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  �ادسلا االج��اع

  الع� �ةلل��ة الف�ع�ة للق�اء على ال��ع في ال���قة 
)9/12/1220(مق� األمانة العامة:   

  أوًال :

– 102د.ع  - 2206) رق< (ق 102االق�$اد; واالج��اعي في دورته (ت�ف�9ا لق�ار ال��ل7  -
6/9/2018،(  

ق�ارات الق�< الع� �ة GEأن إنGاء آل�ة ع� �ة مع��ة E��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة في و  -
  ال���قة الع� �ة، 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة  ال�اEعت�ص�ات االج��اع و  -
  ،E�ق� األمانة العامة 30/6/2018الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة  الRام7ت�ص�ات االج��اع و  -
  ،مانة العامةE�ق� األ 22/11/2018الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة  ال�ادست�ص�ات االج��اع و  -
  ،E�ق� األمانة العامة 12/6/2019الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة ال�اEع ت�ص�ات االج��اع و  -
  ،E�ق� األمانة العامة 18/12/2019الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة الSام' ت�ص�ات االج��اع و  -
  ،م' خالل تق��ة االت$ال ال��ئي األمانة العامةE�ق�  9/12/2020الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

في الBول  2030لل��ة الع� �ة ل��اEعة ت�ف�9 أهBاف ال����ة ال���Bامة ال�اسع ت�ص�ات االج��اع و  -
  ،م' خالل تق��ة االت$ال ال��ئي E�ق� األمانة العامة 30/6/2021الع� �ة، ال9; عقB ب�ار�خ 

  

م6  9/12/2021ت4 عق االج��اع ال�ادس لل*�ة الف�ع�ة للق/اء على ال*(ع في ال��&قة الع�%�ة ب�ار#خ     

فق تع<ر م=ار>ة معالي  ج�ه(ر#ة ال�(دان ون:�ًا لل:�وف ال&ارئة ال�ي ت�� بها خالل تق��ة االت$ال ال��ئي

رك وت�أس االج��اع ن�اIة ع6 س�ادته وز#� الFراعة وال�(ارد ال&�Eع�ة في أع�ال الل*�ة ورئاس�ها ، وق شا

األس�اذة/ ل�لى ق�4 ال�� أح� و>�ل وزارة الFراعة وال�(ارد ال&�Eع�ة I*�ه(ر#ة ال�(دان ال�Kلفة،  و%�اء عل�ه 

  
  األمانة العامة

  إدارة ال����ة ال���Bامة وال�عاون الBولي

  ــــــــــــــــــــــ
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نS الع*�RF می� إدارة ال����ة ال���امة وال�عاون الولي I*امعة الول الع�%�ة  /وز#� مف(ض قامO ال��ة

ش�اكاتها مع م�Xلف م=��ة إلى دور األمانة العامة في تعI ، F#Fال�ادة الV/(ر وال��ح�Uاالج��اع  Iاف��اح

في ض(ء األه��ة خاصة و  .في الول الع�%�ة 2030الفاعل�6 االقل����6 والول��6 م6 أجل دع4 ت�ف�< خ&ة 

س�فادة م6 األدوات الاع�ة واال الXاص Iعق ال=�اكاتو  م6 أهاف ال����ة ال���امة 17لهف ال��Fایة ل

 dق�Vامةل�العام  6وقعO في شه� أك�(%� مق األمانة العامة ل*امعة الول الع�%�ة  وأوضOV أن .االس�

 fف الهام، ح�مع  ت&لع األمانة العامةال*ارR م<>�ة تفاه4 مع شKEة ب�(ك ال&عام اإلقل���ة ت�ف�<ًا له<ا اله

 ال�=�وعات�ك إلى ت��#ع وت��ة ال����ة في ال��&قة الع�%�ة وت�Eي عد م6 ال=KEة م6 خالل ه<ا ال�عاون ال�=�

اإلقل���ة ال�ي تهف إلى رفع ال(عي وال��و#ج ألهاف ال����ة ال���امة ووضع معای�� لالس�امة لل�iس�ات 

الX&ة  لىت. >�ا أشارت إال��Xلفة، و><لk دع4 الول الع�%�ة األك�l اح��اجًا وتلk ال�ي تعاني م6 نFاعا

Iال�عاون  األمانة الف��ةوال�ي قامO ب(ضعها الع�%�ة للق/اء على ال*(ع في ال��&قة الع�%�ة ال��ف�<mة لل�Eادرة 

