
September 2022 CCLM 117/5 

 

 www.fao.org املنظمة ميكن االطالع على الواثئق على موقع
NK083/A 

A 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة السابعة عشرة بعد املائة

  2022أكتوبر/تشرين األول  26-24روما، 

 تقرير لإلحاطة  -أنشطة فرع قانون التنمية 

 مقدمة -أوًل 
أوصتتجل ةنة الوتتاود الريتتوولقة والة )و)لة ةالل نةر ا اولا  الو يتتعة والوصتتعمو فواصتتلة موا  ا  ةوة لق     طة  -1

واعمه  املصتتوم و على  الل نةوةووتت لع من صوصتتل    1هب    ع ق )ود الونملة ا اولاا  املةبلة.عن األ)وتت ة الي قلتت لع 
هب  منذ الوة ق   مت االضتتت الع أ)وتتت ة ةرا  )ود الونملة هذا الوة ق  ةوتتت د قةرم   ع ق 2النحو الذي صتتت ال عللجمل ا،ل و
  3األخري الذي ل عجمل  ىل الل نة.

 4األنشطة والنتائج -اثنًيا

 الع مة أ رث املب الا  واملصو را  -ألف
 الف قر واملهرل من األغذقة ر1ة

اضتتتتتتت لع   ع ق )ود الونملة د)وتتتتتتت ة عرقر  لرعا صنفلذ مرو)ة الصتتتتتتتلوة ال وعلة ملنظمة األغذقة وال لاعة للحر  من  -2
على املصتتتتتتتتتتتتتووم الة  يو قل ا  . 2021الف قر واملهرل من األغذقة الي أق ره  املامت  ا اولصجمل الث )لة واأللةعم املنعةر  ا ع م 

للحر من الف قر واملهرل من األغذقة وقرم صوجله   ةوتتتتتتتتتتتتت ا  ا ةلراد او ل  ةأ لةل  دو    ع ق )ود الونملة األط  الة )و)لة
 والبويتتنة واس يتتقو وقريغل يتتو دو وةريوو وط جلكصتتو دو وص ،م )صتتو دو وأولوغوايو وأوعةكصتتو در. عالو  على  لقو قرعا

األغذقة ا جولجل  وةريو. ويتتتتتلرتتتتترل ق قب   موج  صتتتتتل غة ق )ود  ط لي ةوتتتتت د اقر من الف قر واملهرل من    ع ق )ود الونملة
قلخ ص الُنهج الووتتتتتتتتتتتتت قعلتتة  "البلئت   الةت )و)لتة الومكلنلتة للوقت قتة من الفت قتر واملهترل من األغتذقتة واقتر منهمت "قت )و  ةعنواد 
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ة. وعلى املصتتتووم ال ئلصتتتلة اس ا ة  ىل الورتتتري للف قر واملهرل من األغذقة وقصتتتل ط اللتتتود على أسلة مرو)ة الصتتتلوة ال وعل
صتتتتتتتتتل غة ق )ود نو جي ةوتتتتتتتتت د الف قر ا اإلقللميو قرم   ع ق )ود الونملة املصتتتتتتتتت عر  لنمل د ةلراد أم قك  الالصلنلة والك لق  

هبرف و وأعر  موج  ا ق )و)ل   موجه    ىل النمل )لم ةو د ين  الوو قع   2022شب ط واملهرل من األغذقة مت اعوم اه ا  ناق /
 ضتتتتتت  ة  ىل  لقو مت صةر   ر.2020يتتتتتتلصتتتتتتلة مت  طالقه  ا ع م  من 10الف قر واملهرل من األغذقة واقر منهم  ةال قا  منع

مصتتتتتت س    نلة ا املكوا  الة )و)لة لاليتتتتتتياصل لة اإلقللملة إلاال  الف قر ا م  لة م  ةعر اقرتتتتتت ا الو ةعة للهلئة اقكوملة 
 األ  قةلةر. كنما من ةة الة د األ  قةيو ووااي النللو والبحريا  ال ةاألعل د الواقع الرولالروللة املعنلة ابلونملة ة

 صعملا املص وا  ةم اةنصم والوراةري اخل صة املاقوة ر2ة
  ع ق )ود  و عمل2030-2020اةنصتتتم للفي  مت شتتتل   مع يتتتل يتتتة منظمة األغذقة وال لاعة ةوتتت د املصتتت وا  ةم  -3

عالو  و الونملة على  عراا اللل ق )و  ةوتتتتتت د صعملا املصتتتتتت وا  ةم اةنصتتتتتتم ا   ال  اولفة من ق  ع األغذقة وال لاعة. 
"حتةلق املصتت وا  الفعللة ةم اةنصتتم ا  ل ع  األلاضتتي وال  اب  ق )و)لة ةعنواد  ثلةةعلى  لقو أصتترل   ع ق )ود الونملة و 

