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 بعد املائة واألربعونالدورة الساددة 

 2102نوسان / أبرول  22-22روما، 

 بالنسبة لوالوة منظمة األغذوة والزراعة التطورات يف املنتدوات ذات األهموة 

 

 وجزامل
م

ؾسم،محياطماجمل(ادلـظؿة)عنمخطةماظعؿلماظػورؼةمظؿفدؼدمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمم13-2متاذقًامععماإلجراءمم

م مظوالؼة مباظـلؾة مادلـؿدؼاتماألخرىمذاتماألػؿقة متطوراتميف محيدثمعن ممبا مادلـظؿةسؾؿًا ماظملوخال. لاددةماظدورة

م:ةادلواضقعماظؿاظقسنمسروضمؼدممواألربعنيمبعدمادلائةمظؾؿفؾس،مدؿ
م

مةتؼادممادلـاصعمميفمإرارمادلعاػدةماظدوظقةمبشلنمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسم

مادلممترماظدوظيماظـاغيمظؾؿغذؼةمم

مظؾغاباتاظعادليماظقوممم

ماألوديمم ماظعاعةاظدورة ماظعاعةميفماجالمدلمظؾفؾلة مواظلقادة مبنيماظعؾم ـفاجماظعؿلماحلؽوعيماظدوظيمظؾلؾة

ماظؿـوعماظؾقوظوجيموخدعاتماظـظمماإلؼؽوظوجقة

م"ؾىماجلوعميفمأصرؼؼقاعوحدةمظؾؼضاءمسمةفجمجدؼدُغ"م:ضةمودوظقنيراؼادةمأصظاجؿؿاعمم

اظؿعاونمبنيماظوطاالتماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًامهلام 

م

 .واألربعني بعد املائة للمجلس للعلم ال غريساددة عرض املواضوع املذكورة أعاله على الدورة الت
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موالزراعةلألغذوة  تقادم املناػع  يف إطار املعاهدة الدولوة بشأن املوارد الوراثوة النباتوة- أواًل

م

مظألشذؼةمم-3 ماظـؾاتقة ماظوراثقة مادلوارد مبشلن ماظدوظقة مادلعاػدة مإرار ميف مادلشرتطة مادلـاصع ميف مدرؼع متودع مػـاك طان

موشريماظـؼدؼة ماظـؼدؼة مدواءمواظزراسة، ماظـؾاتقةمذيةاظـام،سؾىمحد ماظوراثقة مادلوارد مسنمادؿكدام صـدوقمتؼادمموميّولم.

همؼوّجصـدوقمعؿعددماألررافممػذاو.مهارؼعاظدورةماظـاغقةمدلشيفمإرارممتلعةمسشرمعشروسًامادلـاصعمظؾؿعاػدةماظدوظقةمحاظقًا

مادلزارسنيمسؾىماظؿؽقفمععمتغريمادلـاخم ماظغذائيمعنمخاللمعلاسدة ماألعن مظؾـاء ماظـاعقة ماظؾؾدان مدلشارؼعميف معاظقة عوارد

ضدمداػؿتمجفاتمو.ماظؿؼؾقدؼةمفمممارداتفممورصاععوتعؿقممشرمغوموإدارتهمبلورةمعلؿداعةوراثيمؿـوعماظىماظواحلػازمسؾ

،ماأعرؼؽقمادوالرم5م793م321بـقومماظلـدوقماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةوإدؾاغقاموإؼطاظقاموموإؼرظـداعـلمأدرتاظقامم،عادمة

ععمموجيريمحاظقامتـػقذمعشارؼعمتؼادممعـاصعمجدؼدة.مؼارغةمععماظدورةماألوديسشرةمأضعافمعوػومعامميـلمزؼادةممبؼدارم

وصقؿامؼؿعؾقم.مأعرؼؽاماظودطىمواجلـوبقةواظشرقماألدغىموأصرؼؼقامويفمأدماءمآدقاممبؾدًام13عـظؿةمذرؼؽةميفمم311أطـرمعنم

ماظـؼدؼة،ب مشري مادلـاصع ممؿؼادم ماألررافمادلؿعاضدةوضع معن ماظعدؼد مرؾبم، مسؾى مابـاء مظؾؿعاػدةمظرئادياجلفاز م،اظؿابع

