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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون 

 2020مارس/آذار   4-2مسقط، سلطنة ُعمان،  

 شبكة املكاتب امليدانية
 

 وجزامل

بردول منوذج  يف نألام  اا كبريم أتثبم دانية يف عنألغة ا وذلة اال ظاعة  أتثب الوضجججججججججججججد االتججججججججججججج ا ي   للغكا ب اعي 
 72/279 لألعا اعرددم  الرنغية العاع  ا غري اع ججججججرد ا اظج . ا سججججججاها اعنألغة بن ججججججاع يف  نعيذ ملباظ ا غعية العاعة

احتدلد اع لد عن ااجه لرعاانية  دف شجججاعت لرغثت برع ل  ا رون اهب، عنألوعة ا عا اعرددم اإلمنائية  نألياب جججإع دعانم 
 ظاعا، حنو حتقيق اهداف الرنغية اعسرداعة.   وجد عقاظها يفشبكاء ا عا اعرددم، اخاصة عد الوكاالت اليت    عد  الرآزظ

 
بغيججة اعججا بعججده يف  ججدلججد منوذك عغججت اعكججا ججب اعيججدانيججة  2020ا رغثججت ا الولججة العوظلججة للغنألغججة خالل عججام  

ب ججججإع  طلعات  عرابعة هنج ببانجم  ااعسججججاشة ب ججججكت اتجججج ا ي   اك  يف االتججججر ابة ا غاعية عنألوعة ا عا اعرددم
يف  . ايف هذا السججججججياز، تجججججج ك  عسججججججاشة اعنألغة2030اخطة عام   ردقيق اهداف الرنغية اعسججججججرداعةباعرعلقة  البلداع

 النألا الغذائية اال ظاعية. احتولا رون اإلمنائية الرعاانية لألعا اعرددم علت حتقيق ا عن الغائ  االرغذلة 
 

اتيكوع عقد ا عا اعرددم اعقبت ب إع  سبلد اهداف الرنغية اعسرداعة ععلغام حامسام ل بكة اعنألغة اعيدانية  
نغية اعسججرداعة، عد ال كي  ب ججكت خاى علت  سججبلد الردول ال ظاع  اهداف الر فلدعا احلكوعات الوطنية ع  خمرل

(، مت جيام عد اعبانظم البائدم  2( اا و  ههدف الرنغية اعسجرداعة 1االبلع  للقضجاء علت العقب ههدف الرنغية اعسجرداعة 
 ا.ا بيد" اليت اطلقت حدلثم "للعغت لدم 

 
ة اإلملليغيج  ودتاعنألغجة د  زدنم اتججججججججججججججرقالليجة عكجا برجا اعيجدانيجة علت اعسججججججججججججججرهتجدف ، الواللجة العبعيجةاافقجام عبجدا  

الختاذ القباظات ب جججإع اعواظن ااعو عا االسجججياتجججات االلوائت اليت كانت عبك لة يف السجججابق،  ةاالقطبل ااإلملليغية العبعية
اعسججججججججججججججرولا القطبخل ااإلملليغ . عن اجججت حتولججت اعنألغججة عن هنج عبك خل حنو ا ججاظك د  هنج عججدفو   عطججالججب علت 

مت  لععجت بجذل ا رون ل دنم اعبانجة اعغنوحجة للغكجا جب اعيجدانيجة يف دناظم اعواظن اعبصججججججججججججججونم يف اعي انيجة  جدظ يجام.  القجد
 اعالام علت ذلجج ، كججاع هججذا النرج عججدعوعججام برعولط اك  للسججججججججججججججلطججة د  اعكججا ججب اعيججدانيججة يف خمرلف ا ججاالت،
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 ججج دت ااعواظن الب جججبلة، هبدف شجججاعت هو ضجججغاع الرنعيذ الععال ااعبع ااعوجه حنو حتقيق ببانعج عغت مبا يف ذل  اع
 اعنألغة علت اظض الواملد.

 
، اختذت اعنألغة  دابري ناخلية عرسجججججججججقة لرع ل  البملابة هياات البملابةا لروازخل عد ذل ، مت جججججججججيام عد  وصجججججججججيات  

للبملابة الداخلية ادناظم اعخاطب، لضججججججججججججغاع دجباءات  املوى ية. امت اضججججججججججججد نألام اال ججججججججججججعافية االن اهة يف اعكا ب اعيدان
سججججرغب هذا الردول عن خالل  ع ل  ا يعة البصجججججد  ياعسججججاءلة الكافية ازدنم عسججججدالية اعدظاء يف اعكا ب اعيدانية. اتجججج 

 حرياجات البلداع.االرقييا يف اعيداع، هبدف زدنم ملدظات اعكا ب اعيدانية، اكعاءهتا، ااتر ابررا ال
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي
جرون دناظم عنألغة ا وذلة اال ظاعة الباعية د   عولط السلطة، االالعبك لة يف صند القباظ يف ا االت اإلناظلة   نعا •

 إلطاظ النرائج االتججججججججج ا ي يةاال اجمية، مبا يف ذل  اعواظن الب جججججججججبلة ااع ججججججججج دت، هبدف حتسجججججججججا الرنعيذ ال جججججججججاعت 
  ؛2030عام  خطةااالتر ابة لرطلعات 

 دعانم  نأليا عدلت مناذك اعغال اعكا ب اعيدانية الرابعة هلا، ال تجججججججججيغا يف ضجججججججججوء  عنألغة اع  واصجججججججججتعن ا الطلب  •
عنألوعة ا عا اعرددم اإلمنائية، عن اجت ضججججغاع ملدظ اك  عن اعبانة االكعاءم يف اتججججرخدام اعواظن اعالية االب ججججبلة 

اشجاة للبلداع ا عضجاء يف دطاظ ا هداف االتج ا ي ية  احملدانم احلالية للغنألغة، هبدف االتجر ابة لالحرياجات الن
ا عد اهداف الرنغية اعسججججججججججججرداعة، عد دلالء اهرغام خاى ععا ة ا و  االعقب يف البلداع ا كثب للغنألغة، امت ججججججججججججيم 

 ؛ا بيدحبسب االودت عبانظم العغت لدم ، اأتثبم 

كاعت السجججياتجججات علت ال جججعيدلن اإلملليغ  ااإلملليغ  الطلب عن اعنألغة اع  واصجججت جرونها لرع ل  ملدظاهتا الرقنية ا   •
العبع ، لضجججغاع مليانم اعنألغة يف اإلملليا ع  اهداف الرنغية اعسجججرداعة ذات ال جججلة، مبا يف ذل  ا هداف ا اضجججعة 

  عن ، مبا يف ذل  جججججججج   لبعالة اعنألغة، ااعسججججججججاشة بععالية يف اطب الرعااع ا دلدم لألعا اعرددم االردليت القطبخل اع 
 ا بيد؛ خالل عن ة البياانت ا اظخل دن اؤها ك  ء عن عبانظم العغت لدم 

 حتقيقالطلب عن اعنألغة اع  ردول حنو هنج ببانجم  كاعت علت اعسجججججججججروى اعيدام، إل راظ عسجججججججججاشاهتا القيغة يف  •
 ؛ا عد  وصيات  قييا دطاظ النرائج االت ا ي ية للغنألغةاهداف الرنغية اعسرداعة ب كت افضت، امت يم 

اعرددم اإلمنائية علت اعسججججججججججرولا اإلملليغ  نعا ع ججججججججججاظكة اعنألغة اعسججججججججججرغبم يف  نعيذ عغلية اضججججججججججد عنألوعة ا عا  •
 ؛يف اإلملليا االقطبخل، ا قدمي الروجيرات ب إع الروجه االت ا ي   للغنألغة يف عا لرعلق بقيغره اعق حة

ولا القطبخل  علت اعسججر دعانم  نأليا عنألوعة ا عا اعرددم اإلمنائية عغلية عطالبة اعنألغة برقييا العبى الناشججاة عن •
ااإلملليغ ، احتدلدها ااورناعرا،  لبناء علت الدظاس اعسجرعانم اا  ات الناجدة يف الرعااع عد ال جبكاء ارخبلن، 

 . وجد عقاظها يف ظاعاالوكاالت اليت  يف بياة ال تيغا
 

 ميكن  وجيه اخل اترعساظات ب إع عضغوع هذه الوثيقة د :

 لل بز ا نىن اعانة اعدمتب اإلملليغ 
NERC@fao.org-RNE-FAO  
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 منظمة األغذية والزراعة يف جمال الالمركزية والعوامل اخلارجية تمتهيد: سياسا - أوالً 
 
ا بردول منوذج  يف نألام الرنغية  ا كبريم أتثب الوضجججد االتججج ا ي   للغكا ب اعيدانية يف عنألغة ا وذلة اال ظاعة أتثبم  -1

اعنألغة ، اع  نسججججججق ات حتولية غري ، اعا لر ججججججت هبا عن 2030العاع  ا غري اع ججججججرد ا اظج . ا رطلب خطة عام 
 عساشاهتا يف تياز عرعدن القطاعات حنو حتقيق اهداف الرنغية اعسرداعة علت اعسروى الوطين.

