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A 

 

 المجلس
 الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5رومـا، 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها
 

 معلومات أساسية
 
التعاون ب النهوض يسااااااااااهم يالسااااااااانوات الدولية  إحياءاالجتماعي لألمم املتحدة بأن و االقتصااااااااااد  أقّر اجمللس  -1

لية السااانوات الدولية التا لالحتفالبدور أسااااساااي  مؤخرا   . واضاااتلعن منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(1والتفاهم الدوليني
 أو تيسريها أو دعمها:

 
 2002 اجلبال؛ 
 2004 األرز؛ 
 2008 البتاطس؛ 
 2009 األلياف التبيعية؛ 
 2011 الغابات؛ 
 2013 الكينوا؛ 
 2014 الزراعة األسرية؛ 
 2015 الرتبة؛ 
 2016 .البقول 

 

                                        
 .هبذه الوثيقةالوارد ي املرفق ألف  1980/67االجتماعي و االقتصاد  انظر قرار اجمللس   1
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 طويلة أشكاال   ّفزحتأن  يُنتظر منهاوعلى الرغم من أن السنوات الدولية تُنّظم ي إطار زمين حمدد حبكم طبيعتها،  -2
ة إلقامة الشااااراكات والشاااابكات فرااااال  عن برامي ومشاااااريع طويل ترتيباتاختاذ ، مثال   ،، من خالللتبادل املعلومات املدى

 األجل مبا ي ذلك استمرار الدعم الذ  تقّدمه اجلهات املاحنة.
 
، لفن عناية الوكاالت 2006وطلبن اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل األمني العام، ي ديساااااااااااامل/كانون األّول  -3

 املتخصااااااااااصااااااااااة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل ا تول التوجيهية ا ااااااااااااة بالساااااااااانوات الدولية ال  ُنشاااااااااارت
. وحتدد ا تول التوجيهية املعايري واإلجراءات ا اااااة بنعالن السااانوات الدولية، ويُتل  1980ي ديسااامل/كانون األّول 
 م املتحادة أخاذهاا بعني االعتباار عناد اسااااااااااااااتعراض العروض الوافادة بشااااااااااااااأن الساااااااااااااانوات الادولياة.من أجهزة منظوماة األم

 (. انظر املرفقني ألف وباء)
 
 زيادة وجود "إىل ما يلي:  2007وأشااااار مؤملر املنظمة ي دورته الرابعة والثالثني املنعقدة ي نوفمل/تشاااارين الثا   -4

 تمويلال مسااااااااااااااألة وبعناية مساااااااااااااابقا   تُبحث أن وجوب على حثّ و  دولية ...ال الساااااااااااااانوات عن اإلعالن وترية ي ظاهرية
من  81قرة )الف. املسااااااتقبل ي دولية ساااااانوات أ  حتديد وراء الكامن املسااااااوّ  وكذلك املتحدة األمم ي أخرى وكاالت مع

 (.C 2007/REPالوثيقة 
 
 األغذية منظمة على "سااااااااياسااااااااة 2012ووافق جملس املنظمة ي دورته الرابعة واألربعني بعد املائة ي يونيو/حزيران  -5

 (.انظر املرفق جيم. )"هبا واالحتفال الدولية السنوات عن لإلعالن والزراعة
 

 العملية
 
هزة املتحدة، ي حني ميكن لألجيتم اإلعالن عن الساااااااااااااانوات الدولية مبوج  قرار تتخذه اجلمعية العامة لألمم  -6

مؤملر  قرارإهبذا الشااااأن. وي حالة منظمة األغذية والزراعة، يبعث املدير العام، بعد  ا  التابعة لألمم املتحدة أن تقّدم عروضاااا
معية جلا  العام لألمم املتحدة يتل  فيها إحالة املقرت  إىلنييدعو إىل إعالن سااااااااااااانة دولية، برساااااااااااااالة إىل األم ا  املنظمة قرار 
 تقرر عرض مشروعات القرارات على اجمللس االقتصاد  واالجتماعي لينظر فيها. قد العامة ال 

