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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 توصيات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة ذحالة تنفي
  

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

املتصلة بالزراعة، والثروة احليوانية، وسالمة األغذية، والتغذية، والتنمية  لسياساتية والتنظيمية بشأن القضاياالتوجيهات ا
مت املشورة االسرتاتيجية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية. وقد اضطلعت جلنة الزراعة بدور هام يف توجيه املنظمة، كما قدّ 
 .2030حول التحديات اليت واجهتها املنظمة يف مساعدة البلدان األعضاء يف حتقيق خطة التنمية لعام 

وقد استعرضت الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الزراعة العديد من املسائل اليت تتطّلب اهتمام جملس املنظمة  
 واملؤمتر والبلدان األعضاء.

لتقرير إىل أن يبّّي كيف تنّفذ منظمة األغذية والزراعة توصيات جلنة الزراعة واملشورة اليت تقّدمها، ويرمي هذا ا 
 وخباصة تلك الصادرة عن الدورة اخلامسة والعشرين.

 
 اإلجراءات التي تقترحها اللجنة

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

 أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: توجيهميكن 
 Robert Gueiالسيد 

 أمّي جلنة الزراعة
 0657054920-39+اتف: اهل
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 مقدمة -أولا 
 
. وقممممد )املنظممممة  ذيمممة والزراعممممة لألممممم املتحممممدةاضمممطلعت جلنممممة الزراعمممة بممممدور همممام يف توجيممممه منظممممة األغ الطاملممم -1

يف دورهتا اخلامسة والعشرين املسائل الرباجمية والسياساتية والتنظيمية ضمن واليتها وقدمت جمموعمة استعرضت جلنة الزراعة 
متابعة املمؤمتر   2)تغري املناخ؛  بشأناسرتاتيجية عمل املنظمة   1) توصيات بشأهنا. ومشلت املواضيع اليت جرت مناقشتها:

آخممر املعلومممات عممن عمممل   3) الثممروة احليوانيممة؛ بالتغذيممة علممى الزراعممة وتنميممةتصمملة الممدوا الثمماأ بشممأن التغذيممة: ا ثممار امل
عممل املنظممة يف قطماع األغذيممة والزراعمة ضممن اإلطمار االسممرتاتيجي؛   4)؛ امليكروبمماتمقاوممة مضمادات  يف جممالاملنظممة 

بعمة للجمعيمة العاممة للشمراكة الثالثمة والراتقريمري المدورتّي   6)ة؛ جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املسمتدام  5)
نظم الرتاث الزراعمي   7)العاملية من أجل الرتبة، مبا يف ذلك "مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة"؛ 

ملسمتدامة ممن خمالل حتقيمق التنميمة الريفيمة ا  9)السنة الدولية للبقوليات: بذور مغذية ملستقبل مسمتدام؛   8)؛ املهمة عاملًيا
؛ 2030الزراعممة وخطممة التنميممة املسممتدامة لعممام   11)؛ 2020الربنمماما العمماملي لإلحصمماء الزراعممي   10)االبتكممار الزراعممي؛ 

الربنماما املتعمدد السمنوات لعممل اللجنمة؛   13)التقرير بشأن تنفيمذ توصميات المدورة الرابعمة والعشمرين للجنمة الزراعمة؛   12)
 لإلبليات.االلتزام باليوم العاملي للنحل، السنة الدولية لصحة النباتات؛ والسنة الدولية   14)
 
وبعم  املؤرمرات عمن اإلامازات الرئيسمية للمنظممة نتيجمة تنفيمذ التوصميات الصمادرة عمن  اوجزً ويوفّر هذا التقرير مم -2

 الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة.
 