 
عنألوعة ا عا   نألياب جججججججإع دعانم   72/279 لألعا اعرددم  ملباظ ا غعية العاعةا سجججججججاها اعنألغة بن جججججججاع يف  نعيذ  -2

ا عد شججججججججججججججبكجاء ا عا لرغثجت برع ل  ا رون الرعجاانيجة االعغجت بطبلقجة اكثب  زظم  شجججججججججججججججاعجتاعردجدم اإلمنجائيجة، عد هجدف 
عنألوعة ا عا  نأليا دعانم . املد ظك ت عغلية  وجد عقاظها يف ظاعااعرددم ارخبلن، اخاصجججججججججة عد الوكاالت اليت  

 علت ع جججججججججججججاظكة اكاالت ا عا اعرددم يف ال جججججججججججججباكات االرخطي  اع ججججججججججججج   ا ملودم الطغوحة  بكي م   اعرددم اإلمنائية
اال جمة، ا عباة اعواظن االعغليات الر اظلة اع ج كة علت اعسجرودت الالعبك لة، اه   روخت دعانم هيكلة لألصجول 

 اإلملليغية لألعا اعرددم.
 
، 2020-2019للع م    وجد عقاظها يف ظاعااعنألغة يف اضجججججججججججججد خطة العغت اع ججججججججججججج كة للوكاالت اليت    ا  جججججججججججججاظ  -3

الُعر  الرقجدم احملبز يف  عجااع الوكجاالت  .ذهجاا نعيج   2018اع ججججججججججججججغغجة لرععيجت عجذكبم الرعجاها الثالثيجة اعوملعجة يف عجام 
لرعلق  لدعوم اع جججج كة االردليت االرخطي ، علت اعسججججروى اعبك خل، مبا يف ذل  يف عا    وجد عقاظها يف ظاعااليت 

 ألعا اعرددم.دعانم الرنأليا ل عغلية عساشة عرغة يف  نعيذ
 
ا آخب، لرطلب  ا جدلدم اميثت   الد الالعبك لة يف جرون  عباة اعواظن ااالتججرثغاظ ضججغن اع ججرد اإلمنائ  الناشجج  بعدم  -4

اعغجال ججدلجد للغكجا جب اعيجدانيجة يف اعنألغجة، مبجا يف ذلج  زدنم ال كي  علت عواصججججججججججججججلجة ح جججججججججججججججد  منوذكاضججججججججججججججد 
 االترثغاظات لدعا ا هداف الوطنية.

 
 ع ل  ال جججججباكات املدظات السجججججياتجججججات   ا رطلب ا شية اعر الدم للبعد اإلملليغ  ااإلملليغ  العبع  للرعااع اإلمنائ  -5

 ية لرطولب حلول خاصة  إلملليا، االر دخل للردددت ذات الطبيعة العاببم للددان.، ااععبفة الرقناعسروى البفيعة 
 
ا  جججججكت السجججججياملات القطبلة هعد زدنم عدن البلداع اليت  نرقت د  العاات االملر جججججانلة للدخت اعروتججججج  االدخت  -6

ت اعسججججججججججججججرغبم يف نألا ا وجذلجة االحريجاججات اا الودت الوطنيجة اعرغريم،  إلضجججججججججججججججافجة د  الردوال ا لرجاياعب عد( 
لردول اعكا ب القطبلة. ال كت   الد أتثري اعنألغات االملر انلة اإلملليغية    اا هاعم اال ظاعة يف البلداع، عاعالم نافعم 

ا لدثب علت السججججياتججججات القطبلة اجداال اعغال ا رات اعاحنة، ا جدلدم ااإلملليغية العبعية ااحلكوعية الدالية، ااملعم 
 علت عوملد اعنألغة علت اعسروى الالعبك خل.اكذل  

 
عغت اعنألغة يف ا ملاليا حتدن ععامل  اليت  ى  ا،  ب اع  دخذ الردددت االسياتات العاعية الك  ا اليس آخبم ااخريم  -7

، مبجا يف ذلج ،  ظ علت الندو الواججب يف الرخطي  االتجججججججججججججج ا ي   اال جمجة للغكجا جب اعيجدانيجةاالبلجداع بعا االعربجا
اعقد ا عا اعرددم للعغت عن اجت   ، عقد ا عا اعرددم للعغت علت اهداف الرنغية اعسججججرداعةاعوظن مجلة ضججججغ

(، 2018(، ااال عاز العاع  عن اجت اهل بم ه2016(؛ اا عاز  ظلس ب جججججججإع  غري اعنا  ه2016-2025الرغذلة ه
 الغذائية.حول النألا اعقبلة لقغة ا عا اعرددم  االنرائج اعسرقبلية
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 اإلجنازات املشرتكة بني األقاليم اخلمسة  -ا اثنيً 
 
، االتجججججرثغاظ يف  ع ل  شجججججبكة عكا برا اعيدانية املدظاهتا يف مجيد ا ملاليا 2019-2018ع م الااصجججججلت اعنألغة، يف   -8

ل دنم أتثري عغلرا علت اعسججروى القطبخل، انعا البلداع ا عضججاء يف جرونها لردقيق اهداف الرنغية اعسججرداعة. 
اعسججججججججرولا القطبخل  ا ربد اعنألغة اتجججججججج ا ي ية ذات شججججججججقا  رإلف عن  ع ل  جرون اعنألغة املدظاهتا امليانهتا علت 

، احتسجججججججججا ا ناء الداخل ، انألا صجججججججججند القباظ، ا قدمي ا دعات لضجججججججججغاع اع لد عن الن اهة جرةااإلملليغ ، عن  
 اخبى.  جرة، عن 2030اال عافية اعالءعة الغبض عن خطة عام 

 
 تعزيز القدرات والقيادة والشراكات يف املكاتب امليدانية - ا اثلثً 

 
 ئجججججة االيت ملجججججدعرجججججا جملس اعنألغجججججة يف ناظ جججججه الثجججججالثجججججة االسججججججججججججججرا بعجججججد اعججججج    لروجيرجججججات ع ل  القجججججدظات: عغالم  -9

، تججججججججرواصججججججججت اعنألغة بذل ا رون لرع ل  عغت اعكا ب اعيدانية ناع الرإثري (2019نلسججججججججغ ألكانوع ا ال   6-2ه
ا علت القدظم الرقنية يف اعقب  البئيسججججج . املد اُطلقت هذه العغلية يف الع م اعالية السجججججابقة، لرنعيذ الروجيرات تجججججلبم 

احلجاججة د  زدنم كعجاءم اعبانجة املجدظم اعكجا جب اعيجدانيجة،  ب جججججججججججججججإع 2018يف عجام اإلملليغيجة اليت ملجدعررجا اعدمتبات 
رياجات احملدنم للبلداع. اعلت اجه ا  جججججججججججوى، بدات ا قدمي الدعا اعخ جججججججججججو احسجججججججججججب ا الولة لرلبية االح

يف جمال خت ججججججججججيو دليرا  اعنألغة يف حتولت مناذك اعغال اعكا ب القطبلة، هبدف  وفري اعبانة اليت   ججججججججججرد احلاجة 
 يف ذل  الرخ ي ات ا ك   ضعف البلداع. اعواظن علت اعسروى القطبخل لرلبية االحرياجات الناشاة، مبا

 
اعا بعده، لضجججججغاع اع  كوع اعكا ب اعيدانية يف اعنألغة جمر م   2020اتجججججيرا عواصجججججلة  ع ل  هذه ا رون يف عام   -10

ا اصجة عد ا الودت الناشجاة   اب جكت عناتجب لرقدمي خ ات فنية اببجمة ظفيعة اعسجروى، اعواصجلة  كييف عراظاهت
ا اليت لدلرا عواظن ضجججايلة ملدظم  اعيدانيةا ال،  رطلب اعكا ب  ا غري البياة ا اظجية. ايف بياة   نان  نافسجججية يف هذا 

اك  عن الدعا للرخطي  اع جججججججج  ، اال جمة ا عباة اعواظن، اكذل  ال ججججججججباكات يف دطاظ نألام اعنسججججججججقا اعقيغا 
لداع اليت تججربدا يف الرا  وفري اعواظن اعالية االب ججبلة "بناءم علت الطلب" للب  الذخل مت دعانم  ن ججيطه. اعرددملألعا  

عجاهبم ببعجة للغنألغجة اععنيجة بروفري  ا. ال ججججججججججججججغجت هجذا الجدعا فبملجم لألعا اعردجدم  نعيجذ ناظم دطجاظ الرعجااع ا جدلجدم
اعنألغة، اع ججججججاظكررا يف الوملت اعناتججججججب، ان ججججججبها  القدظات اإلضججججججافية عن خمرلف اعسججججججرودت اجماالت ا  م يف

سرغد رُ امماظتة البؤلة الكاعلة، اليت تعدان الرداليت القطبلة اع  كة  حسب االملرضاء، خالل ا طوات احلامسة إل
عواصججججججججججعات اعو عا، مبا يف ذل  عغلية عنألغة ا وذلة اال ظاعة. اتججججججججججيرا دجباء  عدلت  ةال جمة القطبل اطبعنرا  

 .ا  اتاحتليت الثغبات عن حيث  ممت ك با عراظات عرعدن
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تجججيرا اتجججرك جججاف العبى لل كي  ب جججكت عوضجججوع  علت العبز اعرعدنم الرخ ججج جججات يف  ا إلضجججافة د  ذل ، -11
اعكا ب اإلملليغية العبعية ااعكا ب اإلملليغية، لرقدمي حلول عركاعلة اضججججججججغاع اصججججججججول افضججججججججت للبلداع د  خ م 