 
 وبغض النظر عن مصااااادر املقرتحات، حتدد قرارات اجلمعية العامة ا اااااااة بالسااااانوات الدولية عادة  املساااااؤوليات -7

دولية  تنفيذ ساااااااانة  ي رياد االضااااااااتالع بدور  املنظمة إىلال  ُتسااااااااند إىل أجهزة األمم املتحدة املعنية. وبالتاع قد ُتدعى 
واأللياف  لسااانوات الدولية لألرز والبتاطسكما كانن احلال بالنسااابة إىل اأو بدور تيساااري   كالسااانة الدولية للجبال مثال ، 

 بالنسبة إىل السنة الدولية للغابات. بدور داعم كما كانن احلالأو  ،التبيعية
 
 نةسااااااجلمعية العامة بشاااااأن  ااااااادر عنها الواج  خالل السااااانة الدولية، اساااااتجابة أل  قرار وتؤد  املنظمة دور  -8

دولية، وذلك بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى تشاااااااااااامل احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات اجملتمع املد  
 والقتاع ا اص.
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ادرة ية أ  مقرت  إلعالن سااااانة دولية ينشاااااأ عن املنظمة، مببواللجنة الفنية املعن املنظمة جملسوعادة  ما يساااااتعرض  -9
 من أحد األعراء أو جمموعة من األعراء، أو عن أحد األجهزة الرئاسية للمنظمة.

 
 السنوات الدولية إحياء

 
نظمة هبدف جهة اتصااال ضاامن امل اهبوااافالدولية  ةموضااوع الساان عنغالبا  ما تعمل وحدة قيادية تتمتع با لة  -10

تنسيق عملية إعداد املواد اإلعالمية وحتديد اجلداول الزمنية لألحداث ال  تنظم ي املقر الرئيسي وعلى املستويني اإلقليمي 
 رياااااديااااا  والقتر  على ساااااااااااااابياااال املثااااال. ويكون عاااا ء العماااال رهنااااا  بااااالاااادور الااااذ  تلعبااااه املنظمااااة، أ  إذا كااااان دورا  

 أو تيسرييا  أو داعما .
 

ممثلني عن أاحاب املصلحة )احلكومات واملنظمات واملؤسسات الفنية والقتاع  تُنشأ جمموعات ترمّ وعادة  ما  -11
ا اص واجملتمع املد ( من أجل حتفيز إقامة برامي المركزية. وبالتاع غالبا  ما تُنشاااااااأ جلان وطنية لتنسااااااايق أنشاااااااتة السااااااانة 

 الدولية على املستوى القتر .
 

شااااتة املقررة تلك املرتتبة عن األن إىل ُترااااافساااانة دولية تكاليف عادة  ما  إحياءمة ي ويرتت  عن مشاااااركة املنظ -12
 مما يستدعي توفري موارد من خارج امليزانية وإنشاء حسابات أمانة جلمع هذه املوارد. ضمن اللنامي العاد ،
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 المرفق ألف

 السنوات الدولية واحتفاالت الذكرى السنوية -1980/67القرار 

 
 لس االقتصاد  واالجتماعيإن اجمل

 
 الرتقاء بالتعاون والتفاهم الدوليني،لإحياء السنوات الدولية ال  يقّدمها ساةمة املب إذ يقرّ 

 
رى ا ااااااااااااة بتحديد الساااااااااانوات الدولية واحتفاالت الذكاحلاجة إىل النظر بعناية ي املقرتحات  نصاااااااااا  عينيه وإذ يرااااااااااع
 السنوية،

 
الذ  أعرب فيه عن أمله ي تفاد   1968أغسااااااااااتس/ ب  2بتاريخ ( ا امسااااااااااة واألربعونالدورة ) 1368بقراره  يذّكرإذ و 

