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 احاوم األقضس  مزراو األألإلالو واحدألاقو د م لع  احش ق األوىن
 

 ةفغسأةهس 
 اجلدائ 

 ةذألأعجس 
 مملهو احب  الظ

   و
 ألعبةيت

 مجرةألالو ملص  احص أعو
 مجرةألالو مال ا  ايءةملعو

 احص اق
 األألو 

 

 احهةالة
  إألعدءهس 

 حبزس 
 حعبعس

 ملسح و
 ملةألالهسأعس
 امغ ب

 ءل زو ُقاس 
 اب ةهس 

    

 امالهو احص أعو احةصةوالو
 احصةملسم
 احةةوا 

 اجلارةألالو احص أعو احةةألالو
 اسألعهةهس 

 اةأا
 ا  عس

 ا  اسأةهس 
 ووحو ايملسألا  احص أعو امه ا 

 احعاظ
 

 ملةقا وملهس  اأص سو ووألا  مل،مت  ملزراو األألإلالو واحدألاقو اي لعاي حلش ق األوىن
 

 1948ف اال /شبسط  14 -2اح سا    ملص    - األوكاحاوأل  
 1951ءبها /ةاللةم  6 -ةألة ا/آب 28ألةوا   ءةألالو   - احثسأعواحاوأل  
 1953ءبها /ةاللةم  9 -1اح سا    ملص    - احثسحثواحاوأل  
 1958ءبها /ةاللةم  20 -10  *وملشق  ءةألالو - اح اأصواحاوأل  
 1960ة هةأ /اش الظ األوم  ةوم -ءبها /ةاللةم 21ار ا   مجرةألالو مال ا  ايءةملعو   - األسملةواحاوأل  
 1962ةألة ا/آب  8 -الةحعة/متةز 30ال قاسأل   حبزس    - احةسوءواحاوأل  
 1964ة هةأ /اش الظ األوم  31 -19  **اح سا    ملص  - احةسأصواحاوأل  
 1967ف اال /شبسط  2 -الزسال / سأة  احثس  24األ اةع  احةةوا    - احثسملزواحاوأل  
 1968ة هةأ /اش الظ األوم  ةوم -ءبها /ةاللةم 21أغااو  احص اق   - احهسءصواحاوأل  
 1970ءبها /ةاللةم  22 -12مءةع ةابو  اب ةهس    - احصسش  احاوأل  
  1972ءبها /ةاللةم  19 -9احهةالة  احهةالة   - احلسوالو قش  احاوأل  
 1974ءبها /ةاللةم  9 -ةألة ا/آب 31قاس   األألو    - احثسأعو قش  احاوأل  
 1976ة هةأ /اش الظ األوم  11 -4اةأا  اةأا   - احثسحثو قش  احاوأل  
 1978ءبها /ةاللةم  16 -9وملشق  ءةألالو   - اح اأصو قش  احاوأل  
 1981ةأ الل/أعةس   25 -21ألوملس  مال سحعس   - األسملةو قش  احاوأل  
 1982ة هةأ /اش الظ األوم  29 -25أع ةءعس    و   - احةسوءو قش  احاوأل  
 1984ملسألس/آذاأل  15 -11قا   مجرةألالو احعاظ احاد  ااعو احشصبعو   - احةسأصو قش  احاوأل  
 1986ملسألس/آذاأل  21 -17مء زبةم  ا  عس   - احثسملزو قش  احاوأل  
 1988ملسألس/آذاأل  17 -13ملة ط  قاس    - احهسءصو قش  احاوأل  
 1990ملسألس/آذاأل  16 -12اةأا  اةأا   - احصش و احاوأل  
 1992ملسالة/ةايأل  21 -17ار ا   مجرةألالو مال ا  ايءةملعو   - احلسوالو واحصش و احاوأل  
 1994الةحعة/متةز  6 -3قاس   األألو    - احثسأعو واحصش و احاوأل  
 1996ملسألس/آذاأل  29 -26اح ابط  امالهو امغ أعو   - احثسحثو واحصش و احاوأل  
 1998ملسألس/آذاأل  25 -21وملشق  اجلارةألالو احص أعو احةةألالو   - اح اأصو واحصش و احاوأل  
 2000ملسألس/آذاأل  24 -20أإو   حبزس    - األسملةو واحصش و احاوأل  
 2002ملسألس/آذاأل  13 -9ار ا   مجرةألالو مال ا  ايءةملعو   - احةسوءو واحصش و احاوأل  
 2004ملسألس/آذاأل  17 -13احاوختو  ووحو       - احةسأصو واحصش و احاوأل  
 2006ملسألس/آذاأل  16 -12صزصس   مجرةألالو احعاظ   - احثسملزو واحصش و احاوأل  
 2008ملسألس/آذاأل  5 -1اح سا    مجرةألالو ملص  احص أعو   - احهسءصو واحصش و احاوأل  
 2010والةا / سأة  األوم  8 -4األ اةع  مجرةألالو احةةوا    - احثةثة احاوأل  
  2012ملسالة/ةايأل  18 -14ألوملس  مال سحعس   - احلسوالو واحثةثة احاوأل  
 2014ف اال /شبسط  28 -24ألوملس  مال سحعس   - احثسأعو واحثةثة احاوأل  
 2016ملسالة/ةايأل  13-9ألوملس  مال سحعس   - احثسحثو واحثةثة احاوأل  
 2018ملسالة/ةايأل  11-7ألوملس  مال سحعس   - اح اأصو واحثةثة احاوأل  
 )أصةأل  افرتاععو( 2020ءبها /ةاللةم  22-21ملة ط  ءل زو ُقاس    - األسملةو واحثةثة احاوأل  
 )أصةأل  خمهل و( 2022ف اال /شبسط  8-7و )أصةأل  افرتاععو( 2022 سأة  احثس   /الزسال 13-10مجرةألالو احص اق    أغااو - واحثةثة احةسوءو  احاوأل 

 1958ملسألس/آذاأل  1 سأة ملص وفو ابء  اجلارةألالو احص أعو امه ا  اقهبسألا ملظ  *
   1971ءبها / ةاللةم  2 سأة ملص وفو ابء  اجلارةألالو احص أعو امه ا  ختىت  **
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 تنظيم املؤمتر

األهاسع حلشااااا ق األوىن قل  ألدةالظ: اي لعاي مت ازرع  احاوأل  احةاااااسوءاااااو واحثةث  م،مت  ملزراو األألإلالو واحدألاقو  -1
 احةزاأل  قل  امةااهة    واألهاسع2022  سأة  احثس سال /الز 13مك  10ملظ  د احفرت  أصااةأل  افرتاعااعوق ا حهبسأل امةاا،وح  

  ف اال /شبسط 8و 7 الةمليخمهل و أصةأل  ق ا 
وو  اءهثزسئي  ملظ قل  ةءسس خمهل و أ  ال و ُق ا  احاوأل  احةسوءو واحثةثة  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن و  -2

ختعث احصسمعو وملس الهصل هبس ملظ شةاألل قل  ملةهة  احص و احصسملو   19-ة  الشّهل ذحمل ءسأ ًو  د عة  ألسئ و  ةفعا
  ابحةءااسئل ا فرتاعااعو  و ا ألس  ذحمل ق ي و آة  فعاس شااسأل  د أغااو  مجرةألالو احص اق   شاا صااًعسأصض اماثل   ختضاا 

وءاااااااااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلشااااااااا ق األوىن  وختهةملو مجرةألالو ملشاااااااااسوألا  ةأل ااس اماال  احصسع ملق ألئعا احاوأل  احةاااااااااس
  احص اق  واجملاةقو اي لعاعو حلش ق األوىن

ملظ وزال ًا  25 ملشااسألً س  ظ فعر  491  "ا ألهاسع احةزاأل ملس اللي أهةاااعو   احةزاأل   امشااسأل محعه د و ا ختضاا  ا ألهاسع -3
  و س  ملظ أ  امشااسأل   ملزاوأة  اآلة و  ابحةءااسئل ا فرتاعااعو (9) ملزر  ختضااةألاًي فعاس شااسأل  احهةااصو 16وانئي وزال  شااسأل  

  ابيعاااااااااااسفو مك ممثل  وائا  حل هةملس  حا  ملزراو ( مل ا ب 3وثةثو )(  30د اي لع  )ملظ ةصااااااااااال  ألًاا قضاااااااااااًةا 24 ملظ
   واح  ااسع األااسو  وملزراااس  اجملهاقد اي لع األألااإلالااو واحدألاقااو  وممثل  قظ األمل  امه ااا   وقظ ملزراااس  ختهةملعااو ووحعااو 

لاوأل  احةاااسوءاااو ايحهرتوأعو حصاااف و احاما   واألوءاااسط األ سودعو  واهةف   سئاو ابحبلاا  احا شاااسأل ة د ام،مت  اي لعاي قل  
  https://www.fao.org/3/cb8646t/cb8646t.pdfاحهسيل:  احصزةا  قل  ي حلش ق األوىنحلا،مت  اي لعا واحثةث 

 املسؤولنياجتماع كبار 
 الفتتاحية البنود -أّوًل 

 الفتتاحية اجللسة

ملصسيل احةاااعا  أهلاس  ةح ساس  ل ملظ أهةااااعو  ا ألهاسع    امشاااسأل محعه د ملس اللي األهاسع  بسأل امةااا،وح افُههح  -4
ألئعا احاوأل  احةاااسوءاااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلشااا ق األوىن واحةاااعا قبا احلهع  احةاق   اماال  قبا احلةااا  أعسأو قظ 

 لش ق األوىن ومشسم ةف ال عس اي لعاي حمزراو د ملههي ااحصسع امةسقا واماثل اي لعاي 
 فضاااااااًة شاااااااهل ا ألهاسع وألاوم ةقاسحه  ظق و اع هل  وصاااااااًفس ملةألدًا ابمشاااااااسأل  قبا احلةااااااا   احةاااااااعاوألخّتي  -5

 ةثزس  ا ألهاسع  Zoom ملزصواةألعرس  أشأ  اءه ااع ةووا   قظ
ةق ب احةااااعا قبا احلةاااا  قظ ا اال ع حةاااال زو ُقاس  قل  اءااااهضااااسفهرس احاوأل  األسملةااااو واحثةث  م،مت  امزراو و  -6

األوىن وحلا هةأل شااااة ووأعة  اماال  احصسع حلازراو  قل  احه ضااااإا  اماهسز  حلاوأل  احةااااسوءااااو واحثةث  اي لعاي حلشاااا ق 
س  املهه امزراو ملظ وق  حبلاا  اي لع  ملظ ةألل حت عق ةااات احهزاعو امةاهااملو  وةأ ز احةاعا قاّ  حلا،مت  اي لعاي  فضاًة 

واأصااع األملظ احغإلائي احلسو وءااااااااااااااة  احهغإلالو د اي لع  واة ملس اله ّلي قبا احلةاااااااااااااا  احدايوا  ام ل و د ا ساس  اجلةع 
و األ  قل  احصاااااااااةو واءااااااااهااملو    فس   ومشةً  ة ث  ألإلألاًي فةألاًي د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع  حهي اهة   حتةالًة 

ام بل امدملق ق اع د أغااو  احص اق ةزألا  د األهاسقر  احوةوعااااح احةااااعا قبا احلةاااا  ةّ  أهسئج ا ألهاسع ءااااهص ض قل  

https://www.fao.org/3/cb8646t/cb8646t.pdf


2 

 

قل  ةمهعو اإلا ا ألهاسع وختّث امشاااااسأل   قل  امشاااااسأل و أصاااااةأل  فسقلو د  شاااااّاوسو هبس د ملااو ع  و  األاع   و شاااااحةءااااارت 
 أللةساه  سفو  

 ثةث س ةّ  اإلع احاوأل  احةاااسوءاااو واحضاااعفً مل احهة عة احل ج حةألهاسعوةشاااسأل مك وألخّتي احةاااعا احةاق  ابمشاااسأل    -7
وةأ ز   2031-2022حلازرااااو حلفرت  ااااسأل ا ءاااااااااااااارتااعجي اي زاااإل اقهااااسومل الص اااا حلا،مت  اي لعاي اي ةوم مل،مت  م لعاي

احلسألو  قل  شاااّاوو  19-د اي لع  وملظ عاااازرس اغإ امزسخ واحزداقس  واألزملس  اماها  وألسئ و  ةفعااحه ااي  امهزسملعو 
امل ااو مك ا ااسذ مأل ا ا  اءااااااااااااااهثزااسئعااو ملظ ةألاال حتةالاال احزر  احدألاقعااو واحغااإلائعااو د اي لع  قل  حنة ملااس ةقلزااه اماااال  احصااسع 
حلازراو  وةشاسأل احةاعا احةاق  مك ةّ  اي لع  ءاعةاهضاعو األهاسقي مل،مت  األا ات د اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو حهغإ 

و ملصااا  احص أعو )د ووألاه احةاااسأصو واحصشااا الظ( ود ايملسألا  احص أعو امه ا  )د ووألاه احثسملزو واحصشااا الظ أصا امزسخ د مجرةألال
س حهةاا الق واإ  اجلرةو امبإلوحو د اي لع  د ءاابعل احه فعو ملظ واأ  اغإ امزسخ واحههعو ملصه   امسئو( واة ملس ءااعهعح ف صااً

الاقة مك احه ّةم مك أر  زألاقعو  2031-2022حلفرت  ا ءااارتااعجي حلازراو  اياسأل ة  وءاااّلط احةاااعا احةاق  احضاااة  قل 
ةألل مأهسج ةفضاااااال  واغإلالو ةفضاااااال  وأعئو ةفضاااااال  وختعس   و األ  قل  احصاااااااةو واءااااااهااملو ملظ  فس   ومشةً  ة ث  وألإلائعو 
ملظ وو  ا   ة  ةختا ةلو اح  ي  ابيعااااسفو مك األوحةاي  اي لعاعو األألأق احا ختاوعس امزراو ي لع  احشاااا ق   ةفضاااال

احاق  حبلاا  اي لع  ملظ ةألل اةاا الق واإ  حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د  ا ّاع امزراواألوىن ومشسم ةف ال عس  واصّرا    
   اي لع 

  جلدول الزميناعتماد جدول األعمال وا

 .سواقهاامه( واجلاوم احدملين ام فق ةحوألاوم األقاسم ) ا ألهاسع ة  ّ  -8
ودهظ ا اةع قل  احبعسان   ام فق اب احةاثئق ام املو مك احاوأل  احةاااااااسوءاااااااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي د  وا و -9

  https://www.fao.org/3/nh884ar/nh884ar.pdf :احصزةا  احهسيلقل  

 الرئيس انئب تعيني

ملصسيل احةعا ءعو حماا احش ع  و عل   سع احهزةع احغإلائي  وزاأل  اغإ امزسخ واحبعئو  ايملسألا  قّ  ا ألهاسع  -10
  احاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي  ح ئعااحص أعو امه ا   انئًبس 

 تعيني املقرر

 احةعا اسو  اسش   ملاال   ة  احهةةالق ومل ا بو األءصسأل حا  وزاأل  احدألاقو د احص اق  مل  ألًاألهاسع ا  ّ  ق -11
 حةألهاسع 

https://www.fao.org/3/nh884ar/nh884ar.pdf
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 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -اثنًيا
 التنمية املستدامة يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا النظم الزراعية والغذائية لتحقيق أهداف حتويل -ألف

ممسسقعل  ةااّعاوةح   احا ألهاسع   قل  املهااولةااو ا فههسختعو اح  الق ةملسع امزس شااس  احا ق ا  اجلملّرا  اإلع  -12
  احاويلاحاالظ  ملاال  ملههبو ايءاااهزاألالو واماال  ام،ءاااا مههبو ايءاااهزاألالو اجلاالا  وانئي اح ئعا احةاااسأق حلبزمل  ءااا اج

 لاهه  ءاااااا اج احاالظ د ةااااااّعا لاو ألئعةااااااعو أل د فعرس قل  األوحةاي  حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع   وألخّتي اح
و حله ااي  احا اةاأله ألاا  م لع  احشاااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس وحتةم وو  حت عق األملظ ابحهشاااااا ع  احإل  ةق هه امزرا

  قل  احلسألو مك مختاال حتّةم واءااااق شااااّاواحغإلائي واح ضااااس  قل  احف   د اح الو وحت عق األوحةاي  اي لعاعو األألأق  و 
ا احرت عد قل  احلا ملظ ااةاااسع ةوأله قاع مةاااسوا  األوحو و اال احز سق حنة ءاااعسءاااس   سئاو قل  احصل  وةأراو ملةاااهزا  مك

ألاا  اي لع   وابحزر  مك امةاااه بل  ملظ شاااأ  أصض احُزرج قل  أل األ احدألاقو احإل عو  احفضاااسئعو وقل  ملةاااهة  احاةل ق 
سم اصدز اح األ  قل  احصاااااااااااااااةو وحتّا ملظ ا أبصساث   وملظ شااااااااااااااأ  احه ةألا  د جم ملزسةًعس ة  ااق  زايو  ايأهسألعو وة 

ظ  د احههزةحةألعس ) س ذحمل احإل س  ا صاااااااااااا زسقي واحههزةحةألعس احبعةحةألعو واهزةحةألعس ا اصااااااااااااس   وامصلةملس ( ة  حتةااااااااااااّ
ام  ألس  احدألاقعو   ًاس وأةًقس   ةازا  اءااااااااااااااه ااع  األ ة ّل ملظ امةاألو واحلا ملظ احفس ا وامراأل ملظ األألإلالو وزايو   فس   

 ش ا  ألعل امداألق  احشبسب  احة ة واحصاسحو  ابيعسفو مك م

 ملس  ألئعةو اجلاصعو اجلرةالو حلزةس  اح ملزس شو حل  ا   شسأل و  ل ملظ احةعا  ءصاالو قبا مواأل  احةاق احةعا  اةكو  -13
ألسز  فسالق ختسألي  ملاال   ةااااّعااحةااااعا فسو  أل   ةمل  قسع ا حتسو احص ص حلصاااازسقس  احغإلائعو  واحو  د امغ ب احفةختس 

 قسع احه  عط وامهسأصو د وزاأل  احدألاقو وامةاألو امسئعو د م لع    وءهس  )احص اق(  

 األ ا    س د ذحمل اح ءسئل احهسحعو: أ سشقظ  زبث وام اح ئعةعوا ألهاسع قلًاس ابح ءسئل  ةإلوة -14

واصها اإلع   و  ةصاااااا سب امصاااااال ومت حتاالا األوحةاي  اي لعاعو حلازراو ق ي قالعو شااااااسمللو وملهصا (ة)
ملظ حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو  ملهعًزساألوحةاي  وا ق اي لع  واختهعسألساه ا ءاااااااااااااارتااعجعو  واةفّ  ماسألًا 

  عق ةااات احهزاعو امةهااملو د اي لع ؛ حت ةألل
احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ال،و  اح  سع األسو  و  ءااااااااعاس احصاااااااازسقس  احغإلائعو  ووألًا ابح  األمهعو د ألصل  (ب)

اي لع  اهةاااا   دالا ملظ ا ءااااهااملو واح األ  قل  احصاااااةو واحشاااااةم واحهفس    ود اةفإ اغإلالو ةفضاااال  د
 ؛حلجاعق

 ازااس   ّةت ملظ ة  اي لع   ااا وصااااااااااااااال مك أ  ااو خت ألااو د ملااس الهصّلق أهااااةأل ملةاألوع اح بعصعااو  وموألا    (ج)
قل أ  احدألاقو واحبعئو  تعث اله  ا أه سم ملظ احدألاقو  ةاااابي حل سألو مك مختاال اغّإا  ألإلألالو د احهفس

 ؛ختسحو اصبح فعرس احدألاقو ألدً ا ةءسءًعس ملظ احلل حبزس  ملةه بل ة ث  اءهااملو حلهااةأل مك
ابمصسألت واح األا  واحلةافد امزسءااابو احا اةااااح  ادوالاا ال ق امزهجة  د صااالي ة  قالعو حتّةم و ي  (و)

 د حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع   فسقلهل  أهأوالو ووأل 
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احهسيل:   عو  مت ةأل  ختةم احةاا،امامزبث و قظ امزس شااو احصسملو احا  اح ئعةااعوا ألهاسع قلًاس ابح ءااسئل  ةإلة ا و  -15
د ءااااااعسق  سع ا ألهاسع  و  احغإلائعو د اي لع ؟ و  احدألاقعو ة  اةااااااسقا د اةاااااا الق واإ  احه ّةم احةزع حلزر  حلازراودهظ 

 ملااو اه ختةم اإلا احبزا   س اللي: 

ةءاااعق أ سق اماسألءاااس  احدألاقعو ام اقعو حلهغإلالو واحشاااسمللو حلجزةااا  وامةاااهااملو اأ ة ًس ةمهعو اقل   شاااّاو (ة)
األملثلو احزسأل و قل  أل األ المل احا ااق  احزةااااااااااااس  اح الفعس  ملظ ةألل زألاقو حمسصااااااااااااعل ملغإلالو و ف،   ملظ
 ةءعلو أللق ف و ختعةالو حةبل احصعش وحتة  احزهسئج احهغإلوالو واصدالد امشسأل و ختعث اءه ااع امعسع   ملظ

 احفسقلو حلا ة  د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو؛
 أه  معااسفو مك ايأهسج احدألاقي  حهجرعد األألإلالو واصبئهرس اشااصبس      ابحزةاابو مك ألةو  األألإلالو  ة  ّ و  (ب)

 وءةملهرس واءهااملو احزر  احدألاقعو واحغإلائعو؛ 
وة ّ  ابح سأق املّح حإلأل ا ا  ام لةأو ملظ ةألل احهصاااااااااااا  حهغإ امزسخ واااةأل امةاألو  س د ذحمل احه ةم  (ج)

أهسج احدألاقي واحغإلائي وملدالا ملظ احةقي  منسط ا ءااااااهرة  امةااااااهااع ح ألإلالو ملظ  بل احزةقي د   سع اي
 ءهس  اي لع ؛

 وة ّ   مهعو احه ةم احزةقي د احةعسءس  ملظ ةألل مختاال حتةم ملل ةظ د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو؛  (و)
قبًئس قل  امةاألو اح بعصعو  األافسع ملصا   احفس ا وامراأل ملظ األألإلالو واة ملس الشاااهلمزا   هقظ  ل  ةق بو  (ه)

 احش ع و د اي لع    ةازا  اةلعط احضة  قل  ااةسع قاع امةسوا  د احلصةم قل  األألإلالو؛
ةمهعو احُزرج اي لعاعو ملظ ةألل مواأل  خمهلو احزر  احدألاقعو واشااااااااااااااجعق ا أههسأل ط احضااااااااااااااة  قل  وءاااااااااااااالّ  (و)

 هسد ملظ احغإلا    ًاس وأةًقس؛ا ألهاسقي قل  احز س س  احمللعو  س الضاظ وألةو اح األ اح
قل  احثغ ا  د اح األا  ام،ءااااةااااعو واحبعسان  واألوحو د اي لع  ابحزةاااابو مك  ضااااساي احةااااعسءااااس   شااااّاوو  (ز)

 امهصلو ابحدألاقو  

 مك اح عسع  س اللي: األقضس  ا ألهاسع أصا ذحمل ووقس -16
ثةثو ةشاار  ابقهبسألاس ةوا  اسملو  احب ث د مملهسأعو مأشااس  اختهعساعس  اءاارتااعجعو ملظ األألإلالو اهفي ما  (ة)