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

 عنايتتةمتتإ ميتت ء واألستتا العلظيتتة اللجنتتة الظنةظتتة ملتتل مواصتتلة تعزيتتز عظلهتتا الظعيتتارا والقتتا   علتتل األدل تتة دعتت  
لنتتة يواإلنتتتاا الظستتتداغ وتايتتر الظنتتّا والتنتتو ي البيولتتوجي والظ البيولوجيتتةلزراعتتة اإليلولوجيتتة والتلنولوجيتتا ل ةخاصتت

هذا العظل متن خت ل اتراكات سينفذ . و الظساواة بين الجنسينواإلحصاءات وس مة األغذية والتاذية والشباب و 
والظشتاركة  لتعتاون بتين بلتدان الجنتوبل ةخاصتعنايتة متإ ميت ء  ،قطاعتات ااملة لعدةو  الظصلحةمتعددة أصحاب 

 الظجتظإ الظدني.و القطاي الخاص مإ منةظات 

 
باالستناد إىل نتائا الندوة الدولية األوىل حول الزراعة اإليكولوجية لتحقيق األمن الغمذائي والتغذيمة الميت انعقمدت  -4

، استضمممافت منظممممة األغذيمممة والزراعمممة 2016و 2015، والنمممدوات اإلقليميمممة الالحقمممة املنظممممة عمممامي 2014عمممام يف رومممما 
النممدوة الدوليممة الثانيممة حممول الزراعممة اإليكولوجيممة: توسمميع نطمماو الزراعممة اإليكولوجيممة لتحقيممق أهممدا  التنميممة املسممتدامة يف 

. وأظهمممرت املناقشمممات الممميت جمممرت خمممالل النمممدوة بوضمممو  أنمممه ممممن أجمممل حتقيمممق خطمممة عممممل التنميمممة 2018أبريل/نيسمممان 
وأطلقممت النممدوة "مبممادرة توسمميع نطمماو الزراعممة  ، مثممة حاجممة طارئممة إىل الممرتويا للتغيممريات التحّوليممة.2030عممام املسممتدامة ل

ملمارسممات زراعيممة سممليمة بايمماه حتقيممق خطممة التنميممة  خطممة عمممل للممرتويا وهممي ،ألمممم املتحممدةااإليكولوجيممة" مممع رممركاء 
  نتقال إىل نظم غذائية مستدامة.، ودعم البلدان للمشاركة على حنو أكرب يف عمليات اال2030
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يف نممممريول حممممول  اتشمممماوريً  ااجتماًعممم 1سممممرتاتيجيّيممممع رممممركاء ا الفمممماو نّظمممممت، 2016ويف ديسممممرب/كانون األول  -5
نظمة مع مفوضية االحتماد األفريقمي املعقدت ، 2017ويف مايو/أيار كنة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ياسرتاتيجية امل

. ومتّممت مناقشممة مطبوعممات 2ة الزراعيممة املسممتدامة يف أفريقيمماكنمميوررممة عمممل للمصممادقة علممى مشممروع إطممار امليف أديممس أبابمما 
 2018وأطلقممت املنظمممة مممع املركممز الممدوا لتحسممّي الممذرة والقممم  يف يوليو/متمموز خممالل االجتماعممات.  3،4رئيسممية جديممدة

 .5،6"كنة على نطاو صغرييزّودي خدمات املاملطبوعة بعنوان "توظيف اخلدمات كمؤسسة أعمال: دليل تدرييب مل
 
منصمممة لتعمممميم التنممموع البيولممموجي، أن تشمممّكل ورّحمممب املمممؤمتر األربعمممون للمنظممممة مببمممادرة منظممممة األغذيمممة والزراعمممة  -6

وطلمممب إليهممما أن تسمممّهل، بالتعممماون ممممع رمممركائها، دمممما إجمممراءات صمممون التنممموع البيولممموجي، واسمممتخدامه املسمممتدام، وإدارتمممه 
 يف مجيع القطاعات الزراعية على املستوى الوطين، واإلقليمي والدوا. وترميمه

 
متعمدد أصمحاب  ااملتحمدة للتنموّع البيولموجي حموارً ، نّظمت الفاو بالشراكة مع اتفاقية األممم 2018ويف مايو/أيار  -7