صولتتمن )ظ   معمةة  ىل ،لفلة  "ا األط  الة )و)لة الوطنلةاملاقوة ويتتلع )  ل اعوم ا الوراةري اخل صتتة ص –ومرتت قر األك ة 
ق  ع   ةرا  عن اخت   صراةري خ صتتتة ماقوة. وارف  ضتتتمنحتةلق املصتتت وا  الفعللة ةم اةنصتتتم ا   ل  ةول اقل ع  

الةل د على مجلع أشك ل الوملل  ضر  من اصف قلة 4أ ك م امل ا  الرلاية  ىل مواصلة صو لع األعل د على ص بلق هذه 
ا  صراةري خ صتتة ماقوة"يتتن  الووتت قع   من أجل   راث األث ت ايتتوخرام فوج  ق )و   ول  ثلةةصتتوكمل الو امل أ . ويتتوُ 

هب  ىل أةعر من    ا ع الووتتتتتتتت قع   الي صذلصوتتتتتتتت  من أجللرعو  لأاا   قكود فث ةة" الووتتتتتتتت قع املوعل ق ابألغذقة وال لاعة
أد من شتتت ا   Gender Lexاكه   شتتت ملةمن هلتتتة الوملل . وا مب ال   ا  صتتتلةو و ي ص وق  ق عر  ةل ا  مواضتتتلعلة 

صولح  مك )لة الوصتتتتتتتول   ا   ىل الرتتتتتتتكوة الة )و)لة الوطنلة والروللة الي صرعا قرل  النصتتتتتتت د وال ج ل على الوموع  ةوقها 
  ال  الصل يلة واالقور اقة والثة  لة واألي قة.ومم ليوه  ا ا،

"امل ئر  املصورق   ال  لعة املصووم ةو د  اال  النظا ال لاعلة وال ذائلة   ع ق )ود الونملة ابإلةالغ عن جن ح  قفوخ  -4
ابلوع ود مع  ا اقرث الذي )ظمجمل وص أيتتتتتتتجمل   ع ق )ود الونملة . وشتتتتتتت لة2022قوللو/متوع  15عةر  ا الي  "املصتتتتتتتورامة

االحت ا الرويل قفظ ال بلعةو ،ل من املرق  الع م ملنظمة األغذقة وال لاعة ولؤيتتتتتتتتتتتتتت د و، ال  وة امج أخ م اتةعة ل ما 
  مل و)ظ   امل ئر  املصتتورق   ا املوحر و  ضتت  ة  ىل عرا من اخلناد الب لعقن واملوخرتترتتم من الة  عم الع م واخل  .

وعةر  )ة ش    ول مواضلع من قبلل اقلول املبوك    من م  لة الرل غة  ىل م  لة اإل)ف  . وص وق  الوو قع  عمللة 
الوحراي  والف   ا صنفلذ الةوا)م واالموث ل س  و )ف  ه . ول،   اقرث ةوججمل ،ذلق و  ولوحصتتتتتتتتتتتتم عمللة يتتتتتتتتتتتتن الةوا)م

الونملة املصورامة  قي االموث ل واإل)ف   ا   يلالف وا  الة ئمة   لل   على مصوو  خ   على حترقر مص لا  مبوك   لصر  
و ف  ا  لق منظمة األغذقة وال لاعة. ولةر مت املعنلةعلى اول اةه   الف علة  أقلتتتتتتتتتتتتتت  النظا ال لاعلة وال ذائلةو و   و،مةو 

الونملة لونفلذ الووت قع   عمللة وضتع ة امج   ع ق )ود   لشت ااخول ل املواضتلع الي صن وس  اقرث ةعن قة من أجل مواصتلة 
الرول  الث لثة عوتتتتت   ةعر امل ئة لل نة الوتتتتتاود الريتتتتتوولقة  لرم مب ال  مت اإلةالغ عنه  يالوطنلة واالموث ل س  و )ف  ه و وه

 5والة )و)لة.
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 ة ض   ق )و)لة - 2022قوم األغذقة الع ملي لع م  ر3ة
الي عةر   املصورامة"صووم ةو د  اال  النظا ال لاعلة وال ذائلة "امل ئر  املصورق   ال  لعة امل من أجل البن د على -5
ة ضتتتت   ق )و)لة ا وو  لة  2022أ،ووة /صوتتتت قن األول  31يتتتتلصتتتتولتتتتلف املصتتتتووتتتت ل الة )و  ا و 2022قوللو/متوع  15ا 

جعل احمل ضتت   الة )و)لة  الونملة. وقعو م   ع ق )ود 2022قوم األغذقة الع ملي لع م   ع لل   ملنظمة األغذقة وال لاعة ا  ط ل
ص ،ل  قوم األغذقة الع ملي لكل يتتتتتتنة.  طالي صووادم مع ة الة )و)لة ايتتتتتتوكوتتتتتت ف املواضتتتتتتلع و ي  لجمل راث  يتتتتتتنواي  منوظم   

