A

October 2016

CFS 2016/43/2/Rev.1

لجنة األمن الغذائي العالمي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول

2016

مشروع التوصيات المقترحة بشأن التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،
بما في ذلك أدوار الثروة الحيوانية
متّت صي ييياغة التوصي يييات التالية اسي ييتناداج إىل االسي ييتنتا ات الرئيسي ييية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسي ييتوى
-1
للجنة األمن الغذائي العاملي (فريق اخلرباء) ب ش ي ي ي ي ي ييرا التنمية الزراعية املس ي ي ي ي ي ييتدامة من أ ل قيق األمن الغذائي والتغذية
أي أدوار للثروة احليوانية؟ إا التنمية الزراعية املستدامة ،مبا يف ذلك الثروة احليوانية ،أمر ال غىن عنه للحد من الفقر و قيق
ّ
1
األمن الغذائي والتغذية .وهتدف التوص يييات إىل تعزيز مس ييا ة قطاع الثروة احليوانية يف التنمية الزراعية املس ييتدامة لض ييماا
األمن الغذائي والتغذية ،وتسيياهيف يف امعما املطرد للحق يف غذاء كاف ،يف السيييا العام لتنفيذ خطة التنمية املسييتدامة
لعام  ،2030مع امقرار بالدور الرئيسي ألصحاب احليازات الصغرية يف ضماا األمن الغذائي والتغذية.
 -2وتس ي يتند هذه التوص يييات إىل املس ييارات املؤدية إىل قيق التنمية املس ييتدامة للثروة احليوانية اليت حددها تقرير فريق
اخلرباء واليت تقوم على املبادئ الثالثة املتمثلة يف سييف كفاءة اسييتخدام املوارد وتعزيز القدرة على الصييمود و سييف نتائج
العدالة/املسؤولية اال تماعية.
 -3وإا التوصي ي يييات مو هة يف املقام األو إىل احلكومات لغرض وضي ي ييع السي ي ييياسي ي ييات العامة ،ولكنها مو هة أيضي ي ييا
إىل مجيع أصي ي ييحاب املصي ي ييلحة الذين يقوموا بدور يف ضي ي ييماا األمن الغذائي والتغذية .وتتسي ي يييف التوصي ي يييات بطابع طوعي

 1لغرض هذه التوصيات ،يل امشارات إىل قطاع الثروة احليوانية أو نظيف إنتاج الثروة احليوانية إىل كامل قطاع الثروة احليوانية واألغذية احليوانية
املصدر ،مبا يف ذلك احليوانات اليت تستخدم يف القيام بوظائف معينة وحيوانات اجلر اليت تيسر إنتاج األغذية.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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وغري ملزم .وهي هتدف إىل تكملة التوصي يييات والتو يهات ذات الصي ييلة اليت سي ييبق وأا وردت يف منتجات أخرى صي ييادرة
عن اللجنة 2وليس إىل تكرارها.

التوصيات
تنطبق التوصيات املدر ة ت إطار التنمية الزراعية املستدامة على مجيع النظيف الزراعية ،مبا يف ذلك نظيف الثروة
-4
احليوانية .يف حف تعاجل التوصيات احملددة ت إطار نظيف امنتاج احليواين ديات خاصة تتعلق هبذا القطاع.

التنمية الزراعية المستدامة
أولا -تعزيز اتساق السياسات ألغراض األمن الغذائي والتغذية
(أ) النهوض بإدراج األمن الغذائي والتغذية يف الس ييياس ييات ذات الص ييلة لتعظييف الدور امجيايب الذي تضي يطلع
به التنمية الزراعية املستدامة ،وخاصة الثروة احليوانية ،يف سف االستدامة االقتصادية واال تماعية والبيئية
لنظيف األغذية ،وتعزيز االتسا بف السياسات والربامج القطاعية؛
(ب) االس ي ي ييتناد إىل التو يهات الص ي ي ييادرة عن املنظمات واالتفاقات احلكومية امقليمية والدولية ذات الص ي ي ييلة،3
واألخذ بعف االعتبار ،حسب االقتضاء ،عمل املنتديات والشراكات املتعددة أصحاب املصلحة 4املكرسة
للقضايا اخلاصة بالتنمية الزراعية املستدامة والثروة احليوانية؛
(ج) النهوض بنظام عاملي للتجارة يف املنتجات الزراعية يتس ي ي يييف بامنص ي ي يياف ويرّكز على األس ي ي ييوا وفقا لقواعد
التجارة املتعددة األطراف ،إقراراج بدور التجارة باعتبارها عنصي ي ي ي ي ي يرا مهما لدعيف التنمية الزراعية املس ي ي ي ي ي ييتدامة
ألغراض األمن الغذائي والتغذية.