م.وغؼلماظؿؽـوظوجقاموبـاءماظؼدراتمادلؿعؾؼةمبادؿكداممادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمتؾادلمادلعؾوعاتبشلنممخمؿؾػةمعؾادرات

م

 املؤمتر الدولي الثاني للتغذوة- ثانوًا

م

دلممترماظدوظيماظـاغيمادلعينمباظؿغذؼةماظذيمدقعؼدمامـظقمبؿوعـظؿةماظلقةماظعادلقةممـظؿةماألشذؼةمواظزراسةتؼوممع-م2

يفمروعاميفماظػرتةمعنماجؿؿاعمصينمحتضرييموعنمادلؼررمأنمؼعؼدم.م2137يفمروعاميفمسامميفمعؼرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم

م.2131تشرؼنماظـاغيم/مغوصؿربم35إديمم31

م

م.ثالثةمأؼاممتهعدسؾىمادللؿوىماظوزاريممذاعاًلمًادوظقمًاحؽوعقمًاعممترظؿغذؼةمبامادلعينمادلممترماظدوظيماظـاغيقؽونمد-م1

لعىمقود.مسؾىمدمومطافميفمسلرغااظؿغذؼةماظرئقلقةمرغةموإرارمعمدليمدلعاجلةمحتدؼاتمإديماضرتاحمدقادةمعقلعىمود

ماظؿغذؼةمأؼضًا مضضاؼا ماظدوظيمبشلن مأوظوؼاتماظؿعاون مإديمحتدؼد مدو. مادلممتر معنمقفؿع ماظلقاداتماظورـقة مصاغعي طؾار

موشريػووطاالتموزاراتم مواظلقة ماظوزاراتممااظزراسة مضعن معع مادلؿقدةمواظوطاالتمذاتماظلؾة، موطاالتماألعم معن ادة

محؽوعقة مشري معـظؿات مذظك ميف ممبا مادلدغي، مواجملؿؿع مأخرى مدوظقة محؽوعقة ماخلاصمموعـظؿات مواظؼطاع وباحـني

حتّلنمبفامغظمماألشذؼةماظورـقةمواظعادلقةمواظـظممميؽنمأنمقةماظيتمؽقػبشلنماظماتوظوؼاتماظلقادأوادللؿفؾؽني،مظؿقدؼدم

م.ؼةذاتماظلؾةماظـؿائجماظؿغذو

م

 للغاباتالعاملي الووم - ثالثًا

م

مادلؿقدةأ-م7 مظألعم ماظعاعة ماجلؿعقة مسؾـت م، ماظؼرار مخالل ماظعادليم/عارسم23م،A/RES/67/200عن ماظقوم آذار

اجلؿعقةمتمسـدعامأوصماظلؾعقـاتخامتةمغاجقةمظعؿؾقةمحتضريؼةمروؼؾةمؼعودمتارخيفامإديمبداؼةممذظكطانموم.ظؾغابات
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يفمخدعةماظذيمتؾعؾهماظغاباتماهلاممنغشاءمؼوممسادليمظؾغاباتمظؿلؾقطماظضوءمسؾىماظدورمظؾزراسةمبمياظعاعةمظالحتادماألوروب

م.ادلؾاذرةموشريمادلؾاذرةادلػقدةمظؾشرؼةمعنمخاللمتلثرياتفاما

م

ماظغاباتمضّق-م5 ميفمدورتفؿتمجلـة ماظعشرؼن ما مظؾغاباتمؿحاتأاظػرصماظيتمم2131سام ماظدوظقة ماظلـة م،2133فا

وضدمضدعتمػذهماظؿوصقةمإديم.مظؾغاباتمسادليمبقوممعؾادرةموصؽرةماالحؿػالمـظؿةميفمتعزؼزمادلاألسضاءموؼـظرموأوصتمبلنم

مهاالحؿػالمبتؿعؾقمبأؼدتمإغشاءمؼوممسادليمظؾغاباتمععمأغشطةمميت،ماظ2133ـظؿةمساممادلدلممترماظلابعةمواظـالثنيماظدورةم