ة لألعا اعرددم، االيت اعنألغة العنية، انعا اععبفة االسجججججياتجججججات بطبلقة  كغيلية للغباجعة ال جججججاعلة للبنية اإلملليغي
اتجججرك جججاف منوذك ا عغال اعبركب عكا ب ال جججباكة   عواصجججلة. اتجججيرا  ق ح دن جججاء حتالعات ملائغة علت القضجججاد

اعررغة، عد ال كي  بقوم اعروتججججطة الدخت عن ال ججججبيرا العليا االدنيا البلداع ااال  ججججال، ا وتججججيد نطامله لي ججججغت 
 اعرياز، مبا يف ذل  عن خالل الرعااع يف عا با بلداع ا نوب االرعااع الثالث .علت ناظها احملرغت كغباك  

 
لرضججججججججت عن الدظاس ا الية اعسججججججججرعانم عن  نعيذ عغلية   كغا  مليانم اعنألغة يف فبز ا عا اعرددم القطبلة:  ع ل  -12

للغنألغجة  اعيجدانيجة، حترجاك اعكجا جب 1رجايف البلجداع اليت بجدا الرنعيجذ فياإلمنجائيجة ا عا اعردجدم  دعجانم  نأليا عنألوعجة
 دعكاانت هذه ال جججججججججججججباكة اعر دنم اعرددم القطبلة عن اجت جين ا عاد  د راظ ملدظم مليانلة ملولة ناخت فبز 

 عا اعرددم. اعلت اجه ا  جججججججوى، ابح نألام اعنسجججججججقا اعقيغا اععان  ن جججججججيطه فبصجججججججة عغثل  اعنألغة عد ا
عسجججرقت ان له للنألا الغذائية اعسجججرداعة،  اعقيغاالقطبلا لالتجججرعانم عن الدعا السجججياتججج  عن نألام للغنسجججقا 

 اعقيغااع القيانم ا دلدم للغنسجججججججججججججقا   نألغةاع ممثل ئة عن ايف اع 67بى لاال ظاعة، االرغذلة اا عن الغذائ  ه
 (.2عسرقلة ان لرة يف عا لرعلق برعاعلرا عد اكاالت ا عا اعرددم اصنانلقرا ابباجمرا

 
، مت اختجججاذ 2019لنجججالبألكجججانوع الثجججام  1عنألوعجججة ا عا اعردجججدم اإلمنجججائيجججة يف  دعجججانم  نألياعنجججذ دطالز عغليجججة  -13

اإلجباءات اعناتجبة، ا  جغيا اإلظشجانات ا قدميرا د  اعكا ب اعيدانية، لضجغاع ناظ اعنألغة القيانخل يف العغلية. 
امت  عدلت عواصججججعات ممثل  اعنألغة هالوصججججف الو يع ( عد ال كي  ب ججججدم علت الرنغية اعسججججرداعة، اخاصججججة علت  

 عن نرائج الرطولب ا، تجججججججججيكوع ممثلو اعنألغة عسجججججججججدال2020عن عام    ااظم االغذائية. ااعرب ال ظاعيةالردول يف النألا 
الرقاظلب عنرا للغنسججججججججقا اعقيغا همت دنخال  عدلالت علت انام  قييا ا ناء، نألام  قييا   وعتججججججججريفعاع جججججججج كة، ا 

لدعا الردخالت علت  العاعية   (. ابطبلقة اكثب اتججج ا ي ية،  قوم اعنألغة بروحيد ا يعة دناظم اععاظفا ناءادناظم 
اعسجججروى القطبخل عن خالل ا غد اعسجججرردف، احتليت ان جججب بياانت اعنألغة ادح جججاءاهتا حول اعدشجججبات القابلة 

دعانم  نأليا عنألوعة ا عا اعرددم للقياس. ا بخل   ججججججججججغيا اناات  دظلبية خاصججججججججججة لدعا ممثل  اعنألغة يف  نعيذ 
. املد شجججاظكت اعنألغة ب جججكت اتجججربامل  اكثب يف مليانم عغت ا بيدغت لدم اإلمنائية، مبا يف ذل  عن خالل عبانظم الع

 جمغوعات العغت اعواضيعية اارليات ا خبى ضغن فبز ا عا اعرددم القطبلة ب كت اكثب عنر ية.
 

 اعنألغجة برنقيت كبري للخطوع الروجيريجة إلطجاظ ال جمجة القطبلجة ا جاى هبجا، عن اججت اع  اعالام علت ذلج ، ملجاعجت -14
علت اعسجججججروى القطبخل ب جججججكت كاعت عن دطاظ ا عا اعرددم للرعااع، علت الندو   اال جمة سجججججرغد انام الرخطي  

 .اعطلوب يف ا طوع الروجيرية إلطاظ عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسرداعة
 

 
  نوفغ أل  بلن الثام   – النرائج الواظنم عن الدظاتة االترق ائية الداخلية للغنألغة ب إع عغلية دصالح ا عا اعرددم اليت عقدت يف اكروببأل  بلن ا ال    1

 مب اظكة مجيد اعكا ب القطبلة.  2019
 .عثت عا تبق  2
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  ججججغيا اتجججج ا ي يات ا عا اعرددم لريسججججري ا عغال علت اعسججججروى القطبخل. اهتدف  سججججاها يف كغا اع اعنألغة  -15
ب جججكت عام د  حتسجججا الكعاءم ااعسجججاءلة االرغاتججج  عن خالل  ع ل  الرعااع ازدنم الرآزظ  االتججج ا ي ياتهذه 
انم ن جججبها لدعا افوظات شجججاعلة يف الركاليف إلع اإلناظلة للوكاالت اعكا ب الدعا، هبدف حتقيق ا دعاتبا 

ادع اعنألغة طبف عوملد علت بياع االع اف اعربانل،    عبانظات الرنغية الباعية د  حتقيق اهداف الرنغية اعسرداعة.
ا كغت هذه ا رون الركاعت العاعونخل  مما لسجججججججغت مب لد عن الرعااع اإلناظخل ع  الوكاالت اال جججججججنانلق اال اعج.

 عت عن خالل عبك  ا دعات اع  كة يف اعنألغة.اليت حتققت  لع للخدعات اإلناظلة
 

، 2019شاظكت عنألغة ا وذلة اال ظاعة، طوال عام   يف اهليكت اإلملليغ  لألعا اعرددم: حتدلد مليغة اعنألغة اعق حة  -16
لألعا اعردجدم،  ع جججججججججججججججاظكجة بعجة يف عغجت فبلق اعباجعجة الجداخل  اع جججججججججججججج   با الوكجاالت ااععين  عباجعجة اإلملليغيجة 

رابد لألعا اعرددم  ال رنسجججججججججيق للرنغية ال اتجججججججججعب عن دن جججججججججاء عن جججججججججة  عاانية دملليغية ااحدم لكت دملليا، عد عكرب   مما 
 اعانة.  مبثابة 

 
،  دعا اعنألغة بن ججججاع اإلطاظ الردليل  اال اجم  اا دعات االتججججر ججججاظلة ةاإلملليغي ةالرعااني   ججججةايف عا لرعلق  عن -17

عقد االجرغاعات، ال تججججججججيغا يف عا لرعلق  لعغليات اإلملليغية، ا ع ل  الرنسججججججججيق االدعا عنسججججججججق  اعرام الدعوم ا 
 .ا عا اعرددم اعقيغا، عن خالل عغت السياتات االردليت ااععلوعات

 
ا  جججججاظ  يف عرغات الرعغيا االرسجججججبلد انعا ، الردليالت القطبلة اع ججججج كةا  جججججاظ  اعنألغة بن جججججاع يف صجججججياوة   -18

 .السياتات يف بلداع خمراظم ع لد عن اال  الألالركاعت عد الداظم ا دلدم  طب الرعااع
 
يف  اعيدانيةا قدم اعكا ب اإلملليغية عنألغة ا وذلة اال ظاعة الدعا العين ااعسجاعدم يف جمال السجياتجات للغكا ب  -19

ن عن اعنألغة كإعضجججاء يف جمغوعات نعا امت  عيا عو عا دملليغيا خمراظل  خمرلف خطوات صجججياوة اطب الرعااع.
، ااعكلعة إبجباء عباجعة  اا ملباع اإلملليغية اليت  نسجججججججججقرا اعكا ب اإلملليغية اععنية برنسجججججججججيق الرنغية اعن جججججججججإم حدلثم 

نألباء للرداليت القطبلة اع ججججججججججججج كة ااج اء اخبى عن اطب الرعااع، مبا لكعت االع اف بوضجججججججججججججوح  عي م النسجججججججججججججبية 
 .ال لة اشررا يف اهداف الرنغية اعسرداعة ذاتللغنألغة اعس

 
الرعااع الععال عن حيث الركلعة ااعدفو   لطلب عد شجججججججبكاء ا عا اعرددم علت ال جججججججعيدلن اعن خالل عرابعة   -20

اإلملليغ  ااإلملليغ  العبع ، ااعدعوم بقيغة عق حة ااضججججججججججججججدة عنألوعة ا عا اعرددم ككت كغا هو  دن يف فبلق 
، تركوع اعنألغة اكثب ملدظم علت  وفري اتر ا ت عالئغة للقضاد الناشاة ع  احلدان اا ملضاد الداخليةة اعباجع