حضااااااس  األملظ احغإلائي واح األ  قل  احصااااااةو د وأله األزملس  واحضاااااغةط وابحزر  مك امةاااااهةاي  احلسحعو 
 ام افصو ملظ ا قهاسو قل  احةاألوا ؛

واصدالد اةفإ ةاملس  ايألشااااااااااااااسو وامصلةملس  اءااااااااااااااهزسًوا مك احصلةع واحب ةل   س دّهظ ملظ اقهاسو ا زعس   (ب)
زةحةألعس  ملبهه    سوأل  قل  زايو  ا ءااااهااملو وايأهسألعو د اح  سع احدألاقي وةفض اهسحعو ايأهسج  واه

 ابيعسفو مك حتة   فس   قالعس  احهجرعد واحهةةالق واألاملس  احلةألةهعو ملس أصا احلصسو؛
 وا ةال  واألألإلالو احدألاقوجمسم وامهةءاااا و احلج  د وزايو  احاق  حلا،ءااااةااااس  امهزساعو احصااااغ  واحصااااغإ   (ج)

احصة س  أ  امزساق اح الفعو واحلض الو ملظ ةألل البعو اح لي قل  األألإلالو د امزساق احلض الو  ةازا  ةلق 
 ف و  ئ و حهةي ءبل احصعش د امزساق اح الفعو  ةسصو حلشبسب؛
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زواسأل واابسع ءااااعسءااااس  ملههسمللو ومأل ا  اءااااهثاسألا  واءااااصو احز سق ملظ ةألل عمل  احر وت امشااااّجصو   (و)
قل  أل األ احه دالظ  ا ءااااااااااااااهثاسألا  احهسفعو د احبزعو احه هعو   سع ايأهسج احدألاقي واحغإلائي   س د ذحمل

 وامزشآ  واحز ل؛

 ا ألهاسع امزراو ابح عسع  س اللي:  إلحمل وةوص    -17
واح ؤ  وق  احبلاا  حةعااااااااااااااق ة و م لعاعو حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو اهة  ملهةائاو ملق احه لصس   (ة)

 ؛2031-2022حلفرت   احةازعو وملق اياسأل ا ءرتااعجي حلازراو
واصدالد اصاااااااااااااااع  وازفعإل واقهاسو مُلج ألسملصو أ  امعسع واح س و واألألإلالو وايواأل  امههسمللو حلاعسع ابقهبسألاس  (ب)

امزسخ  والشال  ةوحةالو ختسمسو األمهعو ابحزةبو مك ألاا  احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس احا اةاأله عثإا  اغإ
اإلا حت عق ا ءااااااااااااااه ااع األملثل ح مسا  وملبعاا  اآلفس   واصدالد  فس   اح ّ   واةهعسأل حمسصااااااااااااااعل ذا  

  فس   د اءه ااع امعسع واءه ااع ةأراو احدألاقو امسئعو؛
واهثعو اجلرةو د ءااااااااااابعل احهصاااااااااااا   اةاااااااااااسع احفةاألق وةوأله قاع امةاااااااااااسوا  امهسأعو وأ  اجلزةااااااااااا   (ج)

 و وا  هصسوالو  ةسصو ملظ ةةم اقهاسو مُلج واهزةحةألعس  ملبهه   وشسمللو واةءعق أ س رس  وا ألهاسقع

 اإلقليمية اهليئات توصيات موجز -ابء

قة  قدوز  ألئعا   سع ايألشاااااسو احدألاقي د وزاأل  احدألاقو واءاااااهصاااااةمل األألاعاااااي د مجرةألالو ملصااااا   ةاااااّعااح اع  -18
قلي حماا احشاااع ي  اماال   ةاااّعااحص أعو وألئعا اعئو احغساب  وام اقي د احشااا ق األوىن احهسأصو مزراو األألإلالو واحدألاقو؛ واح

 واحدألاقو د امالهو احص أعو احةصةوالو وألئعا اهلعئو اي لعاعو مصسالا األمسس  احصسع حاائ   امةاألو احةاهعو د وزاأل  احبعئو وامعسع
ملأملة  احصلة    وق ض احةعا احهةايل   لعاعو مصسالا األمسس  قل ا  ال   اعئو احغساب  وام اقي د احش ق األوىن واهلعئو اي

و قظ اف   اجل او احصاااا  او  د اي لع   وق ض ةمل  اعئو ملهسف و اجل او احصاااا  او  د امز  و احةءاااا   ملصلةملس  حمّاث
اح فعصو امةااااااهة  امشاااااارت و  األهاسع احلجزو احفزعو ملةاألو امعسع د امزراو  أهسئج  بإ امةاااااا،وح  قظحماا احلاا     احةااااااعا

  غ ض ايختساوحلاعسع واحدألاقو احهسأصو جلسملصو احاوم احص أعو  ح

مك  19أصاةأل  افرتاعاعو ملظ  ا ُق ا    هلعئو احغساب  وام اقي د احشا ق األوىن و اوأل  األسملةاو واحصشا  اح  سأةو  -19
  واضازة احاوأل  األهاسًقس ألفعق امةهة  حل  ا  أشأ  احص أعو ملص مجرةألالو واءهضسفهرس  2021ة هةأ /اش الظ األوم  21

اح ئعةعو هاسع  بسأل امة،وح  قلًاس ابح ءسئل األ ةإلاحدألاقو واحغساب   وةأشأ  اصدالد احلةاأل اي لعاي امشرت  أ  اح  سقس  
 ظ ا  ال  اهلعئو   س د ذحمل: امزبث و ق

 : س اللي ل عسعحاي لعاي حلش ق األوىن حاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  مك ا س  ام فةقوهةصعاح (ة)
 مهعو احهفسقة  أ  احدألاقو واحغساب  ابحزةااابو مك احهزاعو امةاااهااملو واحزر  د األملظ احغإلائي  اي  األ (1)

 واحدألاقو وام اقي واحغساب  واجلةاأي األة   حلهزاعو اح الفعو أ  ال و ملههسمللو؛
عو  بزا وملصسجلو امةاااااااااااااسئل امشااااااااااااارت و أ  اح  سقس  امهصّل و ابحغساب /ام اقي واحزر  احدألاقعو واحغإلائ (2)

 حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن؛ ام بلوألاوم ةقاسم احاوأل   أزةو ملظ
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وحتةاااااا  احهفسقة  أ  ةقضااااااس  اعئو احغساب  وام اقي د احشاااااا ق األوىن وةقضااااااس  ام،مت  اي لعاي  (3)
هبات اصدالد احلةاأل امشااااااااااارت   وذحمل حلشااااااااااا ق األوىن   س د ذحمل احةفةو احا اةألا مل سألاس د ألوملس 

ح  سقس  امهصّلق ابحةاااعسءاااس  وعااااس  وملج امةاااسئل اي لعاعو امراو امهصّل و ابحغساب /ام اقي ا أ 
 ملةاععق ام،مت ا  اي لعاعو  د

  س اللي: ل عسعحجلزو احغساب   س  ام فةقو مكهةصعاح (ب)
اصدالد قالرس امشاااااااااارت  أ  اح  سقس  ملظ ةةم ةأشاااااااااا و عات مك و و اااةأل األألاعااااااااااي ومزاحو  (1)

ايواأل  امةااااااااااااااهااملو حلدألاقو وام اقي واحغساب  أ  ق ا،و  مك  عسع أر  زألاقعو اشااااااااااااااجعق احغساب   و 
 وألإلائعو ة ث   فس   ومشةً  و األ  قل  احصاةو واءهااملو؛

 واةءعق أ سق قالرس د جمسم ام اقي واصدالدع  (2)
 وقة  احبلاا  مك اح عسع  س اللي: (ج)

  واحشااسمللو واح سوأل  قل  احصاااةو وامةااهااملو احا اةااسا  د مواأل  اصدالد احزر  احدألاقعو واحغإلائعو احهف،  (1)
 احغساب  واألألاعي أ  ال و ملةهااملو؛

 واحل ألعو واحدألاقو احل ألعو د وملج مواأل  احث و  احلعةاأع يوا ةالو اآلحعس  ام،ءاااااااااةاااااااااعو  ابسع مُلج ام اق (2)
 أر  ايأهسج اح سئاو قل  احغساب  واألشجسأل؛ د

ام،مت  اي لعاي حلشاااااا ق األوىن مك شااااااةاأللرس امزسةعو امهصّل و ابحغساب  وام اقي واح لي  قزسالووحفة  (3)
 أاوأل احغساب  وام اقي د احةعسءس  واح املج احا اهصا  حهغّإ امزسخ؛ اي  األمحعه 

العاس  وزايو  امصاسألت امهصّل او ابحغاساب  ملظ ةةم حتاالث األ ائط احةازعاو حلغ اس  احزباسيت ومأل ا  ق (4)
 حلغساب   أل و وازعو

 25ملظ ةةم احفرت  أصااااااةأل  افرتاعااااااعو  ا ُق ا   لعاعو مصااااااسالا األمسس  احاوأل  احلسوالو قشاااااا   حلرعئو اي  سأةو  -20
ملشاااااااسألً س ملظ ءااااااابصو ملظ احبلاا  األقضاااااااس  احثاسأعو د اهلعئو  40ختضااااااا  احاوأل   ا   و 2021ة هةأ /اشااااااا الظ األوم  27 مك

ومجرةألالو مال ا  ايءااااةملعو  واحص اق  وقاس   و     واحهةالة  وامالهو احص أعو احةااااصةوالو     ايملسألا  احص أعو امه ا واي
حلاسالو احبعئو احب  الو  واعئو ملصسالا ةمسس  احهةأو د احملعط اهلزا   واهلعئو احصسملو مصسالا ةمسس  احب    لعاعو ايوملظ امزراو 

 األأعض امهةءط  وةملسأو ملزراو األألإلالو واحدألاقو  

د زايو  امةااااااااااسمهو وابحبة  (2)وا ععاه؛  2021-2020ابءااااااااااهص اض احه اع احمل ز ةةم احفرت   (1)و سملة اهلعئو  -21
ةءاااسس مل، ة ومك خت  صااااوأل   األ  وو أل ةمل الهي قل  25 000وو أل ةمل الهي ختسحًعس مك  5 000ملظ  ح قضاااس احةااازةالو 

 لعاعو وابقهاسو أ انملج قال اهلعئو اي (3) لعاعو مصااسالا األمسس ؛ آة  أشااأ  أرسع ومل عسس امةااسمهس  األسصاا  ابهلعئو اي
( 4)؛ وو أل ةمل الهي 206 000 عداأعو ا اال الو ح أشاااااااااااااا و ابل   عاهرس  2023-2022مصااااااااااااااسالا األمسس  حفرت  احةاااااااااااااازه  

 امةسئل اح ئعةعو   س فعرس: وابحهشاالا قل  قاو ملظ
األختعاس  اماسئعاو واحلاسألاو مك حتااالثاه أصااااااااااااااةأل  ملزهرااو   اس د ذحامل ةمهعاو احزراسع اي لعاي مصلةملاس  ا أعاو  (ة)

ةةم وملج أعسان  ملظ جماةقو احبعسان  احاأعس أشاااااااأ  ا أعو األختعس  امسئعو وملصاااااااسالا األمسس  اح بعصعو  ملظ
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 لعاعااو وا ااام ملصلةملااس  حمااّاثااو ملزهراااو قظ ازفعااإل احهةصااااااااااااااعااس  ذا  احصاااااااااااااالااو احصاااااااااااااااسوأل  قظ اهلعئااو اي
 األمسس ؛ مصسالا

 لعاعو مصااسالا األمسس    س د ذحمل أشااأ  اح ضااساي وةمهعو احهصسو  احةثعق أ  احبلاا  األقضااس  د اهلعئو اي (ب)
امهصّل و ابحهجسأل  واحهةااااااااااااااةالق  وأ  اهلعئو واحبلاا  األقضااااااااااااااس  فعرس حه ةالو اهلعئو واعةااااااااااااااإ وقارس احفصسم 

 ح قضس ؛
قضاااااااااس  د اهلعئو اي لعاعو مصاااااااااسالا األمسس  حلاشاااااااااسأل و اس  مك احبلاا  األقُ ءااااااااال زو واحاقة  احا وألرهرس  (ج)

ملهسف و احصعا ألإ اح سأة  وو  مأةغ ووو  ازرع  وحةأضاسع أصةأل  ةسصو مك اافسق ملزراو األألإلالو  د
واحدألاقو أشاااااااااااااأ  احهااأإ احا اه إلاس ووحو امعزس  مزق احصاااااااااااااعا ألإ اح سأة  وو  مأةغ ووو  ازرع  وألوقه 

 قلعه  واح ضس 

وةةإل ا ألهاسع قلًاس ابح ءاااااسئل اح ئعةاااااعو امزبث و قظ امصلةملس  احملّاثو امص وعاااااو أشاااااأ  اف   اجل او احصااااا  او   -22
 : س د ذحملاي لع  واجلرةو امبإلوحو مصسجلهرس   د

ملزإل  أزجسملاح    األف ال ي احه   ملز  و د شاااابه اجلدال   احص أعو و  واجل او احصاااا  او  اجلسألال اف   ملهسف و (ة)
ملزراااو األألااإلالااو واحدألاقااو وشاااااااااااااا  ااسؤاااس  احا ابااإلهلااس احلهةملااس  و  اح ّعاااو   واجلرةو اجلاااسقعااو2019قااسع 
 ؛اح اازو أفصسحعو جل او احص  او ملهسف و اف   ازة ملظ ملهّ  واحا

عئو ملهسف و األقاسم احه ضااااااااإالو حةألهاسقس  ام بلو هلعئا اجل او احصاااااااا  او  )احاوأل  احثسأعو واحثةثة  هل (ب)
احا ءااااااااااااااهص ا د ملاالزو ألا  د امالهو احص أعو احةااااااااااااااصةوالو  اجل او احصاااااااااااااا  او  د امز  و احةءاااااااااااااا  

احا ءااهص ا د  ملهسف و اجل او احصاا  او  د امز  و احغ أعو  واحاوأل  احصسشاا   هلعئو 2022ف اال /شاابسط  د
 (؛2022اجلدائ  احصسصاو د اجلدائ  د ملسالة/ةايأل 

اح فعصو امةاااهة  حلاعسع  امشااارت و حلجزو احفزعو احثسحث  ألهاسعامزبث و قظ اهسئج اح ئعةاااعو ا ألهاسع قلًاس ابحز ةإلوة -23
 الشااااال األمهعو ا ءاااارتااعجعو حهصدالد ا اةااااسق واحهزةااااعق أ    سقي امعسع واحدألاقو؛واحدألاقو احهسأصو جلسملصو احاوم احص أعو   س 

وأشاااااااا  احبعسان  واحاألاءااااااااس  وامشااااااااسوألا  ملق خمهلو ةصاااااااا سب ومأفسذ احرتاأط أ  احصلةع واحةااااااااعسءااااااااس  ملظ ةةم مجق 
 امصل و 

 مك اح عسع  س اللي: األقضس  ووقس ا ألهاسع أصا ذحمل -24
 اقهاسو اةصعس  اهلعئس  اي لعاعو؛ (ة)
وق  واصدالد ومته  وختاا  ملهسف و اجل او احصاااااااااااااا  او  احةازعو   س د ذحمل ملظ ةةم احهشاااااااااااااا الصس  و  (ب)

 ؛حبش الوامزسءبو وامةاألو امسحعو وا
  احهزةعق وابسوم األ ا  واحهجسألبحهصدالد احهآزأل و واصدالد ا حهداع احةعسءي واح عسو  قل  امةهة  احةزاأل   (ج)

 ا ألهاسع امزراو ابح عسع  س اللي:  إلحمل وةوص    -25
  ؛ملزراو ا أعو األختعس  امسئعو وملصسالا األمسس  د احب   األمح  وةلعج قا ايء اع د مأشس   (ة)
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زعو وامسحعو وأزس  فوم سملو احشاااا ا س  ملق ام،ءااااةااااس  احين فاحاق  اح اةفإ ملظ ةةم اهلعئس ملةاصاااالو وق  و  (ب)
 قل  حنة فّصسم   ط قالرسةازفعإل رس ملظ هاهعزاح األا  ح

 تعميم منظور املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا -جيم

 اصاع  ملزرةأل امةااسوا  أ  اجلزةاا  ومته  ام ة  د احشاا ق  ختةمل ا ألهاسع ملإل    مقةملعو عبال   امشااسأل ة   ُ  -26
اإلع امإل    ايقةملعو ةوأله قاع امةاااسوا  اح ئعةاااعو أ  اجلزةااا  احا اصعق احه ّةم احشاااسملل  وازس شةف ال عس   األوىن ومشسم 

ةألدًا قظ قال امزراو د جمسم امةااااااسوا  أ  اجلزةاااااا  ومته  ام ة  مل وا اعوامةااااااهااع حلزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع   
واحصة س  ا ألهاسقعو ألإ امهةسوالو  األق اتجماةقو ملظ احهةصعس  احا ااقة مك اابسع مُلج حتّةحعو مصسجلو  وا رتملاح الفعو  

   احا اهة  هبس احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع 

  Valentina Franchiامزبث و قظ ملزس شاااو األ ا  احا ةواألعس احةاااعا   اح ئعةاااعوح ءاااسئل ا ألهاسع قلًاس اب ةإلوة -27
ملظ  Laura Tashjianاحةااعا   امةااسوا  أ  اجلزةاا  د امزراو  وءااّل ة ملااةة  األ ا   وا : األةصااسئعو د  ضااساي

حبزس   واحةااااااااااعا وحعا صااااااااااس   ألئعا  دواحةااااااااااعا  ملس  ا األةااااااااااي ملظ اصسوأعو ةاسالي اح الو   د ةألملعزعس CAREملزراو 
احضااااة  قل  ةملثلو قل  احهاةة  احه ّةحعو وامبهه   د امةااااهشااااسألالظ احفزع  د ملههي ملزراو األألإلالو واحدألاقو د احعاظ  

 اس  اي لع   وصسو ة قل  احهةصعس  احةاألو  د امإل    ايقةملعو اآلأو ذ  جمسم امةسوا  أ  اجلزة  احا مت ازفعإلاس د
 واشال احز سط احبسألز  اح ئعةعو مزس شو األ ا  ملس اللي:

 ابقهبسألمهس ألدةالظو  يأرا ةااااااااا  ومته  ام ة  ملظ ةةم ملجامةاااااااااسوا  أ  اجلز ةمهعو احهصسملل ملق ملةاااااااااأحا (ة)
  ؛م واحهزاعو د امزساق اح الفعواحه ةّ قالعو ملظ  آ هجد ال  

د فر  ملةااااسمهو ام ة  د   سع  اجلزةاااا ةااااي فصاااالو تامو  احملاو  احةااااعسق حبعسان  وايختصااااس ا اةمهعو و  (ب)
 ؛ا سذ اح  األا   وا ءرتشسو هبإلع احبعسان  وايختصس ا  د قلاعو احدألاقو

 وامزصاااااااس احف و واألووا   احةصاااااااةم مك مملهسأعو مةاااااااسمهو قزاملس اهسمل هلسقل  ا  بإ   اهاهق ام ة  أ األ  (ج)
  أ مّلهرس د قالعو احهزاعو حةخن اطاحةزملو 

 مك اح عسع  س اللي: األقضس وقس ا ألهاسع  ا و  -28
 اقهاسو ةا   سأةأعو وملهصّل و ابحةعسءس  الهة  ملظ شأملس: (ة)

واحلصاااااةم  –  ءاااااعاس األألاعاااااي وامةاألو واألاملس   –األصاااااةم احلق د عااااااس  امةاااااسوا  حلا ة  د  (1)
 قلعرس واحه ه  هبس؛ 

 د احدألاقو وامزساق اح الفعو؛  ألايو  األقاسموحتة  ف و ختصةم ام ة  قل  قال  ئق و  (2)
 اع امةااااسوا  ملق اح ألل أفا امشااااسأل و قل  ملظ م ة   س دّهظ اوا لع  احفجة  اح  اعو أ  اجلزةاااا   (3)

 د زايو  أل ازو احزر  احدألاقعو واحغإلائعو وا ءهفسو  ملزرس؛
حا اصسجل احةاااااعسءاااااس  ومءااااازسو األوحةالو حلاةاااااسئل امشااااارت و أ  اح  سقس  ا أ واشاااااجعق ا اةاااااسق  (4)

  األءبسب احهسملزو  أصااع امةسوا  أ  اجلزة  أ  ال و ملزرجعو
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ختصااااااااااس ا  امصااااااااااّزفو تةااااااااااي أةع اجلزا واحصا  واألأصسو وملةاصاااااااااالو ا ءااااااااااهثاسأل د اةحعا احبعسان  واي (ب)
ألهاسقعو األة   ذا  احصاااااااااالو ود أشاااااااااا اس حه االا احفجةا  أ  اجلزةاااااااااا  د احدألاقو حتاالًاا  اًعس  ا 

قظ مل،شاااا ا  ومل سصااااا ةااات احهزاعو امةااااهااملو امهصّل و  أةغ اع احمل ز ملق مل وأل احة ة  وايوألصااااا احه
أشااااأ   5هلات احهزاعو امةااااهااملو  2-ة-5و 1-ة-5ابمةااااسوا  أ  اجلزةاااا  واحزر  احغإلائعو  ملثل ام،شاااا الظ 

 املهة  ام ة  ح ألاعي؛
ةةم اةفإ احههزةحةألعاس  واألااملاس  واحب  واحه فعو ملظ قاي  احصاال احث عال احاإل  اه ّالاه ام ة  ملظ  (ج)

 احه هعو امزسءبو 

 وةوص  ا ألهاسع امزراو ابح عسع  س اللي:  -29
اصدالد اقهاسو احُزرج احه ّةحعو احشااااااسمللو ام اقعو حلاةااااااسوا  أ  اجلزةاااااا  احا اشااااااال حتلعة  مل اقعو حلبصا  (ة)

ايألشااااسو واحهصبئو اجملهاصعو احا اصدز اجلزةااااس  واحصا  حهي اةاااارتشااااا هبس احةااااعسءااااس  واح املج؛ وةءااااسحعي 
س حهزاعو  احهغعإ احةاااالة ي حنة  عسع قة س  ملهةااااسوالو أ  اح ة  واجلزةاااا  واحهاةة  امصااااااو ةصااااعصااااً
 األا  احةاااااااال س  وام،ءااااااااةااااااااس  احلهةملعو  وامزراس   ومل املي األاملس  احصسملل  د اح  سع احدألاقي 

 حدألاقعو واحغإلائعو؛امشسأل و احصسوحو حلا ة  د احزر  ا شجعقحه
واةءاااعق أ سق ا بعق امشاااسألالق واح املج ام اقعو حلاةاااسوا  أ  اجلزةااا  احا اصرتت ابألوواأل وا ختهعسألس   (ب)

ظ ختصااااةم اجملاةقس  احةااااهسأعو  سفو قل   اع األسصااااو حلا ة  واح ألل د احدألاقو واح  سع اح الفي واحا ا،ملّ 
 وا  هصسو  امةسوا  قل  ف و احهاه  ا ألهاسقي 

 مسببببببّرًعا لتحويل النظم الزراعية البتكار بوصببببببف  عاماًل  - الريفي لعمالة الشببببببباه ودخل مالتحّول  -دال
 والغذائية

احثسأعو أصزةا   احه ّةم اح الفي حصاسحو احشاااااابسب ووةلر   و  وثع ه   األوك أصزةا ل ا ألهاسع عبال   امشااااااسأل ة   ُ  -30
احلسألو  احةثع هس ةقاعاس ملزراو األألإلالو واحدألاقو  وازس ش   حشاااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس ا د اءاااارتااعجعو ا أههسأل اح  اي 

