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 املؤمتر
 الثانية واألربعونالدورة 

 2021يوليو/متوز  16-12روما، 

 تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة
 )2020أكتوبر/تشرين األول  2 –سبتمرب/أيلول  28(

 
 موجز

 
 ت.للجنة الزراعة عناية اجمللس واملؤمتر إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيا والعشرونتلفت الدورة السابعة 

 
 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 إّن اجمللس مدعو إىل إقرار النتائج والتوصيات املنبثقة عن جلنة الزراعة وتلفت عنايته بشكل خاص إىل:
 
 ؛14و 13و 12الفقرات مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  -
 ؛18 الفقرةا، النباتية العالية األثر واستباقها واالستجابة هلالوقاية من األمراض واآلفات احليوانية و  -
 ؛22و 20و 19الفقرات اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة،  -
 تقرير مرحلي عن تنفيــذ خطــة عمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة بشــــــــــــــــأن مقــاومــة مضــــــــــــــــادات امليكروابت للفرتة -

واقرتاح وضـــــــع خطة عمل جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشـــــــأن مقاومة مضـــــــادات امليكروابت  2016-2020
 ؛24و 23الفقراتن ، 2025-2021للفرتة 

 ؛33و 32و 31الفقرات  وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية، 19-معلومات حمدثة عن جائحة كوفيد -
 ؛38و 36و 35الفقرات  ،2030فيذ خطة عام تطبيق �ج النظم الغذائية لإلسراع يف تن -
 ؛44و 41الفقراتن  املسوغ املنطقي السرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لسالمة األغذية، -
 ؛49الفقرة  ،التحّول الزراعي وخطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضرية -
 ؛53و 52و 51قرات الف، مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية -
 ؛59و 58و 57و 56الفقرات  ،خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف -
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متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني من احلصول على االبتكار واملعلومات واخلدمات االستشارية  -
 ؛64و 63و 62الفقرات  الالزمة الستدامة النظم الزراعية الغذائية،

 )؛3) و(2( 66الفقرة  ،الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اختصاصات املنصة -
 الفقرات تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، -

 ؛74و 73و 72و 71و 70و 68
 ار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة،حنو بر�مج عاملي للزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة ابلتعاون مع اإلط -

 ؛80و 79الفقراتن 
 ؛85و 84الفقراتن  تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة، -
 ؛96و 94و 93و 92الفقرات تنفيذ توصيات الدورة السادسة والعشرين للجنة،  -
 ؛100الفقرة بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة،  -
 ؛102الفقرة عي والرعاة، اقرتاح ختصيص سنة دولية للمرا -
 ؛106الفقرة  اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية، -
 .111 الفقرة اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور، -
 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
 إّن املؤمتر مدعو إىل إقرار النتائج والتوصيات املنبثقة عن جلنة الزراعة وتلفت عنايته بشكل خاص إىل: 

 
 ؛18، الفقرة االوقاية من األمراض واآلفات احليوانية والنباتية العالية األثر واستباقها واالستجابة هل -
 ؛19الفقرة ، اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة -
 ؛41الفقرة  ذية،املسوغ املنطقي السرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لسالمة األغ -
 ؛52الفقرة ، مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية -
 ؛85الفقرة تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة،  -
 ؛105الفقرة اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة،  -
 ؛109 الفقرةاقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية،  -
 .115 ةالفقر لنخيل التمور،  اقرتاح ختصيص سنة دولية -

 
 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس واملؤمتر

 إّن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل املصادقة على تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة.
 

 
 ميكن توجيه أن استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Ariella Glinniالسيدة 
 راعة أمينة جلنة الز 

 51199 06570 39+اهلاتف: 
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 املقّدمة -أوًال 
ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  28عقــدت جلنــة الزراعــة (اللجنــة) دورهتــا الســـــــــــــــــابعــة والعشـــــــــــــــرين خالل الفرتة املمتــدة من  -1

عملية التســــجيل  من األعضــــاء يف اللجنة 129عضــــًوا من أصــــل  112 أكمل. وقد 2020أكتوبر/ تشــــرين األول  2 إىل
وزراء. وشارك بصفة مراقبني أربعة من أعضاء املنظمة والكرسي الرسويل وفلسطني  9 ، مبن فيهمورةللمشاركة يف هذه الد

 من نيمنظمة غري حكومية وثالثة ممثل 16، واثنتان من املنظمات احلكومية الدوليةوأربع من وكاالت األمم املتحدة، و 
 /http://www.fao.org/coag/ar التايل القطاع اخلاص. وترد قائمة املشاركني وقائمة الواثئق على الرابط

 Mohammad Hossein الســـــــفرياللجنة أبنّه عقب اســـــــتقالة رئيس جلنة الزراعة، ســـــــعادة وقد جرى إبالغ  -2

Emadi ، من الالئحة  األوىل من املادة 6، ووفًقا للفقرة 2002ســـــــبتمرب/ أيلول  7ســـــــفري مجهورية إيران اإلســـــــالمية، يف
، ممثلـة اجملموعة اإلقليمية (كنـدا) Jennifer Fellows�ئب الرئيس األوىل الســـــــــــــــيـدة  تولتالزراعة،  الداخليـة للجنـة

 الدورة السابعة والعشرين للجنة. انعقاد لفرتة مهام الرئيس ألمريكا الشمالية،

والشـــواغل يف العامل  19-جائحة كوفيد يف ظّل تفشـــيوانعقدت هذه الدورة بشـــكل افرتاضـــي بصـــورة اســـتثنائية  -3
 الصحية املتصلة هبا، عقب مشاورات مع مكتب اللجنة.

ة على ناللج اتفقت. كما اللجنة، بصفة استثنائية، على عقد الدورة السابعة والعشرين بصورة افرتاضية وافقتو  -4
 ما يلي: 

 32من املادة  3جنة مبوجب الفقرة للمن دورات ايشــــــــّكل االجتماع االفرتاضــــــــي املنعقد دورًة رمسيًة عادية  )1(
 من الالئحة الداخلية للجنة. الثانية من الالئحة العامة للمنظمة، واملادة

يتم تطبيق أحكام الالئحة الداخلية واملمارســـــــــــات العادية للجنة إال يف احلدود اليت تكون فيها أية أحكام  )2(
االمتثال هلا  يف حال تعذرماع و/ أو أو ممارســـــــــــــــات غري متوافقة مع الظروف االفرتاضـــــــــــــــية النعقاد االجت

بسـبب هذه الظروف االسـتثنائية، فيتم يف هذه احلاالت تعليق األحكام واملمارسـات بصـفة اسـتثنائية وفًقا 
 .اللوائحهلذه 

 عمل معدّلة حبسب االقتضاء من أجل سري عمل الدورة بكفاءة. أساليبتطبق إجراءات خاصة أو  )3(

 ر العام للمنظمة، كلمة أمام اللجنة.ألقى السيد شو دونيو املديقد و  -5

من  2من املادة  9و 8ا أبّن االحتاد األورويب يشــــــــــــــــارك يف هذه الدورة مبوجب الفقرتني وُأحيطت اللجنة علمً  -6
 دستور املنظمة.

وعاونت جلنة الزراعة جلنة صـــــياغة تتألف من كّل من االحتاد الروســـــي واألرجنتني وإســـــبانيا (الرئيس) وأســـــرتاليا  -7
 ا وإندونيسيا وبنغالديش وزمبابوي والصني وكواب والكويت واهلند والوال�ت املتحدة األمريكية.وأملاني

 اللجنة جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة. اعتمدتو  -8

 اللجنة على اإلجراءات اخلاصة الواردة يف امللحق ابجلدول الزمين املؤقت. وافقتو  -9

 يف املرفق ابء.ويرد جدول األعمال  -10
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 األغذية والزراعة املستدامان – اثنًيا

 1مسامهات قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة - ألف

اللجنة أبمهية قطاع الثروة احليوانية ودوره يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة وال ســـــــــــــــيما ارتباطه ابألمن  أقّرت -11
وصــحة  ،واســتئصــال الفقر ،وحتســني ســبل العيش ،الصــحية الغذائية اطواألمن ،والتغذية ،والنظم الغذائية املســتدامة ،الغذائي

واملوارد الطبيعية وتغري املناخ، إضــافة إىل عمل املنظمة هبذا الصــدد، وأشــارت إىل  ،و�ج الصــحة الواحدة ،احليوان والرفق به
دامة وســــــواها من أجهزة ومبادرات أمهية توطيد التعاون والتنســــــيق مع جدول األعمال العاملي بشــــــأن الثروة احليوانية املســــــت

 .عاملية وإقليمية ذات الصلة

اللجنة من املنظمة تعزيز الدعم الذي تقدمه لألعضـــــاء على املســـــتوى الفين والســـــياســـــايت من خالل مجع  وطلبت -12
ارات البيا�ت واملعارف املالئمة وتطوير األدوات إلرشــاد البلدان يف صــياغة آليات مؤســســية إلعداد الســياســات واالســتثم

 .اخلاصة ابلثروة احليوانية وتطبيقها، مبا يشمل ز�دة املوارد، بغرض حتقيق أهداف التنمية املستدامة

إىل اإلنتاج  ســــات اجليدة والتعاون الفين وصــــوًال اللجنة من املنظمة تشــــجيع تبادل املعلومات ونشــــر املمار  وطلبت -13
ـــة القـــادرة احليواين املســـــــــــــــتـــدام، مبـــا يف ذلـــك من خالل تعزيز النظم املت ـــة والتكيف والثروة احليواني ـــاجي  كـــاملـــة وز�دة اإلنت

على الصــــمود والقليلة الكربون، حســــب املقتضــــى، مبا يتماشــــى مع نظم إنتاج وســــياقات خمتلفة وحلماية صــــحة اإلنســــان 
 .واحليوان وسالمة البيئة

ســــامهة الثروة احليوانية يف حتقيق اللجنة من املنظمة إصــــدار تقييم عاملي شــــامل مســــتند إىل العلم واألدلة مل وطلبت -14
األمن الغذائي والنظم الغذائية املســـــــــتدامة والتغذية واألمناط الغذائية الصـــــــــحية وإعداد وثيقة فنية عن أفصـــــــــل املمارســـــــــات 
اســـتناًدا إىل األدلة العلمية الســـليمة، مبا يف ذلك النظر يف التوصـــيات ذات الصـــلة على مســـتوى الســـياســـات اليت اعتمدهتا 

األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني هبذا الشــــــــــــأن، ابعتبارها األســــــــــــاســــــــــــي للنظر يف إمكانية اســــــــــــتئناف جلنة 
 املفاوضات من جانب األعضاء بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعزيز إنتاجية صغار مريبَّ املاشية.

 
 2واستباقها واالستجابة هلا ية األثريوانية والنباتية العالالوقاية من األمراض واآلفات احل - ابء

بة إىل األمن  ســـــــــــــــّلمت -15 اللجنة ابألمهية احلامسة للوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية وإدارهتا ابلنســـــــــــــــ
يف التصــــــــدي هلذه التحد�ت على املســــــــتو�ت (املنظمة) كما أقرت ابجلهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة  الغذائي.

واإلقليمية والقطرية، وخاصــــــًة التقدم الذي أحرزته يف االســــــتجابة الطارئة للجراد الصــــــحراوي، وخطة العمل العاملية  العاملية
ضـــــــمن  ألمراض احليوانية العالية األثر العابرة للحدودعلى املكافحة دودة احلشـــــــد اخلريفية، فضـــــــًال عن القضـــــــاء التدرجيي 
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املشــرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية ، احليوانية العابرة للحدود إلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراضا
 .لصحة احليوان

عبء اآلفات من لتخفيف لاللجنة اجملاالت واإلجراءات الرئيســـــــــــــــية اليت ينبغي للمنظمة أن ترّكز عليها  أيدتو  -16
تعزيز دورها االســـــــتباقي  )1(إمربس)، وال ســـــــيما ما يلي: واألمراض احليوانية والنباتية من خالل نظام الوقاية من األزمات (

التعاون العاملي واإلقليمي املســـــــــتدام ويف قيادة تنمية القدرات من أجل حتســـــــــني نظم الصـــــــــحة احليوانية والنباتية؛  دعيميف ت
لعوامل املســـــــــببة وتعزيز قدراهتا وقدرات البلدان املضـــــــــيفة على دعم البلدان األعضـــــــــاء واجلهود الدولية يف التصـــــــــدي ل )2(

إلطــار العــاملي للمكــافحــة التــدرجييــة لألمراض اودعم عمــل  )3(الرتفــاع هتــديــدات اآلفــات واألمراض احليوانيــة والنبــاتيــة؛ 
  املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.، احليوانية العابرة للحدود

 ،وضع املعايريلابلتماشي مع اهليئات الدولية  للطابع اإلقليمي للعمل،ال الفعّ الرتسيخ وأحاطت اللجنة علًما أبن  -17
ال ســــيما الدســــتور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملنظمة العاملية لصــــحة احليوان، وابالتســــاق مع لوائح منظمة 

 أكدت علىكما  .واألمراض فعالة لآلفاتالتجارة العاملية، يشكل أداة هامة للحفاظ على التجارة مع ضمان املكافحة ال
التصــدي للمخاطر املرتبطة ابألمراض اليت تنشــأ من مســتودعات احلياة الربية، مبا يف ذلك عن طريق إشــراك جمموعة ضــرورة 

 واسعة من أصحاب املصلحة.

