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 الزراعة لجنة

 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمبر/أيلول  28

 تنفيذ توصيات الدورة السادسة والعشرين للجنة
 

 الموجز
الفين الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وهي توفّر التوجيهات  سيئاالر  جلنة الزراعة هي اجلهازإن 

السياساتية والتنظيمية بشأن القضايا املتصلة بالزراعة، والثروة احليوانية، وسالمة األغذية، والتغذية، والتنمية الريفية 
التحديات  بشأناملشورة االسرتاتيجية  وتقّدممة، وإدارة املوارد الطبيعية. تضطلع جلنة الزراعة بدور هام يف توجيه املنظ

 هتادور  جلنة الزراعة يف . وقد استعرضت2030يف حتقيق خطة التنمية لعام  ئهااليت واجهتها املنظمة يف مساعدة أعضا
 ن العديد من املسائل اليت تتطّلب اهتمام مؤمتر املنظمة واجمللس والبلدان األعضاء.يالسادسة والعشر 

 
 التقرير إىل توفري آخر املعلومات عن تنفيذ توصيات الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة. ويرمي هذا

 

 اللجنة اتخاذها من جانبالتي يُقترح اإلجراءات 
 إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة بالتقرير وتوفري أي توجيهات تراها ضرورية لوضع تقارير مقبلة.

 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 ،Ariella Glinni ةالسيد

 أمني جلنة الزراعة
 51199 570 06 39+ اهلاتف:
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 مقدمة - أوًل 
لطاااملااا اضااااااااااااااطلعاات جلنااة الزراعااة باادور هااام يف توجيااه منظمااة األغااذيااة والزراعااة لألمم املتحاادة  املنظمااة . وقااد  -1

املسائل الرباجمية والسياساتية والتنظيمية ضمن واليتها وقدمت جمموعة استعرضت جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين 
  املساارات املساتدامة لتسااري األغذية والزراعة من 1  :توصايات بشاأ ا واردة أدناه. وتلت املواضايع اليت جرت مناقشاتها

يكولوجيا الزراعية: من الدعوة إىل   اإل3  النظم الغذائية املساااااتدامة؛  2؛  2030أجل حتقيق خطة التنمية املساااااتدامة لعام 
  تنشااااايا املناطق 5  عمل منظمة األغذية والزراعة يف قطاع األغذية والزراعة يف ساااااياا اإلطار االسااااارتاتيجي؛  4العمل؛  

  8  نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية؛  7  التقرير عن الشاااااااااااااارابة العاملية للرتبة؛  6الريفية من أجل الشاااااااااااااابا ؛  
  9نشاااااااااطة منظمة األغذية والزراعة يف جماا الثروة احليوانية، اا يف ذلن اقرتان إنشااااااااااء جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية؛  أ

  اإلطار العاملي بشاااااااأن ندرة املياه يف 10دودة احلشاااااااد ايفريفية يف أفريقيا: احلالة والتأثريات املمكنة واالساااااااتجابة العاملية؛  
  تقرير عن تنفيذ توصاااااايات الدورة ايفامسااااااة والعشاااااارين للجنة، اا يف 12تعميم التنوع البيولوجي؛    منصااااااة 11الزراعة؛  

  برنامج 13ذلن نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية غري الرمسية املعنية بربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية؛  
دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية، والساااانة الدولية للفابهة   االحتفاا باليوم ال14عمل اللجنة املتعدد الساااانوات؛  
 .وايفضار؛ والسنة الدولية للدخن

ا وبعض اإلشارات إىل اإلجنازات الرئيسية للمنظمة نتيجة تنفيذ توصيات الدورة السادسة ويوفر هذا التقرير موجز   -2
 2020ا من مارس/آذار اليت مّت اعتمادها بدء   19-فيدوالعشااااااااااااارين للجنة الزراعة. ويف حني بان لةجراءات املتصااااااااااااالة بكو 

عب الفنية وفريق اإلدارة يف  تبعاٍت على األنشااااااااااااطة اليت جرذ تنفيذها، بذا بّل من مكتب جلنة الزراعة، واألمانة، والشاااااااااااايف
 املنظمة مجيع اجلهود املمكنة ملعاجلة التوصيات بغّض النظر عن العوامل احلرجة.

 الزراعة ةجنتوصيات الدورة السادسة والعشرين للحال تنفيذ  - اثانيً 
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 :طلبت اللجنة من المنظمة القيام بما يلي
مواصلللللة تقديد الدعد الب البلدان جي مجال تعميد األ ذية والزراعة المسللللتدامتين جي مية التنمية  )أ(
، بيريقة متكاملة، مثالً من مالل الخيوط التوجيهية ذات الصلللة الصللادرة عن المنظمة بشلل ن 2030 لعام

 "تحويل األ ذية والزراعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛
 ا على املستويني الوطينيف حتديد مسارات ملموسة وقابلة للحياة للمضي قدم   األعضاءلطاملا بانت املنظمة تدعم  -4

واإلقليمي لتعميم األغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية يف جداوا األعماا االسااااااااااااارتاتيجية لتحقيق الريتية املشااااااااااااارتبة اليت 
. ومّت ذلن باساااااااااااااتادام ايفطول التوجيهية للمنظمة من أجل وحتويل األغذية والزراعة 2030تعكساااااااااااااها خطة التنمية لعام 

ن خالا حلقات عمل حوا بناء القدرات إلنفاذ خطا االساااااااااتثمار الوطنية، وتعزيز لتحقيق أهداف التنمية املساااااااااتدامةو، م
 .الرصد، وإقامة الشرابات واالبتكار يف التنفيذ

وعيفقدت حلقات عمل إقليمية يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليا اهلادئ واملكتب اإلقليمي للشرا األدىن وتاا  -5
أفريقيا، بما نيفّظمت بعثات للمسااااعدة الفنية ودورات تدريبية على املساااتوذ القطري، اا يف ذلن بنغالديك، واملكساااين، 
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يف أهداف  1-4-2ملنظمة تقدمي الدعم للتدريب على املؤشاااااااااااااار وبينيا، وعمان وفييت نام. وطلبت بلدان عديدة من ا
، سوف 19-التنمية املستدامة  نسبة املساحة الزراعية املستادمة للزراعة املنتجة واملستدامة . ونتيجة انتشار جائحة بوفيد

 .2020جيري التدريب على حنو افرتاضي خالا عام 
صللاءات وأدوات ذات صلللة باأل ذية والزراعة وضللم مجموعة من المراللرات وما يتصللل بها من اح )د(

المسللللللللتدامتين وتشللللللللجيم اسللللللللتخدامها من جانب البلدان لقيا  التقدم المحر  جي تنفيذ أهداف التنمية 
 المستدامة ولرجم التقارير عنه

يف أهداف  1-4-2قادت املنظمة العملية الدولية املتعددة أصاااحا  املصااالحة لصاااياغة املنهجية ايفاصاااة باملؤشااار  -6
ا على التنمية املستدامة، املتعلق بنسبة املساحة الزراعية املستادمة للزراعة املنتجة واملستدامة. وصادقت األسرة الدولية رمسي  

هذه املنهجية حني صّنف فريق ايفرباء املشرتك بني الوباالت املعين اؤشرات أهداف التنمية املستدامة املؤشر عند املستوذ 
. ومّتت املصاااااادقة على التغيريات النهائية يف املنهجية، وتاصاااااة تنقيف املؤشااااار الفرعي 2018وفمرب/تشااااارين الثاين الثاين يف ن

. وقد أيفجريت اختباراٌت جتريبية يف بنغالديك، وإبوادور، وبينيا، 2019البيولوجي، يف نوفمرب/تشاااااااااارين الثاين املعين بالتنوع 
اا يف ذلن مالحظة  -ذلن، ويفضاعت اللمساات األخرية على جمموعة من الوثائقملكساين ورواندا. بومجهورية القريغيز، وا

لدعم البلدان يف جهودها جلمع  -منهجية، ومساااااف اساااااتبياين، ودليل العّدادين، وإجراء احلساااااا  ودورة التعليم اإللكرتوين
، والذي 1-4-2لبيانات للمؤشاااار البيانات. وويفضااااعت الربوتوبوالت جلمع البيانات من البلدان، اا يف ذلن اسااااتبيان مجع ا

ا 45مّت اختباره يف  . وسااااوف تيفرساااال نساااااة جممعة إىل البلدان 2020وأبريل/نيسااااان  2019بني ديساااامرب/بانون األوا  بلد 
 .2020جلمع البيانات يف الفصل الثالث من عام 

للزراعة  50x2030درة برنامج املسااااااف الزراعي ومباويتم نشاااااار املؤشاااااار يف البلدان وقد أيفدرس يف أدوات املسااااااف يف  -7
، اليت ساااااااوف متّهد الطريق باجتاه حتساااااااني عملية مجع البيانات من خالا إجراء املساااااااوحات يف 1الذبية من حيث البيانات

، من خالا تعزيز أمواا اآللية املرنة للشاااارباء املتعددين، من املقرر أن يسااااتكشااااف مسااااار 2021-2020املزرعة. ويف الفرتة 
 .خيار الستادام مصادر البيانات البديلة لةبالغ عن هذا املؤشرالعمل إمكانية إتاحة 

ا عاملي اا ا معرفي  وللمرة األوىل، ساااااااااااااوف تيفصااااااااااااادر املنظمة منتج   -8 لتقدم باجتاه الزراعة املساااااااااااااتدامةو. بعنوان وا جديد 
إىل أن املؤشااار  ونظر االوقت احلاضااار، ما من مصااادر دويل منتظم يبّلا عن حالة الزراعة املساااتدامة يف أبعادها املتعددة.  ويف
يشكل اإلطار التوجيهي، تسّد هذه املطبوعة الثغرة عن طريق حتليل احملربات الرئيسية للزراعة املستدامة، واإلبالغ  2-4-1

لقطري، واإلقليمي والعاملي. ومن املقرر أن تصدر املطبوعة اجلديدة يف النصف الثاين عن االجتاهات املاضية على الصعيد ا
 .2020من عام 

واإليكولوجيا  مناخي اوقد أطلقت املنظمة املشروع بعنوان واإلنتاجية املستدامة يف الزراعة  يف سياا الزراعة الذبية  -9
أجاال توفري التوجيهااات القااائمااة على األدلااة واألدوات لتعزيز  الزراعيااة و من خالا اآلليااة املرنااة للشاااااااااااااارباااء املتعااددين، من

االنتقاا إىل زراعة منتجة ومسااااااااتدامة على الصااااااااعيدين الوطين واحمللي. وهو يتضاااااااامن جمموعة شاااااااااملة من األدوات لدعم 
والتطبيقات  السياسات وصنع القرارات احمللية لتصميم تدخالت مستدامة يف جماا الزراعة واملشاهد الطبيعية، واملنهجيات

الذبية لفهم االستدامة احلالية، وحتديد خيارات االنتقاا ودعم الرصد والتحقق. بذلن، تشكل أهداف التنمية املستدامة، 
، نقطة االنطالا هبدف وضااااع منهجية من شااااأ ا أن تدعم االتساااااا األوثق للقطاعات الزراعية 1-4-2وتاصااااة املؤشاااار 