الردالعات القائغة علت القضجججججججججججاد  ااالودت الرنغية اع ججججججججججج كة يف السجججججججججججياز اإلملليغ  احملدن. املد نعغت اعنألغة
 ااعق حة يف خمرلف ا غوعات اعواضيعية، اه  علر عة برسريلرا. ات ك  ا رون اإلملليغية اليت  بذهلا اعنألغة الضم 

علت حتسججججججججججججججا دعكججانيججة احل ججججججججججججججول علت الرغولججت ااالتججججججججججججججرثغججاظات عن خالل الرعججااع الوثيق عد القطججا  ا ججاى 
 .ااعدتسات اعالية الدالية
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: بلداع الناعية وري السجججججججججاحلية، االااالبلداع ا ملت منوم ، لدال ا  ظلة ال جججججججججغريم الناعيةلحتدلد االودت نعا اعنألغة  -21
اليت ععا ة حتددت ا عن الغذائ  االرغذلة العبلدم ااععقدم ب ججججججججدم علت   عنألغة ا وذلة اال ظاعةلبك  اعدلب العام  

 واججه الجدال ا  ظلجة ال ججججججججججججججغريم النجاعيجة، االبلجداع ا ملجت منوام، االبلجداع النجاعيجة وري السججججججججججججججاحليجة. اتججججججججججججججيقوم اعكرجب  
يف اعقب    ،السجججاحليةبلداع الناعية وري  اال االبلداع ا ملت منوام  لدال ا  ظلة ال جججغريم الناعيةل ااعخ جججو اعن جججإ حدلثم 

بانظم البائدم للعغت  اع ا  ججكتذه البلداع يف جمال السججياتججات، برنسججيق اعواءعة الدعا اعقدم هل ،البئيسجج  للغنألغة
الرنغية   هديفالبلداع لردقيق  يف هذه عن جججججة لرسجججججريت ا سجججججبلد عسجججججاشة اعنألغة ،االيت مت دطالملرا حدلثم  ا بيد،لدم 

 .2ا 1 اعسرداعة
 

:  لعججب عغليججة دعججانم  نأليا عنألوعججة ا عا اعردججدم اإلمنججائيججة   ع ل  الرعججااع با الوكججاالت اليت  وجججد عقججاظهججا يف ظاعججا  -22
اليت  وجججد عقججاظهججا يف ظاعججا علت ال ججججججججججججججعيججدلن القطبخل   يف  ع ل   عججااع الوكججاالت الثال   ملودم  ا  ع م  ا اعسججججججججججججججرغبم ناظم 

جملس اعنألغجة يف ناظ جه الرجاتججججججججججججججعجة اا غسججججججججججججججا بعجد اعجائجة يف   للروصججججججججججججججيجات اليت اافق عليرجا  ااإلملليغ . ااتججججججججججججججر جابجةم 
 علت النرج ال اجمية. ا  بكي م ، هنا  جرد عر الد  عت هذا الرعااع اكثب عنر ية ااتججججججججججج ا ي ية، ا 2018لونيوألح لباع 

لعاء اُ ألرب الوكاالت اليت  وجد عقاظها يف ظاعا ع ججججاظكة ن ججججطة كعبلق يف هذه العغلية، ا قوم بوضججججد نعسججججرا "كد 
طبيعيا"، ا لراي فإهنا  ر جاظ  يف الدعوم لوضجد ا عن الغذائ  االرغذلة اال ظاعة اعسجرداعة علت ظاس جدال اعغال 
ا عا اعرددم القطبخل. ا  جججججاظ  الوكاالت اليت  وجد عقاظها يف ظاعا ب جججججكت ااثق يف   جججججغيا بباعج ع ججججج كة حول 

ك  ء عن دطاظ عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسرداعة،  الغذاء االرغذلة اال ظاعة علت اعسروى القطبخل  
اميكن يف عا بعد   جوظ   (.  ب ي كولوعبيا، ادندانيسجيا، االن ه مبا يف ذل   ببة ا ط  القطبلة اع ج كة يف بلداع خمراظم  

 ببجمة ع  كة اخط  ملطبلة ع  كة مماثلة يف بلداع يف املاليا اخبى.  
 

 خدمات التنفيذحتسني األداء الداخلي والرقابة، ونظم صنع القرار و  - ا رابعً 
 

للقباظات اليت اختذهتا البلداع ا عضججججججججاء يف الداظم الثالثة  اتججججججججر ابةم الالعبك لة يف صججججججججند القباظ ا عولط السججججججججلطة:  -23
احججت ا اليججة عن عغليججة  االسججججججججججججججرا بعججد اعججائججة  لس اعنألغججة اعغالم مببججدا الواللججة العبعيججة، اختججذت اعنألغججة عنججذ اعب 

لرعولط السجججججججججلطة ب جججججججججكت عر الد للغكا ب اعيدانية، خاصجججججججججة يف عا لرعلق  لرخطي    عسجججججججججرغبمالالعبك لة  دابري 
اال جمة ا عباة اعواظن. اشجججججججدنت اعنألغة، يف ارانة ا خريم، علت ضجججججججغاع  عولط حقيق  للسجججججججلطة يف اعسجججججججائت 

 قييا دطاظ النرائج  يف الرإكيد عليه مت الر ججججججججغيلية، ال تججججججججيغا يف عا لرعلق إبناظم اعواظن الب ججججججججبلة ااع جججججججج دت، كغا  
اعا بعده، هبدف اإلتجججبا  يف الرنعيذ عن   2020(. اتجججرسجججرغب هذه ا رون يف عام 2019االتججج ا ي ية للغنألغة ه

ااع جججججججججججاظكة يف  نعيذ ال انعج  2030جانب اعنألغة ا نب الرإخري يف  نعيذ اع جججججججججججاظلد، لرلبية  وملعات خطة عام  
لن. ا  جغت اإلجباءات اليت لرا  نعيذها عباجعة تجياتجة اعواظن الب جبلة عن اع ج   عد شجبكاء ا عا اعرددم ارخب 

عن اعقب  البئيسجججججج  د  اعكا ب اإلملليغية يف خمرلف القباظ   صججججججندتججججججلطة  عولط لسججججججغت ب دنم   وري اعو عا، مما
 سجججججغت تجججججياتجججججة ا االت، مبا يف ذل   و يف اعواظن عن وري اعو عا، ا بسجججججي  دجباءات الرخليو اعخرلعة. ا 

عن الدليت( ب دنم  عولط السجججججججلطات لبؤتجججججججاء  502يف اعنألغة هالقسجججججججا   ااع ججججججج دت اعنقدة اليت انخلت حدلثم 
اعكا ب اعيدانية، شجبلطة  وفب القدظات احمللية هاخل الردظلب( األاا  وفب اعو عا الداليا للغ ج دت يف البلد اا 

 ا دجباءات ال باء الوطنية ااإلملليغية.اإلملليغ  لدعألعلت اعسروى إلملليغ  العبع 
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انخلت اعنألغة، يف الع م اع ججججغولة  لرقبلب،  حتسججججا ا ناء الداخل  االبملابة ادناظم اعخاطب يف اعكا ب اعيدانية: -24
ضجججججججججواب  ناخلية عع زم، ااإلناظم الر جججججججججغيلية، اا ائف دناظم اعخاطب همبا يف ذل  اعخاطب االئرغانية( يف اعكا ب 

. 2018-2017 قييا اناء اعنألغجات اعرعجدنم ا طباف للع م الندو اعع ف بجه يف  قبلب شججججججججججججججبكجة  علتاعيجدانيجة، 
نألا اكثب  كججاعالم اعرغججان دناظم اعخججاطب يف اعكججا ججب اعيججدانيججة، مبججا يف ذلجج   لو يعججةحججاليججام الرنعيججذ الكججاعججت ا بخل 
. ا لروازخل عد 2020عام  خالل يف   اتجججججركغالها للرخطي ، االبصجججججد، ااإلبالا عن اعخاطب، اتجججججي بخل ا بسجججججيطم 

ربانل اععبفة االردظلب، مبا يف ذل  عواضججد  ذل ، عن اجت زدنم القدظات احمللية، اطلقت اعنألغة بباعج جدلدم ل
اعنألغجة اإلملليغيا   عغثل الرنقجت ا غبافيجة اعدملرجة عسججججججججججججججاعجدخل ممثل  اعنألغجة اإلملليغيا، ادحجاطجات دعالعيجة مججاعيجة  

عن  بانل ا  ات اافضججججججججت اعغاظتججججججججات  اعيدانيةع  ا ملاليا، مما عكن اعكا ب   Think Labsا دن، اعبانظات 
 للردددت اع  كة يف مجيد ا ملاليا ا غسة. ااحللول

 
 جنازات والتحدايت يف اإلقليم اإل -ا خامسً 

 
علت الردددت اا الودت االروجرات اليت حدنها ا عضججججججججججاء   2019-2018ع م الظك ت اعنألغة عغلرا خالل  -25

يف الجداظم البابعجة االثالثا عدمتب اعنألغجة اإلملليغ  لل ججججججججججججججبز ا نىن. ايف عجا لل  علخو عن الرطوظات ااإل جازات 
 دظشانلة. ااعثلة