 طاعون اجملرتات لتعزيز تنفيذ الرب�مج العاملي الســـــــــتئصـــــــــال )املرفق دالورحبت اللجنة مبشـــــــــروع القرار (الوارد يف  -18
، تقدميه توطلب، 2030من طاعون اجملرتات الصـــــــــــغرية حبلول عام  ، من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف عامل خالٍ الصـــــــــــغرية

يف دورته اخلامســـــــة والســـــــتني بعد املائة، مث إىل مؤمتر املنظمة  يف دورته إىل اجمللس مشـــــــفوًعا ابلتعليقات اليت تلقتها اللجنة،
 تماده.الع 2021عقد يف عام تُ  سيتالواألربعني  ةالثاني

 3اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة - جيم

من املادة السابعة من الئحتها الداخلية، جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية  1أبحكام الفقرة  أنشأت اللجنة، عمالً  -19
 2020خالل شهر ديسمرب/كانون األول ستعقد يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة اليت اجمللس  دعت(اللجنة الفرعية) و 

إىل إقرار إنشــــــــــاء هذه اللجنة الفرعية ابعتبارها منتدى  2021واملؤمتر يف دورته الثانية واألربعني اليت ســــــــــتعقد خالل ســــــــــنة 
 املشـــورةهتا والتوصـــل إىل توافق يف اآلراء بشـــأ�ا وإســـداء حكومًيا فرعًيا تقضـــي واليته مبناقشـــة قضـــا� الثروة احليوانية وأولو�

للجنة الزراعة ومن خالهلا إىل جملس املنظمة ومؤمتر املنظمة حول الربامج واألنشــــــطة الفنية واملتعلقة ابلســــــياســــــات والالزمة 
الغذائي والتغذية وأتمني ســبل لتحقيق املســامهة األمثل للثروة احليوانية، مبا يف ذلك التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق األمن 

 .2030عيش مستدامة وإجناز خطة عام 

من املادة الثامنة من الئحتها الداخلية، اعتمدت اللجنة اختصـــــــــاصـــــــــات اللجنة الفرعية  3وعمًال أبحكام الفقرة  -20
املنظمــات  مععلى أمهيــة التعــاون اللجنــة هبــذا التقرير. وشــــــــــــــــددت  هــاءوالئحتهــا الــداخليــة، على النحو الوارد يف املرفق 

جدول األعمال العاملي بشـــــأن الثروة  اللجنةودعت املتخصـــــصـــــة والشـــــراكات املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة القائمة حالًيا. 
 .إىل اللجنة الفرعية يف دوراهتاإىل رفع تقارير منتظمة عن عمله احليوانية 
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تتعمق اللجنة يف دراســـته مبزيد  اللجنة كذلك من األمانة إعداد مشـــروع بر�مج عمل اللجنة الفرعية لكي طلبتو  -21
 .من التفصيل

اللجنة أبن تعقد الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية، رهًنا بتوافر موارد من خارج امليزانية،  أوصــتو  -22
ادة النظر على أن تليها الدورة الثامنة والعشرين للجنة الزراعة. وسيكون ابإلمكان إع 2022خالل الفصل األول من سنة 

 .يف ترتيبات التمويل هذه يف دورات الحقة للجنة الزراعة بغرض استكشاف خيارات أخرى للتمويل

 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت - دال

مقاومة مضادات  واقرتاح وضع خطة عمل جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشأن 2020-2016 للفرتة
 20254-2021امليكروابت للفرتة 

اللجنة ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشــأن مقاومة مضــادات امليكروابت  رّحبت -23
تقدمي حتديث منتظم بشـــأن التقدم احملرز يف أهداف خطة العمل إىل جلنة الرب�مج وســـائر اللجان الفنية مبا يشـــمل  طلبتو 

بعمل املنظمة للحد من عبء مقاومة مضــادات امليكروابت يف األغذية والزراعة،  وأقّرتة الزراعة على النحو الواجب، جلن
 .ما يسهم يف القضاء على اجلوع واإلنتاج احليواين املستدام واألمن الغذائي

نات اليت أدخلت وأعربت عن تقديرها للتحســــــي ،اللجنة ابقرتاح خطة العمل املمتدة على مخس ســــــنوات ورّحبت -24
إىل إنشــــــاء آلية للتمويل ميكن التنبؤ هبا من خالل احلفاظ على التمويل األســــــاســــــي  ودعتلتعزيز اإلجراءات املســــــتدامة، 

وز�دة املوارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ هذه األنشطة، ال سيما يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، 
األدلة العلمية ابالســتناد إىل  مؤشــرات النواتجتضــمني ، و من خالل املســامهات الطوعية املايلالدعم عدة الفنية و لتوفري املســا

حلاجة إىل تنقيح خطة العمل اســــــتناًدا إىل تعليقات علًما اب اللجنة وأحاطت املرتبطة إبطار النتائج االســــــرتاتيجية للمنظمة.
 .األعضاء واملناقشات الشاملة

نة على أمهية املســــــــــؤولية املشــــــــــرتكة اليت تقع على عاتق املنظمة، يف تعزيز اســــــــــتخدام مضــــــــــادات اللج شــــــــــّددتو  -25
امليكروابت بشـــــــكل حذر ومســـــــؤول يف قطاعي األغذية والزراعة؛ وأعربت عن تقديرها لتعاون منظمة األغذية والزراعة مع 

على توطيد التعاون مع املنظمة  شــجّعتالثالثي؛ و يف إطار التعاون ومنظمة الصــحة العاملية املنظمة العاملية لصــحة احليوان 
وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، والدســـــتور الغذائي، وســـــائر املنظمات املعنية ومنظمة الصـــــحة العاملية العاملية لصـــــحة احليوان 

 .مبقاومة مضادات امليكروابت وذلك يف إطار �ج "صحة واحدة"

عمها لألعضــــاء على مســــتوى الســــياســــات واملســــتوى الفين، من اللجنة املنظمة على مواصــــلة تعزيز د شــــّجعتو  -26
مكافحة مقاومة مضــــــــادات  علىالقطري وتطوير األدوات وتنفيذها ملســــــــاعدة البلدان  الصــــــــعيدخالل بناء القدرات على 

اللجنة املنظمة على اســـــتكشـــــاف مكّو�ت  شـــــّجعتيف األغذية والزراعة، مبا يشـــــمل الرقابة والرصـــــد. وكذلك  تامليكرواب
 .بديلة الستبدال مضادات امليكروابت كمحفزات النموّ 
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 اللجنة علًما ابملشـــورة اليت تفيد أبن مبادرات االتصـــاالت والتوعية مببادرات خطة العمل تشـــّكل إحدى وأخذت -27
تبادل التجارب واملعارف بشـــــأن أفضـــــل تعزيز جماالت الرتكيز املتواصـــــل من جانب املنظمة. وأقّرت اللجنة كذلك بضـــــرورة 

 مارسات يف تنفيذ خطة العمل.امل
 

 5والتغذية والنظم الغذائية وأثرها على األمن الغذائي 19-معلومات حمدثة عن جائحة كوفيد -هاء

أثنت اللجنة على ما تقوم به املنظمة من عمل يف ســـــــــــبيل إاتحة بيا�ت ومعلومات يف الوقت املناســـــــــــب وإجراء  -28
على األمن الغذائي والتغذية. وقد  19-دلة ملعاجلة أتثريات أزمة كوفيدحتليل للســياســات وإصــدار توصــيات مســتندة إىل األ

رّحبت اللجنة جبهود التعاون حلماية األرواح وســــــبل العيش واحلفاظ على أداء ســــــالســــــل القيمة الغذائية وانفتاح األســــــواق 
بغرض تعزيز ســـــــالمة األغذية  على املســـــــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية من أجل تشـــــــجيع �ج الصـــــــحة الواحدة

وتيســـــري احلوار الدويل بشـــــأن الســـــياســـــات والتعاون على املســـــتويني اإلقليمي والعاملي، خاصـــــة مع املنظمة العاملية لصـــــحة 
احليوان ومنظمة الصـــحة العاملية وســـوامها من منظمات خمتصـــة على غرار بر�مج األمم املتحدة للبيئة وبر�مج األمم املتحدة 

منظمة التجارة العاملية وبر�مج األمم املتحدة للمســــتوطنات البشــــرية بغرض التوصــــل إىل اســــتجابة منســــقة لألمن اإلمنائي و 
 .الناميةالغذائي والتغذية واألثر االجتماعي واالقتصادي لألزمة، مبا يف ذلك يف البلدان 

 ة التجارة الدولية يف ظلّ أمهييف هذا الصـــدد على ضـــرورة ضـــمان احلصـــول على األغذية وأبرزت اللجنة دت وشـــدّ  -29
نظـام جتـاري منفتح وقـائم على قواعـد حمـددة وعلى العلم واألدلـة وميكن التنبؤ بـه وغري متييزي وعـادل ومتعـدد األوجـه، مبـا 

دت اللجنة كذلك على دور التجارة على املســـــــــتويني الوطين واإلقليمي يتماشـــــــــى مع قواعد منظمة التجارة العاملية. وشـــــــــدّ 
 على األغذية. لوأمهيتها للحصو 

عن طريق األغذية أو عبوات تعبئتها.  19-ليســـــــــــــــت هناك من أدلة حالًيا على انتقال كوفيد هاللجنة أبنأقّرت و  -30
اللجنة املنظمة على العمل مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف اجلهود الرامية إىل حتســـــــــني األمن الغذائي  شـــــــــجعتوعليه، 

 ز والتوزيع، خاصة خالل اجلائحة.واإلنتاج الزراعي والغذائي والتجهي

للجوع والفقر ال ســيما معاجلة  نصــب عينيها والتزامها بوضــع حدّ  2030وأقّرت اللجنة أبمهية أن تبقى خطة عام  -31
، حتقيًقا لذلك، من املنظمة تعزيز وطلبتاألســـــباب الكامنة من خالل بناء اســـــتدامة النظم الغذائية وقدرهتا على الصـــــمود 

، مبا يف ذلك الفرق القطرية لألمم املتحدة واحلكومات املضـــــــــــــيفة لتوفري ما لديها من خربات وبيا�ت العمل مع الشـــــــــــــركاء
وحتليل ودعم فين للبلدان من أجل تعزيز القدرات لتطبيق املشورة يف جمال السياسات ولتوجيه االستثمارات وتسريع وتريهتا 

ظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية واالبتكار ملساعدة البلدان ابالستناد إىل نظام متني للرصد والتقييم، ال سيما يف ن
 على "إعادة البناء على حنو أفضل".

 19-وأبدت اللجنة قلقها بشـــــــــــــــكل خاص إزاء أرواح الفئات األقّل قدرة على التعامل مع أتثريات أزمة كوفيد -32
احملددة على النساء والشباب واملسنني ومن يعانون من من املنظمة تقييم التأثريات  طلبتوسبل عيشها وحالتها التغذوية و 

إعاقة وأصــحاب احليازات الصــغرية واملزارعني األســريني ومن هم عرضــة للنزاعات واألزمات املمتدة والتوصــية ابختاذ التدابري 
 الكفيلة بضمان عدم ترك أي بلد أو شخص خلف الركب.

                                                            
 COAG/2020/9الوثيقة   5



8 C/2021/21 

لومات بشـــــــــــــــأن التجارب القطرية يف جمال احتواء جائحة اللجنة من املنظمة تشـــــــــــــــجيع ز�دة تبادل املع وطلبت -33
وخمتلف أتثرياهتا الصـــحية واالقتصـــادية واالجتماعية مع اإلشـــارة إىل أمهية حتديد وتقييم خمتلف التدابري املتخذة  19-كوفيد

 والعوامل املؤثرة على جناحها.