                                                      
1  Smart%20Ag_Brochure.pdf-http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/50x2030_Data 

http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/50x2030_Data-Smart%20Ag_Brochure.pdf
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أّما أدوات تقييم اساااتدامة اآللية املرنة للشااارباء املتعددين فساااوف جتمع بني املعلومات لتحقيق أهداف التنمية املساااتدامة. و 
ا، باالساااتناد إىل العمل املاضاااي واجلاري يف التصااانيف الوطين للمناطق الزراعية على مساااتوذ املزرعة والبيانات األوساااع نطاق  

ات يف نظام املعلومات اجلغرافية، باالتساااااااااا مع مبادرة اإليكولوجية، ورساااااااام خرائا الرتبة واملياه ووضااااااااع  اذس هلا، والبيان
 .، ومن املتوقع أن يتم اختبارها يف بلدين جتريبيني  مقدونيا الشمالية ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية بيد يدا  العمل 

صااااااانعي  بذلن، ويفضااااااع إطار حتليلي ومفاهيمي يقّيم أوجه التملزر واملقايضااااااات بني اإلجراءات العشاااااارين لتوجيه -10
يف سياا أهداف التنمية املستدامة، ويأخذ يف االعتبار األبعاد الزمانية  احلاضر واملستقبل  واملكانية  املزرعة،  2السياسات

ا واملشاااااااهد الطبيعي والبلد ، لتوفري الدعم للبلدان يف جماالت بلورة الساااااااياساااااااات وتنفيذها. وتضاااااااّمنت العملية اساااااااتعراضااااااا  
 .بشأن فهم املقايضات وأوجه التملزر يف قطاع الزراعة جد املنهجيات املتطورة لألدبيات ألقى الضوء على ا

ووضاااااااعت املنظمة، مع شاااااااربائها، األداة لتقييم أداء اإليكولوجيا الزراعية، اليت تتألف من إطاٍر حتليلي لتقييم األداء  -11
ى العناصاااااااار العشاااااااارة يف اإليكولوجيا الزراعية املتعدد اجلوانب يف اإليكولوجيا الزراعية وقاعدة بيانات. وتسااااااااتند هذه األداة عل
أيفطلقت األداة يف يوليو/متوز ونيفشااااااااااااارت يف  3واملعايري الرئيساااااااااااااية العشااااااااااااارة لألداء اليت تعاة األبعاد املاتلفة يف االساااااااااااااتدامة.

  واملكساااااااااااين 2019. وقد جرذ تنظيم حلقيت تدريب إقليميتني يف بانكوك  سااااااااااابتمرب/أيلوا 2019أبتوبر/تشااااااااااارين األوا 
ا من املشاريع  ، ومن املقرر تنظيم حلقات تدريب أخرذ يف أفريقيا وآسيا الوسطى. بما أن عدد  2019 نوفمرب/تشرين الثاين 

باختبار األداة يف أقاليم خمتلفة وسااااااااااااوف يتم حتليل النتائج يف قاعدة البيانات.  حالي االيت أجرهتا املنظمة أو شااااااااااااربايتها، تقوم 
منظمة من األوسال األبادميية واجملتمع املدين يف أقاليم خمتلفة يف وضع األداة لتقييم أداء اإليكولوجيا  20وسامهت أبثر من 

 .منظمات، اا يوطّد جمتمع املمارسات املعين باإليكولوجيا الزراعية للمنظمة 10الزراعية، بما جيري جتربتها مع 
وحافظت عليه.  4وع الوراثي للحيوانات املساااااااااااتأنساااااااااااةنظام معلومات التنوقد وضاااااااااااعت منظمة األغذية والزراعة  -12

بذلن، أقّرت اتفاقية التنوع البيولوجي بدوره بمللية دولية لتبادا املعلومات ونظاٍم للرصااااااااااااااد واإلنذار املبكر للموارد الوراثية 
احليوانية منذ منتصاااف التساااعينات. وتتضااامن النسااااة احلالية لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املساااتأنساااة أدواٍت 

 .يف أهداف التنمية املستدامة 2.5رز باجتاه حتقيق املقصد لرصد التقدم احمل
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بتواجر الموارد، أن ت مذ بزمام القيادة بالتعاون مم الجهات الفاعلة المعنية لوضللللم  ارهنً طلبت اللجنة من المنظمة، 
لعرضلللللللللللها علب اللجنة جي دورتها القادمة  يًدامدونات سللللللللللللون طوعية بشللللللللللل ن الفاتد والمهدر من األ ذية، تمه

 السابعة والعشرون للجنة( )الدورة
اقد واملهدر من األغذية، ضااااااامن إطار  ج النظم وضاااااااعت املنظمة مدونة السااااااالوك الطوعية بشاااااااأن احلّد من الف -14

  .الغذائية ومتسقة مع أهداف التنمية املستدامة املرتابطة، اليت تعاة الفاقد واملهدر من األغذية يف الوثيقة ذاهتا
وتشاااامل ايفطوات الرئيسااااية املتبعة يف وضااااع مدونة الساااالوك: مشاااااورة إلكرتونية عاملية اسااااتضااااافتها شاااابكة األمن  -15

ايفطول العريضاااااة ملدونة السااااالوك واملضااااامون الفين ملاتلف األقساااااام  من الغذائي والتغذية للحصاااااوا على تعقيبات على 
نية إقليمية بني خمتلف أصاااحا  املصااالحة لتحديد وحلقات عمل تشااااورية ف ؛ 2019أغساااطس/آ   16يوليو/متوز إىل 19

                                                      
2  http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf 
3  /http://www.fao.org/agroecology/tools/ar 
4  /is/ar-http://www.fao.org/dad 

http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf
http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf
http://www.fao.org/agroecology/tools/ar/
http://www.fao.org/dad-is/ar/
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املساااائل ذات األولوية يف جماا الفاقد واملهدر من األغذية اليت ينبغي إدراجها يف مدونة السااالوك  املنظمة بأحداث جانبية 
؛ 2019/أيلوا على هامك االجتماعات التالية: املؤمتر واملعرض الثاين ما بعد احلصاااد يف مجيع البلدان األفريقية يف ساابتمرب

أبتوبر/تشاااااااااااااارين األوا  10والقمة اإلقليمية األوىل حوا الفاقد واملهدر من األغذية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف 
؛ واملشاااااورة اإلقليمية حوا الفاقد واملهدر من األغذية يف الشاااارا األوسااااا وتاا أفريقيا اليت نّظمها مكتب املنظمة 2019

  لتلّقي التعقيبات 2020 ؛ ومشااااورة إلكرتونية عاملية  مايو/أيار 2019ديسااامرب/بانون األوا  17-16 يف القاهرة، مصااار 
على مشااااااااااااااروع الوثيقة وحلقة عمل إلكرتونية؛ واجتماع جمموعة عمل مفتوحة العضااااااااااااااوية تتألف من  ثلني من بل من 

، من خالا حلقااااة عماااال إلكرتونيااااة اجملموعااااات اإلقليميااااة ملنظمااااة األغااااذيااااة والزراعااااة وجهااااات فاااااعلااااة غري حكوميااااة
  السااااااااتعراض الني النهائي املقدم إىل جلنة الزراعة يف دورهتا السااااااااابعة والعشاااااااارين 2020يوليو/متوز  1يونيو/حزيران و 30 

 واالتفاا عليه.
لوضااااااع مدونات  شااااااامال   عام ا إطار اومن املتوخى أن توفّر مدونة الساااااالوك املقدمة إىل الدورة السااااااابعة والعشاااااارين  -16

عن خطول  فضاااال  سااالوك طوعية ةددة بشاااأن الفاقد من األغذية من جهة، وبشاااأن املهدر من األغذية من جهة أخرذ، 
توجيهية فنية إلتاحة التطبيق العملي يف حاالت خاصااة. وهي وثيقة حّية وديناميكية سااوف يتم تنقيحها وحتديثها حسااب 

 تصادي واالجتماعي.االقتضاء، مع مراعاة التقدم الفين، واالق
  C 2019/21 Rev.1يف الوثيقة  13: اإليكولوجيا الزراعية: من الدعوة إىل العمل  الفقرة 3التوصية  -17

تعميد مبللادرة اإليكولوجيللا الزراعيللة( مم الشلللللللللللركللاء، مم مراعللاة طلبللت اللجنللة من المنظمللة وضلللللللللللم ميللة عمللل )
 الحتياجات والقدرات القيرية

صااااادقت اآللية االسااااتشااااارية لشاااارباء األمم املتحدة على خطة العمل ملبادرة اإليكولوجيا الزراعية يف يناير/بانون  -18
وعلى  5ضاامن ثالثة خطول عمل رئيسااية. 2020-2019اليت تتضاامن األنشااطة الرئيسااية واملعار البارزة للفرتة  2019الثاين 

الصااااااااااااعيد الوطين، مت حتديد ثالثة بلدان ذات األولوية للمرحلة األوىل: املكسااااااااااااين، والساااااااااااانغاا واهلند. وقد بانت اآللية 
 .االستشارية لشرباء األمم املتحدة ترصد التقدم احملرز على صعيد التنفيذ بشكل منتظم

  C 2019/21 Rev.1يف الوثيقة  14: اإليكولوجيا الزراعية: من الدعوة إىل العمل  الفقرة 4التوصية  -19
العناصر العشرة لإليكولوجيا الزراعية، علب النحو الذي عرضته منظمة األ ذية ..[ من المنظمة مراجعة طلبت اللجنة ].

 (14 والزراعة، بما يعكس المناتشات مالل هذه الدورة )المقرر تقديمها الب المجلس مم تقرير لجنة الزراعة(. )الفقرة
بناء  على طلب اجمللس يف دورته السااااااااااتني بعد املائة، متت مراجعة العناصاااااااااار العشاااااااااارة يف اإليكولوجيا الزراعية اا  -20

يعكس املناقشات اليت دارت خالا الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة، وقيفّدمت إىل املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني 
اا الساااتعراضاااها على جلنة الذي طلب إرسااااء عملية تشااااورية شااااملة بق يادة رئيساااي جلنة الربنامج وجلنة الزراعة على أن حتيف

لدراستها  2019الربنامج يف دورهتا املقبلة، ومن مثّ على اجمللس يف الدورة اليت سيعقدها خالا شهر ديسمرب/بانون األوا 
ضااااااااااامنت مجيع التعليقات الواردة من  . وخضاااااااااااعت الوثيقة اليت تC 41/REP س  من الوثيقة 49واملوافقة عليها  الفقرة 

األعضاء الستعراض تفصيلي من جانب املمثلني املعينني من بل جمموعة إقليمية للمنظمة يف ثالث جلسات امتدت طيلة 
لس يف دورته الثالثة والسااااتني بعد املائة على النساااااة املنقحة للعناصاااار اجملاليوم يف أبتوبر/تشاااارين األوا. بذلن، صااااادا 

                                                      
 .بعنوان وتعميم مبادرة الزراعة اإليكولوجيةو COAG/2020/INF/6الوثيقة   5
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 . وإثر املصااااادقة على هذه العناصاااار، جيري إعداد مطبوعة جديدة CL 163/Rep الوثيقة  6كولوجيا الزراعيةالعشاااارة لةي
لتعزيز العمل باعتبارها مسااااامهة يف الطلب املقدم من اللجنة إىل املنظمة  صااااحيفة خاضااااعة السااااتعراض األقرانلتقدميها إىل 