 
 ااال اهات الناشاة  2019- 2018ببانعج عنألغة ا وذلة اال ظاعة يف اإلملليا يف الع م 

 
لسجججججججججججججرغب ال انعج اعيدام عنألغة ا وذلة اال ظاعة يف ال جججججججججججججبز ا نىن الال افبلقيا يف النغو، حيث بلغت اعواظن  -26

، ب دنم ملدظها ثالثة اضجعاف عنذ عليوع ناالظ اعبلك  331د    2019-2018ع م الا دلدم اليت مت ح جدها يف  
اازنان عسجججججروى اعواظن اععبإم عن خالل حسجججججا ت ا عانة ا حانلة ضكثب عن الضجججججعف يف .  2011-2010ع م ال

 عروتججج  السجججنوخل للسجججنوات   هالكولت، ااعغلكة العببية السجججعونلة، ااإلعاظات العببية اعرددم( عقاظنةم  2019 عام
السجججججججججججججججابقجة، ممجا لعكس الثقجة اعر الجدم يف ملجدظم اعنألغجة علت  قجدمي الجدعا اعبجاشججججججججججججججب د  ال اعج اا الودت  ا ظبد

 احلكوعية البئيسية.
ا رغاشججججججججججججت حاليا ال جمة القطبلة ااإلملليغية ااإلملليغية العبعية يف اعنألغة ب ججججججججججججكت كاعت عد احرياجات ااالودت  -27

امت دطالز ا طوع الروجيريجة  احتقيق اهجداف الرنغيجة اعسججججججججججججججرجداعجة. 2030احلكوعجة اجرونهجا للنروض ةطجة عجام 
الرا اتجججججججرخداعرا يف ، 2019القطبلة ا اصجججججججة  عنألغة علت ال جججججججعيد العاع  يف عام   ال جمةا دلدم إلعدان اطب  

مجيد احناء اإلملليا. ا رغاشججججججججت اطب ال جمة القطبلة ارع ب ججججججججكت كاعت عد اهداف الرنغية اعسججججججججرداعة، اا ها عن 
ذل  اهنا ع جججرقة  لكاعت عن اطب عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسجججرداعة اليت لرا ن جججبها ارع يف 

يف اإلملليا، مت االنررجاء عن  لل جمجة القطبلجة وجذلجة اال ظاعجة احجد ع ججججججججججججججب دطجاظا مجيد احنجاء اإلملليا. الجدى عنألغجة ا
ههنججا  عججدن عن نال جملس الرعججااع ا لي   االججدال اعرججإثبم  لن اعججات اليت  2019-2018ع م الثالثججة عنرججا يف 

 لدلرا اطب لل جمة القطبلة(: لوجد ال
 



9 NERC/20/3 

 

 (، االجعجباز2022- 2018(، اع ججججججججججججججب ه 2022- 2019ه ب ا ج ائج اطجب الج جمجججججججة الجقجطجبلجججججججة احلجججججججالجيجججججججة يف اإلملجلجيجا:  •
(، ااعغبب 2021- 2017(، اعوظلرجججانيجججا ه 2020- 2016(، البنجججاع ه 2021- 2017(، اا ظنع ه 2023- 2018ه 
(،  2020- 2017(، االسججججججججوناع ه 2020- 2016(، ا ونس ه 2022- 2018اتججججججججلطنة ُعغاع ه   (، 2020- 2017ه 

 (. 2022- 2018االضعة الغببية املطا  و م ه 
 

القجدم اعكرجب اإلملليغ  ااعكجا جب اإلملليغيجة العبعيجة الجدعا للغكجا جب القطبلجة الرجابعجة للغنألغجة يف عجا لرعلق برطولب  -28
اطب عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسجججججججججرداعة، عن اجت  لألعا اعرددم ا  القطبلة اع ججججججججج كة الرداليت

خل  طولب اطب عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية ضججججغاع اع  كوع عسججججاشة اعنألغة يف اضججججد فعال. ا ب 
، ايف ا  ائب البناع اليبيا ا ونس 2020العببية السجججججججوظلة يف عام    ةاعسجججججججرداعة يف بلداع عن بينرا العباز، اا غروظل

اعثال يف  كغا  عغت العبز القطبلة الرابعة للغنألغة، علت تججججججججبيت  .2021ااإلعاظات العببية اعرددم االيغن يف عام  
ملبت  طولب الرداليت القطبلة اع ججججججج كة، عن اجت  اتججججججج ا ي ية لبناع، عد الوزاظات النألريم إلجباء عباجعات ملطاعية  
كاعت يف الرداليت القطبلة اع جججججججج كة ااطب عغت ا عا   ب ججججججججكتضججججججججغاع انعكاس احرياجات ااالودت احلكوعات 

 اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسرداعة.
 

علت ا الودت احملجججدنم يف الجججداظم البابعجججة   2019-2018ع م الج اعنألغجججة اد جججازاهتجججا يف اإلملليا يف بباعا عرغجججد  -29
. ا إلضججججججافة د   سججججججلي  الضججججججوء علت ا الودت الرقنية، اكد 2018غنألغة يف عام  االثالثا للغدمتب اإلملليغ  لل

لل جججججباكات علت اعسجججججروى اعيدام، عدكدام يف هذا السجججججياز  اعدمتب اإلملليغ  علت احلاجة اعسجججججرغبم إلعطاء ا الولة
علت اشيجججة الرعجججااع الوثيق عد اكجججاالت ا عا اعردجججدم اليت  رخجججذ عن ظاعجججا عقبام هلجججا اوريهجججا عن اكجججاالت ا عا 

، مسة ظاعا   وجد عقاظها يفاليت اعرددم. الُعد الرعااع ال انجم  عد اكاالت ا عا اعرددم، اال تجججججججججججججيغا الوكاالت  
 ظزم ب ججججججججكت عر الد يف عغت اعنألغة يف اإلملليا. ا عغت اعنألغة عد ببانعج ا وذلة العاع  ب ججججججججكت عر الد، علت  
تجججججججججبيت اعثال، يف البلداع اعرضجججججججججبظم عن ا زعات عثت العباز اا غروظلة العببية السجججججججججوظلة االيغن، لضجججججججججغاع ا عن 

ا ى اعواظن اععبإم عن اع جججانظ اليت  دلبها ا عا اعرددم عدشجججبم الغذائ  اعركاعت انعا تجججبت اععي جججة. العر  عسجججرو 
اتججر ا ت ابباعج ا عا اعرددم اعركاعلة. اعنذ عسججاشة اعنألغة يف  ا ع ذل  لعكس ج ئيم  اا للغنألغة، نألبم هاعم 
يف  5ت عن  ، مما ميثت املا، زانت نسججججججبة اعواظن اليت مت ح ججججججدها عن هذه اع ججججججانظ ثالثة اضججججججعاف  قبلبم 2014عام  
اكانت  .2019ئة يف عام  ايف اع  20عن  د  عا ل لد ملليالم   2014ئة عن دمجاي اعواظن اليت مت ح جججججججججججدها يف عام ااع

ال دنات ا كثب اشية يف عا لرعلق ب اعج اعنألغة وري الطاظئة، اليت شجردت زدنم مبقداظ تجرة اضجعاف يف الرغولت 
، مما لعكس ع جججججججاظكة اعنألغة اعر الدم يف ال جمة اع ججججججج كة 2014عنذ عام   عن اع جججججججانظ اليت  دلبها ا عا اعرددم

 اعا بعده. 2020لألعا اعرددم. اعن اعروملد اع لسرغب هذا اال اه يف عام 
 

ت دبا عد النرج اعرغاتجججكة ااعركاعلة ااعرعدنم القطاعات اعطلوبة لردقيق اهداف الرنغية اعسجججرداعة، اصججج امت جججيم  -30
ا عركاعالم يف عغت اعنألغة يف اإلملليا ب جكت عر الد. اعلت تجبيت اعثال، مت دصجداظ اعن جوظ البئيسج  ال جباكة عن جبم 

  االرغجذلجة يف ال ججججججججججججججبز ا نىن الجال افبلقيجا"  ال عبم اإلملليغ  للغنألغجة بعنواع "نألبم دملليغيجة عن ا عن الغجذائ
كغن ججججججججوظ ع جججججججج   عد ال ججججججججنداز الداي للرنغية ال ظاعية، االيونيسججججججججف، اببانعج ا وذلة العاع ،   2019عام   يف
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اعنألغة ال ججدة العاعية، مما لعكس احلاجة د  اجرات نألب اتجج ا ي ية عرعدنم القطاعات إلظشججان عغت اعنألغة  
  لسياتات ب إع ا عن الغذائ  احتولت النألا الغذائية.يف جمال ا

 
امترجد ال جمجة القجائغجة علت ال ججججججججججججججباكجة يف اعنألغجة د  ابعجد عن ا عا اعردجدم. فعلت تججججججججججججججبيجت اعثجال، ملجاعجت اعنألغجة   -31

اعبك   برطولب دطاظ اتجججججج ا ي   دملليغ  لسججججججلسججججججلة مليغة ةيت الرغب عد اعنألغة العببية للرنغية ال ظاعية؛ اعغلت عد
اعبك  الداي للبدو  ال ظاعية يف  ظخل، ا   –الداي للدظاتججججات ال ظاعية اعرقدعة يف عنطقة البدب ا بيط اعروتجججج  

اعناطق ا افة، اجرات اخبى لبناء القدظات اإلملليغية لالتججججر ابة لسججججوتججججة النخيت احلغباء؛ اع زت شججججباكررا يف 
 اعناطق ا افة لروتججججججججججججيد الرعااع يف القضججججججججججججاد اعرعلقة  لرنغية ال ظاعية ال جمة عد اعبك  الداي للبدو  ال ظاعية يف

اعسججججججججججججججرجداعجة ادناظم عواظن ا ظاضجججججججججججججج  ااعيجاه؛ كغجا عغلجت عد ججاععجة الجدال العببيجة اعنألغجة ا عا اعردجدم للرنغيجة  
 عاانت ،  2019ول عن اجت  يسججججري الر اظم. ايف تججججبرغ ألاللال ججججناعية للنروض  عبانظم العببية لسججججالعة ا وذلة 

ممثت عن ازاظات ال ظاعة ااعياه  100لل غد با اكثب عن   ااعنألغة عد ال جججججباكة ا اصجججججة  عسجججججاشات احملدنم اطنيم 
عد ال كي  علت بناء القدظات العنية ، ع ججججججججججبا يف اإلملليغ  يف اظشججججججججججة عغت عقدت يف القاهبم،  بلدم   14االبياة عن 

ا عثت، يف اكروببأل  جججججبلن ا ال  ع  اعنطقة. اا نعيذ اعسجججججاشات احملدنم اطنيم االرعااع با القطاعات يف الرنغية 
، ظك ت اظشججة عغت نألغررا اعنألغة يف ا بطوم، السججوناع، علت أتثري  غري اعنا  علت النألا ال ظاعية اتججبت 2018

ا 15العيش يف تججججججججججججججيججاز اإللكولوجيججا ال ظاعيججة، امجعججت با ممثلا عن   ججججججججججججججب، امجروظلججة دلباع يف اإلملليا هع بلججدم
اإلتجالعية، االعباز، اا ظنع، البناع، اعوظلرانيا، ااعغبب، اتجلطنة ُعغاع، افلسجطا، ااعغلكة العببية السجعونلة، 
االسججججججججوناع، اا غروظلة العببية السججججججججوظلة، ا ونس، ااإلعاظات العببية اعرددم، االيغن(. الرع ل  القدظات احلكوعية 

ل ظاعيجة ا غري اعنجا ،  عغجت اعنألغجة عد احلكوعجات يف ا  ائب، اع ججججججججججججججب، االعباز، اا ظنع، اعرعلقجة  إللكولوجيجا ا
 اعوظلرانيا، االسوناع، علت  طولب ع اظلد ميكن متوللرا عن ملبت صنداز اعنا  ا خضب.

 
ااعر ججججججلة  ا رغعات الضججججججعيعة علت عواجرة ال ججججججدعات اعناخية اتاااصججججججلت بباعج اعنألغة ال كي  علت بناء ملدظ  -32

( احلد عن خماطب 2اه  ؛االيغن(( نألا اععلوعات هعلت تجججججججبيت اعثال عوظلرانيا، االسجججججججوناع، 1  زعات، اوطت ه
( ارفات اا عباض احليوانية االنبا ية العاببم 3اه؛  افلسججطا(الكواظ  هعلت تججبيت اعثال ع ججب، اا ظنع، البناع،  

امت االضججطال  بعغت جدلد عرا يف جمال   اليبيا، اا غروظلة العببية السججوظلة(.للددان هعلت تججبيت اعثال العباز، 
دناظم اعياه، مبا يف ذل  مثانية  قييغات جاظلة اا عكرغلة حول ناظ اعسجججججججججججججااام با ا نسجججججججججججججا يف دناظم عواظن اعياه 

ا ونس(. كغا طوظت عنألغة ها  ائب، اع ججججب، امجروظلة دلباع اإلتججججالعية، اا ظنع، البناع، ااعغبب، افلسججججطا،  
ا وذلة اال ظاعة بباجمرا اعرعلقة  هل بم، مبا يف ذل  العغت ا اظخل يف ع جججججججججججب ان جججججججججججب  قبلب حملة عاعة دملليغية عن 

 ا اهات اهل بم البلعية.
 

 زدنم كعاءم افعالية عغليات اعنألغة يف مجيد احناء اإلملليا 
 

ااصججلت اعنألغة، اثناء  نعيذ ال اعج اعذكوظم اعاله، اختاذ  دابري هتدف د  حتسججا كعاءهتا الر ججغيلية افعاليررا يف  -33
مجيد احناء اإلملليا، مبا لرغاشججججت عد طلب ا عضججججاء يف الداظم البابعة االثالثا للغدمتب اإلملليغ  لل ججججبز ا نىن يف 

 .2018عام 
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امت  طولب هيكت  نأليغ  جدلد للغكرب اإلملليغ  عد بياانت ا يعية جدلدم. ا بخل  طولب ا نعيذ تججججلسججججلة عن  -34
دجباءات الر جغيت اعوحدم لردسجا الكعاءم االععالية الر جغيلية. امت ال كي  ب جكت خاى علت الردظلب، لضجغاع 

 2018يف عجججاع  علت تججججججججججججججبيجججت اعثجججال، ا لالزعجججة. اع اعو عا يف مجيد احنجججاء اإلملليا ميرلكوع اععبفجججة ااعرجججاظات ا
ا  ججدظلبججم  اإلملليايف  اعكججا ججب اإلملليغيججة العبعيججة ااعكججا ججب القطبلججة للغنألغججةعو ف عن  200،  لقت حواي 2019و

( اإلبالا اعدتجسج  عن  عباة اعواظن؛ 3( اع ج دت؛ ه2( البملابة الداخلية ادناظم اعخاطب اعالية؛ ه1علت عا لل : ه
(  عباة اعواظن لردسجججججججججججا احلغالة االجرغاعية البلعية؛ 5وب الرنعيذ بواتجججججججججججطة ال جججججججججججبكاء يف العغليات؛ ه( اتجججججججججججل4ه
 .ل باعاتلال جمة اعباعية ا ( 7الردولالت النقدلة؛ ه (6ه

 
ااصججججبت اعكرب اإلملليغ  العبع   لس الرعااع لدال ا ليج العببية االيغن، الذخل لوجد عقبه يف ابو  ع، لعغت   -35

امت  عيا عنسجق دملليغ   ، بعد  عيا عنسجق دملليغ  فبع  اشجغت الو ائف ا خبى.2019بطاملره الكاعلة يف عام 
، اعقبه يف  ونس العاصجججججججججججغة، اهو لقدم 2019م فبع  جدلد يف اعكرب اإلملليغ  العبع  ل جججججججججججغال افبلقيا يف عا

ا لل جججباكات ااعكا ب القطبلة للغنألغة يف مجيد احناء عنطقة اعغبب العبو. امت دظجاء  ععيت اعكرب عر الدم  انعغم 
 اإلملليغ  العبع  لدال اع بز، الذخل لوجد عقبه يف بريات، بناء علت طلب احلكوعة اللبنانية.

 
لردولججت اعكججا ججب القطبلججة يف عنطقججة ال ججججججججججججججبز  اجججدلججدم  املججدعججت عنألغججة ا وججذلججة اال ظاعججة منوذجججم  ،2018يف عججام ا  -36

ا اتجججججججججج  الال افبلقيا. اتججججججججججي ان هذا النغوذك اعكا ب القطبلة للغنألغة مببانة اك  لضججججججججججغاع عواءعة اعو عا  
 واظن الب جبلة عناعاتجرخدام االقدظات ب جكت افضجت عد االحرياجات اا الودت االقدظات القطبلة، لريسجري زدنم 

ا  ججججججج يد الرطوظ الو يع  ااعرين للغو عا، اخاصجججججججة اعو عا الوطنيا، مبا يف ذل  زدنم العبى  وري اعو عا
، اعضجت عسجاعد ممثت اعنألغة عن اإلملليا عا با شجربلن اثالثة 2019ل جغت ا ائف نالية يف اعسجرقبت. ايف عام  

جنب عد ممثل  اعنألغة، ا قاتا ا علا عراظات جدلدم، ااكرسب خ م نالية ا د   اشرب يف بلد آخب، لعغت جنبم 
 مليغة، اتاعد يف بناء عراظات اعو عا الوطنيا يف اعكرب القطبخل للغنألغة الذخل كاع لعغت فيه.

 
هداف  علت دناظم اعخاطب ا نعيذها ب جججججججججكت صجججججججججاظم يف اإلملليا إلناظم اعخاطب احتقيق ا   تجججججججججرغباظالرا الرإكيد  -37

( محالة اعواظن عن االحريال اا ضباظ 2ه( العغليات الكعدم االععالة؛  1اعدتسية احملدنم عد ال كي  علت عا لل : ه
اإلبالا اعوثوز ايف ا (  4هاالسججججججياتججججججات الداخلية؛   –( االعرثال للقواعد االلوائت 3هاا ذى االسججججججبملة اا سججججججاظم؛  

 الوملت اعناتب.
 

امت جججججججججججججيام عد ا رون اعبذالة علت نطاز اعنألغة لرع ل  ا يعة اعواظن الب جججججججججججججبلة، نعذ اعكرب اإلملليغ  جمغوعة عن  -38
، مت  عيا 2019-2018ع م الالردابري لربسججججججججي  دجباءات الرو يف ابناء القدظات يف مجيد احناء اإلملليا. اخالل 

(. اعالام علت ذل ، 4( افاة ا دعات العاعة ه23. ال ججججججججججججججغت ذل  كال عن العاة العنية هاعو عم   27جمغوعه  عا
لرا اختاذ  دابري إلن ججججججاء اطب تججججججليغة إلناظم اعواظن الب ججججججبلة عن شججججججإهنا اع  دنخل د  اعوظ عن بينرا دناظم اعواهب 
بععالية اكثب اعواءعة ملدظات اعواظن الب ججججججججججججبلة بععالية عد االحرياجات ال انجمية االر ججججججججججججغيلية عن خالل الرخطي  

د  زدنم كبريم يف ملدظم اعكا ب اإلملليغية، سججججججججججليا للغواظن الب ججججججججججبلة امماظتججججججججججات عا بعد اإلناظم. املد انى ذل  ال
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ااإلملليغية العبعية، االقطبلة، يف دملليا ال جبز ا نىن الال افبلقيا، خاصجة يف جماالت دناظم ال اعج، االسجياتجات، 
 .بايت ااملالة النبابت، ااعسااام با ا نسا، ااإلح اءاتاالرغذلة، ادناظم اعواظن الطبيعية، ااإلنراك الن

 
 الطريق إىل األمام: التحدايت والفرص -سادساً 

 
ا د   وا ب اخطوظم الردججددت االججداافد ا ججاظجيججة اعر الججدم، تججججججججججججججيرطلججب حتججدلججد عوملد اعكججا ججب نألبم البعججد العججاع :  -39

، لالتجر ابة االركيفعنر يا اعسجروى اعلت عن اعبانة   احتليالم  ااعروتج  اتجرعباضجم  اعدى اعيدانية للغنألغة علت 
 ا عضاء.ب كت كاعت لروملعات 

 
، للر جججججججججججججدخل للردددت ااتجججججججججججججرغالل 2021-2020احتراك اعنألغة د  عرابعة ا هداف الرالية، يف الع م اعالية  -40

 العبى ا دلدم:

 
 الردول حنو هنج ببانجم  كاعت علت اعسروى الالعبك خل  -1

 
تجججررغكن اعنألغة عن االتجججرعانم عن عسجججاشررا يف جمال السجججياتجججات العاعية، االرنأليغية، االعلغية، االرقنية، عن  -41

القطبخل  اعسجججججججججججججججرولاخالل  سجججججججججججججججبلد الردول حنو هنج ببانجم  كجاعجت احتجدلجد اهجداف ببانجميجة اكثب ااملعيجة علت 
ذل   ناتجججججيغك  . 2030خطة عام   شجججججت عدمبا لرغااهداف الرنغية اعسجججججرداعة  عقاصجججججد ااإلملليغ ، لدعا حتقيق

جماالت اخر اصرا  عغت ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسرداعة يفاعنألغة علت الرإثري يف دطاظ    االضم 
يف  اع لراعن اع عد ا تججججاتجججج . اتججججيرا  قييا هذه العغلية يف اتججججرعباض اإلطاظ االتجججج ا ي   للغنألغة، الذخل 

 2020.3 عام
 

 اإلمنائية  ا عا اعرددم  دعانم  نأليا عنألوعة لقيغة اعق حة للغنألغة علت اعسروى اإلملليغ  يف تياز عغلية ا  -2
 

ت القائغة علت القضججججججججججججججاد" اع ججججججججججججججاظكة يف "االئرالفاكذل   وحيد اععاظف اإلملليغية االقدظات الرقنية ا عن خالل  -42
اكاالت ا عا اعرددم ع  خمرلف ا غوعات اعواضججيعية، تججركوع شججبكات عن ملدظات ، اليت  ر ججكت عن اعق حة

اعنألغة ملانظم علت مليانم اتر ابة ا عا اعرددم اإلملليغية لالحرياجات القطبلة يف جماالت اخر اصرا ا تات ، 
ياتجات احتسجا اصجول البلداع ا عضجاء د  خ م اعنألغة اإلملليغية. اتجركوع ملدظات اعنألغة يف جمال  كاعت السج 

للن اح يف هذا البعد اهلام اال ججججعب. ا علت اعسججججروى اإلملليغ ، مبا يف ذل  عن خالل االبركاظ االردليت، ععراحم 
االحرياجات    الذخل لعاجل   كوع ملدظم اعنألغة القولة ضغن ببانعج العغت العاع  ب إع ا عن الغذائ  االرغذلةملد  ا 

لرع ل  مليانم اعنألغة املوهتا النسبية يف البلداع اليت ختدعرا   ، مبثابة ظصيد ملوخل لدال ا  ظلة ال غريم الناعية   ا اصة
 اعكا ب اعرعدنم البلداع.

 

 
 CL 163/4الوثيقة   3
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 ناظ اعنألغة القيانخل يف جمال ا عن الغذائ  اال ظاعة االرغذلة علت اعسروى القطبخل -3
 

ا عن اعغال عن خالل االتجججججججججججرعانم عن ناظم دطاظ عغت ا عا اعرددم اععان   جججججججججججغيغرا ل دنم االهرغام  داال  -43
الغجذائ  اال ظاعجة االرغجذلجة، علت اعسججججججججججججججروى الوطين، تججججججججججججججركوع اعنألغجة ملجانظم علت الرجإثري يف ججدال اعغجال ا عا 

هنا  ات اع ججججج   با القطاعات. الألت اعرددم علت اعسجججججروى القطبخل، عد الروجه حنو هنج عرعدن الرخ ججججج ججججج 
لرغثت يف احلاجة د    ججججججججججججججدلد عواءعة دطاظ نرائج اعنألغة عد عدشججججججججججججججبات اهداف الرنغية اعسججججججججججججججرداعة،   حتد آخب

 ااالترعانم عن ملدظات البصد االرقييا لرع ل  اناات البصد ااإلبالا يف اعنألغة علت اعسروى القطبخل.

 
 سرولا اإلملليغ  االقطبخل  ع ل  ال باكات ال اعلة علت اع -4

 
ا حنو النرائج عد شبكاء ا عا اعرددم ارخبلن، اال تيغا الوكاالت اليت  وجد لعر   ع ل   عااع املوى ااكثب  وجرم  -44

للر دخل للردددت اعقبلة احتقيق ا هداف اعذكوظم   ااتاتيم   اعقاظها يف ظاعا، علت اتاس الرآزظ االركاعت، شبطم 
 بكي ها علت ال جججججججججججباكة عد القطا  ا اى ااعسجججججججججججرثغبلن عن القطاعا العام   لد وف اع اعنألغة تججججججججججج اعاله. كغا  

اتججججججيكوع لوضججججججد ظؤلة جدلدم للرعااع عد القطا  ا اى، بناء  ، اعلت  ع ل  ال ججججججباكات اعبركبم.االضججججججم   اا اى
 2019 ألكجججانوع ا ال نلسججججججججججججججغ يفعلت طلجججب جملس اعنألغجججة يف ناظ جججه الثجججالثجججة االسججججججججججججججرا بعجججد اعجججائجججة اععقونم 

 علت   كيت شباكات جدلدم علت عسروى اعكا ب اعيدانية. ، آاثظ كبريم((ب)10العقبم  CL 163/REPه
 

  ع ل  القدظم الر غيلية -5
 

  ا قييا دطاظ النرائج االتجج ا ي ية  (2018-2017شججبكة  قييا اناء اعنألغات اعرعدنم ا طباف هبناء علت  وصججية  -45
اع لد عن اإلجباءات لرع ل    السجججججججججججع  د  2021-2020(، تجججججججججججرواصجججججججججججت اعنألغة يف الع م اعالية  2019للغنألغة ه

الكعاءات الر جغيلية عن خالل  طبيق الالعبك لة يف اإلناظم البئيسجية االعغليات الر جغيلية، ازدنم  عولط السجلطة،  
القطبخل، هبججججدف حتسججججججججججججججا ا ناء العججججام  احتسججججججججججججججا ملججججدظات البصججججججججججججججججججد االرقييا اظفد الرقججججاظلب علت اعسججججججججججججججروى 

 ال انجمية. ااإل ازات
 

    يد االبركاظ علت اعسرودت الالعبك لة -6
 

يف اعنألغة ا ع ل   البملغنةا عد ظؤلة اعدلب العام، تجججججر جججججاظ  شجججججبكة اعكا ب اعيدانية ب جججججكت كاعت يف عغلية مت جججججيم  -46
. اتججججيرا حتدلد البؤلة اعدتججججسججججية ا دلدم عن 2030الرقدم يف  نعيذ خطة عام  االبركاظات يف هذا ا ال لرسججججبلد 

، االذخل تججججججججيعغت علت النروض بباح للغنألغة سجججججججج يف اعقب  البئي اخالل عكرب االبركاظ الذخل مت دن ججججججججاؤه حدلثم 
 وحيجدهجا، مبجا يف ذلج  الجذهنيجة اعبركبم، ااالبركجاظ يف منجاذك الرعجااع، ااالبركجاظ يف ا االبركجاظ يف اعنألغجة ا ع ل هجا 
اتججججججججججججججركوع شججججججججججججججبكجة اعكجا جب اعيجدانيجة يف طليعجة ا رون الباعيجة د   ع ل  اعنر يجات  الرطبيق عن خالل البملغنجة.