 . وأّكممد احلمموار COAG/2018/10نظممر الوثيقممة االشممأن حممول تعممميم التنمموّع البيولمموجي عممرب القطاعممات الزراعيممة )احلمموار  )
على حسن توقيت وضرورة تعميم التنموع البيولموجي يف القطاعمات الزراعيمة. وقمد اسمتفاد ممن الوضمع احلماا للجهمود الراميمة 
إىل تعمميم التنمموّع البيولمموجي والتجمارب يف هممذا امممال علممى مسمتويات ّتلفممة، كممما حممّدد جمماالت العمممل املشممرت  يف وضممع 

ألهدا  التنمية املسمتدامة، ممع زيمادة اإلنتماا يف الوقمت  ايولوجي واستخدامه املستدام، دعمً ون التنوّع البنُمُها متكاملة لص
 ذاته لالستجابة إىل الطلب املتنامي على األغذية.

 
كذلك، ُعقد االجتماعان الثالث والثمانون والرابع والثمانون للجنة اخلمرباء املشمرتكة بمّي منظممة األغذيمة والزراعمة  -8

ويونيممو/حزيران  2016ومنظمممة الصممحة العامليممة بشممأن املممواد املضممافة إىل األغذيممة يف روممما، إيطاليمما، يف نوفمرب/تشممرين الثمماأ 
 خلمممي إليهممما االجتمممماع اخلمممامس والثممممانون للجنمممة )جنيمممف، أكتوبر/تشمممرين األول علمممى التمممواا. وأّمممما النتمممائا الممميت 2017
 ة الدستور الغذائي بشأن ّلفات العقاقري البيطرية يف األغذية.جلن ، فقد ُقّدمت إىل دورة 2017

 
عممممالوًة علممممى ذلممممك، رممممّكلت منظمممممة األغذيممممة والزراعممممة مممممع منظمممممة الصممممحة العامليممممة جمموعممممة خممممرباء التقممممت يف  -9

حمممول جممودة امليممماه السمممتخدامات  اقائمممة علمممى العلممموم أكثممر اسمممتهدافً  للبمممدء بعمليممة وضمممع توجيهمممات 2017يونيممو/حزيران 
إىل  25الفمرتة ممن ّي املنظمتمّي يف رومما، إيطاليما يف قمد اجتمماع خمرباء مشمرت  بمّتلفة يف سلسلة إنتاا/يهيز األغذية. وعُ 

إلطمممالع هيئمممة الدسمممتور الغمممذائي علمممى طبيعمممة وتركيمممز املواصمممفات املطلوبمممة لتيسمممري اإلدارة العامليمممة  2017سمممبتمرب/أيلول  29
كممذلك، قامممت املنظمممة بالشممراكة مممع االحتمماد الروسممي بتنظمميم املممؤمتر اإلرممريكية القولونيممة املنتجممة لسممموم رمميجا.   كافحممةمل

                                                      
خضممراء يف أفريقيمما، ومنظمممة األمممم البنممك الممدوا، واللجنممة األوروبيممة لرابطممات منتجممي ا الت الزراعيممة، واالحتمماد األفريقممي، والتحممالف مممن أجممل ثممورة   1

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

http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207FR
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مجمممع بمممّي أكثمممر ممممن  2017مايو/أيمممار  19و 18المممدوا حمممول "سمممالمة األغذيمممة وحتليمممل املخممماطر" يف سوتشمممي، روسممميا يف 
 من جمموعة واسعة من القطاعات. امندوبً  350

 
لتعزيمز نظمهما الوطنيمة ملراقبمة األغذيمة ممن خمالل تنميمة وتواصل املنظمة العمل بشمكل وثيمق ممع البلمدان األعضماء  -10

القممدرات وتصممميم وتطبيممق جمموعممة مممن األدوات. وتضممم مبممادرات أخممرى تطبيممق االستشممرا  لتحديممد القضممايا النارممئة يف 
ام لتبمممادل املعلوممممات، واملعمممار  والتجمممارب باسمممتخد شمممبكة غمممري الربيمممة للبلمممدان الناميمممةجممممال سمممالمة األغذيمممة؛ وتيسمممري ال

للمنظممة ممن أجمل تبمادل  التمابع ااألغذيمة اومّورة وراثيًمتكنولوجيا تسلسل اجلينوم إلدارة سالمة األغذيمة؛ واستضمافة برنماما 
 املعلومات حول تقييم سالمة األغذية املشتقة من نباتات مأروبة الدنا.