 2مبا يف ذلك اخلطوط التو يهية الطوعية بشرا احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سيا األمن الغذائي الوطين ،واملبادئ
اخلاصة باالستثمارات الزراعية املسؤولة يف الزراعة ونظيف األغذية ،وإطار العمل بشرا األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة ،وامطار االسرتاتيجي
العاملي لألمن الغذائي والتغذية.
 3تشمل األمثلة على ذلك ،على سبيل الذكر ال احلصر ،خطة العمل العاملية بشرا مقاومة مضادات امليكروبات؛ والدستور الغذائي؛ واخلطوط التو يهية
بشرا مكافحة األمراض احليوانية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة احليواا؛ وخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية الصادرة عن منظمة األغذية
والزراعة وإعالا إنرتالكن؛ ومبادرة "صحة واحدة" ملنظمة الصحة العاملية؛ والتحالف العاملي للبحوث ،ضمن مجلة أمور أخرى.
 4تشمل األمثلة على ذلك ،على سبيل الذكر ال احلصر ،دو األعما العاملي بشرا الثروة احليوانية املستدامة؛ والشراكة من أ ل تقيييف وأداء الثروة
احليوانية على الصعيد البيئي؛ والشراكة املتعددة أصحاب املصلحة من أ ل سالمة األعالف ،ضمن مجلة أمور أخرى.
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ثانيا -معالجة التغذية وسالمة األغذية وظروف العمل والخدمات
(أ) تشي ي ي ي ييجيع املتناو املناسي ي ي ي ييب من األغذية احليوانية املصي ي ي ي ييدر ،املقبو ثقافياج ،5لتوفري نظيف غذائية صي ي ي ي ييحية
ولتحس ي ييف التغذية ،مبا يف ذلك من خال االرتقاء مبس ي ييتوى الوعي والتثقيف يف س ي يييا النهوض بامنتاج
املستدام للزراعة والثروة احليوانية وفقا للهدف  12من أهداف التنمية املستدامة؛
(ب) امقرار بالدور املهيف الذي ميكن أا تؤيده األغذية احليوانية املصيدر ،مبا يف ذلك منتجات األلباا ،بالنسييبة
إىل األطفا والنساء احلوامل واملرضعات واملسنّف؛
(ج) تنمية القدرات لالس ي ي ي ي ييتجابة إىل املواص ي ي ي ي ييفات واألطر والربامج الوطنية والدولية املتعلقة بس ي ي ي ي ي يالمة األغذية
و ودهتا ،مبا يضمن مالءمتها ملستويات وسياقات وطر خمتلفة من امنتاج والتسويق ،السيما مواصفات
الدستور الغذائي؛
(د) احلرص على أا متتث ييل ظروف عم ييل وعي مجيع العم ييا يف مجيع مراح ييل امنت يياج والتحوي ييل والتوزيع
التفاقيات منظمة العمل الدولية ،وأا ظى حبماية القوانف احمللية ،وأا توفر أ ورا معيشية كافية؛
(ه) وضي ي ييع سي ي ييياسي ي ييات وأدوات وتنفيذها لتسي ي ييهيل وصي ي ييو املزارعف إىل األس ي ي يوا وإىل االئتماا للمسي ي يياعدة
على سف سبل عيشهيف؛
(و) تش ي ييجيع االس ي ييتثمارات العامة واخلاصي ي ية املس ي ييؤولة ،6مبا يف ذلك االس ي ييتثمار األ نا املباش ي يير مبا يتماش ي ييى
مع اللوائح الوطنية ،وتوفري أش ي ي ييكا أخرى من التمويل املناس ي ي ييب ،مبا يش ي ي ييمل املس ي ي يياعدة امرائية الرمسية
اليت تدعيف تنفيذ التنمية الزراعية املس ي ي ي ييتدامة ،مبا يف ذلك الثروة احليوانية ،وخاص ي ي ي يية ألصي ي ي ي يحاب احليازات
الصغرية ،مبا فيهيف املزارعوا األسريّوا والرعاة؛