مك وعااق ماسأل حله ّةم اح الفي احشااسملل ملظ ةألل احلا ملظ ةوأله قاع امةااسوا  ومحسالو ءاابل احصعش قظ ا الق ءااةءاال  عاو 
زألاقعو وألإلائعو ة ث  اءااااااهااملو و فس    فضااااااًة قظ ةمهعو ا ءااااااهفسو  ملظ احههزةحةألعس  اح  عاو د اإلا امةااااااص   وا رتختة 

قال امزراو د جمسم احه ّةم اح الفي د م لع  احشااااا ق  اةاعالازراو هبات حو   قضاااااس جماةقو ملظ احهةصاااااعس  ح احةثع هس 
احاوأل  األسملةااااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي  تلةم األوىن ومشسم ةف ال عس  س الهاسشاااا  ملق األوحةاي  وا ختهعسألس  امصّ  قزرس

 حلش ق األوىن 

احفهةمل  ةبإ  ا هصاااااسوالو د ملزراو األألإلالو واحدألاقو  أ انملج قال ملههسملل ملظ ةألل  ةأة وق عاااااة احةاااااعا  واحعس -31
احه ّةم اح الفي  الهضااااظ ءاااهو ةعسألا  حةءاااهجسأو امرتاأ و مةاألرو احه ااي  واحف و فضاااًة قظ احصاااصةاب  احزسشااائو قظ 

ههسأل اح  اي ا أشااااااااااااااجعق او ( 2)؛ ج م لعاعو حلهزاعوهاسو ملُ اق (1: )داإلع ا ءااااااااااااااهجساب  اهاثل و   19-ألسئ و  ةفعا
قل  حنة  اهثعو ايأهسج احدألاقيو ( 4)شسو واألاملس  ا ءهشسألالو؛ ايأل ةاملس    و اصدالد ملزراس  امزهج و ( 3)احشسملل؛ 
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 مته  احشااابسب واحزةاااس  د اح الو ملظو ( 6)  ازسفةاااعو وشاااسمللو وةقاسم  سألالو زألاقعو ا ةال  ءاااةءااال  عاوو ( 5)؛ ملةاااهااع
 .احصال احةئق احلصةم قل  ف و

  Jean Marc Faurèsامزبث و قظ ملزس شااو األ ا  احا ةواألاس احةااعا  اح ئعةااعوا ألهاسع قلًاس ابح ءااسئل  ةإلوة -32
و ملاال  ا ءااااااااااارتااعجع ا حماا أه   احةاااااااااااعاأل ا  احهسحعو ةمسسؤا : حلازراو  شاااااااااااسأل و  ل احهسأق  سئا اح انملج اي لعاي 

جمسم واحةااااعا  والزس ّ،سأل  احصسمو د احة سحو احةازعو حهزاعو ملزساق احةاختس  وشااااج  األأل س  د امغ ب؛  حا  واحشاااا ا س 
ألئعا اجلاصعو    ضساي امةسوا  أ  اجلزة  د ام  د احاويل حلب ةل احدألاقعو د امزساق اجلسفو؛ واحشع  ءسقا األ وصي

اماال  احصسع حاااااااااااااااااشااا  و أإالهمل  واشاااال احز سط احبسألز  اح ئعةاااعو مزس شاااو انئي    ألةو احدألاقعو احصاسأعو؛ واحةاااعا ألاملي أة
 األ ا  ملس اللي:

ه ةم اح الفي   سقس  خمهلفو  واي اةااهزا مك اح  سئد اح ئعةااعو احثةثو حةءااهااملو: حلاي لعاعو  اق احُزرج  (ة)
ا  هصسوالو و األاملس  امسحعو(  الشال ا ألهاسقعو )ا ءهثاسأل د ألةس امسم احبش   واألاملس  اح الفعو   س 

ةةم ازاعو ءةءل اح عاو احشسمللو(  واحبعئو )ملق احرت عد قل  امعسع واألألاعي ملظ  األ سحع  ألسذأعو حتة )
  واحهزةع احبعةحةألي(؛

 اةفإ ف و ملههسفئوقل   اع امةااسوا  و  ال ةع احه ّةم اح الفي احشااسملل قل  امشااسأل و امزصاافو حلا ة  واح ألل (ب)
 ؛ هلاس

احدألاقو جمسم امةاااسوا  د اإلع حهصدالد حلاةاااسوا  أ  اجلزةااا  ختسءااا  األمهعو  ملصسالإقل  وعاااق احصال  الصاّ و  (ج)
 ؛اي لع ملصر  ألاا  احزةس  د  اصال فعرساح  سقس  احا  ة  ابحفصل   ةملس

قل  اة الق واإ  حتّةم احزر  احدألاقعو واحغإلائعو حهي اهة   دالا  الةسقاادهظ حةأههسأل واحههزةحةألعس ة   (و)
ملظ احشاااةم وا ءااهااملو  شاا ط ة  اُلةااهبصا ةختا ملظ احةصااةم مك احبزعو احه هعو اح  اعو واحههزةحةألعس  

اح  سع ملظ ألسأي    س د ذحمل وعاااااق اءااااارتااعجعس  واءاااااهثاسألا  أعئو ملةااعو  وال هضاااااي ذحمل اجلاالا 
  ملق ؛ وحتاالث ةاملس  ايألشاااسو؛ واحب ث واحه ةال امبسوألا  األسصاااوشاااأملس ةأظ اشاااّجق ملظ احصسع احا 

 ؛ا ءهفسو  قل  ةفضل وأله ملظ احه اع د جمسم اهزةحةألعس امصلةملس  وا اصس  
ا أههسأل احدألاقي ) س د ذحمل ا أههسأل اح  اي وام،ءااااااةااااااي  شااااااجعقاي لع  د االزبغي ة  اةااااااهثا  ألاا   (ه)

مته  ملزراس  امزهج ؛ واألاملس  ا ءااااااااااااهشااااااااااااسألالو وايألشااااااااااااسوالو احلاالثو وامةأّلرو حنة وا ألهاسقي(؛ و 
س مك اصدالد ملةااسألا  احههسملل ا  هصااسو  واحُزرج احه ةاللعو ام اقعو  احةااةق  والزبغي ة  اةااص  احبلاا  ةالضااً

ذحمل ملظ احشااابسب واحزةاااس   و  اةاااه  يحلاةاااسوا  أ  اجلزةااا  حدايو  ف و احصال احةئق واألةضااا  احا 
األاملس  وا ءااااهفسو  ملظ احشاااا ا س  و ةةم اشااااجعق ا ءااااهثاسألا  د ألةس امسم احبشاااا   واحبزعو احه هعو 

 أ  اح  سق  احصسع واألسو حه ةال  ءةءل اح عاو األ ث   فس   ومشةً  

 د ءعسق ملااو اه ختةم اإلا احبزا   س اللي:  سع ا ألهاسع  و  -33
  وأزس   األاعس د جمسم حه ةم اح الفي احشااااسمللملةااااسمهًس د ا سألاس قسملًة قل  عاااا وأل  مته  ام ة  ابقهب شااااّاو (ة)

أاه د اجملهاصاس   اضاااااااااااااا لق  وا قرتات ابحااوأل احفصلي واحملهاال احاإل  حهجرعد احدألاقي واألقااسم احل فعاوا
 ؛اح الفعو
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احشبسب  ءه  سب ايو  احاق  وع وأل  ز حشبسب د   سع احدألاقو ا احا الهاهق هبس ابيملهسان  احهبإ وة ّ   (ب)
واةل امداألع وةسألألرس   د احصال احةئق د امزساق اح الفعو  ومشاااااااااااا ا  احشاااااااااااابسب اح  سعاإلا مك  امث ف 

 ؛19-ألسئ و  ةفعا ةةم حا الةاألررس احشبسباحصصةاب  ا واحهغلي قل 
  ازو احدألاقو ملق ح وشااّجق امزراو قل  اةاا الق وقارسصااعسألو اءاارتااعجعو م لعاعو حةأههسأل اح  اي أ وألخّتي (ج)

 مل اقس  ةوحةاي  احبلاا  د اي لع  وأعئهرس اح  اعو 

 مك اح عسع  س اللي: ألقضس ووقس ا ألهاسع أصا ذحمل ا -34
د احبزعو احه هعو احمللعو واألاملس  احصسملو حه فعد ا ءهثاسألا  األسصو واألسصو ختشا ا ءهثاسألا  احصسملو  (ة)

 ؛وحت عق احهزاعو اح الفعو امههسمللو
ظ إل اءااااااارتااعجعس  ملههسمللو حه  عق احه ّةم اح الفي احشاااااااسملل اءاااااااهزسًوا مك ملبسو  احهزاعو اي لعاعو  ملوازفع (ب)

اابسع مُلج ملهصاو  اح  سقس  وةصاااااااااااا سب امصاااااااااااال و ومل اقس  ةوحةاي  ة و احصال اي لعاعو حص ا  ةةم
 ؛2028-2019حلفرت   األمل  امه ا  حلدألاقو األء الو

س وألإااااس ملظ احزُ ألعاااو واحدألاواصاع  مُلج احدألاقاااو ايالهةحة  (ج) رج امبهه   د احةاااااااااااااعاااسءاااااااااااااااس  قاااو احاااإل عاااو ملزاااسةعاااً
وا ءااااااااااارتااعجعس  وة ط ا ءاااااااااااهثاسأل احةازعو حه ةااااااااااا  مأهسألعو امداألع احصاااااااااااغإ  احز سق ووةلرس أ  ال و 

  ؛ملةهااملو
حةااااعسءااااسيت واصدالد ءااااةءاااال اح عاو احدألاقعو واحغإلائعو األ ث  مشةً  واءااااهااملو؛ واةفإ آحعس  احاق  احفين وا (و)

  ؛احشبسب واحزةس  د ةوءسطوا ءهثاسأل  حه ةالو ألايو  األقاسم احدألاقعو    ءعاس 
اءااااااه ااع امةاألو حه ةاااااا  احبزعو احه هعو اح الفعو   ملظ ةأللووعااااااق ة ط قال وا صعو وحماو  زملزًعس و ف،   (ه)

 ءااالحصاااس  صاااغسأل امزهج  وملزراسع  واجلرس  احفسقلو د ءاااة واح أط ابحشااابهس واألاملس   واح  ازو  
 ؛  ا ءهشسألالو د امزساق اح الفعواح عاو  وحه االث ةاملس  ايألشسو واألاملس

وا ةالو أر  احلاسالو ا ألهاسقعو ام اقعو حلاةاااااااااااسوا  أ  اجلزةااااااااااا  واغ عو احهأمل  ا ألهاسقي حلصسملل  د  (و)
  امةسقا  ا ألهاسقعو حلف  ا  د امزساق اح الفعو اعق قل صةم اجلختاحزر  احدألاقعو واحغإلائعو  وعاس  

 وةوص  ا ألهاسع امزراو ابح عسع  س اللي:  -35
مك حت عق احه ّةم اح الفي واحدألاقي احشااسملل ملظ ةةم احههثعو امةااهااع وا ةال   احةااصيد  األقضااس  وق  (ة)

 صغسأل امزهج ؛  ابحزةبو مك و  ءعاس  ءةءل اح عاو
وعاق اءارتااعجعس  حةأههسأل  ا ةال  قالعو ا أه سم اح  اي   س الشاال ملظ ةةم األقضاس وملةاسقا   (ب)

اح  اي  وا ةال  احههزةحةألعس  ووعااااق امشااااسألالق احهج البعو احا اله  ازفعإلاس قل  امةااااهة  اح     واحا 
 شسمللو وملةهجعبو  ختهعسألس  صغسأل امزهج ؛  اهة  أهةملس

 ا حتسوا احصال اجلاسقي وا ةالو ملزراس  امزهج    س د ذحمل  اشااااااااااااااجعق ملظ ةألل األقضااااااااااااااس ووق   (ج)
 واحهصسوأعس  احزةسئعو واحشبسأعو؛
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ووق  احزرةض ابألاملس  ايألشااسوالو وا ءااهشااسألالو أةصاافرس أرًاس اصاوالو وملةأّلرو حنة احةااةق  ملق احرت عد  (و)
 ؛احشاةم ومل اقس  امةسوا  أ  اجلزة  وا أههسأل واح  ازو قل 

 ملظ ةألل اصبئو امةاألو وا ءهثاسألا  وا ةالظ ألةمسسم أش    ة   ألقضس اووق   (ه)

جعل التجارة يف خدمة  -حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تعزيز أمناط غذائية صحية للجميع  -هاء
 األمن الغذائي والتغذية يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا

حتةالاال احزر  احدألاقعااو واحغااإلائعااو ملظ ةألاال اصدالد ةمنااسط األوك أصزةا   ل ا ألهاااسع وثع ه   عاالّ   امشاااااااااااااااسأل ة   با -36
ألإلائعو صاااااااا عو حلجاعق  واحثسأعو أصزةا   ألصل احهجسأل  د ةاملو األملظ احغإلائي واحهغإلالو د احشاااااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس  

ةألل اصدالد األمنسط احغإلائعو احص عو ملظ وازس ش اسات  احةثع هس  ع وأل  حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ملظ امزراو   ةقاعاس
واءاااااه ااع احهجسأل  وا ءاااااهثاسألا  واحههزةحةألعس  صةاملل متهعزعو حه  عق  (2)حتفعد ملج احزر  احدألاقعو واحغإلائعو؛ ( 1)ةةم 

 واصاع  احهغإلالو د احةاااااعسءاااااس  وآحعس  احه فعد امهصااااالو  أهسج األألإلالو واءاااااهرة رس؛  (3)األملظ احغإلائي واغإلالو ةفضااااال؛ 
واصاالل منسذج األقاسم د ام،ءةس  ( 6)واحلّا ملظ احفس ا وامراأل ملظ األألإلالو؛  (5)ءةملو األألإلالو وألةوعس؛  وعاس  (4)

هس  األ ل خترةً   ملثل احزةاااااس  اح الفعس  احدألاقعو وحتةااااا  احلصاااااةم قل  اماةة   واحهاةالل واألءاااااةاق  و سصاااااو حلةااااا
 واحشبسب  وامرسأل الظ واحةألئ  

س ال، ا ة  م لع  احشاااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس  -37 و ّاع احةااااعا ةمحا خمهسأل   بإ األ ا  ا  هصااااسوال  د امزراو  ق عااااً
 63اي لع   ليبع  ءاا2030م قسع وتلة  الصهاا أشااهل  بإ قل  األألإلالو امةااهةألو  حهلبعو اختهعسألس  قاو احةااهس  امهداالا 

د البعو  سا ألئعةااااااااااااعً   ا،و  احهجسأل  ووألً وابحهسيلاألألإلالو امةااااااااااااهةألو   ختسألهه مك احةااااااااااااص ا  احل األالو قظ ا الق د امسئو ملظ 
احةااااااعسءااااااس  ذا  احصاااااالو  ا قرتات هبس وموملسألرس د و  أّا ملظ  اي لع ا ختهعسألس  امهصل و ابألملظ احغإلائي واحهغإلالو د 

 و احهغإلالاصدالد ألملظ احغإلائي و حه  عق اس  متهعزعً أةصفرس قسملًة 

  Sariyya Bunyatovaاحةااعا   ةواألعسس ابح ءااسئل اح ئعةااعو امزبث و قظ ملزس شااو األ ا  احا ا ألهاسع قلاً  ةإلوة -38
احةاااااعا  ءاااااسأل  قشاااااةأل  حمللو : و ةمسسؤا األ ا  احهسح شاااااسأل و  ألئعةاااااو شاااااصبو ازرع  احهجسأل  د وزاأل  ا  هصاااااسو د ةذألأعجس 
األ ا  ا  هصااسوال   ءااصا ختسمت حماا   بإ ةااّعااحو احص أعو؛  مصر حلةااعسءااس  احهجسألالو  وزاأل  احهجسأل  واحصاازسقو د مجرةألالو 

 ةاااااااّعااحاةأا؛ و  د وزاأل  احهجسأل  واصدالد احصاااااااسوألا  د   ألئعةاااااااو وختا اأ ااع احةاااااااعا  فسااو و د وزاأل  احدألاقو د احص اق؛ 
Manzoor Ahmad زراو م ا اصااااسم احهسأق مههي  ءاااافإ ءااااسأق حبس ةااااهس  حا  ملزراو احهجسأل  احاوحعو وملاال  ءااااسأق

 د ألزعو  واشال احز سط احبسألز  اح ئعةعو احا ازسوحهرس ملزس شو األ ا  ملس اللي: األألإلالو واحدألاقو
حتةا  احهأاي احضاة  قل  اقهاسو اي لع  قل  احةاألوا  احغإلائعو  وملظ شاأ   19-ءاّل ة ألسئ و  ةفعا (ة)

احلااسفلااو  و ااس ظاال اااإلع األد اي لع   األملظ احغااإلائي د صدالدم لعاعااو ة  الةاااااااااااااااسقااا قل  اختلةم ي ااسو 
 اب ع  ااب ؛

عق ةأصاسو األملظ مجا،ث  احهجاسأل  قل  مذ     واألملظ احغاإلائي ملص اا  أ بعصهراسأ  احهجاسأل  اح اسئااو اح واأطمّ   (ب)
 ؛احةهسأعواةقس  اح  سقس  واجمل أ  خمهلوس ملس اهة  هلس آاثأل ملهبسالزو   وألسحبً احغإلائي واحهغإلالو
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ةءااااااااااااةاق األألإلالو  إلحمل اح املعو مك اصدالد احدألاقو و  األسواح  سع  اءااااااااااااهثاسألا حتفعد  ملظ احضاااااااااااا وأل  (ج)
وا أههسألا  واحههزةحةألعس د امداألع وءااةءاال اح عاو قل  امةااهةال  احةاين واي لعاي  وا،و  احصلةع 

وةسألألرس ووأًلا ختعةاًي ةالضااااًاس حضااااااس  احزاة امةاااااهااع حإلأهسج احمللي ح ألإلالو  واةاف  األألإلالو احصااااا عو 
 وامأملةأو ومملهسأعو احلصةم قلعرس؛

ملااوا  اي واأط و د ماتختو اح م لع  احشاااااااااااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس ملظ ألاا قاو  بإ  صاااااااااااااا  اله ا  (و)
 ا قل  اشااااااااااااااجعق ا ءااااااااااااااهثاسأل ة  ا ّ د أشااااااااااااااهل ة    ل  ط اي لعاعو ام بلوحاو األسع  ودهظ مة اب

األألبس  واألحبس     عاو ملضاااااااااسفو قسحعو  ملثل   سعاهةااااااااا  أ واحه صااااااااا  د ملشاااااااااسألالق صااااااااازسقعو زألاقعو
 األافسم اح ّعق؛  وةألإلالو  واحصصسئ

اقهاسو ألرةو مجسقعو و اةاااااااااااهةألي أإلم  الشاااااااااااّهل احفس ا وامراأل ملظ األألإلالو ملشاااااااااااهلًو ة إ  د اي لع  (ه)
  ؛األوحّو قل  املهااو ءةءل اح عاو  سئاو قل  اءرتااعجعس 

ألإ  اي ءعسءس  ق احمللعواءة ألقدم اواح املعو مك  امشّةاو ح ءةاقاحهجسألب ة  ءعسءس  احهاةل  ابّ   (و)
 ألةو ه ةاااا  ح احضاااا او أشااااهل ةفضاااال ام دوان ودهظ مأفسق ايقسان  ام املو حل فسظ قل    فصسحو

 ؛احبإلوأل وألأط امداألع ابألءةاق
اافس س   قل احهفسوض  ّةهلس ةفضاااااااااااااال  هبّةة ملهسأوة  ا م لع  احشاااااااااااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عسبلاا  دهظ حو  (ز)

  ذحملود ألعسب ا شااعا اص الفسعس احمللعو  وذحمل ملظ ةةم  ق مل اقس  ةااات األملظ احغإلائياحهجسأل  احل   مل
 ةلق ملبسو    سألالو؛ملظ  حتةالل احهجسأل  أاً   ا،و  اإلع ا افس س  مك

 أل احهجسأل  أ  اة حيو  واحص أع امز  وملصر  احبلاا  د احه    ملز  و احهجسأل  احل   احص أعواافسق الشااااااااااااااال  (مل)
  س ملظ اح عةو ملثل احهااأإ احص عوملثل اح عةو امف وعو قل  احهجسأل  وألإا  احص بس ألإ ةّ  اإلع احبلاا   

 عاظ اي لع ؛قل  احهجسأل  وعصو احب  احه هعو   ا ةثّ    احبلاا  أ اح سئاو سالزس  احهب قظ فضًة 
و قل  احدألاقعامزهجس  اةااااااااةالق قل  أشااااااااهل  بإ   س أداق اصس احا  بلاا احا ءااااااااه  األ د ألعسب  ال،ثّ  (ط)

أصعي   اأهاسش احصالو احمللعو واخنفسض   وةثّ اإلع احزداقس احااةلي واألسألألي أةبي اءها األ  امةهةال 
ةااااابي األافسع ةءاااااصسأل أ ةألإلالو صااااا عول   األ  احةاااااهس  احضاااااصفس  قل  احلصاااااةم قل  احف و ملظ احاةل ق

   و  ءعاس احلبةب األألإلالو

 :  سع ا ألهاسع  س الليود ءعسق امااو   ختةم اإلا احبزا   -39
اصدالد حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع  ملظ ةةم مُلج   ملزراو األألإلالو واحدألاقو د ءااابعلة ّ  جبرةو  (ة)

 ملبهه   وشسمللو؛
احضاااااااااااااة  قل  ووأل اح  سع األسو وا ءاااااااااااااهثاسألا  د احدألاقو وعااااااااااااا وأل  اصدالد احلصاااااااااااااةم قل   ءاااااااااااااّلطو  (ب)

 ؛امدألقو وةسألألرس ملظ ةألل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو واةلههزةحةألعس  اح
حةااااااااااعسءااااااااااس  ملظ ةألل حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو حهصدالد األمنسط وختّاو قّا  ةوحةاي  قل  ملةااااااااااهة  ا (ج)

 احغإلائعو احص عو حإل لع  أ مّلهه   س د ذحمل قظ ا الق:



14 

 

ملظ ةوأله احههسملل أ  احبلاا   ا ءااهفسو عاااظ اي لع  ملظ ةةم واحهجسأل    زايو  احههسملل ا  هصااسو  (1)
الو ازةااااااااعق احةااااااااعسءااااااااس  احهجسأل  ملق امةخترو ة   مته  ا ءااااااااه ااع األملثل حلاةاألو اح بعصعو احملاوو و 

 ؛ةمهعو ختسمسو هلاس وملةا ملو امصسالإ
 وازةالق ملصسوأل احةاألوا ؛ (2)
 ووعق ءعسءس  اشّجق األمنسط احغإلائعو احص عو؛ (3)
( احشرسوا  ايحهرتوأعو حلص و احزبساعوواقهاسو األووا  اح  اعو )ملثل احشرسوا  ايحهرتوأعو قل  أل األ  (4)

 ام،ءةعو وا أههسألا  

 مك اح عسع  س اللي: األقضس ا ألهاسع  ووقس -40
ألإلائعو زألاقعو و أر   مألءاااااااس  ملق احرت عد قل  احغإلائعوو  اقهاسو ة و م لعاعو حه ةالل احزر  احدألاقعواحزر  د  (ة)