املوعل ةة ابلو ذقة واألغذقة  –الروللة والوطنلة  –وقومثل اسرف من يلصلة احمل ض ا  هذه ا صصللط اللود على الةوا)م 
ال لاعة. وقومثل أ ر األهراف احملرا  ا  ات ة منورم اليتتتتتتوكوتتتتتت ف وجه   النظ  الة )و)لة الروللة الي صو  وع )  ل و 

 ص املص ئل املنرلجة ضمن اخور ص   منظمة األغذقة وال لاعة. والي ختالةوا)م املوعل ةة ابألغذقة وال لاعةو 

 الوةرم احمل ع ا املب الا  األخ م -ابد

 األط  الة )و)لة والونظلملة ص وق  ر4ة
املومثلة ا األغذقة وال لاعة قواصتتتتتل   ع ق )ود الونملة االضتتتتت الع فصتتتتتاولل صجمل ا صنفلذ الوالقة الريتتتتتوولقة ملنظمة  -6

الفنلة و ةن د  على طلبها وابلوع ود الوثلق مع الو را   له  صةر  املصتت عر  الفنلة ا   ل الوتتاود الووتت قعلة  ىل األعلتت د
  واملك صب امللرا)لة  ا  الرلة.

ومت صةر  املص عر  لو وق  أو م اجعة األط  الة )و)لة والرل غة الوو قعلة ا  موعة وايعة من ا، ال ت الرحة  -7
 اال  ال  اب  ةيتتتتتتتتتتتتتلوتتتتتتتتتتتتتللر؛ والبذول و النب صلةو و اال  مبلرا  اآل    واألكر و ويتتتتتتتتتتتتتالمة األعالف وجواا  ةاملبل ر؛ 

بلقر؛ وصتتود املوالا الصتتمكلة وايتتوخرامه  املصتتورام ومك  حة الرتتلر غري الة )و  اود  ةالغ واود صنظلا ة لقيايو موعاةم
و ل يو وغ او و،لنل و والرتتتتتوم لو ويتتتتت ي ال)ك و ويتتتتت )جل ،لو  و)لفل و ويتتتتت )جل  نصتتتتتنجل وج ل غ قن اقنو من مجلة 

صتتتل و و،لنل ر؛ ومرتتت قر األك ة الراخللة وص ةلة األ ل د امل ئلة ةلراد أخ مر؛ وويتتتا معرا  الرتتتلر ة،ويتتتو لقك و و )رو)ل
املصتتتتورامة ةغل ار؛ وصصتتتت لل األلاضتتتتي واملمولك   العة لقة ةأوعةكصتتتتو در؛ و ةول األلاضتتتتي ةللناير؛ والصتتتتل ا  ال ذائلة 

 واألمن ال ذائي والو ذقة ة،وابر؛ والصل ا  ال ذائلة والوويلا الو ذوي ةةنم ر. 
يتلصتلة من الوةللم   الة )و)لة الومهلرقة ل ط  الة )و)لة واملايتصتلة الة ئمة ا البلراد األعلت د الواقعة وأج قجل  -8

املوعل ةة  و،مة  ل ع  األلاضي  ط  الصل ي  ألو  ط  الة )و)لة ل  . وصومل األمثلة على  لق صةللم  وغ هب  ا ويط أ  قةل 
 ط  الة )و)لة واملايتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتلة الي حتكا مرتتتتتتتتتتتتت قر األك ة وص ةلة األ ل د امل ئلة ل  وآلل    ض  الن اع   ةغ مبل ر؛ وصةللم  

 ط  الة )و)لة واملايتتصتتلة الي حتكا ال  اب  ا يتتبعة ةلراد ،  د من ل ةالصتتن  لو و،و  اقفوالو و، ةو  رياير؛ وحتللال  
لرتتتتتتتتتتتتتتكوة الة )و)لة  ا  ل ؛ وحتللال  قةل ""الوحو ل الع ملي لل  اب  من أجل الن س واملن خت الي،ل  على غ ب أ   موتتتتتتتتتتتتتت وع 

 ط  الووتتتتتت قعلة والونظلملة قو،مة ل وحتللال   6؛Fouta Djallon Massifالرتتتتتتلة ااال  املوالا ال بلعلة من خالل ة امج 
 األلاضي ال عوقة واملوالا امل ئلة ا ةلراد او ل  ا غ ب أ  قةل .
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ق ةوتتتتت د األكر  لل م عة اإلن ئلة لل نوب  عالو  على  لقو اعا   ع ق )ود الونملة وضتتتتتع -9  ط ل صنظلمي منصتتتتت 
االاج اقق ا غذاد ، ٍف ا الريتتتتتوول  ا م  قوعل قلالصف قلة الريتتتتتوولقة الوتتتتتلللة  الي قةرمه  فنلةالصتتتتت عر  املاأل  قةيو و 
ا  ط ل " احملللة  العمل أم  وعالي ةو د  )و د ي ل وطين لوص لل  موع "ا صل غة  ة الي قةرمه ص ساملاةرقرو و 