م1.ـظؿةادلماؿـلقؼفتؼوممب

م

اجملؾسمؼدسممدلـؿدىماألعممادلؿقدةمادلعينمباظغاباتمأنمماظؿادعةأوصتماظدورةمم2133سامممسؾىمعلارمعواز،ميف-م3

ظشراطةماظؿعاوغقةمتماوأسرب.مسادليمظؾغاباتؼوممإغشاءمواجلؿعقةماظعاعةمظألعممادلؿقدةمألعممادلؿقدةمظاالضؿلاديمواالجؿؿاسيم

م.ؼوممسادليمظؾغاباتإلغشاءممسنمدسؿفاممأؼضًاميفماجالماظغابات

م

يفمو.مإجراءاتمذاختام2133ساممماجلؿعقةماظعاعةمظألعممادلؿقدةميفمدورتفملمتلؿطعمايفمشقابمعشروعمضرار،م-م3

اظلابعةمواظلؿنيمإديماظدورةمعشروعمضرارممواظلنيم،33مـجملؿوسةماظمرئقلًامااجلزائر،مبوصػفطلمعنمضدممم،وضتمالحق

ماسُؿ مادلؿقدة مظألعم ماظعاعة مطاغونما/ؿدميفمدؼلؿربظؾفؿعقة م2132ألولمسام م. مادلؿقدةمعنمأعاغةمورؾبماظؼرار عـؿدىماألعم

مباظغابات ممادلعـى متؼوم مأن مواظزراسة ماألشذؼة معـظؿة معع مباظؿعاون مبؿقلري مظؾغاباتمقوماظتـػقذ ماظعادلي مادؿفابو. هلذامة

مدلـظؿةمذعاروضعتمام:اظطؾب مدوظقًا ماًا األدواتممعاتموغشرظؿؾادلمادلعؾوماإلغرتغتسؾىمذؾؽةممًاعوضعوأسّدتمظقوم؛مهلذا

إديمتدسوػمماظغاباتمذاتماظلؾة،ممأجفزةععمرؤداءماتلاالتمعـؿظؿةمملتغشوأكذػاماألسضاء؛مؼؿدسمماإلجراءاتماظيتمظ

األذفارموتؼادممػذهماخلربةمععماجملؿؿعمغرسماظعادلقةمظاحلؿؾةمخلوصًامظالحؿػاالت،موماظـظرميفماختاذمإجراءاتمدسؿًا

م.اإلغرتغتعادليمظؾغاباتمسؾىماظقومماظاظعادليمعنمخاللمعوضعم

م

مطانم-م8 مرصقعمادللؿوىم2131احلدثماظدوظيماظرئقليمظعام مواظزراسة،ماجلزء ماألشذؼة معـظؿة عنم،محتتمرساؼة

ماظـاظثمظؾغاباتمادلؿودطقةا ميفماظذيممألدؾوع م/عارسم23سؼد ماجلزائروآذار مادؿضاصؿه مادؿضاصتم. مإديمذظك، وباإلضاصة

م،ادلدؼرماظعام،ممبشارطةماألسضاءمواإلدارةمااصؿؿقفم،ـظؿةادليفمعؼرماظعادليمظؾغاباتممدؾةماظقومادلـظؿةمعـادؾةماحؿػاظقةممبـا

مغ ماظطؾقعقةدقاقممضؿناظغاباتموضشتمصقفا مادلـازر ماالضؿلادؼةم. مادلؿقدة مدسؿتمادلـظؿةماالحؿػاالتميفمجلـةماألعم طؿا

ظشروعميفمسؿؾقةماماطةماظؿعاوغقةميفماجالماظغاباتظشراأسضاءمعنمادلـظؿةممتوسالوةمسؾىمذظك،مرؾؾ.مألوروباميفمجـقف

م.يفمادللؿؼؾلمظؾغاباتاظعادليمختطقطمظالحؿػاالتمباظقومم

م

م

م

                                                      
م33-37اظػؼراتممC 2011/REPاظوثقؼةمممم1
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نها  العمل اكحوومي الدولي للللة بني العلم والسوادة العامة يف مل للجلسة العامةالدورة األوىل - رابعًا