دة ل�فع�ل األول(#ات ال�Eع ال�ي ی�/��ها Vف إلى وضع ب�امج وان=&ة وم=�وعات ممع ال=�>اء ح�f ته

  Iإذن هللا.  اإلnار االس��ات�*ي، لالن�هاء م6 ال�Eادرة خالل العام القادم

��اسات ال�ي ال�ع�ف على أول(#ات الول الع�%�ة م6 أجل تVق�d ال >�ا أكت Iأن هف ه<ا االج��اع ه(  

س�Vقd الق/اء على ال*(ع م6 خالل األن=&ة وال�Eامج وال�=�وعات اإلقل���ة ال�ي س�=Kلها الX&ة ال��ف�<mة 

 2030لل�Eادرة، والور الهام ال<m Rق(م Iه الق&اع الXاص >=�#k أساسي في تVق�d اهاف ال����ة ال���امة 

األذرع ب(صفها لق&اعات، والور ال����F ل��:�ات�ا الع�%�ة م6 خالل جه(ده ال�ي تع4 الول الع�%�ة في >افة ا

 م6 Vادرة م6 اجل الEاجها ال��Vل(ل للع(امل األساس�ة ال�ي تVاد ال*msال�ع(قات و الف��ة لل*امعة في رص

 م6 ته(ر األراضيVارث واثار تغ�� ال��اخ وال)xال �nاXل(ل عام  ،مVI 2030م6 أجل الق/اء على ال*(ع.  

ت�اولO الxل�ة األس�اذة/ ل�لى ق�4 ال�� أح� و>�ل وزارة الFراعة وال�(ارد ال&�Eع�ة I*�ه(ر#ة ال�(دان ث4   

، م6 الول الع�%�ة و><لk ال��:�ات وال�iس�ات ال��Xلفة  أع/اء الل*�ةIال�ادة ال�=ار>�6  م�حEةال�Kلفة 

في  <له م6 جه(د ل�عF#F قرات الول الع�%�ة وجهO ال=�K لألمانة العامة ل*امعة الول الع�%�ة ح(ل ما تEك�ا 

والفق�   والق/اء على ال*(ع  الFراعة واالغ<mة وال�غ<mة والع�ل على ض�ان األم6 الغ<ائي  م*االت ت&(#� ن:4 

mات  m=هها العال4 ال�ي :�وف }ل الفي Vراع�ة، وم(جة ال�Fفة خاصة م6 ال�:4 الغ<ائ�ة وال|I والعال4 الع�%ي

االح�Eاس  في ز#ادة  لها اث� واضح  Iات   وال�غ��ات ال��اخ�ة ال�ي   ص�اعات وح�وب ونFاعات، األخ�S م6 

 ،Rار�Vل(جي ال)�Eان ال��(ع الIال�:4   ال�عmة وارتEاnها  وان�=ار األم�اض   ، ته(ر ال�:4 ال���Eة  ، وفق
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وتأث��ها   Iع جائVة >(رونا  �l تعق�ا الغ<ائ�ة، وز#ادة معالت الفق� وارتفاع اعاد ال*(عى ، وال�ي اصOVE اك

  .ال�Eاش� وغ�� ال�Eاش� على م��(#ات األم6 الغ<ائي

ك�ا أوضOV ان الول الع�%�ة وم6 ب��ها ال�(دان ت���ع �I(ارد وامKان�ات هائلة 6K�m ان ت�اه4 وم6 خالل 

 Rام6 غ<ائي وتغ<و dق�Vوت dل دول ال��&قة للق/اء على ال*(علال�عاون وال����x أن ال�(دان إلى ، واشارت

للFراعة  ةمل�(ن فان صالV 175ب(اقع  ال�ي لها مق(مات زراع�ة هي األك�E في ال��&قة الع�%�ة أح الول

 52مل�(ن فان، ف/ال ع6 م�احات الغاIات ال�ي تقر VI(الي  118م�اعي �Enع�ة تقر م�اح�ها ب لmه و 

 ع6 م6 ال��اه ومعل ا ةمل�(ن فان، و>��ات مقر #Fی R)400م&ار س� .UعKمل�ار م�� م  

ك�ا أكت Iان ه<ا االج��اع أتاح ال�قاش في ه<ه الق/�ة ال*(ه�#ة الهامة وال�ي تع��E ف�صة اس��lائ�ة والX&(ة 

