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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 بما في ذلك نتائج توصيات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة ذتنفي
 لمشورة العلميةالمفتوحة العضوية غير الرسمية المعنية ببرنامج ا مجموعة العمل

 بشأن سالمة األغذية
  

 موجز
ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وهي توفّر نظمجلنة الزراعة هي اجلهاز االستشاري الفين الرئيسي مل 

املتصلة بالزراعة، والثروة احليوانية، وسالمة األغذية، والتغذية، والتنمية  لسياساتية والتنظيمية بشأن القضاياالتوجيهات ا
مت املشورة االسرتاتيجية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية. وقد اضطلعت جلنة الزراعة بدور هام يف توجيه املنظمة، كما قدّ 

 .2030حول التحديات اليت واجهتها املنظمة يف مساعدة البلدان األعضاء يف حتقيق خطة التنمية لعام 
وقد استعرضت الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الزراعة العديد من املسائل اليت تتطّلب اهتمام جملس املنظمة  

 واملؤمتر والبلدان األعضاء.
لتقرير إىل أن يبّني كيف تنّفذ منظمة األغذية والزراعة توصيات جلنة الزراعة واملشورة اليت تقّدمها، ويرمي هذا ا 

 وخباصة تلك الصادرة عن الدورة اخلامسة والعشرين.
 

 اإلجراءات التي تقترحها اللجنة
 مقبلة.إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة بالتقرير وتوفري أي توجيهات تراها ضرورية لوضع تقارير  

 
 أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: توجيهميكن 

 Robert Gueiالسيد 
 أمني جلنة الزراعة

 0657054920-39+اتف: اهل
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 مقدمة -أوالً 

 
. وقــــد (املنظمـــة) ذيـــة والزراعــــة لألمـــم املتحــــدةاضـــطلعت جلنــــة الزراعـــة بــــدور هـــام يف توجيــــه منظمـــة األغ الطاملـــ -1

يف دورهتا اخلامسة والعشرين املسائل الرباجمية والسياساتية والتنظيمية ضمن واليتها وقدمت جمموعـة استعرضت جلنة الزراعة 
متابعة املـؤمتر ) 2(تغري املناخ؛  بشأناسرتاتيجية عمل املنظمة  )1( توصيات بشأ�ا. ومشلت املواضيع اليت جرت مناقشتها:

آخــر املعلومــات عــن عمــل  )3( الثــروة احليوانيــة؛ بالتغذيــة علــى الزراعــة وتنميــةتصــلة الــدويل الثــاين بشــأن التغذيــة: اآلثــار امل
عمـل املنظمـة يف قطـاع األغذيــة والزراعـة ضـمن اإلطـار االســرتاتيجي؛ ) 4(؛ امليكروبــاتمقاومـة مضـادات  يف جمـالاملنظمـة 

بعـة للجمعيـة العامـة للشـراكة الثالثـة والراتقريـري الـدورتني ) 6(ة؛ جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املسـتدام) 5(
نظم الرتاث الزراعـي ) 7(العاملية من أجل الرتبة، مبا يف ذلك "مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة"؛ 

ملسـتدامة مـن خـالل حتقيـق التنميـة الريفيـة ا) 9(السنة الدولية للبقوليات: بذور مغذية ملستقبل مسـتدام؛ ) 8(؛ املهمة عاملًيا
؛ 2030الزراعــة وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام ) 11(؛ 2020الربنــامج العــاملي لإلحصــاء الزراعــي ) 10(االبتكــار الزراعــي؛ 

الربنـامج املتعـدد السـنوات لعمـل اللجنـة؛ ) 13(التقرير بشأن تنفيـذ توصـيات الـدورة الرابعـة والعشـرين للجنـة الزراعـة؛ ) 12(
 لإلبليات.االلتزام باليوم العاملي للنحل، السنة الدولية لصحة النباتات؛ والسنة الدولية ) 14(
 
وبعـض املؤشـرات عـن اإلجنـازات الرئيسـية للمنظمـة نتيجـة تنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن  اوجزً ويوفّر هذا التقرير مـ -2

 الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة.
 

 التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعةحالة تنفيذ  -ثانًيا
 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  25الفقرة املعياري والقائم على العلوم واألدلّة ( العمل :1التوصية  -3

ــة دعــت  لة تعزيــز عملهــا المعيــاري والقــائم علــى األدّل ــة المنظمــة إلــى مواصــ ــة اللجن ــةمــع إيــالء واألســس العلمي  عناي
كنــة يواإلنتــاج المســتدام وتغيــر المنــاخ والتنــّوع البيولــوجي والم البيولوجيــةلزراعــة اإليكولوجيــة والتكنولوجيــا ل ةخاصــ

هذا العمل مـن خـالل شـراكات سينفذ . و المساواة بين الجنسينواإلحصاءات وسالمة األغذية والتغذية والشباب و 
والمشـاركة  لتعـاون بـين بلـدان الجنـوبل ةخاصـعنايـة مـع إيـالء  ،قطاعـات شاملة لعدةو  المصلحةمتعددة أصحاب 

 المجتمع المدني.و القطاع الخاص مع منظمات 
 
باالستناد إىل نتائج الندوة الدولية األوىل حول الزراعة اإليكولوجية لتحقيق األمن الغـذائي والتغذيـة الـيت انعقـدت  -4

، استضـــافت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 2016و 2015، والنـــدوات اإلقليميـــة الالحقـــة املنظمـــة عـــامي 2014عـــام يف رومـــا 
النــدوة الدوليــة الثانيــة حــول الزراعــة اإليكولوجيــة: توســيع نطــاق الزراعــة اإليكولوجيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف 

. وأظهـــرت املناقشـــات الـــيت جـــرت خـــالل النـــدوة بوضـــوح أنـــه مـــن أجـــل حتقيـــق خطـــة عمـــل التنميـــة 2018أبريل/نيســـان 
وأطلقــت النــدوة "مبــادرة توســيع نطــاق الزراعــة  ، مثــة حاجــة طارئــة إىل الــرتويج للتغيــريات التحّوليــة.2030عــام املســتدامة ل
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ملمارســات زراعيــة ســليمة باجتــاه حتقيــق خطــة التنميــة  خطــة عمــل للــرتويج وهــي ،ألمــم املتحــدةااإليكولوجيــة" مــع شــركاء 
 نتقال إىل نظم غذائية مستدامة.، ودعم البلدان للمشاركة على حنو أكرب يف عمليات اال2030

 
يف نـــريويب حـــول  اتشــاوريً  ااجتماًعـــ 1ســرتاتيجينيمـــع شـــركاء ا قـــدت املنظمــةع، 2016ويف ديســمرب/كانون األول  -5

نظمة مع مفوضية االحتـاد األفريقـي املعقدت ، 2017ويف مايو/أيار كنة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ياسرتاتيجية امل
. ومتـّـت مناقشــة مطبوعــات 2ة الزراعيــة املســتدامة يف أفريقيــاكنــيورشــة عمــل للمصــادقة علــى مشــروع إطــار امليف أديــس أبابــا 
 2018وأطلقــت املنظمــة مــع املركــز الــدويل لتحســني الــذرة والقمــح يف يوليو/متــوز خــالل االجتماعــات.  3،4رئيســية جديــدة

 .5،6"كنة على نطاق صغرييزّودي خدمات املاملطبوعة بعنوان "توظيف اخلدمات كمؤسسة أعمال: دليل تدرييب مل
 
منصـــة لتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي، أن تشـــّكل ورّحـــب املـــؤمتر األربعـــون للمنظمـــة مببـــادرة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة  -6

وطلـــب إليهـــا أن تســـّهل، بالتعـــاون مـــع شـــركائها، دمـــج إجـــراءات صـــون التنـــوع البيولـــوجي، واســـتخدامه املســـتدام، وإدارتـــه 
 يف مجيع القطاعات الزراعية على املستوى الوطين، واإلقليمي والدويل. وترميمه

 
متعــــدد  ااملتحــــدة للتنــــوّع البيولــــوجي حــــوارً بالشــــراكة مــــع اتفاقيــــة األمــــم  عقــــدت املنظمــــة، 2018ويف مايو/أيــــار  -7

). وأّكد COAG/2018/10نظر الوثيقة اأصحاب الشأن حول تعميم التنوّع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية (احلوار) (
احلوار على حسن توقيت وضرورة تعمـيم التنـوع البيولـوجي يف القطاعـات الزراعيـة. وقـد اسـتفاد مـن الوضـع احلـايل للجهـود 
الرامية إىل تعميم التنـوّع البيولـوجي والتجـارب يف هـذا اجملـال علـى مسـتويات خمتلفـة، كمـا حـّدد جمـاالت العمـل املشـرتك يف 

ألهـداف التنميـة املسـتدامة، مـع زيـادة اإلنتـاج يف  ايولـوجي واسـتخدامه املسـتدام، دعًمـون التنوّع البوضع نـُُهج متكاملة لص
 الوقت ذاته لالستجابة إىل الطلب املتنامي على األغذية.

 
كذلك، ُعقد االجتماعان الثالث والثمانون والرابع والثمانون للجنة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة  -8

ويونيــو/حزيران  2016ومنظمــة الصــحة العامليــة بشــأن املــواد املضــافة إىل األغذيــة يف رومــا، إيطاليــا، يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 
 خلـــص إليهـــا االجتمـــاع اخلـــامس والثمـــانون للجنـــة (جنيـــف، أكتوبر/تشـــرين األول علـــى التـــوايل. وأّمـــا النتـــائج الـــيت 2017
 ة الدستور الغذائي بشأن خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية.جلن)، فقد ُقّدمت إىل دورة 2017

 
عــــالوًة علــــى ذلــــك، شــــّكلت منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة مــــع منظمــــة الصــــحة العامليــــة جمموعــــة خــــرباء التقــــت يف  -9

حـــول جــودة امليـــاه الســـتخدامات  اقائمــة علـــى العلـــوم أكثــر اســـتهدافً  للبـــدء بعمليــة وضـــع توجيهـــات 2017يونيــو/حزيران 
إىل  25الفـرتة مـن ني املنظمتـني يف رومـا، إيطاليـا يف قـد اجتمـاع خـرباء مشـرتك بـخمتلفة يف سلسلة إنتاج/جتهيز األغذية. وعُ 

                                                      
خضــراء يف أفريقيــا، ومنظمــة األمــم البنــك الــدويل، واللجنــة األوروبيــة لرابطــات منتجــي اآلالت الزراعيــة، واالحتــاد األفريقــي، والتحــالف مــن أجــل ثــورة   1

 املتحدة للتنمية الصناعية ومركز األرز يف أفريقيا.
 )2018إطار ألفريقيا (متاح يف سبتمرب/أيلول  -املكننة الزراعية املستدامةمنظمة األغذية والزراعة/مفوضية االحتاد األفريقي:   2
 3 e.pdf6044i-/a3tp://www.fao.org/ht 
4  FINAL.pdf-Report-Meeting-/Nairobi05/2017content/uploads/-africa.org/wp-http://africamechanize.act 
5  EN/9207http://www.fao.org/documents/card/en/c/I 
6  FR9207http://www.fao.org/documents/card/en/c/I 

http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207FR
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إلطـــالع هيئـــة الدســـتور الغـــذائي علـــى طبيعـــة وتركيـــز املواصـــفات املطلوبـــة لتيســـري اإلدارة العامليـــة  2017ســـبتمرب/أيلول  29
كــذلك، قامــت املنظمــة بالشــراكة مــع االحتــاد الروســي بتنظــيم املــؤمتر اإلشــريكية القولونيــة املنتجــة لســموم شــيجا.   كافحــةمل

مجـــع بـــني أكثـــر مـــن  2017مايو/أيـــار  19و 18الـــدويل حـــول "ســـالمة األغذيـــة وحتليـــل املخـــاطر" يف سوتشـــي، روســـيا يف 
 من جمموعة واسعة من القطاعات. امندوبً  350

 
لتعزيـز نظمهـا الوطنيـة ملراقبـة األغذيـة مـن خـالل تنميـة وتواصل املنظمة العمل بشـكل وثيـق مـع البلـدان األعضـاء  -10

القــدرات وتصــميم وتطبيــق جمموعــة مــن األدوات. وتضــم مبــادرات أخــرى تطبيــق االستشــراف لتحديــد القضــايا الناشــئة يف 
ـــة للبلـــدان الناميـــةجمـــال ســـالمة األغذيـــة؛ وتيســـري ال ـــادل املعلومـــات، واملعـــارف والتجـــارب باســـتخد شـــبكة غـــري الرمسي ام لتب

للمنظمـة مـن أجـل تبـادل  التـابع ااألغذيـة احملـّورة وراثيًـتكنولوجيا تسلسل اجلينوم إلدارة سالمة األغذيـة؛ واستضـافة برنـامج 
 املعلومات حول تقييم سالمة األغذية املشتقة من نباتات مأشوبة الدنا.

 
آلفــات بوصــفها الــنهج املفّضــل لزراعــة حماصــيل صــحية. وكــل ســنة، يــتّم اعتمــاد ّوج املنظمــة لــإلدارة املتكاملــة لوتـر  -11

الــيت يوصــي هبــا االجتمــاع املشــرتك بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة  مــن احلــدود القصــوى ملســتوى املخلفــات 300أكثــر مــن 
املشـاريع الفنيـة الوطنيـة بوصفها مواصفات للدستور الغذائي. ومـن خـالل  شأن خملفات املبيدات،ومنظمة الصحة العاملية ب

واإلقليمية، تعّزز املنظمة قدرات البلدان النامية على زيادة مشـاركتها يف عمليـة وضـع معـايري دوليـة السـتخدام املبيـدات ويف 
 يف املبيدات. تنفيذ احلدود القصوى ملستوى املخلفات

 
املسـاعدة الفنيـة للبلـدان الناميـة يف وضـع وهبدف التشـجيع علـى سـالمة األغذيـة ومحايـة املسـتهلك، تـوفّر املنظمـة  -12

السياســة  موضــوع إدارة دورة حيــاة املبيــداتبــ متصــلةبــرامج وطنيــة لرصــد خملفــات املبيــدات. وقــد عاجلــت مشــاريع عديــدة 
والتشريعات يف جمال املبيدات من أجل تفادي تراكم املخزونـات القدميـة للمبيـدات، واحلـّد مـن املخـاطر الصـحية الـيت هتـدد 

 تمعات احمللية القريبة منها بفعل تلّوث الرتبة واملياه.اجمل
 

وقد وضـعت املنظمـة مسـودة صـفر "ملدونـة السـلوك مـن أجـل اسـتخدام وإدارة األمسـدة" باتبـاع التوجيهـات الفنيـة  -13
 الزراعة. دّونة على جلنةللجنة الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة التابعة للشراكة العاملية من أجل الرتبة. وسوف تُعرض امل

 
املشـورة العلميــة بشـأن سـالمة األغذيــة املشـرتك بـني منظمـة الصــحة العامليـة ومنظمـة األغذيــة  برنـامج :2التوصـية  -14

  )C 2017/21الوثيقة من  )ب( 45الفقرة والزراعة (
على تكليف مكتبها بإنشاء مجموعة عمل غير رسمية مفتوحة العضوية للنظر في الخيارات المتاحة  اللجنةوافقت 

للتمويل الكـافي والمســـتدام للبرنـامج المشـــترك بـين المنظمـة ومنظمـة الصـــحة العالميـة الخـاص بالمشـــورة العلميـة 
ـتور الغـذائي، ولعـرض توصــياتها علـى الجهـاز في مجال ســالمة األغذية، وذلك باالسـتناد إلـى توصــيات هيئـة الدسـ

 .2018-2017الرئاسـي المناسـب في المنظمة للنظر فيها خالل الفترة 
 

أنشــأ مكتــب جلنــة الزراعــة جمموعــة عمــل غــري رمسيــة ومفتوحــة العضــوية حــول التمويــل املســتدام لربنــامج املشــورة  -15
يف  واجتمـــــع مـــــرّتنيالعامليـــــة ومنظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة،  بشـــــأن ســـــالمة األغذيـــــة املشـــــرتك بـــــني منظمـــــة الصـــــحةالعلميـــــة 
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مســـارات  ثالثـــةوحـــّددت  خمتلفـــة متويـــلخيـــارات يف رومـــا. وناقشـــت  2017ســـبتمرب/أيلول  20و 2017فرباير/شـــباط  28
حمتملة (مسامهات األعضاء املعّززة؛ مسامهات من جهات فاعلة غري حكومية؛ وإقامة حساب أمانة متعدد اجلهات املاحنة 

ا للجهـات الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة). وجـرت مناقشـة النتـائج الـيت خلصـت إليهـا وغري حمّدد الغرض يكـون مفتوًحـ
رتك للـدورة الثانيـة والعشـرين بعـد املائـة للجنـة الربنـامج، والـدورة التاسـعة والسـتني جمموعة العمـل هـذه خـالل االجتمـاع املشـ

جملــــس املنظمــــة يف دورتــــه الثامنــــة  8. وبعــــدها، صــــادق7)2017نوفمرب/تشــــرين الثــــاين  9و 6بعــــد املائــــة للجنــــة املاليــــة (يف 
علـى تقريـر االجتمـاع املشـرتك ووافـق علـى  2017ديسـمرب/كانون األول  8إىل  4واخلمسني بعـد املائـة املنعقـدة يف رومـا يف 

يف املائة من األرصدة غري املنفقة يف حساب أمانة رصد وحتليـل  10نسبة ل باتفاق شركاء املوارد، ،تخصيصال) 1( ما يلي:
 0.5اخلاص بآلية دعم برامج الشركاء املتعددين يف املنظمة، حبد أقصى قدره  السياسات الغذائية والزراعية وحساب األمانة

مليون دوالر أمريكي، حلساب األمانة غري حمّدد الغرض هبدف دعـم إجيـاد حـل للتمويـل املسـتدام لعمـل املنظمـة وأنشـطتها 
يف املائـة مـن الرصـيد  50"ختصـيص نسـبة و )2املتصلة باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية وهيئة الدسـتور الغـذائي"؛ (

) 1ماليـني دوالر أمريكـي، حبـد أقصـى قـدره مليـون ( 5الـذي يتجـاوز عتبـة  2017-2016غري املنفق من اعتمادات الفرتة 
 دوالر أمريكي، حلساب األمانة غري حمّدد الغرض."

 
مليـون  2.7شامًال يسـعى إىل مجـع مسـامهات طوعيـة بقيمـة  الك، وضعت وأطلقت املنظمة برناجمً وبالتزامن مع ذ -16

دوالر أمريكي خالل السنوات اخلمسة املقبلة لـدعم احتياجـات برنـامج املشـورة العلميـة. إضـافًة إىل ذلـك، تبحـث املنظمـة 
يف إمكانية إنشاء حسـاب أمانـة جديـد متعـدد اجلهـات املاحنـة لـدعم عمـل برنـامج املشـورة العلميـة اخلـاص مبنظمـة األغذيـة 

ــــى التمويــــل مــــن جهــــات فاعلــــة حكوميــــة وغــــري حكوميــــة. وملزيــــد مــــن املعلومــــات، انظــــر الوثيقــــة  والزراعــــة الــــذي قــــد يتلّق
COAG/2018/INF/4. 

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  )و( 45الفقرة األسرية ( الزراعة: 3التوصية  -17

 .الزراعة األسريةب تها الخاصةعن التقدم المحرز في أنشطاالستمرار في رفع التقارير  منظمةالطلبت اللجنة إلى 
 

سياسـات، واســرتاتيجيات، وبــرامج للتنميـة الريفيــة املراعيــة تواصـل منظمــة األغذيـة والزراعــة دعــم أعضـائها يف صــياغة  -18
يني، والـــرتويج لتمكينهـــا وزيـــادة إمكانيـــة ســـر تســـتهدف أصـــحاب احليـــازات الصـــغرية واملـــزارعني األ وخطـــط اســـتثمارية للفقـــراء

، ولزيـادة غّالهتــم مايـة االجتماعيــة، والتكنولوجيـات واألســواق املراعيـة للفقــراءحصـوهلا علـى املــوارد، واخلـدمات، وسياســات احل
 ومداخيلهم فيما تساعدهم يف اعتماد ممارسات زراعية مستدامة واحلّد من تكاليف اإلنتاج والتكّيف مع تغّري املناخ.

 
 للفـــرتة بـــإعالن عقـــد الزراعـــة األســـرية 2017القـــرار الصـــادر عـــن اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة عـــام  دعـــاو  -19

. وبعــد توجيـه عمليــة تنفيــذ العقــدمنظمــة األغذيــة والزراعـة والصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة إىل  مــن كـال،  2019-2028
املنظمة  تعاوناالجتماع غري الرمسي األول مع احلكومات وجهات فاعلة أخرى ناشطة يف إطالق محالت العتماد العقد، ت

ومــن  أن تقــّدم للحكومــات مســودة أوىل خلطــة العمــل فضــًال عــن اقــرتاح بشــأن اهليكليــة الرئاســية للعقــد. يفدوق، مــع الصــن

                                                      
7  pdf.a224mv-/a3http://www.fao.org/ 
8  .pdfAR_Rep_158/CL158http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_ 
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للعقــد الـــدويل  ان جانــب جلنــة توجيهيــة منشــأة حــديثً مــ 2018ايــة عـــام �املتوقــع أن يــتم اعتمــاد الوثيقــة التوجيهيــة حبلــول 
 للزراعة األسرية.

 
وأّمــا برنــامج املعــارف بشــأن الزراعــة األســرية، الــذي تستضــيفه املنظمــة بالتعــاون مــع احلكومــات، ووكــاالت األمــم  -20

 17.000املتحدة، وشـبكات املـزارعني األسـريني ومنظمـات املنتجـني واملؤسسـات البحثيـة، فقـد بـات جيمـع اآلن أكثـر مـن 
قانونيـة، واجتماعيـة  وضـع وتنفيـذ سياسـات، واسـرتاتيجيات وأطـرا. وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري، تدعم املنظمة بندً 

واقتصادية، فضـًال عـن احلـوار بـني القطاعـات، واملتعـدد املسـتويات وأصـحاب الشـأن حـول السياسـات والتعـاون يف مـا بـني 
 بلدان اجلنوب.

 
عهـــا، ويف إجـــراء حتلـــيالت وتواصــل املنظمـــة دعـــم البلـــدان يف وضــع معـــايري مشـــرتكة لتعريـــف الزراعــة األســـرية وأنوا -21

أساسية ووضع مؤشرات لتقييم حالة واجتاهات األنواع املختلفة للزراعة األسرية بشكل أفضل، مبا يف ذلك املسائل املتصـلة 
 بالوصول إىل األسواق.

 
 ). 21/2017Cالوثيقة من  )د( 45الفقرة اجملرتات الصغرية ( طاعون: 4التوصية  -22

عــــن تنفيــــذ البرنــــامج العــــالمي الستئصــــال طــــاعون البرنــــامج  إلــــى لجنــــةطلبــــت اللجنــــة إلــــى األمانــــة رفــــع تقريــــر 
 .الصغيرة المجترات

 
أجنــزت املنظمــة اجلولــة األوىل مــن االجتماعــات اإلقليميــة بشــأن خارطــة الطريــق الستئصــال طــاعون اجملــرتات الصــغرية  -23

 .)2015(أبريل/نيسـان  اجملرتات الصـغرية طاعوناستئصال كافحة و ّمت حتديدها يف االسرتاتيجية العاملية مل ، كمايف تسع مناطق
. عــالوًة علــى ذلــك، ّمت تنظــيم ثالثــة اجتماعــات 2017وأُطلقــت اجلولــة الثانيــة يف دوشــنيب، طاجيكســتان يف فرباير/شــباط 

نوفمرب/تشرين  15-13(دواال،  وأفريقيا الوسطى )،2017ل أكتوبر/تشرين األو  19-15(عّمان،  الشرق األوسط إلقليمي
 .)2018مارس/آذار  22-20(داكا،  يف جنوب آسياو  )2017الثاين 

 
االجتمــاع االفتتــاحي للشــبكة بعقــد  الربنــامج العــاملي الستئصــال طــاعون اجملــرتات الصــغريةحوكمــة ُأجنــزت هيكليــة  -24

يف فينــا، النمســا. وقــد أُنشــئت هــذه  2018العامليــة للبحــوث والتجــارب بشــأن طــاعون اجملــرتات الصــغرية يف أبريل/نيســان 
القــائم علــى العلــوم حــول طــاعون و  االبتكــاري الشــبكة بوصــفها منتــدى للمشــاورات العلميــة والفنيــة مــن أجــل تعزيــز النقــاش

 .2017نشئت اللجنة االستشارية املعنية بطاعون اجملرتات الصغرية يف يونيو/حزيران اجملرتات الصغرية. وأُ 
 

وقــد وضــعت أمانــة مكافحــة طــاعون اجملــرتات الصــغرية اســرتاتيجية مشــرتكة بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة واملنظمــة  -25
شـركاء حمتملـني يق. وقـد حـّدد حتليـل للسـوق العاملية لصـحة احليـوان لتعبئـة املـوارد ملكافحـة طـاعون اجملـرتات الصـغرية والتسـو 

 يف املوارد على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين، فضًال عن حتالفات اسرتاتيجية.
 

بالتعــاون مــع الشــركاء مبــا يف ذلــك مبــادرة مكتــب البلــدان األفريقيــة للمــوارد احليوانيــة يف أفريقيــا، ورابطــة التعــاون  -26
اإلقليمــي يف جنــوب آســيا، واهليئــة االقتصــادية املعنيــة باملاشــية واللحــوم والثــروة الســمكية يف اجملموعــة االقتصــادية والنقديــة 
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الـــدعم لوضـــع خططهـــا  اا مســـتهدفً بلـــدً  76مـــن أصـــل  56يـــة املعنيـــة بالتنميـــة، تلّقـــى لوســـط أفريقيـــا واهليئـــة احلكوميـــة الدول
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحـة طـاعون اجملـرتات الصـغرية. وقـد فّصـلت هـذه اخلطـط اخلطـوات لتقيـيم، ومكافحـة واستئصـال 

ت اجلهــود املبذولــة حتديــد املــوارد فــريوس طــاعون اجملــرتات الصــغرية، واحلفــاظ علــى املنــاطق اخلالصــة مــن هــذا الفــريوس. ومشلــ
املطلوبــة والــيت التزمــت هبــا الســلطات الوطنيــة لتنفيــذ خططهــا. وجيــري تنفيــذ أنشــطة مكافحــة طــاعون اجملــرتات الصــغرية يف 

يـة باستخدام املوارد احمللية والتمويل من االحتاد األورويب، والبنك الدويل، والصندوق الـدويل للتنميـة الزراع ابلدً  20أكثر من 
وبعض الشـركاء الثنـائيني. وقـد وضـعت مثانيـة مـن أصـل تسـعة أقـاليم حـىت اآلن خططهـا االسـرتاتيجية اإلقليميـة الستئصـال 

 .طاعون اجملرتات الصغرية
 

اون مـع االحتـاد نّظمت منظمة األغذية والزراعة واملنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان، بالتعـ، 2018ويف سبتمرب/أيلول  -27
مــن  الشـراكات واالسـتثمار يف عــامل خـالص"إقامــة  بشــأن مكافحـة طـاعون اجملــرتات الصـغرية حـول: اعامليًـ ارً األورويب، مـؤمت

) إعـــادة التأكيـــد علـــى اإلرادة السياســـية الدوليـــة الستئصـــال 1املـــؤمتر إىل: ( ورمـــىطـــاعون اجملـــرتات الصـــغرية" يف بروكســـل. 
للحكومـــات للتأكيـــد علـــى التزامهـــا السياســـي باستئصـــال طـــاعون ) تـــوفري منتـــدى 2طـــاعون اجملـــرتات الصـــغرية يف العـــامل؛ (

الـدعم مـن الشـركاء يف املـوارد لتنفيـذ برنـامج استئصـال طـاعون  ) احلصـول علـى3سـتثمارات الوطنيـة؛ (اجملرتات الصـغرية واال
طـاعون اجملـرتات الصـغرية،  ا الفجوات التمويلية األهم يف الربنامج العاملي الستئصـالاملؤمتر أيضً  وقد عاجلاجملرتات الصغرية. 

 .2030الزخم لبلوغ هدف عامل خاٍل من طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  وبىن
 

 ) 21/2017Cالوثيقة من  )ج( 35الفقرة ( البقوليات: 5التوصية  -28
لة المصــلحة المعنيــين طلبــت اللجنــة إلــى المنظمــة واألعضــاء وجميــع أصــحاب  ، البقــول فــي مجــال عمــلالمواصــ

 .2016في ذلك الترويج لها ما بعد عام  بما
 

خــالل الســنة الدوليــة مــع شــركائها  قــدهتا منظمــة األغذيــة والزراعــةعإن اجلهــود امللحوظــة يف جمــال التواصــل الــيت  -29
أمنــاط إنتــاج  إعــادة تشــكيلعّجلــت ببنــاء زخــم كبــري أّدى إىل زيــادة الــوعي والتصــّور إزاء أمهيــة البقوليــات، وإىل للبقوليــات 

باجتــاه تعزيــز الربنـــامج بشــأن البقوليــات. ويف إطـــار إرث الســنة الدوليــة للبقوليـــات، تعمــل املنظمـــة واســتهالك البقوليــات. و 
يــا جنــوب الصــحراء الكــربى، وتقــوم بتيســري حماصــيل البقوليــات للمــزارع املســتدامة يف أفريق حــول وضــعت املنظمــة مطبوعــةً 

ا : التحــديات والفــرص. كمــا وضــعت املنظمــة اقرتاًحــصــدار مطبوعــة بشــأن الــنظم الزراعيــة القائمــة علــى اخلضــار يف أفريقيــاإ
لتحسني التصنيف الدويل لالستهالك الفردي حسب الغرض من خالل تقسيم الفئات والتمييز بـني تسـعة منتجـات كحـّد 

اإلحصاءات بشأن إنتـاج  عّززأقصى ذات جماالت بيئية وسوقية خمتلفة. وإن حتسني التصنيفات اإلحصائية الدولية سوف ي
ليـــات واســـتهالكها علـــى الصـــعيدين القطـــري والـــدويل. إضـــافًة إىل ذلـــك، رعـــت املنظمـــة املـــؤمتر الـــدويل الســـابع بشـــأن البقو 

. واســتجابًة إىل توصــيات الــدورة اخلامســة واخلمســني بعــد املائــة جمللــس املنظمــة، 2018البحــوث يف اخلضــار واألغذيــة عــام 
 ا إىل نتائج املشاورات اليت انعقدت خالل السنة الدولية للبقوليات، وضعت املنظمة االقرتاحات التالية: واستنادً 

 
إنشــاء شــبكة للعمــل علــى البقوليــات توجههــا البلــدان حتــت مظلــة عقــد األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة  •

 )COAG/2018/INF/6نظر الوثيقة ا(
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البقوليــات غــري املســتخدمة بشــكل كــاٍف: للــرتويج علــى الصــعيد الــدويل ألنــواع إصــدار مطبوعــات بشــأن أنــواع  •
 ا إىل تكيفها مع ظروف بيئية هامشية. البقوليات القليلة االستخدام واليت قد يكون هلا جماالت حمّددة نظرً 

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  20(الفقرة  امليكروباتمضادات  مقاومة: 6التوصية  -30

شجعت اللجنة المنظمة على مواصلة تعاونها النشط مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان 
، بمـا الميكروبـاتفـي تنفيـذ إعـالن األمـم المتحـدة بشـأن مقاومـة مضـادات المصلحة المعنيـين اآلخـرين وأصحاب 

 .القطاعات متعدد " ونهجواحدةصحة "نهج باالستعانة بفي ذلك تعزيز قدرات البلدان واألقاليم 
 

منظمة األغذية والزراعة مع منظمـة الصـحة العامليـة واملنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان التعـاون الثالثـي بشـأن  ّززتع -31
إثـر اعتمـاد �ـج شـامل للصـحة الواحـدة حيـث بُـذلت جهـود للوصـول إىل جمموعـة كبـرية مـن  امليكروبـاتمقاومة مضادات 

يف ذلــك برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة. كمــا شــاركت املنظمــة بشــكل كامــل يف العمــل الرفيــع املســتوى أصــحاب الشــأن، مبــا 
، وقّــع املــدراء 2018مايو/أيــار  30. ويف امليكروبـاتمضــادات الـذي تقــوم بــه اجلمعيـة العامــة لألمــم املتحــدة بشـأن مقاومــة 
يوان ومنظمة الصحة العاملية مـذكرة تفـاهم شـاملة تضـم العمـل العامون ملنظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احل

 .امليكروباتمضادات التعاوين بشأن مقاومة 
 

املنظمــة يف جمموعــة التنســيق املشــرتكة بــني الوكــاالت  للمنــاخ واملــوارد الطبيعيــة نظمــةموميثــل نائــب املــدير العــام لل -32
يـؤدي دة يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني. كمـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـ، كمـا أنشـأهتا امليكروبـاتمضـادات واملعنية مبقاومة 

العديد من املوظفني الفنيني يف املنظمة دور األخصائيني يف املوارد خالل املداوالت األسبوعية، ويف عمل اجملموعة يف جمـال 
نفيذ خطط عمل وطنية بشأن مراقبـة والذي يتناول االتصاالت والتغيري يف السلوك، ووضع وت امليكروباتمضادات مقاومة 

وأفضــل املمارســات، والبحــوث والتنميــة واحلوكمــة. ومــن  امليكروبــاتمضــادات ، واحلــّد مــن اســتخدام امليكروبــاتمضــادات 
 املتوقع تقدمي تقرير إىل األمني العام قبل اختتام الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

 
ار الصــادر بعــدها عـــن املنظمــة هبـــذا والقـــر  امليكروبــاتمضـــادات إثــر اعتمــاد خطـــة العمــل العامليـــة بشــأن مقاومــة  -33

، أعــادت هيئــة امليكروبــاتمضــادات ، وشــواغل البلــدان األعضــاء بالنســبة إىل التهديــد املتزايــد الــذي تطرحــه مقاومــة الشــأن
. ويراجـع فريـق املهـام مدونـة امليكروبـاتمضـادات الدستور الغذائي تشكيل فريق املهام املخصص التـابع هلـا واملعـين مبقاومـة 

واحتوائهــا، ولوضــع توجيهــات جديــدة  امليكروبــاتمضــادات املمارســات القائمــة لديــه للتقليــل إىل احلــّد األدىن مــن مقاومــة 
يف املقر الرئيسي للمنظمـة  9اليت تنقلها األغذية. وقد ُعقد اجتماع خرباء امليكروباتمضادات مة للبلدان بشأن مراقبة مقاو 

لتـــوفري املشـــورة هليئـــة الدســـتور الغـــذائي حـــول دور بيئـــة إنتـــاج األغذيـــة (مبـــا يف ذلـــك  2018يونيـــو/حزيران  15إىل  11يف 
 اليت تنقلها األغذية. امليكروباتمضادات احملاصيل) يف مقاومة 

 
بـدعم مــن مــوارد مــن خــارج امليزانيــة مــن اململكـة املتحــدة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الروســي، تعمــل و  -34

ا للمســـاعدة يف وضـــع وتنفيـــذ خطـــط عمـــل وطنيـــة للصـــحة الواحـــدة يف جمـــال مقاومـــة بلـــدً  25ا يف أكثـــر مـــن املنظمـــة حالًيـــ

                                                      
 خبرياً يف املواضيع ذات الصلة من كافة أحناء العامل. 20يضّم هذا االجتماع   9
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، وتعزيــــز مراقبــــة مقاومــــة امليكروبــــاتضـــادات مب، مبــــا يف ذلــــك األنشـــطة لتحســــني األنظمــــة اخلاصــــة امليكروبــــاتمضـــادات 
. كــذلك، تــدعم امليكروبـاتمضــادات وقـدرات املختــربات، ولتحسـني املمارســات يف جمــال اسـتخدام  امليكروبــاتمضـادات 

ميكنهـا أن حتّسـن عمليـة مجـع املعلومـات  ، ولوضـع أدوات حمـّددةاملنظمة األنشـطة اإلقليميـة إلشـراك عـدد أكـرب مـن البلـدان
 وحتليلها، واإلدارة التدرجيية للتهديد.

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  72الفقرة جدول األعمال العاملي للثروة احليوانية املستدامة ( :7التوصية  -35

وجهـة برامجيـة متعاونـة دعت اللجنة المنظمة إلـى تأديـة دور أكبـر بصــــفتها جهـة حكوميـة دوليـة صــــاحبة مصــــلحة 
ــــافة إلـى  في توفير الخبرات الفنية، وكذلك تعزيز دور األمانة الذي تضــــطلع به وتوطيد التعاون بين البلـدان، باإلضـ

 تحســــين التوازن بين األقاليم.
 

الثــروة احليوانيــة واصــلت املنظمــة االضــطالع بــدورها الناشــط يف اجملموعــة الســابعة جلــدول األعمــال العــاملي بشــأن  -36
ا أمـــام املســتدامة، حيــث تــدعو إىل الشــفافية واالنفتـــاح يف عمــل اجملموعــة. لكــن مــا زالـــت القيــود يف امليزانيــة تشــكل حتــديً 

 إثنـني مــن مـوظفني فنيــني معـاونني ألعمــال. وقـد تعـّززت األمانــة بضـمّ املنظمـة لتـوفري الـدعم الفــين واإلداري األمثـل جلـدول ا
لـــدعم شــبكات العمـــل التابعـــة جلـــدول  (قيــد اإلجـــراء) )جيـــري توظيفـــه) ومــن أملانيـــا (2018اير/شـــباط فرب  1 ذسويســرا (منـــ

يف تعزيــز التعــاون بــني البلــدان مــن  اهاًمــ ا. وتــؤدي املنظمــة دورً 2018األعمــال العــاملي بشــأن الثــروة احليوانيــة املســتدامة عــام 
، وأنقـرة وبودابسـت. وتواصـل املنظمـة السـهر ومنغوليـاديس أبابـا، وأ ،خالل مكاتبها الوطنية واإلقليمية يف بنما، وسانتياغو

على احلفاظ على التوزان اإلقليمي يف متثيل أعضاء اجملموعة التوجيهية جلدول األعمال العاملي (وخباصـة مـن القطـاع العـام) 
 وأصحاب الشأن بصورة عامة.

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  58الفقرة اللجنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية (: 8التوصية  -37

ـــة معنيـــة بـــالثروة الحيوانيـــة، وطلبـــت الـــداعي إلـــى إنشـــاء قتراح الا بـــاأحاطـــت اللجنـــة علًمـــ وثيقـــة  إعـــدادلجنـــة فرعي
 .اللجنة في دورتها القادمةلى ع عرضهامعلومات أساسية و 

 
احليوانيـــة واالقـــرتاح بتشـــكيل جلنـــة فرعيـــة عمـــل املنظمـــة يف جمـــال الثـــروة " بعنـــوان، COAG/2018/11إن الوثيقــة  -38

)، كمــا تقــّدم حملــة 2تلّخــص التحــديات والفــرص أمــام قطــاع الثــروة احليوانيــة (القســم  "للجنــة الزراعــة معنيــة بــالثروة احليوانيــة
نـــة ). كــذلك، تســـتعرض الوثيقــة ترتيبــات العمــل احلاليــة للج3الثــروة احليوانيــة (القســم  يف جمـــالاملنظمــة  نشــطةعامــة عــن أ

علـى  )، وتنـاقش احلاجـة إىل إنشـاء جلنـة فرعيـة معنيـة بـالثروة احليوانيـة4بالنسبة إىل القضايا املتصلة بالثروة احليوانية (القسم 
). ويرد مشروع النظام الـداخلي الـذي حيـّدد اختصاصـات اللجنـة الفرعيـة 5ضوء املعايري اليت حّددها مؤمتر املنظمة (القسم 

. إمنا قبل إنشاء هذه اللجنة الفرعيـة، ينبغـي للجنـة البحـث يف اآلثـار اإلداريـة يقة، لتنظر فيه اللجنةوتشكيلتها يف مرفق الوث
 على ضوء تقرير يقدمه املدير العام. واملالية املرتتبة على هكذا قرار،

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  17الفقرة ( التغذية: 9التوصية  -39

الزراعيـة الوطنيـة واإلقليميـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل  ربامجالـو  سياسـاتالتعميم التغذيـة يف مراعاة شّجعت اللجنة البلدان على 
 .تقارير مرحلية منتظمة من خالل تقرير تنفيذ البرامجإصدار ا أيضً وطلبت إلى المنظمة  ،التعاون بني بلدان اجلنوب
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يف برنــامج العمــل وامليزانيــة  امشــرتكً  االتغذيــة موضــوعً ، اعُتــربت 2014إثــر املــؤمتر الــدويل الثــاين بشــأن التغذيــة عــام  -40

. كمــا أن التعــديالت الــيت ُأجريــت يف هــذا الربنــامج أنتجــت مواءمــًة أفضــل لعمــل املنظمــة 2017-2016للمنظمــة للفــرتة 
لألمــن ا أكــرب للتغذيــة مــن خــالل معاجلــة األســس االقتصــادية، واالجتماعيــة والبيئيــة الطويلــة األجــل بطريقــة أولــت اهتماًمــ

. وأّمـا اهاًمـ االغذائي والتغذية، وخباصة تلك املتصلة مباشرة مبفهوم النظم الغذائية املسـتدامة حيـث يـؤدي قطـاع الزراعـة دورً 
وأعطـى أمثلـًة عـن  ، فقـد دمـج التقـارير بشـأن التغذيـة،2017-2016التقرير الثاين بشأن تنفيذ الربنامج الذي يغطي الفرتة 

ن تكــون االســتثمارات املراعيــة للتغذيــة متضــّمنة يف االســتثمارات الزراعيــة يف العديــد مــن البلــدان التقــدم احملــرز يف ضــمان أ
 ).69األفريقية واآلسيوية (الفقرة 

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  )أ( 44الفقرة التنمية املستدامة ( أهداف: 10التوصية  -41

علـى  شـددتتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة و مـن أجـل الزراعـة تضـطلع بـه الدور الرئيسي الـذي أقّرت اللجنة ب
االقتصـادي واالجتمـاعي ، وهـي: البعـد بـين األبعـاد الثالثـة لالسـتدامة اتوازنًـتحقـق إلجراءات التـي تشجيع اضرورة 
 د األسماك.يومصاالحراجة قطاعات الزراعة و مندرجة على نحو أكبر ضمن والتي تكون  ،والبيئي

 
بــذل جهودهــا باجتــاه العمــل علــى املســتوى العــاملي، واإلقليمــي والــوطين لتعزيــز الــنُـُهج الــيت حتقــق تواصــل املنظمــة و  -42

وُتشــرك الزراعــة، إىل جانــب قطــاعي مصــايد األمســاك والغابــات، يف خطــة العمــل لعــام  بــني األبعــاد الثالثــة لالســتدامة اتوازنًــ
فهـــي ُتســتخدم إلطـــالق احلـــوار علـــى مســـتوى  ،األغذيـــة والزراعـــةاخلمســـة للرؤيـــة املشــرتكة الســـتدامة  املبـــادئ. وأّمــا 2030

 السياسات حول ُ�ج أكثر تكامًال، ومشرتكة بني القطاعات ومتعددة األهداف إزاء هذه القطاعات.
 

، أوضـحت املنظمـة اهلـدف الـذي سـوف 2030ومن خالل املواءمة بني إطار النتائج وأهداف خطة العمـل لعـام  -43
مجيـع جهودهـا يف دعـم البلـدان يف أهـداف  عدفيه. وبذلك، تضمن املنظمة أن تسا مسامهتهإىل مدى يساهم عملها فيه و 
 .2030ا يف خطة العمل لعام التنمية األوسع نطاقً 

 
 واجلهـات الفاعلـة وعلى املستوى القطري، لطاملا عملت املنظمة بشكل وثيق مع نظرائها لدعم مشاركة قطاعاهتـا -44

ية املستدامة. وهذا يشمل املشاركة الناشطة يف احلوار الوطين حول أهداف التنمية املستدامة، فضًال يف عملية أهداف التنم
ا هلـذه اجلهـود، . ودعًمـ2030عن التوعية ضمن القطاعات الزراعيـة إزاء الـدور الـذي قـد تؤديـه يف تنفيـذ خطـة العمـل لعـام 

يفيـة إشـراك قطاعـات الزراعـة يف عمليـة أهـداف التنميـة تصـف ك 10وضعت املنظمة جمموعـًة مـن اخلطـوط التوجيهيـة العمليـة
إجــراًء تســاعد يف توحيــد عــدة قطاعــات للتنميــة الزراعيــة والريفيــة يف إطــار برنــامج التنميــة القطــري  20املســتدامة، وحــّددت 

ألمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً. ومــن حيــث رصــد أهــداف التنميــة املســتدامة، متثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة الوكالــة الراعيــة ل
ا ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة يتصـــل العديـــد منهـــا بالزراعـــة املســـتدامة، والغابـــات ومصـــايد األمســـاك،  حـــد وعشـــرين مؤشـــرً وال

مؤشــرات أخــرى. وقــد عــّززت املنظمــة قــدراهتا التنســيقية يف هــذا اجملــال مــن خــالل إنشــاء  ســتةأ�ــا وكالــة مســامهة يف  كمــا
مكتب كبري اإلحصائيني، يكون مسؤوًال عن رصد أهداف التنمية املستدامة للمؤشرات اليت تكون املنظمة وكالة راعية هلا. 

                                                      
10  en.pdf9900EN/i9900/I3http://www.fao.org/ 
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ل ورش عمـل تدريبيـة، ووضـع وحـدات خّصصت موارد حمددة لتطوير منهجيات رصد وتنمية قدرات البلدان مـن خـال وقد
 للتعليم اإللكرتوين بشأن رصد أهداف التنمية املستدامة.

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  11-8الفقرات تغّري املناخ (: 11التوصية  -45

لة باالســتراتيجية وأشــارت إلــى رحّبــت اللجنــة باالســتراتيجية الخاصــة بتغّيــر المنــاخ،  الخاصــة أن خطــة العمــل المتصــ
بمسـاعدة نظمـة المتقـوم علـى أهميـة أن اللجنـة ، وشـّددت المراجعاإلطار االستراتيجي بتغير المناخ ستدرج ضمن 
زراعيـة نـُُهـج  وجـودبمـا يكفـل الفنيـة  هاالمؤسسـية وقـدرات هاوعمليات هاتعزيز أطر من أجل البلدان، بناًء على طلبها، 

 .المناخللتصدي لتغير القطاعات مشتركة بين سليمة ومتكاملة 
 

ا اســـرتاتيجية املنظمـــة بشـــأن تغـــّري املنـــاخ يف دورهتـــا احلاديـــة والعشـــرين بعـــد املائـــة يف اعتمـــدت جلنـــة الربنـــامج رمسًيـــ -46
امليزانيـة واملـوظفني املخّصصـني لتغـري ب املتعّلقـة تفاصـيلال. وتضّم هذه االسرتاتيجية خطة عمـل. كمـا تـرد 2017مارس/آذار 
 3.7. وتتــواءم خطــة العمــل مــع االســرتاتيجية، حيــث يــتم ختصــيص 2019-2018نــامج العمــل وامليزانيــة للفــرتة املنــاخ يف بر 

م ف مـن وطأتـه، مبـا يف ذلـك لـدعمليون دوالر أمريكي وسبع وظائف فنيـة جديـدة ملبـادرة التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتخفيـ
تــني مــن دفعا علــى ووافقــت جلنــة الربنــامج أيًضــ الصــغرية الناميــة.البلــدان يف احلصــول علــى متويــل املنــاخ ودعــم الــدول اجلزريــة 

ن فرتة السنتني املخصصة للصندوق اخلاص ألنشـطة متويـل ا تبقى عمليون دوالر أمريكي، مم 3.8التمويل، تبلغ كل منهما 
 وع يف إطار صندوق املناح األخضر.من أجل دعم البلدان يف إطالق صياغة اقرتاح املشر  -التنمية

 
كــذلك، يشــكل دعــم املنظمــة للبلــدان يف تعزيــز أطرهــا وقــدراهتا املؤسســية، مبــا يف ذلــك يف الوفــاء بالتزاماهتــا يف جمــال  -47

ــ يف االســرتاتيجية. وتشــارك املنظمــة علــى حنــو وثيــق يف خطــة عمــل مــراكش، وتعمــل  اا أساســيً ، مكونًــااملســامهات املقــررة وطنًي
بشــكل وثيــق مــع االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم املتحــدة بشــأن تغــري املنــاخ، ومــع مناصــري املنــاخ يف بولنــدا وفيجــي لضــمان احلفــاظ 

اعتمــاد القــرار املتصــل بعمــل كورونيفيــا  علــى أمهيــة قطــاعي األغذيــة والزراعــة يف مــؤمتر األطــراف الرابــع والعشــرين. كمــا شــّكل
 بارزة جديدة للعمل يف جمال املناخ يف قطاعات الزراعة. املشرتك بشأن الزراعة خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشرين حمطةً 

 
واتفقــت جلنــة الزراعــة علــى البحــث يف إمكانيــة إنشــاء جلنــة فرعيــة خمصصــة متصــلة بتغــري املنــاخ. إمنــا مــع اعتمــاد  -48

، 2019-2018لدورة األربعني ملؤمتر املنظمة ملوضوع فرتة السنتني "تغّري املناخ وآثاره على عمل املنظمـة وأنشـطتها" للفـرتة ا
ائج املناقشــات حــول موضــوع فــرتة ميكــن اســتعراض احلاجــة إىل إنشــاء جلنــة فرعيــة خمصصــة معنيــة بتغــّري املنــاخ مــع مراعــاة نتــ

املناخ. ومن شأن مناقشات إضافية حول إمكانية إنشاء جلنة فرعيـة أن تبحـث يف مـا تغري ع تنفيذ اسرتاتيجية تني، وتتبّ نسال
أو أنـه ينبغـي إشـراك جلـان فنيـة أخـرى، وخباصـة جلنـة  من صالحية جلنة الزراعة وحـدها،ينبغي أن يكون هذا األمر كان إذا  

 مصايد األمساك وجلنة الغابات.
 

 ) 21/2017Cالوثيقة من  )ج(45، 32الفقرتان الرتبة (: 12التوصية  -49
لتربـة ل ة وإعـداد الخريطـة العالميـة للكربـون العضـويالتربـالمتعلقـة بلمعلومـات لاللجنة إنشاء النظام العـالمي  أيدت

تعبئـة الهادفـة إلـى  امواصـلة جهودهـناشدت الجمعية العامـة للشـراكة العالميـة مـن أجـل التربـة ، و 2017بحلول عام 
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الفنـي ألصـحاب الحيـازات دعمهـا سـالمة األغذيـة و فـي مجـال ا تكثيـف عملهـا المنظمـة أيًضـالموارد. وطلبت إلى 
 .اآلفات االستخدام اآلمن لألسمدة ومبيداتيخص الصغيرة على المستوى المحلي في ما 

 
دورتــه اخلامســة واخلمســني بعــد املائــة للخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لــإلدارة املســتدامة منــذ إقــرار جملــس املنظمــة يف  -50

بشـكل ناشـط نشـرها  لمنظمـةالشـراكة العامليـة مـن أجـل الرتبـة التابعـة ل أمانة تدعم، 2016للرتبة يف ديسمرب/كانون األول 
ا مثل أسرتاليا وكوسـتاريكا اختـذت اإلجـراءات أصـًال لتنفيـذها، يف حـني أن إيـران يد القطري. فإن بلدانً عصوتطبيقها على ال

 طوعية لإلدارة املستدامة للرتبة.الوتايلند مها يف طور تنظيم األنشطة اخلاصة باخلطوط التوجيهية 
 

الكربـون العضـوي يف  ا آخر متثـل بتنظـيم نـدوتني عـامليتني: النـدوة العامليـة حـولكذلك، اختذت األمانة إجراًء هامً  -51
ـــــوث الرتبـــــة املنعقـــــدة يف 2017مـــــارس/آذار  25إىل  23الرتبـــــة يف  ـــــة بشـــــأن تل ـــــار  4إىل  2، والنـــــدوة العاملي  2018مايو/أي

 ثنتان يف املقر الرئيسي للمنظمة).وانعقدت اال(
 

دعم عملية وضع  تشملالتوصيات  إىل وضع جمموعة من 2017وخلصت الندوة العاملية بشأن تلوث الرتبة لعام  -52
اضـــي الـــيت تعـــّزز محايـــة الكربـــون العضـــوي يف فيـــذ اســـرتاتيجيات إدارة الرتبـــة واألر السياســات واإلجـــراءات للتشـــجيع علـــى تن

الرتبــة، واحتجــازه، وقياســه، ووضــع خريطــة لــه، ورصــده واإلبــالغ عنــه. كمــا أن التوصــيات متمحــورة حــول ثالثــة مواضــيع 
يف أنــواع حمــددة مــن الرتبــة.  العضــوي يف الرتبــة، واحلفــاظ علــى أرصــدته وزيادهتــا وإدارهتــرئيســية ترّكــز علــى تقيــيم الكربــون ا

ــــدوة، وضــــعلنتيجــــة كو  ــــة ّمت إطالقهــــا يف الشــــراكة العامليــــة مــــن أجــــل الرتبــــة  تلن ــــون العضــــوي يف الرتب خريطــــة عامليــــة للكرب
 .2017ديسمرب/كانون األول 

 
مجـع املعلومـات املتاحـة واملعـارف العلميـة بشـأن تلـوث هـدفت إىل فقـد  ،11وأّما النـدوة العامليـة بشـأن تلـوث الرتبـة -53

د؛ املخــاطر الــيت يطرحهــا إلنتــاج األغذيــة وســالمتها، للصــحة البشــرية وللبيئــة؛ الــُنهج إزاء تقيــيم ر او الرتبــة يف مــا خيــّص: املــ
ا متاحــة يف ملضــي قــدمً الرئيســية، وســبل اتاجات والتوصــيات املخــاطر؛ والتقنيــات املتطــورة ملعاجلــة املواقــع امللّوثــة. وإن االســتن

ــا التوصــيات 12وثيقــة النتيجــة بعنــوان "احلــّل لتلــّوث الرتبــة" ترمــي إىل دعــم عمليــة وضــع السياســات واإلجــراءات فهــي . وأّم
 للتشجيع على تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة بإدارة الرتبة والتخطيط الستخدام األراضي اليت تعـّزز الوقايـة مـن تلـوث الرتبـة،

 ا، من خالل الرتويج لإلدارة املستدامة للرتبة.ومعاجلته حينما يكون ذلك ممكنً حد والتقليل منه إىل أدىن 
 

جمموعـة اخلـرباء الفنيـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالرتبـة اخلريطـة و الشـراكة العامليـة مـن أجـل الرتبـة وقد وضعت أمانة  -54
نفيذ برنامج لتنمية قدرات اخلرباء الوطنيني. ويتّم وضع النظام العـاملي ملعلومـات العاملية للكربون العضوي يف الرتبة. وجرى ت
إنشاؤها مع الرتبة. وأّما الشبكة العاملية ملختربات الرتبة  أقسام إقليمية يف آسيا وأمريكا الالتينية. فقد مت ّ

 

                                                      
 على املوقع:  2018ميكن االّطالع على مزيد من املعلومات حول الندوة العاملية بشأن تلوث الرتبة لعام   11

ar/pollution/-soil-on-symposium-http://www.fao.org/about/meetings/global 
12  EN.pdf0362en/CA0362/ca3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ar/
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احلكوميـــة الدوليــة املعنيـــة بالرتبــة أن مثـــة وبــدعم مـــن الوحــدات املعنيـــة يف املنظمــة، اعتـــربت جمموعــة اخلـــرباء الفنيــة  -55
ضــرورة لتأديــة دور اســـتباقي يف تنفيــذ اجلــزء املتعلـــق باخللــل يف املغـــذيات يف اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيـــة لــإلدارة املســـتدامة 

 طلب جلنة الزراعة املتعلق بسالمة األغذية.إىل ا أيضً  ستجيبللرتبة، مبا ي
 

 ) 21/2017Cالوثيقة من  38 الفقرة( االبتكار :13التوصية  -56
وضـع اسـتراتيجياتها علـى أكبر في مسـاعدة البلـدان والمجتمعـات المحليـة دوًرا المنظمة بأن تؤدي أوصت اللجنة 

شــراكة مــع ضــمن  ،لالحتياجــات ينشــاملوتقيــيم تشــخيص إجــراء مــن خــالل  ةالزراعيــ اتالخاصــة بنظــام االبتكــار 
وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين، اإلرشــاد و البحــوث مؤسســات الخــاص و المــزارعين واألوســاط األكاديميــة والقطــاع 

 تقارير مرحلية منتظمة إلى اللجنة.فضال عن رفع 
 

اجتمــاعني إقليميــني حــول التكنولوجيــات احليويــة الزراعيــة يف الــنظم الغذائيــة املســتدامة والتغذيــة؛  قــدت املنظمــةع -57
وأفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  2017يف ســبتمرب/أيلول  اهلــادئوخباصــة يف إقلــيم آســيا واحملــيط 

 قــد املنظمــةعتســوف للمنظمــة. إضــافًة إىل ذلــك،  ةاإلقليميــ اتاملــؤمتر يف إثيوبيــا. ومتّــت مناقشــة التوصــيات خــالل  2017
يف املقــر  2018نوفمرب/تشــرين الثــاين  23إىل  21 الفــرتة مــن النــدوة الدوليــة بشــأن االبتكــار الزراعــي للمــزارعني األســريني يف

خدمه املنظمـة لالبتكـار الزراعـي التعريف الذي تسـت 2014الرئيسي للمنظمة. ونّقح التقرير عن حالة األغذية والزراعة لعام 
منتجـات،  اسـتخدام"االبتكار الزراعـي هـو العمليـة الـيت يقـوم مبوجبهـا األفـراد واملنظمـات ب لغرض الندوة على النحو التايل:

للمرة األوىل يف سياق حمّدد من أجل زيادة الفعالية، والتنافسية، والقدرة  أصالً  عمليات أو طرق تنظيم جديدة أو قائمة أو
البيئيــة، وتســاهم بالتــايل يف األمــن الغــذائي والتغذيــة، والتنميــة االقتصــادية  مود يف وجــه الصــدمات أو االســتدامةلــى الصــع
 "اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. أو
 

سـتوى وتواصل املنظمة تيسري برنامج الزراعة املدارية، وتنفيذ تنمية القدرات ملشروع نُظم االبتكار الزراعي علـى امل -58
العمــل مبشــروع  يبــريو وزامبيــا بــدعم مــن الصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة. كمــا جيــر دوليت لــالعــاملي. وجيــري وضــع مشــروع 

 آخر يف السلفادور بدعم من احلكومة اإليطالية.
 

الفـرتة وتنجز املنظمة وضع منهجية للتشخيص الوطين لـنظم االبتكـار الزراعـي. وسـوف جتـري األنشـطة التاليـة يف  -59
: (أ) اجتمـاع مشـاورة للخـرباء السـتعراض وتوطيـد املنهجيـة لتشـخيص 2018رب/كانون األول ماملمتدة بني مايو/أيار وديس

)؛ (ب) سـوف ُجيـرى اختبـار جـدوى ملنهجيـة التشـخيص يف 2018يونيو/حزيران  15-13نظم االبتكار الزراعي (باريس، 
 و وتنزانيا.سبوركينا فا

 
 ) 21/2017Cالوثيقة من  40الفقرة ( 2020الربنامج العاملي للتعداد الزراعي : 14التوصية  -60

جميـع اللغـات صدر ب، الذي 2020مي للتعداد الزراعي من البرنامج العالالمجلد األول مضمون على اللجنة أثنت 
وتوزيــع االحتبــاس الحــراري البيئــة/انبعاثات غــازات علــى غــرار مواضــيع جديــدة بإضــافة الرســمية للمنظمــة. ورّحبــت 

 إصـدار المجلـد الثـاني مـنالمنظمة إلـى كذلك دعت  و  .. كذلكفيما يتعلق بالحيازة األسرضمن  لقرارات اإلداريةا
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ـــامج  ـــالمي للتعـــداد الزراعـــي البرن ـــب إلعطـــاء الع ـــت قري ـــي وق ـــف ـــدان خطوًط ـــة  االبل ـــب  موحـــدة بشـــأنتوجيهي الجوان
 التشغيلية إلجراء التعداد.

 
ســتعراض نظــراء مــن جانــب ال 2020املي للتعــداد الزراعــي لعــام مــن الربنــامج العــ 2شــروع املراجــع للجــزء خضــع امل -61

شـــاورة عامليـــة حتـــت مظلـــة اللجنـــة اإلحصـــائية لألمـــم املتحـــدة. وضـــّمت املشـــاورة العامليـــة ملإدارة اإلحصـــاءات يف كنـــدا، مث 
مكاتـــب اإلحصـــاءات الوطنيـــة يف مجيـــع البلـــدان األعضـــاء يف املنظمـــة والعديـــد مـــن املنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة (مثـــل 

االقتصــادية ألوروبــا، وصــندوق األمــم  املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وجلنــة األمــم املتحــدة
املتحدة للسكان، وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة والبنـك الـدويل). وقُـّدمت مسـودة �ائيـة للـدورة التاسـعة واألربعـني 

 .2018للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف نيويورك، يف مارس/آذار 
 

األعضــاء علــى إجــراء تعــداد زراعــي واحــد علــى األقــل يف الفــرتة وحثّـت اللجنــة اإلحصــائية لألمــم املتحــدة البلــدان  -62
 2020، وطلبـــت إىل البلـــدان، والشـــركاء يف املـــوارد وجهـــات ماحنـــة أخـــرى تعبئـــة املـــوارد لتنفيـــذ جولـــة العـــام 2016-2025

 للتعدادات الزراعية.
 

إىل  اترمجتهــــا أيًضــــ ريوجتــــ ا لطباعتهــــا ونشــــرها يف وقــــت الحــــق.دً يــــوجيــــري حتريــــر وتصــــميم املســــودة النهائيــــة مته -63
 الفرنسية، واإلسبانية، والصينية، والروسية والعربية.

 
ـــ -64 ـــة لتقـــدمي ونشـــر وحتـــاول املنظمـــة حالًي ـــة املـــوارد مـــن أجـــل تنظـــيم سلســـلة مـــن الطـــاوالت املســـتديرة اإلقليمي ا تعبئ

يف البلــدان األعضــاء. وتواصــل املنظمــة مســاعدة  2020الثــاين مــن الربنــامج العــاملي للتعــداد الزراعــي لعــام  اجمللــداســتخدام 
 البلدان األعضاء يف ختطيط وتنفيذ تعداداهتا الزراعية مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية للربنامج.

 
الســــــنوات العشــــــر للــربامج املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة الصــادر عــن األمــم إطــار  :16التوصــية  -65

 )C 2017/21الوثيقة من  )هـ( 45(الفقرة املتحدة 
للبـرامج سـنوات إطـار العشـر ب يتعلـقغذية المسـتدامة فـي مـا طلبت اللجنة إلى المنظمة تعزيز عملها بشأن نظم األ

 .المتعلقة بأنماط االستهالك واالنتاج المستدامة
 

، أقــــّرت اللجنــــة االستشــــارية املتعــــددة أصــــحاب الشــــأن التابعــــة لربنــــامج الــــنظم الغذائيــــة 2017يف فرباير/شــــباط  -66
مبـادرات رئيسـية، حيـث تولّـت  مثـايناإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واالنتاج املسـتدامة املستدامة ضمن 

) "األمنـاط الغذائيـة املسـتدامة يف سـياق الـنظم 1منهـا: ( أربعةمنظمة األغذية والزراعة مع منظمة األمم املتحدة للبيئة قيادة 
من أهداف التنمية املسـتدامة بشـأن احلـّد مـن الفاقـد واملهـدر يف األغذيـة"؛  3-12) حتقيق املقصد 2الغذائية املستدامة"؛ (

ملســتهلكني علــى نطــاق ) "االســتدامة علــى امتــداد سالســل القيمــة: حتديــد وتعزيــز املبــادرات احملليــة الــيت تــربط املنتجــني وا3(
يف إطـار  2017ما الذي يكسبه املزارعـون؟". إن األنشـطة األساسـية املنفـذة عـام  -النظم الغذائية املستدامةو ) 4صغري"؛ (

"وضــع خطـــوط توجيهيـــة الســـتدامة الــنمط الغـــذائي املتوســـطي يف إقلـــيم  املبــادرات الرئيســـية تضـــم: ورشــة عمـــل فنيـــة حـــول
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شة عمل دولية حول "األمناط الغذائية املسـتدامة يف سـياق الـنظم الغذائيـة املسـتدامة"؛ وورشـة األبيض املتوسط"؛ وور  البحر
 عمل دولية بشأن "الفرص والتحديات أمام النظم الزراعية الغذائية املستدامة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب".

 
الــنظم الغذائيــة املســتدامة متر العــاملي األول لربنــامج ســامهت املنظمــة يف دعــم تنظــيم املــؤ  ،2017يف يونيــو/حزيران  -67

 اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واالنتاج املستدامة، الذي انعقد يف بريتوريا، جنوب أفريقيا.ضمن 
 

ن الــنظم الغذائيــة املســتدامة ضــموتســاهم املنظمــة اليــوم بشــكل ناشــط يف مســارات عمــل متعــددة ضــمن برنــامج  -68
بـني  اا مشـرتكً ا شامًال جديدً برناجمً  ااإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واالنتاج املستدامة. وقد وضعت أيضً 

الـنظم الغذائيـة الوكاالت، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للبيئة ومبساعدة مالية من سويسرا، لتوفري الدعم لعمل برنـامج 
الربنامج املشرتك بني الوكاالت عمل املنظمة يف جمال النظم الزراعيـة والغذائيـة، مـع أوجـه تـآزر بـني  املستدامة. وسوف يعّزز

 الربامج االسرتاتيجية اخلمسة.
 

 ) 21/2017Cالوثيقة من  34 (الفقرة املهمة عاملًيانظم الرتاث الزراعي : 17التوصية  -69
ــالمهمــــة نظــــم التــــراث الزراعــــي ة شــــجعت اللجنــــة المنظمــــة علــــى مواءمــــة برنــــامج وأنشــــط ــ ضــــمن أهــــدافها  اعالمًي

 .القطري واإلقليميالمستويين تنفيذ على الاالستراتيجية من خالل آليات 
 

استخدام آليات تنفيذ توسيع قاعدة التمويل ب يفالبلدان األعضاء  املهمة عاملًيانظم الرتاث الزراعي أمانة  دعمت -70
هـذه الـنظم مثـل "الـرتويج  مفاهيم دمج وقد سّهلتبرامج املنظمة مثل برنامج التعاون الفين أو مرفق برنامج التعاون الفين. 

"نســبة الزراعـة األســرية" يف أطــر الربجمــة و"حتســني إدارة املــوارد"، وللزراعـة املســتدامة أو اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيـة"، 
 .االقائمة أصًال أو املصممة حديثً قطرية ال
 

الـذين ّمت املهمـة عامليًـا اإلقليميـة لـنظم الـرتاث الزراعـي  جهـات االتصـال وتبـادل املعلومـات مـع وقد تعّزز االتصال -71
 البلــدان األعضــاء يف إعــداد اقرتاحــات دعــم مــن أجــل املهمــة عاملًيــاجهــات اتصــال إقليميــة لــنظم الــرتاث الزراعــي كتعييــنهم  
 واملشاركة يف أنشطة املتابعة. ،ذه النظمهب متصلة

 
 اإلجراءات التي تقترحها اللجنة -ثالثًا

 
 ا بالتقرير وتوفري أي توجيهات قد جتدها ضرورية للتقارير املستقبلية.ُتدعى اللجنة إىل اإلحاطة علمً  -72

 
 