ملصتتتتتتتت وا  ةم اةنصتتتتتتتتم ا املن طق ال قفلة اب قعىنموتتتتتتتت وع موتتتتتتتتية ةم منظمة األغذقة وال لاعة وهلئة األما املوحر  للم أ  
 .ألب )ل والصل  ة ا 

 صةر  الرعا  ىل النمل )لم ر5ة
صةر  الرعا للوح لف النمل   األ  قةي من أجل  مشل الوع ود اة لي ةم   ع ق )ود الونملة والوح لف   النمل )لة -10

وضتتتتع اللمصتتتت   األخري  على الة )ود النمو جي ةوتتتت د األمن ال ذائي والو ذوي ا أ  قةل و والرعا الفين وصنملة الةرلا  
ه  مل )لة وأ)وتتتتتتتتتتتتت ووشتتتتتتتتتتتتت لة   ع ق )ود الونملة أقلتتتتتتتتتتتتت   ا عمللة صةللا سل ،ل  و،مة الوتتتتتتتتتتتتتبك   الن  ا   ال  عرقر .

عب الفنلة واملك صب ،م  واصتتتتتتتتتتل صع و)جمل مع الوتتتتتتتتتتُ وا ول ج ا   ىل الرعا الفين ا   يل األمن ال ذائي والو ذقة ا أ  قةل .  
صةر  الرولا  الورلقبلة على املصتتتتتتتتتتتتووم الوطين للنمل )لم؛ وعلى يتتتتتتتتتتتتبلل املث لو من أجل الة  قة ملنظمة األغذقة وال لاعة 

األلاضتتتتي ومرتتتت قر األك ة يتتتتلوا صو ري صرلقب ارتتتتص  ول اخل وط الووجلهلة ال وعلة ةوتتتت د اقو،مة املصتتتتاولة قل ع  
 ضتتتتت  ة  ىل  لقو ا  .2022أقلول ةن د على طلب النمل د الن مل  ا يتتتتتبومن/ وال  اب  ا يتتتتتل ل األمن ال ذائي الوطين

أم قك  الالصلنلة والبح  الك لق و قرم   ع ق )ود الونملة  ىل ة مل د ةلراد أم قك  الالصلنلة والك لق  النو ئج ال ئلصتتتتتتتتتتتتتتلة الي 
ل  لله  امل بوع املعنود  . اخل وط "يتتتتتتتتتتن الووتتتتتتتتتت قع   لوع ق  ال لاعة اإلقكولوجلة ا أم قك  الالصلنلة والبح  الك لق صوصتتتتتتتتتت 

. وا  ط ل املصتتت عر  الووجلهلة لوضتتتع ق )ود نو جي ةوتتت د ال لاعة اإلقكولوجلة ا ة مل د ةلراد أم قك  الالصلنلة والك لق "
و س  املو  ة وأ)و ة صنملة الةرلا  اةوع ا أم قك  الالصلنلة ومن ةة الك لق  ملك  حةل بهة النمل )لة لالفنلة املةرمة   لل   

ومت أقلتتتتت   صةر  املصتتتتت عر   ىل ة مل د  ل ثالثة موج ا  ق )و)لة للنمل )لم ا  قللا أم قك  الالصلنلة والبح  الك لق .مت  صتتتتترا
 الصول املوي،ة اةنوةلة من أجل اعوم ا مو وع ق )ود قوعل ق ابل لاعة األي قة.

 ص ري  املن خ ر6ة
 املن خ و ري  ة اخل صتتتتتةصتتتتتل غة ايتتتتتياصل لة منظمة األغذقة وال لاعة ،بري  ا  قرم   ع ق )ود الونملة  يتتتتته م    نلة -11

الي صة   دسلة األط  الة )و)لة واملايصلة ا الورري لو ري  املن خ على املصووم الة  ي. ،م  أ)جمل ق م  2031-2022للفي  
-2022االيتتتتتتتياصل ي للمنظمة للفي   وموادموه  مع اإلط ل وةوحرقث ايتتتتتتتياصل لوجمل اخل صتتتتتتتة املوعل ةة ابلة )ود وص ري  املن خ

ة ةو ري  املن خ للفي  مع و  2031 الرول  الصتتتتتبعم ةعر امل ئة  الي مت أتقلره  خالل 2031-2022ايتتتتتياصل لة املنظمة اخل صتتتتت 
  املن خ والونوع البلولوجي والبلئة على وضتتتع خ ةوقعمل   ع ق )ود الونملة اآلد ةرتتتول  مب شتتت   مع مكوب ص ري   7للم ل .

 عمل على )  ل املنظمة لونفلذ ايياصل لة هذه األخري  اخل صة ةو ري  املن خ. 
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 املب ال  املوعل ةة ةوةللم   األث  الونظلمي ر7ة
للم    األوىل ا   مت اإلةالغ عنهالي  مت    اع صةرم ا مب ال    ع ق )ود الونملة املوعل ةة ةوةللم   األث  الونظلمي -12

. وقوخذ   ع ق )ود الونملة خ وا  لو وق  مع ل جمل اخل صة ا هذا ا، لو و لق من خالل العمل CCLM 113/6الوثلةة 
الوتتتت ا،   االيتتتتياصل لة. وةذلقو يتتتتلكود   ع ق )ود الونملة ا وضتتتتعلة  ومعالنوتتتتط مع  االا  املنظمة وو راا  الفنلة 

لا املصتتت عر  الفنلة وصةرميه  ا ا، ال  الفنلة الي عملجمل وة ا جمل ا املصتتتوةبلو ف  ا  لق صرتتتم ليتتتا مالمحأ لتتتل لرعا 
 صعىن هب  املنظمة. 