و><لk ال�فاه�ة االق�|ادmة ال�ي  ،االساس�ة ال�ي ت/�6 تVق�d اس�امة االم6 الغ<ائي اآلن وم��قEال بول�ا

ن�=ها، وال�ي ال ن��&�ع تVق�قها دون تعاون وت���d وخلd ش�اكات واس��lارات فاعلة ت��X لها امKانات�ا 

ومقرات�ا ال��Xلفة و%ال�الي تأتي اه4 م&ل(%ات ال�(دان و><لk دول ال��&قة لع�%�ة م6 اجل تأس�� وت&(#� 

  وتxامال. ن:4 غ<ائ�ة وتغ<و#ة أك�l ش�(ال

ص�اغة اتفاق�ات ح(ل >�ف�ة  أن ال��&قة الع�%�ة في اح��اج ل(ج(د آل�ة ل��(#ل ال�:4 الغ<ائ�ة أوإلى ك�ا أشارت 

� وذلk م6 خالل �كات ال�&ل(%ة، وأه��ة ال�(جه نV( ال�غ�اوالFراع�ة في ال��&قة، وال=�   الغ<ائ�ة ت�(#ل ال�:4

الق&اع الXاص في دع4 الول الع�%�ة، وأه��ة ال����d وال�xامل والع�ل اس��lارات تع4 ال����ة، وأه��ة دور 

 ف��ا ب�6 الول و%ع/ها ل� الف*(ة وال�فاوت ف��ا ب��ه4.
        

ة تال��لxة األردن�ة الهاش��ة، دولة اإلماراع�%�ة هي  ةدول 11وق شارك في االج��اع       Vالع�%�ة ال�� ،

#�VEة الxان�ة، ال�(دان، ج�ه(ر#ة 6م�ل�Eا، ،دولة فل�&�6، دولة ق&�، ال*�ه(ر#ة الل�Eج�ه(ر#ة م|�  دولة ل�

 :ىم6 ال��:�ات الع�%�ة ال��X||ة وه 6>�ا شارك عد ال*�ه(ر#ة ال����ة، ال��لxة ال�غ�%�ة، الع�%�ة، 

ال*افة وال��اdn  ال��>F الع�%ي لراسات األراضي م�:�ة الع�ل الع�%�ة، ال��:�ة الع�%�ة لل����ة الFراع�ة،

 م�:�ات إقل���ة 4وعد  ، األكاد��mة الع�%�ة للعل(م وال��x(ل(ج�ا وال�قل الR�VE،ال�Eل�ان الع�%ي، القاحلة (أك�اد)

ة لألغ<mة والFراعةهي:  ودول�ةVم�:�ة األم4 ال�� FAOة العال�يm>ب�نامج االغ ، WFP،  اإلقل��ي U�Kال�

 م6 مXا�n الx(ارث Vول الع�%�ة للIاإلضافة إلى عد مWHO ، 6، م�:�ة ال|Vة العال��ة UNDRRلل

شKEة ب�(ك  ،ال�*ل� الع�%ي لل��اه، االتVاد الع�%ي لألس�ة مiس�ات ال�*��ع ال�ني والق&اع الXاص وهي
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مات  ،ن�له م|� ش�>ةال��:�ة الع�%�ة ل�Vاmة ال&�Eعة، ، ال&عام اإلقل���ة Xش�>ة ن�� لل ،�Kش�>ة الق�اة لل�

 ال��Eول�ة. 
  

        الع�وض ال�قBمة:ثان�ًا: 

 )1(م�فY رق< "مEادرة الق/اء على ال*(ع في ال��&قة الع�%�ة جل�ة نقاش�ة ح(ل خ&ة الع�ل  •

 )2(م�فY رق<  جه(د ال��لxة ال�غ�%�ة في ت�ف�< الهف الlاني ال�ع�ي Iالق/اء على ال*(ع ح(لع�ض  •

  .في ت�ف�< الهف الlاني ال�ع�ي Iالق/اء على ال*(ع�ض ح(ل جه(د ج�ه(ر#ة م|� الع�%�ة ع •

مات ال��Eول�ة.  •Xرق< (ع�ض ح(ل جه(د ش�>ة ن�� لل Y3م�ف( 

mات ته(ر األراضي وال*فاف في ال��&قة الع�%�ةع •Vض ح(ل دور ال��:�ات الع�%�ة في الع�ل مع ت�. 