(ز) تيس ي ييري الوص ي ييو الش ي ييامل إىل نوعية يدة من اخلدمات اال تماعية وش ي ييبكات األماا وامرش ي يياد والرتبية
واخلدمات البيطرية ،خاصة بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية ،مبا فيهيف املزارعوا األسريّوا والرعاة.

ثالث ا-

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
(أ) احرتام حقو املرأة العاملة يف جما الزراعة ،مبا يف ذلك قطاع الثروة احليوانية ،ومحايتها وإعماهلا؛
(ب) النهوض باملسي يياواة بف اجلنسي ييف ومتكف املرأة وضي ييماا املسي يياواة يف الوصي ييو إىل املوارد امنتا ية احليوانية
وخدمات بناء القدرات والتعلييف للمرأة ،وتعزيز مشاركة املرأة على قدم من املساواة يف صنع القرار.
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وفقا للقوانف وااللتزامات الوطنية والدولية.
متاشياج مع املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظيف األغذية.
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تعزيز تمكين الشباب
(أ) تعزيز مبادرات الشي ييباب ،مبا يف ذلك التعلييف والتدريب واخلدمات االسي ييتشي ييارية الريفية والتمويل الشي ييامل،
من أ ل تنمية قدراهتيف ،وتيسي ي ي ييري الوصي ي ي ييو إىل األراضي ي ي ييي واملوارد ،بغية متكينهيف من أا يكونوا قوة دافعة
مدخا التحسينات يف التنمية الزراعية املستدامة ومن أا يشركوا يف مجيع مستويات نظيف األغذية.

خامسا -حماية البيئة وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها الفعال
(أ) النهوض باسي ي ي ي ي ييتدامة وبتحسي ي ي ي ي ييف مجيع نظيف امنتاج ،مبا يف ذلك النُي ُهج العضي ي ي ي ي ييوية والزراعية اميكولو ية
التنوع البيولو ي والنظيف اميكولو ية ،وتقليل التدهور البيئي واحلد
والتكثيف املس ي ي ييتدام ،من أ ل ص ي ي ييوا ّ
من انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من املنتجات؛
(ب) النهوض بنظيف زراعية متكاملة تسي ي ييتخدم املوارد الطبيعية أفضي ي ييل اسي ي ييتخدام ،وتضي ي ييع حداج مزالة الغابات،
الرتبة ،وتشجع امدارة املستدامة للموارد املائية؛
وتستصلح األراضي املتدهورة ،وُ ّسن ودة ّ

(ج) تعزيز تنمية املوارد الوراثية احليوانية وص ييو ا واس ييتخدامها وإدارهتا بش ييكل مس ييتدام متاش يييا مع خطة العمل
العيياملييية للموارد الوراثييية احليوانييية ،مع التش ي ي ي ي ي ي ييدي يد على أ ييية نظييام معلومييات التنوع الوراثي للحيوانييات
املسترنسة ،وتعزيز إمكانية الوصو إىل املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسيف منافعهي ي ي ي ي ي ييا ،متاشياج
مع املعاهدات ذات الصلة املتفق عليها دولياج؛