 الوع ود مع الو ، د ر8ة
واصتتتتتتتتتتتل   ع ق )ود الونملة صع و)جمل مع الوتتتتتتتتتتت ا،ة ال ابعلة ةة امج األما املوحر  للبلئةو ومنظمة الرتتتتتتتتتتتحة الع مللةو  -13

والووتت قع   املوعل ةة فة ومة ملتت اا  امللك واب . وةعر  واج الرتتحة الوا ر  ا   يل 8واملنظمة الع مللة لرتتحة اقلوادر
ةةل ا    ع ق )ود الونملةو و ي العمل  ا  ط ل اج صحة وا ر  لوةللا الوو قعي ملة ومة مل اا  امللك واب لص وق  أاا  

و لر  الي صون ول الوو قع   املوعل ةة فة ومة . ويوكود هذه األاا  األوىل وال2023ص وق  "أاا  لابعلة" ا ع م على اآلد 
واقلوا  والنب يت والبلئير. وميور صع ود   ع ق )ود الونملة مع  بوتتتتتت يملتتتتتت اا  امللك واب  من منظول الرتتتتتتحة الوا ر  ةال

ت صويتتتلع )  ل هاالد الوتتت ، د  ىل   ال  أخ م أقلتتت   صعون  ا  صتتتلة ابلنصتتتبة  ىل الووتتت قع   املوعل ةة ابألغذقة وال لاعة
مو وع املص عر  الة  قة واأل)و ة الع مللة املل لع هب  مع املنظمة الع مللة لرحة اقلواد؛ ومع ة امج األما املوحر  للبلئة 

فبلرا  اآل    ةقرعا   ع ق )ود الونملة صتتتتتل غة ثالث واثئق  اخل صتتتتتةلووتتتتت قع   اب م  قوعل قومنظمة الرتتتتتحة الع مللة ا 
لوضتتتتتتتتتتع   هة صنصتتتتتتتتتتلق،مرو)ة الصتتتتتتتتتتلوة الروللة إلاال  مبلرا  اآل   ر؛ ومع ة امج األما املوحر  للبلئة  صوجلهلة لونفلذ 

 املواا الباليولكلة البح قة وال لاعلةر. د  ومع هر  اوللة ةو د املواا الباليولكلة ةمص س     ع ق )ود الونملة ة
ابلوتتتت ا،ة مع املنظمة الروللة لة )ود الونملةو  ث   ق )و)ل   ا أوغنرا وهنرولاس ةوتتتت د يتتتتن  و  ع ق )ود الونملة ق ا -14

ص ذقوه . وابإلضتتتتتتتت  ة  ىل على على األمن ال ذائي للفئ   اللتتتتتتتتعلفة و  19-الووتتتتتتتت قع   للوخفلف من آاثل ج ئحة ،و لر
ج اد الايتتتتة إل ا  ق )و)لة وطنلةو قصتتتتوم  العمل البلرقن والي يتتتتولله  صة لق  وموج ا ،الالي أج قجل النة شتتتت   الوطنلة 

 موج  ق )و  ع ملي وعةر  رث ع ملي موية ةو د األمن ال ذائي والو ذقة ا   ال  ال والئ.  عراا ع مللة و 
ول،   الوع ود مع املعهر الرويل لوو لر الة )ود اخل   على موتتتتتتتت وع  ثي  ول اسل ،ل الة )و)لة للمايتتتتتتتتصتتتتتتتت    -15

وا هذا الرراو قرم   ع ق )ود الونملة اليم اثنم خالل املرلية  ل ،ل.ذه اسهب قوعل قصق ق )و   وضع ووخ ىال لاعلة ق
صن ول الرلس األول الرللل الة )و  املوتتتية ةم املعهر الرويل ومنظمة  لث  2022الرتتتلفلة للمعهر الرويل ا قوللو/متوع 

؛  لم  صن ول الرلس الث   العمل 2015غذقة وال لاعة والرتتتتتتتتتتتنرول الرويل للونملة ال لاعلة ةوتتتتتتتتتتت د ال لاعة الوع قرقة لع م األ
  اسل ،ل الة )و)لة للمايص   ال لاعلة.   لاة لي ا 
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 .2022م قو/أايل  ةم   ع ق )ود الونملة ولاة ة احمل مم الروللة )و ئج ملمويتتتتتتتتتتتتتتة ا الةر  العهروأ  ع الوع ود  -16
ا   شلر ا   ل الة )ود وصن وال موضوع االيوثم لا  ال وخررملونملة الةرلا  صوج ه   ىل امل اثنم  ةر مت عةر  رثم

ابلوع ود مع املعهر الرويل للبلئة والونملةو وم ،  ،ولومبل  لاليتتتتتتتتتتتتوثم ل املصتتتتتتتتتتتتورامو و  ع الة )ود ال لاعي ا و لق ال لاعةو 
اخلناد لوا  قللمي أ  قةل  وآيتل و )ة شت   ةوت د الوحراي  الي قواجهه  وأج م املوت ل،ود الذقن مث  مم الروللة. لاة ة احمل 
ا هذا امللراد والف   الص حنة أم مهاو مع االييش ا فب ائ االيوثم ل املصاول ا ال لاعة و)ُظا األغذقة الي  الة )و)لود

  9.اخل وط الووجلهلة ال وعلة ةو د اقو،مة املصاولة للحل ع و  واعومرا  ةنة األمن ال ذائي الع ملي
لونملة   ع لل  م بوع   مع  لة ومواا و   عرااالوتتتتتتتتتتتتت ، د  ىل أا       الوع ود العرقر  ةم   ع ق )ود الونملة و و  -17

ر الوع ود مع أم )ة اصف قلة الو  ل  الروللة د)واع اقلواا  والنب ات  النقة 1ةت الةرلا . وصوتتتتتتتتتتتتتمل ةعض األمثلة على  لق
املهرا  ابال)ة اض الذي أا م  ىل  صرال اللل  ول صنفلذ االصف قلة من خالل األط  الة )و)لة الوطنلة املوعل ةة فر قر األك ة 

ةوتتتتتت د ايتتتتتتوخرام الرلللو ومن املة ل  م اإلقللمي الف عيعلى املصتتتتتتوو و ىل عةر  لةوم صرلقبلوم ا ياضتتتتتتلوم  2020ا ع م 
ر والوع ود مع مكوب األما املوحر  املعين ابملخرلا  2ة؛ 2023أو ةراقة ع م  2022عةر  لةة صرلقبلة اثلثة ا ا قة ع م 

؛ 2022 قة ع م  صتتراله  لول ا لوايتت الذي" "اللل صوتت قعي ةوتت د مك  حة اة ائا ا ق  ع مرتت قر األك ةواة مية لوضتتع 
وشتتتتتتتعبة  وومفوضتتتتتتتلة األما املوحر  الصتتتتتتت ملة قةول اإل)صتتتتتتت د ورOne Ocean Hubمع م ،  احمللط الوا ر ة ر والوع ود3ة

،لفلة النهوض  م قة    ول 2022 رثم ا قو)لو/  ق اد ا صنظلا  للووتتتتتتتتت لةمرتتتتتتتتت قر األك ة ا منظمة األغذقة وال لاعة 
  لل   وقصتتتتت ها   ع ق )ود الونملة  فوتتتتت ل،ة املة ل اخل   املعين  ةول اإل)صتتتتت د والبلئة. و ةول اإل)صتتتتت د لرتتتتت  ل الرتتتتتل اقن

مع البنق الرويلو وشعبة شاود احملل    وق )ود البح ل ا األما  والوع ودر 4ةا وضع موج  يل ي    ي صلة؛  ،ذلق
م ،  الةت )ود البح ي وق )ود احملل ت   ا مع و  ؛املوحتر و والصتتتتتتتتتتتتتل تة الروللتة لةت ع البحت لو و،للتة اقةول ا ج معتة ملبولد

 إلعراا اولا  صرلقبلة  لكيو)لة ةو د "ةن د الةرلا  ا   ل  و،مة احملل   " وصةرميه .  وج معة ا)جل

 صنملة الةرلا و وامل بوع  و وأاوا  الوعل ا األخ م ر9ة
مت  طالقه   والةلتتتتتت اي امل صب ة فرتتتتتت قر األك ة مه فعظ وضتتتتتتع   ع ق )ود الونملة اولا  للوعل ا اإللكيو  صون ول -18

ابلوع ود مع وطو ل   ع ق )ود الونملة  10ا اإللكيو  الو ةعة ملنظمة األغذقة وال لاعة.، اميلة الوعل  ألعلى املوقع اإللكيو  
اول  ةعنواد ة امج ا)صن لنهج النظ م اإلقكولوجي ا مر قر األك ة وشعبة مر قر األك ة ا منظمة األغذقة وال لاعةو 

. 2021األول مت  طالقه  ا أ،ووة /صوتتتت قن  صنفلذ الصتتتتل يتتتت   والة )ود" –"اج النظ م اإلقكولوجي ا مرتتتت قر األك ة 
 2020يتتتتتتتتتتتبومن/أقلول  ةم )ود الونملة ا صنظلا يتتتتتتتتتتتلصتتتتتتتتتتتلة  لة   عمل ا ياضتتتتتتتتتتتلة عالو  على  لقو شتتتتتتتتتتت لة   ع قو 
"أاا  لورلقب املوتتتتتتتتت ل،م من ةلراد واقعة ا أ  قةل  وجنوب شتتتتتتتتت ل آيتتتتتتتتتل  على ،لفلة ايتتتتتتتتتوخرام  2021أة قل/)لصتتتتتتتتت د و 