 جمال التنوع البوولوجي وخدمات النظم اإلووولوجوة

م

ماظؼرارماخلاصم(2133حزؼرانم/مؼوغقو)ظؾؿممترماظلابعةمواظـالثونم،مرحؾتماظدورةم37/2133اظؼرارممػاؿاداسؿب-م9

مب موخدعاتماظـظممنغشاء ماظؾقوظوجي ماظؿـوع ميفماجال ماظعاعة مواظلقادة مبنيماظعؾم مظؾلؾة ماظدوظي ماحلؽوعي ماظعؿل عـفاج

خالفمذظكمدسم،ممأوم،(ادلشارطةميفمادؿضاصة)ادؿضاصةمومإغشاءعرضملنمؼبفمادلممترمادلدؼرماظعاممطّؾطذظكم.ماإلؼؽوظوجقة

شريهمعنمادلـظؿاتماظدوظقةمذاتماظلؾة،مذرطمأنمتغطىماظؿؽاظقفممبواردمعنمخارجممععاحلؽوعيماظدوظيممعـفاجماظعؿل

اظقوغلؽوموباظؿعاونماظوثققمبنيمبرغاعجماألعممادلؿقدةمظؾؾقؽةمم2132حزؼرانم/مميفمدورتهميفمؼوغقواجملؾسمبمورّح.مادلقزاغقة

مدلـفاجماظعؿلظدوراتماالجؿؿاعماظؽاعلموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموبرغاعجماألعممادلؿقدةماإلمنائيميفمإسدادماجلؾلاتماظعاعةم

م.دلـفاجماظعؿليفمادؿضاصةماألعاغةماظعاعةمةمشارطبادلادلشرتكمماواضرتاحفماحلؽوعيماظدوظي

م

م23إديمم23أدلاغقا،ميفماظػرتةمعنمم،يفمبونماحلؽوعيماظدوظيمؿلدلـفاجماظعمظؾفؾلةماظعاعةسؼدتماظدورةماألوديم-م31

ؿعددماظؿكللاتمسؾىمادرتاتقفقةمادلصرؼقماخلرباءمواصقموماعؽؿؾفماجلؾلةماظعاعةمتاغؿكؾوضدم.م2131طاغونماظـاغيم/ؼـاؼر

قةموطذظكماظرتتقؾاتمواإلجراءاتمادلاظماظالئقةماظداخؾقةيفمإرداءمموأحرزمتؼدعًام2138-2137ؾػرتةمظؿطوؼرمبرغاعجمسؿلمظ

حماظذيمضدعؿهمادلـّؼاالضرتاحمادلشرتكميفممأؼضًامةاظعاعماجلؾلةمتوغظر.مبونعؼرػاميفمقؽونماظيتمدادلمدلقةمظألعاغةماظعاعةم

.م"دوظيمعلؿؼلمجفازمحؽوعي"بوصػهملمغشُأاظذيممعـفاجماظعؿلعاغةمادلشرتطةمألإلدارةمبشلنمااألعممادلؿقدةماألربعممأجفزة

األعممادلؿقدةمعنمبرغاعجمعنمذظك،مرؾبممبداًلو،معـفاجماظعؿلشرتكمإلدارةمأعاغةمادلضرتاحماالسؾىممؾلةماظعاعةاجلواصقمتوملم

م مأعاغة متزوؼد ماظعؿلظؾؾقؽة معـفاج م، مأعام معلموظة ماظعاعةاظيتمدؿؽون ماظعؿلماجلؾلة مبدلـفاج مؼؿعؾق مصقؿا اظلقاداتم،

عنممعـفاجماظعؿلصؾةمعمدلقةمععمإرداءمربعماألعممادلؿقدةماألمأجفزةعنمطذظكمماالجؿؿاعمرؾبو.ملائلماظربغااجقةادلو

م مظعؿل متعاوغقة مترتقبمذراطة ماظعؿلخالل موأعاغؿهمعـفاج م. مورؾب معن مظربغاعج ماظؿـػقذي مظؾؾقؽةادلدؼر مادلؿقدة ،ماألعم

توزقفمم،عاعةاجلؾلةماظبرغاعجماألعممادلؿقدةماإلمنائيموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعؽؿبمومباظؿشاورمععمرؤداءماظقوغلؽو

ويفم.مسارةاإلاظؿوزقفمأومعـاصبماألعاغةمعنمخاللمعلءمم،األعممادلؿقدةمأجفزةباظؿعاونمععم،موعـفاجماظعؿلعاغةمألرئقسم

م.عـفاجماظعؿلألعاغةمنيمعوزػنيمخمللإديمإسارةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممةاظعاعماجلؾلةمتػذاماظلدد،مدس

م

، "موحدة للقضاء على اجلوع يف أػروقواو ةنهج جدود"دولوني و ونيققادة أػرورػوع املستوى لاجتماع - خامسًا

 بابا، إثووبواأ، أدوس 2102متوز / وولوو  0حزوران ــ / وونوو 21

م

اظربازؼلموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةميفمأدؼسمأبابا،مإثقوبقا،ميفميفمأسؾـتمعػوضقةماالحتادماألصرؼؼيموععفدمظوالم-م33

ضوتفمماجلؿاسقةمظؾؿلثريمسؾىمادؿكداممظؿؽـقفمأسؿاهلممودقؿؽاتػونممػمالءماظشرطاءمأنم2132تشرؼنماظـاغيم/غوصؿربم23

.ماجلفودماظيتمتؾذهلاماحلؽوعاتموذرطائفاميفماظؿـؿقةمظؾؼضاءمسؾىماجلوعمواغعدامماألعنماظغذائيمودوءماظؿغذؼةميفمأصرؼؼقا

إديمعلؿوىمتـفضمأنمعنمنمأصرؼؼقامميّؽمعلؿوىاظؿزاممدقاديمضويمؼؿفؾىمسؾىمأسؾىموجودماظشرطاءماظـالثةمأنموؼعؿؼدم

م مبػعاظقة ماظؿؽّقفمواظؿقديموتعزز معلؿدامدفوظة مسؾىمدمو ماجلوع معن ماحلد ماظؾؾدانممغظرًاو. مععظم ميف ماظزراسة ألوظوؼة



5 CL 146/INF/6 

امرئقلقةميفمػذاغطالقماظربغاعجماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقامغؼطةموضطاعماظزراسةمؼؽونماألصرؼؼقة،مالمبدمعنمأنم

م"احلػازمسؾىمزخمماظربغاعجماظشاعلمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفمأصرؼؼقا"إديممعػوضقةماالحتادماألصرؼؼيمنمتوجهأماظواضعو.ماظلدد

وتوظقدمؿقؼققماظـؿومظمضاررةيفماظؼارةماظزراسةمجبعلمظؿزاممأصرؼؼقاماظلقاديمادللؿؿرمسؾىماسؾىمعدىماظعؼدمادلؼؾلمذفادةم

م.وياألعنماظغذائيمواظؿغذحتؼققماظػؼرمواحلدمعنمصرصماظعؿلموتوظقدماظدخلمومزؼادةادلؿعؾؼةمبواألػدافماظـروةم

م

ظشراطةماجلدؼدةموطاظةماعػوضقةماالحتادماألصرؼؼي،مباظؿعاونمععمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموتؼومميفمػذاماظلقاق،م-م32

مةعوحدومةغفجمجدؼد"دوظقنيمومضةراأصمؼادةرصقعمادللؿوىمظؿـظقمماجؿؿاعمب،مععفدمظوالوم(غقؾاد)أصرؼؼقامميفمؿـؿقةاظعنمأجلم

دقؽونممبـابةم،م(2131متوزم/مؼوظقومم3حزؼرانمــم/مؼوغقوم11مبابا،مإثقوبقا،أأدؼسم)،م"ظؾؼضاءمسؾىماجلوعميفمأصرؼؼقا

مادلؿعددؼنممةوسدمجعاغرب مظشراطةظؿرصقعمادللؿوىمألصقابمادللؾقة مسؾىمادلعاملماظرئقلقة ماظضوء ماالحتادمملؾقط عػوضقة

عامؿعماجلاهلدفمػومو.مدسممعؾادراتموبراعجمأصرؼؼقامظؾؼضاءمسؾىماجلوعظمععفدمظوالم/معـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم/ماألصرؼؼي

م مبني ماظرؤداء مدول مواحلؽوعات مواظشرطاء ماإلضؾقؿقة ماالضؿلادؼة مواظؾفان ماألصرؼؼقة مادللؿوؼات مةواإلضؾقؿقمةاظدوظقسؾى

مادلدغةواظورـق ماخلاصمواجملؿؿع ماظؼطاع ميفمذظك ممبا م، مسؾىمظؿي، مسؾىمأسؾىمعلؿوىمواالتػاق ماظلقادقة ماإلرادة فدؼد

ماظؿـلققمادلوحدم مظضؿان مادلؾادئمواالدرتاتقفقاتمواإلجراءاتمادلؾؿودة معن كؿؾفمادلؾادراتماجلارؼةمدلاجؿوسةمعشرتطة

بنيمماتظشراطعنماةموأذؽالمعؿـوسمقةرتتقؾاتماظؿؿوؼؾظعنماأغواعمعؾؿؽرةمومتـلم.ماظراعقةمإديماظؼضاءمسؾىماجلوعميفمأصرؼؼقا

م ماالدؿؽؿاغي ماجلـوبمواظلـدوق مبنيمبؾدان ماظؿعاون معن مجدؼدة مواخلاصموأغواع ممتوؼلمألاظؼطاسنيماظعام معلادر صرؼؼقا

م.وادؿكداعفاميفماظؼطاعماظزراسيؼـؾغيماالدؿػادةمعـفامحمؿؿؾةم

م

 التعاون بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا  -داددًا

م

وطاالتماألعممادلؿقدةماظيتمتواصلمذياسقة،ممادؿؿرارماجلوعميفماظعاملمودوءماظؿغذؼةمؼؿطؾبمجفودًابلنمإدراطًام-م31

تؿكذمعنمروعامعؼرًامهلاموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمظألعممادلؿقدةموبرغاعجماألشذؼةماظعادليمواظلـدوقماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةم

مواظؿؽاعلميفماظعؾظماظعؿلمععًا ماظؿكزر معنماجملاالتموطذظكميفمدقاقمفؿعمبنيمأوجه ادللؿوىممةرصقعمةسادلقسؿؾقاتمدؼد

م معـادؾاتمووعؾادرات مجارؼة، مجدولعن ممعـل مبعد مدلا مظؾؿـؿقة مادلؿقدة ماألعم مأسؿال مو2135سام م، مدقاقمخلوصًا يف

سةموبرغاعجمعـظؿةماألشذؼةمواظزرااظيتمتؼودػامبشؽلمعشرتكماظغذائيمواظؿغذؼةمماألعنادلشاوراتمادلواضقعقةمبشلنماجلوعمو

وباإلضاصةمإديمذظك،م".مراضةمعنمأجلماحلقاة.متغذؼةماظؽوطب"ذعارماظذيمؼرصعم،م2135عقالغوممععرضاألشذؼةماظعادليم

جلـةماألعنمػاممعنمادلـؿدؼات،معنمعـلمسددمععموطاالتماألعممادلؿقدةماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًامهلامبشؽلموثققممتؿعاونم

طاغونم/عـذمؼـاؼرو.ماؿوشريػمقعةمادللؿوىمادلعـقةمباظؿلديمألزعةماألعنماظغذائيميفماظعاملصرضةماظعؿلماظرصماظغذائيماظعادلي

م.دلـاضشةمتعزؼزماظؿعاونباغؿظاممرؤداءموطاالتماألعممادلؿقدةماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًامؼؾؿؼيم،م2132اظـاغيم

م

متعاوغمواصلت-م37 متعزؼز مهلا معؼرًا معنمروعا ماظيتمتؿكذ مادلؿقدة ماظؼطريمأؼضا،معـلموطاالتماألعم مسؾىماظلعقد فا

وػيم،ماظعاملماجلزءماجلـوبيمعنيفمصقؿامبنيماظؾؾدانممتؾادلماحلؾولماإلمنائقةميفماجاالتماظؿؽـوظوجقاموادلعرصةمواخلربات

معنماظؼضاءمسؾىم ماظؿغذؼةمسؾىمدموماجلوعموجزءمالمؼؿفزأ ماألعنماظغذائيمودوء اجلفدماظذيمتؾذظهميفمو.معلؿداماغعدام
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ماظ مؿـشقط ماظظؿزاعفا ماألعد مطوؼل ماجلـوبباظؿعاون مبنيمبؾدان مم،صقؿا مذراطة مبنرداء ماظدوظيمضاعتمادلـظؿة ماظلـدوق عع

لـدوقمبرغاعجمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمواظ"صقؿامبنيمبؾدانماجلـوب،معـلماظؿعاونمعؾادراتميفمتـػقذمظؾؿـؿقةماظزراسقةم

م"اظلغريةمصقابماحلقازاتماظزراسقةألعشروعماظلوقمادلوجهم"أومم"ظلاحلماظػؼراءاظدوظيمظؿـؿقةماظزراسةميفمصقاشةمدقادةم

سؾىمإغؿاجماألرزموتربقةماألحقاءمادلائقةموغظمماظذيمؼرطزمصقؿامبنيمبؾدانماجلـوبميفمدرياظقونماظؿعاونمميفمأغغوال،موبرغاعج

م.تعزؼزماظؿفارةماظزراسقة

م

ماظشراءؿفرؼيبماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةميفماظربغاعجماظمصـدوقععمبرغاعجماألشذؼةماظعادليمومشارطتمادلـظؿةمأؼضًات-م35

م ماظؿؼدم مخدعة م(2131-2113)يف مو. مادلـظؿة ماظلـوؼادلادؿضاصت ماظشراءمةاظرابعمةشاورة ممدلؾادرة ماظؿؼدم مخدعة يفميف

عنمروعامموطاالتماألعممادلؿقدةماظيتمتؿكذعنممأطـرماغؿظاعًاعشارطةم،موبفدفماظؿوصلمإديم2131طاغونماظـاغيمسامم/ؼـاؼر

دؿػادةمادلـؾىمعنمطػاءاتمطلمالادرتاتقفقةمعشرتطةمظإديموضعمـظؿةمادل،مدستمعؾادرةماظشراءميفمخدعةماظؿؼدممعؼرًامهلاميف

م.اظوطاالتمعن

م

اظلاحل،موذظكمبفدفمموإضؾقماظؼرنماألصرؼؼيميفموطاالتماألعممادلؿقدةماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًامهلامبرزمتعاونم-م33

ماظغذلنيمحت مواظؿغذاألعن مويمائي مفمتؽّقوزؼادة مادلعقشة مدؾل مظألخطار مادلعرضة معنمخالل ماظزراسةبراعج مسؾى م.ضائؿة

ماظؿعاونميفمشؿلمؼو مسؾىمػذا ماظلاحلممإضؾقمبعضماألعـؾة مبراعجموعشارؼع ماألشذؼةمتـػقذ موبرغاعج مبنيمادلـظؿة عشرتطة

ماظؽوارث مأخطار معن ماحلد معـل موماظعادلي، مررؼق ماجؿوساتماألوخاررة ماظغذائيضقادة معن مو. ماإلصرؼؼييف متعؿلاظؼرن م،

شؿلموضعمخاررةمررؼقمظؿعاونمبؾدانمتسؾىمسددمعنمادلؾادرات،ممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموبرغاعجماألشذؼةماظعادليمععًا

م.إدارةماظؽوارث/حلدمعنمخماررماظؽوارثيفمامادلكؿؾػةاظؼرنماإلصرؼؼيم

م

وطاالتماألعمممتسؾىماظلعقدماظؼطري،مأرؾؼصّعاظةمؾىمذراطاتمتلؾقطماظضوءمسوتعزؼزمروحماظؿعاونمظؾؿزؼدمعنم-م33

ادلؽؿبماإلضؾقؿيمظػرؼقمدؼـةماظعفدماحلعـلماجلائزةمم،ؾارزؿعاونماظظدلؽاصلةماعؾادرةمادلؿقدةماظيتمتؿكذمعنمروعامعؼرًامهلام

ميفمعوزاعؾققمإلصرؼؼقا ميفمتشفقعموتلعلم. ماظـلؾقةممعنمقةػعاظبمظالدؿػادةزؼدمعنماظؿعاونمبنيماظوطاالتمادلادلؾادرة ادلزاؼا

م.ظؾـفوضمباألعنماظغذائيمواظؿـؿقةماظزراسقةمادللؿداعةوادلعارفم

م


