد، ممّ   وسججججد، عد اظلشا  ع دات النغو السججججكائ االردميووباميةال

الوضجد ااملر جان  االسجياسج  ال اع  ا مامله، ا (  2سجو  ال غ  ك  عا  ال جك  ضج طا  علت اعواظن ا دانم  )إىل اتدلدم 
الرسججبب يف اضججطبال ا ن ججطة ااملر ججانلة االر ثري علت  ما  ميكن  ا    عد سججلسججلة عن اعخاطب علت ااملر ججان ال اع  ال

  ال  لرغي  ان دا  ااسجرقباظ السجياسج ل دن عن البلدا  ا احلقائق اإلملليغية ا (  3رنغية اخشا ع دئ النغو ااملر جان   )ال
ااظلشا  عسجججججججروايت عد  اعسجججججججااام با    اضججججججج ف  ليات اعسجججججججارلة ااجرغاعية االسجججججججياسجججججججية ااإلناظلة  االرولبات االن اعات

ش ج  علت اإلملليم عن خالئ اظلشجا  نظججات احلباظم ا اينم عجدن عبات حجداث ل ري اعنجا  الجذ  لؤثب الا ( 4اتنسججججججججججججججا  )
اتشاف اعوجات احلباظم االرومل ات ب اينم ا عطاظ وري اعرومل ة االر ذلة اعياه اكثب عن ا  املت عضجججججججججججججت يف ع ألم بلدا  

االثوظم  ،االر اظم  ،ضج ف الركاع ا (  5)ا لؤثب علت عناطق الدلرا ااعناطق السجاحلية  اإلملليم، ااظلشا  عسجروى عياه البرب ممّ 
 البملغية علت اعسروى اإلملليغ .

 
ال  لواجهها  احلبجةسجججججججلسجججججججلة عن اعخاطب االرردايت  ،عا لر لق برلج ال واع  اساظجية يف  ،احدنت الدظاسجججججججة -48

ال ظاع  اضججج ف اإلنراجية ( ضججج ف ا نار ااملر جججان  للقطا  1ض )لرضجججغن ذلج عا لل ملطا  ا وذلة اال ظاعة اإلملليم. ا 
لناع  الش وم با سججججججب  اع ي ججججججة يف اعناطق احلضججججججبلة االبلشية، مما لؤن  إىل ان دا  مبص ال غ  يف اعناطق ا (  2ال ظاعية  )
الردهوظ الواسجججد النطا  للغواظن ا (  4لت اعواظن  )ع  ح جججوئ النسجججارضججج ف ا (  3، اا  بات  )(اا خص لل جججبال)البلشية 

ا عبار اعر دنم لسججور الر ذلة )اتو  انقص ا (  5  )هتااسججور إناظ ، اعياه اا ظاضجج  االرنو  البيولوج   ، اه الطبي ية النانظم
اسجججرغباظ الن اعات يف اإلملليم بطبلقة جت   عن احلاات الطاظئة ا عات ممردم، اهو خطب ا (  6اع ذايت الدمليقة االسجججغنة(  )
 الة يف سبي  حتقيق ا عن ال ذائ  ال  ل  الر ذلة.لؤثب علت  يد اتهون اعبذ

 
 إطار عمل مشرتك: 2030خطة عام  -ابء 
ة االنألم ال ذائية إطاظا  عاعا  إل جباك اإلملليم يف عسجاظ الرنغية اعسجرداعة. الُ ررب حتوئ ال ظاع 2030لقد  خطة عا    -49

عن اهداف الرنغية  2ا دف  لبدا هذا الرروئإل ججباك البلدا  يف عسججاظ حتقيق اهداف الرنغية اعسججرداعة. ا   ا عثالي  عدخال  
لرنغية اعسججججرداعة ال  لبلب  ب ججججك  اثيق ا وذلة لعدم اهداف  ليّرسججججد نطامله لي ججججغ اعسججججرداعة )القضججججار علت اتو (،  