 اإليكولوجيا الزراعية.املعياري والعلمي املستند إىل القرائن يف جماا 
   1Rev. 21/2019Cمن الوثيقة  16: اإليكولوجيا الزراعية: من الدعوة إىل العمل  الفقرة 5التوصية  -21

طلبت اللجنة من المنظمة مواصللللللللة اسلللللللتكشلللللللاف أوجه التو ر والتكامل بين اإليكولوجيا الزراعية والنُه  األمر  
 .لأل ذية والزراعة المستدامتين

عن العاملي  جلنة األمن الغذائي إطار يف بني الساااااااااااياساااااااااااات لتحقيق التقار املنظمة الدعم للعملية اجلارية تقدم  -22
هبدف وضاااع توصااايات حوا الساااياساااات بشاااأن والنيفهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من االبتكارات  طريق مساااامهات فنية

إثر تقرير فريق ايفرباء الرفيع املساااااتوذ املعين باألمن  7ونظم غذائية مساااااتدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذيةو من أجل زراعةٍ 
الغذائي والتغذية حوا هذا املوضاااوع املقدم إىل جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الساااادساااة واألربعني يف أبتوبر/تشااارين 

 .2019األوا 
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  17اإليكولوجيا الزراعية: من الدعوة إىل العمل  الفقرة  :6التوصية  -23

طلبت اللجنة من األمانة العمل، بالتعاون مم المكتب، علب اعداد مشلللللرور ترار بشللللل ن تعميق ادمار نُه  الزراعة 
منظمة، علب أن تجري مناتشللته المسللتدامة، بما جي ذلا اإليكولوجيا الزراعية، جي أنشللية التخييم المسللتقبلية لل

 .(17 مالل الدورة المقبلة للمجلس )الفقرة
إدماس بشااااأن  7/2019القرار   C 2019/REP.أ من الوثيقة 49اعتمد املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني  الفقرة  -24

 .التاطيا املستقبلية للمنظمةالنهج الزراعية املستدامة على حنو أبرب، اا يف ذلن اإليكولوجيا الزراعية، يف أنشطة 
  C 2019/21من الوثيقة  22تنشيا املناطق الريفية من أجل الشبا   الفقرة  :7التوصية  -25

وطلبت اللجنة من المنظمة، بالتعاون مم الوكالت األمر  التي توجد مقارها جي روما، ومن منظمة العمل الدولية، 
الصللكون الموجودة حاليًا، علب أن تُعرع علب لجنة الزراعة جي اعداد مية عمل للشللباف جي الريا اسللتنادًا الب 
 .دورتها المقبلة )الدورة السابعة والعشرون للجنة(

وضاااعت املنظمة خطة عمل للشااابا  يف الريف أيفجريت املشااااورات بشاااأ ا مع وباالت أخرذ لألمم املتحدة، اا  -26
الدولية وأعضاء آخرين يف شبكة النهوض بالشبا  املشرتبة بني يف ذلن الصندوا الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل 

 الوباالت التابعة لألمم املتحدة، لوضع اللمسات األخرية على جماالت ةددة يف التعاون.
ومت تقاسام مشااريع خطا العمل مع مكتب جلنة الزراعة للحصاوا على توجيهاته ومدخالته، اا يف ذلن خالا  -27

 .2019أبريل/نيسان واجتماعه السابع املنعقد يف سبتمرب/أيلوا  23يف اجتماعه الرابع املنعقد 
وطلبت  ،الشااااابا  شاااااؤونمع عدد من أصاااااحا  املصااااالحة املعنيني ب مشااااااوراتعقدت املنظمة إضاااااافة  إىل ذلن،  -28

ويشاااااامل هؤالء: شاااااابكة موحفي األمم املتحدة من الشاااااابا ، وحتالف  ،مسااااااامهات منهم على الصااااااعيدين العاملي واإلقليمي

                                                      
6  http://www.fao.org/3/ca7173ar/ca7173ar.pdf 
7  http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca7173ar/ca7173ar.pdf
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الشبا  للقضاء على اجلوع، واملهنيون الشبا  للتنمية الزراعية، وشبكة الشبا  يف برنامج األغذية العاملي وشبكات الشبا  
باألطفاا والشاابا  يف الشااعب  يف اتفاقية التنوع البيولوجي. وقد مّتت بلورة خطة العمل بالتشاااور مع جهات االتصاااا املعنية

 واألقاليم.
ويرمي النطاا اإلمجايل يفطة عمل الشاابا  يف الريف إىل هدفني: سااوف تعّزز قدرة املنظمة على إدماس الشاابا   -29

عب الفنية واملكاتب امليدانية، واملسااامهة يف تيسااري وصااوا الشاابا  إىل التعليم والوحائف  يف براجمها ومبادراهتا، يف مجيع الشاايف
الالئقة، اا يسااااهم يف إعادة إحياء املناطق الريفية، من خالا وضاااع أدوات وخدمات ةددة للشااابا  يف الريف، وتعزيزها 

 وتوسيع نطاقها.
: دعم مشاااااربة الشاااابا  يف 1وقد جرت بلورة خطة عمل الشاااابا  يف الريف باالسااااتناد إىل :س ربائز: الربيزة  -30

: تعزيز عمل الشااااااابا  يف اقتصااااااااد أخضااااااار 2ملة للمناحر الطبيعية واألقاليم؛ الربيزة التنمية الريفية، يف ساااااااياا النيفهج املتكا
: تعزيز قدرات الشبا  يف الريف على استادام النيفهج املبتكرة والتكنولوجيات يف األغذية والزراعة؛ الربيزة 3تويل؛ الربيزة 

: بناء القدرات املؤساااااساااااية للمنظمة ملعاجلة 5بيزة : الرتويج للادمات الريفية للشااااابا  وأصاااااحا  املشااااااريع الزراعية، والر 4
جماالت عمل الشاااااااااابا  الريفيني. وتيفعترب خطة العمل وثيقة وحّيةو لضاااااااااامان أن تتمتع باملرونة تيث تتكيف مع التطورات 

 .19-اجلديدة مثل التحديات الناشئة اليت تطرحها جائحة بوفيد
لشبا  يف الريف سلسلٌة من األنشطة والعمليات اليت تندرس إىل طبيعتها الشاملة، أيفدرجت يف خطة عمل ا ونظر ا -31

ضاااااامن الربامج القائمة وبالتايل، لن تتطّلب موارد إضااااااافية ببرية. وسااااااوف تندرس األنشااااااطة ضاااااامن الربنامج العادي وعند 
الشبا  يف  اإلمكان، سيتم تعزيزها اوارد من خارس امليزانية. ويف حاا توفّرت أمواا إضافية، سوف يتم توسيع خطة عمل

الريف، بالتعاون مع الشااااارباء، تيث تضاااااّم أنشاااااطة معيارية وتشاااااغيلية مشااااارتبة. غري أن التنفيذ الفعاا للاطة يتطلب من 
  .وامليزانية التنظيم صعيد علىترتيباهتا منظمة األغذية والزراعة تعزيز 

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  24نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية  الفقرة  :8التوصية  -32
طلبت اللجنة من المنظمة والمجموعة السلللتشلللارية العلمية مواصللللة العمل علب بلورة وتنقير المعايير والمرالللرات 
المسلللتخدمة لتحديد المواتم ورصلللد وتقييد ميم حفظها الديناميكية، مم الحرض علب ضلللمان التوسلللم الج راجي 

 .فنية والمشاركة النشية من جانب القيار الخاض والحكومات المحليةبصورة متوا نة وتوجير المساعدة ال
نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية وبلورة مؤشاااااارات الرصااااااد األساااااااسااااااية مع نوقشاااااات مسااااااألة تنقيف معايري  -33

األمهية العامليةو؛    توضااااااااايف مع  وذات1:  اجملموعة االساااااااااتشاااااااااارية العلمية املعنية هبذه النظم. واملهام التالية جارية، مثال  
من نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، وحتديد مفهوم  2إضااااااافة شاااااارل لالتساااااااا مع البيئة الطبيعية يف املعيار و   2 

بذلن، ويفضاااااااااااااعت ايفطول التوجيهية لتقدمي اقرتاحات هبدف مسااااااااااااااعدة البلدان يف بلورة   5.8واملناحر البحريةو يف املعيار 
 ودة متصلة بنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، ومت حتميلها يف الصفحة الرئيسية هلذه النظم.اقرتاحات رفيعة اجل

نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية خالا اجللسااااااااااااااات الثالثة للمجموعة وقد مّت الرتويج لتحديد املواقع يف  -34
ين للجنة الزراعة، وأيفضااايفت تساااعة مواقع جديدة  الربازيل، االساااتشاااارية العلمية اليت انعقدت بعد الدورة الساااادساااة والعشااار 

  ، ما يرفع جمموع املواقع يف نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية 2 ، وتونس  2 ، وإيطاليا، واملغر ، وإساااااااااااااابانيا  2وإيران  
                                                      

8  _Features_and02come_a_GIAHS/_Be04http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/ 
criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf_ 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/04_Become_a_GIAHS/02_Features_and_criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/04_Become_a_GIAHS/02_Features_and_criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf
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ا 22ا يف موقع   62العاملية إىل  املرحلة األخرية، وساااااااااااااابعة مواقع ، بان موقع مقرتن واحد يف 2020. وحىت يونيو/حزيران بلد 
مقرتحة ختضاااع لعملية التقييم وسااابعة اقرتاحات جديدة يف املرحلة األوىل. وملزيد من التوساااع اجلغرايف للمواقع، جرذ تنظيم 
العديد من حلقات العمل الفنية ومشااااااريع التدريب على املساااااتوذ الوطين، واإلقليمي والعاملي يف الصاااااني، وبوساااااتا ريكا، 

واليابان وإسبانيا بالتعاون مع احلكومات املضيفة واملكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمة. وقّدم منّسق نظم الرتاث  وجورجيا،
 . بذلن، 2020مايو/أيار  12ا لوزراء الزراعة يف جمموعة العشااااااااااااارين  نيغاتا، اليابان، الزراعي ذات األمهية العاملية عرضااااااااااااا  

ألمهية العاملية املشاااااورة الفنية اساااااتجابة  للطلبات الواردة من فرادذ البلدان. وهبدف قّدمت أمانة نظم الرتاث الزراعي ذات ا
تساااااااليا الضاااااااوء على برنامج هذه النظم على الصاااااااعيد العاملي، شااااااااربت األمانة يف األحداث واالجتماعات املنظمة من 

يف  ظم الرتاث الزراعينومؤساااااااساااااااة الغذاء البطيء واحتاد البحوث يف  ICOMOSجانب منظمات شاااااااريكة ومعاهد مثل 
 آسيا.شرا 

فريق إدارة برناااااامج احلاااااد من الفقر يف الريف املشاااااااااااااااااااورات مع وحااااادات فنياااااة أخرذ يف املنظماااااة:  عقااااادتو  -35
 ؛ سااااااالسااااااالة القيمة واملؤشااااااارات اجلغرافية، والتنوع البيولوجي، واإليكولوجيا الزراعية، وأمانة عقد 3االسااااااارتاتيجي   الربنامج

ا للتعاون يف جماالت التنوع البيولوجي، والزراعة املساااااااااتدامة، واحلّد من الفقر، وتعزيز األسااااااااارية ساااااااااعي  األمم املتحدة للزراعة 
االزراعة األسااارية والتساااويق. ويف هذا الساااياا، أيفجريت  دراساااة لرقمنة برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية.  أيضااا 

اشااااات مع منظمة السااااياحة العاملية لتبادا مذبرة تفاهم من أجل إطالا ويف جماا السااااياحة الزراعية املسااااتدامة، جتري النق
 مشرتبة. أنشطة

وبالنسبة إىل املرحلة املقبلة من نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، حتدد ايفطة الربائز األساسية لألنشطة اليت  -36
طة العمل بشأن الصون الديناميكي، وتعزيز آثار نظم توّسع نطاا العملية لتشمل املساعدة الفنية من أجل التنفيذ الفعاا يف

 الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، ودعوة البلدان إىل تعزيز مواقعها القائمة من خالا الدعم املتكامل للمزارعني.
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  25نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية  الفقرة : 9التوصية  -37

اللجنة من المنظمة، رهنًا بتواجر الموارد من مارر الميزانية، تعزيز عملها بما يشلللللللللللمل نظد الترا  الزراعي طلبت 
 ذات األهمية العالمية، بما جي ذلا أمانتها.