(د) امقرار بنظيف امنتاج التقليدية واحرتامها ومحايتها ،مبا يف ذلك النظيف الرعوية واسيرتاتيجياهتا اخلاصيية بالتنقل
اليت تستخدم النظيف اميكولو ية على حنو مستدام وتسهيف إىل حد كبري يف ضماا األمن الغذائي والتغذية
جملتمعاهتا احمللية وأساليب احلياة املرتبطة هبا؛
(ه) ديد اخليارات املتاحة لتحسييف الكفاءة على امتداد النظيف الغذائية ،مع التقليل يف الوقت ذاته من اآلثار
البيئية السلبية وتعظييف االستخدام الفعا للطاقة واملياه والنيرتو ف واملوارد الطبيعية األخرى؛
(و) احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ،مبا يف ذلك من خال دعيف س ي ي ييف البنية التحتية وتنمية س ي ي ييلس ي ي ييلة
التربيد ،من خال تثقيف املس ييتهلكف ،ونش يير أفض ييل املمارس ييات وتوفري املعلومات وتنمية القدرات ونقل
التكنولو يا حسبما هو متفق عليه ،مبا يف ذلك بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية والرعاة ،مع النظر
يف التكنولو يات احمللية األنسب.

سادسا -تعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتقلبات
(أ) تعزيز أمن حقو احليازة مبا يتماش ي ي ي ي ي ييى مع اخلطوط التو يهية الطوعية بش ي ي ي ي ي ييرا احلوكمة املس ي ي ي ي ي ييؤولة حليازة
األراض ي ييي ومص ي ييايد األمساك والغابات يف س ي يييا األمن الغذائي الوطين الص ي ييادرة عن اللجنة ،مبا يف ذلك
يف مجيع حاالت النزاع؛
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تغري املناخ والتّخفيف من آثاره يف النظيف الزراعية ،متاش ي ييياج مع اتفا باريس ،مع تقدمي
(ب) تيس ي ييري التكيّف مع ّ
دعيف خاص إىل أصحاب احليازات الصغرية والرعاة ودور املرأة يف نظيف األغذية؛
(ج) وض ي ي ييع س ي ي ييياس ي ي ييات وأدوات و س ي ي ييف القدرات على تقيييف املخاطر والتخفيف من حدهتا وإدارهتا ،واحلد
من تقلب األسعار املفرط ،واآلثار املرتتبة على الفئات األشد ضعفا؛
(د) تعزيز وصو مجيع النظيف إىل الترمف على الثورة احليوانية ،مبا يف ذلك الترمف القائيف على املؤشرات؛
(ه) س ي ي ي ييف الوقاية من األمراض ومكافحتها ومراقبتها ،مبا يف ذلك عن طريق التعاوا العابر للحدود بش ي ي ي ييرا
األمراض العابرة للحدود ،من أ ل فيز امنذار املبكر والعمل املبكر بشييرا مكافحة األمراض وانتشييارها
والقضاء عليها ،مع الرتكيز على الربنامج العاملي الستصا طاعوا اجملرتات الصغرية.

سابعا -تش ج جججي التعاون والتآزر في مجالت البتكار والبحث والتطوير ومعالجة الحتياجات الخاص ج ججة
بالبيانات
(أ) تعزيز التعاوا امقليمي والدويل بف الش ي ي ي ييما واجلنوب وفيما بف بلداا اجلنوب والتعاوا الثالثي خاص ي ي ي يية
يف ما يتعلق ببناء القدرات ونقل التكنولو يا على النحو املتفق عليه ،وتباد املعارف ،ولتعبئة موارد مالية
إضافية؛
(ب) النهوض بالتعاوا على الصيعيد العاملي لغرض مجع ونشير البيانات ذات الصيلة واملصينفة ،ال سييما حبسب
نوع اجلنس؛
(ج) تطوير و فيز االبتكار الذي يعاجل التحديات اليت تعرتض سي ييبيل قيق التنمية الزراعية املسي ييتدامة يف نظيف
الثروة احليوانية ،مبا يف ذلك من خال البحوث التعاونية والتشاركية ونقل املعارف وبناء القدرات؛
(د) دعيف محاية وتعزيز نظيف املعارف التقليدية اليت تنهض باسي ي ييتدامة املعارف التجريبية وباسي ي ييتخدامها يف جمايل
البحث والتطوير؛
(ه) تعزيز الوص ي ي ييو إىل التكنولو يات الرقمية واس ي ي ييتخدامها ،مبا يف ذلك بالنس ي ي ييبة إىل الزراعة الدقيقة ،و فيز
تطبيقها املناسب لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة؛
نظم اإلنتاج الحيواني
جمي النظم