 سنوية إال ي املناسبات املهمة للغاية،الذكرى الدولية واحتفاالت السنوات التقدمي اقرتاحات جديدة لتحديد 
 

 3170وقرار اجلمعية العامة  1973أغسااااااااتس/ ب  7( بتاريخ الدورة ا امسااااااااة وا مسااااااااون) 1800أيرااااااااا  بقراره  وإذ يذّكر
 ،1973ديسمل/كانون األّول  17( بتاريخ الدورة الثامنة والعشرون)
 

، الذ  جرى عرضااااااه 73الساااااانويةبتقرير األمني العام عن الساااااانوات الدولية واحتفاالت الذكرى  مع التقدير وإذ يأخذ علما  
 تول التوجيهية املنّقحة ا اااااااة بالسااااانوات الدولية وبا 1979أغساااااتس/ ب  3بتاريخ  1979/64قرار اجمللس ملاشااااايا  مع 
 ذلك التقرير،من الرميمة إىل  29الواردة ي الفقرة و املستقبلية 

 
ّّ ية ي امللحق هبذا القرار باعتبارها املعايري واإلجراءات ال  ساااااااااااااايتبعها دا تول التوجيهية الوار  يعتمد -1   ما صخ

 ؛ي املستقبل الدولية تاملقرتحات ا ااة بالسنوا
 هذه املعايري واإلجراءات إىل اجلمعية العامة ي دورهتا ا امسة والثالثني للنظر فيها؛ يرفع -2
األجهزة التشاااااااريعية املعنية ي الوكاالت املتخصاااااااصاااااااة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل اعتماد  يدعو -3

  واإلجراءات؛هذه املعايري
 األعراااااااااااااااء ي األمم املتحدة إىل أخذ هذه املعايري واإلجراءات بعني االعتبار عند النظريرااااااااااااااا  الدول أ يدعو -4

 ااة بالسنوات الدولية.ا قرتحات املي 
 

 اجللسة العامة ا امسة واألربعني

 1980يوليو/ملّوز  25

  

                                        
  Add.1 E/1980/64و E/1980/64 ناالوثيقت  73
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 الملحق
 

 السنوات الدولية في المستقبلب الخاصةالخطوط التوجيهية 
 

 السنوات الدولية عن عالناإلمعايري  -ال  أوّ 
 
 ينبغي أن يكون موضااااااااااوع الساااااااااانة الدولية متسااااااااااقا  مع غايات األمم املتحدة ومبادئها كما هو منصااااااااااوص عليه -1

 ي ميثاق األمم املتحدة.
 
 ينبغي أن ُتسااااند اذا املوضااااوع أولوية ي اجملال السااااياسااااي أو االجتماعي أو االقتصاااااد  أو الثقاي أو اإلنسااااا  -2

 حقوق اإلنسان.أو ي جمال 
 
ن نظمها بغض النظر ع ،ذا أولوية بالنسااااااااااابة جلميع البلدان أو معظمها ينبغي للسااااااااااانة الدولية أن تعا  شااااااااااااغال   -3

 ؤثراملشاااااااااااااكل العاملية، وال ساااااااااااايما تلك ال  ت وأن تساااااااااااااهم ي تتوير التعاون الدوع ي حلّ االقتصااااااااااااادية واالجتماعية، 
 .البلدان النامية على
 
مشاااكل دولية  ساااةمتها املمكنة ي حلّ مب مرتبتنيالرغبة ي إعالن ساانة دولية واختيار موضااوعها ون أن تكينبغي  -4

 موجودة مما يساهم بالتاع ي تعزيز السالم العاملي.
 