ةوأله حلهغإلالو ملظ ةألل احلا ملظ اجلةع واحف   و   اقعوءااااااهااملو وملا و األ  قل  احصاااااااةو و ة ث   فس   ومشةً  
 احةاينةااهةال    واح ضااس  قل  مجعق ةشااهسم ءااة  احهغإلالو قل  اما  هصااسوالوو ا ألهاسقعو اأصااع امةااسوا  

 ؛هزفعإلاسحاق  اةفإ احملزراو األألإلالو واحدألاقو    واح لي ملظواحةاين احف قي
واحههزةحةألعس  ءااااه ااع احهجسأل  وا ءااااهثاسألا  هرعئو أعئو ءااااعسءااااساعو وازعو  واح عسع  أاق  ملظ امزراو  أ (ب)

ا ةع أهصدالد  ابيأهسج احدألاقي واحغإلائي صةاملل متهعزعو ي سملو ةءةاق وازعو وم لعاعو وءةءل  عاو ةسصو 
أهلفو ملعةاااااااااااةأل   ملق احرت عد أةأله ةسو قل   ماتختو ةمنسط ألإلائعو صااااااااااا عو واح األ  قل  احةصاااااااااااةم محعرس

 ؛اجملهاصس  امرّاشو واحف إ  د امزساق احلض الو
حت عق ملظ ةألل   و فس اع  وملرسألاع   هلااسألءااااااااااااس  احغإلائعو حلاةااااااااااااهرلح أاق  ملظ امزراو واحرتوالج   (ج)

 ؛ملزبث و قظ أر  زألاقعو وألإلائعو ملةهااملو ةمنسط ألإلائعو ص عو
 افضااعة حهشااجعق حااله اصاالل منسذج األقاسم  قل اح  سع األسو ةااسقا     أاق  ملظ امزراو   عسعواح (و)

 ةمنسط ألإلائعو ص عو وا ءهجسأو هلس؛ احا ا،و  مك  امةهرله

 ح عسع  س اللي:امزراو ابوةوص  ا ألهاسع  -41
 اي لع  حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو   س د ذحمل ملظ ةةم: األقضس  د أل  ألرةومل،از  (ة)

 اعةإ ابسوم امص فو واحلةاألا  اي لعاعو أشأ  احةعسءس  وةأش و احاقة ؛ (1)
 قل  امةهة  احةاين  32ووق  األقضس  د اصدالد ازفعإل احهةصعس  احةاألو  د احف     (2)

د اءااااااه ااع احهجسأل  وا ءااااااهثاسألا  واحههزةحةألعس  صةاملل متهعزعو  األقضااااااس  اصدالد ا  عداس وقالرس حاق و  (ب)
 ؛حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو وحت عق األملظ احغإلائي

  سحوءسءعو حلهجسأل  احفصّ األ األمهعو واحص و احزبساعو ذا  احص و جمس   ملصسجلو احفجة  امص فعو أشأ و  (ج)
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تسريع وترية اإلجراءات للتصدي  -خضرنة الزراعة: حنو التعايف املستدام والعمل يف جمال تغري املناخ  -واو
 لتغري املناخ

احهصسد امةهااع واحصال د جمسم اغإ ةض أو احدألاقو: حنة ل ا ألهاسع وثع ه   األوك أصزةا   عالّ   امشسأل ة   ب -42
احهاةالل األسو ابمزسخ د احشااااااااااا ق األوىن ومشسم   واحثسأعو أصزةا   اةااااااااااا الق واإ  ايأل ا ا  حلهصاااااااااااا  حهغّإ امزسخ-امزسخ
عسأل   اا آاثألً واةحّ  احل ألو امهصلو اب ءهااملو احا عّاو األملظ احغإلائي وان شة احةثع هس  امةسئل. امزراو ةقاعاس   ةف ال عس

قل  احزر  ايالهةحةألعو اح الو واحب  الو د اي لع    س د ذحمل د األألاعي واحهزةّع احبعةحةألي حلاعسع وامةاألو احب  الو وامسئعو  
ك ايواأل  م 19-ءااااااااااّل هس احضااااااااااة  قل  احهصّ ض حهغّإ امزسخ وعاااااااااا وأل  احل و قل  ة  الةااااااااااهزا احهصسد ملظ ألسئ و  ةفعاو 

 هلإلع امةاألو ملظ ةألل احلفسظ قل  ءبل احصعش اح الفعو امةهااملو 

س ءااااااّلط فعه محعا و ّاع احةااااااعا قبا احلاعا -43    بإ امةاااااا،وح  د جمسم احل األو د ملزراو األألإلالو واحدألاقو  ق عااااااً
قل   شاااااااّاوو   احضاااااااة  قل  احه ااي  امهاثلو د اااةأل امةاألو اح بعصعو أهعجو اماسألءاااااااس  احدألاقعو ألإ امةاااااااهااملو احلسحعو

و األ  قل  احصااااةو مذا ملس ةألاو  ألاا  اي لع  حت عق األملظ  عااا وأل  احه ةم مك أر  زألاقعو وألإلائعو ة ث  اءاااهااملو ومشةً  
  ملةااااااااا،وحو امةاألو Theresa Wong  أاوألاس احةاااااااااعا  شاااااااااّاواحغإلائي وةااات احهزاعو امةاااااااااهااملو  واص عًبس قل  ذحمل  

 أغعو امسحعو امةاألوإل  ا امله ملزراو األألإلالو واحدألاقو حلبلاا  ملظ ةألل احلصااااااااااااااةم قل  زراو  قل  احاق  احاح بعصعو د ام
حههعو ملق اغإ امزسخ واحه فعو ملظ واأاه  وةأ ز  احلسألو مك أزس   األا  احبلاا  ملظ ةألل حتة  ف و ختصةهلس ا متةالل

   امسحعو قل  المل امةاألو

ذا  األوحةالو ملظ ةألل ةضااااااا أو احدألاقو واحا ءاااااااّلط احةاااااااعا محعا وةةإل ا ألهاسع قلًاس  جس   احصال احةاااااااّهو  -44
( واحلا ملظ اااةأل األألاعااي واحرتأو واصدالد آحعس  2( اصدالد مأهسألعو امعسع وختة اهرس؛ )1احضااة  قلعرس د ق عااه  ة  واي: )

( واةءااااااعق أ سق 4ال ؛ )( واشااااااجعق احللةم امةااااااهزا  مك اح بعصو ومقسو  احهاو 3امةااااااهااملو ح ألاعااااااي وختة اهرس؛ ) اإلدارة
( واقهاسو ملج احزرسع ايالهةحةألي ابحزةاابو مك ملصااسالا األمسس  وا أعو 5مصااةمل امزسظ  اح بعصعو وصااة  احهزةع احبعةحةألي؛ )

 ( واةءعق أ سق مأل ا ا  احههعو ملق اغإ امزسخ واحه فعو ملظ واأاه  6األختعس  امسئعو؛ )

 Domitilleس ابح ءااااااسئل اح ئعةااااااعو امزبث و قظ ملزس شااااااو األ ا  احا ةشاااااا فة قلعرس احةااااااعا  ا ألهاسع قلاً  ةإلوة -45

Vallee   ءاسملعو ملصسمل    احةاعا  احهسحعو ةمسسؤا : امةاهشاسألالظ احفزع  د ملزراو األألإلالو واحدألاقو وشاسأل  فعرس األ ا ألئعةاو
 ةّعاوزاأل  امةاألو امسئعو واح ّ  د مجرةألالو ملص  احص أعو؛ واح ألألي قبا احصدم  احة عل األوم  ةّعاوزاأل  احفةختو د اةأا؛ واح

ةمحا احدقسص  وزاأل  اغإ امزسخ واحبعئو د ايملسألا  احص أعو امه ا    ةااااااااااااااّعاةمحا ختةاااااااااااااا  اتيل  وزاأل  احدألاقو د احص اق؛ واح
 واشال احز سط احبسألز  اح ئعةعو احا ازسوحهرس ملزس شو األ ا  ملس اللي:

واحه فعو ملظ واأ   وامةااااااااااااااهاامل وواحغإلائع واحدألاقع زر اي لع  احصاالا ملظ امبسوألا  امهصل و ابحازس  د  (ة)
احه ااي  احزسمجو قظ أاأل  امعسع واءااااااااااااااهزدات امةاألو اح بعصعو واغإ امزسخ  واله ّلي اةءااااااااااااااعق أ سق اإلع 

شااس  أر  ملزسءاابو حل صااا امبسوألا  اقهاسو احةااعسءااس  واألأراو امزسءاابو واشااجعق احشاابهس  ام،ءااةااعو ومأ
 واحه عع  وا ءهفسو  ملظ احب ةل واحهصلع  حبزس  احةقي واةحعا امص فو؛ 
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الههةااااي ووأل ا أههسأل واحههزةحةألعس ابقهبسألمهس قسملل  ملةااااّ ق  ةمهعو مل  دالو حاق  احه ةم حنة أر  زألاقعو  (ب)
 وألإلائعو ة ث  اءهااملو؛

مللاةءااو قل  امةااهةاي   سفو  ملظ امةااهة  احةاين مك  ا ءاارتااعجعو ا سذ مأل ا ا   ملظ امر  ملظ احزسختعو  (ج)
ممسألءااس  ملةااهااملو واصدالد ايأل ا ا  األسصااو أحو أاأل  امعسع  واشااجعق اقهاسو ملةااهة  امدألقو  مصسجلو ملةاا

ابمزسخ حبزس  ءااااااةءاااااال  عاو ةضاااااا ا   سألو حل عس  ملظ احزسختعو ا  هصااااااسوالو واةفّ  ءاااااابل قعش  سوأل  قل  
 ؛أر  زألاقعو وألإلائعو ملةهااملووألةو اه ااحة ة ذاحصاةو  ملق عاس  د 

أف و  ممّعد  حهةءاااااااااعق أ سق ازفعإل ايأل ا ا  امهصااااااااالو أهغإ امزسخ ومتةاللرس د احزر  احدألاقعو  اي لع هاهق ال (و)
واحغإلائعو  واصدالد ا حهداملس  ابحصالعس  احصسمعو د ماسأل اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو أشااااااااااأ  اغّإ امزسخ  

ذحمل د جمسم ألفق احه سألال  قظ ا حهداملس  احةازعو األسصااااااو ابمزسخ وألصااااااااس  واشااااااال اإلع احف و  د  س
ا ألهاسع و  احص أعو ملصااا د مجرةألالو  2022قسع د ظ م،مت  األا ات الاءاااهضاااسفو ا ألهاسع احةاااسأق واحصشااا  

قظ ا ءاااااااااارتااعجعو  ضااااااااااًة فايملسألا  احص أعو امه ا    د 2023قسع د ظ م،مت  األا ات الاحثسملظ واحصشاااااااااا  
 ؛اجلاالا  حلازراو أشأ  اغّإ امزسخ

ملظ حبلاا  اي لع   ءااسحنوف صااًو  2030-2021حلفرت  الةفّ  ق ا األمل  امه ا  يصااةمل احزر  ايالهةحةألعو  (ه)
ا ملي مك  مصااةمل واءااصو احز سقاصدالد  األاعس  وأزس  احشاا ا س   وختشااا ا ءااهثاسألا  حهزفعإل أ املج ةألل 

 اااةأل امةاألو اح بعصعو د اي لع   قها ا  ساس  احلسحعو د

 : سع ا ألهاسع  س الليود ءعسق امااو   ختةم اإلا احبزا   -46
 ؛ةمهعو م سملو اةاز  أ  اةءق احدألاقو واةاف  امعسعقل   شّاو (ة)
  احفعضااااسان  احا اهفس   أفصل ابح واأط اح سئاو أ  مزاحو احغساب  واااةأل األألاعااااي  س د ذحمل خمسا ة  ّ و  (ب)

 ؛اغإ امزسخ ووقس مك قالعو مصةمل واءصو احز سق
اله ّلي  ملحإلح ّ  احدألاقو احصضااااةالو  سوأل  قل  ماتختو قاو ملظ احف و يختاال اغعإ ملةااااهااع  حهّظ  وة  ّ  (ج)

 ؛وعق ءعسءس  وةأراو ملزسءبو
 ؛وقًاس ح ملظ احغإلائي قل  احلسألو مك اةاعا احهصسو  اي لعاي يواأل  امعسع ق  احلاوو احةازعو شّاوو  (و)
احصااااصةاب  احا اصس  ملزرس احبلاا  أشااااهل قسع وملزراس  اجملهاق اما  أشااااهل أشااااأ   ةق ب قظ  ل هو  (ه)

اصاع  امشسألالق  قل  ع وأل  أزس  اح األا  د جمسم شّاوةسو ملظ ةألل احلصةم قل  احهاةالل امزسةي و 
 ؛واح املج احا اصدز  األ  احزر  احدألاقعو واحغإلائعو قل  احصاةو د وأله اغإ امزسخ واحههّعو ملصه

عثّ  اي لع  احشااااااالا ابجلفست وعثإا  اغإ امزسخ و ة  ام،مت الظ احةاااااسأق واحصشااااا الظ احضاااااة  قل   ءاااااّلطو  (و)
ةقعو هبإلا امةعااااةع قل  امةااااهة  احصسمي  واحثسملظ واحصشاااا الظ ح ا ات ءااااةت الشااااهة  ف صااااو ءااااسحنو حله

 وال لي ذحمل ازةعق ألرةو احبلاا  ووعق ة و ملشرت و 

 مك اح عسع  س اللي: األقضس  وقس ا ألهاسعو  -47
 مأشس  آحعو م لعاعو ح صا عثإا  اغإ امزسخ قل  احدألاقو واألملظ احغإلائي د اي لع ؛ (ة)
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  ختسحًعس ختعث ةفضاااااة اماسألءاااااس  احدألاقعو مك اااةأل واحل و قل  اأهصسو أ املج احهصسد قظ احةعاااااق اح سئ (ب)
 األألاعي وامعسع وف اا  احهزةع احبعةحةألي وملةاصلو حتةالل احزر  ايالهةحةألعو اح بعصعو اهلّشو؛

واةاااا الق احهزةااااعق أ  احةااااعسءااااس  األسصااااو ابمعسع واألملظ احغإلائي وامزسخ واحبعئو ملق اي  األ ابحهةاف  احملاوو  (ج)
 احزر  ايالهةحةألعو د اي لع   معسفو مك اصدالد آحعس  احهزةعق اي لعاعو؛حلاعسع وهبشسشو 

واأهرسز احف و احا اهع رس احل  و احصسمعو د ماسأل ق ا األمل  امه ا  يصااااااااااااااةمل احزر  ايالهةحةألعو ملظ  (و)
 ةألل اصدالد مأل ا ا  ايصةمل  

 ح عسع  س اللي:ابوةوص  ا ألهاسع امزراو  -48
ملظ ةألل ملصسجلو ملةاااااسئل أاأل  امعسع واقهاسو مُلج ملههسمللو وملةاااااهااملو  األقضاااااس ملةاصااااالو احصال قل  وق   (ة)

يواأل  امعسع واءااااااااه ااع ملةاألو ألإ ا لعاالو حلاعسع د ماسأل امبسوأل  األسصااااااااو أزاأل  امعسع احا ةال رس ملههي 
 امزراو اي لعاي حلش ق األوىن ومشسم ةف ال عس؛

 ا سم احدألاقو واألملظ احغإلائي د اي لع  ووق  احبلاا  ملظ ةألل ووعااق أ املج اهزسوم  ضااساي اغإ امزسخ احا (ب)
ألصا عثإا  اغإ امزسخ ملظ ةةم مأشس  آحعو ملزسءبو ح صااس وزايو  ف و احلصةم قل  احهاةالل وازفعإل 

 مأل ا ا  احههعو ملق امزسخ؛
واحصشاااااا الظ ح ا ات ووق  احبلاا  حهي اةااااااهفعا ملظ ف و اءااااااهضااااااسفو ام،مت  احةااااااسأق واحصشاااااا الظ واحثسملظ  (ج)

اي لع  ملظ ألسأي  ل ملظ مجرةألالو ملصاااااااااا  احص أعو وايملسألا  احص أعو امه ا  قل  احهةايل  وملةااااااااااسقاعس  د
 اةلعط احضة  قل   ضساي اغإ امزسخ د اي لع  واحهصا  حله ااي  ذا  احصلو؛  د

 ملظ ةألل حتةالل احزر  احغإلائعو امسئعو؛ ألقضس ومل،ازأل  ألرةو ا (و)
  وأ اجمر  حهصدالد صاااة  احهزةع احبعةحةألي واصاع  احهزةع احبعةحةألي واغإ امزسخ د ءاااعسءاااسع س ألقضاااووق  ا (ه)

 احةازعو ق  خمهلو اح  سقس  احدألاقعو   ومأل ا اع

وقدرة  19-جائحة كوفيد -على الصبببببببببببمود من أجل لبببببببببببمان األمن الغذائي والتغذية  بناء القدرة" -زاي
 "النظم الزراعية والغذائية يف اإلقليم على الصمود

زس  اح األ  قل  احصاااةو ملظ ةألل عاااس  األملظ احغإلائي ل ا ألهاسع وثع ه   األوك أصزةا   أعالّ   امشااسأل ة   ب -49
امزراو  وان شة  ةقاعاس  وا ءهجسأو هلس د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس 19-ألسئ و  ةفعاةث  واحهغإلالو  واحثسأعو أصزةا   

اح ةاللو األألل واحصااااااملس  امهه أل  اح ئعةاااااعو د اي لع  وآاثألاس قل  احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د  ختس   ايألرسواحةثع هس  
اي لع   واألملظ احغإلائي  واحهغإلالو وءبل احصعش  ووفّ ات أصض األفهسأل واحاألوس قظ اآلاثأل ا  هصسوالو وا ألهاسقعو جلسئ و 

قل  حنة  وختس   ايألرسو    اس ا رتختة احةثع هس  جماةقًو ملظ احهةصعس  احا ا ملي مك مواأل  اإلع احصاملس  19-فعا ة 
 اءهبس ي  وأزس  أر  زألاقعو وألإلائعو  سوأل  قل  احصاةو ملظ ةةم اقهاسو ملج  شسملل يواأل  ام سا  

وةأ ز احةااااااااااعا ةدظ قا    بإ امةاااااااااا،وح  امعااأع  قظ اح املج د ملزراو األألإلالو واحدألاقو  احصةاملل احهسملزو وألا   -50
 صننن  احضاااااااااااصو اهلعهلي حإل لع  د ملةاألرو ام سا   ومّ  اضاااااااااااسف  عثإا  خمهلو ام سا  اح بعصعو والمل احا اي ملظ 
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د اي لع  ادالا ملظ ختهاعو اقهاسو ملج شااسملل يواأل   الوحغإلائي واحهغإلقل  األملظ ا 19-ايأةااس    س د ذحمل ألسئ و  ةفعا
 ام سا  

أصاااا  احاالظ ختسج األمل    ةااااعااح ةواألاسس ابح ءااااسئل اح ئعةااااعو امزبث و قظ ملزس شااااو األ ا  احا ا ألهاسع قلاً  ةإلوة -51
احةاااافإ  شاااارإ  وايب  ملزةااااّ و احلّا ملظ ءااااصسو   شااااسأل  فعرس األ ا  احهسحعو ةمسسؤا :و  ممثل امزراو د مجرةألالو ملصاااا  احص أعو

قلي واووو    حةااعااملرا  اح عةااي  ملةااهشااسأل وزال  احدألاقو د احص اق؛ و  ةااعااحخمسا  احهةاألل د ألسملصو احاوم احص أعو؛ و 
 ا ازسوحة ملزس شااااااااااااااو احا هةألاع واحب ةل احصلاعو د احهلعو احةازعو حلدألاقو د اجلدائ   و قل  وألألو هاألالي احانئي ملاال  

 :احهسحعواحز سط احبسألز  اح ئعةعو  ا  األ
احصة و امرتاأ و وامههسفلو أ  اغإ امزسخ وأاأل  امعسع  الصد  أصااةأل  ألئعةااعو مك احضااصو اهلعهلي حإل لع م   (ة)

   واحا اهفس   أفصل احزاة احةهس ؛ز  وواألألاعي ايأهسألعو د ام
ةث  األزملس  ملظ ةةم مأل ا ا  ملظ  بعل احملسفرو وةمهعو أزس   األا  احبلاا  حل ا  األ امةااااااااااااااه سع ملظ  (ب)

قل   األا  ايأهسج د امزساق اح الفعو واحلض الو  و دالظ األألإلالو واألصةم ايأهسألعو  وعمل  احبزعو احه هعو 
 امزسءبو ح ءةاق  واصدالد أر  امصلةملس  وايأل ا ا  ا ءهبس عو؛

احهأثإا  وايأل ا ا   لفوع احدألاقي ملظ ةةم فر  اهوةمهعو ا هةسب فر  ةوءق حلا سا  ام اب و ابح  س  (ج)
 ؛وواحغإلائع واحزر  احدألاقع عاظاحصزسص  امرتاأ و  داحملاو  

 احلا ملظ ة   احهةاألل اة شسألل ملشرت  د مجعق ألاا  اي لع  واله ّلي ألؤالو ملشرت و وملًجس شسملًة  وم ّ  (و)
 و  مةاألرو األزملس  احغإلائعو يواأل  احهةاألل وام سا    س د ذحمل ا سذ مأل ا ا  حما

 : سع ا ألهاسع  س الليود ءعسق امااو   ختةم اإلا احبزا   -52
أشااااااااااااااأ  اداالا ا ساس  اجلةع  وا أصااع احلسو ح ملظ احغإلائي وءااااااااااااااة  احهغإلالو د اي لع     ل هقّ  قظ  (ة)

حصاملس  واااةلرس  س احإل  الصها اهلشسشو احبزعةالو حإل لع  واحه ااي  احهبإ  احزسمجو قظ اداملظ ا األمل 
 واألختاال امزسةعو اح صة  واآلفس  واألمل اض احصسأ   حل اوو؛ احص اقس ذحمل  د

 وةشاااااااااسأل أ لق مك احه ااي  احاائاو احه ةأل  وامص ا   واأل إ  وألإ امةااااااااابة و احا اةاااااااااّببة هبس ألسئ و  (ب)
 د جمس   احلعس   سفًو قل  ملةهة  احصسمل ود اي لع ؛ 19- ةفعا

ومثّظ ألرةو احلهةملس  واجلرس  احفسقلو د اح  سع احدألاقي واحغإلائي د اي لع  احا مس ة حلزر  احدألاقعو  (ج)
 اجلسئ و؛احا ةختاثهرس حصاةو د وأله احصاملس  ابواحغإلائعو 

ملظ عااازرس وةشااسأل أ لق مك احه ااي  ا ءااهثزسئعو احا اةاألررس أصض ألاا  اي لع  أةاابي ووافق قاالا   (و)
 وا ع  ااب  ا ألهاسقعو واألزملس  امسحعو وا  هصسوالو؛ احص اقس 

ا قل  ةمهعو ملصسجلو شاااااّاوقل  احلسألو مك حت عق اةاز  أ  احهاةة  اح ةاللو واح صاااااإ  األألل  مل شاااااّاوو  (ه)
 األءبسب اجلإلألالو م هلو ام سا ؛
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حصسأ   حل اوو ابحزةااااابو وةشاااااسأل أ لق مك احهراالا احهبإ احإل  اشاااااهله اآلفس  احزبساعو واألمل اض احلعةاأعو ا (و)
مك األملظ احغإلائي د اي لع   ملس الةااااااهاقي ازةااااااعق اجلرةو ومأشااااااس  ختةااااااسب ةملسأو م لعاي ةسو أإلحمل 
 حهفصعل مواأل  المل اآلفس  واألمل اض ملظ ةةم احهأّاي وايأل ا ا  امبه   وا ءهبس عو وا ءهجسأو اآلأعو؛ 

 ؛واأل  ام سا  أشهل اءهبس ي  ق  اءه ااع ملج شسمللمك ةمهعو ا أه سم ملظ مواأل  احهةاألل مك م وةشسأل (ز)
قل  ةمهعو أزس   األا  احبلاا  ملظ ةألل اابسع مُلج حل جمو ام اقعو حلزداقس  وفق ملبسو   قاع محلسق  شّاوو  (مل)

 احض أل ابحغإ  وءةاع ملظ ملبسو  ةة  ؛
 أي اجلرس  احفسقلو  سفو؛وة ّ  أض وأل  وق  األ ط وا ءرتااعجعس  احشسمللو ابحهداع ومألاو  ءعسءو ملظ ألس (ط)

 مك اح عسع  س اللي: األقضس وقس ا ألهاسع و  -53
 ملج  شسملل وملهصاو األة سأل يواأل  خمسا  احزر  احدألاقعو واحغإلائعو   س د ذحمل ملظ ةةم: اقهاسو (ة)

 ؛واحدألاقو مأشس  ةو اصدالد أزعو ملشرت و أ  خمهلو احةزاألا  واحهعسان  امصزعو أ  سقي األألإلالو (1)
ءعسءس  واءرتااعجعس  وة ط فصسحو و سئاو قل  األوحّو وشسمللو ) س د ذحمل حلزةع ا ألهاسقي ووعق  (2)

 واحشبسب واجملاةقس  احةهسأعو األ ث  اشسشو( وواقعو حلا سا ؛
 مأشس  ةو اصدالد أر  ملةاععصعو  سألو حله بعق وملهصاو  األة سأل حإلأإلاأل امبه ؛و  (3)
ا ألهاسقعو وأر  عمل  احملسصعل واحث و  احلعةاأعو   س الضاظ اغ عو وفصسحعو أر  احلاسالو أ سق اةءعق و  (4)

  واحصا  واحهغإلالو وام سا  لزةع ا ألهاسقيمل اقسعس ححلصاملس  و  اءهجسأهرس
وموألاج أزس  اح األ  قل  احصااااااااةو ابقهبسألع أل ًزس ألئعةاااااااًعس ملظ ةأل س  ا ءااااااارتااعجعس  واأل ط احةازعو ح ملظ  (ب)

 احغإلائي؛
اح  سقس   عاااااااااااااااظاقهاسو ملج احصاااااااااااااا و احةاختا  يواأل  األة سأل وام سا  احبعةحةألعو قل  حنة  فصسم و  (ج)

 وأعزرس؛واحبعئو احبش الو واحلعةاأعو واحزبساعو 
احهصسو  اي لعاي حلهصااااااااااااااّا  حلفس  واألمل اض احصسأ   حل اوو   س د ذحمل ملظ ةةم مأشااااااااااااااس   ةاعاوا (و)

 م لعاي؛ ةملسأو ختةسب
يأل ا ا  ام رتختو الشال اشسمللو حلا سا  د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو   س احإلواأل  ح عو سفو صع  ملةاألو   (ه)

 د اإلع احةثع و؛
وأشاااااااااااااا ااااس واقهااااسواااس  ةل احا اةااااااااااااااهراااات ا ةال  ا أههاااسألا د احصلةع واحب  ا زايو  ا ءااااااااااااااهثااااسأل و  (و)

 قل  احصاةو    وا ألهاسقعو  وامسحعو واحةعسءساعو( حهصدالد اح األ )احههزةحةألعو  وام،ءةعو

 ح عسع  س اللي:ابوةوص  ا ألهاسع امزراو  -54
 ايواأل  احشسمللو حلا سا  امهصاو ؛ حةءرتشسو هبس داألوحّو  اةحعا (ة)
واصدالد احزرج واماسألءاااااااااس  امبهه   يواأل  فصسحو حلا سا  امهصاو    س د ذحمل ام سا  امهصااااااااالو  الي   و  (ب)

س د امدألقو وةسألألرس  وملظ أعزرس أر  احدألاقعو اجلعا  واحإل عو ملزسةعً خمسا  احهةاألل واماسألءاااس   ابحلّا ملظ
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ايأإلاأل امبه   وايأل ا ا  ا ءاااااااهبس عو  واح املج ام اقعو حلزداقس  واحةاااااااةع  واحلاسالو ا ألهاسقعو ام اقعو 
 حلصاملس   واحزةع ا ألهاسقي واحصا   واحهغإلالو وام سا  وعمل  احملسصعل واحث و  احلعةاأعو؛

صاااااااااعسألو وازفعإل  ملظ ةأللاي لع   ابحهصسو  ملق ةصااااااااا سب امصااااااااال و ذا  احصااااااااالو   األقضاااااااااس  دووق   (ج)
ا ءااااااارتااعجعس  واأل ط واح املج امهصااااااالو أزرج احصااااااا و احةاختا   واحهصاااااااّا  حلفس  واألمل اض احصسأ   

  حل اوو؛
سا  احهةاألل )ألسملصو ووق  آحعس  احلا ملظ خمسا  احهةاألل قل  أل األ آحعو احهزةااااااااااااعق احص أعو حل ا ملظ خم (و)

 احاوم احص أعو( واحشبهو احص أعو ح صا احهةاألل اح بعصعو )امزراو احص أعو حلهزاعو احدألاقعو(؛
 وأزس   األا  ألاا  اي لع  د جمسم وعق احزرج احشسمللو يواأل  ام سا  واصدالد اح األ  قل  احصاةو؛ (ه)
 جلةو  حبزس  اح األ  قل  احصاةو وق  اح املج اح فعصو املظ ةألل شا امةاألو حل رةواصدالد اجلو  (و)

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -اثلثًا

 النتائج واألولوايت اإلقليمية والفضائل األربع وأهداف التنمية املستدامة -ألف

ةوحةاي  ملزراو األألإلالو واحدألاقو د م لع  احشااااااااااا ق األوىن  بل اأص سو ا ألهاسع  ال   امشاااااااااااسأل ة  وثع و أصزةا    -55
 امزراو  سةقّاع   2031-2022ومشسم ةف ال عس عاظ اياسأل ا ءرتااعجي حلازراو حلفرت  

عا   -56 ملاال   ملههي ا ءاااااااااااااارتااعجعو واح انملج وامعداأعو د امزراو  اياسأل   Beth Crawfordق عااااااااااااااة احةاااااااااااااا
ةفضااال  وأعئو  واغإلالو ةفضااال  مأهسج ةفضااال  :احفضاااسئل األألأق وايوشااا ختة   2031-2022حلفرت   حلازراوا ءااارتااعجي 

غإلائعو واحدألاقعو احزر  احل الةةم حتة  ملظ  2030احهزاعو امةااااااهااملو حصسع ة و  ا ءاااااارتااعجي اياسأل والاق وختعس  ةفضاااااال  
  وختعس  ةفضااااال أعئوةفضااااال  و  واغإلالو  ةفضااااال مأهسج اءاااااهااملو ملظ ةألل األ  قل  احصااااااةو  و و   فس   ومشةً  ة ث  جلصلرس 
 اح  ي ةلو ةختا ملظ وو  ا   ة    ةفضل

 ءهجسأو ح وحةاي  حلةعسق احمللي هبات ااياسأل ا ءرتااعجي  مل اقس  ةمهعوقل   Crawfordاحةعا    شّاوو  -57
عس س  اي لعاعو واح   الو  قال األمل  امه ا  حلهصسو  د جمسم احهزاعو  اب ءااااااااااااااهزسو مك األوحةاي  اي لعاعو  وةا واحةاااااااااااااا
  لازراوحامةهااملو  وةا  اح جمو اح   الو 

عا   ّاعو  -58  احا خت  هرس زهسئجاححملو قسملو قظ   سئا اح انملج اي لعاي د امزراو   Jean Marc Fauresاحةاااااااااااااا
   س د ذحمل احه اع احمل ز د ازفعإل وواح   ال احف قعوو واي لعاع واي لعاعةهةاي  قل  ام  ةةم فرت  احةزه  األةإ  زراوام

   الو أل اعو  1 000   وملبسوأل احصال الًاا أعازراو اح ئعةعو احا ةال رس اماال  احصسع ملثل ملبسوأل   امملبسوألا  

رت  حف  لع زراو د ايامعةاااارتشااااا هبس أ انملج قال ءاااااألوحةاي  احا   Jean Marc Faures اس ق ض احةااااعا  -59
  2031-2022حلفرت   حلازراو احةزه  ام بلو وة ا ملةا ملو األوحةاي  احملاو  ملق اياسأل ا ءرتااعجي

 :  س اللي ا ألهاسع  سعد ءعسق امااو   ختةم أهسئج امزراو وةوحةايعس د م لع  احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس  و  -60
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ال  اي لعاي واح       س د ذحمل احزاة حصال امزراو قل  امةااااااااااااااهة  اح ئعةااااااااااااااعوي،سزا  اب ةختسط قلًاس (ة)
 اح    ؛و اي لعاي  ال قل  امةهة  األألأق اي لعاعو األوحةاي  ملج امعاا  وأهسئجاناح   امل ةظ د

احإل  الها ةأل ختةم احه ّةم مك أر  زألاقعو  2031-2022اياسأل ا ءاااااااااااااارتااعجي حلازراو حلفرت    ّاألو  (ب)
و األ  قل  احصااااةو واءاااهااملو ملظ ةألل مأهسج ةفضااال  واغإلالو ةفضااال  وأعئو   فس   ومشةً   ة ث  وألإلائعو

معااااافس  اسأق حملي قل  اح املعو مك واجلرةو ملظ وو  ا   ة  ةختا ةلو اح  ي  ةفضااااال  وختعس  ةفضااااال  
 احر وت احملاو  ح قضس  د اي لع   واختهعسألسعس وةوحةايعس؛ اياسأل ا ءرتااعجي تعث الهاسش  ملق

ةا  امه اإل  ملظ ألاسأاي امزرااو حهةألعاه أ انملج قالراس د ألااا  اي لع  ملظ ةألال امةاااااااااااااااسمهو وة ّ  ابأل  (ج)
حنة  ةفضل د حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو  ود مل سصا ةااات احهزاعو امةهااملو امهصلو ابألألإلالو  قل 

قال ألاالا   ةءااااااااااسحعيسو اإلا احرت عد قل  األوحةاي  اي لعاعو األألأق امرتاأ و  واقهاالشااااااااااال واحدألاقو  و 
 وملبسوألا  ملبهه   قل  امةهةال  اي لعاي واح    ؛

قل  ءاااااالةاااااالو  احصةاملل  2031-2022حلفرت   ه اال  مك ا  عد اياسأل ا ءاااااارتااعجي حلازراوملق احوةشااااااسأل  (و)
امةااااااااااّ قو  يخت از ا ّاع ءاااااااااا الق واصرع  اجلرةو حه  عق ةااات احهزاعو امةااااااااااهااملو  واحةااااااااااصي مك اصاع  

ا بعق احههزةحةألعس  وا أههسأل واحبعسان   واحرت عد قل  حنة  ة   قل  اصدالد احلة او  وألةس امسم واهثعو 
 احبش    واحهزاعو ام،ءةساعو د مجعق ااةةعس؛

له ااي  اي لعاعو اح ئعةااعو حاحةاألي  مل اقس  أ انملج احصال اي لعاي قل  احز ةقل  ةمهعو عاااس   شااّاوو  (ه)
 ا ا أههااسأل ءااااااااااااااه ااااع احزبااساعااو واحلعةاأعااو احمللعااو واحصااسأ   حل اااوو  وأاااأل  امعااسع  واملثاال اآلفااس  واألمل اض 

احغإلائعو  واصاع  احدألاقعو و ق احبعسان  ومواألعس  واصدالد ءااااااةءاااااال اح عاو الشااااااال حغ ض مجواحههزةحةألعس  س 
 ؛احهجسأل  اي لعاعو  ووق  صغسأل امزهج 

 اق أ  احلهةملس   واح  سع األسو  واجملهاق اما    احز سقواءاصو  س عا وأل  م سملو شا ا قل   شاّاوو  (و)
قظ احشاااا  س  د احهزاعو  حه  عق  وام،ءااااةااااس  األ سودعو واحب ثعو فضااااًة وملزراس  واصسوأعس  امزهج   

  مك ألسأي ملصسجلو احشااااااااااةاألل 2030األااات وام سصااااااااااا امهفق قلعرس د ة و احهزاعو امةااااااااااهااملو حصسع 
 اوو  وملظ شاااااأ  امزصاااااو اي لعاعو حصااااا و واختا  احا  سملة امزراو أبلةألعس ة  اهعح اي لعاعو احصسأ   حل

 ف صو ممهسز  مةاصلو اةاعا احش ا و اح سئاو أ  امزراو وجماةقو واءصو ملظ اجلرس  احفسقلو امصزعو 

امةااااااّ قو وامةاعااااااعق امشاااااارت و  وة ّ  ا ألهاسع أ انملج احصال ام رتمل د ماسأل األوحةاي  اي لعاعو األألأق  واحصةاملل  -61
 ه هقظ ا  رتاختس  حهصدالد  فس   امههي اي لعاي وفصسحعّا وا ءرتااعجعس  وامبسوألا  د امزراو  فضًة 

 ةاعااس حه  عق األاااات احملاّاو  د اح انملج  ملظ ةةم اوامزرااو مك احصاال ملصاً  األقضاااااااااااااااس مّث وقاس ا ألهااسع  -62
وا أه سم احهاأل ي ملظ ملج   و امصسمل حهصدالد احشاااااا ا س  امهصاو  ةصاااااا سب امصاااااال و   ووعااااااق اءاااااارتااعجعو واعاااااااحهصسو 

 امشسألالق مك ملج اح املج 

ملزراس  اجملهاق اما  واح  سع األسو وألإ   اس وقس ا ألهاسع امزراو مك ملةاصاااالو اصدالد شاااا ا سعس اح سئاو ملق -63
  مل وقًاس حإلاسأل ا ءرتااعجي حلازراو  وذحةص سب ملصل و ملصزع  د اي لع  وااقعارس ذحمل ملظ
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 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 2025-2022برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -ابء

أ انملج احصال امهصاو احةاااازةا  م،مت   ّاع احةااااعا ءااااإج ان ةز   انئي اماثل اي لعاي حلازراو  حملو قسملو قظ  -64
هةااهزا محعرس ءاا  احإل  حيّاو األااات ايمجسحعو واحزهسئج واآلحعس  احا 2025-2022اي لعاي حلشاا ق األوىن حلفرت  امزراو 

 احةزةا  ام بلو  قالعس  ام،مت  اي لعاي حلش ق األوىن د

ت وملق األااا 2031-2022أ انملج احصال امهصاو احةاااازةا  ملق اياسأل ا ءاااارتااعجي حلازراو حلفرت   والهاسشاااا  -65
احزهسئج  قال ألاالا    س د ذحمل اصدالد ايواأل  اح سئاو قل  ةءااااااااااسحعيحهصدالد  فس   امزراو وفصسحعهرس ملظ ةةم  اح ئعةااااااااااعو

 وا خن اط د ش ا س  

  2025-2022م  األ أ انملج احصال امهصاو احةزةا  حلفرت   ا ألهاسع ةالّاو  -66

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار حمدثة بشأن معلومات -جيم

األ ةط احص الضو وةسألاو اح  الق أشأ  اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو ةثع و أصزةا   اح بل ا ألهاسع ال   امشسأل ة   -67
  ةقّاعس امزراواحا    حلصلةع وا أههسأل واحدألاقو

ملزراو األألإلالو مقااو اءاارتااعجعو  قظاحصلاس  د امزراو  ملصلةملس  حمّاثو  ألئعةااو  ةمسرس  احةاد  ّاملة احةااعا و  -68
ا ءااارتااعجعو ءاااههة  ةوا  ألئعةاااعو حهزفعإل اياسأل ا ءااارتااعجي ملةاااّل و احضاااة  قل  ةّ  اجلاالا  حلصلةع وا أههسأل   والزراعة

ع وا أههسأل ة سئرس د اةاااااااااااااا إ احصل عسو  قسمعو ووق  ةقضااااااااااااااحهي اهاهظ امزراو ملظ اةفإ  2031-2021لازراو حلفرت  ح
ملظ وو    ةفضل   وختعس ةفضل   وأعئوةفضل اغإلالوو   ةفضل عو ملظ ةألل مأهسجاروملةهااملو وأُ  حمّاو  احةعسقختلةم  ي سو

زر  احةءرتااعجعو أ سق واءق الشال مجعق   سقس  وجمس   وةشسأل  احةعا  احةاد مك ةّ  ح ا   ة  ةختا ةلو اح  ي 
ومجعق ةأةاع احصلةع وا أههسألا   س د ذحمل امصسألت احمللعو واحه لعاالو وملصسألت احشااااصةب األصاااالعو  و     ائعواحدألاقعو واحغإل

 ثةل أل سئد اي: ةهزا مكقالعو شسمللو وشفسفو اشسأل  فعرس اجلرس  احفسقلو اح ئعةعو وااب ءهزسو مك  وعق ا ءرتااعجعو
 اح    ؛ةااااااااااااااهة  وق  ا أههااسأل واحههزةحةألعااس قل  ام( و 2)األوحااو؛ احصلةع و قل   واح ااسئااا ا اح  األ  قالعااو ا ااسذاصدالد  (1)
ةاااه  أصا احثسملزو واح اهووأل جملا امزراو د  يقل  حنة ةفضااال  و ا ألختّ  ةقضاااسئرس قل  ةاملوامزراو  اصدالد  األا و  (3)

   مقااواساةألعرس  حةءرتشسو هبس د  و ّاع اب ءرتااعجعو امسئو

 احص ض ملس اللي:  احز سش احإل  ةق يط واضازة ةأ ز أ س -69

 ؛قل  ا ءرتااعجعو ة  ا اقي األصسئ  اح   الو واحمللعو (ة)
حتلعل وا صي حهل ألا مذ ة  ازس  فةاألق  ملظ ز لقحلصلةع وا أههسأل د اي لع  ة  ا احرتوالج قالعووقل   (ب)

  ؛أ  احبلا واآلة   ثإ وابسالزس   

وحإلا ملظ شااااأ  اصدالد احب ةل وا أههسأل ق  احبلاا  ة  الدالا ملظ احهفس     احبلاا  أ  اشااااسأه هةوأل ازس و  (ج)
 ؛اوواحل ق  ةفضل أصةأل  لةملس والهعح ابسوم امصسألت وامص

  ؛ س د ذحمل ملس الهصلق أدايو  مأهسألعهر   وألةب مالة  ااهاسع ةسو حصغسأل امزهج و  (و)
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 ؛وعق اأههسألا  ملزسءبو حملًعسختسألو ألاا  اي لع  مك احاق  د قالعو ا أههسأل ملظ ةألل و  (ه)
  ؛قل  امهساي اح   الو حلازراو ة  ا،و  ووألًا ألئعةًعس د ازفعإل ا ءرتااعجعوو  (و)
وحهزرس   اةاااه اع حه  عق ة صااا  مملهسانعس وحإلا الزبغي ة  الزصاااّي احرت عد  ا ازس  احهثإ ملظ ا أههسأل و  (ز)

  ؛هبس واةءعق أ س رس ا ألا س ا أههسألا  اح سئاو ملظ ةألل  وق قل  
 ؛ةءسءعه  ملةأحه  وأ لرس املهعو وخت ةق  احههزةحةألعس مك احةصةم الشهلو  (مل)
 ملظ احه ااي  اح ئعةعو د اي لع   حتاال  وءةملو األألإلالوامعسع  شح دثلو  (ط)

قل   ءااااااااااارتااعجعو امزراو اجلاالا  حلصلةع وا أههسأل وةث   ابأل ةط احص الضاااااااااااو وةسألاو اح  القا ألهاسع  وألخّتي -70
   رتختواحصالعو احشسمللو ام

ةةم احصالعو احهشااااااسوألالو احا ا ز ةوحةاي   واحهص عبس  اماةة   اممك ااألقضااااااس   ذحمل أصاوقس ا ألهاسع و  -71
 اي لع  

ةصاااااااةصاااااااعس   الشاااااااالا ءااااااارتااعجعو   س  قزسصااااااا  أصضامزراو ابحزر  د     ا ةع ا ألهاسع إلحمل   وةوصااااااا  -72
واعةإ احةصةم مك احههزةحةألعس وأ لرس  و  ءعاس خت ةق  اي لع   ألاا  هلوأ  خم اح سئاو احهبسالظوةوأله  احمللعواحةعس س  

 اوأل احزةس  واحشبسب ملظ أ  صغسأل امزهج  ا اهاسع حمالة  و املهعو احفه الو  وا ءهفسو  ملظ امصسألت احمللعو 

 ة اجلديدة اخلاّصة بتغرير املناخمعلومات حمدثة عن ولع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراع -دال

ملصلةملس  حماثو قظ وعاااااق اءااااارتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو ةثع ًو أصزةا   اح    بل ا ألهاسع ال   امشاااااسأل ة  -73
  امزراوةقّاعس احا    أهغُإ امزسخ األسّصواجلاالا  

ملههي امزراو حلازسخ واحبعئو واحهزةّع احبعةحةألي  ملصلةملس  انئي ملاال   ،Zitouni Ould-Dadaق ض احةااااعا و  -74
ملةااّل ًس احضااة  قل  احه عع  احإل  ةأل   اجلاالا  األسصااو أهغّإ امزسخ   واحدألاقو األألإلالو ملزراوحمّاثو قظ وعااق اءاارتااعجعو 

وقس مك وعااااااق اءاااااارتااعجعو ألاالا  و  ملظ ةااات احهزاعو امةااااااهااملو( 13ي )اهلات د احصال امزسة مزراو مةااااااسمهومل،ة ًا 
ةفضاااااااال ملق اياسأل قل  حنة    وملةا ملو ا ءاااااااارتااعجعود اإلا احشااااااااأ زراو حلزرةض أصال امهغإ امزسخ ةسصااااااااو ألازراو ح

 فضاااًة  أشاااأ  اغّإ امزسخ  واافسق ابألالا  2030حصسع  حهزاعو امةاااهااملواة و و  2031-2022حلفرت  ازراو لا ءااارتااعجي ح
  امهةة  ثاألزراو و امةءااارتااعجعو اجلاالا  ألؤالو األ ةط احص الضاااو حصاااو ا  و حلازراو ا ءااارتااعجعس  اح ئعةاااعوءاااسئ  قظ 

أُراة ملشسوألات  ف ا ا ءرتااعجعو اجلاالا  أ  ال و شسمللو واشسوألالو   مقااواحصال امزسةي  و     أل سئدملظ ا ءرتااعجعو و 
لجزو اح انملج د احاوألا  األةإا  ح أل ةط احص الضاااااااااو حةءااااااااارتااعجعوا ق عاااااااااةو   زراوام د قضاااااااااس األألإ ألمسعه  ملق 

  ملشاااا وع ا ءاااارتااعجعو و    احصال ختسحًعس قل  ألةأل   2021 سأة  األوم   والةااااا / –اشاااا الظ احثس   أةفا / د واجمللا
 شاااااااا وعامزر  د عج   اح  وءااااااااازراوام،مت ا  اي لعاعو األاةااااااااو  وامهساي اي لعاعو حلملق  ملشااااااااسوألا مك ألسأي ق ا 

 اإلا   ودثل2022ختدال ا  الةأعة/ د احاوأل  احهسءاصو واحةاه  أصا امسئو حلاجلا  ةةم ةءارتااعجعو حلاةاف و قلعهح احزرسئي
 وألرو أر  اي لع   ا ءرتااعجعو اجلاالا  ملظأشأ  ألةأل   س ا ألهاسع ف صو حه ام احهةألعر
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 و سع ا ألهاسع ةةم ملااو اه  س اللي: -75
ممجسيل احزساج احمللي د  ملظ ألاالا ة  ا، اً قل  اي لع   مل احهبإ حهغإ امزسخءااااااااااااّلط احضااااااااااااة  قل  احهأثإ  (ة)

 اغإ امزسخ؛ عثإا  أةبي 2050لةم قسع ءعز فض تاحبلاا   أصض
 العو شسمللو؛اب ءهزسو مك قهغإ امزسخ أ األسصوي أةعق ا ءرتااعجعو اجلاالا  ألختّ و  (ب)
  احدألاقعو واحغإلائعوزر  احاغإ امزسخ قل  احهصاا  حهأثإ ع واحههزةحةألعس وا أههسأل د ة قل  ووأل احصل شاّاوو  (ج)

 و  ءعاس ملظ ةةم اااأإ فصسحو حلههعو ملق اغإ امزسخ؛
،مت  األا ات د اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو أشاااااااااأ  اغإ احاوأل  احةاااااااااسأصو واحصشااااااااا الظ ما ة  ازرع  ة ّ و  (و)

 اسملوً  ة ة ً ل د ايملسألا  احص أعو امه ا  ءااعشااهّ واحاوأل  احثسملزو واحصشاا الظ  احص أعو ملصاا مجرةألالو امزسخ د 
  ابحزةبو مك اي لع 

 مك اح عسع  س اللي: األقضس  وقس ا ألهاسعو  -76
هغإ امزسخ حه ام أ امزراو األسصااااااو امشااااااسوألا  اي لعاعو أشااااااأ  اءاااااارتااعجعوامشااااااسأل و قل  حنة فسقل د  (ة)

 احدألاقعو واحغإلائعو؛زر  احهغإ امزسخ و أ امهصلو ختهعسألس  واألوحةاي  اي لعاعو واح   الو ملاةة  أشأ  ا
د اافس عو األمل  امه ا  وا ءاااااااهفسو  ملظ احاوألا  احةاااااااسأصو واحصشااااااا الظ واحثسملزو واحصشااااااا الظ م،مت  األا ات  (ب)

اغإ امزسخ احا احهصاااا  حهأثإا  اح املعو مك  املاةءاااوحهةااا الق واإ  ايأل ا ا   اياسألالو أشاااأ  اغإ امزسخ
  لع  يابحزةبو مك اس ا ألئعةعً عاالاً  شّهلا

 ح عسع  س اللي:ابوةوص  ا ألهاسع امزراو  -77
 ءاارتااعجعوةوعااق احصااعغو احزرسئعو حقزا ةمهعو احةااعس س  واألوعااسع وا ختهعسألس  اي لعاعو واحمللعو مل اقس   (ة)

 ؛هغإ امزسخأ األسصو
احةااااااسأصو واحصشاااااا الظ واحثسملزو  حلاوألا  اءااااااهبس ياي لع  ملظ ةألل ا ءااااااهصااو قل  حنة األقضااااااس  د وق  و  (ب)

ل صاااااااةم حو اي لع    ألاا   صااااااا   األ ملظ امزسفق قل  قل  حنة الهعح اياعس   واحصشااااااا الظ م،مت  األا ات
س د س احملاو  وازعً ملةسمهسعالشال قل  احهاةالل امهصلق ابمزسخ وحتاالث وازفعإل احهداملسعس امهصل و ابمزسخ   س 

 احدألاقعو واحغإلائعو  زر اح

 اجللسة اخلتامية -رابًعا

 اإلعالن الوزاري -ألف

ه د  احإل  ايقة  احةزاأل  ملشاااا وع اءااااهص ض ا ألهاسع -78 وزألا   عال  ّ   ووافق قلعه  وةوصاااا     وامام فق ال و أصااااّ
 اي لع  ألاا  
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 اعتماد تقرير اجتماع كبار املسؤولني -ابء

  وةوصاااااااااااا  أص ض ملةألد وابقهاسوع ا  ال  ا ألهاسع قل  احز ة احإل  ق عااااااااااااه ام  أل ا ألهاسع ابءااااااااااااهص اض سع  -79
  ا ألهاسع احةزاأل  حلاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن ةةممل هضي حله  ال  

 املالحظات اخلتامية -جيم

 امةخترس  األهسملعو د ملسالو ا ألهاسع  قبا احلة احةعا و   ل ملظ احةعا احةاق ةح     -80

حت عق ةاتختة واحةاااااعا قبا احلةااااا  حهةحعه ألعءاااااو ا ألهاسع أ  ال و فصسحو   ختهةملو احص اق وشاااااه  احةاااااعا احةاق  -81
امزراو مةااااااسمهسع  اح عاو احا ةو  مك ،سمل ا ألهاسع   وف قاهلات ملزه   اس شااااااه  مجعق امشااااااسأل   وام امل  واأل ا  

شاااااااااااسأل   قل  امزس شاااااااااااس  احغزعو  وختض احةاااااااااااعا احةاق   بسأل امةااااااااااا،وح  قل  مأةغ احةزألا   أل ا ا  ا ألهاسع وازأ ام
 وختصعلهه حعةرتشاوا هبس د حتضإاع  حةألهاسع احةزاأل  حلاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن  

ةم مجعق أللةس  ا ألهاسع  وةشسأل مك ة  ا ألهاسع وةق ب احةعا قبا احلة  قظ ا اال ع مةهة  امشسأل و ة -82
 ا خت ق ةااافه واةهه   ةمله  جاةقو ملةااااهفعضااااو ملظ احهةصااااعس  احا ءاااارتفق مك احةزألا  ةةم ا ألهاسع احةزاأل  حلاوأل  

 شااسأل  احإل ف الق ملزراو األألإلالو واحدألاقو جمال و احةااسوءااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلشاا ق األوىن  وشااه  احةااعا احةاق  
 د ازرع  ا ألهاسع  

احرتاعبس  واألقاسم احه ضاااااااااااااإالو وةق ب امشاااااااااااااسأل ة  قظ ا اال ا  حلهةملو احص اق ومزراو األألإلالو واحدألاقو قل   -83
 ةألهاسع ح اماهسز واحهزرع احفصسحو 

 و  متة ملزس شهرس ةةم ا ألهاسع  س د ذحمل: امشسأل ة  احهأ عا قل  ةمهعو ملةسئل حماّ  وةقسو -84
األمل  احإل    امبإلوحو اجلرةو  لاداالا ا ساس  اأصااع األملظ احغإلائي وءة  احهغإلالو د اي لع   ألأل    (ة)

 مأل ا ا  مللاةءو ملظ ألسأي مجعق ةص سب امصل و؛  الةهةألي

و  ءعاس د جمسم احهجسأل  واآلفس  واألمل اض احصسأ   حل اوو    واألمهعو ا ءرتااعجعو حلهصسو  اي لعاي (ب)
 ا ابرسوا سء  امصسألت واماسألءس  اجلعا  )  ءعاس د ملس الهصلق  صسجلو احه ااي  احا  وا ءهثاسألا 
ملصسالإ قسمعو ملهصلو ابألملظ  وعققل  احزر  احدألاقعو واحغإلائعو( وامةسمهس  د  19-ألسئ و  ةفعا

 واحهصسو  أ  ألاا  اجلزةب؛   احغإلائي واحهغإلالو

وةمهعو اصدالد احش ا س  أ  احلهةملس  وملزراس  اجملهاق اما  واح  سع األسو وامزراس  اي لعاعو  (ج)
 واحاوحعو  س فعرس ملزراو األألإلالو واحدألاقو  
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 الوزاري الجتماع
 الفتتاحية البنود -خامًسا

 بيان املدير العام

  ختهةملًو وشااااااااصًبس    قظ املهزسأه حلص اق)امزراو(شااااااااة ووأعة  اماال  احصسع مزراو األألإلالو واحدألاقو  احا هةألةق ب  -85
   اس ةق ب قظ شاااه ع حلغسالو صاااصبو ءاااهضاااسفو احاوأل  احةاااسوءاااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلشااا ق األوىن د ظل ظ وت 

احهف،  وزال  احث و  احدألاقعو واحةااااااهعو وملةاألو امعسع د ءااااال زو قاس  قل  احهدامله وألعءاااااهه   مصسيل احا هةأل ءاااااصةو احلبةاااااي
حلاوأل  األسملةاااااااااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلشااااااااا ق األوىن  وجلاعق احةزألا  وامزاوأ  وامشاااااااااسأل   د احاوأل  احةاااااااااسوءاااااااااو 

قل  مجعق اح  سقس   س فعرس األألإلالو واحدألاقو   19- ةفعا  سئ واحضة  قل  اآلاثأل األ إ  جل احصسع اماال واحثةث   وءّلط 
فل ابحه اااي   واحاألوس امةااااااااااااااهفاسو  ملظ اجلسئ او   س د ذحمل األمهعاو ام  دالو ألااات احهزاعاو وا أهصاسش احب ي  واحلس

 امةهااملو  وةمهعو أرازس احدألاقعو واحغإلائعو  واحلسألو مك حتةالل اإلع احزر  حههة  ة ث  اءهااملو و األ  قل  احصاةو و فس   

 ام وأو ملظ ة   أ األ اهةاااااااااااا إلالو واحدألاقو مك ملزراو وةوألد اماال  احصسع اح ؤالو احا ا ضااااااااااااي أه ةالل ملزراو األأل -86
   اس ءّلط احضة  قل  احصزسص  اح ئعةعو حإلاسأل احاالزسملعهعوهفس   ألاملو األقضس  قل  حنة ةفضل و دالا ملظ احفصسحعو و احو 

 و األ  ةً  احإل  الاقة مك احه ّةم حنة أر  زألاقعو وألإلائعو ة ث   فس   ومش 2031-2022ا ءاااااااااااااارتااعجي حلازراو حلفرت  
وختعس  ةفضاال  ملظ وو  ا   ة  ةختا ةلو   وأعئو ةفضاال  واغإلالو ةفضاال  قل  احصاااةو واءااهااملو  ملظ ةألل مأهسج ةفضاال

ة  األوحةاي  اي لعاعو األألأق مزراو األألإلالو واحدألاقو د م لع  احشاا ق األوىن ومشسم ةف ال عس  قل  احصسع اماال  شااّاواح  ي  و 
حا ةُق ب قزرس ةةم قالعو احهشااااااسوأل امةءااااااصو ملق احبلاا   اهةااااااق متسمًلس ملق اياسأل ا لع  اةااااااهجعي  ختهعسألس  اي واحا

 .قظ ام،مت  اي لعاي امزبث وا ملظ ألاالا احهدامله احهسملل  هسأصو احهةصعس    وة ّ 2031-2022ا ءرتااعجي حلازراو حلفرت  

 العراق وزراء رئيس بيان

احف صاااااو احا الهع رس ام،مت   مك وةشاااااسأل ابمشاااااسأل    احهسظاي ملصااااا ف  احةاااااعا ملصسيل احص اق  وزألا  ألئعا ألخّتي -87
 د احهسألخيي وووألاس احدألاقو ةمهعو قل  احضااااة  وءااااّلط  اي لع  ألاا  أ  واحشاااا ا س  احةااااةع حبزس األوىن  حلشاااا قاي لعاي 

اي ملظ أ  احه ااي   واحزداقس  واحهصااااااااااااا   واجلفست امعسع وأاأل  امزسخ اغّإ  ة  قل  شاااااااااااااّاوو    هل  اي لع  ود احص اق
   احهصاااا  حهلمل احه ااي  الةاااهةألي شااا ا س  وةأشااا و اصسوأعو م لعاعو  ا ءااارتااعجعو اح ئعةاااعو احا اةاأله اي لع   وة  ّ 

ملصسيل احةاااعا ملصااا ف  احهسظاي قل   وةث   حل اوو احصسأ   امةاااسئل خي  ملس داحههسملل    ءاااعاس  ه ةالو ابين قل  ةوأل
اهسز أ  احص اق وامزراو وشااااااااااااااه  امزراو قل  ملةااااااااااااااسمهسعس امل ةظو د ءاااااااااااااابعل ازاعو احص اق  و خت  األمهعو احهصسو  ام

ومت  حلاشااااااسأل   ،سمل  اي لع   د امزراو حصال ا ءاااااارتااعجعو وا  ساس  اح ؤالوحلا،مت  اي لعاي د حتاالا  ا ءاااااارتااعجعو
 ام،مت  اي لعاي وشجصر  قل  امةسمهو أفصسحعو د ملااو اه 
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 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

  اح ئعا امةاااااااااااه ل جمللا ملزراو األألإلالو واحدألاقو  قل  احاوأل احف الا احإل  Hans Hoogeveenةّ ا احةاااااااااااعا  -88
ال،واله ام،مت  اي لعاي د حتاالا ءاااااعسءاااااس  امزراو وةوحةايعس د اي لع   وختّض األقضاااااس  قل  ابيّن اغعإ حتةيل ملظ ةةم 

 و فس    واةفإ املًو و األ  قل  احصاةو ومشةً  حتةحعو ق  ألصل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع  ة ث  اءها مأل ا ا ا سذ 
وذّ   أزهسئج  او األمل  امه ا  حلزر    2030اغإلالو ةفضاااااال حلجاعق ملظ ةألل حت عق ةااات احهزاعو امةااااااهااملو تلةم قسع 

حت عق ةااات احهزاعو  حغ ضقالعو امهسأصو  د  احهزةااااااااااااااعق احإل  اةااااااااااااااهضااااااااااااااعفه امزراو مل  د أاوألو 2021احغإلائعو حصسع 
امةاااااااااهااملو   س د ذحمل ملظ ةةم ا ةال  ملةاااااااااسألا  وحتسحفس  وازعو حلصال وازفعإلاس  وق  ا ام امةاااااااااسقا  احفزعو قل  

 .احةعسءس  ألء امةهة  اح      وملظ ةةم احاق  اح سئ  قل  احصلةع واألوحو حصالعو 

  بيان رئيس الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن

  19-ابمشاااااسأل   وةشاااااسأل مك آاثأل ألسئ و  ةفعا احص اق د احدألاقو وزال   سيل احةاااااعا حماا   م األفسأليألخّتي ملص -89
قال ام،مت  اي لعاي  وءاااّلط احضاااة  قل  احه ااي  احا اةاأله اي لع   س الشاااال احصااا اقس    ةءاااسحعي س د ذحمل قل  

قل  ووأل ام،مت  اي لعاي د حتاااالااا ا  ااساااس   شاااااااااااااااّاوواغّإ امزااسخ  وأاااأل  امعااسع  واآلفااس  واألمل اض احصااسأ   حل اااوو  و 
مك احه اع احمل ز ملزإل اأص سو احاوأل  األسملةااااو واحثةث  حلهصااااا  هلإلع احه ااي   وةشااااسأل ملصسيل احةااااعا حماا   م األفسألي 

حلا،مت  اي لعاي حلشااااا ق األوىن  وةوألد احهةصاااااعس  اح ئعةاااااعو امزبث و قظ األهاسع  بسأل امةااااا،وح    س د ذحمل احهةصاااااعس  
  لّ   مكشااااااااه  ابح هاةألّ   و 2031-2022اياسأل ا ءاااااااارتااعجي حلازراو حلفرت    ةأليامهصل و ابألوحةاي  اي لعاعو األألأق 

 احه ضاااإا شاااة ووأعة  قل   واحا هةألقل  ألعءاااهرس اماهسز  حلاوأل  األسملةاااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي  قاس ملظ ءااال زو 
األهسع   دقظ وق  ملزراو األألإلالو واحدألاقو حبلاا  اي لع   و  اماهسز  حلاوأل  احةاااااااسوءاااااااو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي  فضاااااااًة 

قل  احهصسو  ملق ملزراو األألإلالو واحدألاقو وةصاااا سب امصاااال و اح ئعةااااع  ملظ ةألل احهصجعل ابجلرةو اح املعو ختّض األقضااااس  
 .مك احهغلي قل  احه ااي  وحتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع 

 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس بيان

لجزو أةصاافرس احاألملظ احغإلائي احصسمي )احلجزو(  احضااة  قل  ووأل  جلزو  ألئعا Gabriel Ferreroط احةااعا ءاالّ  -90
لجزو احزراو و امأ   اح سئاوةوأله احهآزأل  ةأ زابألملظ احغإلائي واحهغإلالو  و  ملصزًعسملهصاو ةصا سب امصال و  سووحعً  سختهةملعً  ملز ًا
  لجزو د صاااااااعسألو ءاااااااعسءاااااااسعاح أهسئجق األقضاااااااس  قل  ملةاصااااااالو ا ءاااااااهفسو  ملظ   وشاااااااجّ ي لع د ا احلجزو قال ألاو و 

اةألعرعو ألاالا  حلجزو  ة ةطوق  وعااق  قل  األقضااس  شااجق  اساحهزرعاعو احةازعو     وةا ا  واشاا الصسع  واءاارتااعجعسع
 الزس شااارس حهي  احةملةاااسوا  ةوألهواحشااابسب واحبعسان  و   اجلزةااا أ  امةاااسوا ةاااعسءاااس  أشاااأ  اح ملةاااهة  قل  واةصاااعس 

  2024-2022ةقضس  احلجزو ةةم احفرت  

 بيان املتحدثة ابسم منظمات اجملتمع املدين

ةاااو احشااابهو احص أعو حلةاااعسو  قل  احغإلا   سملة احةاااعا  ألزا  زقعرت  ألئعةاااو اجملاةقو احص أعو حلاسالو اح بعصو ومل،ءااا   -91
أه ام ملةألد قظ آألا  ملزراس  اجملهاق اما  اب ءاااااهزسو مك أهسئج ا ألهاسع احهشاااااسوأل  مزراس  اجملهاق اما  احإل  ق ا 
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 52ه ة ث  ملظ اواحإل  ختضاا   اي لعايحلا،مت   احه ضااإا الزسال / سأة  احثس  د ماسأل  31و 30ابحةءااسئل ا فرتاعااعو الةملي 
احةااعا  زقعرت قل  عاا وأل  اصدالد احزر  احغإلائعو احمللعو امةااهااملو واحههسملل اي لعاي ألألل األملظ احغإلائي   شااّاوو ملزراو  

ا  قل  األمهعو ا ءااارتااعجعو حدألاقو احملسصاااعل احغإلائعو األءاااسءاااعو ملثل اح اح ملظ ةألل أزس  اح األ  واحةاااعسو  احغإلائعو  وة ّ 
ملشاااااااسأل و  هصدالدوةوصاااااااة أ  19-  واغإ امزسخ  و ةفعاس هصاو    س د ذحمل احصااااااا اققل  احصااااااااةو د وأله احضاااااااغةط ام

 .ملزراس  اجملهاق اما  اي لعاعو امةه لو د اإلع احصالعو

 القطاع اخلاص بيان املتحدث ابسم

احهزفعإل  حلا،ءةو ايءةملعو حهزاعو اح  سع األسو  أهسئج ا ألهاسع احهشسوأل   اماال ءجعين   ةدظأّل  احةعا  -92
شااابسط حتضاااإًا حلا،مت  اي لعاي  و ا ةأ ز ةمهعو ةوواأل اح  سع /ف اال  3 الةعحل  سع األسو احإل  ق ا ابحةءاااسئل ا فرتاعاااعو 

عا ءااجعين ت و ملزراو األألإلالو واحدألاقو قل  األسو د جمس   األملظ احغإلائي واحدألاقو واحهزاعو ا  هصااسوالو  وألخّتي احةاا
 اح  سع األسو فضًة  يشا ا صاعسألو اءارتااعجعو امزراو  ةةم ملظهجّل  ال ملس تةاي  ملق اح  سع األسو سعسشا ا  اةاعا
حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع  ملق اءااااااااه اال ف و  حلصال  دملظ ةألل احهصجعل  احإل   احةااااااااسأ و امشااااااااسوأل قظ 
ختةاألا  ملفهةختو وش ا س   ق اح قاسم احهجسألالو  واشجعق ا أههسألا  ومته  احه ّةم اح الفي  ووقس احةعا ءجعين مك و 

ة ة  أ  اح  ااسق  احصااسع واألااسو و ااإلحاامل ملق ملزراااس  اجملهاق امااا   وشااااااااااااااجق امزراااو قل  اعةااااااااااااااإ اااإلع احلةاألا  
 واحش ا س  

 املستديرة املائدة مناقشات -سادًسا

املائدة املستديرة الوزارية األوىل: األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية للجميع من أجل تغذية  -ألف
 أفضل وحياة أفضل

حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ملظ ةألل اصدالد ةمنسط ألإلائعو صااااا عو احةثع ه  أصزةا    احةزاأل  ا ألهاسعاءاااااهص ض  -93
إلالو واحدألاقو د جمسم احهغإلالو   وةختسط قلًاس ابح ءاااااااااسئل احا اضاااااااااّازهساس   و ملصلةملس  حمّاثو قظ قال ملزراو األألحلجاعق

   ألئعا األ ا  ا  هصسوال  د امزراو Máximo Torero Cullenقل  حنة ملس ق عه احةعا 

 :احةزاأل  ا ألهاسعومّ   -94
واحغاإلائعاو د اي لع  زر  احدألاقعاو احاصدالد حتةالال  ةألال ملظابجلرةو احا اباإلهلاس ملزرااو األألاإلالاو واحدألاقاو  ة  ّ  (ة)

 ابابسع ملج ملبهه   وشسمللو؛
 األمنسط احغإلائعو احص عو حلجاعق؛ اشجققل  احلسألو ا ءرتااعجعو مك وعق ءعسءس   شّاوو  (ب)
احضااة  قل  ةمهعو زايو  ا ءااهثاسألاي  احصسملو واألسصااو د احدألاقو  وقل  احاوأل اهلسع احإل  الضاا لق  وءااّلط (ج)

 احههزةحةألعس ؛ مك احشسملل احةصةم واصدالد ا أههسألا  اشجعق مجمسأه اح  سع األسو و  ءعاس د 
وامص ا  اح سئاو أ  احهجسأل  واألملظ احغإلائي و  ءااااااااااااااعاس د اي لع  أر ًا مك  احةثع ومك اح واأط  وةشااااااااااااااسأل (و)

 اقهاسوع احهبإ قل  احةاألوا  احغإلائعو؛
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 ووعاااااق مجسقي ألرا أإلم ال هضاااااي احإل  األمل  اي لع   د األألإلالو ملظ وامراأل احفس ا ملساعو قل  شاااااّاوو  (ه)
 اح عاو؛ ءةءل املهااو قل  األوحو قل   سئاو اءرتااعجعس 

احشاابسب   حا احدائا واحةااازو د أصض احبلاا     ءااعاس  واحةز ءااة  احهغإلالو  ملةااهةاي  األافسع مك أ لق وةشااسأل (و)
  أداقس  ملظ صس واءها األ األافسع ملصا   أ   احهغإلالو د احبلاا  احا ا

 األقضس  قل  اح عسع  س اللي: احةزاأل  ا ألهاسعوشّجق  -95
 احدألاقعاااوزر  اح ألصااالاحغاااإلائعاااو ملق احرت عد قل  و ه ةالااال احزر  احدألاقعاااو ح م لعايألااااوم ةقااااسم  اقهااااسو (ة)

ملظ ا أهفسع  منسط ألإلائعو  اجلاعقهّ ظ د  سءااااااااهااملو  ا و األ  قل  احصاااااااااةو و ومشةً   غإلائعو ة ث   فس  ً واح
 ألهاسقعو وا  هصاااااسوالو واح ضاااااس  قل  مجعق ا احةملةاااااسوا  ةوألهصااااا عو ملظ ةألل احلا ملظ اجلةع واحف   و 

 ؛احةاين وو و  احةاين ةهةال ةشهسم ءة  احهغإلالو قل  ام
 د اةااااسا واحههزةحةألعس  صةاملل  ا وازعو ملةئاو  ءااااه ااع احهجسأل  وا ءااااهثاسأل  ءااااعسءااااساعوأعئس   وععئو (ب)

األءااااااااااااةاق اي لعاعو واحةازعو وءااااااااااااةءاااااااااااال اح عاو احغإلائعو احدألاقعو احا اصدز اةاف  األمنسط احغإلائعو  ا ةال 
 ؛ لفهرسواح األ  قل  حتال   ساحص عو حلجاعق ومملهسأعو احلصةم قلعر

منسط ة مك احهةصاااااالمةااااااهرله  ملظ ةألل ا ا لااسألءااااااس  واحصسوا  وامرسألا  احغإلائعو اجلعا  حح واحرتوالج (ج)
 وألإلائعو ملةهااملو؛ زألاقعوألإلائعو ص عو أفضل وألةو أر  

 أزس  احهجسأل  أ  األ سحع  اب ءهزسو مك امعدا  احهزسفةعو حهل ألا؛  واصدالد (و)

احهجسألالو هبات اشااااااااااجعق اءااااااااااهرة  األمنسط احغإلائعو  هاصاالل منسذج ةقاسح ةألل ملظاح  سع األسو  ووق  (ه)
 ملظ ةألل ةمنسط ألإلائعو ص عو  احص عو وا ءهجسأو ألفضلعس  امةهرله 

 :ملظ امزراو اح عسع  س اللي احةزاأل  ا ألهاسعوالي  -96
   س د ذحمل ملظ ةةم اعةاااااااااااااإ ابسوم واحغإلائعوزر  احدألاقعو احاألقضاااااااااااااس  اح املعو مك حتةالل  ألرةو مل،ازأل  (ة)

 قظ ازفعإل احهةصااعس  احةاألو  احاقة   فضااًة  وةأشاا وختةاألا  م لعاعو أشااأ  احةااعسءااس    م سملوامصسألت  و 
 ؛17د احف    

زر  احدألاقعو اححتةالل  د ملةاااااسمهوواحههزةحةألعس  صةاملل  ا احهجسأل  وا ءاااااهثاسأل   ءاااااه ااعاألقضاااااس   ووق  (ب)
 واحغإلائعو وحت عق األملظ احغإلائي؛

    فّصسحوالهصل  جس   احص و واحص و احزبساعو احض وألالو حهجسأل  ملس د امص فو صصعا قل احثغ ا   وملصسجلو (ج)
 األألإلالو؛ أةةملو األسصو احهااأإ قظ فضًة 

اءاااااارتااعجعسع  األسصااااااو ابحهث عو احغإلائي واحهغإلو  ملظ ةألل ملصسجلو ءااااااة   مك ابحزةاااااابواألقضااااااس   ووق  (و)
 احاألاءو واحشبسب  احهغإلالو جباعق ةشهسحه ملق احرت عد قل  األافسم احإلالظ ا  د ءظّ 
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ة: بناء القدرة على الصمود يف اجملتمعات الريفية من أجل إنتاج أفضل املائدة املستديرة الوزارية الثاني -ابء
 وبيئة أفضل وحياة أفضل

بسب ووةلر   و أزس  اح األ  قل  ااحةثع ه  أصزةا   احه ّةم اح الفي حصاسحو  احةزاأل  ا ألهاسعاءااااااااااااااهص ض  -97 حشاااااااااااااا
احا اضّازهساس قل  حنة ملس ق عهه احةعا  ةمسرس   لاحصاةو ملظ ةألل عاس  األملظ احغإلائي واحهغإلالو  وةختسط قلًاس ابح ءسئ

 .مزراوا د احصلاس  ألئعةواحةاد  

 :احةزاأل  ا ألهاسعومّ   -98
 ةوأله البّ    ملس اي لع ا ساس  اجلةع واأصااع األملظ احغإلائي احلسو وءااااااااااااااة  احهغإلالو د  افس   أ لق  خت  (ة)

 س احزداق الشاااااااالوامهااةلو   س  امهداملزواحزسمجو قظ احصااااااااملس   احه  واحه ااي   اي لع  دضاااااااصو اح
واحصااااااااملس  امسحعو وا  هصاااااااسوالو  واآلفس  واألمل اض   19-  وألسئ و  ةفعاامه  فو واحرةاا واغإ امزسخ 

 احصسأ   حل اوو؛

زر  احزة احا ملهّ  اي لع احدألاقي واحغإلائي د  ايأهسجاحلهةملس  واجلرس  احفسقلو د   سع  ألرةو ومثّظ (ب)
 ؛19- ةفعا  ألسئ وواحغإلائعو ملظ احصاةو ةملسع احصاملس  احزسمجو قظ  احدألاقعو

 واح الفعو  احلضاااااا الو امزساق أ  احةملةااااااسوا  ةوأله ملظ واحلا اح الفعو امزساق د ا ءااااااهثاسأل ةمهعو مك وةشااااااسأل (ج)
 اح الفعو؛ امزساق د اجلزة  أ  ابمةسوا  وامهصل و ا ألهاسقعو احةملةسوا  ةوأله ملصسجلو قظ فضًة 

 ابءه ااعقل  األمهعو ا ءرتااعجعو حله ّةم ملظ مواأل  احهةاألل مك مواأل  ام سا  قل  حنة اءهبس ي  شّاوو  (و)
 ؛شسمللملج 

 حهصا  حلا سا  احصسأ   حل اوو؛ا ةألل ملظةمهعو احهصسو  اي لعاي  وةأ ز (ه)

  احدألاقعو واحغإلائعو زراحا    سقس  ملظ ةألل حتةالل ق اةااااهرات م لعاعوقل  عاااا وأل  اقهاسو مُلج  شااااّاوو  (و)
و األ  قل  احصاااةو   اإلع احزر  ة ث  اءااهااملوً  ألصلحهاه  اجلاعق ملظ ا أهفسع  منسط ألإلائعو صاا عو  و 

 ؛حاةلاح ضس  قل  احفةاألق امهسأعو واجلزةسأعو وامهصل و اب قل احصال   ةازا 

 هثاسألا  احصسملو واألسصااااو دا ءاااا ختفدواحههزةحةألعس و  وا أههسألاحصلةع  اشااااجعق ةمهعو قل  احضااااة  وءااااّلط (ز)
 ا   قاع والضاااااظالشااااال اجلاعق  حنة قل  احدألاقعو واألقاسم احه هعو احب  د ذحمل د  س اح الفعو امزساق 

  اح  ي ةلو ةختا ة 

 :األقضس  قل  اح عسع  س اللي احةزاأل  ا ألهاسعوشّجق  -99
 ذحمل د  س واحغإلائعو  احدألاقعو احزر  خمسا  مواأل  ةألل ملظ امهصاو  ح ة سأل حلهصااااا ملج شااااسملل  اقهاسو (ة)

 :ةةم ملظ
أةصفه أل عد  ةءسءعو حةءرتااعجعس  واأل ط احةازعو ح ملظ  احصاةوموملسج أزس  اح األ  قل   (1)

 احغإلائي؛

 ؛امهصاو  ح ة سألسحو مأشس  آحعس  ختة او فصّ و  (2)
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 وعق ءعسءس  شسمللو و سئاو قل  األوحو يواأل  ام سا ؛و  (3)
 ابألة سأل؛ امبه  حإلأإلاأل أر  ووعق (4)
ملظ شأملس ا ءهجسأو حلصاملس  وامةسئل  احااةءعق أ سق اغ عو أر  احلاسالو ا ألهاسقعو و  (5)

 ؛وفصسحّعهرس احلعةاأعو  واحث و احملسصعل  قل هأمل  اح  وأر  اجلزةسأعو

   واحغإلائعو احدألاقعوزر  اححه ةالل  وافًصس ابقهبسألمهس ر موملسج اةقعو امةهرله  واغعإ ءلة و  (6)
 احزرج اي لعاعو حلهزاعو اح الفعو حةءهفسو  ملظ امةاألو واألصةم وام،ءةس  احمللعو؛ اصدالدو  (ب)
ين احف امةااااااهة  قل اق  احآحعس   واةفإألإلائعو ة ث  مشةً  واءااااااهااملو  و  زألاقعوةااااااةءاااااال  عاو ح واحرتوالج (ج)

صاااااغسأل  ملااةعلاحدألاقعو واصدالد  األقاسم ألايو ملظ ةألل اصدالد  ا ءاااااهثاسأل ا ةاااااعسءاااااس  و اح ملةاااااهة  قل و 
 امزهج  أ  ال و شسمللو وملةهااملو ملق مالة  ا اهاسع احةاألي حلزةس  واحشبسب؛

ةااااااااااهة  األاملس  ا ءااااااااااهشااااااااااسألالو   احزرةضامزهج  قظ ا الق اصدالد ملزراس  امزهج   و  صااااااااااغسأل ووق  (و)
ةألل  ملظوملسج اماسألءااااااااس  احدألاقعو امةااااااااهااملو ياح األا   ازاعوايألشااااااااسو د امزساق اح الفعو  و  ةاملس و 

 اصدالد احاةل وايأهسألعو  واحهغلي قل  أاأل  امةاألو اح بعصعو امهفس او  و  ءعاس امعسع؛
ةوأله احهفسو  قظ ا الق اعةاااااااااااإ ختصاااااااااااةم ام ة  قل  امةاألو واألاملس   اإلحعلاهثعو اجلرةو اح املعو مك و  (ه)

 ؛واحاةل أةصو ذحمل وافًصس حله ّةم اح الفي احشسملل

 واحهاألالي؛ احهصلع  مك احشبسب وصةم ف و حتة  قظ فضًة  احدألاقي ألا أههس اشجعق د وا ءهثاسأل (و)
احاألاءااااااو واحشاااااابسب ملظ ةألل  األوحةالو حإلأل ا ا  واحهاةة  احا اةااااااهرات األافسم د ءااااااظّ  ءاااااازسومو  (ز)

 ؛احغإلائعو قسواع قل  اغعإ  اشجعصر 

 ملج ص و واختا  حلهصا  حلا سا  احبعةحةألعو؛  واقهاسو (مل)

احهصسو  اي لعاي حلهصااااااااااااااا  حلفس  واألمل اض احصسأ   حل اوو  س د ذحمل ملظ ةةم مأشااااااااااااااس   واةاعا (ط)
 ختةسب ةملسأو م لعاي  

 :احةزاأل  ملظ امزراو اح عسع  س اللي ا ألهاسعوالي  -100
األقضاااس  د ءاااصعر  مك حت عق احه ةم اح الفي احشاااسملل  وصاااعسألو ءاااعسءاااس  واءااارتااعجعس  ملههسمللو  وق  (ة)

ا ءااااااهااملو احدألاقعو وايأهسألعو وايوملسج ا  هصااااااسو   عاااااااس ةألل  ملظ زةااااااسأعو اجل حلشاااااا،و  وملةااااااهجعبو
 واة إ ا أههسأل واحههزةحةألعس وختشا ا ءهثاسألا  احض وألالو؛ 

لا سا  امهصاو   ح احشسمللوايواأل   د هبس حةءرتشسواألوحو احةزملو  ومأهسج اي لع   د اح األا  أزس  ووق  (ب)
م سا  امهصاو  قل  حنة فّصسم   س د ذحمل المل املبهه   ملظ ةألل مواأل  واشاااااااجعق اابسع ملج وممسألءاااااااس  

 ؛ةةعاح أزس  مك واهلسوفو س لزداقحام اقعو  واح جموامهصل و ابحلا ملظ خمسا  احهةاألل واغإ امزسخ 
احاق   ابحهصسو  ملق ةصااا سب امصااال و امصزع   ملظ ةألل صاااعسألو اءااارتااعجعس  وة ط  احصااا و  واةفإ (ج)

 ةاختا ؛احص و لملزصو م لعاعو ح مأشس ختا   و ةااح
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ملج م لعاعو  ملق  ابابسعمك حت عق حتّةم شااااااااااسملل د امزساق اح الفعو واحدألاقعو  ر وق  األقضااااااااااس  د ءااااااااااصعو  (و)
ألاا  اجلزةب واحهصسو  احثةثي واحهصسو   أ  س د ذحمل ملظ ةةم احهصسو    احرت عد قل  صاااااااااغسأل امزهج 
 واحهبسوم عاظ اي لع  احةاختا؛

واحههزةحةألعس واح املج  ا ءاااااارتااعجعس  ذحمل د  س اح  اي احه ةم ا ةال  ةةم ملظ األقضااااااس  وملةااااااسقا  (ه)
 احهج البعو حةأههسأل اح  اي؛ 

واحهصسوأعس   جلاصّعس ا الشاااااااااااال   س  ةألل اصدالد احصال اجلاسقي وملزراس  امزهج ملظوق  األقضاااااااااااس  و  (و)
ةاملس  ايألشسو واألاملس   مل افقءعاس  و ألالفعو فصسحو و ف،  وشسمللو   مل افق أشس مو احزةسئعو واحشبسأعو؛ 

 ؛مك احب ةل امةهزا ا ءهشسألالو امةألرو حنة احةةق و 

م اقهاسو  فس   ة   ملظ ةةو  ازسفةعو أ األ  اهة صل ءةءل اح عاو احدألاقعو واحغإلائعو جلاألقضس   ووق  (ز)
مك   األألإلالو ملظ وامراأل احفس ااحه هعو مس أصا احلصاسو  واحلا ملظ  احب اهزةحةألعس  واأههسألا  حه ةا  

 ألسأي اةفإ ف و احصال احةئق حلزةس  واحشبسب؛

اجلرةو اح املعو مك ختشااااااااااااااا امةاألو ملظ ةألل وق  أ املج قسحعو اجلةو  حبزس  اح األ  قل  احصاااااااااااااااةو  واهثعو (مل)
 واحه ةم اح الفي 

 املائدة املستديرة الوزارية الثالثة: التعايف األخضر والعمل املناخي من أجل إنتاج أفضل وبيئة أفضل -جيم

 -احدألاقو: حنة احهصسد امةااهااع واحصال د جمسم اغإ امزسخ ةضاا أو احةثع ه  أصزةا    احةزاأل  ا ألهاسعاءااهص ض  -101
   وةختسط قلًاس احهاةالل األسو ابمزسخ د احشاااااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عسو  اةاااااااا الق واإ  ايأل ا ا  حلهصااااااااّا  حهغإ امزسخ 

 .ع د امزراو  انئي اماال  احصسMaria Helena Semedoابح ءسئل احا اضّازهساس قل  حنة ملس ق عهه احةعا  

 :احةزاأل  ا ألهاسعومّ   -102
احزسمجو قظ اماسألءااااااااس  ألإ امةااااااااهااملو احا ا،و  مك اأهشااااااااسأل اااةأل األألاعااااااااي وامعسع   ابحه ااي    ّ ة (ة)

 ختاول ة  وةةاااسأل  احهزةع احبعةحةألي  ومزاحو احغساب  واحهصااا   واءاااهزدات امةاألو امسئعو واحب  الو وزايو  
 اح بعصعو حلاةاألوووقس مك ايواأل  امةااااااااهااملو    اهفس   أفصل اغّإ امزسخاحا اجلفست ملةألس احفعضااااااااسان  و 

 و سوأل  ملةااااهااملو وألإلائعو زألاقعو أر  حت عققل  صااااصعا ا ءااااهصااااةمل حغ ض  احز سق واءااااصو واحهاةة 
  احصاةو؛ قل 

 واحدألاقو احغإلائي األملظ ازسوم و مهعو امةااااهااملو  احهزاعو ألألل واحل األو احدألاقو أ  احهفسقة   مهعو وة   (ب)
 ملههسملل؛ ملزرةأل ملظ اح الفعو حلهزاعو األة   واجلةاأي واحل األو وام اقي

احةااسأق واحصشاا الظ ح ا ات د  حلا،مت  ام بلو احاوأل ألاالظ اثز  ملظ ألاا  اي لع  ابءااهضااسفو  أ عسع وألخّتي (ج)
 واحثسملز اوأل احو 2022اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو أشأ  اغإ امزسخ د مجرةألالو ملص  احص أعو ةةم ءزو 

واة ملس الشااهل ف صااو حهةءااعق قالعو ازفعإل   2023واحصشاا الظ ملزه د ايملسألا  احص أعو امه ا  ةةم ءاازو 
 جمسم احزر  احدألاقعو واحغإلائعو واصدالد احهداملس  اي لع  مزا  احصالعس  د ومتةاللرس ابمزسخايأل ا ا  األسصاااااااو 

 احصسمعو د ظّل اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو أشأ  اغإ امزسخ؛
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 واحشاااا ا س  وام،ءااااةااااس  واحةااااعسءااااس  واح  ازو وامصلةملس  واحبعسان  ا أههسأل ووأل قل  احضااااة  وءااااّلط (و)
 وامهعزو؛ اح اء و

احةا صو ةسألج أ سق احلاوو احةازعو وقًاس  امعسع مواأل  ةألل ملظ اي لعاي احهصسو  اةاعا  عااا وأل قل   شاااّاوو  (ه)
 ح ملظ احغإلائي وحت عً س حلهةاز  أ  ااةسع احدألاقو واةاف  امعسع  

 :قل  اح عسع  س اللي األقضس  احةزاأل  ا ألهاسعوشّجق  -103
 احغإلائي  واألملظ احزبسات   ومحسالو احزبسيت وايأهسج ابمعسع األسصااااااو احةااااااعسءااااااس  أ  احهزةااااااعق واإ  اةاااااا الق (ة)

 اصدالد قظ فضااااااااًة  اي لع   د ايالهةحةألعو احزر  وأضااااااااصو حلاعسع احملاوو ابحهةف  اي  األ ملق واحبعئو وامزسخ
 اي لعاعو؛ احهزةعق آحعس 

اااةأل األألاعااااي  داماسألءااااس  احدألاقعو  ةءااااراة ختعث اح ااظ احةعااااق قظ احهصسد أ املج اأهصسو وعاااااس  (ب)
 وامعسع وف اا  احهزةع احبعةحةألي وملةاصلو حتةالل احزر  ايالهةحةألعو اح بعصعو اهلّشو؛ 

امزسخ قل  احدألاقو  اغإم لعاعو ح صاااااا عثإا   وآحعو امزسخ حهغإ حلهصاااااا  م لعاي ملزةاااااق أ انملج ومألءاااااس  (ج)
 واألملظ احغإلائي د اي لع ؛ 

 ملظ ايالهةحةألعو احزر  يصااااااااااااااةمل امه ا  األمل  ق ا ماسأل د حصسمعوا احل  و اهع رس احا احف و واأهرسز (و)
 د اي لع   ايصةمل مأل ا ا  افصعل ةألل

 :ملظ امزراو اح عسع  س اللي احةزاأل  ا ألهاسعوالي  -104
األقضااس  حلهصااا  مةااأحو أاأل  امعسع د اي لع  واقهاسو ملج ملههسمللو وملةااهااملو يواأل  امعسع  وق  ملةاصاالو (ة)

د ماسأل امبسوأل  األسصااااااااااااااو أزاأل  امعسع احا ةال هرس امزراو ابحهصسو  ملق ملههبرس اي لعاي حلشاااااااااااااا ق األوىن 
 واح انملج احصسمي حلدألاقو امةهااملو د األألاعي اجلسفو؛ 

 د احغااإلائي واألملظ احدألاقااو ال ااسم احااإل  امزااسخ اغإ ملصااسجلااو مك اح املعااو اي لعاعااو اح املج وازفعااإل ووعااااااااااااااق (ب)
 امزسخ؛ أهغإ األسصو اجلاالا  س د ذحمل د ءعسق اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو  اي لع  

 د ح ا ات واحصشاا الظ واحثسملظ واحصشاا الظ احةااسأق ام،مت الظ اءااهضااسفو ف صااو ملظ حةءااهفسو  األقضااس  ووق  (ج)
 اي لع ؛

  واءاااه اامله امةاااهااع ومصاااةمل احزرسع ايالهةحةألي احبعةحةألي احهزةع صاااة  قالعو حهصدالد األقضاااس  ووق  (و)
وأ اجمر  ومأل ا اع  احةازعو د خمهلو اح  سقس   ءااااااااااااااعسءااااااااااااااسع  د امزسخ واغإ احبعةحةألي احهزةع هصاع حو 

 احدألاقعو؛ 

 ومشةً    فس    ة ث  وألإلائعو زألاقعو أر  مك ا،و  أ  ق احغساب  ومواأل  اقيوام   احدألاقو اءاااهااملو واشاااجعق (ه)
 واءهااملو؛ احصاةو قل و األ  

 ألرةو األقضس  ملظ ةألل حتةالل احزر  احغإلائعو امسئعو   ومل،ازأل  (و)
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  أية مسائل أخرى -سابًعا

 والزراعة اإلقليمي للشرق األدىنموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية  -ألف

ظّل قاع ال ي ا شااااع س  ألمسعو  ءااااهضااااسفو احاوأل  احةااااسأصو واحثةث  م،مت  ملزراو األألإلالو واحدألاقو اي لعاي  د -105
اجملاةقو اي لعاعو حلشاااااااااا ق األوىن مك ملزس شااااااااااو وا افسق ختةم ملةقا  اي لعاي ام،مت وقس   2024حلشاااااااااا ق األوىن د قسع 

  2022ةاب ألئعا احاوأل  احةسأصو واحثةث  ابحهشسوأل ملق اماال  احصسع  بل ملسالو قسع وملهس  وألئعا وأ

 األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر والثالثني السابعة الدورة رئيس ونواه رئيس انتخاه -ابء

ألالثاس وأةاب ألئعا احاوأل  احةسأصو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن  ألئعاا ألهاسع احةزاأل  اأه سب ةألألأ  -106
  األوىن حلش ق اي لعاي حلا،مت  واحثةث  احةسأصو حلاوأل  ضعفواجلرو ام اله  حتاالا

 الوزاري اإلعالن اعتماد -جيم

   ألع  ام فقد  ها ألهاسع احةزاأل  مقةاًن وزاألاًي ال و أصّ  اقهاا -107

 تقرير اجتماع كبار املسؤولني اعتماد -دال

 10 ا أصااااااااااةأل  افرتاعااااااااااعو د احفرت  اماها  أ  ا  ال  األهاسع  بسأل امةاااااااااا،وح  احإل  قُ  احةزاأل  ا ألهاسع اقهاا -108
أل األهاسع ا ألهاسع احةزاأل  ملظ ألسأي احةاااااعا اسو  اسشااااا   مل  ّ  قل  ض احه  ال  و ا قُ   2022الزسال / سأة  احثس   13و

 . بسأل امة،وح 

احهةصاااااعس  امزبث و قظ األهاسع  بسأل امةااااا،وح   س الشاااااال المل امهصل و ابألوحةاي  ي لع   احةزاأل  ا ألهاسعوة ّ   -109
امزراو د احشاااا ق األوىن  وأهسئج  2031-2022احشاااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس  ةألي اياسأل ا ءاااارتااعجي حلازراو حلفرت  

  2025-2022حلفرت   األوىن حلش ق اي لعاي حلا،مت صال امهصاو احةزةا  وأ انملج اح 2021-2020حلفرت   ةف ال عسومشسم 