 
 20306تطبيق �ج النظم الغذائية لإلسراع يف تنفيذ خطة عام  - واو

تنســــــــيق عمل  ضــــــــرورةعلى  وشــــــــّددت 2030النظم الغذائية املســــــــتدامة يف حتقيق خطة عام  أبمهيةاللجنة  ّرتأق -34
جائحة  على الطابع امللح يف ظلّ  وســــــلطت الضــــــوء أصــــــحاب املصــــــلحة كافة من أجل اعتماد �ج خاص ابلنظم الغذائية

 . 19-كوفيد

أجل تطوير نظم غذائية مســـــــتدامة حيثما تدعو اللجنة من املنظمة مواصـــــــلة تقدمي الدعم لألعضـــــــاء من  طلبتو  -35
، مبا يف ذلك من خالل 2030احلاجة ومبا يراعي كل ســــــــياق، من أجل تســــــــريع وترية التقدم احملرز ابجتاه حتقيق خطة عام 

أن تواصــــل املنظمة توفري الدعم الكامل  وطلبتآليات مثل بر�مج النظم الغذائية املســــتدامة ضــــمن إطار الســــنوات العشــــر 
على أمهية املنتجات اللجنة دت . وشــــــــدّ 2021ملية التحضــــــــريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشــــــــأن النظم الغذائية يف عام للع

 إضــافة إىلمنها يف مناقشــات مؤمتر القمة وعملية املتابعة، ألمن الغذائي العاملي لالســتفادة املتفق عليها الصــادرة عن جلنة ا
العمــل اجلــاري للجنــة األمن الغــذائي العــاملي هبــذا الصــــــــــــــــدد. أثنــت على النمو و مؤمتر قمــة طوكيو عن التغــذيــة من أجــل 

اللجنة املنظمة على مســــاعدة األعضــــاء بناء على طلبها من أجل تقييم اســــتدامة نظمها الغذائية يف إطار خطة  شــــّجعتو 
 .2030عام 

مل املنظمة يف جمال التغذية وما إىل الطابع الشــــــــــامل للرؤية واالســــــــــرتاتيجية احملدثتني لع ابرتياحاللجنة  وأشــــــــــارت -36
تضــــــــمنتهما من تفاصــــــــيل عن الدور احملوري لألمناط الغذائية الصــــــــحية اليت ميكن التوصــــــــل إليها من خالل �ج قائم على 

مواصـــــلة  علىاللجنة  وشـــــّجعتالنظام الغذائي يقّر بكون التغذية عنصـــــرًا أســـــاســـــًيا من عناصـــــر النظم الغذائية املســـــتدامة. 
من أجل بلورة مســـودة االســـرتاتيجية وخطة تنفيذها مع مراعاة خمتلف التعليقات والتحد�ت العاملية الراهنة جهود التشـــاور 

 ملعاجلة مسألة سوء التغذية خاصة لدى الفئات األضعف مبا يف ذلك صغار املنتجني.

ية وتنفيذها على ودعت اللجنة املنظمة إىل دعم األعضاء يف عملية رسم السياسات بشأن التغذية وسالمة األغذ -37
املســـتويني الوطين واإلقليمي وأشـــارت إىل احلاجة إىل إنشـــاء وحدات معنية ابلتغذية يف املكاتب القطرية للمنظمة، حســـب 
احلاجة، وضــــــــــــــمن نطاق املوارد املتاحة. وأشــــــــــــــارت اللجنة إىل أمهية البيا�ت الكافية واجملدية عن األمناط الغذائية والكلفة 

 .عاجلة مسألة سوء التغذيةغذية واليت تشكل جزًءا ال يتجزأ من عملها ملامليسورة لألغذية امل

إدراج تعريف الدســـتور  وطلبتاللجنة على أمهية ســـالمة األغذية ابلنســـبة إىل األمناط الغذائية الصـــحية  دتوشـــدّ  -38
 .ة يف جمال التغذية لعمل املنظمنيالغذائي لسالمة األغذية ضمن قائمة املصطلحات يف الرؤية واالسرتاتيجية احملدثت

دت اللجنة على الدور األســـاســـي للشـــعوب األصـــلية ابعتبارها حامية للتنوع البيولوجي وصـــاحبة املعرفة بشـــأن وشـــدّ  -39
إدارة املوارد الطبيعية واالبتكارات والنظم الغذائية، وضــرورة أن يراعي العلماء وأصــحاب املصــلحة التداخل بني الثقافات لدى 

للشعوب األصلية. ورّحبت اللجنة إبطالق املركز العاملي عن النظم الغذائية للشعوب األصلية من أجل فهمهم للنظم الغذائية 
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إاتحة حوار منظّم ميكن من خالله تبادل املعارف بني الشــــعوب األصــــلية والعلماء مبا يضــــمن محاية النظم الغذائية للشــــعوب 
وســـواه من أطر عمل. وأقّرت  2021بشـــأن النظم الغذائية يف عام األصـــلية واحلفاظ عليها يف ســـياق مؤمتر قمة األمم املتحدة 

اللجنة ابلثغرات والتحد�ت املاثلة أمام الشـــعوب األصـــلية يف جمال األمن الغذائي واحلصـــول على اخلدمات الصـــحية والتعليم 
م املتحدة الدائم عن دت اللجنة على أمهية التوصـــــية الصـــــادرة عن منتدى األم. وشـــــدّ 19-واليت تفاقمت بفعل جائحة كوفيد

 قضا� الشعوب األصلية من أجل إشراك الشعوب األصلية بصورة مباشرة يف احلوارات بشأن السياسات.

 
 7املسوغ املنطقي السرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لسالمة األغذية - زاي

غذية يف الدعم الذي توّفره منظمة اللجنة ابلصــــــــــلة بني ســــــــــالمة األغذية واألمن الغذائي ودور ســــــــــالمة األ أقّرت -40
 .األغذية والزراعة (املنظمة) إلنشاء نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة

اللجنة على احلاجة إىل اســـرتاتيجية جديدة للمنظمة يف جمال ســـالمة األغذية للمســـامهة يف تنفيذ خطة وشـــّددت  -41
المة األغذية لتكون مبثابة صّك دويل يف جمال التوجيه اللجنة من املنظمة وضع اسرتاتيجية جديدة لس وطلبت. 2030عام 

والســياســات والدعوة يكون موّجًها إىل صــانعي القرارات وميكن اســتخدامه من أجل تشــجيع االســتثمارات وإدراج ســالمة 
ية، األغذية على حنو مّتســـــــــــــــق يف عملية بلورة الســـــــــــــــياســـــــــــــــات املتعلقة ابلنظم الغذائية املســـــــــــــــتدامة واألمن الغذائي والتغذ

 .واسرتاتيجيات التنمية الزراعية

االسرتاتيجية اجلديدة من شأنه مساعدة البلدان على تنفيذ الصكوك  يفاللجنة املنظمة على إدراج �ج  شّجعتو  -42
اللجنة على الدور اهلام الذي تضـــــــــــــــطلع به املنظمة واهليئات  وشـــــــــــــــّددت األغذية. علىالوطنية الرقابة القائمة لتعزيز نظم 

 .وتطوير نظم سالمة األغذية الرقابة على األغذيةتعزيز خدمات  من أجللصلة يف دعم الدول األعضاء األخرى ذات ا

مع منظمة الصــحة العاملية يف إطار األغذية والزراعة اللجنة أبمهية العمل املشــرتك الذي تضــطلع به منظمة وأقّرت  -43
تدام لرب�مج املشــورة العلمية بشــأن ســالمة األغذية وأمانة بر�مج املشــورة العلمية، وأيّدت احلاجة إىل مواصــلة التمويل املســ

 .الدستور الغذائي

من املنظمة التعاون مع منظمة الصــــــحة  طلبتو ، 5-73اللجنة على أمهية قرار مجعية الصــــــحة العاملية شــــــّددت و  -44
، ومراعاة "صحة واحدة"باع �ج العاملية لضمان مواءمة اسرتاتيجياهتما املتعلقة بسالمة األغذية، وتوفري الدعم املتبادل، ابت

الراهنة على الصحة العامة واالنكماش العاملي، على قدرة نظم سالمة  19-العواقب اليت قد ترتتب عن أتثري جائحة كوفيد
 األغذية على الصمود.

األغذية منظمة  شــــــــّجعتاللجنة أبنه ال ميكن ألي هيئة مبفردها التصــــــــدي لتحد�ت ســــــــالمة األغذية، و أقّرت و  -45
إلجياد ومنظمة الصــــحة العاملية على اللجوء إىل الشــــراكات إلقامة تعاون متعدد القطاعات ومتعدد التخصــــصــــات زراعة وال

 لمشاكل.حّل ل

اللجنة املنظمة، متاشًيا مع مبادئ إصالح األمم املتحدة، على ز�دة التعاون املشرتك بني الوكاالت من شّجعت و  -46
 األغذية، بناًء على طلبهم للرقابة علىالوطنية  هانظمأجل دعم أعضاء املنظمة يف تعزيز قدرات 
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 8التحّول الزراعي وخطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضرية - حاء

اللجنة أبنه ينبغي خلطة عمل منظمة األغذية والزراعة حول الغذاء يف املناطق احلضرية أن ترّكز بشكل أكرب  أقّرت -47
ات اإلقليمية الوظيفية يف تعزيز التحّول الزراعي كينظرًا إىل دورها يف حتفيز الديناميعلى املدن الصــــــغرية واملتوســــــطة احلجم، 

 .املستدام، ومواصلة التصّدي يف الوقت نفسه للتحد�ت القائمة يف املدن األكرب حجًما

عة حول الغذاء يف املناطق احلضـــــــــــــــرية يف مبادرات املنظمة مثل مب وأّيدت -48 ادرة اللجنة إدراج خطة العمل املوســـــــــــــــّ
العملية التحضـــريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشـــأن النظم الغذائية جهودها يف ا بيد"، ومبادرة "املدن اخلضـــراء"، و "العمل يدً 

أحد . وطلبت اللجنة من املنظمة عرض خطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضـــــــــــــــرية على جلنة الرب�مج يف 2021 لعام
 .ورة املفهوم وإدماجه يف العمل االسرتاتيجي الذي تضطلع به املنظمة لعرضه على اجمللس، ملواصلة بلةا املقبلاهتاجتماع

اللجنة من املنظمة بلورة تعريف املدن الصـــــــــــغرية، وأخذ خصـــــــــــوصـــــــــــيات الســـــــــــياق يف احلســـــــــــبان، ودعم  طلبتو  -49
ف أصـــــحاب املصـــــلحة بني خمتللتنســـــيق لدعم الاحلكومات العتماد خطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضـــــرية، وتعزيز 

  .ما بني السلطات الوطنية واحمللية/احلضرية يف

اللجنة املنظمة على مواصلة تعزيز التعاون يف ما بني الوكاالت، مبا يشمل مع الوكاالت اليت توجد مقارها  شّجعتو  -50
صــــندوق األمم املتحدة ة و بر�مج األمم املتحدة للمســــتوطنات البشــــرييف روما، وســــائر هيئات األمم املتحدة املعنية، ال ســــيما 

 .للمشاريع اإلنتاجية، والشراكات مع خمتلف أصحاب املصلحة يف دعم خطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضرية

 
 9مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية - طاء

إىل أمهية هذه  وأشــــــــــــــارتاألغذية  رّحبت اللجنة مبدونة الســــــــــــــلوك الطوعية املقرتحة للحد من الفاقد واملهدر من -51
املدونة والدور الذي ميكن أن تؤديه للمســــامهة يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على املســــتوى العاملي وللتوصــــل إىل 

من أهداف التنمية  12من اهلدف  3نظم غذائية مســــــــــــــتدامة وحتقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، ويف طليعتها املقصــــــــــــــد 
اللجنة من املنظمة اتباع �ج شــامل جلميع أصــحاب املصــلحة على امتداد الســلســلة الغذائية على حنو  لبتوطاملســتدامة. 

عن الفاقد واملهدر من األغذية يف ســـــــــــــياق ما أبرزه تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي 
 .من الغذائية املتفق عليها على مستوى السياساتجلنة األ وتوصيات) 2014النظم الغذائية املستدامة (

ا  يف ذلك ما مبا ،وأبدت اللجنة عدًدا من التعليقات وكانت هلا تســاؤالت واقرتاحات لتحســني الوثيقة -52 يتعلق أيضــً
من املنظمة إعداد وثيقة منقحة ابلتشـــــــــاور مع األعضـــــــــاء وبتوجيه  وطلبتبســـــــــالســـــــــل اإلمداد القصـــــــــرية والتجارة الدولية 

 ب جلنة الزراعة لعرضها على جملس املنظمة يف دورته املقبلة.مكت من

اللجنة من املنظمة مواصـــــــلة تقدمي الدعم الفين وعلى مســـــــتوى الســـــــياســـــــات عندما تطلب البلدان ذلك  وطلبت -53
 ة.ملؤازرة جهودها للحد من الفاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك لقياسهما، مع مراعاة السياقات الوطنية واإلقليمي
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وأخذت اللجنة علًما إبجراءات املتابعة املقرتحة ابلنســــبة إىل املنظمة، بعد إقرار مدونة الســــلوك، أال وهي: وضــــع  -54
مدو�ت ألفضــل املمارســات وخطوط توجيهية فنية يف ضــوء اإلطار العام الذي تتيحه مدونة الســلوك؛ ومســاندة األعضــاء 

بثقة عنها؛ ومراقبة عملية تنفيذ مدونة الســـــــلوك ورفع تقارير مرحلية نامل من أجل تطبيق مدونة الســـــــلوك واخلطوط التوجيهية
 عنها إىل جلنة الزراعة.