األمواا من خارس امليزانية اليت وردت من الصااااني واليابان، واليت دعمت برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات  توقفت -38
على التوايل. وقّررت اليابان بدء  2019وساااااااااااااابتمرب/أيلوا  2018ية لفرتة طويلة، يف ديساااااااااااااامرب/بانون األوا األمهية العامل

باعتبارها املرحلة الثالثة، ووثيقة املشااااروع قيد اإلعداد.  2020ا من عام ساااانوات بدء   3ختصاااايي مشااااروع متويل جديد ملدة 
، وأعلنت 2020إضاااااااااااااافة  إىل ذلن، وفّرت إيطاليا مساااااااااااااامهتها املالية لربنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية عام 

. إ ا مّت 2020عاملية عام إسااااااابانيا عن خطتها للتمويل وعن مساااااااامهتها املالية يف برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية ال
اإلبقاء على عدد املوحفني يف أمانة النظم عند احلد األدىن اا يتناسااااااب مع القدرات املالية. ويف هذا ايفصااااااو ، اقرتحت 

 الصني إرساا موحف فين معاون إىل األمانة.
رتان إنشاااء جلنة فرعية معنية : أنشااطة منظمة األغذية والزراعة يف جماا الثروة احليوانية، اا يف ذلن اق10التوصللية  -39

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة 29بالثروة احليوانية  الفقرة 
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ناتشللت اللجنة وثيقة المعلومات األسللاسللية بعنوان "أنشللية المنظمة بشلل ن الثروة الحيوانية، بما جي ذلا التتراح 
اعداد تقرير عن التداعيات اإلدارية المتعلق بإنشلللللللللللاء لجنة جرعية معنية بالثروة الحيوانية"، وطلبت من األمانة 

والمالية لذلا واعداد امتصللاصللات تشللمل المسللوقي المنيقي والوهيفة والهيكل وأسللاليب التنفيذ لكي ينظر جيها 
 مكتب اللجنة تمهيًدا إلحالتها الب الدورة المقبلة للجنة.

تعلق بإنشاااااااااااء جلنة فرعية معنية بالثروة االقرتان املالوثيقة بعنوان و أعّدت شااااااااااعبة اإلنتاس احليواين وصااااااااااحة احليوان -40
احليوانيةو، بالتعاون مع أمانة جلنة الزراعة، وبتوجيه من مكتب اللجنة. وتساااااااتعرض الوثيقة ترتيبات العمل احلالية يف اللجنة 

لى ضوء املعايري بالنسبة إىل املسائل املتعلقة بالثروة احليوانية، بما تلقي الضوء على ضرورة إقامة مثل هذه اللجنة الفرعية ع
، وتصاااااااف التداعيات اإلدارية واملالية إلنشاااااااائها. وتوفر الوثيقة 11/2015و 13/97اليت اعتمدها املؤمتر من خالا القرارين 

 يف مرافقها، مشروع اختصاصات اللجنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية والئحتها الداخلية. أيض ا
ّدد االقرتان املتعلق بإنشااااااااااء جلنة  -41 فرعية معنية بالثروة احليوانية أن املساااااااااامهات من خارس امليزانية ساااااااااوف تغطي ُييف

ا التكاليف التشاااااااغيلية للجنة الفرعية. وهلذه الغاية، مّت إعداد مذبرة مفاهيمية إلنشااااااااء حساااااااا  أمانة متعدد اجلوانب دعم  
شاااااااااااعبة التابعة للجنة الزراعة، ومّت تقامسها مع  لتفعيل برنامج العمل املتعدد السااااااااااانوات للجنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية

تعبئة املوارد والشاااااااااااااارابات مع القطاع ايفا  يف املنظمة. ومن املتوقع أن يتم تقاساااااااااااااام املذبرة املفاهيمية مع األعضاااااااااااااااء 
 نشطتها.واجملموعات اإلقليمية  ّن يعرّبون عن االهتمام والدعم للجنة الفرعية املقرتحة املعنية بالثروة احليوانية وأ

من  35دودة احلشااااااااااد ايفريفّية يف أفريقيا: احلالة والتأثريات املمكنة واالسااااااااااتجابة العاملية  الفقرة  :11التوصللللللللية  -42
  C 2019/21 Rev.1الوثيقة 

طلبت اللجنة من المنظمة اعداد تقرير بش ن انتشار المخاطر الناائة عن دودة الحشد الخريفية بالنسبة الب سبل 
 منها وتقييد تلا المخاطرعيش المتضررين 

شاااااعبة اإلنتاس النباا ووقاية النباتات ، وضاااااعت 2016منذ أن مّت ابتشااااااف دودة احلشاااااد ايفريفية يف أفريقيا عام  -43
مليون دوالر أمريكي  اا يف ذلن برنامج للتعاون التقين بني األقاليم يرّبز على التعاون  32ا ايزانية إمجالية تبلا مشروع   65

سااااانوات،  3شاااااد املزيد من املوارد للعمل العاملي ملكافحة دودة احلشاااااد ايفريفية املمتدة على حتبني بلدان اجلنو  ، و  يف ما
. ويهدف العمل العاملي إىل إقامة تعاون عاملي بني الشرباء 2019واليت أطلقها مدير عام املنظمة يف ديسمرب/بانون األوا 

 شار دودة احلشد ايفريفية بشكل أبرب.الرئيسيني، واحلّد من ايفسائر ومنع انت
وتوفّر شااااعبة اإلنتاس النباا ووقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإلشااااراف الفين على تنفيذ العمل  -44

توجيهية، اليت ن بدودة احلشاااااااد ايفريفية. فاللجنة الااللجنة التوجيهية واللجنة الفنية املعنيت أيفنشااااااائتالعاملي. إضاااااااافة  إىل ذلن، 
يرتأسااااها املدير العام للمنظمة، توفّر التوجيهات بشااااأن تنفيذ العمل العاملي. وأّما اللجنة الفنية، اليت ترتأسااااها الوبالة األمريكية 

 الفريقللتنمية الدولية، فتشااااارف على عمل جمموعات العمل الفنية السااااابعة. ويعتمد مجيع هؤالء الشااااارباء على املرابز ضااااامن 
  ومرابز البحوث. والوطنية واجلامعات، واملرابز الدولية واإلقليمية الدولية الزراعية للبحوثاالستشاري 

، التطبيق اجلواا لنظام الرصاااااااااااد PennStateوقد وضاااااااااااعت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون الوثيق مع جامعة  -45
تمعيني ووبالء اإلرشااااد إلرسااااا معلومات حيوية عن وجود واإلنذار املبكر لدودة احلشاااد ايفريفية للمزارعني، واملنساااقني اجمل

لة، ويف الوقت احلقيقي وموثوقة ميكن اسااااتادامها إلدارة  دودة احلشااااد ايفريفية وغزوها، اا يساااااعد يف توليد بيانات مفصااااّ
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 9لدودة احلشاااد ايفريفية،دودة احلشاااد ايفريفية. مث يتم نقل البيانات من املنصاااة العاملية لتطبيق نظام الرصاااد واإلنذار املبكر 
على بل من  10مع حملة عامة آنية عن الوضااااااااع السااااااااائد، مع خرائا وحتاليل عن حاالت اإلصااااااااابة بدودة احلشااااااااد ايفريفية

 الصعيد العاملي والقطري ودون القطري.
وإضافة  إىل البيانات اليت مت مجعها على أساس منتظم بواسطة نظام الرصد واإلنذار املبكر لدودة احلشد ايفريفية،  -46

بتنسااايق مبادرة مجع البيانات يف أفريقيا، والشااارا األدىن وآسااايا. وساااوف يتم تنسااايق  حالي اتقوم أمانة دودة احلشاااد ايفريفية 
ر تقريٌر أّوا عن تقييم خماطر دودة احلشاااد ايفريفية بالنسااابة لسااابل عيك املتضاااررين البيانات وحتليلها، ومن املتوقع أن يصاااد

 . 2020يف أبتوبر/تشرين األوا 
على حنو افرتاضي عام  العامليللعمل واجتماعني للجنة الفنية  العامليوقد عيفقد اجتماعان للجنة التوجيهية للعمل  -47

2020.11 
، وقد تقّرر عقده 19-دامة لدودة احلشاااد ايفريفية بسااابب جائحة بوفيدوتأجل املؤمتر الدويل بشاااأن اإلدارة املسااات -48
 . 2020ا يف  اية عام مؤقت  
ومت حتسني املوقع الشبكي لدودة احلشد ايفريفية بفضل معلومات جديدة وتقارير واردة من آلية التنسيق العاملية.  -49

اء على حنو أفضال على املوقع الشابكي لدودة احلشاد األعضا الدواوييفتان العديد من املذبرات التوجيهية اجلديدة ملسااعدة 
 12ايفريفية.

تطبيق اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جماا تغري املناخ: قيادة عملية حتوا عاملية حنو الزراعة : 12التوصية  -50
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  37املستدامة  الفقرة 

مسللللللاعدة البلدان األعضللللللاء من أجل تعزيز التسللللللا  بين السللللللياسللللللات طلبت اللجنة من المنظمة السللللللتمرار جي 
والسلللللللللللتراتيجيللات المحليللة للتكيا مم ت ير المنللا  والتخفيا من حللدة رثللاره جي تيللاعللات الزراعللة واأل للذيللة 

 واستخدام األراضي، بحسب احتياجات وأولويات وتدرات كلق منها.
إطار التعاون بني املنظمة واألعضااااء حوا تغري املناخ. ولطاملا ا ضااامن اتفاا باريس توفّر املساااامهات احملددة وطني   -51

ا مع تربيٍز خا  على بانت املنظمة تعمل مع األعضاااااء لالسااااتجابة إىل احتياجاهتم يف ما مهّي املسااااامهات احملددة وطني  
ا يف القطاعات احملددة وطني  القطاعات الزراعية يف اجملاالت التالية: متكني قدرات البلدان على حتديد وتنفيذ املسااااااااااااااامهات 

جلهة اجلودة الفنية  وطني ا؛ ومراجعة وتعزيز املسااااااااااااااامهات احملددة وطني االزراعية؛ ودعم تنفيذ املسااااااااااااااامهات احلالية احملددة 
والطمون؛ ودعم البلدان يف معاجلة أولوياهتا جلهة التكّيف، اا يف ذلن خطا التكيف الوطنية؛ ورفع التقارير عن التقدم 

 إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ ضمن إطار الشفافية املعزز. وطني ارز على صعيد املسامهات احملددة احمل
، واصاااااااااااااالت املنظمة توفري القيادة الفنية يف تعزيز القدرات الوطنية على معاجلة بّل من 2019و 2018ويف عامي  -52

املتحدة الساااااااااااااانوي لتغرّي املناخ واملناقشااااااااااااااات اليت جرت يف إطار عمل بورونيفيا  تغري املناخ والزراعة. وقد قام مؤمتر األمم
املشاااااارتك بشااااااأن الزراعة برفع مسااااااتوذ الوعي، وبتعزيز قدرات البلدان على إدراس القطاعات الزراعية يف مسااااااامهاهتا احملددة 

                                                      
9  /monitoring/famewsglobalplatform/ar-armyworm/faw-http://www.fao.org/fall 

10  /map/ar-monitoring/faw-armyworm/faw-http://www.fao.org/fall 
 oversight/ar-action/technical-armyworm/global-http://www.fao.org/fall/التقارير متاحة على املوقع   11
12  /armyworm/ar-http://www.fao.org/fall 

http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/famewsglobalplatform/ar/
http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/faw-map/ar/
http://www.fao.org/fall-armyworm/global-action/technical-oversight/ar/
http://www.fao.org/fall-armyworm/ar/


COAG/2020/3 11 

تنفيذ وتنمية املكونات الزراعية يف مسامهاهتا ا الدعم يف عضو   98والسياسات الوطنية لتغرّي املناخ. وتلقى ما جمموعه  وطني ا
 بنهاية فرتة السنتني. وطني ااحملددة 

إن العمل املتواصاال للمنظمة مع الشاارابة ايفاصااة باملسااامهات احملددة وطني ا رفع مسااتوذ تنساايق عمل املنظمة مع  -53
بصاااورة أبثر تولية. وقد اضاااطلعت  وطني اوباالت أخرذ لدعم األعضااااء يف بلوغ مقاصااادهم املتصااالة باملساااامهات احملددة 

ر داخل البالد يف موزامبيق وغابون. بذلن، انضااام عدد متزايد من األعضااااء واملنظمات املنظمة بدور أبثر نشااااط   ا بميساااّ
ا من منتجات املارجات إىل جمموعة العمل الفنية املعنية بالزراعة، واألمن الغذائي واسااتادام األراضااي، اليت أصاادرت عدد  

  .غريهاو  ،احلالة، واملناقشات اإللكرتونية دراسات 
: تطبيق اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جماا تغري املناخ: قيادة عملية حتوا عاملية حنو الزراعة 12التوصية  -54

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  38املستدامة  الفقرة 
  ير المست لة بالقدر الكاجي واستخدامها.طلبت اللجنة من المنظمة مواصلة تشجيم صون أنوار المحاصيل 

، لتسااااااااعة أعضاااااااااء لصااااااااون ةقدمت املنظمة الدعم، وتاصااااااااة من خالا التمويل الذي يوفره مرفق البيئة العاملي -55
واسااااتادام ةاصاااايلهم وأصاااانافهم املتوطنة وغري املسااااتادمة بشااااكل باٍف. ويف إطار حتدي القضاااااء على اجلوع، جرذ 

والتدابري التحفيزية والرادعة للتنويع الزراعي والتنوع احملدد يف النظم الغذائية يف أربع دوا  تقييم أطر السااااااياسااااااات الوطنية
 لتعزيز السااااياسااااات الوطنية ذات الصاااالة. ويف أفريقيا، أدرجت أربعة بلدان احملاصاااايل أعضاااااء آساااايوية، باعتبارها مدخال  

ا بإنتاس احملاصيل بعد الكوارث ارئ من أجل املباشرة جمدد  املتنوعة والغنية باملغذيات باعتبارها مكّونات الستجابات الطو 
 الطبيعية واألزمات.

عام  13الطوعية حلفظ األصاااناف/األنواع األصااالية للمزارعني واالساااتادام املساااتدام هلاونيفشااارت ايفطول التوجيهية  -56
البلدان يف صااااااااااون واسااااااااااتادام . وصااااااااااادقت عليها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة ملساااااااااااعدة 2019

احملاصاايل واألصااناف غري املسااتغلة بالقدر الكايف بصااورة مسااتدامة. وإثر مشاااورة فنية عيفقدت يف املقر الرئيسااي للمنظمة يف 
، ويفضااااااااعت خطة لنشاااااااار مطبوعة عن إنتاس الفابهة وايفضااااااااار يف أفريقيا جنو  الصااااااااحراء 2019ديساااااااامرب/بانون األوا 

يل من خارس امليزانية. عالوة  على ذلن، من املقرر صاااااااادور مطبوعة عن إنتاس الفابهة وايفضااااااااار ا بتوفر التمو الكربذ، رهن  
 2020تلقي الضوء على تنوعها العاملي املتان، اا يف ذلن احملاصيل غري املستغلة بالقدر الكايف، يف ديسمرب/بانون األوا 

 .2021لية للفابهة وايفضار املقررة يف عام ضمن سلسلة واحلفظ والتوّسعو باعتبارها مسامهة  يف السنة الدو 
تطبيق اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جماا تغري املناخ: قيادة عملية حتوا عاملية حنو الزراعة : 13التوصية  -57

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  39املستدامة  الفقرة 
طلبت اللجنة من المنظمة مسللاعدة األعضللاء جي النهوع بنُه  تحولية ومتكاملة من أجل تحقيق الزراعة المسللتدامة 

، وهو ما من ا نه أن يساعد المزارعين علب  يادة مناميًاب بعادها التتصادية والبيئية والجتماعية، مثل الزراعة الذكية 
 والتكيقا مم المنا  المت ير والتخفيا من انبعاثات  ا ات الدجيئة. اإلنتاجية واإليرادات الزراعية بشكل مستدام

واصااااااالت املنظمة الدعوة إىل التغيري التحّويل إلقامة نظم غذائية وزراعية أبثر اساااااااتدامة وقادرة على الصااااااامود يف  -58
دعم احلكومات للتصااااااااّدي يرمي إىل  مناخي اوجه املناخ. وبان عمل املنظمة على املسااااااااتوذ امليداين يف جماا الزراعة الذبية 

                                                      
13  http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5601ar 

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5601ar
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، مناخي التغرّي املناخ يف سااياا الزراعة. ونّظمت الفاو حلقات عمل متعددة، اا يف ذلن حوا رصااد وتقييم الزراعية الذبية 
وأهداف التنمية  مناخي امثل املطبوعة بعنوان والزراعة الذبية  مناخي اووضااااااااااااااعت منتجات معرفية متصاااااااااااااالة بالزراعة الذبية 

 . 2019م املستدامةو عا
واساااااااااااتجابة  لدعوة األجهزة الرئاساااااااااااية للمنظمة إىل تعزيز العمل القائم على األدلّة يف جماا اإليكولوجيا الزراعية،  -59

أيفجنزت الدراساااااة بعنوان وطاقة اإليكولوجيا الزراعية يف بناء سااااابل العيك املساااااتدامة والنظم الغذائية القادرة على الصااااامودو، 
، هبدف بلورة الروابا القائمة بني 2019بانون األوا /ديساااااااااااااامربللتعاون اإل ائي، يف  بتمويل من الوبالة السااااااااااااااويساااااااااااااارية
 اإليكولوجيا الزراعية وتغري املناخ.

وشارك املدير العام يف قمة العمل املناخي ويف الدورة ايفامسة والعشرين ملؤمتر األطراف، اللتني عّززتا دعم املنظمة  -60
أبثر قدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ، وأبثر استدامة،  تصبفية والغذائية تيث للبلدان من أجل حتويل النظم الزراع

 وتوطيد قيادهتا يف ضرورة التصدي ملسائل األمن الغذائي، واجلوع والفقر يف سياا تغري املناخ.
عاملية حنو الزراعة  تطبيق اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جماا تغري املناخ: قيادة عملية حتوا: 14التوصية  -61

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  40 الفقرة  املستدامة
طلبت اللجنة من المنظمة المشللللللللاركة بنشللللللللاط جي النقااللللللللات الوطنية واإلتليمية والدولية حول كيفية تنفيذ عمل 

 كورونيفيا المشترن بش ن الزراعة جي الميدان.
وهو قرار هام اعتمدته البلدان يف الدورة الثالثة والعشاااااااارين  منذ انطالا عمل بورونيفيا املشاااااااارتك بشااااااااأن الزراعة، -62

ملؤمتر األطراف، تضااااطلع املنظمة بدور رئيسااااي يف دعم البلدان وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااأن تغري املناخ عن 
عملية االتفاقية ودعمها طريق تيسري حلقات عمل غري رمسية للمفاوضني وتقاسم خربهتا. ومن خالا مشاربتها الفاعلة يف 

 للبلدان، مّت اإلقرار باملنظمة بجهة فاعلة رئيسية وصاحبة املعرفة وايفربة يف دعم تنفيذ خارطة طريق بورونيفيا.
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  43 الفقرة يف الزراعة : اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه 15التوصية  -63

البلدان بالمسللاعدة الفنية وجي مجال السللياسللات، بما جي ذلا من مالل التعاون طلبت اللجنة من المنظمة تزويد 
 بين بلدان الجنوف والنه  المبتكرة، من أجل تعزيز مشاركتها جي أنشية اإلطار العالمي.

احلد من أوجه الضااااعف املتصاااالة باملناخ يف القطاع تلت املساااااعدة الفنية مشااااروع برنامج التعاون التقين بعنوان و -64
يف وجه تساااااااااااااّر  املياه املاحلة اجلوفية  مناخي اا عن والزراعة الذبية وجيبوا ورواندا، ومشاااااااااااااروع   لزراعيو لكل من بورونديا

 .2019يف ديسمرب/بانون األوا  ومهمة استطالعّيةواستمرار اجلفافو، اللذين مّتت بلورهتما مع حكومة بابو فريدي 
ويعمل اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه على بلورة برنامج للكينوا بالتعاون مع املربز الدويل للزراعة املروية باملياه  -65

املاحلة ومربز التعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية اسااامهة أربعة مكاتب إقليمية للمنظمة وشااعب فنية تابعة 
ا 18هلا اا يسااااااتهدف  ابة مع األبادميية الصااااااينية للعلوم الزراعية وبالتعاون مع شاااااارباء ةتملني يف الكينوا، . وبالشاااااار بلد 

ساااااوف ييفقّدم اقرتان مشاااااروع مشااااارتك إىل التعاون يف ما بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي. ولطاملا دعم الشااااارباء أمهية 
لية. وأّما األنشاااااطة الرئيساااااية األخرذ جملموعة اإلطار العاملي بشاااااأن ندرة املياه حيث برزت يف العديد من األحداث الدو 

باإلطار العاملي فتشاااامل البنن الدويل، والصااااندوا الدويل للتنمية الزراعية حيث أن إطار التمويل للمنظمة  ةالعمل املعني
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واملياه،  والعمل على مساااااأليت اإلنتاجية وطني امن أجل ساااااّد الثغرات يف التمويل ملشااااااريع الزراعة عرب املساااااامهات احملددة 
 2020.14سوف ييفنشر عام 

  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  44: اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه  الفقرة 16التوصية  -66
 طلبت اللجنة من المنظمة رجم تقارير دورية الب اللجنة عن التقدقم الذي تحر ه الشراكة.

لةطار العاملي بشأن ندرة املياه، واليت مّت استعراضها يف املنتدذ الدويل منذ إنشاء جمموعات العمل الستة التابعة  -67
 ، وضاااااعت الشااااارابة التوجيهات الفنية والساااااياسااااااتية بشاااااأن حتساااااني 2019األوا لةطار العاملي  مدينة برايا، مارس/آذار 
. وقد عيفقدت 19-بساابب جائحة بوفيدا من الندوات اإلعالمية اإللكرتونية إنتاجية املياه يف حل ندرة املياه، ونّظمت عدد  

ثالث ندوات إلكرتونية، اا يف ذلن رسااالة اناساابة يوم املياه العاملي بشااأن املياه والزراعة املربزة على تغري املناخ، إضااافة  إىل 
 .2020سبع ندوات إضافية من املقرر عقدها عام 

ا من املنظمة بشااااااااااأن الزراعة يف ج املقرتن حديث  اإلطار العاملي بشااااااااااأن ندرة املياه للتعاون مع الربناموقد تشااااااااااكل  -68
األراضاااااي اجلافة هبدف دعم أوجه التملزر حوا املساااااائل اليت تعّزز بعضاااااها البعض. بما أن هذا اإلطار يساااااتكشاااااف بيفية 

 يف سياا ندرة املياه يف الزراعة. 19-بلورة استجابة جلائحة بوفيد
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  45 الفقرة الزراعة يف : اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه 17التوصية  -69

 طلبت اللجنة من المنظمة وضم برنام  اامل، بما جي ذلا استراتيجية للتمويل.
ويسااااتمر يف  15، بما تبّينه حافظة تطوير األعماا للمنظمة،شااااامال   برناجم ااإلطار العاملي بشااااأن ندرة املياه وضااااع  -70

تنفيذ الربنامج. إضااااااااافة  إىل املسااااااااامهة احلالية للمكتب االحتادي السااااااااويسااااااااري للزراعة يف الربنامج الشااااااااامل، اا يساااااااااوي 
 دوالر أمريكي، واليت دعمت أنشطة اإلطار العاملي حىت تارمهه، قيفّدمت االقرتاحات إىل العديد من الشرباء. 300 000

عن جلنة توجيهية متفانية، جتتمع أربع مرات يف الساااانة. وقد بان الدعم  ضااااال  فا شااااريك   68ولدذ اإلطار العاملي  -71
ا يف حتقيق مجيع النتائج أعاله، بما أن مشاااربتهم األبرب ودعمهم سااوف يزيد من تأثري اإلطار املقدم من األعضاااء رئيسااي  

 حل تغرّي املناخ.العاملي على املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة يف 
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  48و 47منصة تعميم التنوع البيولوجي  الفقرتان  :18التوصية  -72

طلبت اللجنة من المنظمة اعداد اسللللتراتيجية لتعميد التنور البيولوجي جي القياعات الزراعية مم ضللللمان التسللللا  
مم اسللللللللتراتيجيات المنظمة األمر  بما جيها السللللللللتراتيجية الخاصللللللللة بت ير المنا ، لكي تنظر جيها لجنة البرنام  

إلعداد اإلطار العلالمي للتنور البيولوجي الخلاض ، تمهيلًدا 2019والمجلس وتُعرع علب مرتمر المنظملة جي عام 
 (47)الفقرة  2020باتفاتية التنور البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
 يف الزراعة. آخر املعلومات عن اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه - COAG/2020/INF/16الوثيقة   14
https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm- اأيض   نظرايف   15

 net.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdfssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intra 

https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf
https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf
https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf
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الكترونية بشلللل ن مشللللرور اسللللتراتيجية تعميد التنور البيولوجي والعمل،  اتوطلبت اللجنة من المنظمة عقد مشللللاور 
رهنلللًا بتواجر الموارد من ملللارر الميزانيلللة، علب اتلللاملللة حوار اتليمي بشللللللللللللل ن تعميد التنور البيولوجي جي مختلا 

 .(48القياعات الزراعية )الفقرة 
 

د( اعداد مية عمل مم  49 ولوجي، و)الفقرةوطلبت اللجنة من المنظمة مواصلللة العمل كمنصللة لتعميد التنور البي
 اإلاارة الب الموارد الال مة.

إثر الطلب الوارد من اللجنة، قيفدم مشاااااروع اسااااارتاتيجية بشاااااأن تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية إىل  -73
للموافقة عليه. وقام املؤمتر بتفويض اجمللس يف دورته الثالثة والسااااااااتني بعد املائة  ديساااااااامرب/بانون  2019مؤمتر املنظمة عام 

   النظر يف مشروع االسرتاتيجية واعتماده، إثر عملية تشاورية شاملة.2019األوا 
ملنظمة يف وقيفدمت االسااااااااارتاتيجية املنقحة ملشااااااااااورة إلكرتونية ثانية من خالا منصاااااااااة البوابة ايفاصاااااااااة بأعضااااااااااء ا -74

 ، واساااااااااتيفكملت بندوة غري رمسية مع املمثلني الدائمني بدعوة من 2019 اجلولة األوىل يف مايو/أيار  2019سااااااااابتمرب/أيلوا 
ا يف املنظمة، ومن خالا عضااااااااااااااو   30 . ووردت التعقيبات من أبثر من 2019ساااااااااااااابتمرب/أيلوا  19رئيس جلنة الربنامج  
 من املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليا اهلادئ.، اا يف ذلن أيض ااحلوارات اإلقليمية 

، وقيفّدمت التعقيبات إىل أعضاااااااااء املنظمة. 2019ساااااااابتمرب/أيلوا  30وعيفقد اجتماع غري رمسي للجنة الربنامج يف  -75
بذلن، مّت توزيع مشاااروع منقف ثاٍن لالسااارتاتيجية لغرض عقد مشااااورة عن طريق البوابة ايفاصاااة بأعضااااء املنظمة، وجرت 

أبتوبر/تشاااااااارين األوا  23ا الندوة غري الرمسية الثانية مع املمثلني الدائمني بدعوة من رئيس جلنة الربنامج  مناقشااااااااتها خال
 ؛ وبعدها، عيفرضااااات نسااااااة منقحة ثالثة من مشاااااروع االسااااارتاتيجية إىل الدورة الساااااابعة والعشااااارين بعد املائة للجنة 2019
واعتمد جملس املنظمة يف دورته الثالثة والسااااااااااااااتني بعد املائة يف  ا.  للنظر فيه2019نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثاين  8-4  الربنامج

. 16اساارتاتيجية املنظمة بشااأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية  االساارتاتيجية  2019ديساامرب/بانون األوا 
 ستعرضهات على أن لتفعيل االسرتاتيجية ،مني از  جدوال   تشمل وتسب هذه االسرتاتيجية، ينبغي للمنظمة وضع خطة عمل

أمانات اللجان  وقد خضااااااع مشااااااروع خطة العمل لتنفيذ االساااااارتاتيجية من قبل .اجمللس وينظر فيهااللجان الفنية للمنظمة 
  .2020فرباير/شبال  3الفنية، وقيفّدم مشروع أوا لالجتماع غري الرمسي للجنة الربنامج يف 

اسااااااااتعراض املشااااااااروع ب 2020يف يونيو/حزيران  جلنة الربنامج يف دورهتا الثامنة والعشاااااااارين بعد املائة قامتا، وأخري   -76
 2020اجمللس يف دورته الرابعة والسااااتني بعد املائة يف يوليو/متوز  أعر . و 18وقدمت تعليقات مفصاااالة 17األوا يفطة العمل

ء على احلاجة إىل اساااااتعراض مشاااااروع خطة العمل من قبل ا الضاااااو وسااااالّ  ،االسااااارتاتيجية يف تنفيذاحملرز لتقدم عن تقديره ل
بناء على   جلنة الزراعة  الزراعةبو   جلنة الغابات  الغاباتبو   جلنة مصاااااااايد األمساك  األمساك صاااااااايدا املعنية الفنية اللجان

 .19بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل لثالث سنوات ىوأوص ،الوالية اليت أناطها هبا اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة
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: آخر املعلومات عن الشااااااارابة العاملية من أجل الرتبة، اا يف ذلن مدونة السااااااالوك الدولية بشاااااااأن 19التوصلللللية  -77
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  54استادام األمسدة وإدارهتا  الفقرة 

أجل اعداد نص منققر لعرضلله علب مجلس المنظمة  اجراء عملية تشللاورية اللاملة منجي جوقضللت اللجنة مكتبها 
 دورته المقبلة. جي
  على مدونة السااااااالوك الدولية بشاااااااأن اساااااااتادام 2019صاااااااادا املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني  يونيو/حزيران  -78

تنفيذ أنشاااااااااطة األمسدة وإدارهتا على حنو مساااااااااتدام. وأّعدت األمانة مذبرة مفاهيمية لتنفيذ مدونة األمسدة من أجل توجيه 
 خمتلفة على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين.

وسااااااوف يتم توزيع خطة التنفيذ على جهات ماحنة ةتملة لدعم تنفيذها. وقد جرت مناقشااااااة خطة العمل هذه  -79
ا. بذلن، صااااادقت بلد   94مشااااارك من  500خالا ندوة إلكرتونية من تنظيم الشاااارابة العاملية للرتبة، وحضاااارها أبثر من 

 ، اا يف ذلن إنشااااااااااء الشااااااااابكة الدولية 2020يونيو/حزيران  5-3معية العامة للشااااااااارابة العاملية للرتبة يف دورهتا الثامنة  اجل
الشاااابكة العاملية ملاتربات الرتبة، للرتبيز على اتساااااا حتت رعاية  2020لتحليل األمسدة، املقرر إطالقها يف ساااابتمرب/أيلوا 

دة، وتنمية قدرات خمتربات الرتبة يف هذا ايفصو . وقد حّثت الشرابة العاملية للرتبة يف أساليب املاترب لتقييم جودة األمس
لى االنتقاا بالكامل إىل تنفيذ ايفطة مع األعضااااااء والشااااارباء. وتيفنّفذ األنشاااااطة اجلارية لتحساااااني إجراءات عدورهتا األمانة 

لى املستوذ القطري. عالوة  على ذلن، جيري تنفيذ مشروع املوافقة الفنية وشراء األمسدة لدعم مشاريع التنمية والطوارئ ع
 بشأن اإلدارة املستدامة للرتبة من أجل الزراعة املراعية للتغذية يف ثالثة بلدان تعاة مسألة املغذيات الدقيقة.