 تويني الدوع والوطين.ساختاذ إجراءات على املإىل املوضوع  يؤد ينبغي أن  -5
 
 بريةكينبغي أن يكون هناك توقعات معقولة بأن تسااافر السااانة الدولية حول املوضاااوع املختار عن عمليات متابعة   -6

 .أاال   املوجودة تلك أنشتة تعززشكل أنشتة جديدة أو  يعلى املستويني الوطين والدوع 
 
 وفرتة وليتنيد ساااااانتني بني األقل على ساااااانتني ملدة زمين فاااااااال هناك يكون ينبغي بذل كافة اجلهود لراااااامان أن -7

 مماثلة. مبواضيع تتعلق سنوات بني أطول
 
 على موضوع واحد أو على مواضيع مرتبتة ارتباطا  وثيقا  ببعرها البعض. الدولية ينبغي أن ترّكز السنوات -8
 
 أسااابوع أو هرمثل شااا كافية،  غري أقصااار زمنية ملدة االحتفاالت ينبغي إعالن السااانوات الدولية فقن عندما تكون -9
 واحد. يوم أو
 

عل قلقا  دوليا  بالفما أو عندما يثري موضوع ، معنّي أو جير  عقده قد مؤملر عاملي مستقل عن موضوععُ حال ي  -10
هبذا  يةاإلعالن عن سااااااااااانة دولال يتم ي احلاالت العادية ، أهدافهب للنهوضبرامي فعالة و  منظمات واساااااااااااع النتاق وتوجد

  . الشأن
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 السنوات الدولية عن عالناإلال  تسبق اإلجراءات  -ثانيا  
 

 ألقلعلى ا كاملة  واحدة تتخذ اجلمعية العامة القرار النهائي بشاااااااااااأن مقرت  إعالن سااااااااااانة دولية بعد مرور سااااااااااانة -11
 شااامل تقييم إجراء من املختصااة األجهزة وملكني الدول األعراااء مجيع  راء مراعاة أجل من وذلك املقرت ، هذا عرض من
 وإمكانية حتقيق نتائي حقيقية. العملية ي تنفيذهلمقرت  ي ضوء الرغبة ل
 

ة األمم منظمات تابعة ملنظوم ضاااااااااامنينبغي عرض املقرتحات ا ااااااااااااة بنعالن ساااااااااانوات دولية، ال    تقدميها  -12
 رج املقرتحاتداملتحدة، على اجمللس االقتصااااااااد  واالجتماعي قبل إعالن السااااااانوات الدولية، لتمكني اجمللس، بقدر ما تن

لتوجيهية املقرتحة وتقييم الغاية منها ي ضوء ا تول ا الدولية إسداء املشورة عن توقين السنواتإطار اختصااه، من ي 
 هذه.
 

ينبغي عدم اإلعالن عن أ  ساانة دولية قبل اختاذ التدابري األساااسااية الالزمة لتمويلها على أن يرتكز هذا التمويل  -13
 باملبدأ على املساةمات التوعية.

 
 عدم اإلعالن عن أ  سنة دولية قبل اختاذ التدابري األساسية الالزمة لتنظيمها.ينبغي  -14
 

 إجراءات تنظيم االحتفاالت بالسنوات الدولية -ثالثا  
 

 ينبغي حتديد األهداف األساسية من كل سنة على حنو واضح. -15
 

 مرور فرتة سنتني بني إعالن سنة دولية وبدايتها.بصورة عامة،  ،ينبغي -16
 

ينبغي توجيه الساانوات ذات املواضاايع االقتصااادية أو االجتماعية بشااكل أساااسااي حنو تعزيز جهود التنمية الدولية  -17
 بترق عملية.

 
 اجلاريةواألنشاااااتة  التدابري ،على املساااااتوى الدوع سااااايتم االضاااااتالع هبا ال  ينبغي أن تكّمل التدابري واألنشاااااتة -18

 على املستوى الوطين وأن تدعمها.
 

املساااتوى الوطين  دولية علىاللسااانة لجلان وطنية أو غريها من اآلليات للتحراااري  ي احلاالت العادية وضاااعينبغي  -19
 وتنظيمها ومتابعتها.

 
 .ينبغي أن يكون هناك تنسيق فعال ألنشتة مجيع منظمات األمم املتحدة واألجهزة املعنية تفاديا  لالزدواجية -20
 

ملتحدة عدد الوظائف ي أمانة األمم ا زيادةينبغي أال يؤد  اإلعالن عن سنوات دولية واألنشتة املتصلة هبا إىل  -21
ن املوارد م ي احلاااالت العاااديااةتغتيااة التكاااليف  ،ى ذلااكلعالوة عوينبغي، أو ي أمااانااات املنظمااات الاادوليااة األخرى؛ 

 املوجودة ي امليزانية العادية.
 

مة، ينبغي حّل األمانات ال  أنشاااااااااائن خصاااااااااايصااااااااااا  لالحتفال بالساااااااااانوات الدولية فور اختتام تلك وكقاعدة عا -22
 السنوات.
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 إجراءات تقييم السنوات الدولية -رابعا  

 
 ينبغي أن يكون لكل سنة دولية أهداف يرجح أن تؤد  إىل نتائي حمددة وعملية. -23
 

ة دولية من االحتفال بكل ساااااااان املرحلة التحرااااااااريية وأن تشااااااااكل جزءا   خاللللتقييم  إجراءاتوضااااااااع ينبغي أن تُ  -24
 .ومتابعتها

 
مها، إىل جان  واملساااااااتمرة بعد اختتاالدولية ينبغي أن يقّيم التقييم مجلة أمور منها األنشاااااااتة املنبثقة عن السااااااانة  -25

 للامي العادية.ذا اقترى األمر ذلك، ي اإهبدف إدراج هذه األنشتة،  الدولية تغيريات ي األنشتة السارية املتصلة بالسنة
 

ينبغي أن تساااتند عمليات التقييم بعد اختتام السااانة إىل ترتيبات رفع التقارير املصاااممة خصااايصاااا  ملوضاااوع السااانة  -26
 التوجيهات للسنوات الدولية ي املستقبل. وأن توفرأن تسّهل عملية املتابعة و الدولية؛ 

 
جهزة موارد امليزانية املتوافرة وجي  عرض نتائي هذا التقييم على األ حدود يم ضاااااااااااااامنينبغي القيام بعمليات التقي -27

 للنظر فيها. القائمةاحلكومية الدولية املناسبة 
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 المرفق باء

 قرار اختذته اجلمعية العامة

 ([A/61/432) ]بناء على تقرير اللجنة الثانية

 إعالن السنوات الدولية -61/185القرار 

 
 اجلمعية العامة،إن 
 

بشااااااااأن إعالن الساااااااانوات الدولية، وإىل قرار اجمللس  1998كانون األول/ديساااااااامل   15املؤرخ  53/199إذ تشااااااااري إىل قرارها 
بشأن السنوات الدولية واحتفاالت الذكرى السنوية ومرفقه  1980ملوز/يوليه  25املؤرخ  1980/67االقتصاد  واالجتماعي 

 ،1980كانون األول/ديسمل   5املؤرخ  35/424الذ  اعتمدته اجلمعية العامة مبوج  مقررها 
 

 إىل األمني العام أن يوجه نظر الوكاالت املتخصاااااااااااصاااااااااااة واملؤساااااااااااساااااااااااات التابعة ملنظومة األمم املتحدة تتل  -1
تعلقة بنعالن الساااااااااااااانوات الدولية ي املسااااااااااااااتقبل، ال  يتراااااااااااااامنها مرفق قرار اجمللس إىل املبادئ التوجيهية امل
 وإتاحة هذه املبادئ التوجيهية؛ 1980/67االقتصاد  واالجتماعي 

 
 ضااااارورة مراعاة تتبيق املعايري واإلجراءات املنصاااااوص عليها ي تلك املبادئ التوجيهية لدى النظر على تشااااادد -2

 إعالن السنوات الدولية. ي املستقبل ي اقرتاحات
 

 اجللسة العامة الثالثة والثمانني

 2006ديسمل/كانون األوّل  20
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 المرفق جيم

 

 (2012يونيو/ حزيران  15-11مستخرج من تقرير الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للمجلس )
 

وافق اجمللس على مشروع سياسة املنظمة بشأن اإلعالن عن السنوات الدولية وإحيائها كما هو مقرت  ي الوثيقة  -40
CL 144/13.سياسة منظمة "الفاو" بشأن اإلعالن عن السنوات الدولية وإحيائها" وي املرفق دال هبذا التقرير" 

 

 سياسة الفاو لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها

 

 معايري اختيار املواضيع
 

ينبغي أن يكون املوضااااوع املقرت  للساااانة الدولية متسااااقا  مع مقااااااد األمم املتحدة واملبادئ الواردة ي الصااااكوك  (1)
الدسااااااتورية الرئيسااااااية لكيانات منظومة األمم املتحدة املعنية )مثل ميثاق األمم املتحدة ودسااااااتور منظمة األغذية 

 والزراعة وغري ذلك(

نبغي للساانة الدولية أن تعا  شاااغل ذا أولوية بالنساابة جلميع البلدان أو معظمها وأن تساااهم ي تتوير التعاون ي (2)
 الدوع ي حل املشاكل العاملية، وال سيما تلك ال  تؤثر ي البلدان النامية. 

ع والوطين، الصعيدين الدو ينبغي أن تنتو  السنة الدولية، ي حال إقرارها، على إجراءات ملموسة تُتخذ على  (3)
وينبغي أن يتوقع منها إحداث متابعة كبرية على املساااااااااتويني تتخذ شاااااااااكل أنشاااااااااتة جديدة أو تعزيز األنشاااااااااتة 

 القائمة. 

ينبغي أن يكون هناك فاااااااال زمين ملدة ساااااانتني على األقل بني ساااااانتني دوليتني وفرتة أطول بني ساااااانوات تتعلق  (4)
 مبواضيع مماثلة. 

 ظر ي إعالن ساااانة دولية فقن عندما تكون االحتفاالت ملدة زمنية أقصاااار غري كافية )شااااهر أو أساااابوعينبغي الن (5)
  د(أو يوم واح

ينبغي عدم اإلعالن عن سنة دولية عندما يعقد مؤملر عاملي مستقل عن نفس املوضوع، أو عندما يثري املوضوع  (6)
 عزيز أهدافه. بالفعل قلقا  دوليا  واسع النتاق وتوجد برامي فعالة لت

 
 اإلجراءات ال  يتعني اتباعها واملستلزمات األخرى

 
ينبغي إتاحة ما يكفي من الوقن إلجراء مشااااااااااااورات كاملة، مبا ي ذلك مساااااااااااألة أن اجلمعية العامة تتخذ قرارا   (1)

هنائيا  بشأن مقرت  قبل سنة واحدة كاملة بعد عرض هذا املقرت ، وذلك من أجل مراعاة اآلراء ال  أعرب عنها 
 لمقرت . مجيع األعراء وملكني األجهزة املختصة من إجراء تقييم شامل ل

 ينبغي، على العموم، أن تكون هناك فرتة سنتني بني اإلعالن وبداية سنة دولية.  (2)
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ينبغي عدم اإلعالن عن ساااااااانة دولية قبل اختاذ الرتتيبات األساااااااااسااااااااية الالزمة لتمويلها )والذ  ينبغي من حيث  (3)
 املبدأ أن يقوم على املساةمات التوعية( وتنظيمها. 

 ناك تنسيق فعال ألنشتة مجيع منظمات األمم املتحدة واألجهزة املعنية تفاديا  لالزدواجية. ينبغي أن يكون ه (4)

 ينبغي أن يكون لكل سنة دولية أهداف يرجح أن تؤد  إىل نتائي حمددة وعملية.  (5)

 ينبغي أن توضااااااااااااع ترتيبات للتقييم ي املرحلة التحرااااااااااااريية وأن تشااااااااااااكل جزءا من االحتفال بكل ساااااااااااانة دولية (6)
 ومتابعتها.

 
 
 