ويلوا  صرال اول   .لة"الووخلص لونفلذ اج النظ م اإلقكولوجي ا مر قر األك ة من خالل األط  الصل ي صلة والة )و)
مت ص وق ه  ابلوع ود مع م ،  احمللط  "يتتتتتتتن الووتتتتتتت قع   اخل صتتتتتتتة فرتتتتتتت قر األك ة صتتتتتتت ري  الن  ل"ةعنواد  2022ا ع م 

الوا ر. وأخري او مت  صتتتتترال ثالث اولا  أخ م وايتتتتتولتتتتت  وه  ا املنرتتتتتة الورلقبلة ألم قك  الالصلنلة والبح  الك لق  الو ةعة 
د ةوتتت د الرتتتلر غري الة )و  اود  د متهلرقورت اولاتCapacitación para América Latinaملنظمة األغذقة وال لاعة ة

الي صوخذه  اولة امللن د ملنع الرتتلر غري الة )و  اود  ةالغ واود صنظلا ولاعجمل   ةالغ واود صنظلا واالصف ل ةوتت د الوراةري
                                                      

 details/CONF2216-https://www.ibanet.org/conference اإللكيو)لة على ال اة م الو للمت ا صووا   معلوم    ضتتتتتتتتتتت  لة وصصتتتتتتتتتتت لال  النرو  9
 .details/CONF2217-https://www.ibanet.org/conferenceو

10 https://elearning.fao.org/?lang=ar   
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، ٍف ا  قللا أم قك  الالصلنلة والبح    والةلتتتتتتتتتتتت د عللجمل ةاليمجة  ىل الل ة اإليتتتتتتتتتتتتب )لة ج لقةر؛ واول  ةوتتتتتتتتتتتت د اقق ا غذادٍ 
 11ة.مو  ة ةرول    )ل والك لق 

ايتتوخرام أاوا  الووتتخلص الة )و  وتت د ة وويتت ه  ر ل  ب أ  قةل 1ةالةرلا  أقلتت  ت صةر  أ)وتت ة لونملة  ومت -19
ا مرتتتتتتت قر األك ةو  ةلنظا اإلقكولوجلااخل صتتتتتتتة ةف ع ق )ود الونملة واملوعل ةة فرتتتتتتت قر األك ة اق  لة واملصتتتتتتتورامةو وةنهج 
ولوتللي والصتلف اول ا يتل ل عمللة  ر2ةوابلوةللا وامل اجعة الة )و)لة ليةلة األ ل د امل ئلةو وفة ومة ملت اا  امللك واب ؛ 

"اقق ا ال ذاد ا شتتتتلليت املصتتتت س   والو  لب لوضتتتتع الريتتتتوول امل اجعة الريتتتتوولقة الي و قه  ،ل منهم و ا م   ص 
 ي ش لة  له  املة ل اخل   املعين ابقق ا ال ذاد من مجلة مو ل،م ابلعقن آخ قن. وال اةرقر"

 وقصوم    ع ق )ود الونملة ا)و ج و    من امل بوع  و ال يلم  ا   ل املوج ا  الة )و)لة وامل بوع   املعر   مع  -20

لالطالع على ق ئمة امل بوع   الك ملة منذ صتترول  امللحقشتت ، د  ول  موعة وايتتعة من املواضتتلع. وق جى ال جوع  ىل 
 .CCLM 113/6الوثلةة 

 البل ا  الي صصو لب لل لب من أجل اقرول على معلوم   ةر ثة ةو د صنع الة الا  ر10ة
وهي ق عر  البل ا  ال ئلصتتلة املوعل ةة ابلووتت قع   والصتتل يتت   الو ةعة لف ع ق )ود و FAOLEXصصتتوم  ا  م  -21

على امج قواعر البل ا  املواضتتتتلعلة  ا  الرتتتتلة ا )ظ م  أقلتتتت    ،  ص هي  ر عرا مصتتتتوخرمله وص اقُ مع  ا النمو الونملةو
 .CCLM 113/6منذ صرول الوثلةة  آخ  املصو را  ا هذا الرراقلي  ا م ص ا  ع ل وموآعل للبل ا  الة )و)لة. و 

للصتتتم ح ة صتتتر   لة صنفلذ االصف ل ةوتتت د  PORT-LEXمت  عراا ق عر  البل ا  اخل صتتتة ةوراةري اولة امللن د  -22
الي صوخذه  اولة امللن د ملنع الرتتتتتتتتلر غري الة )و  اود  ةالغ واود صنظلا ولاعجمل والةلتتتتتتتت د عللجملو ةعر اخولجمل  ل    الوراةري

امللن د الوطنلة واإلقللملة ةمن خالل املنظم   اإلقللملة إلاال  مرتتتتتتتتتتتتتت قر  الونفلذ. وجتمع ق عر  البل ا  هذه صراةري اولة
أ لتتتل  من خالل صو رياألك ةر الي مت اعوم اه  ملنع الرتتتلر غري الة )و  اود  ةالغ واود صنظلا ولاعجمل والةلتتت د عللجمل. و 

ر األك ة على صنصتتتلق جهواه  عنر املم ليتتت  و يتتتوصتتت عر ق عر  البل ا  هذه البلراد واملنظم   اإلقللملة إلاال  مرتتت ق
 اعوم ا صراةري اولة امللن د وصنفلذه .

وج م ع ضتتتتته  خالل  2022ا م لع شتتتتته  م لس/آ ال  AQUALEXومت  طالل ق عر  البل ا  املواضتتتتتلعلة 2 -23
العمل ج ٍلو لهن   ةووا   املوالاو  د و  و لرقو ص وويشتتتت قط . ومت  )و ج ةُعلر  لقاأليتتتتبوع الع ملي للمل ه ا اا، لو الصتتتتن  لو 

 ملواصلة  ث اد ق عر  البل ا  ةوحللال  الةوا)م الوطنلة املوعل ةة ابملل ه والركوة اخل صة ابأل واض الع ة   للحروا. 
 و د .2022 قوللو/متوع ا LEX-AMR مت  طالل ق عر  البل ا  اخل صتتتتتتتتتتتتة فة ومة ملتتتتتتتتتتتت اا  امللك واب و  -24

 ق عر  وهي اإلن ئيو للوع ود الن وولة والو، لة للونملةر النق  )لة ةالو، لة  للمنغ صتتتتتتتتتتتتتتنرول من ممو لة هذه البل ا  ق عر 
  وال ذائلة. ال لاعلة النظا ا امللك واب  مل اا  مة ومة ك  حةف املوعل ةة والصل ي   الوو قع   جتمع مواضلعلة ةل ا 

خالل املامت  الع ملي  SSF-LEXوعل ةة فرتتتتتتتتتتت قر األك ة الرتتتتتتتتتتت ري  الن  ل من امل مع  طالل ق عر  البل ا  امل -25
فن يتتتتتتبة  2022رتتتتتت ري  الن  ل الذي يتتتتتتلعةر ا جنوب أ  قةل  ا )و من/صوتتتتتت قن الث   الال اةع ةوتتتتتت د مرتتتتتت قر األك ة 

. و د ق عر  البل ا  املواضتلعلة هذه اررة 2022ابلصتنة الروللة ملرت قر األك ة وص ةلة األ ل د امل ئلة اق  لة  اال وف ل
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االلو ام   الروللة عن معلوم   مع املالمح الة  قة  صةر مابلك مل لة  ع مرتتتتتتتتتتتتتت قر األك ة صتتتتتتتتتتتتتت ري  الن  ل. ،م  أا  
  واإلقللملةو  لتتتال  عن حتللل موج  للةوا)م والصتتتل يتتت   الوطنلة الي صعون  ا  صتتتلة ابلنصتتتبة  ىل مرتتت قر األك ة صتتت ري 

 الن  ل والي صرعا صنفلذ اخل وط الووجلهلة ال وعلة للم د ايورامة مر قر األك ة ص ري  الن  ل.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -ا رابعً 
  د  ةنة الواود الريوولقة والة )و)لة مرعو   ىل الةل م ف  قليت -26

  و  صبم  ص اه من يب  ؛األخذ علم   ةوة ق  اإل  طة هذا وصةر  الووجله  رأة

واألخذ علم  و على وججمل اخلرو و ابةهوا الي قبذس    ع ق )ود الونملة ا م  قوعلق فب الصجمل اخل صة ةوةللا  ربة
األث  االجوم عي واالقورتتتت اي للووتتتت قع   وجمهواه ا   ل الوواصتتتتلو ف  ا  لق امل ئر  املصتتتتورق   ال  لعة 

 و لع األعل د على اعا مثل هذه املب الا ؛املصووم واحمل ض   الة )و)لةو وص

  علتت د وأصتتح ب املرتتلحة اآلخ قنلواألخذ علم   ةو اقر صوا   املعلوم   والووجله   الة )و)لة املخرتترتتة  رجة
 للهتت و فتت  ا  لتتق من خالل قواعتتر البلتت ا  الةتت )و)لتتة الف علتتة والتترولا  الوعللملتتة  و مكتت )لتتة وصتتتتتتتتتتتتتتوسا

 )و)لة الر ال  عن املنظمة؛اإللكيو)لة واملوج ا  الة 

 األلةع األ لتتتتتتتتتتتتلل  والو ،لر  را ا على أسلة وجوا أط  ق )و)لة يتتتتتتتتتتتتللمة وصنفلذه  الفع  ل من أجل حتةلق  راة
 لعمل ا   ل ق )ود الونملة.اوأهراف الونملة املصورامةو واألخذ علم   ابق جة  ىل عايا  موالا 
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