ثامنا-

تحسين الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان
(أ) متكف الوص ي ي ي ي ييو إىل اخلدمات البيطرية وخدمات امرش ي ي ي ي يياد واللقحات واألدوية ،مبا يف ذلك مض ي ي ي ي ييادات
امليكروبات ،املكيّفة مع نظيف امنتاج احليواين احملددة؛
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(ب) س ي ي ي ي ييف إدارة الص ي ي ي ي ييحة احليوانية مبا يف ذلك الس ي ي ي ي ييالمة البيولو ية واألمن البيولو ي ،وال س ي ي ي ي يييما الرتكيز
على األمراض املعييدييية ،واألمراض احليوانييية ،واحلييد من التعرض للمخيياطر البيئييية ،بيياتبيياع معييايري املنظميية
العاملية لصحة احليواا ،و ج "صحة واحدة"؛
(ج) العمل ،وفقا لإلعالا السي ي ي ي ي ييياسي ي ي ي ي ييي الصي ي ي ي ي ييادر عن اجلمعية العامة األميف املتحدة عن مقاومة مضي ي ي ي ي ييادات
امليكروبات (س ييبتمرب/أيلو  ،)2016وخطة العمل العاملية ملنظمة الص ييحة العاملية بش ييرا مقاومة مض ييادات
امليكروبات ،وقرار منظمة األغذية والزراعة  ،2015/4واخلطوط التو يهية واملواصفات الصادرة عن املنظمة
العاملية لصي ي ييحة احليواا والدسي ي ييتور الغذائي ومنظمة الصي ي ييحة العاملية ،يف ما يتعلق بنهج "صي ي ييحة واحدة"،
وانطالقا من روح التعاوا بف منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصي ي ي ي ييحة احليواا ومنظمة الصي ي ي ي ييحة
العاملية ،على تشي ييجيع االسي ييتخدام احلكييف واملسي ييؤو ملضي ييادات امليكروبات يف الزراعة ،ومنع اسي ييتخدامها
غري الض ي ي ييروري ،مبا يف ذلك التخلص التدرجيي من اس ي ي ييتخدام املض ي ي ييادات احليوية لتعزيز رو احليواا بدوا
ليل املخاطر.
(د) س ييف الرفق باحليواا وتنفيذ احلريات اخلمس 7واملعايري واملبادئ ذات الص ييلة الص ييادرة عن املنظمة العاملية
لص ي ي ي ي ي ييحة احليواا ،مبا يف ذلك من خال برامج بناء القدرات ،ودعيف ام راءات الطوعية يف قطاع الثروة
احليوانية لتحسف الرفق باحليواا؛
(ه) تعزيز احلصو على أعالف ذات نوعية يدة ،وتيسري التدريب على ممارسات التعليف املستدامة.
النظم المحددة

تاسعا -العتراف بالنظم الرعوية وحمايتها ودعمها ألغراض ض ج ج ججمان س ج ج ججبل العيش واإلدارة المس ج ج ججتدامة
للموارد
(أ) تعزيز فعالية النظيف الرعوية واستدامتها وقدرهتا على الصمود لضماا األمن الغذائي والتغذية؛
(ب) متكف تنقل الرعاة ،مبا يف ذلك املرور العابر للحدود حسب االقتضاء؛ وترمف الوصو إىل األراضي واملياه
واألسوا واخلدمات ،وامدارة التكيفية لألراضي ،وتيسري احلوكمة املسؤولة للموارد املشرتكة ،وفقا
للقوانف الوطنية والدولية؛
(ج) النهوض بدور منظمات الرعاة وتعزيز السياسات واالستثمارات العامة لتوفري خدمات تتالءم مع احتيا ات
الرعاة ورط حياهتيف وتنقلهيف ،مبا يف ذلك تعزيز املساواة بف اجلنسف ،ومعاجلة االحتيا ات واألدوار احملددة
للمرأة داخل اجملتمعات الرعوية.