 
 10خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف - �ء

إعداد خطة العمل اخلاصــــــة ابلشــــــباب يف الريف اليت تشــــــّجع  من أجلرّحبت اللجنة ابجلهود اليت بذلتها األمانة  -55
لضـــــمان مســـــامهة أجيال احلاضـــــر واملســـــتقبل يف إنتاج األغذية ومشـــــاركة الشـــــباب يف التنمية  إعادة تنشـــــيط املناطق الريفية

 .املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

اللجنة خطة العمل اخلاصـــــــة ابلشـــــــباب يف الريف على اعتبار أ�ا وثيقة حّية ميكن حتديثها لتتماشـــــــى مع  وأقّرت -56
أبن تقوم جلنة  اللجنة أوصــــــــــــت. و 19-راعة والقضــــــــــــا� الناشــــــــــــئة مثل جائحة كوفيداألهداف اجلديدة ملنظمة األغذية والز 

خطة العمل اخلاصــــــة ابلشــــــباب يف الريف يف اجتماعها املقبل ويف أّي دورة أخرى هذه النســــــخة من  الرب�مج ابســــــتعراض
 .حبسب االقتضاء

نوّع الشــــــــــباب واحتياجاهتم اللجنة أبن أتخذ خطة العمل اخلاصــــــــــة ابلشــــــــــباب يف الريف يف االعتبار ت وأوصــــــــــت -57
أن تراعي املســاواة بني اجلنســني، وأن تعاجل احتياجات الفئات اخلاصــة ابلشــباب يف الريف وتطّلعاهتم. وينبغي خلطة العمل 

الضـــعيفة، وأن تســـند األولوية جملاالت مثل متكني الشـــباب، وعمالة الشـــباب، ومجيع أنواع التعليم والتدريب املهين، وتطوير 
الشـــــــــــــــباب يف املناطق الريفية، وبناء القدرات، واملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، واحلماية االجتماعية، تعاونيات 

وخطط التحفيز وآليات التمويل وتشارك املخاطر، وتعزيز ر�دة األعمال التجارية الزراعية، والنفاذ إىل األسواق، واخلدمات 
احلامسة يف املناطق الريفية، وضـــــــــــــــمان وجود آليات حلماية مجع البيا�ت وتوفري خدمات اإلنرتنت ذات النطاق العريض 

أن تعزز االســـــرتاتيجيات لتمكني الشـــــباب يف املناطق الريفية من  اخلاصـــــة ابلشـــــباب يف الريف . وينبغي خلطة العملاألمهية
اخلاصـــــــة  ينبغي خلطة العملاحلصـــــــول على العمل الالئق، وينبغي هلا أن تشـــــــمل مجيع �ج الزراعة املســـــــتدامة أو نظمها. و 

 .ال يضطر الشباب إىل مغادرة مواطنهم األصلية  بديلة للهجرة كيأن تقرتح حلوًال  ابلشباب يف الريف

وأثنت اللجنة على العدد الكبري من املشــــــاورات اليت أجراها أصــــــحاب املصــــــلحة، مبا يشــــــمل مع ســــــائر وكاالت  -58
بتعزيز التعاون خالل مرحلة تنفيذ خطة العمل مع املنظمات املعنية  وأوصـــــــــــــــتاألمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، 

عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية ومبادرة جمموعة العشرين بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي و واملبادرات ذات الصلة مثل 
 .عمالة الشباب يف الريف

ظيم وامليزانية والتعاون مبا يشــــــــــمل إنشــــــــــاء "مكتب اللجنة من املنظمة تعزيز ترتيباهتا على مســــــــــتو�ت التن وطلبت -59
ودمج العناصــر املراعية للشــباب يف اخلاصــة ابلشــباب يف الريف املنظمة على تنفيذ خطة العمل  مبا يضــمن قدرةللشــباب" 

 براجمها ومبادراهتا. وينبغي حتقيق ذلك من خالل موارد من خارج امليزانية وفرص متويل أخرى.
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احليازات الصغرية واملزارعني األسريني من احلصول على االبتكار واملعلومات متكني أصحاب  - كاف
 11واخلدمات االستشارية الالزمة الستدامة النظم الزراعية الغذائية

اللجنة على أمهية متكني حصــــــــول أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية واملزارعني األســــــــريني على االبتكارات  دتشــــــــدّ  -60
طالق العنان لكامل إلوتعزيز مشـــــــــاركتهم فيها، ال ســـــــــيما يف املناطق النائية، الالزمة واملعلومات واخلدمات االســـــــــتشـــــــــارية 

والنظم الغذائية والتغذية، وانتشــــال ماليني البشــــر من براثن الفقر  ،اســــتدامة الزراعةمن أجل حتقيق  ،إلمكا�ت االبتكاريةا
 نفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.وانعدام األمن الغذائي، وابلتايل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وت

ا و اللجنة ابلتحد�ت الرئيســـــــــــية املتصـــــــــــلة ابألبعاد األربعة لألمن الغذائي  وســـــــــــّلمت -61 توفر االبتكار واملعلومات أيضـــــــــــً
 ؛اخلدمات ومســــتخدميها يلفجوة بني مقدمابو  ؛ر كلفتهاســــُّ يَ واخلدمات االســــتشــــارية ذات الصــــلة وســــهولة احلصــــول عليها وتَـ 

جبمع مشل تلك ليات املؤسسية الكفيلة آلغياب ابو  ؛واملزارعني يوابط اجملزأة واملقطوعة بني البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعلر ابو 
ته خدمات اإلرشــاد واخلدمات االســتشــارية يف توفري الدعم للمزارعني طت الضــوء على الدور احليوي الذي أدّ كما ســلّ  .األبعاد

  .األخرى والفئات الضعيفة ،غرية، وخباصة النساء والشباب منهماألسريني أصحاب احليازات الص

 عن دعمها الفين لألعضــــــــاء  أن تعزز توجيهها االســــــــرتاتيجي وكفاءاهتا املعرفية فضــــــــًال  اللجنة إىل املنظمة وطلبت -62
  وإعادة توجيه اخلدمات وتنمية القدرات الفنية والوظيفية للمنظمات تعزيز اإلصـــــــــــــــالحات املؤســـــــــــــــســـــــــــــــيةعلى صـــــــــــــــعيد 

  يف إطار خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية.

إنتاج أدلة كفيلة بتنوير القرارات بشــــــــــــأن الســــــــــــياســــــــــــات  من أجلدعمها الفين  تعزيزاللجنة إىل املنظمة طلبت و  -63
 وتعزيز ارتباطها مبنظمات املنتجني والتعاونيات  واالســـــــــــــــتثمارات، هبدف ز�دة االســـــــــــــــتثمار يف اخلدمات االســـــــــــــــتشـــــــــــــــارية

ا إىل املنظمة طلبتو  ل معها وغريها من اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص.اليت تتعام أن تعزز قدرهتا  اللجنة أيضـــً
ا توجيهيـــة وتوصـــــــــــــــيـــات يف جمـــال الســـــــــــــــيـــاســــــــــــــــــات  الرئيســـــــــــــــي يف املقر  واملكـــاتـــب امليـــدانيـــة وأن تطور أدوات وخطوطـــً

  من أجل اإلصالحات املؤسسية، حسب االقتضاء.

وضـــــــع برامج لدعم األعضـــــــاء يف حتســـــــني االبتكار واملعلومات واخلدمات االســـــــتشـــــــارية  املنظمةاللجنة إىل  طلبتو  -64
املدفوعة بواســــطة الطلب، وذلك من خالل تشــــجيع مشــــاركة اجلهات الفاعلة املتعددة واملزارعني، مبا يف ذلك تبادل املعارف 

جليدة من خالل املنصـــــــات متعددة أصـــــــحاب يف ما بني املزارعني، واالســـــــتحداث املشـــــــرتك للمعارف وتقاســـــــم املمارســـــــات ا
كما  والحظت اللجنة أمهية معارف الســــكان األصــــليني وأصــــنافهم الزراعية وابتكاراهتم احمللية. املصــــلحة اليت تعىن ابالبتكار.

الفجوة بني توليد املعلومات واســــــــتخدامها من جانب أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية  ســــــــدّ طلبت إىل املنظمة أن تعمل على 
 فضًال عن غريهم من الفئات الضعيفة، من خالل تعزيز الروابط بني البحوث واإلرشاد الزراعي واملزارعني.ارعني األسريني واملز 
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 12اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية - الم

 COAG/2020/22لعــت على الوثيقــة أبــدت اللجنــة دعمهــا للمنصــــــــــــــــة الــدوليــة لألغــذيــة والزراعــة الرقميــة واطّ  -65
 .اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية عن

 : اللجنة من املنظمة القيام مبا يلي طلبتو  -66

احلرص على أن تفضـــي هذه املبادرة إىل خلق أوجه آتزر بني املنظمات الدولية وأصـــحاب املصـــلحة وعلى  )1(
 ته؛بينهم من دون إحداث ازدواجية يف أنشطتهم، كل مبوجب والي التنسيقتوطيد 

وتضـــــــمني االختصـــــــاصـــــــات آليات لرفع التقارير تعرض من خالهلا اخلطوط التوجيهية الطوعية من املنصـــــــة  )2(
بشــــأن القضــــا� املتعلقة ابألغذية والزراعة الرقمية على األعضــــاء يف املنظمة لدراســــتها من خالل العمليات 

 اخلاصة ابألجهزة الرائسية للمنظمة؛

 ى املسامهات الطوعية؛وإعداد خطة متينة للتمويل قائمة عل )3(

ومواصلة العمل على بلورة وتنقيح اختصاصات املنصة الستعراضها بشكل معمق من جانب كل من جلنة  )4(
 األمنالزراعة وجملس 

 املناخ واملوارد الطبيعية (التنوع البيولوجي واألراضي واملياه) – اثلثًا
 

 يم التنوع البيولوجيمنظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعم ةتنفيذ اسرتاتيجي - ألف
 13عرب خمتلف القطاعات الزراعية

 منظمة األغذية والزراعة اخلاصــــــــة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف ةاســــــــرتاتيجيحبثت اللجنة يف الوثيقة بعنوان  -67
 .ابلتقدم احملرز يف تنفيذها ورّحبت القطاعات الزراعية

ن أجل تنفيذ اســــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة م 2023-2021مشــــروع خطة العمل للفرتة اللجنة واســــتعرضــــت  -68
لة وقّدمت اإلســهامات هبذا الصــدد،  اخلاصــة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، وأبدت تعليقات مفصــّ

 ينظر فيها اجمللس. كي من األمانة إبرازها يف النسخة التالية من مشروع خطة العمل لوطلبت 

يلها إىل مكتب تغري حتُ كي إىل أمانة جلنة الزراعة ل اخلطيةمن التعليقات  ان األعضــــــــــــــاء قدموا مزيدً وأقّرت اللجنة أب -69
املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، كإســـــــهامات يف عملية إعداد خطة العمل. وأشـــــــارت إىل أن العديد من األنشـــــــطة الرئيســـــــية 

قتة ابنتظار وضع الصيغة النهائية لرب�مج العمل وامليزانية للفرتة املالية ) ال تزال مؤ 2022-2023املقرتحة لفرتة السنتني املقبلة (
 .وتوافر املوارد من خارج امليزانية 2022-2023
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اللجنة إبجراء مشــــاورة مفتوحة وشــــفافة بقيادة األعضــــاء لوضــــع الصــــيغة النهائية ملشــــروع خطة العمل،  أوصــــتو  -70
إدماج جمموعة جهات االتصــــــــــال الوطنية املعنية إمكانية يف  بحثا، والوالنظر يف تعليقات مجيع اللجان الفنية وإســــــــــهاماهت

 .ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف مثل هذه العملية

ابعتبارها وأبرزت اللجنة ضـــــــرورة أن هتدف خطة العمل إىل دمج التنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات الزراعية  -71
الرئيســــــــية  تائجمن هذا املنطلق أن تربز اإلجراءات والن طلبتاســــــــرتاتيجية لتحقيق النظم الغذائية والتغذية املســــــــتدامة، و 

عالقة واضــــحة ابألغذية والزراعة. وأقّرت اللجنة أبمهية تشــــجيع املمارســــات الزراعية املســــتدامة اليت هلا أتثري إجيايب فّعال 
 .على التنوّع البيولوجي

وأحاطت اللجنة علًما ابلدور اهلام لالســـــرتاتيجية وخطة عملها يف توجيه وتيســـــري الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل  -72
البلدان يف سعيها إىل التوصل إىل اتفاق وبلورة استجابة على مستوى السياسات إزاء تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية 

مليات احلكومية الدولية املتصـــــــــلة ابلتنوع البيولوجي، مبا يشـــــــــمل خطة العمل العاملية الع نتائجوالزراعة يف العامل، ويف تنفيذ 
وطلبت  لكل من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واملعاهدة الدولية بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

املســتوى الفين، ال ســيما البلدان النامية على ياســات و اللجنة من املنظمة مواصــلة توفري الدعم لألعضــاء على مســتوى الســ
 .والبلدان العامرة ابلتنوع البيولوجي

وأحاطت اللجنة علًما ابلعمليات اجلارية يف احملافل األخرى، مبا يشـــــــــــــــمل عملية وضـــــــــــــــع إطار التنوع البيولوجي  -73
هذه  نتائجمن املنظمة النظر يف  طلبتاملي، و إبشــــراف اتفاقية التنوع البيولوجي وجلنة األمن الغذائي الع 2020بعد عام  ملا

ت ديوافقوا عليها. وشـــــــدّ كي العمليات عند تنفيذ االســـــــرتاتيجية وخطة عملها، مع عرض أي تنقيحات على األعضـــــــاء ل
على أمهية ضــــــمان التكامل التام بني عمل املنظمة يف جمال تعميم التنوع البيولوجي، والعمليات اجلارية يف احملافل األخرى، 

 هبدف ز�دة أوجه التآزر وجتّنب االزدواجية يف العمل مبا يشمل رفع التقارير.

من املنظمة تعزيز تنفيذ االســـرتاتيجية وخطة عملها ابلتعاون مع مجيع الشـــركاء املعنيني، مبا يشـــمل اللجنة  وطلبت -74
اتباع �ج من خالل ية لصـــحة احليوان، على وجه التحديد اتفاقية التنوّع البيولوجي ومنظمة الصـــحة العاملية، واملنظمة العامل

إىل التصــــدي بصــــورة شــــاملة للتهديدات اليت تطرحها األمراض على حمور التفاعل بني احليوان  الذي يرمي"صــــحة واحدة" 
ا على أمهية التعاون مع مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة املعنيني مبا يشــــــمل جمتمعات  واإلنســــــان والبيئة. وشــــــّددت اللجنة أيضــــــً

تنفيذ االســـــــــــــــرتاتيجية  عندهذا التعاون  توطيدمن املنظمة مواصـــــــــــــــلة  وطلبتية واجملتمعات احمللية، الشـــــــــــــــعوب األصـــــــــــــــل
 عملها. وخطة
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حنو بر�مج عاملي للزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة ابلتعاون مع اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه  - ابء
 14يف ظّل تغري املناخ يف الزراعة

 احلامسة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية وحتسني سبل العيش.أقّرت اللجنة ابألمهية  -75

وأّيدت اللجنة �ج النظم القائمة على األدلة اليت تتوىل البلدان قيادهتا وتعود ملكيتها هلا مبا يشـــــــــــــــمل التعاون  -76
ة تغري املناخ الدويل، من أجل ضـــــــــمان الزراعة املســـــــــتدامة والتنمية الريفية املســـــــــتدامة لألراضـــــــــي اجلافة والتخفيف من وطأ

 والتكيف معه ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

وأخذت اللجنة علًما ابلعمل اهلام الذي اضــــــطلع به اإلطار العاملي بشــــــأن ندرة املياه يف الزراعة من أجل التوعية  -77
مج اخلاص ابلزراعة بقضـــــــــــــــا� ندرة املياه يف الزراعة وأمهيتها لالســـــــــــــــتفادة إىل جانب مبادرة العمل يًدا بيد من عمل الرب�

 املستدامة يف األراضي اجلافة.

وأقّرت اللجنة أبّن الرب�مج العاملي سوف يساند مبادرات األعضاء من أجل تشجيع قيام بيئة متكينية من خالل  -78
 تطوير التكنولوجيات املناســـــبة وســـــياســـــات الرتبية واالســـــرتاتيجيات اإلقليمية لضـــــمان اعتماد حماصـــــيل وثروة حيوانية وتربة

يف األراضـــــــي اجلافة يف  املتكاملة للموارد احلرجية واملائيةدارة اإلمســـــــتدامة والرتويج هلا واإلدارة املتكاملة واملســـــــتدامة للرتبة و 
 على املنظمة إدراج البلدان املتوسطة الدخل ضمن الرب�مج العاملي. واقرتحتظّل تغري املناخ 

إحراز تقدم على  وأقّرت مبســـامهته يف املســـتدامة يف األراضـــي اجلافة"وأقّرت اللجنة "الرب�مج العاملي بشـــأن الزراعة  -79
إخضـــاعه للرصـــد والتقييم، مبا يف ذلك ضـــمن عملها واقرتحت إدراجه ضـــمن دعت املنظمة إىل و  2030صـــعيد خطة عام 

رة املســــتدامة للنظم إطار رصــــد أهداف التنمية املســــتدامة، مبوجب شــــراكة مع البلدان اليت لديها اخلربة الفنية يف جمال اإلدا
 الزراعية يف األراضي اجلافة والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

اللجنة املنظمة برصـــد تنفيذ الرب�مج العاملي واعتماد منصـــات للرقمنة و�ج تشـــاركية ملســـاندة عملية رفع  أوصـــتو  -80
 التقارير الدورية.

جل تنفيذ الرب�مج العاملي وحثّتهم على دعمه من خالل من أ ماللجنة األعضـــــــاء بتوثيق أواصـــــــر تعاو� أوصـــــــتو  -81
 دة.سياسات وتكنولوجيات وابتكارات واستثمارات موجهة حنو أهداف حمدّ 

 
 15تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة - جيم

دارة رّحبــت اللجنــة ابلتقــدم الــذي أحرزتــه الشـــــــــــــــراكــة العــامليــة من أجــل الرتبــة يف مكــافحــة تــدهور الرتبــة وتعزيز اإل -82
 .املستدامة للرتبة منذ إنشائها

ودعت اللجنة األعضاء إىل مواصلة اتّباع هذا النهج االستباقي حنو اإلدارة املستدامة للرتبة وإىل أن يكونوا شركاء  -83
 .فاعلني يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة
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ل عن التبعات من األ طلبتوأقّرت اللجنة بنتائج تقييم الشـــــراكة العاملية من أجل الرتبة، و  -84 مانة إجراء حتليل مفصـــــّ
املالية والقانونية، مبا يف ذلك عن املســــــــــــائل املتعلقة إبشــــــــــــراك اجلهات الفاعلة غري احلكومية، وعملية صــــــــــــنع القرار، ودور 

لرتبة الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة وجهات االتصال يف حال إضفاء الطابع املؤسسي على الشراكة العاملية من أجل ا
 الزراعة. ابعتبارها جهازًا دستورً� اتبًعا للمنظمة. وطلبت اللجنة تقدمي نتائج هذا التقييم إىل الدورة الثامنة والعشرين للجنة

العاملية شــــــــــبكة الوصــــــــــادقت اللجنة على "القرار من أجل التبادل الدويل لعّينات الرتبة ألغراض البحث يف إطار  -85
هذا القرار ليس إلزامًيا، وأنه ميكن للبلدان أن  اعتماد. وأشــــــــارت اللجنة إىل أّن واو املرفق على النحو الوارد ضــــــــمن للرتبة"

 .تلجأ إليه إذا ما رأت ضرورة لذلك

 
 املسائل األخرى - رابًعا

 16ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل األغذية والزراعة - ألف

التقــدير اإلجنــازات اليت حققتهــا املنظمــة يف دعم قطــاع األغــذيــة والزراعــة واالرتقــاء بــه خالل  مع اللجنــة الحظــت -86
واليت من املرجح أن تؤثر يف عمل املنظمة مستقبًال  املشار إليها، وأقّرت ابلتطورات واالجتاهات 2019-2018فرتة السنتني 

 .األغذية والزراعة يف قطاع

واالجتاهات العاملية اليت حددهتا املنظمة يف ســـــــــــــــياق عملية االســـــــــــــــتشـــــــــــــــراف  ابلتطوراتعلًما اللجنة  خذتأو  -87
حمركات مرتابطة، قدمية ومســــتجدة على حد ســــواء وما وجود عن نتائج تلك العملية  بّينتقد و  .اليت نفذهتااالســــرتاتيجي 

لًما أبن اجملاالت اللجنة ع خذت. وقد أ19-تفشـــــــــي األوبئة واجلائحات مثل كوفيد يشـــــــــملمبا  ،يتصـــــــــل هبا من اجتاهات
ســـــــــــــــتنبثق عن االجتاهات  وما بعدها 2021-2020ذات األولوية لعمل املنظمة يف قطاع األغذية والزراعة خالل الفرتة 

والتحد�ت اليت جرى حتديدها، مع املسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة علًما أن ذلك يكتسي أمهية مركزية 
 .خص حتقيق أهداف التنمية املستدامة ابلنسبة إىل املنظمة يف ما

 تأقرّ والزراعة، و  األغذيةبشــــــــــأن عمل املنظمة يف جمال  جرى حتديدهااللجنة ابألولو�ت الرئيســــــــــية اليت  ورحبت -88
اللجنة املنظمة على مواصـــــــلة الرتكيز بقّوة على اســـــــتئصـــــــال اجلوع وســـــــوء التغذية وعلى النظم  عتشـــــــجّ و  هذه األولو�ت.
مع تعزيز اجملاالت التالية: الزراعة الرقمية، وتنمية القدرات على املســـــــــــــتوى القطري يف ما خص البيا�ت  ،الغذائية والتغذية

واملعلومات وتتبع مؤشـــــــرات أهداف التنمية املســـــــتدامة من أجل اختاذ قرارات أفضـــــــل وخفض الفاقد واملهدر من األغذية، 
جي يف ما يتصــــــل ابألغذية والزراعة، واســــــرتاتيجية لالبتكار مع إشــــــراك ومعاجلة القضــــــا� املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولو 

 .املزارعني أصحاب احليازات الصغرية

مبا يف ذلك الدعم الذي تقدمه ، املعايري واملواصــــــفاتوضــــــع جمال يف اهلام ودعت اللجنة املنظمة إىل تعزيز دورها  -89
وز�دة الرتكيز على �ج ئي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املنظمة للربامج القائمة على العلم املتصــــــــــــــلة ابلدســــــــــــــتور الغذا

 والتصدي لآلفات واألمراض العابرة للحدود. وسالمة األغذية"صحة واحدة" ومقاومة مضادات امليكروابت 
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رة اللجنة املنظمة على االستثمار يف مجيع النهج املبتكرة ألجل الزراعة والنظم الغذائية املستدامة ومناص شجعتو  -90
ت اللجنة املنظمة على ز�دة قدراهتا الفنية وحضّــ  ، مع احلرص على ضــمان املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة.تلك النهج

يف  فاعالً  رًادو  لكي تؤديلمنظمة ل دعمهااللجنة  أبدتو  يف جماالت العمل ذات األولوية اليت جرى تسليط الضوء عليها.
يف ما ، وأحاطت علًما أبمهية النتائج املقبلة ملؤمتر القمة 2021النظم الغذائية لعام  إطار مؤمتر قمة األمم املتحدة بشـــــــــــــــأن

ســــتعراض الطرق اليت الاللجنة املنظمة �شــــدت كما  من أهداف التنمية املســــتدامة وعمل املنظمة. 2حتقيق اهلدف  خص
 .حول أولو�هتا العلياتنتهجها يف عقد شراكاهتا، من أجل توطيد أواصر التعاون مع الوكاالت األخرى 

 

 17تنفيذ توصيات الدورة السادسة والعشرين للجنة - ابء

 .وأشادت مبا قامت به املنظمة لتطبيق التوصيات COAG/2020/3ابلوثيقة  اأخذت اللجنة علمً  -91

ر، اللجنة من املنظمة مواصـــــــلة رفع التقاري طلبتوإذ أقّرت أبمهية رفع تقارير منتظمة عن توصـــــــيات جلنة الزراعة،  -92
والتقدم احملرز على صـــــــــعيد تنفيذ أهداف التنمية املســـــــــتدامة واالبتكار وخطة العمل  2030مبا يف ذلك بشـــــــــأن خطة عام 

اخلاصـــة ابلشـــباب يف الريف والزراعة األســـرية ودودة احلشـــد اخلريفية واجلراد الصـــحراوي وطاعون اجملرتات الصـــغرية والزراعة 
مقاومة مضــادات امليكروابت واإلطار العاملي بشــأن ندرة املياه يف الزراعة ونظم اإليكولوجية وســوى ذلك من ُ�ج مبتكرة و 

 .الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية

اللجنــة رفع تقــارير منتظمــة عن إجراءات املتــابعــة  طلبــتوإذ أقّرت أبمهيــة احلــد من الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة،  -93
ملهدر من األغذية و�شــــــدت األعضــــــاء يف اللجنة من أجل دعم تنفيذ بشــــــأن مدونة الســــــلوك الطوعية للحد من الفاقد وا

 .مدونة السلوك واملبادرات املتصلة هبا، فور اعتماد املدونة

ام الذي تضطلع به املنظمة وعملها من أجل دعم النظم الغذائية املستدامة، واللذين مت تسليط ونظرًا إىل الدور اهل -94
، وابلنظر إىل مؤمتر قمة األمم املتحدة املقبل بشــــــــــــــأن النظم الغذائية يف عام 19-الضــــــــــــــوء على أمهيتهما خالل أزمة كوفيد

 اللجنة رفع تقارير منتظمة عن املبادرات واإلجراءات ذات الصلة. طلبت، 2021

اللجنة على أمهية أن تســــــتند املعايري املســــــتخدمة لبلورة املؤشــــــرات واألدوات املســــــتخدمة يف التقييم  شــــــددتو  -95
 والروابط املعروضة يف الدراسات والتقارير إىل أدلة علمية سليمة.واالستنتاجات 

اللجنة من املنظمة، عند اقرتاح ختصيص سنوات أو أ�م دولية أن يرتافق ذلك مع تقييم شامل لالقرتاح  طلبتو  -96
ذية والزراعة يف املعروض وفًقا للمعايري اليت اعتمدها اجمللس االقتصـــــــــــادي واالجتماعي لألمم املتحدة ومؤمتر منظمة األغ

 دورته الثامنة والثالثني ابلنسبة إىل اإلعالن عن السنوات الدولية.
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 18بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة - جيم

ا ابلتقرير عن بر�مج العمــــل املتعــــدد الســـــــــــــــنوات للفرتة  -97 والرب�مج املقرتح  2021-2018أخــــذت اللجنــــة علمــــً
 ة من جهود من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.ورّحبت مبا تبذله اللجن 2023-2020 للفرتة

ودعت املكتب إىل البحث يف إمكانية توثيق أواصـــر األخرى ورّحبت اللجنة ابلتعاون والتنســـيق مع اللجان الفنية  -98
 .التعاون خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات

املستجدة اليت تعاين منها الزراعة، مبا يف  اللجنة األمانة على مواصلة حتليل االجتاهات العاملية والقضا� شّجعتو  -99
 .19-ذلك التهديدات املستجدة على غرار اجلراد الصحراوي وجائحة كوفيد

، مبــــا يف ذلــــك على التغــــذيــــة ويف ســـــــــــــــيــــاق �ج 19-اللجنــــة من األمــــانــــة مراقبــــة أثر جــــائحــــة كوفيــــد طلبــــتو  -100
 .والتعايف منها 19-واحدة"، ورّحبت برب�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد "صحة

 .وشددت اللجنة على أمهية اضطالع املزارعني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص بدور املراقبني يف سياق عمل اللجنة -101

 
 واقرتاح ختصيص سنة دولية عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املراعي والرعي - دال

 19والرعاة للمراعي

للمســـــــــامهة يف االقتصـــــــــادات الوطنية ودعم ســـــــــبل العيش واألمن الغذائي  أقّرت اللجنة أبمهية دور املراعي والرعي -102
ملاليني األشــخاص، إضــافة إىل توفري خدمات النظام اإليكولوجي، خاصــة يف األراضــي القاحلة وشــبه القاحلة ويف املناطق 

أهداف التنمية املستدامة، اجلبلية. وأقّرت اللجنة كذلك بقدرة املراعي والرعي على تقدمي مسامهة ملحوظة يف سبيل حتقيق 
من أهـداف التنميـة  2من أهـداف التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة) واجلوع (اهلـدف  1خـاصــــــــــــــــة من خالل احلـد من الفقر (اهلـدف 

من أهداف التنمية املســــتدامة) والفرص اليت تتيحها  15املســــتدامة)، إضــــافة إىل صــــون التنوع البيولوجي األرضــــي (اهلدف 
 الريفية. ابلنسبة إىل ازدهار املناطق 

وأقّرت اللجنة ابلتحد�ت العديدة اليت يواجهها الرعاة واملراعي على غرار تدهور األراضـــــــــــــي وأتثريات تغري املناخ  -103
ا على مراعاهتا بصــــــــــورة منهجية يف براجمها الفنية واملتعلقة  وطلبت من املنظمة تعميم عملها يف جمال املراعي والرعي حرصــــــــــً

 ابلسياسات.

لدعم الواســـــــــــــــع الذي أبداه األعضـــــــــــــــاء واملنظمات الدولية والوطنية ومنظمات اجملتمع املدين وأثنت اللجنة على ا -104
ومنظمات األمم املتحدة واملؤســــــــــســــــــــات الدولية القرتاح حكومة منغوليا أبن ختصــــــــــص منظومة األمم املتحدة ســــــــــنة دولية 

 .2026للمراعي والرعاة يف عام 
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بعرضـــه على اجمللس  أوصـــتو  زايملؤمتر كما يرد ضـــمن املرفق اللجنة على االقرتاح وعلى مشـــروع قرار ا صـــادقتو  -105
لدراســـــــــــته وعلى مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية  2020يف دورته اخلامســـــــــــة والســـــــــــتني بعد املائة يف ديســـــــــــمرب/كانون األول 

 العتماده. 2021 عام واألربعني يف

 
 20اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية - هاء

رتاح الذي تقدمت به حكومة زامبيا من أجل االحتفال يف منظومة األمم املتحدة ابليوم اســــــــتعرضــــــــت اللجنة االق -106
 .2020مايو/أ�ر ابعتباره إراًث أساسًيا للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  12الدويل للصحة النباتية يف 

ال ســـــــيما األمن الغذائي والنمو وأقّرت اللجنة أبمهية الصـــــــحة النباتية ودورها يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة  -107
املســـــــتدام ومحاية البيئة واســـــــتئصـــــــال الفقر واإلجراءات املناخية، إضـــــــافة إىل دور منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية الدولية 

 .لوقاية النبااتت هبذا الصدد

ار الســــــــنة الدولية اســــــــتمرارية اجلهود املبذولة على مد ســــــــيكفل وأبرزت اللجنة كون اليوم الدويل للصــــــــحة النباتية -108
لتوعية العموم وصـــانعي الســـياســـات ابلدور األســـاســـي الذي تضـــطلع به الصـــحة النباتية من  2020للصـــحة النباتية يف عام 

 .التجارة الدوليةوسالمة الصحة النباتية يف أجل التصدي للجوع والفقر والتهديدات احملدقة ابلبيئة والتنمية االقتصادية 

عرض هذا االقرتاح ب أوصــــــــــت، و حاءع قرار املؤمتر، على النحو الوارد يف املرفق اللجنة على مشــــــــــرو صــــــــــادقت و  -109
للموافقة عليه وعلى الدورة  2020ديســــــــــمرب/كانون األول يف الدورة اخلامســــــــــة والســــــــــتني بعد املائة جمللس املنظمة  على

 .العتماده 2021يوليو/متوز يف الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة 

الدويل ومشـــــــاركة  اليومأنّه ســـــــيتم حتديد املوارد من خارج امليزانية لتغطية تكاليف إحياء على  اللجنة وشـــــــددت -110
 كل من املنظمة واالتفاقية الدولية فيه.

 
 21اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور - واو

العامل وســــــبل التمور ابلنســــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية يف خنيل ضــــــطلع به يأقّرت اللجنة ابلدور احلاســــــم الذي  -111
أمهيته املثبتة على الصــــعيدين االقتصــــادي واالجتماعي أصــــحاب احليازات الصــــغرية واملزارعني األســــريني، إضــــافة إىل عيش 

ومســــامهته يف القضــــاء على الفقر واحلفاظ على صــــّحة اإلنســــان، والتكّيف مع تغري املناخ وحتقيق عدد من أهداف التنمية 
 .ة والزراعةاملستدامة ويف عمل منظمة األغذي

بعد احلصـــــــــاد  ما اآلفات واألمراض واملناولةإدارة املوارد الوراثية و حتســـــــــني اإلنتاج و أمام عوائق الوأقّرت اللجنة أبّن  -112
 .والدوليةقطاع خنيل التمور يف األسواق احمللية واإلقليمية القدرة التنافسية لمن مجيًعا والتجهيز والتسويق والتجارة، حتّد 
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ألدوار الرئيســـــــية اليت تضـــــــطلع هبا احلكومات الوطنية واملؤســـــــســـــــات اإلقليمية والقطاع اخلاص يف وأقّرت اللجنة اب -113
مواصـــــــلة تطوير القطاع، وأقّرت ابحلاجة امللّحة إىل التوعية ابملنافع االقتصـــــــادية للتمور املنتجة على حنو مســـــــتدام. وأعربت 

ة والبحث على ال الوطنية العدة املتخذةاللجنة عن تقديرها للمبادرات  صــعيد الوطين للرتويج لنخيل التمور يف املناطق اهلشــّ
 .الصلة ة ذاتالقانوني األطريف التحد�ت والفرص ابلنسبة إىل اإلنتاج املستدام، وتعزيز 

وأقّرت اللجنة أبنه من شأن ختصيص اجملتمع الدويل لسنة دولية لنخيل التمور أن يساهم إىل حد كبري يف التوعية  -114
، وابملنافع التغذوية والصـــــــحية الســـــــتهالك مواتيةالزراعة املســـــــتدامة لنخيل التمور يف ظل ظروف مناخية غري مبدى مالءمة 

 .التمور، ويف الوقت نفسه يف توجيه عناية السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة

قرتاح إلعالن اال بتقدمي أوصـــــت، و طاءمشـــــروع قرار املؤمتر، على النحو الوارد يف املرفق على اللجنة  صـــــادقتو  -115
يف يف دورته اخلامســة والســتني بعد املائة املنظمة ســنة دولية لنخيل التمور، وعرض هذا االقرتاح على جملس  2027ســنة 

 2021يوليو/متوز يف للموافقـــة عليـــه وعلى مؤمتر املنظمـــة يف دورتـــه الثـــانيـــة واألربعني  2020ديســـــــــــــــمرب/كـــانون األول 
 .العتماده

نه سيجري حتديد موارد من خارج امليزانية لتغطية تكاليف إحياء السنة الدولية ومشاركة وشّددت اللجنة على أ -116
 .منظمة األغذية والزراعة فيها

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة - زاي

أبلغت اللجنة أّن دورهتا الثامنة والعشــرين ســتعقد يف روما. وســوف يعلن املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة عن  -117
 .موعد انعقاد هذه الدورة يف وقت الحق

 
 انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثامنة والعشرين للجنة - حاء

 اللجنة ابلتزكية: انتخبت -118

البعثة الدائمة جلمهورية اهلند لدى املنظمة، رئيســـــــًا  ،، وزير الزراعةBommakanti Rajenderالســـــــيد  )1(
 للجنة؛

 : أســـــــــرتاليا (جنوب غرب احمليط اهلادئ)؛ واألرجنتنيالبلدان الســـــــــتة التالية كأعضـــــــــاء يف مكتب اللجنة )2(
أمريكـــا الالتينيـــة والبحر الكـــارييب)؛ وكينيـــا (أفريقيـــا)؛ ورومـــانيـــا (اجملموعـــة اإلقليميـــة للبلـــدان  جمموعـــة(

 األوروبية)؛ والسودان (الشرق األدىن)؛ والوال�ت املتحدة األمريكية (أمريكا الشمالية)

 
 أية مسائل أخرى - طاء

 .ن هناك مسائل أخرى للمناقشةمل تك -119
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 األعضاء يف جلنة الزراعة -املرفق ألف 
 

 إثيوبيا االحتاد الروسي االحتاد األورويب (منظمة عضو)
 أرمينيا األرجنتني أذربيجان

 أسرتاليا إسبانيا إريرت�
 أفغانستان إسرائيل إستونيا

 أملانيا العراق إكوادور
 أنغوال إندونيسيا تحدةاإلمارات العربية امل

 أوكرانيا أوغندا أوروغواي
 إيطاليا آيسلندا آيرلندا

 الربازيل ابكستان ابراغواي
 بلغار� بلجيكا الربتغال

 بنن بنما بنغالديش
 بولندا بوروندي بوركينا فاسو

 اتيلند بريو املتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 
 تشيكيا تشاد تركيا
 ئراجلزا تونس توغو

 اجلمهورية الدومينيكية مجهورية أفريقيا الوسطى جزر سليمان
 مجهورية كور� مجهوريّة تنزانيا املتحدة مجهورية إيران اإلسالمية

 جنوب أفريقيا مجهورية مصر العربية مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية
 رومانيا الدامنرك جيبويت
 ساموا زمبابوي زامبيا

 سلطنة عمان نكاسري ال سان مارينو
 سلوفينيا سلوفاكيا السلفادور
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 بشــــــــأن اســــــــتئصــــــــال طاعون اجملرتات الصــــــــغرية مشــــــــروع قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة - املرفق دال
 2030حبلول عام 

 
 إّن املؤمتر:

 
قرية يف البلدان النامية مليون أســــــرة ريفية ف 300أبّن األغنام واملاعز تشــــــكل مصــــــدر الثروة احليوانية الرئيســــــي لنحو  إذ يقرّ 

 والناشــــــــئة؛ وأّن النســــــــاء واألطفال يف معظم هذه البلدان يشــــــــاركون بشــــــــكل كبري يف إنتاج األغنام واملاعز وحيصــــــــلون منها 
 على بروتينات حيوانية املصدر مبوازاة حصوهلم على دخل إضايف بفضل بيع املنتجات احليوانية؛ 

 
هو مرض فريوســـــــي معٍد للغاية ابلنســـــــبة إىل كّل من اجملرتات الصـــــــغرية احمللية والربيّة  أبّن طاعون اجملرتات الصـــــــغرية وإذ يقرّ 

 بلًدا يف أفريقيا وآســـــــيا والشـــــــرق األوســـــــط عن وجود هذا املرض فيها، علًما أّن هذه البلدان تســـــــتحوذ  70حيث أفاد حنو 
 ارات؛ ملي 2.5يف املائة من اجملرتات الصغرية يف العامل وعددها  80على أكثر من 

 
 مليارات  4.1أّن (أ) التأثريات االقتصــــــــــــادية العاملية الســــــــــــنوية لطاعون اجملرتات الصــــــــــــغرية تقّدر مبا يرتاوح بني  ومع مراعاة