 )5، 4(م�فY رق<  (أك�اد)، وال��:�ة الع�%�ة لل����ة الFراع�ةال��>F الع�%ي 

 )6(م�فY رق<  .ال��:�ة الع�%�ة ل�Vاmة ال&�Eعة -ع�ض م=�وع d#�n ال=*� الع�%ي  •

  جامعة الول الع�%�ة. –مق�ر الل*�ة  – ال�(دان ع�ض الف�/انات في •
  

  ال��ص�ات: ثالSاً 

 GEأن واالقل���ة والBول�ةلBول الع� �ة وال��^�ات وال�[س�ات الع� �ة ��Sلي ات�ج�ه الG\� ل - 1

 . الR�ة ال��ف�a9ة لل�`ادرة الع� �ة للق�اء على ال��ع إلعBادال�عل�مات ال�قBمة الBاع�ة 

الR�ة ال��ف�a9ة E$�غ�ها ال�هائ�ة ب�اء على ن�ائج ال�ل�ة  EإعBادالف��ة لل��ة الف�ع�ة  األمانةتcل�ف  - 2

 ال�قاش�ة الRاصة به9ه الR�ة.

ال9; ت��' جه�دها ح�ل و للBRمات ال`��ول�ة على الع�ض ال�قBم  ت�ج�ه الG\� لj�Gة ن�� - 3

 ع����ها في الل��ة الف�ع�ة.ال��ح�E mق�اع ال��اه، و 

القاحلة (اك�اد)، وال��^�ة الع� �ة الnراع�ة ح�ل الع�وض  لألراضي�ج�ه الG\� لل��nj الع� ي ت - 4

 . ح�ل ادواره�ا في م�االت ال�عامل مع ال�فاف وتBه�ر األراضي ال����nة ال�قBمة

ال��ح�E mال�عاون ف��ا ب�' االمانة الف��ة وال��ل7 الع� ي لل��اه (الغ�فة الع� �ة لل�عل�مات  - 5

�sاR�م' ال Btالع� ي لل m�\�ال�غ�اف�ة) والUNDRR  ،ل ل���اد تق��� و �Bفي  الف��انات"اع
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ال��nj  وهى ال��^�ات ال�ي قام~ ب�أم�' ال�عل�مات9jل{ ، و و|دارة ال�Rا�s"ال��دان ال�cارث واآلثار 

 العال�ي. ةaغ9الع� ي (أك�اد)، والفاو و �نامج األ

Eال����Y تق��� الف��انات في ال��دان في ص�غ�ه ال�هائ�ة و|sالق ال�لm م' االمانة الف��ة ع�ض  - 6

 .ج�ه�ر�ة ال��دان في العالقةوال�هات ذات مع وزارة الnراعة وال��ارد ال�`�ع�ة 

وال�ي تع�`�  اإلقل���ة،ال��ح�m ب��ق�ع م�j9ة ال�فاه< ف��ا ب�' االمانة العامة وش`\ة ب��ك ال�عام  - 7

الفاعلة ل�tق�Y اهBاف ال�`ادرة م' خالل ال�ص�ل الى ال����عات االك�S اح��اجا  اح�B أه< االدوات

 . له< أف�لفي ال���قة الع� �ة ل��ف�� ح�اة 

ال�لm م' ال��^�ة الع� �ة لل����ة الnراع�ة وال��^�ة الع� �ة لt�اaة ال�`�عة ال����Y مع م�^�ة  - 8

ال�`ادرات  الRاصة Eال����G ت�اشً�ا مع GEأن ال��Gوعات  FAOوالnراعة  لألغa9ةاالم< ال��Btة 

 م`ادرة ال�ع� الع� �ة وخاصة

 .COP 26 ل�غ�� ال��اخ جالس��ق�ة ون�ائج ة ال��Rاء aد - 9

E�ا في  ،قل���ةواالنG�ة اإلال��Gوعات ال�لm م' االمانة الف��ة ال`Bء في اعBاد عBد م'  -10

) s`�ع�ة مRا�s، وم�اعي، و ةت� الع� �ة (في ال���قة  اعBاد خ�ائ� االساس لل��ارد ال�`�ع�ة ذل{

في ال���قة الع� �ة وتقaB< مل�R له9ه ال��Gوعات خالل ال�فاف تق��� اقل��ي ح�ل حالة و 

 .االج��اع القادم
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