 البنود اخلتامية -اثمًنا

 عتماد التقريرا

 أل احه  ال  قل  احز ة احإل   ّامله ام  ّ  احةزاأل  ا ألهاسعاقهاا  -110

  اإلقليمي املؤمتراختتام 

مصسيل و  وشااااااااااصًبس  ختهةملوً  احص اق جلارةألالو شااااااااااه ع ةسح  قظ لازراوح احصسع اماال  ووأعة  شااااااااااة احا هةأل ةق ب -111
حماا   م األفسألي  وزال  احدألاقو احص ا ي  قل   ةااااااااّعااحةااااااااعا ملصاااااااا ف  احهسظاي  ألئعا جملا احةزألا  احص ا ي  ومصسيل اح

 ،سمل قل  وازأا  حلاشسأل   ابحشه  هاةألّ   اسحاوأل  احةسوءو واحثةث  م،مت  امزراو اي لعاي حلش ق األوىن   ا اءهضسفو
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 واحثةث  احةاااااسوءاااااو احاوأل  ة  قل  احصسع اماال  شاااااّاوو   األوىن حلشااااا ق اي لعاي امزراو م،مت  واحثةث  احةاااااسوءاااااو احاوأل 
ةأه و  قسمًلس 12و خت  ةأه ةوم مل،مت  م لعاي حلشاااااااااااااا ق األوىن الص ا د اي لع  ملزإل  ؛أةامل قا ملظ  حلا،مت  اي لعاي اتألخيعو

 ي ة  ا،و  ووألًا  واحغإلائعو احدألاقعو احزر  ة  قل  شاااااااااّاوو   أغااو د اص ا احا امه ا  ح مل  احاوحعو ام،مت ا  ةا  ةختا
احةملةااسوا  أ  اما  وامزساق اح الفعو وأ  اح ألسم  هةوأل ةفض عاا وأل  قل  شااّاوو  اي لع   دألومل احهجاو ختسمسًس د أث 

اماال  احصسع قل   شااااّاو  و امصاااال و ةصاااا سب مجعق مشل جباق علو فو شااااسمللو   لعو  أ  ال و  واحزةااااس   وأ  األألزعس  واحف  ا 
 واحصلةع وا أههسأل امة،وحو وا ءهثاسألا  احهاهعزعو احةعسءس  أةاء و امداألق  ملةسقا احا اههةعرس األمهعو ا ءرتااعجعو 

حتةالل احزر   قالعو اةاااااا الق قل  امشااااااسأل    وختض احضاااااا او امصلةملس   س فعرس احههزةحةألعس اح  اعو واحبعسان  واهزةحةألعس
 احفئس واحهداملر  احةااااااااااااعسءااااااااااااي وة ط قالر   ووقس مك مأل ا ا  مجسقعو حاق  املهة ر  هلس ملظ ةةم واحغإلائعو  احدألاقعو

    ءةاااحاق  ة ث  ملظ  حيهسألة  احإلالظواألقضس   واأل سحع احضصعفو 

مجرةألالو احص اق  أعسأو قظ ختهةملو أةوع  ابحشاااااه  مك اةأّله ملصسيل احةاااااعا حماا   م األفسألي  وزال  احدألاقو د و  -112
اماال  احصسع وملههي امزراو اي لعاي حلشااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس وملههي امزراو د احص اق وامشاااااسأل   قل  ملةاااااسمهسع  

لظ أصا ذحمل اةههسع اي سأعو احا ةفضاااااة مك ،سمل احاوأل  احةاااااسوءاااااو واحثةث  م،مت  امزراو اي لعاي حلشااااا ق األوىن  وةق
 ةقاسم احاوأل  

امشااااااااااااااااسأل ة  قظ ا ااااال ا  احصاعق حلهةملاااو احص اق ومزرااااو األألاااإلالاااو واحدألاقاااو قل  احرتاعباااس  واألقااااسم  وةق ب -113
 احه ضإالو احفصسحو واحهزرع  اماهسز حلاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي 
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 جدول األعمال - ألف املرفق
 املسؤولني كبار  اجتماع

 2022 احثس  سأة  /الزسال  10-13

 الفتتاحية البنود -أّوًل 

 احدملين واجلاوم األقاسم ألاوم اقهاسو (1)

 ام  أل اصع  (2)

 حلش ق األوىن ومشسم ةف ال عس األألإلالو واحدألاقو أعس  اماثل اي لعاي مزراو (3)

  بسأل امة،وح أعس  ألئعا احاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن ةملسع األهاسع   (4)

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -اثنًيا

 حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو حه  عق ةااات احهزاعو امةهااملو د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس (5)

 ملةألد اةصعس  اهلعئس  اي لعاعو (6)

 ةف ال عسم ة  د احش ق األوىن ومشسم اصاع  ملزرةأل امةسوا  أ  اجلزة  ومته  ا (7)

 ملةّ ًقس حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ا أههسأل أةصفه قسملًة  -احه ّةم اح الفي حصاسحو احشبسب ووةلر   (8)

ألصل احهجسأل  د ةاملو األملظ  -حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ملظ ةألل اصدالد ةمنسط ألإلائعو ص عو حلجاعق  (9)
 احش ق األوىن ومشسم ةف ال عساحغإلائي واحهغإلالو د 

اة الق واإ  ايأل ا ا  حلهصا  حهغإ  -ةض أو احدألاقو: حنة احهصسد امةهااع واحصال د جمسم اغإ امزسخ  (10)
 امزسخ

و األ  احزر  احدألاقعو  19-ألسئ و  ةفعا -أزس  اح األ  قل  احصاةو ملظ ةألل عاس  األملظ احغإلائي واحهغإلالو (11)
 صاةوواحغإلائعو د اي لع  قل  اح

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -اثلثًا

 وةااات احهزاعو امةهااملو احزهسئج واألوحةاي  اي لعاعو واحفضسئل األألأق (12)

 ملصلةملس  حماثو أشأ  اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو اجلاالا  حلصلةع وا أههسأل (13)

 االا  األسّصو أهغُإ امزسخملصلةملس  حماثو قظ وعق اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو اجل (14)
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 مسائل أخرى -رابًعا

 حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن 2025-2022أ انملج احصال امهصاو احةزةا  حلفرت   (15)

 ةة   ملةسئل ةالو (16)

 ايقة  احةزاأل  اءهص اض (17)
 ا  ال  األهاسع  بسأل امة،وح  اقهاسو (18)

 الجتماع الوزاري
 2022ف اال /شبسط  7-8

 احصسع اماال  أعس  (19)
 أعس  اح ئعا امةه ل جمللا ملزراو األألإلالو واحدألاقو (20)

 ألئعا احاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن أعس  (21)
 أعس  ألئعا جلزو األملظ احغإلائي احصسمي (22)
 ابء  ملزراس  اجملهاق اما  وامه اث أعس  (23)
 األسو اح  سع ابء  امه ال أعس  (24)

 مناقشات املائدة املستديرة -خامًسا

امسئا  امةهاال   احةزاألالو األوك: األملظ احغإلائي واألمنسط احغإلائعو احص عو حلجاعق ملظ ةألل اغإلالو ةفضل وختعس   (25)
 ةفضل

امةهاال   احةزاألالو احثسأعو: أزس  جمهاصس  حملعو ألالفعو  سوأل  قل  احصاةو ملظ ةألل مأهسج ةفضل وأعئو  امسئا  (26)
 ةفضل وختعس  ةفضل

 احثسحثو: مأل ا ا  احهصسد األةض  واغإ امزسخ ملظ ةألل مأهسج ةفضل وأعئو ةفضلامسئا  امةهاال   احةزاألالو  (27)
 وملهس  اأص سو احاوأل  احةسأصو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن ملةقا (28)
 ألئعا وأةاب ألئعا احاوأل  احةسأصو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن اأه سب (29)

 احةزاأل  ايقة  اقهاسو (30)

 ام،مت  اي لعاي   ال ا اقهاسو (31)
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 قائمة الواثئق –ابء  املرفق
 للنقاش املعرولة البنود

 العنوان الوثيقة رمز
NERC/22/1 ألاوم األقاسم احهفصعلي ام، ة 
NERC/22/2   2020احزهسئج احا خت  هرس ملزراو األألإلالو واحدألاقو د احشاااااااااااااا ق األوىن ومشسم ةف ال عس حلفرت-

2021 
NERC/22/3  ةوحةاي  ملزرااااو األألاااإلالاااو واحدألاقاااو د م لع  احشاااااااااااااا ق األوىن ومشاااسم ةف ال عاااس  ةألاااي ايااااسأل

 2031-2022ا ءرتااعجي حلازراو حلفرت  
NERC/22/4  احه ّةم اح الفي حصاسحو احشبسب ووةلر 
NERC/22/5 حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو ملظ ةألل اصدالد ةمنسط ألإلائعو ص عو حلجاعق 
NERC/22/6 زس  اح األ  قل  احصاةو ملظ ةألل عاس  األملظ احغإلائي واحهغإلالوأ 
NERC/22/7 ةض أو احدألاقو: حنة احهصسد امةهااع واحصال د جمسم اغإ امزسخ 
NERC/22/8 األ ةط احص الضو وةسألاو اح  الق أشأ  اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو حلصلةع وا أههسأل 
NERC/22/9  وعق اءرتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو اجلاالا  األسّصو أهغُإ امزسخملصلةملس  حماثو قظ 

NERC/22/10   حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن 2025-2022أ انملج احصال امهصاو احةزةا  حلفرت 

 لإلحاطة املعرولة البنود

 العنوان الوثيقة رمز
NERC/22/INF/1 جلاوم احدملين ام، ةا 
NERC/22/INF/2 ح سئاو ام، هو ابحةاثئقا 
NERC/22/INF/3 أعس  اماال  احصسع 
NERC/22/INF/4  ألد اةصعس  اهلعئس  اي لعاعوملة 
NERC/22/INF/5  األمل  امه ا  يصةمل احزر  ايالهةحةألعوق ا 
NERC/22/INF/6 أعس  اح ئعا امةه ل جمللا ملزراو األألإلالو واحدألاقو 
NERC/22/INF/7  األملظ احغإلائي احصسميأعس  ألئعا جلزو 
NERC/22/INF/8   ابء  ملزراس  اجملهاق اما  وامه اثأعس 
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NERC/22/INF/9   امه ال ابء  اح  سع األسوأعس 
NERC/22/INF/10   قظ قال ملزراو األألإلالو احدألاقو د جمسم احهغإلالو حماثوملصلةملس 
NERC/22/INF/11  وعثإاعس قل  احش ق األوىن ومشسم ةف ال عسأهسئج  ّاو األمل  امه ا  حلزر  احغإلائعو 
NERC/22/INF/12  ملصلةملس  حماثو قظ ازفعإل ملبسوأل  ملزراو األألإلالو واحدألاقو حلصال الًاا أعا د احشااااااااا ق األوىن

 ومشسم ةف ال عس
NERC/22/INF/13 اءرتااعجعو ا أههسأل اح  اي حلش ق األوىن ومشسم ةف ال عس 
NERC/22/INF/14  ابمزسخ د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عساحهاةالل األسو 
NERC/22/INF/15 اصاع  احهزةع احبعةحةألي د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس 
NERC/22/INF/16 وا ءهجسأو هلس د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس 19-ةث  ألسئ و  ةفعا 
NERC/22/INF/17  احش ق األوىن ومشسم ةف ال عساصاع  ملزرةأل امةسوا  أ  اجلزة  ومته  ام ة  د 
NERC/22/INF/18 ختسحو األملظ احغإلائي د احش ق األوىن ومشسم ةف ال عس 
NERC/22/INF/19  امإل     –ملصلةملس  حماثو أشااااااااااااااأ  اءاااااااااااااارتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو حلصلةع وا أههسأل

 2021والةا /  سأة  األوم  – 1ايقةملعو 
NERC/22/INF/20 و أهغُإ امزسخ  ملصلةملس  حماثو قظ وعاااق اءااارتااعجعو ملزراو األألإلالو واحدألاقو اجلاالا  األسصاااّ

 2021والةا /  سأة  األوم  – 1امإل    ايقةملعو  –
NERC/22/INF/21 أعس  ألئعا احاوأل  احةسوءو واحثةث  حلا،مت  اي لعاي حلش ق األوىن 
NERC/22/INF/22    مقةملعو ملإل 
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 اإلعالن الوزاري -جيم  املرفق
 

د مل،مت  ملزراو األألإلالو واحدألاقو اي لعاي حلشااااااااااا ق األوىن  و ا األهاصزس د احاوأل   امشاااااااااااسأل وحنظ  وزألا  وألؤءاااااااااااس  احةفةو 
أ اال /شااابسط ت 8و 7الةملي  خمهل و أصاااةأل  احص اق اءاااهضاااسفرس احازراو اي لعاي حلشااا ق األوىن اماحةاااسوءاااو واحثةث  م،مت  

 ؛ 2022
 قل امز   احهصااااااااسقا  ام  و حلجةع واأصااع األملظ احغإلائي احلسو وءااااااااة  احهغإلالو د اي لع    مك بقلق عميق نشببببببريإذ 

أر   م لعاعو  –األوىن ومشسم ةف ال عس  احشااااا قاحز ة امةثّق د ام بةع اح ئعةاااااي احصاااااسوأل قظ ملزراو األألإلالو واحدألاقو أصزةا  
ي لع  واحه ااي  احه   أهعجو ااشااسشااو  ابّ   ام ل و ا  ساس  فرإلع  2021قسملو ختةم األملظ احغإلائي واحهغإلالو د قسع 

احص اقس   وا ع  ااب  ا ألهاسقعو  وا قهاسو احهبإ قل  األألإلالو امةهةألو   واألزملس  امسحعو وا  هصسوالو  واحصاملس  
 امهصاو  وامهصسألعو وامهااةلو؛ 

و لعسعس قل   19-  وومًلس وامص ا  وألإ امةاابة و احزسمجو قظ ألسئ و  ةفعامك احه ااي  امةااهجا وإذ نشببري بقلق عميق
 خمهلو ألةاأي احلعس  د احصسمل ود م لعازس؛ 

مك احه ااي  امسثلو ةملسع أصض ألاا  اي لع  أةاااابي قاو ملظ احصةاملل احهسملزو وملظ عااااازرس اغإ امزسخ   وإذ نشبببري بقلق
اا  احهزةع احبعةحةألي معاااسفو مك األمنسط احغإلائعو احةاااعئو واحهفشاااي احهبإ ح مل اض ألإ وأاأل  امعسع  واااةأل األألاعاااي  وف 

 احةسألالو؛ 
 ابحلسألو امل و مك مختاال اغعإ ألإلأل  د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د م لعازس تعث اصاااااااااااااابح ة ث   فس   ومشةً   وإذ نقرّ 

و األ  قل  احصااااةو واءاااهااملو واهصاااا  حه ااي  احلسعااا  وامةاااه بل احا اةاأله اي لع  وا،و  مك اةااا الق قجلو احه اع 
 اب سع حت عق احصاالا ملظ ةااات احهزاعو امةهااملو؛ 

س  مك قل  احاوأل ام  د  واح س س  احهسملزو اهلسئلو حا  ةصاااااااااا سب احلعسزا  احصااااااااااغإ  وامزراس  احهسأص  هل شببببببببّددوإذ ن
 ألسأي احزةس  واحشبسب ملظ ةألل حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو؛ 

 هشجعق احةةع د اي لع ؛ حقل  األمهعو احه    شّددوإذ ن
وحةااااااااةااس  19-جلسئ و  ةفعا اجلرةو ا ءااااااااهثزسئعو احا أإلحهرس ختهةملس  ألاا  اي لع  اءااااااااهجسأوً  وإذ نشبببببببري ونسبببببببتكمل

 حهااأإ وامبسوألا  امبهه    احه ااي  ملظ ةةم جماةقو ملظ ا ملظ
 

 امشسأل   د مل،مت  ملزراو األألإلالو واحدألاقو اي لعاي حلش ق األوىن:  وحنظ  وزألا  وألؤءس  احةفة 

ابحا هةأل شة ووأعة قل  امبسوألا  احا ةال رس ملزإل اةحعه زملسع ملزصبه  ااال  قسع مزراو األألإلالو واحدألاقو  نشيد -1
احهدامله أهصدالد وازشعط امزراو ابقهبسألاس و سحو مله صصو و 2019ح مل  امه ا  )امزراو( د شر  الةأعة/ختدال ا  

 جمّرد  ملظ احزسختعو احفزعو؛ ملظ و س   األمل  امه ا  اه ل  ابحاالزسملعهعو وام وأو و 
احإل  الاقة مك حتةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو  2031-2022اياسأل ا ءاااااااااااااارتااعجي حلازراو حلفرت   ونؤّيد -2

جلصلرس ة ث   فس   ومشةً  و األ  قل  احصاااااةو واءااااهااملو ملظ ةألل مأهسج ةفضاااال واغإلالو ةفضاااال وأعئو ةفضاااال 
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مك اةاااااااا الق قجلو احه اع اب سع حت عق ةااات  وصااااااااةً  وختعس  ةفضاااااااال ملظ وو  ا   ة  ةختا ةلو اح  ي  
 احهزاعو امةهااملو؛ 

األوحةاي  اي لعاعو األألأق د ماسأل أ انملج قال امزراو واحا اصها جمس   احاق  ا ءاااارتااعجعو حبلاا   ونقرّ  -3
؛ ملق 2031-2022  اي لع  ملظ ةألل حتةالل أرارس احدألاقعو واحغإلائعو أ قسالو اياسأل ا ءااارتااعجي حلازراو حلفرت 

قل   ضساي اسملو ملظ احزسختعو ا ءرتااعجعو ابحزةبو مك اي لع    شّاوايشسأل  مك ةّ  األوحةاي  اي لعاعو األألأق ا
ملظ أعزرس وق  احه ّةم احشاااسملل واح الفي  س دّهظ احشااابسب واحزةاااس  والصسجل ملةاااأحو اأصااع األملظ احغإلائي واحصي  
احثةثي حةااااااة  احهغإلالو واشااااااجعق احهجسأل  واحهصااااااا  ح ءاااااابسب اجلإلألالو مةااظ احضااااااصو د اي لع  ملظ ةةم 

حهشااااااااااااالا قل  اغإ امزسخ وأاأل  امعسع وايواأل  امةاااااااااااهااملو حلاةاألو اح بعصعو وأزس  اح األ  قل  احصااااااااااااةو ومواأل  ا
 ام سا  ملظ ةةم ملج اءهبس ي وشسملل؛ 

 س ابإلحه امزراو ملظ ألرةو يصاااااااااأل احبعسان  واحه سألال  احه لعلعو أشاااااااأ  ختسحو احدألاقو واألملظ احغإلائي  ونشببببببيد -4
ة ة امزسءااي  واصاااع  وازفعإل اح املج احا اصسجل احه ااي  امشااسأل محعرس واةااهجعي ألوحةاي  اي لع  د اح د

 احبلاا ؛ 

أةعاااااق امزراو اءااااارتااعجعه  حلصلةع وا أههسأل وحهغإ امزسخ حغ ض ا ءاااااهجسأو حل سألو امل و د م لع   ونرّحب -5
مزسخ وحهي افضااي احصلةع وا أههسأل مك اةاا الق احشاا ق األوىن ومشسم ةف ال عس مك ا سذ مأل ا ا  حلهصااا  حهغإ ا

 قجلو ايأهسألعو وا ءهااملو احدألاقعو؛ 
  الااو أل اعااو وملزهج  1 000ابمبااسوألا  اجلااسملصااو احا ةال هرااس امزراااو قل  أل األ احصااال الااًاا أعااا وملبااسوأل   ونرّحب -6

 واختا  ألا واختا ذو ةوحةالو وا حهداع أاق  ازفعإلاس د ألااأزس ختةي ا  هضس ؛ 
ابحصال د ءاااااااااااابعل حتةالل أرازس احدألاقعو واحغإلائعو ملظ ةةم اقهاسو مُلج شااااااااااااسمللو وملهصاو  اح  سقس   ونتعّ د -7

 وةص سب امصل و  شسأل و اجلرس  احفسقلو د احزر  احدألاقعو واحغإلائعو وممثلعرس واجملهاق اما  واح  سع األسو؛ 
اح الفي احشااااسملل حهصدالد ف و احصال احةئق د اح الو   ابحةااااصي مك اابسع اءاااارتااعجعس  ملههسمللو حله ّةم ونتعّ د -8

ةسصااااااااااو ابحزةاااااااااابو مك احشاااااااااابسب واحزةااااااااااس   ملظ ةةم ملج احهزاعو اي لعاعو وابحزر  مك ةوحةاي  ة و احصال 
 اي لعاعو حص ا األمل  امه ا  حلدألاقو األء الو؛ 

إاس ملظ احزرج امبهه     س د ذحمل أهصاع  احدألاقو ايالهةحةألعو واماسألءااااس  احدألاقعو امةااااهااملو وأل ونتعّ د -9
د ءااااااااعسءااااااااسازس واءاااااااارتااعجعسازس وألإمهس ملظ اماسألءااااااااس  احدألاقو احإل عو ملزسةًعس واحدألاقو احملسفرو قل  امةاألو 

وة  زس ا ءااااهثاسألالو احةازعو حهشااااجعق امداألق  قل  اقهاسواس وامةااااسمهو د ق ا األمل  امه ا  يصااااةمل 
احزر  ايالهةحةألعو وزايو  ايأهسألعو واح األ  قل  احصاااااااااااااااةو وقسئاا  احدألاقو احصااااااااااااااغإ  احلج  قل  حنة 

 ملةهااع؛ 
صشاااا الظ م،مت  األا ات د اافس عو األمل  امه ا  اياسألالو أشااااأ  اغإ امزسخ د ابأص سو ام،مت  احةااااسأق واح ونرّحب -10

مجرةألالو ملص  احص أعو وام،مت  احثسملظ واحصش الظ ملزه د ايملسألا  احص أّعو امه ا  وأصهدع ا ءهفسو  ملظ اإلع احف صو 
وا ءهفسو  ملظ احهاةالل األسو ابمزسخ حهة الق احصال امزسةي وقًاس  ءهااملو احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د م لعازس 

 قل  ةفضل وأله؛ 



42 

 

احبلاا  واحش  س    س د ذحمل ام،ءةس  امسحعو احاوحعو واح  سع األسو وملزراو األألإلالو واحدألاقو وءةااس  وحنثّ  -11
ملظ األألرد  احهسأصو ح مل  امه ا   قل  عمل  ملدالا ملظ ا ءااااااااااااهثاسألا    س د ذحمل ملظ ةةم آحعس  احهاةالل 

 بهه   ملظ ةألل مل،ازأل  اجلرةو امبإلوحو حه ةالل احزر  احدألاقعو واحغإلائعو د اي لع ؛ ام
احهداملزس ملةاصااالو اةاعا احهصسو  اي لعاي ملظ ةألل احهصاااا  أفصسحعو حله ااي  امشااارت و   س د ذحمل ملظ  ونؤّكد -12

اض احلعةاأعو واحزبساعو احصسأ   ةةم ألرةوان امشاارت و د ءاابعل مأشااس  ختةااسب ةملسأو م لعاي يواأل  اآلفس  واألمل  
 حل اوو؛ 

مصسيل احةعا ملص ف  احهسظاي  ألئعا وزألا  احص اق  وحلهةملو احص اق وملصسيل احةعا حماا  ونعره عن تقديران -13
  م األفسألي  وزال  احدألاقو د احص اق  قل  ازرعار  اماهسز حلاوأل  احةاااسوءاااو واحثةث  م،مت  امزراو اي لعاي 

   حلش ق األوىن
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