مليار دوالر أمريكي من اخلســــــــــائر؛ (ب) واملعارف واألدوات العلمية احلالية (اللقاحات والتشــــــــــخيصــــــــــات) مالئمة  2.1و
 صــــــــال طاعون اجملرتات الصــــــــغرية من العامل، يف حني أّن هذا املرض ال يزال حمصــــــــوًرا للغرض املنشــــــــود منها من أجل اســــــــتئ

يف أجزاء حمددة نســـــــــــــــبًيا من العامل؛ (ج) وذلك جيعل اإلجراءات العاملية أســـــــــــــــاســـــــــــــــية ليس فقط حلفز التنمية االجتماعية 
 لصناعات العاملية املتصلة ابألغنام واملاعز؛ واالقتصادية املستدامة يف البلدان املنخفضة الدخل املتأثرة، بل أيًضا حلماية ا

 
، أطلقت منظمة 2011أبنه، انطالقًا من الدرس املســــــتفاد من النجاح يف اســــــتئصــــــال الطاعون البقري يف ســــــنة  وإذ يذّكر

 كوت األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصـــــحة احليوان والشـــــركاء الرب�مج العاملي الســـــتئصـــــال طاعون اجملرتات الصـــــغرية يف
 ) مع التطّلع إىل عــامل خــاٍل من هــذا املرض حبلول 1942ديفوار (حيــث أُفيــد للمرة األوىل عن وجود هــذا املرض يف عــام 

 ؛ 2030سنة 
 

إىل الشــــراكة االســــرتاتيجية مع املنظمة العاملية لصــــحة احليوان وعدٍد من املؤســــســــات العاملية واإلقليمية األخرى،  وإذ يشـــري
يف املوارد ومؤســــســــات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين، فضــــًال عن الدور اخلاص الذي تؤديه الوكالة إضــــافة إىل الشــــركاء 

 الدولية للطاقة الذرية من أجل نقل التكنولوجيا وإاتحة شبكة املختربات؛ 
 

فة من اجملرتات على وجود مزيٍد من األدلة على إمكانية أن يصــــــــيب فريوس طاعون اجملرتات الصــــــــغرية أنواًعا خمتل وإذ يؤّكد
 الصـــــــــــــغرية الربيّة، مع ما له من تداعيات كبرية ابلنســـــــــــــبة إىل إمكانية بقاء فريوس طاعون اجملرتات الصـــــــــــــغرية يف اجملتمعات 
اليت قد تشــكل عائًال له واخلطر الذي قد يشــكله هذا الفريوس على صــون جمموعات احلياة الربيّة، مبا فيها األنواع املعرضــة 

 اإليكولوجية على الصمود؛  للخطر وقدرة النظم
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سوف يساهم يف حتقيق  2030األعضاء يف املنظمة إىل أّن استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول سنة  وإذ يلفت عناية
 منها؛  17و 15و 12و 8و 5و 3و 2و 1أهداف التنمية املستدامة وال سيما األهداف 

 
للرب�مج  2015تاســــــــــــــعة والثالثني اليت عقدت خالل شــــــــــــــهر يونيو/حزيران دعم مؤمتر املنظمة يف دورته ال وإذ يؤّكد جمّدًدا

 العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ 
 

 كذلك إىل مصــــــــــادقة اجللســــــــــة العامة الرابعة والثمانني للجمعية العاملية ملندويب املنظمة العاملية لصــــــــــحة احليوان   وإذ يشـــــــري
 ذي يؤيّد الرب�مج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ ال 25على القرار رقم  2016يف مايو/أ�ر 

 
 إّن املؤمتر:

 
ملا تقوم به املنظمة حالًيا من عمل يف ســــبيل اســــتئصــــال طاعون اجملرتات الصــــغرية حبلول ســــنة  يؤّكد جمّدًدا دعمه -1

 ثيق مع األعضـــــــــــــــاء ، مبا يف ذلك من خالل شـــــــــــــــراكتها مع املنظمة العاملية لصـــــــــــــــحة احليوان وابلتعاون الو 2030
يف املنظمة وممثلي املزارعني، ومن بينهم االحتادات النســــائية، واملؤســــســــات العاملية/اإلقليمية ومؤســــســــات البحوث 

 ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وسواهم من الشركاء؛ 
 

يق محالت التلقيح من املنظمة العمل مع الشركاء املعنيني إلنشاء حساب أمانة خاص من أجل (أ) تنس ويطلب -2
 حيثما تدعو احلاجة؛ (ب) وز�دة املراقبة وتعزيز حتليل البيا�ت؛ (ج) وتيسري البحث واالبتكار؛ 

 
املنظمة، ابلتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية لصــحة احليوان والشــركاء اآلخرين، على إرســاء آلية لضــمان  ويشــّجع -3

 الرب�مج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ التنسيق العاملي الواسع النطاق من أجل تنفيذ 
 

الشـــــركاء يف املوارد واجملتمع املعين ابلتنمية بشـــــكل عام على أن تتضـــــافر جهودها مع جهود البلدان املتأثرة  وحيثّ  -4
�مج بطاعون اجملرتات الصـــغرية أو املعرضـــة خلطره من أجل ســـّد الفجوة احلرجة يف التمويل مبا ميّكن من تنفيذ الرب 

 .2030والتوصل يف �اية املطاف إىل بناء عاٍمل خاٍل من طاعون اجملرتات الصغرية حبلول سنة 
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 التباعة للجنة الزراعة ثروة احليوانيةاملعنية ابلاختصاصات اللجنة الفرعية  - املرفق هاء
الثروة والنقاش يف سائر املسائل املتصلة مبوضوع منتدى للتشاور املعنية ابلثروة حليوانية (اللجنة الفرعية) توفر اللجنة الفرعية 

ابلثروة احليوانية والعمل الذي يتعني  صلةاملتوالسياساتية احليوانية وتقدم املشورة إىل جلنة الزراعة (اللجنة) بشأن املسائل الفنية 
 ستخدمة يف األغذية والزراعة.ويقصد "ابلثروة احليوانية" مجيع احليوا�ت الربية امل .هذا اجملالأن تقوم به املنظمة يف 

 :ابملهام التالية على وجه اخلصوص اللجنة الفرعية وتضطلع

، وتقدمي املشورة والتوصيات ومناقشتها الرئيسية يف قطاع الثروة احليوانية العاملي سائلحتديد االجتاهات وامل) 1(
 إىل جلنة الزراعة بشأن هذه األمور؛

لعمليات االستعراض الفنية واملسائل واالجتاهات اهلامة على املستوى  وتقدمي املشورة حول التحضريات )2(
 الدويل؛

 العامة سياساتالاألخرى هبدف تعزيز تنسيق املعنية واملنظمات  ابألجهزة صلةتقدمي املشورة بشأن الو  )3(
 ، حسب االقتضاء؛وإقرارها واإلجراءات

 امج العمل، إضافة إىل املسامهة املتوخاة من الشركاء؛وتقدمي املشورة حول آليات إعداد وتيسري وتنفيذ بر  )4(

وتقدمي املشورة حول سبل توطيد التعاون الدويل ملساعدة البلدان النامية على تنفيذ املمارسات اجليدة  )5(
 والتوجيهات دعًما للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية؛ 

حبسب توجيهات ، املصلحةاتصال مع العديد من أصحاب التعاون مع الشراكات القائمة وإنشاء قنوات و  )6(
 اللجنة؛

املتعلقة ابلثروة احليوانية، ابإلضافة املسائل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ بر�مج عمل جلنة الزراعة بشأن و  )7(
 حتيلها إليها جلنة الزراعة؛قد مسائل أخرى  أيّ  إىل

 تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه؛ وإعداد بر�مج عمل متعدد السنوات لعملها لكي) 8(

 أنشطتها.بشأن تقارير إىل جلنة الزراعة  ورفع )9(

 اللجنة مهام حمددة إىل اللجنة الفرعية.سُتسند ، ه الواليةهذ بتأديةتقوم اللجنة الفرعية ولكي 

 التابعة للجنة الزراعة ثروة احليوانيةاملعنية ابلللجنة الفرعية  ةالداخليالالئحة 

 العضوية - 1املادة 
 ستكون اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية (اللجنة الفرعية) مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء يف جلنة الزراعة (اللجنة).

الالتينية  وأمريكا ،وآسيا ،وأورواب ،التالية: أفريقيا من األقاليم لن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الفرعية مخسة أعضاء من كلّ و 
 وجنوب غرب احمليط اهلادئ. ،وأمريكا الشمالية ،والشرق األدىن ،لكارييبالبحر او 
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 الرئيس ونواب الرئيس - 2املادة 

اجلغرافية  األقاليممنهم من إحدى  ، كلّ (املكتب) وستة نواب للرئيس اتنتخب اللجنة الفرعية، من بني ممثلي أعضائها، رئيسً 
وجنوب غرب احمليط  ،وأمريكا الشمالية ،والشرق األدىن ،البحر الكارييبو لالتينية وأمريكا ا ،وأورواب ،وآسيا ،فريقياأالتالية: 

يظل الرئيس ونواب الرئيس يف مناصبهم حىت الدورة و عند انتخاب الرئيس.  تراعي اللجنة الفرعية مبدأ التناوبو اهلادئ. 
 .جيوز انتخاهبم لوالية واحدة إضافية ال غريو  ،التالية للجنة الفرعية

الرئيس أو �ئب الرئيس يف حال غياب الرئيس اجتماعات اللجنة الفرعية وميارس الوظائف األخرى اليت قد تكون  يرتأس
 لتسهيل عملها.ضرورية 

 دوراتال - 3املادة 

، لن تعقد اللجنة الفرعية أكثر مطلق األحوال ويف، عند االقتضاء. ومدهتا دورات اللجنة الفرعيةموعد انعقاد تقرر اللجنة 
 ميّكن اللجنة من أخذ تقرير اللجنة الفرعية يف االعتبار. يف موعدعقد الدورة وتُ  .كل سنتنيهلا  دورة واحدة  من

 املراقبون - 4املادة 

 ت على اللجنة الفرعية. مع إجراء ما يلزم من تعديالتسري صفة مراقب يف اللجنة 

 للجنة ةالداخليالالئحة  – 5املادة 

وجه التحديد ال تتناوهلا على ، على مجيع املسائل اليت تجنة، مع إجراء ما يلزم من تعديالية للالالئحة الداخلأحكام  تسري
 للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية.هذه الالئحة الداخلية 
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 ةقرار بشأن التبادل الدويل لعينات الرتبة ألغراض البحث يف إطار الشبكة املخربية العاملية للرتب - املرفق واو
 

 من أجل الرتبة، للجمعية العامة للشراكة العامليةإن االجتماع السابع 
 موارد الرتبة من حيث توفري خدمات النظام اإليكولوجي الضرورية للحياة على األرض ورفاه اإلنسان،أبمهية  إذ يذّكر

علومات منسقة وموثوقة هي قرارات على أن القرارات القائمة على األدلة اليت تـُّتخذ ابستخدام بيا�ت وم وإذ سّلط الضوء
حامسة لتحقيق اإلدارة املســـــــــــــــتدامة للرتبة واألمن الغذائي والتغذية، وهي من األهداف الرئيســـــــــــــــية لوالية منظمة األغذية 

 والزراعة،

ى على ضـــــرورة تنســـــيق اإلجراءات من أجل مواءمة وتوحيد البيا�ت التحليلية للرتبة ومنهجيات حتليل الرتبة عل وإذ يشـــــّدد
 الصعيد العاملي،

مبا تنطوي عليه الشـــــــــــبكة املخربية العاملية للرتبة من إمكا�ت تتجاوز حدود املختربات، مع تقدمي البيا�ت اليت  وإذ يعرتف
 ) حتســــــــــني أو إنشــــــــــاء نظم رصــــــــــد وطنية؛ 1تولدها أســــــــــاليب وإجراءات خمتربات الرتبة املتســــــــــقة ملســــــــــاعدة البلدان على (

وطنية للمعلومات املتعلقة ابلرتبة ميكن أن تغذي النظام العاملي للمعلومات املتعلقة ابلرتبة  ) وحتســــــــــــــني أو إنشــــــــــــــاء نظم2(
) ودعم صــــــــــــنع القرار على 4) واإلبالغ عن حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة والربامج الدولية األخرى؛ (3املزمع إجنازه؛ (

) وتقييم ورصـــد األراضـــي 6معايري ومؤشـــرات دولية؛ () واملســـامهة يف وضـــع 5الصـــعيد امليداين وعلى صـــعيد الســـياســـات؛ (
املتدهورة و/أو األراضـــــــــــــــي املتأثرة بتغري املناخ وغري ذلك من التهديدات، على النحو احملدد يف تقرير حالة موارد الرتبة يف 

ائص الكيميائية ) وحتســـني الصـــلة بني اخلصـــ8) وتفســـري موارد الرتبة بغية اســـتخدامها وإدارهتا على أفضـــل وجه؛ (7العامل؛ (
) ومســـاعدة الشـــركات على تصـــنيع 10) واملســـامهة يف تصـــنيف الرتبة ووصـــفها وحتســـينها؛ (9والفيز�ئية والبيولوجية للرتبة؛ (