 7تشمل احلريات اخلمس ( )1التحرر من اجلوع والعط وسوء التغذية؛ ( )2والتحرر من اخلوف والضيق؛ ( )3والتحرر من املشقة اجلسدية واحلرارية؛
( )4والتحرر من األمل أو امصابة أو املرض؛ ( )5وحرية التعبري عن أراط سلوكية طبيعية .انظر اخلطوط التو يهية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة
احليواا بشرا الرفق باحليواا يف القسيف  7من مدونة صحة حيوانات اليابسة.
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عاشرا -تشجي نظم الرعي المستدامة ودعمها
(أ) تعزيز دور نظيف الرعي يف توفري خدمات النظيف اميكولو ية ،مبا يف ذلك ختزين الكربوا ،من خال
امدارة املستدامة للتنوع البيولو ي والرتبة واملياه؛

سف

(ب) استصالح األراضي املتدهورة واحلد من إزالة الغابات من خال تعزيز امدارة املستدامة للرعي ،مثل النظيف
الزراعية احلر ية الرعوية ،هبدف سف ودة الرتبة ،وختزين الكربوا ،وإنتا ية املراعي ،وصوا األعالف
وختزينها.

حادي عشر -تشجي النظم المختلطة ودعمها
(أ) تعزيز دمج الثروة احليوانية مع احملاصيل ،مبا يف ذلك زيادة دمج البقوليات يف تناوب احملاصيل والزراعة
املقحمة ،والغابات– النظيف الزراعية احلر ية الرعوية  -على مستويات خمتلفة ،مبا يف ذلك يف املزرعة ،وعرب
مستجمعات املياه والنظيف اميكولو ية ،وتوفري املنافع من حيث تلبية االحتيا ات اخلاصة بالطاقة
واملدخالت بطريقة مستدامة ،مبا يف ذلك عن طريق استخدام قوة اجلر واستخدام روث احليوانات كسماد؛
(ب) االستفادة من إمكانات الثروة احليوانية كوسيلة لترمف سبل عي مستدامة ألصحاب احليازات الصغرية،
من خال متكف منظمات وإ راءات مجاعية ،واالستثمار يف البنية التحتية ،وتيسري الوصو إىل األسوا ،8
وتنفيذ تدابري مدارة املخاطر وموا هة التحديات؛
(ج) تعزيز إدارة السماد الطبيعي واستخدام املنتجات الثانوية وإعادة استخدام وتدوير املخلّفات ،حسب
االقتضاء ،مع محاية ودة املياه واهلواء و سف سالمة الرتبة يف الوقت ذاته.

ثاني عشر-

تعزيز استدامة النظم المكثفة

(أ) احلد من الضغط على املوارد عن طريق تعزيز كفاءة إنتاج احملاصيل العلفية واستخدام األعالف واالستخدام
املستدام للمنتجات الثانوية املالئمة لألعالف؛
(ب) سف كفاءة امنتاج ومحاية البيئة ،مبا يف ذلك عن طريق سف إدارة املخلفات واستخدام املنتجات
الثانوية ،ومن خال استخدام التكنولو يات واملمارسات املبتكرة واملالئمة وتبادهلا؛
(ج) ضماا استيفاء ظروف العمل والعي ملعايري العمل املتفق عليها وطنيّاج ودوليّاج واحلد من املخاطر املهنية
وغريها من اآلثار الضارة اليت تطا العما على امتداد سلسلة القيمة؛
(د) النهوض ببيئة مادية وباالنتقاء الوراثي مبا يضمن االمتثا ملعايري الرفق باحليواا الصادرة عن املنظمة العاملية
لصحة احليواا ،مبا يف ذلك احلريات اخلمس.
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متاشياج مع توصيات اللجنة بشرا ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسوا .

