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 الزراعة لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون

 2016سبتمبر/أيلول  30-26روما، 

 لإلبلياتالسنة الدولية 
  

 موجز
 

من الالئحة الداخلية للجنة الزراعة، تلقى املدير العام من دولة بوليفيا املتعددة  2 –عمًال بأحكام املادة الرابعة  
أن ُيضــــــــاف إىل برنامج الدورة اخلامســــــــة والعشــــــــرين للجنة الزراعة يف منظمة األغذية والزراعة القوميات طلباً يقضــــــــي ب

بالرســــــــــــــالة بوليفيا املتعددة القوميات دولة  ت). وقد تقدم1(امللحق  لإلبلياتن "الســــــــــــــنة الدولية ابعنو  بند(املنظمة) 
 ). 2(امللحق  2016أغسطس/آب  11بتاريخ  األمانةإىل  املرجعية املرفقة طيه

 
وجية على تعيش يف أصــعب النظم اإليكولملاليني األســر اليت الرئيســي مصــدر كســب العيش  اإلبلياتل وتشــكّ  

 بلداً.  90يف أكثر من وجه األرض 
 

للربوتينات  باعتبارها املصــــدر الرئيســــي يةبالنســــبة إىل األمن الغذائي والتغذ راً أســــاســــياً دو  احليواناتوتؤدي هذه  
ا تؤّمن األلياف يف خمتلف أرجاء العامل على اعتبار أ� بالنسبة إىل صغار املزارعني والشعوب األصلية وللحليباحليوانية 

 سبل عيش حياة الرّحل.  واألمسدة العضوية ووسائل النقل ونظراً إىل أمهيتها بالنسبة إىل
 

لمســــــــــــامهة يف حتقيق ل لإلبلياتإعالن الســــــــــــنة الدولية  ينطوي عليهاوتبحث الوثيقة يف الفرص واملنافع اليت قد  
 واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 2030خطة التنمية املستدامة يف عام 
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 بل اللجنةالمقترح اتخاذها من قِ  اإلجراءات
 

إّن اللجنة مدعوة إىل النظر يف االقرتاح املقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات لكي ختصـــــــــــص منظومة األمم  
وإلعطاء التوجيهات اليت تراها مناســــــبة مع إيالء العناية الواجبة لســــــياســــــة  لإلبلياتدولية كســــــنة   2018املتحدة ســــــنة 

 ).C 2013/LIM/15فال هبا (الوثيقة املنظمة اخلاصة باإلعالن عن السنوات الدولية واالحت
 

 
 : هذه الوثيقة إىل مضمونميكن توجيه أي استفسارات حول 

 Robert Gueiالسيد 
 أمني جلنة الزراعة

 54920 06570-39+ اهلاتف: 
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 معلومات أساسية  -أوالً 
 
إّن اجلهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة اليت نصــــــت عليها خطة  -1

د جتّلت يف ســــبيل القضــــاء على اجلوع، ق يةاملنوطة هبا من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذ الوالياتوال ســــيما  2030 عام
أفضـــل م تعمي ســـامهت يفحيث أ�ا  املاضـــي،بشـــكل واضـــح من خالل التجارب الناجحة للســـنوات الدولية خالل العقد 

 . حّفزت بدورها اختاذ إجراءات ملموسةاملمارسات اليت 
 
من أهداف  2يف مكافحة اجلوع (اهلدف  لإلبلياتسوف تساهم الطاقات الكامنة الكربى ومن هذا املنطلق،  -2

االستفادة على أكمل وجه . وستساهم من أهداف التنمية املستدامة) 1(اهلدف أيضاً التنمية املستدامة) والفقر املدقع 
يف إتاحة ســبل و  ية(من حلوم وحليب وألياف ووســائل نقل) يف ضــمان األمن الغذائي والتغذ لإلبلياتاملتعددة  زايااملمن 

سـتعّن بألياف اللوايت يإّن مشـاركة النسـاء و ويف تشـجيع إشـراك السـكان املسـتفيدين من هذه احليوانات.  ةسـتدامعيش م
من أهداف  5اهلدف يف متكينهّن (إىل حد كبري  األعمال الرعوية مرتفعة نســبياً مما يســاهم واللوايت يشــاركن يف اإلبليات

 التنمية املستدامة). 
 
 تشـجيع اسـتخدام النظم اإليكولوجية الربية على حنو مسـتدام (اهلدف اإلبلياتاسـتطاعة بمما ال شـك فيه أنه و  -3

اح فقدان وكبح مج وقف تدهور األراضـــي وعكس اجتاههمن أهداف التنمية املســـتدامة) وبالتايل مكافحة التصـــحر و  15
 التنوع البيولوجي.

 
 لمحة عامة –ثانياً 

 
. على كوكبنا ألصعبامصدر سبل العيش الوحيد ملاليني األسر اليت تعيش يف النظم اإليكولوجية  اإلبلياتتُعترب  -4

شــها بل متثل أيضــاً ســبل عي الســبعة وهي حيوانات ال جتســد فقط اإلبلياتاملتوقعة على نوع من أنواع  اوتعتمد مدة حياهت
 . أملها يف التوصل إىل النهوض بسبل عيشها الذي لطاملا طمحت إليه

 
 أمريكا اجلنوبية ويف يف الواسعةاملصدر الرئيسي للربوتينات على امتداد مرتفعات جبال األنديز  اإلبلياتوتشكل  -5

 أيضــــــاً  فراألشــــــخاص وتو  فوتؤّمن حلومها الغذاء اليومي آلال .القســــــم األكرب من الصــــــحاري يف أفريقيا وآســــــيا وأســــــرتاليا
ودة تؤّمن الشــــحيح حملاصــــيل حمدوّلد مساداً عضــــوياً يضــــمن اإلنتاج الزراعي الشــــعوب األصــــلية؛ كما أ�ا ت ملالبساأللياف 

ة لكســب الوحيد الدخلإحدى مصــادر  ســبل العيش، واليت ال ُتســتخدم إلطعامهم فحســب بل تســاعد أيضــاً على إنتاج
قل للمنتجات ن وهي تؤمن كذلك وســـــائل .احمللية غري الرمسيةمنتجاهتا يف األســـــواق  املداخيل االقتصـــــادية بفضـــــل تســـــويق

 ولألفراد على حد سواء. 
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بأمهية خاصــــة  ،الوحيدة الســـــناميف العامل القدمي أي اجلمال (املســـــتأنســـــة والربية) واجلمال  اإلبلياتوتتســـــم أنواع  -6
"ســــفينة  ســــمى أحياناً وتُ  للجرّ ؛ كما أ�ا تســــتخدم كحيوانات املراعيوتقوم على الرتحال حبثاً عن  الرّحلبالنســــبة إىل حياة 

 الصحراء" نظراً إىل قدرهتا على التحمل يف أحلك الظروف وعربوها مسافات شاسعة لفرتات طويلة من دون مياه. 
 
كونيـــا (الالمـــا، األلبـــاكـــا، الفي املوجودة فيهـــايف أمريكـــا اجلنوبيـــة، تشــــــــــــــكـــل األنواع األربعـــة  اإلبليـــاتويف حـــالـــة  -7

 تلك القارة. وترمز  يفاألصـــلية الوحيدة ل كولوميب، وهي تُعترب أنواع الثدييات قبالعصـــر الوالغواناكو) املاشـــية األســـاســـية يف 
 اهلوية الثقافية للشعوب األصلية تارخيياً. عناصر كذلك هذه األنواع إىل عنصر هام من 

 
 للموارديف طبيعتها اهلادئة واســــــــــــــتهالكها بلداً  90يف أكثر من  لإلبلياتمن أبرز الفوائد العديدة تتمثل واحدة و  -8

نبعاثات غازات . وهي من األنواع األقل توليداً البصـــورة صـــديقة للبيئة النباتية الشـــحيحة يف املراعي شـــبه القاحلة والقاحلة
الشـــــعوب دوراً حمورياً بالنســـــبة إىل األمن الغذائي يف ما يتعلق ب اإلبلياتوتؤدي  االحتباس احلراري من بني ســـــائر اجملرتات.

ظم اإليكولوجية حيث ال تقوى األنواع األخرى من املواشي على البقاء وال حىت على إنتاج منتجات اليت تعيش يف تلك الن
أســرتاليا حيث  اليت أُدخلت إىل لإلبليات. ومثة جتارب ناجحة عيشــهموســبل  غذائهميســتخدمها الســكان احملليون لتأمني 

 أصبحت احلليف األمثل للعديد من الشعوب األصلية هناك. 
 

 هدف االقتراح  –ثالثاً 
 

هو توعية الرأي العام واحلكومات على أمهية االعرتاف باألمهية  لإلبلياتإّن اهلدف من إقامة الســــــــــــــنة الدولية  -9
 وإبراز قيمتها يف حياة الشــــــعوب األكثر معاناة وعرضــــــة للفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي لإلبلياتاالقتصــــــادية والثقافية 

 وسوء التغذية. 
 

بار أّن أن تساعد على خفض مستويات الفقر املدقع على اعت اإلبلياتومن شأن الطاقات اهلائلة اليت تتمتع هبا  -10
االســـــــتفادة بالشـــــــكل األمثل من فوائدها املتعددة (من حلوم وحليب وألياف وكوســـــــائل نقل) ســـــــوف يســـــــاعد على زيادة 

ن اجلوع وســــوء التغذية. وباختصــــار، من شــــأن اإلدارة املداخيل واملوارد، فضــــالً عن ضــــمان ســــبل عيش مســــتدامة واحلد م
رص عمل فتســــــــــاعد على خلق أن تشــــــــــجع على إشــــــــــراك تلك الشــــــــــعوب وأن  اإلبلياتاملتكاملة للمنتجات اليت توفرها 

 ع املساواة.مستدامة وأن تشجّ 
 

ملســــــــــــــتدامة من تعقيد لزراعية اإّن ما تتمتع به الثروة احليوانية من أمهية وما مييز وظيفتها ومســــــــــــــامهتها يف التنمية ا -11
بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي يدفع إىل استغالل طاقات املاشية باعتبارها سبيًال من سبل العيش املستدام يف النظم 

يف املائة من األلباكا وُجممل  90الزراعية املختلطة الصــــــــغرية النطاق يف ســــــــبيل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي. وإّن نســــــــبة 
 ة هذين النوعنيصـــغار املنتجني؛ وبالتايل، فإّن تربي اآلالف منالما يف منطقة األنديز الوســـطى يف أمريكا اجلنوبية ميلكها ال

وم النســـــبة العالية من الربوتينات واملتدنية من الكولســـــرتول يف حلهو نشـــــاط اقتصـــــادي هام لدميومتهم، خاصـــــة بالنظر إىل 
 األبقار واخلنزير واملاعز والدواجن. نظار مقارنة مع حلوم اخلراف و ، اليت هي األفضل من هذا املاإلبليات
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 األنشطة  –رابعاً 

 
 املســـــتخلصـــــة من األنشـــــطة املنفذة يف سيف ضـــــوء الدرو يف حال املوافقة على هذا االقرتاح و ســـــيكون باإلمكان،  -12

إطار الســــــنوات الدولية الســــــابقة، إعداد جدول األعمال واألنشــــــطة اليت ينبغي تنفيذها على املســــــتويات احمللية واإلقليمية 
 والعاملية، فضًال عن وضع اجلدول الزمين لألنشطة.
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 1امللحق 
 

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 الخارجية  الشؤونوزارة 

 
 VRE-DGRM-USEC-Cs-527/2016املرجع: 
  2016يوليو/متوز  7الباز، 

 
 العام، سعادة املدير

 حتية طيبة وبعد،
 

 30إىل  26ن خالل الفرتة املمتدة م أن تُعقدفين أن أشري إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة اليت من املقرر يشرّ 
 يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة). 2016سبتمرب/أيلول 

 
ن يتم أمن سعادتكم أن يُدرج كبند من بنود جدول األعمال املؤقت للدورة املذكورة للجنة الزراعة اقرتاح بوليفيا  متىنوأ

 .لكي يُنظر فيه على النحو الواجب لإلبلياتدولية النة الس 2018إعالن سنة 
 

وأنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لسعادتكم أن بوليفيا على أمت االستعداد للعمل بالتعاون مع أمانة املنظمة لتوفري ما يلزم من 
 مواد ومعلومات لعرض هذا البند خالل الدورة املقبلة للجنة الزراعة. 

 
 راجياً التفضل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتام. 

 
 اإلمضاء 

José Crespo Fernández  
  نائب وزير

 اخلارجية بالوكالة الشؤون
 

 إىل سعادة السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 إيطاليا  –روما 
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 الخارجية الشؤونوزارة  –دولة بوليفيا المتعددة القوميات 
األغــذيــة والزراعــة والصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة املمثليــة الــدائمــة لــدى وكــاالت األمم املتحــدة يف رومــا: منظمــة 

 األغذية العاملي وبرنامج
 السفارة في إيطاليا 

 
 EBIT-EVI 048.07.16املرجع: 

 
 حتية طيبة وبعد،

تتقدم املمثلية الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما أي منظمة 
غذية والزراعة والصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي بأطيب التحيات إىل منظمة األغذية والزراعة األ

 Jose Crespoســــــــعادة الســــــــفري الســــــــيد  رســــــــالة طّيهتنقل وتتشــــــــرف بأن  ،مكتب املدير العام، لألمم املتحدة (املنظمة)

Fernández دير العامامل ســـــــــعادة الســـــــــيد جوزيه غرازيانو دا ســـــــــيلفا، اخلارجية بالوكالة، املوجهة إىل الشـــــــــؤون، نائب وزير 
 نيكبند من بنود جدول أعمال الدورة اخلامســـــة والعشـــــر   لإلبلياتالســـــنة الدولية إقامة  بإدراج موضـــــوع، واملتعلقة للمنظمة

 للجنة الزراعة.
 

ظمة قوميات لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما أي منوتنتهز املمثلية الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة ال
األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي هذه املناســــــــــــــبة لتعرب جمدداً ملنظمة األغذية 

 .عن أمسى عبارات التقدير واالحرتام ،مكتب املدير العام ،والزراعة لألمم املتحدة
 

  2016يوليو/متوز  7روما، 
 

 يف روما ختم السفارة
 

 إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)
 مكتب املدير العام

 روما
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 الخارجية الشؤونوزارة  –دولة بوليفيا المتعددة القوميات 
ج والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرناماملمثلية الدائمة لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما: منظمة األغذية 

 األغذية العاملي
 السفارة يف إيطاليا 

 
 EBIT-EVI 058.08.16املرجع: 

 
 حتية طيبة وبعد،

تتقدم املمثلية الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما أي منظمة 
زراعة والصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي بأطيب التحيات إىل منظمة األغذية والزراعة األغذية وال

 Jose Crespoتتشــــــــرف باإلشــــــــارة إىل رســــــــالة ســــــــعادة الســــــــفري الســــــــيد و ، مكتب املدير العام، لألمم املتحدة (املنظمة)

Fernándezإدراج موضـــــــــوعواليت تتضـــــــــمن طلب  2016يوليو/متوز  7ؤرخة يف ، نائب وزير العالقات اخلارجية بالوكالة امل 
 كبند من بنود جدول أعمال الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة.  لإلبلياتإقامة السنة الدولية 

 
 وجتدون مرفقة طيه وثيقة االقرتاح من أجل تعميمها على أعضاء جلنة الزراعة أثناء انعقاد دورهتا املقبلة. 

 
املمثلية الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما أي منظمة وتنتهز 

األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي هذه املناســــــــــــــبة لتعرب جمدداً ملنظمة األغذية 
 عن أمسى عبارات التقدير واالحرتام. ،ير العاممكتب املد ،والزراعة لألمم املتحدة

 
  2016 آب/أغسطس 11روما، 

 
 يف روما ختم السفارة
 

 إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)
 مكتب املدير العام

 روما
 
 

 