اال اعج اعبركبم، اليت ميكن زدنهتا ب ججججججججججججججكت عسججججججججججججججردام  لرعااع عد احلكوعات الوطنية االقطا  ا اى ااعناهج 
اا اتجججججججججججججججاع ا كجانمييجة اا رغد اعجدم. اعد ا خجذ يف االعربجاظ ضنجه ال لوججد حجت  عجاع  لبعط الردجددت اليت 
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ا يف  كييف  ا مليغجم ا جب اعيجدانيجة ناظم نواجررجا اليوم، اضنجه ليس هنجا  حجت  ااحجد لنجاتججججججججججججججب ا غيد، تججججججججججججججرلعجب اعكج 
 .بلداععباعام االحرياجات ااعطالب احملدنم للاحللول اعبركبم امناذك ا عغال عد السياملات احمللية، ا 

 
 ايف عا لرعلق  لبعد اإلملليغ  -47

 
 للغباحت ا ا  اع  القطاعاتحتولت الدعا  –ا 

 
 ردول احرياجاهتا ااالودهتا عد اةعاض الطلب  عد انرقال اع لد عن البلداع د  شججبية البلداع اعروتججطة الدخت،  -48

علت اعسججججججججاعدم الرقنية اازندن الطلبات للدعا يف جمال السججججججججياتججججججججات االدعوم ععا ة اع ججججججججاكت اععقدم ااع ابطة  
اعكرب اإلملليغ   بكي ه د  نعا السجججججججياتجججججججات يف اعباحت  ب جججججججكت عر الد، االردددت العاببم للددان. كغا يول

ا ا  ازدنم العغت اععياظخل. ايراك هذا العغت السججججججياتججججججايت ااععياظخل د  الركييف لك  لرناتججججججب عد الرنو  يف 
 اإلملليا، ا لرججاي  رطلججب اعكججا ججب اعيججدانيججة اعبانججة اجمغوعججة نلنججاعيكيججة عن اعرججاظات اطبز بججدللججة للعغججت، لك 

  ساعد اعنألغة البلداع ا عضاء علت حتقيق اهدافرا اإلمنائية.
 

 شباكات جدلدم يف جمال العلوم االركنولوجيا ااالبركاظ يف ال ظاعة –ب 
 

هنا  فبصججججة كبريم اعام اعكرب اإلملليغ  لرع ل   بانل اععبفة با البلداع ا عضججججاء عن خالل  سججججريت دعانم  وزلد  -49
ا، فجإنجه لعغجت علت ا امتجاتججججججججججججججكجم االبركجاظ االركنولوجيجا يف اإلملليا. الك  لكوع اعكرجب اإلملليغ  اكثب انرألجاعجم فوائجد 

اضجججججد اتججججج ا ي ية دملليغية لردسجججججا نعا اعنألغة للبلداع ا عضجججججاء احتسجججججا اتجججججرخدام ال ظاعة البملغية، عد  قدمي 
 ا العين الععال. وصيات ب إع اعراظات العنية اعطلوبة االبياة الرغكينية للدع

 
مت جججججججججيام عد جرون اعنألغة لروثيق الرعااع عد القطا  ا اى،  ط  اعكرب اإلملليغ  عد اعكا ب اعيدانية إلجباء   -50

يف الرعااع عد شجبكاء  دنلن ب جكت  اعغلية ظتجا خبائ  للقطا  ا اى، تجرنرج عق حات علغوتجة للغضج  ملدعم 
ملام اعكرب اإلملليغ  إبضجعاء الطابد البمس  علت ع جبا  ال جباكة  ،ا علغوس علت خمرلف اعسجرودت. اللغبم ا 

با القطاعا العام اا اى عن خالل جلب حكوعة اإلعاظات العببية اعرددم ك رة عاحنة عسججججججاعدم ليبريد علت 
 ع جججججججججججججججدظ" للغبام يف البلف عد شججججججججججججججبكججة " ع ل  اعبانججة ازدنم  وليججد الججدخججت اعسججججججججججججججرججدام اا عن الغججذائ  االرغججذلججة 

 هشبكة خاصة عرعدنم ا نسيات( اعنألغة ا وذلة اال ظاعة.
 

  طولب فبى ا عغال لالترثغاظ يف الرنغية اعسرداعة – ك
 

تججججججججيواصججججججججت اعكرب اإلملليغ  بناء  عاعال ه عد اهلياات اإلملليغية للرإثري علت احلواظ اإلملليغ  ااطب السججججججججياتججججججججات  -51
ا بيجد. اعن ا عد عبجانظم العغجت لجدم لرع ل  الرعجااع يف عجا با بلجداع ا نوب، مت ججججججججججججججيجم ااععجالري. ا بخل  نعيجذ عبجانظات 

خالل هذه الطبلقة، تججججججججيسججججججججعت اعكرب اإلملليغ  د   وتججججججججيد نطاز ا  ات با االملر ججججججججانات الناشججججججججاة كغقدم 
داع خاظك اإلملليا لألعوال اا  م د  بلداع اخبى يف اإلملليا. ا رغثت فبصة ااعدم اخبى يف الرعااع عد بعط البل

ب ججإع عواضججيد ذات اهرغام ع جج   عثت الغا ت اع ججالد ا مسا . اتججر ججغت ع ججانظ الرغولت ا دلدم االةباع 
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عد القطجا  ا جاى. اتججججججججججججججيرطلجب ذلج  اع لجد عن اعبانجة عن خالل ع لجد عن الالعبك لجة يف اعسججججججججججججججداليجات، االنألا 
يجدانيجة، كدواف  العرغجان طبز ججدلجدم للعغجت اعواكبجة اعبجانظات  اإلناظلجة اعبسججججججججججججججطجة، االبياجة اعوا يجة يف اعكجا جب اع

 ا دلدم يف اعنألغة.
 

  وتيد ال انعج اعيدام عن خالل  عباة اعواظن –ن 
 

  ع العدلد عن بلداع اإلملليا ملد اصججججلت  لععت د  اضججججد الدخت اعروتجججج . اعد متثت حتددم  عباة اعواظن  تججججرألت -52
ذل ، شججرد اإلملليا، عن خالل ا رون اعرضججافبم، زدنم كبريم يف اعواظن عن خالل االتججرعانم عن ع ججانظ الرغولت  

، Agrinvestيت اعثال ا دلدم عثت عبفق البياة العاعية، اال جججنداز ا خضجججب للغنا ، االرغولت اعخرل ، علت تجججب
. الواجه الردول يف احلافألة بعط الردددت ا دلدم، اال تجججيغا اتجججرخدام طبائق الرنعيذ الر جججغيل   اعا د  ذل 

ا دلدم، االقيون اععباضججججة علت القدظات يف اعكا ب اعيدانية إلناظم النغو الكبري لل اعج اعيدانية. اكخطوم اا ، 
 قب  البئيس  جرونشا ااجبد العدلد عن الداظات الردظلبية للغكا ب اعيدانية.كثف اعكرب اإلملليغ  ااع

 
 دعانم  نأليا عنألوعة ا عا اعرددم اإلمنائية –ه 

 
 بىن اعكرب اإلملليغ  دعانم  نأليا عنألوعة ا عا اعرددم اإلمنائية كعبصججججججججججججة لردقيق اال سججججججججججججاز عد اكاالت ا عا  -53

اعغجال اهداف الرنغيجة اعسججججججججججججججرجداعة. ا بخل اعكجا ب اعيجدانيجة حواظات عد الوكاالت اعردجدم ا خبى حول جدال 
اعنامل ججججات ب ججججإع دطاظ عغت ا عا اعرددم للرعااع يف ل ججججياوة عدخالت ع جججج كة يف   ظها يف ظاعاا وجد عقاليت 

اعيدانية للغنألغة يف  جمال الرنغية اعسججججججججرداعة اصججججججججياوة الرداليت القطبلة اع جججججججج كة. ال ججججججججاظ  العدلد عن اعكا ب
 ججدظلبججات  بلبيججة علت عسجججججججججججججججاظات خمرلعججة إلعججانم  نأليا عنألوعججة ا عا اعردججدم اإلمنججائيججة. القوم اعكرججب اإلملليغ  

ا ببناء القدظات للغسججججاعدم يف نعا اعكا ب اعيدانية، اعلت تججججبيت اعثال، مت   ججججكيت فبلق ل دنم القدظات   دظ يم 
ة القطبلة عد دطاظ ا عا اعرددم للرعااع يف جمال الرنغية اعسجججججججرداعة. اعن انحية للغسجججججججاعدم يف عواءعة اطب ال جم

البعد اإلملليغ ، تججيواصججت اعكرب اإلملليغ  العغت عد فبلق جمغوعة ا عا اعرددم للرنغية اعسججرداعة لرع ل  الرعااع 
يف العغت الردليل  ااععياظخل يف ب ججججججججججإع الردددت العاببم للددان االردددت اإلملليغية، ا وتججججججججججيد مليانم اعنألغة 

جماالت االلررا. اتجيواصجت اعكرب اإلملليغ ،  لرعااع عد اإلناظات ذات ال جلة يف اعقب البئيسج ، العغت بن جاع 
 عد عباعام ملضاد القدظات يف اعكا ب اعيدانية. الرعاصيت احملدنم يف اإلمللياععا ة 

 
 