يفاصة بالرتبة ويف ما يتعلق باألنشطة األخرذ للشرابة العاملية للرتبة، مّت الرتبيز على حتسني البيانات واملعلومات ا -80
من خالا املنتجااات التاااليااة: التقييم العاااملي لتلّوث الرتبااة، والتقييم العاااملي للتنوع البيولوجي للرتبااة، والتقييم العاااملي حلااالااة 

ن الرتبة السااااوداء، وإعداد ايفريطة العاملية احملتملة مللوحة الرتبة وايفريطة العاملية الحتجاز الكربون العضااااوي يف الرتبة، على أ
. بااذلاان، أيفطلقاات مبااادرة إعااادة توفري الكربون يف الرتبااة العااامليااة وهي قيااد التنفيااذ بايااار قوي 2020تيفطلق مجيعهااا عااام 

لتوساايع نطاا املمارسااات املسااتدامة إلدارة الرتبة على األرض. عالوة  على ذلن، وبناء  على طلب أعضاااء املنظمة، أيفجري 
 .20ة وأيفبلا عنه إىل اجلمعية العامة للشرابة يف دورهتا الثامنةتقييم استعراضي للشرابة العاملية للرتب

تنفيذ توصيات الدورة ايفامسة والعشرين للجنة اا يف ذلن نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية : 21التوصية  -81
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  60غري الرمسية املعنية بربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية  الفقرة 

واذ أترقت اللجنة ب همية رجم تقارير منتظمة عن توصللللليات لجنة الزراعة، طلبت هذه األميرة من المنظمة مواصللللللة 
والبتكار والزراعة األسرية وطاعون المجترات الص يرة واإليكولوجيا  2030رجم التقارير بما جي ذلا عن مية عام 

 .الزراعية ونظد الترا  الزراعي ذات األهمية العالمية
ا مع توصيات جلنة الزراعة، تعمل املنظمة على مواصلة اإلبالغ وتقاسم املعلومات حوا األنشطة الرئيسية، ومتشي   -82

عات واملذبرات اإلعالمية للدورة الساااابعة والعشااارين للجنة الزراعة بشاااأن خطة اا يف ذلن التحديثات املاصاااصاااة، واملطبو 
 ، واالبتكار، والزراعة األسرية، واإليكولوجيا الزراعية ونظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية.2030التنمية لعام 
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العامة، واملعرفة واالسااااتثمارات من السااااياسااااات لتبلور لبلدان ل إطار ا للزراعة األسااااريةويشااااكل عقد األمم املتحدة  -83
 أجل دعم الزراعة األسرية، اا يتيف إحهار طاقتها باعتبارها جهات ماحنة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 بوسااااااااتا ريكا، واجلمهورية الدومينيكية، وغامبيا، وإندونيساااااااايا، ونيباا وبريو  خطا وقد اعتمدت سااااااااتة بلدان  -84
للزراعة األساااارية اليت تصااااّممها املؤسااااسااااات احلكومية بالتنساااايق الوثيق مع املنظمات املعنية بالزراعة األساااارية  العمل الوطنية

 واملنصااات املتعددة أصااحا  املصاالحة للحوار حوا السااياسااات. بما أن العمليات هي يف مرحلة الصااياغة يف ثالثة بلدان
عمل على حشد اجلهات الفاعلة إلقامة حوار تعلى األقل  أخرذ ابلد   31 تشاد، والفلبني وسرياليون ، يف حني أن  أخرذ

 حوا األولويات الواجب إدراجها يف خطا عملها الوطنية.
ا من خالا العمل مع جمموعة واسااعة من أصااحا  ا قوي  ا سااياسااي  التزام   عقد األمم املتحدة للزراعة األسااريةوّجه يو  -85

املصااالحة باجتاه إقامة شااارابات اسااارتاتيجية وحتساااني أوجه التملزر مع املبادرات اجلارية، وتاصاااة على املساااتوذ الوطين. وقد 
مات جهة فاعلة خمتلفة حىت اآلن  التعاونيات، واملزارعون، واملنظمات، واملنظ 1 400شاااااااااااااربت يف هذه العمليات الوطنية 

 غري احلكومية، واملؤسسات العامة واألوسال األبادميية .
من أجل توفري خارطة طريق لالرتقاء  عقد األمم املتحدة للزراعة األسااااااااااريةوتقدم املنظمة الدعم للبلدان يف تنفيذ  -86

التنمية املساااااااتدامة،  مع إعطاء قيمة للمساااااااامهة املتعددة األبعاد اليت تقوم هبا الزراعة األسااااااارية لتحقيق أهداف العقدبتنفيذ 
 وتقدمي الدعم الفين على الصعيدين اإلقليمي والوطين.

وعلى الصااااعيد العاملي، إن املبادرات العاملية الرئيسااااية اجلارية اليت روّجت هلا املنظمة تشاااامل برنامج تدريب  طي  -87
للتنمية الزراعية  لتعزيز قدرات الصاااااااندوا الدويل  -حوا دورة الساااااااياساااااااة العامة للزراعة األسااااااارية  منظمة األغذية والزراعة

الصاالة على صااياغة وتنفيذ وتقييم  ويصااانعي السااياسااات، ومنظمات املزارعني األسااريني وغريهم من أصااحا  املصاالحة ذ
 السياسات العامة املاتلفة واحملددة السياا املعنية بالزراعة األسرية.

ا يف االسااااااااااارتاتيجيات الوطنية خالا حالة الطوارئ ا مربزي  دور   ومنحهاويتم اإلقرار اساااااااااااامهات الزراعة األسااااااااااارية  -88
، وآثارها احلالية واملتوقعة على النظم الغذائية. وتقوم املنظمة جبمع أبرب قدر 19-الصااااااحية بساااااابب انتشااااااار جائحة بوفيد

جابة  كن من املعلومات عن اآلثار املتعددة األبعاد واملسااااااااااتويات للجائحة على الزراعة األساااااااااارية، وعن إجراءات االساااااااااات
املطلوبة، واملقررة واملنّفذة اليت تضااااااعها البلدان، من أجل فهم أفضاااااال لوثار على مسااااااتويات خمتلفة ويف سااااااياقات خمتلفة، 

 وتوجيه األعضاء بشكل أفضل ومتنوّع وحسن التوقيت.
ا، طار عمل نافذ  إ عقد األمم املتحدة للزراعة األسااااريةلومع مراعاة األزمة الصااااحية احلالية، تبقى خطة العمل العاملية  -89

: تعزيز منظمات املزارعني األسااااااريني والقدرة على توليد املعارف ومتثيل املزارعني 4رغم عدم حصااااااريته، مع الرتبيز على الربيزة 
لتعزيز قدرة الصااااااااامود االقتصاااااااااادية، واإليكولوجية واالجتماعية : توفري التدابري اإلشاااااااااارية 5وتوفري خدمات شااااااااااملة؛ والربيزة 

، وتربيزها على النظم الغذائية احمللية وتعزيز الفر  االقتصااااااادية املبتكرة 7ألسااااااريني الذين يواجهون األزمة؛ والربيزة للمزارعني ا
ثالثة  يا باألزمة. وتتّم بلورة  ج ذوحلوا السااااااوا، مع مراعاة احلاجة إىل إجراءات جتديد االقتصاااااااديات الريفية املتأثرة ساااااالب  

أهداف وقائم على املمارساااات الزراعية الساااليمة لدعم املزارعني األساااريني يف التصااادي لوثار السااالبية للجائحة، بالتوازي مع 
أو يكونوا عوامل  19-: احلر  على أالّ يتعّرض املزارعون األساااااااااااااريون النتقاا جائحة بوفيدالتالية احملاور الرئيساااااااااااااية الثالثة
ر األزمة الصااحية على األمن الغذائي للمزارعني األسااريني وساابل معيشااتهم؛ وتعزيز النظم الغذائية لنقلها؛ التافيف من آثا

 احمللية وإمكانية وصوا املزارعني األسريني إىل األسواا لتجديد االقتصاديات الريفية.
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لتساااااااويق متعلقة ، فقد مت إعداد اسااااااارتاتيجية مشااااااارتبة لتعبئة املوارد وابياعون المجترات الصللللل يرةويف ما يتعلق  -90
للربنامج   دوالر أمريكي مليون 996يف املائة من املوارد املسااتهدفة   60بطاعون اجملرتات الصااغرية. وقد مت حشااد أبثر من 

 340 ، مع فجوة يف التمويل تبلا 2120-2017املمتد على :س ساااانوات   العاملي السااااتئصاااااا طاعون اجملرتات الصااااغرية
 زيد من املوارد لتنفيذها.هناك حاجة مل  وستكون 6202-2202املقرر بلورة املرحلة الثانية  مليون دوالر أمريكي. ومن 

وملعاجلة النقي يف اللقاحات الضااااارورية للربنامج، مّتت زيادة القدرة احلرجة إلنتاس اللقاحات بشاااااكل ضاااااام يف  -91
، تلقت 2019و 2015إثيوبيا وبابسااتان والساانغاا، اا يسااتجيب لالحتياجات الوطنية ومهدم البلدان اجملاورة. وبني عامي 

يف املائة من اجملرتات  8يوان. وهذا إجناز هام إ ا ميثل أقل من مليون ح 100البلدان مساااااااااااااااعدة املنظمة لتلقيف أبثر من 
 مليار حيوان. بما أن شرباء آخرين قاموا بالتحصني. 1.5الصغرية اليت حتتاس إىل حتصني والبالا عددها 

لدان يف املائة من املاتربات يف الب 90، يتمّتع أبثر من 2020ا لةشااراف على األمصاااا ويف عام مّت الرتويج أيضاا   -92
املوبوءة بطاعون اجملرتات الصااااااااغرية واملعرضااااااااة يفطر اإلصااااااااابة به، بالقدرة على اسااااااااتادام جمموعة أدوات إلجراء الفحي 

مربز املناعي املرتبا باإلنزمي على األقل لتشااااااااااااااايي طاعون اجملرتات الصااااااااااااااغرية. ويتم إنتاس جمموعات األدوات هذه يف 
 اساعدة املنظمة. حتاد األفريقياللقاحات البيطرية لعموم أفريقيا التابع لال

وعيفرضاااااات حالة تنفيذ الربنامج العاملي السااااااتئصاااااااا طاعون اجملرتات الصااااااغرية على جلنة الربنامج يف دورهتا الثامنة  -93
والعشاااااااارين بعد املائة، وقيفّدمت توصااااااااية خاصااااااااة إىل جملس املنظمة يف دورته الرابعة والسااااااااتني بعد املائة، مع اإلقرار بفجوة 

ميسورة الكلفة بقدر . وقد جرذ تشجيع املنظمة على السعي إىل إجياد حلوا 19-تملة النامجة عن أزمة بوفيدالتمويل احمل
 أبرب لتعبئة املوارد، اا يف ذلن من خالا إقامة الشرابات مع القطاع ايفا  وسائر أصحا  املصلحة.