)ع ججالد ا مساك(  14)اعياه( اا دف  6الشقب( اا دف  ار علتالقضجج عن اهداف الرنغية اعسججرداعة ) 11اال ظاعةض ا دف 
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( اتنسججججججججججججججا  با  اعسججججججججججججججااام) 5 ( اا دف ا)ااسججججججججججججججرهالك ااإلنراج اعسججججججججججججججرداع 12)اعواظن الطبي ية( اا دف  15اا دف 
 (. )ال غ  اعناخ 13اعسااام( اا دف احلد عن ان دا  ) 10( اا دف  )ال غ 8 اا دف

 
لرطلب اانرقائ إىل اع لد عن ااسججججرداعة يف ال ظاعة االنألم ال ذائية إجبارات لبنار حتالشات اائرالمات سججججياسججججية ا  -50

ا وجذلجة اال ظاعجة. امترجد للجج اإلجبارات عرب خمرلف القطجاعجات ال رغجد علت ل جاا   لر جاا  ملطجاع عد ا طباف الشجاعلجة 
 اعشاضجججالت ااضجججدعن صجججنا  القباظات السجججياسجججية اإلملباظ بضجججباظم إناظم  احلكوعة ااحلواظ عد ا طباف اع نية. اه  لرطلب

 قباهياك  احلوام  علت حنو امضججججج . اه  ل ججججج د ا طب القانونية ال  ل ا هدافال دلد عن عد  غوارعةلدابري علغوسجججججة لل
سجات اعوالية لررشي  ع جاظكة ، االسجيا جوئ علت اعواظن، الؤعنهااحليف ااجملرغ ات ا لية   اصجرال احليا ات ال ج ريمقو   حب

رقو  اآلليات اعر دنم ا طباف اا  ججججكائ اتدلدم عن هياك  احلوكغة سجججج القطا  اساص يف ان ججججطة اسججججوا  عسججججرداعة. ا 
الر ججججججاظكية اإلحسججججججاس اعسججججججؤالية الوطنية جتاه السججججججياسججججججات، عد اعسججججججاعدم يف ل باة القدظات ااع لوعات االركنولوجيات 

 اعالية ااإلنراجية.اعواظن   وئ علتااحل
 

 اجملالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف املستقال -جيم 
لألهب اظبد االوايت ظئيسججججججججججججججية عن الررلي  لرنأليم الدعم الذ  لقدعه اعنألغة للبلدا  يف اإلملليم ال أليم اثبه علت  -51

ال ا  "لرروئ النألم ال ذائية عن   اإلطاظاعقبلة. الندظج هذه ا الوايت ا ظبد حتت    ماسغس ع ب   اا  عداظ السنوات ال  ب
 البلف انخوئ اعلت يف اعناطق( مبص عغ  امضجججججججججججججج  يف 1عا لل ض ) البك  علتاج  حتقيق اهداف الرنغية اعسججججججججججججججرداعة" 

علت  الرتكي اسججججججرداعة اسججججججرخدا  ااالة اعواظن الطبي ية، عد ا ( 3ا عن ال ذائ  اا مناط ال ذائية ال ججججججرية  )ا (  2البلشية  )
لر يري لبنار القدظم علت ال ججغون اعا  ال ججدعات اا  عات اعغردم. ال ججك   ي ها اسججاسججا  لنألبلة ا (  4اعياه ال ري اعنا   )
ال ذائ  االر ذلة ااإلناظم ررقيق ا عن ل ظؤلةإىل ا سججججاسججججية  هداف الرنغية اعسججججرداعة االروصجججج   قاصججججدعن اج  لناائ اع

 اعسرداعة للغواظن الطبي ية يف اإلملليم.
 
عجا بينهجا الررجدايت  . اعثلغجا لبلب  يفبينهجاش ججججججججججججججج  ميكن الال رغجد هجذه ا الوايت علت ب ضججججججججججججججهجا الب ا اا  -52

االرجدخالت ال  لرم  ،ا الوايتعجا بينهجا  ااعخجاطب ال  لواججه ا عن ال جذائ  ااعواظن الطبي يجة يف اإلملليم، لرتاب  كجذلجج يف
ها لكو   ا لثري علت بقية ا الوايت. اهكذا، ا لوجد داالة للش جججج  با ا الوايت االردخالت ب ججججك  احدإيف إطاظ  
 .اا عسررسن  لُ ررب اعب   ات  اا

 
 التةول يف الريف من أجل عمالة الشاا  ودخلهم - 1

، عن طبلق لنشيججذ صججججججججججججججرججال احليججا ات ال جججججججججججججج ريما  هتججدف الرججدخالت إىل  اينم الججدخوئ، اا خص   جيججب -53
اصججججججي  رسججججججياسججججججات عوالية ل اينم اإلنراجية ال ظاعية االرنغية البلشية االدعج ااملر ججججججان  عن خالئ الركثيف اعسججججججردا  للغ

القيغة اعر لقة اعنر ات ال الية القيغة  ال  ل  ملدظات اعنر ا ااإلنراج احليوائ االسجغك  ال  ل  ال ظاعة البملغية اسجالسج  
ااإلظ ججججان اخشا اعخاطب ال ظاعية ال جججج يد احل ججججوئ علت القباض. كغا جيب ا  هتدف إىل  الرطولباالبري ا ابطاهتم اظ 

يف البنية الرررية  ات اينم مبص ال غ  اتاذبة لل ججججججججججججبال خاظج اع ظعة يف اعناطق البلشية عن خالئ ل جججججججججججج يد ااسججججججججججججرثغاظ 
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ليسججججججججري ظاينم ا عغائ يف جمائ إن ججججججججار عن طبلق ااسدعات اع ججججججججاظكة القطا  اساص يف إملاعة اإناظم سججججججججالسجججججججج  القيغة ا 
ال جججججججججججج ريم، ما يف ذلج ال ظاعة اعائية الببية ا حيار اعائية اال ظاعة ال ضججججججججججججولة اال ظاعة ا غية االسججججججججججججياحة   عغائ الر اظلةا 

علت اع جججججججججاظكة يف الر اظم   اصجججججججججرال احليا ات ال ججججججججج ريم الردخالت ملدظات اع اظعا هذها  ل      لنب  ، اال ظاعية. ااخري  
 اإلملليغية االدالية.

 
ل  ل  الرروئ البلش  اعسجردا  النامسجية ا عغائ الر اظلة ال ظاعية عن خالئ الرخطي  اإلملليغ . إىل  اميكن الروصج   -54

اإلطاظ ا اسجججد الذ  لهدف إىلض حتسجججا البنية الرررية ااسدعات البلشية عن    عن   ا هاع   ا ج ر  اميكن ا  لكو  عث  هذا النهج 
لقدمي االة اجرغاعية امضجججج  عن اج  عسججججاعدم السججججكا   ا خلق مبص عغ  خاظج اع ظعة   ا اج  ل  ل  النشاذ إىل ا سججججوا    

 ض  اوريها عن اعواظن الطبي ية. لعا احل وئ علت ا ظا ا ل  ل  احلوكغة ااعؤسسات ا لية  ا الض شار  
 
 تنمية النظم الذذائية اليت تعزز األمن الذذائي واأل ا  الذذائية الصةية للجمي  - 2

يقل  عن اعخاطب سجججججججج ا  سججججججججكا حتسججججججججا صججججججججرة ال  إىلامناط وذائية صججججججججرية   لرومريحتوئ النألم ال ذائية  سججججججججيؤن   -55
  عرطلبات  ااسجججججر ابة    احلضجججججب   لوسججججج هلر الد  ريب إلملليمسجججججير الد علت الواظنات ال ذائية ا اعااملر جججججانلة اعبلبطة ااعرغان 

"ل جججج يد ا مناط  2021-2020سججججنرا  ة لشرتم الا عد عوضججججو  اعنألغاعر الد عدنهم عن ا وذلة االر ذلة. امتا ججججي    هسججججكان
ل ججج يد لنو  اإلنراج اال جججباكات با علت الردخالت  ، سجججرتك "ال جججرّية االوملالة عن  يد ا جججكائ سجججور الر ذلةال ذائية 

ل  ل  القدظات الوطنية علت ااظلقار علت ا   بدظجة اكربالقطاعا ال ا  ااساص عن اج  الروصججج  إىل امناط وذائية صجججرية  
عن خالئ  ذلة ا وذلة اع اسجججرهالكرسججج ت إىل ل ججج يد سججج اعلواثت. كغا   ناالك جججف ع  هاالرب   رهاا وذلة اسجججالع ونمه

إصججالح سججياسججات الدعم ال ذائ  االروعية ا مناط ال ذائية ال ججرية ال جج يد نألم االة اعسججرهلج  ال جج يد سججياسججات 
لطولب نألم وذائية  لت عهذه الردخالت حتدلدا  سججججججججججججججرتك   ا وذلة. ا ااعهدظ عن شاملد  ال  كامرةالر اظم ال ذائية اعالئغة  اع

 ة ااسرداعة.يصراكثب حضبلة 
 
 يةاملناختنفيذ اإلجراءات الزراعة اخلضراء: التصدك ملس لة ندرة املياه وضمان الستدامة الاي ية و  - 3

ا ظاضججججججج  ااعياه امقد الرنو  رسجججججججبب يف لدهوظ لمه  ال ظاعة اكرب عسجججججججرخد  عواظن اإلملليم ال  ل نان ندظم، ل ررب  -56
عد اعرغان السججججياسججججات الداعغة ا ليات لكن البيولوج  اإ الة ال اات ااسججججرخدا  اعواظن البربلة علت حنو وري عسججججردا . ا 

ظات الذكية، ميكن ا  ل ججججججججبب دبكا  للر يري اإلجياآ اخشا الشواملد عن اااسججججججججرثغااحلدلثة احلوكغة اعبركبم االركنولوجيات 
عغ  لنب    ذه الردخالت، ااسججججججججرشانم عن خالئ البا  مماظسججججججججات ل ججججججججو  اإعانم إحيار اظائف النألم االكولوجية. ا 

ل  ل  كشارم اسججرخدا  اعياه اإعانم اسججرخدا  اعياه الباعية إىل   هونيف بذئ اتسججرغباظ ااندظم اعياه،  ب جج   اعبانظم اإلملليغية 
ااسجججججججرثغاظ يف اإلناظم اعسجججججججرداعة للرتبة ال ججججججج يد الر ججججججج ري  ااعرغان هنج النألم علت   لبك ا   نب   اإعانم لدالبها. كغا ل

السجججليغة عن اج  ع جججالد ا مساك  اعند اإلمباط يف البع  يف اعباع   االرتالج للغغاظسجججات ال ظاعية جمائ  االكولوجية يف  
اعرغان مماظسججججججات ال ظاعة الذكية عناخيا  الرتكي  علت الردخالت سججججججير ا علت دا  اعوان الكيغاالة ال ظاعية. ا خخشا اسججججججر

 علت نطا  ااسد عن اج  اعساعدم علت الركيف عد انب ااثت الكببو  عن ال ظاعة االرخشيف عن اط هتا.
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 األزمات املمتدة وحالت الطوارئ صمود أمامبناء القدرة على ال - 4
ا لية الن اعات اا  عات اعغردم ه  الداامد ا سججججججاسججججججية لل و  االشقب يف اإلملليم. الشرقب ال دلد عن اجملرغ ات  -57

. اجيب ا   ا  اااسججججر ابة ا    هبل ججججدعات اا  عات االرايف اإلملليم، اا خص ا كثب ضجججج شا ، إىل القدظم علت الرنبؤ 
ااحرياجات اعر لقة بسججججججججججب  اع ي ججججججججججة ال ظاعية  ججججججججججغون يف عا  ص الدعم اعقد  للبلدا  عن اج  بنار القدظم علت ال  بك ل

اانر اش ااملر ججان  ااعسججاعدم علت بنار سججب  ع ي ججة ظلشية املوى، عن خالئ   حتشي اعسججاعدات اإلنسججانية ا علت االبلشية 
يرضججججججغن ذلج لطولب نألم إنذاظ عبكب سجججججج . ا يةسججججججياسججججججات القطاعالث يف ل  ل  حوكغة اعخاطب انعج خشا خماطب الكواظ 
االسال  م الية   ةالباب  با الرنغية اإلنسانياعردان يضغن ال غ  علت  سا   انألم للرغالة ااجرغاعية لرشاع  عد ال دعات.

اعر الد لرهدلد ل الر ججججد   الردخالتا علت الضجججج   جيب، ا. ااخري   ججججغون يف الوملت نشسججججهاعسججججاعدات عد بنار القدظم علت ال
 النالج عن اآلمات اا عباض ال اببم للردان ال  ل  الر اا  اإلملليغ  يف هذا ال    ا ا .

 
ا الوايت ا ظبد. السججججججججججهم جماات هذه   ال  سججججججججججركو  ا عة ع اتة   غ  الرباجمالجماات   1للخص اتدائ ا  -58
 لسهم يف اكثب عن جمائ.،  . ايف ال دلد عن احلااتيف االولة ااحدم علت ا مل   كّلها غ  الرباجمال
 

ال ب  ا ن" امشائ امبلقياض جماات   إملليمحتوئ النألم ال ذائية عن اج  حتقيق اهداف الرنغية اعسرداعة يف  -1اتدائ 
 ا الوايت ا ظبد ع اتة   غ  الرباجمال

إملليم حيألت ا عن ال ذائ  اال ججججججرة الر ذالة االنغو اعسججججججردا  عن ملطاعات  ظاعية عنر ة اخضججججججبار القونها ا سججججججوا ،  البؤلة
 احيي ل يش سكا  البلف، ما يف ذلج النسار اال بال، يف سال  اظخار الرركغو  يف سب  ع ي رهم. 

الرروئ البلش  عن اج  عغ   ا الوايت
 ال بال انخلهم

النألم ال ذائية ال  ل    لنغية 
ا عن ال ذائ  اا مناط ال ذائية 

 لل غيد ال رية

ال ظاعة اسضبارض الر د  ع كلة 
ندظم اعياه اضغا  ااسرداعة 

 اعناخ  البياية اال غ 

بنار القدظم علت ال غون اعا  
 ا  عات اعغردم
 احاات الطواظ 

 )ااسرنان إىل اعبانظم 
 الثانية(اإلملليغية 

)ااسرنان إىل اعبانظلا 
 اإلملليغيرا الثانية االثالثة(

 )ااسرنان إىل اعبانظم
 اإلملليغية ا اىل(

)ااسرنان إىل اعبانظم 
 اإلملليغية الثالثة(

عقاصججججججججد اهداف الرنغية 
 اعسرداعة

ضججججججججججججججغجججججججا  متجرجد الجبججججججججائ  •
يف االنسججججار بنشس احلقو   

احل جججججججججججججججججوئ عجججلجججت اعجججواظن 
ااملر انلة )هدف الرنغية 

 ا( 5، 4-1اعسرداعة 
عضاعشة اإلنراجية ال ظاعية  •

انخجججج  صجججججججججججججج ججججاظ عنر   
ا وجججذلجججة )هجججدف الرنغيجججة 

 (1-10، 3-2اعسرداعة 
خلق مبص عغ  لل ججبال  •

)هدف الرنغية اعسجججججججرداعة 
8-6) 

ضججججججججججججغا  ا عن ال ذائ   •
)هجججججججدف الجججججججرجججججججنجججججججغجججججججيجججججججة 

 (1-2اعسرداعة 
ا مناط ال ذائية ال رية  •

)هجججججججدف الجججججججرجججججججنجججججججغجججججججيجججججججة 
 (2-2اعسرداعة 

سجججججججججالسججججججججج  القيغة ذات   •
الكشججارم )هججدف الرنغيجة 

 (3-12اعسرداعة 

ال ظاعة اعسجججججرداعة )هدف  •
، 4-2الرنغية اعسججججججججججرداعة  

2-5) 
اجججالجججة اعيجججاه ا اينم كشجججارم  •

اسججججججججججججججرخججججججداعهججججججا )هجججججدف 
 (4-6سرداعة الرنغية اع

ال غجججججج  عن اججججججج  اعنججججججا   •
)هدف الرنغية اعسججججججججرداعة 

13-2) 
ع ججالد ا مساك اعسججرداعة  •

)هدف الرنغية اعسججججججججرداعة 
14-4) 

ضغا  إعانم لبعيم ا ظاضج   •
)هجدف الرنغيجة اعسجججججججججججججرجداعجة  

15 -1 ،15 -3 ) 

بنجججار ملجججدظم النسجججججججججججججججججار  •
االبججججججججائ اا طشجججججججائ  
عن الشقبار االشاججججججات 
الضجججججججججججججج يشجة يف البلف 

ال ججججججججججججججججججججغججججججون عججججججلججججججت 
الجججججرجججججنجججججغجججججيجججججججة  )هجججججججدف
 (5-1اعسرداعة 

ل  ل  القجججججججدظات علت   •
الجججججرجججججكجججججيجججججف )هجججججججدف 
الرنغيججججة اعسججججججججججججججرججججداعججججة 

13-1) 
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اعرغجججججججان هنج إملليغ  إ ار  • جماات ال غ  الرباجم 
الرنغية البلشية اااسجججججرثغاظ 
 يف البنية الرررية ا ساسية

للركثيف اعسجججردا   الرتالج •
للغرجججججاصججججججججججججججيججججج  ااإلنرجججججاج 

 احليوائ االسغك 
ااابركجاظ  للبرجيالرتالج  •

 ااإلظ ان البملغ  االر ليم
ا عغجججججججائ  ظاينمليسججججججججججججججري  •

الجبلجشجيجججججججة االجرتالجج لجرجطجولجب  
سججججالسجججج  القيغة االر هي  

 ال ظاع .
 ل  ل  ظابطات اع اظعا •

سججججالعة ا وذلة  حتسججججا •
اجججججونهتجججججججا اإصجججججججججججججججججججججداظ 

ذات ال جججلة   ال جججهانات
 الرب ها

الجرتالجج لجرجنجولجد اإلنجرجججججججاج  •
اا منججاط   اااسججججججججججججججرهالك
 ال ذائية ال رية

خشا الشجججاملجججد ااعهجججدظ  •
علت اعردان سجججججججججججلسجججججججججججلة  

 القيغة
حتدلي ال  ل  اسججججججججججججوا   •

 احلبولاسرريان 
احلضجججججبلة  لل ظاعةالرتالج  •

 ااعد  اسضبار

اعججيجججججججاه لجج جج لجج  إنججرجججججججاجججيجججججججة  •
 احوكغرها

ل  ل  احللوئ القججائغججة علت   •
 اإعانم الردالب الطبي ة

خشا الرلوث النججالج عن   •
 ا مسدم ااعبيدات

الروسججججججججججججججد يف إعجججانم لبعيم  •
احش   الطبي يجججججججةاعنجججججججاظب 

 الرنو  البيولوج 
الركيف عد ل ري   إجبارات •

االجججرجججخجججشجججيجججف عجججن  اعجججنجججججججا 
 اط له

ل  ل  الرججججج هجججججب انألم  •
 اإلنذاظ اعبكب

 خججججججشججججججا اعججججججخجججججججاطججججججب  •
يف  مجااالقجابليجة للرج ثب )

ذلججججججججج عججججججججن خججججججججالئ  
 احلغالة ااجرغاعية(

اآلمجججججججات  عججكجججججججامججرجججججججة •
اا عججججججباض الجججججج جججججججابججججججبم 

 للردان
لقدمي الدعم اعبا ججججججججججججب  •

اع ي جية اعر ثبم  لتسجب
 الن اعات 

االطائبات  د  اسجججججججرخدا  لكنولوجيات ااسجججججججر ججججججج اظ عن بُ ض  د البياانت احتليلها اا اسجججججججبة اعائية ا األدلة واملعرفة -1 ا ناات
 .بدا  طياظ احتلي  السياسات االبياانت الضخغة االربؤ ا حوائ اتولة

 .ض ا نوا  االسالات ا ّسنة  ح ان اعياه اال ظاعة ا غية اال ظاعة اعائية اال ظاعة البملغيةالتكنولوجيا والبتكار -2
 لكولوجيةططات حوام  إض إجبار حواظ سجججججججياسجججججججاو با خمرلف القطاعات ااضجججججججد خمالسببببببياسببببببات واملؤسببببببسببببببات -3

 .اسياسات جتاظلة
 .ض اسرثغاظات القطاعا ال ا  ااساص لدعم السلد ال اعة ااعبانظات اساصةض الرغول  اعخرل الستثمار -4
 .، ما يف ذلج عد القطا  اساصاملناصرة والشراكة -5

 
 سال التنفيذ -دال  
ااسجججرشانم عن ملوم الركنولوجيات احلدلثة االشبص ال  لقدعها كربى اعبانظات ال اعية اال جججباكات عد اعنألغات   -59

للبلدا  عن خالئ لومري الدعم اعنألغة سجججججججججرقد  ااعؤسجججججججججسجججججججججات ذات ال جججججججججلة ال اعلة علت اعسجججججججججروى اإلملليغ  اا الوطل، 
عن خالئ ااعناصجججججججبم الطولب اعن جججججججات للبلدا  عن اج  لقاسجججججججم اسربات ااع بمة  ا اع لوعات االررليالت ابنار القدظات 

 عن ال ذائ  عد اسجججججرخدا  اعواظن ا يف عا لر لقاسجججججرتالي يات م الة اخط  اسجججججرثغاظلة للومار احرياجات البلدا  اضجججججد 
لدعم القائم علت النهوض اظف ا اع ل  ل  لبانئ اسججججبي  عن سججججب  كاملاعت اعنألغة،    الطبي ية علت حنو عسججججردا  ااالرها.

حتقيق علت اعسججاعدم ه  أبعس احلاجة إىل ل  هتدف إىل  اينم ا ثب يف البلدا  ال   ابيد  الد  ال غ  عبانظم بوضججد ا نلة،  
 رقيق  يد اهداف الرنغية اعسرداعة ا خبى.لرلقدمي الدعم  اكذلجالرنغية اعسرداعة  عن اهداف 2ا 1 دماا 
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ل جغم خ جي ج ا حلوئ إجيان  بضجباظم   ااجملاات ذات ا الولة اإملباظ  هذه لر يري الررو  يف  إىل ااعن اج  الروصج   -60
، ابد عن اسججججججججججرخدا  جمغوعة عن السججججججججججياسججججججججججات اا ناات. عا بينها  الكن اعرتابطة يفعد للج ا الوايت اعرنوعة لررالر  

الرطلب ذلج  د البياانت احتلي  السجياسجات اسجرخدا   واملعرفة.  لةاألدقاعدة اعدخ  للرروئ الناجب يف بنار لكغن ا 
 د االطائبات بدا  طياظ االبياانت الضججخغة عث  لكنولوجيات ااسججر جج اظ عن بُ  م الة عن حيي الركلشةاسججائ  عبركبم ا 

 .بؤ ا حوائ اتولةنالرا 
 
إعكانية لن جججججججججججي  اإلنراجية ا اينم كشارم سجججججججججججالسججججججججججج  والبتكارات هي حمرك النمو م  احلديثة  التكنولوجيات   -61

 د إىل ال ظاعة لكرتانية، اعن لكنولوجيات ااسججر جج اظ عن بُ عن الطائبات بدا  طياظ إىل الر اظم اإل  ،اابركاظاتمالقيغة. 
 ها الو ل ها ااسجرهالكها. ااعا ناظ اعنألغة، الطبلقة ال  نسجرخدعها يف إنراج ا وذلة ال جنيع ا   الدمليقة، ل جك  الش    