) وتعزيز قدرة خدمات اإلرشــــاد؛ 12) وتوســــيع فرص التعاون التقين والعلمي؛ (11معدات املختربات لتحســــني منتجاهتا؛ (
 ،) وز�دة االستثمارات يف البحوث14جمال البحوث؛ (حتياجات يف اال) وحتديد 13(

منه ابملشـــــــــــــــاركة الكبرية واملتنامية للمختربات يف الشـــــــــــــــبكة املخربية العاملية للرتبة، واإلجنازات العديدة اليت حققتها  واعرتاًفا
 ،د�تافلة ابلتح، وخطة عملها احملددة جّيًدا واحل2017الشبكة منذ إنشائها يف نوفمرب/تشرين الثاين 

ابلصـــــــــــــــعوابت اليت واجهتها الشـــــــــــــــبكة املخربية العاملية للرتبة من أجل تبادل عينات الرتبة إلجراء املقار�ت بني  وإذ يذّكر
 املختربات يف أمريكا الالتينية وآسيا،

نات الرتبة النباتية بني املختربات عي أن الشــــــــــــــبكة املخربية العاملية للرتبة توفّر للمختربات اليت تشــــــــــــــارك يف املقار�ت عتربيوإذ 
 املأمونة وخطوطًا توجيهية مفصلة عن كيفية التعامل مع عينات الرتبة، مما يقّلل إىل أدىن حدٍّ من خطر أي نوع من التلوث،

 بضرورة أن يكون لدى الشبكة املخربية العاملية للرتبة إجراء مبسط للتبادل الدويل لعينات الرتبة ألغراض البحث، علًما �خذوإذ 

ابقرتاح أمانة الشــراكة العاملية من أجل الرتبة وخمتربات الشــبكة املخربية العاملية للرتبة يف ما خيص الطلب إىل أعضــاء  ّحبير 
 منظمة األغذية والزراعة خالل الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة استحداث هذا اإلجراء.

 ل الرتبةاالجتماع السابع للجمعية العامة للشراكة العاملية من أج
 )GSPPA: VII/2019/4 21(الوثيقة  2019 يونيو/حزيران 5
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 مشروع قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة بشأن اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة - املرفق زاي
 

 املؤمتر إنّ 
 

ّو�ت أبن الرعي هو مصــــــــــــدر كســــــــــــب عيش ديناميكي وحتويل ويرتبط بتنوع الُنظم اإليكولوجية والثقافات واهل إذ يســـــــــلم
 واملعارف التقليدية واخلربات التارخيية القائمة على التعايش مع الطبيعة؛

أن املراعي الســـليمة تكتســـي أبمهية حيوية للمســـامهة يف النمو االقتصـــادي وســـبل العيش القادرة على  من جديد وإذ يؤكد
 الصمود والتنمية املستدامة للرعي؛

امل يعيشــــــــــون يف املراعي وأن الرعي ميارس على الصــــــــــعيد العاملي أبشــــــــــكال كثرية أن عدًدا كبريًا من الرعاة يف الع وإذ يدرك
 خمتلفة؛

أن أكثر من نصـــــــف مســـــــاحة األراضـــــــي على وجه األرض يصـــــــنف على أنه مراٍع وأن هذه املناطق تعاين من  وإذ يالحظ
 التصحر الشديد، مبا يف ذلك يف البلدان ذات مساحة كبرية من األراضي اجلافة؛

بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة للزراعة األســـــــرية وقرار اجلمعية العامة لألمم  وإذ يذّكر
 املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي واحلاجة إىل دعم الرعاة واإلدارة املستدامة للمراعي؛

رية اجلهود املبذولة بغرض حتقيق اســـــــــــــــتدامة املراعي والرعي بغية إحداث أتثري ملحوظ يف بضـــــــــــــــرورة تكثيف وت وإذ يعرتف
 إعمال أهداف التنمية املستدامة؛

أبن املراعي والرعي قد عانت من "إمهال طفيف" يف العديد من البلدان وهي تواجه حالًيا حتد�ت ملحة وخمتلفة  وإذ يقرّ 
 يف خمتلف أحناء العامل؛

ورة أتمني احلماية القانونية للموارد الطبيعية من أجل إدارة مناطق الرعي واحلياة الربية ومصــــــادر املياه وحركة بضــــــر  وإذ يذكر
املاشـــــية واملخاطر والقدرة على الصـــــمود، ولتمكني الرعاة واهليئات العامة ذات الصـــــلة من التخطيط الســـــتخدام األراضـــــي 

 وإدارة النظم اإليكولوجية؛

أن سالسل القيمة الرعوية املطّورة على حنو جّيد والعادلة ميكن أن توفر فرًصا اقتصاديًة منصفًة وأن أيًضا على  وإذ يشدد
 تضع حًدا للفقر املدقع لدى خمتلف اجملموعات؛

أبن منظمة األغذية والزراعة قد ســــــــــــــعت منذ وقت طويل إىل دعم اســــــــــــــتدامة املراعي والرعاة من خالل ُ�ُج  وإذ يســــــــــلم
 خمتلفة؛ وجماالت مواضيعية

ابملسامهات الكبرية اليت تقدمها األوساط العلمية واملنظمات غري احلكومية واحتادات الرعاة وغريها من اجلهات  وإذ يعرتف
 الفاعلة املعنية يف اجملتمع املدين؛ مبا يف ذلك الُنهج االبتكارية لتحقيق االستدامة؛
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إىل عدة برامج فرعية وجماالت مواضــيعية لألمم املتحدة، مبا فيها  كذلك أبمهية اســتدامة املراعي والرعي ابلنســبة  وإذ يعرتف
بر�مج األمم املتحدة للبيئة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــحر، والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية، ويعرتف جبهودها 

 التعاونية مع الشركاء احلكوميني الدوليني والقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛

على أن تكاليف إحياء الســـنة الدولية للمراعي والرعاة ومشـــاركة منظمة األغذية والزراعة ســـتمّول من موارد من  ّددوإذ يشــ
  خارج امليزانية سيتم حتديدها الحًقا؛

 أن الدول األعضاء قد قامت بعمٍل كبٍري يف جمال املراعي والرعي؛ وإذ يالحظ

قطاع الثروة احليوانية الرعوية ومواصـــلة أو ز�دة االســـتثمارات املســـؤولة  الدول األعضـــاء على مواصـــلة بناء قدرات وإذ حيثّ 
يف هذا القطاع، مبا يف ذلك ممارســــــات اإلدارة املســــــتدامة لألراضــــــي، وحتســــــني و/أو إصــــــالح النظم اإليكولوجية، وتيســــــري 

 جمال الثروة احليوانية، من أجل الوصـــــول إىل األســـــواق، وتعزيز ســـــالمة الثروة احليوانية وتربيتها، وتعزيز خدمات اإلرشـــــاد يف
 حتسني اإلنتاجية، واإلسهام يف خفض انبعااثت غازات الدفيئة، واحلفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه؛

إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا  يطلب
 .السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026لن سنة املقبلة وتع
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 دويل للصحة النباتية يوممشروع قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة بشأن اقرتاح ختصيص  - حاءاملرفق 
 

 املؤمتر إنّ 

ملخرجات الرئيسية إىل أتييد الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية إلعالن يوم دويل للصحة النباتية كأحد اإذ يشري 
 للسنة الدولية للصحة النباتية، كما أيدته أيًضا اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية؛

 إىل أن النبااتت متثل أساس كل أشكال احلياة على األرض، ووظائف النظم اإليكولوجية، واألمن الغذائي والتغذية؛وإذ يشري 

 ية أساسية للتكثيف املستدامة للزراعة من أجل إطعام العدد املتزايد لسكان العامل؛أبن الصحة النباتوإذ يقّر 

 يف املئة من أمناطنا الغذائية؛ 80أبن النبااتت متثل وإذ يقّر 

الصحة النباتية أمر حاسم للتصدي للضغوط النامجة عن النمو السكاين، وأن االعرتاف والدعوة والدعم أبن وإذ يؤكد 
النباتية مسائل ذات أمهية حامسة إذا ما أراد اجملتمع الدويل ضمان املوارد النباتية لعامل ينعم ابألمن الغذائي  للرتويج للصحة

 ؛ا إىل نظم إيكولوجية مستقرّة ومستدامةاستنادً 

اض النباتية، أبن احلفاظ على الصحة النباتية يساهم يف محاية البيئة والغاابت والتنوع البيولوجي من اآلفات واألمر وإذ يقّر 
 ويدعم اجلهود املبذولة للحّد من اجلوع وسوء التغذية والفقر؛

امللّحة إىل التوعية وتشجيع وتيسري عملية اختاذ إجراءات تكفل اإلدارة املستدامة للصحة النباتية من ابحلاجة وإذ يذّكر 
 ؛2030حبلول عام أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 

ويشجع اختاذ وتنفيذ إجراءات للرتويج لألنشطة  منصةمن شأنه أن يشكل  املبادراتهذا النوع من يف أن ثقته وإذ يضع 
الداعمة لصون املوارد النباتية العاملية واستدامتها، وأن يرفع كذلك مستوى الوعي أبمهية الصحة النباتية يف معاجلة القضا� 

 ؛لفقر والتهديدات اليت تواجه البيئةذات االهتمام العاملي، مبا يف ذلك اجلوع وا

احلاجة املاسة واملستمرة إىل توعية الرأي العام أبمهية الصحة النباتية ابلنسبة لألمن الغذائي واحلق يف الغذاء وإذ يؤكد 
 ووظائف النظم اإليكولوجية؛

واألمن الغذائي والتغذية، ودعوة اللجنة ابألمهية احلامسة للنبااتت الصحية يف التنمية الزراعية والتنوع البيولوجي وإذ يقّر 
 تعاون دويل قوي، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب واملواءمة ووضع املعايري؛ إىل

أن التكاليف اإلضافية لألنشطة الناشئة عن تنفيذ اليوم الدويل للصحة النباتية سيتم الوفاء هبا من املسامهات وإذ يشدد على 
 ، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛الطوعية

إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن يطلب 
 مايو/أ�ر اليوم الدويل للصحة النباتية. 12
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 التمور لنخيل دولية سنة ختصيص اقرتاح بشأن والزراعة األغذية منظمة مؤمتر قرار مشروع – طاء املرفق
 

 املؤمتر، إنّ 

 مستدام؛ حنو على املنتجة للتمور االقتصادية ابملنافع الوعي مستوى رفع إىل امللّحة احلاجة اعتباره يف يضع إذ

 املناخ؛ تغري مع التكّيف يف للتمور املهمة ابملسامهة يقرّ  وإذ

 واملزارعني الريفية الزراعية األسر ماليني عيش سبل إىل ابلنسبة املستدامة واإلنتاجية الزراعية املمارسات أمهية إىل يشري وإذ
 العامل؛ من أخرى ومناطق أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف الصغرية احليازات أصحاب من

 أصــــــــــــحاب من للمزارعني واملداخيل العيش وســــــــــــبل والتغذية الغذائي األمن توفري يف للتمور التارخيية املســــــــــــامهة يدرك وإذ
 الصغرية؛ احليازات

 تعتمد اليت الكفؤة القيمة ســــــــالســــــــل وتشــــــــجيع التمور مبنافع األســــــــواق إقرار حتفيز إىل الراهنة احلاجة إزاء قلقه يبدي وإذ
 احلصاد؛ بعد ما وخدمات والرقمنة املبتكرة املكننة

 السوق؛ وطلبات اإلنتاج ئاتبي من واسعة جمموعة مع التكيف على وقدرهتا للتمور الواسع الوراثي ابلتنوع يقرّ  وإذ

 أجل من التعليم، طريق عن والنســـــــــــاء الشـــــــــــباب متكني إىل وابحلاجة للدخل هاًما مصـــــــــــدرًا ميثل التمور خنيل أبن يقرّ  وإذ
 احملصول؛ هذا مشتقات يشمل الذي الزراعية التجارية األعمال نظام وتطوير لألسر الغذائية األمناط جودة ضمان

 الوعي مســــتوى رفع يف كبري  حد إىل يســــاهم أن التمور لنخيل دولية لســــنة الدويل اجملتمع صــــيصخت شــــأن من أبنه يقرّ  وإذ
 حتسني إىل السياسات عناية لفت مبوازاة مالئمة، غري مناخية ظروف ظل يف التمور لنخيل املستدامة الزراعة مالءمة مبدى

 القيمة؛ سالسل كفاءة

 ُحتَّدد امليزانية خارج من مبوارد ســـُتغّطى والزراعة األغذية منظمة ومشـــاركة ةالدولي الســـنة تنفيذ تكاليف أن على يشـــّدد وإذ
 الحًقا؛

 يف املتحــدة لألمم العــامــة اجلمعيــة فيــه تنظر لكي املتحــدة لألمم العــام األمني إىل القرار هــذا إحــالــة العــام املــدير من يطلب
 .التمور لنخيل الدولية السنة 2027 سنة وتعلن املقبلة دورهتا