تنفيذ توصيات الدورة ايفامسة والعشرين للجنة اا يف ذلن نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية  :22التوصية  -94
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  61غري الرمسية املعنية بربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية  الفقرة 

من المنظمة ت مين التمويل المسللتدام واذ أترقت اللجنة ب همية عمل المنظمة جي مجال وضللم المواصللفات، طلبت 
لبرنام  المشورة العلمية بش ن سالمة األ ذية المشترن بين منظمة األ ذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لكل 

 (61من الدستور ال ذائي والتفاتية الدولية لوتاية النباتات، بما جي ذلا من الميزانية العادية )الفقرة 
سااّلا جملس املنظمة يف دورته الثالثة والسااتني بعد املائة الضااوء على أمهية التمويل املسااتدام لعمل املنظمة يف جماا  -95

املشورة العلمية ووضع املعايري، وأوصى بتاصيي موارد إضافية لربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتبة بني 
 2021-2020ل التعديالت اليت أيفدخلت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة املنظمة ومنظمة الصااااااااااااااحة العاملية. وتشاااااااااااااام

  موارد إضااافية تبلا مليون دوالر أمريكي لربنامج املشااورة العلمية بشااأن سااالمة األغذية املشاارتبة بني CL 163/3  الوثيقة
 .2019دوالر أمريكي لعام  500 000املنظمة ومنظمة الصحة العاملية. إضافة  إىل ذلن، أتان املدير العام مبلا 

وقد باشرت وحدة سالمة األغذية وجودهتا بإجراءات إضافية من شأ ا أن تيّسر وتعّزز بشكل ببري توفري املشورة  -96
العلمية إىل هيئة الدسااااااتور الغذائي، من خالا عقد مزيد من اجتماعات ايفرباء، وتدريب خرباء جدد لضاااااامان زيادة توفّر 

ورة العلمية، وتعزيز الرتبيز على بعض أنشااطة اإلرشاااد اليت ترمي إىل مشاااربة أفضاال للبلدان للمساااعدة ايفرباء لربنامج املشاا
 يف زيادة البيانات املتاحة للمشورة العلمية.
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: تنفيذ توصيات الدورة ايفامسة والعشرين للجنة اا يف ذلن نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية 23التوصية  -97
   C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  62غري الرمسية املعنية بربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية  الفقرة 

الميكروبات، طلبت اللجنة أن يصلللللبر رجم  ونظرًا الب أهمية عمل المنظمة وأنشللللليتها المتعلقة بمقاومة مضلللللادات
التقارير عن تيبيق مية العمل الخاصللة بمقاومة مضللادات الميكروبات بنًدا دائمًا علب جدول أعمال لجنة الزراعة 

 (62 )الفقرة
تساااااااهم املبادرات ايفاصااااااة اضااااااادات امليكروبات يف جمموعة واسااااااعة من النواتج يف إطار الربامج االساااااارتاتيجية،  -98

يف برنامج العمل وامليزانية  2و 5، باإلضااااااافة إىل اهلدفني االساااااارتاتيجيني 4ة املارجات ضاااااامن اهلدف االساااااارتاتيجي وغالبي
 . ويتم إعداد تقرير مرحلي ساااااااااااااوف ييفعرض على جلنة C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  62 الفقرة  2019-2018للفرتة 

 وهو يلقي الضوء على اإلجنازات يف جماالت الرتبيز أدناه. 21الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين.
   ا هامة ومطردة للتوعية على مقاومة مضااااااااااااااادات امليكروبات من خالا الدعوة التوعية: بذلت املنظمة جهود

الرفيعة املسااااااتوذ، واألحداث الرئيسااااااية، واملؤمترات، واملنتجات الرقمية عرب وسااااااائل اإلعالم، وعمل أصااااااحا  
 دريب.املصلحة والت

  ا 28املراقبة: طيفّبقت أداة املنظمة لتقييم املاتربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضااااااااادات امليكروبات يف  أبثر من  بلد 
خمترب ؛ وإقامة شااابكة عاملية من خالا املرابز املرجعية، واجملموعات االساااتشاااارية الفنية؛ وجتري إقامة منصااة  100

تصااالة باألغذية والزراعة وساااوف تتّم جتربتها؛ وقد ويفضاااعت سااالسااالة للبيانات عن مقاومة مضاااادات امليكروبات امل
 من ايفطول التوجيهية املتسقة للمراقبة ضمن إطار إقليمي، ونيفشر اجلزء األوا من هذه ايفطول التوجيهية.

  احلوبمة: وقد مت إطالا مسااااااااااااار اإلدارة التدرجيي يف املنظمة يف جماا مقاومة مضااااااااااااادات امليكروبات وتنفيذه يف
بعة بلدان ملسااعدة البلدان يف بلورة وتفعيل خطا عملها الوطنية. وويفضاعت املنهجية لتحليل التشاريعات ذات سا

ا 22الصلة اقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة وجرذ تطبيقها يف   .بلد 
   املمارسااااااات اجليدة: نيفشاااااار العديد من ايفطول التوجيهية وجمموعات من دراسااااااات احلالة. بما أجرذ أصااااااحا

 بلدان. 10املصلحة دراسات متنوعة وبطرا خمتلطة  مثال  مسف املعرفة واملواقف واملمارسات  يف 
 أنشطة ثالثية وغريها من أوجه التعاون املتعدد القطاعات ضمن إطار وصحة واحدةو. أيض اويتضمن التقرير  -99

   واعتمادها وتوقيعها.2020-2019مّتت بلورة خطة العمل الثالثية ،  
  لدعم  2019أيفطلق صاااااندوا اساااااتئماين متعدد الشااااارباء خمصاااااي ملقاومة مضاااااادات امليكروبات يف يونيو/حزيران

 العاملي، واإلقليمي والوطين يف إطار  ج وصحة واحدةو. تنفيذ األنشطة على املستوذ
  عّينت املنظمة ضابا اتصاا فيها لتنسيق التدابري املشرتبة وبذا جهود 2019أيفنشئت أمانة ثالثية مشرتبة عام ،

 ثالثية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات.
 اقاومة مضااااااادات امليكروبات. وأعادت هيئة الدسااااااتور الغذائي إنشاااااااء فريق مهام حكومي دويل خمصااااااي معين 

ويقوم الفريق اراجعة مدونة  ارسااااااااااااااات الدسااااااااااااااتور الغذائي القائمة للتقليل من مقاومة مضااااااااااااااادات امليكروبات 

                                                      
، واالقرتان يفطة 2020-2016. التقرير املرحلي عن تنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة COAG/2020/8الوثيقة   21

 .2025-2021العمل اجلديدة للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 
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توجيهات جديدة للبلدان بشااااااااأن الرصااااااااد واإلشااااااااراف املتكاملني  ة ، وبلور CXC 61-2005واحتوائها  الوثيقة 
 ألغذية.ملقاومة مضادات امليكروبات اليت تنقلها ا

  واقرتحت األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأن تتّم بلورة توصاااااااااااااية صاااااااااااااادرة عن هيئة تدابري
 الصحة النباتية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف ما يتعلق بصحة النباتات.

    1Rev. 21/2019Cمن الوثيقة  67اقرتان السنة الدولية للفابهة وايفضار  الفقرة  :24التوصية  -100
أترقت اللجنة التتراح المقدم من مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والذي يدعو منظومة األمد المتحدة 

ومشللرور ترار المرتمر الذي سلليعرع علب  2021الب اتامة سللنة دولية للفاكهة والخضللار بشللكل اسللتثنائي جي عام 
 استه لكي يعتمده مرتمر المنظمة جي دورته الحادية واألربعين.المجلس جي دورته الستين بعد المائة لدر 

الذي يعلن عام  74/244القرار  2019ديساااااااااااااامرب/بانون األوا  19اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -101
 السنة الدولية للفابهة وايفضار.  2021

الدولية واإلقليمية وساااائر أصاااحا   ويدعو القرار مجيع األعضااااء، ومنظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمات -102
الصاااااالة، اا يف ذلن اجملتمع املدين، والقطاع ايفا  واألوسااااااال األبادميية، إىل االحتفاا بالساااااانة الدولية، وي املصاااااالحة ذ

حسبما هو مالئم، من خالا أنشطة ترمي إىل التوعية وتوجيه اهتمام السياسات إىل املنافع التغذوية والصحية الستهالك 
زنة والصاحية، واة وايفضاار، ومساامهة اساتهالك الفابهة وايفضاار يف تعزيز األ ال الصاحية وأ ال احلياة املتنوعة واملتالفابه

وزيادة اإلنتاس بصااورة مسااتدامة لتوفري الفر  للمزارعني األسااريني وحتسااني بلفتها امليسااورة وسااهولة احلصااوا عليها، واحلّد 
 ار يف الوقت ذاته وتقاسم أفضل املمارسات يف هذا ايفصو .من الفاقد واملهدر يف الفابهة وايفض

 من الوثيقاااة 68اقرتان إقااااماااة يوم دويل للتوعياااة باااالفااااقاااد واملهااادر من األغاااذياااة  الفقرة  :25التوصللللللللللليلللة  -103
C 2019/21 Rev.1  

أترقت اللجنة التتراح الذي تقدمت به حكومة األرجنتين لكي تعمد منظومة األمد المتحدة الب اتامة يوم دولي 
سلللللللللللبتمبر/أيلول من كلق عام، ومشلللللللللللرور ترار المرتمر  29للتوعية بالفاتد والمهدر من األ ذية، علب أن يُقام جي 

، واعتماده من تبل مرتمر منظمة األ ذية والزراعة لعرضله علب الدورة السلتين بعد المائة للمجلس من أجل دراسلته
 .جي دورته الحادية واألربعين

الذي يعلن إقامة  74/209القرار  2019ديساااااااااااااامرب/بانون األوا  19اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -104
اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية، ويدعو املنظمة إىل تيسااااااااااااااري االحتفاا باليوم الدويل، بالتعاون مع برنامج 

 األمم املتحدة اإل ائي ومنظمات أخرذ ذات الصلة.
، سوف 2020سبتمرب/أيلوا  29 واليوم الدويل األوا للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية، املقرر االحتفاا به يف -105

يوّجه دعوة واضاااحة إىل العمل إىل القطاع العام  السااالطات الوطنية واحمللية  والقطاع ايفا   مؤساااساااات العماا واألفراد  
األغذية يف ةاولة لتحقيق األمن الغذائي للجميع وال سيما األشاا  من لتعزيز اجلهود الرامية إىل احلّد من الفاقد واملهدر 

 .19-ا جبائحة بوفيدا وتأثر  بثر ضعف  األ
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقة  69إقامة سنة دولية للديفخن  الفقرة : اقرتان 26التوصية  -106
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نة دولية  أترقت اللجنة التتراح الذي تقدمت به حكومة الهند لكي تعمد منظومة األمد المتحدة الب اتامة سللللللللللل
ومشللرور ترار المرتمر لعرضلله علب الدورة السللتين بعد المائة للمجلس من  2023للُدمن بصللورة اسللتثنائية جي سللنة 

 .أجل دراسته، واعتماده من تبل مرتمر منظمة األ ذية والزراعة جي دورته الحادية واألربعين
 . وطلب 10/2019صاااادا مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني على اقرتان إقامة سااانة دولية للدخن  القرار  -107

ؤمتر من املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا امل
 وما زاا يتعنّي على اجلمعية العام لألمم املتحدة اعتماد السنة الدولية. .السنة الدولية للديفخن 2023املقبلة وتعلن سنة 