سجججهم يف حتقيق ا عن ال ذائ  ال  ل  الر ذلة طبلقة لاسجججرشانهتا عن إعكانيات اابركاظ ب  ضجججغا نعم البلدا  لسجججيرغث  يف  م
لكرسجججججج  مإنه   ا  اابركاظ هو القوم ا بكة لرروئ النألم ال ذائية،إىل  اااسججججججرخدا  اعواظن الطبي ية علت حنو عسججججججردا . انألب  

ل جججججبال االنسجججججار يف اعناطق البلشية اانر جججججائ اع اظعا ا سجججججبلا عن الشقب اع اتة ع جججججكلة بطالة النسجججججبة إىل   ةدوظلامهية 
بوضجججججججججوح إىل اابركاظ  2030ا عن ال ذائ  ااهداف الرنغية اعسجججججججججرداعة. ال جججججججججري خطة عا    علت حتقيقاعسجججججججججاعدم ال ا   

 للرنشيذ، عد اإلملباظ بداظه يف الر  ي  بررقيق اهداف الرنغية اعسرداعة. اهاع   اعرباظه سبيال  
 
لرقييم لثريها عن حيي ا عن ال ذائ  االر ذلة. الن السببياسببات والسببتثمارات واملؤسببسببات  مرص اسججير ا  -62

 ائ هناك جماات عر دنم ال ة ا مهية لكو  ميها اع لوعات عرناثبم ل. إذ ا انلة جيدمالقيا  بذلج بدا  ع بمة ا لرسجججججججججججج   
الذكب علت سججججبي  ذلج رضججججغن لك سججججاس ل ججججند القباظ. ا علت البوم عن ذلج  اوري كاعلة يف امضجججج  احلاات، اُلسججججرخد  

لر  ل  القيغة اعضججامة اخلق الوظائف ا اينم ال ججانظات   احل ججب ل جج يد ااسججرثغاظات ال ججناعية ال ظاعية اعرباظها سججبيال   ا
 علت حنو امض . عا بينها وارعة يفالسياسات ااع حتدلد اهدافالومري ا سوا  للغنر ا اتدن ااحلاليا ال  ل  

 
يرطلب سحوئ اهداف ع رتكة. ا   رغروظااس ة النطا  لشراكات  بار حتوئ كبري بدا  إملاعة  ، لن ميكن إجاااخري   -63
مليانم حكوعية، الكن، املب  ك   ئ، اتهون  سليغةابياة    عش غة ال رة عن ال ذائ  احيام  لررقيق انألم وذائية   إجيان
ر نان امهية اعناصجججبم سججج ااعسجججرهلكا اكذلج اعؤسجججسجججات اعالية الدالية. ا للقطا  اساص ااجملرغد اعدئ ااعنر ا   رضجججامبماع

يف ل  ل  عاعال  عهغ ا  ل ججباكات  ال  لكو  ميها ااجملاات البئيسججية  احد كغن لااال ججاات الطولب اعن ججات لل ججباكات. ا 
 االروسد يف اسدعات البملغية اعبركبم.الطبيقها اابركاظات البملغية 

 
 دة من اخلربة املكتساة من املاادرات اإلقليميةالستفا -هاء  
اعاضجججججية علت لبكي  عغ  اعنألغة يف اإلملليم علت  مرتات السجججججنرا الثالثسجججججاعدت اعبانظات اإلملليغية علت عداظ  -64

عنردى حلواظ السجججياسجججات احققت نرائج علغوسجججة علت اعسجججروى   ااتحتاعسجججائ  ذات ا مهية اإلملليغية ا سجججاسجججية. حيي 
ندظم اعياه علت سجججججججبي  اعثائ ب ججججججج   اعسجججججججائ  علت حنو عبركب. ماعبانظم  ذه اإلملليغ  اسجججججججاعدت البلدا  علت الر جججججججد   

سججججججججججرند سججججججججججرا هج اا ججججججججججبكت البلدا  بطبلقة جدلدم يف الر اع  عد الرردايت اعر لقة مياه ال ظاعة.  ات يف النُ ري ل يدثت حا
 عن اعبانظات اإلملليغية. خل ةىل النهج ااعغاظسات اتيدم االدظاس اعسرإا الوايت اإلملليغية اعقرتحة 