 
آلفممات بوصممفها الممنها املفّضممل لزراعممة .اصمميل صممحية. وكممل سممنة، يممتّم اعتممماد ّوا املنظمممة لممإلدارة املتكاملممة لوتمر  -11

المميت يوصممي المما االجتممماع املشممرت  بممّي منظمممة األغذيممة والزراعممة  مممن احلممدود القصمموى ملسممتوى املخلفممات 300أكثممر مممن 
املشماريع الفنيمة الوطنيمة بوصفها مواصفات للدستور الغذائي. وممن خمالل  شأن ّلفات املبيدات،ومنظمة الصحة العاملية ب

واإلقليمية، تعّزز املنظمة قدرات البلدان النامية على زيادة مشماركتها يف عمليمة وضمع معمايري دوليمة السمتخدام املبيمدات ويف 
 يف املبيدات. تنفيذ احلدود القصوى ملستوى املخلفات

 
املسماعدة الفنيمة للبلمدان الناميمة يف وضمع والد  التشمجيع علمى سمالمة األغذيمة و ايمة املسمتهلك، تموفّر املنظممة  -12

السياسممة  موضمموع إدارة دورة حيمماة املبيممداتبمم متصمملةبممراما وطنيممة لرصممد ّلفممات املبيممدات. وقممد عاجلممت مشمماريع عديممدة 
والتشريعات يف جمال املبيدات من أجل تفادي تراكم املخزونمات القدميمة للمبيمدات، واحلمّد ممن املخماطر الصمحية الميت هتمدد 

 تمعات اولية القريبة منها بفعل تلّوث الرتبة واملياه.ام
 

وقد وضمعت املنظممة مسمودة صمفر "ملدونمة السملو  ممن أجمل اسمتخدام وإدارة األبمدة" باتبماع التوجيهمات الفنيمة  -13
 الزراعة. دّونة على جلنةللجنة الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة التابعة للشراكة العاملية من أجل الرتبة. وسو  تُعرض امل

 
املشمورة العلميممة بشمأن سمالمة األغذيممة املشمرت  بمّي منظممة الصممحة العامليمة ومنظممة األغذيممة  برنماما :2التوصتية  -14

   C 2017/21الوثيقة من   ب) 45الفقرة والزراعة )
علل تلليف ملتبها بإنشاء مجظوعة عظل غير رسظية مفتوحة العضوية للنةر في الخيارات الظتاحة  اللجنةوافق  

للتظويل اللتافي والظستتتتداغ للبرنتامل الظشتتتترن بتين الظنةظتة ومنةظتة الصتتتحة العالظيتة الختاص بالظشتتتورة العلظيتة 
تتور الاتذا ي، ولعترت توصتتياتها علتل الجهتا  في مجال ستت مة األغذية، وذلك بالستتناد ملتل توصتتيات هي تة الدست

 .2018-2017الر استي الظناستب في الظنةظة للنةر فيها خ ل الفترة 
 

أنشممأ مكتممب جلنممة الزراعممة جمموعممة عمممل غممري ربيممة ومفتوحممة العضمموية حممول التمويممل املسممتدام لربنمماما املشممورة  -15
يف  واجتممممممع ممممممرّتّيالعامليمممممة ومنظممممممة األغذيمممممة والزراعمممممة،  بشمممممأن سمممممالمة األغذيمممممة املشمممممرت  بمممممّي منظممممممة الصمممممحةالعلميمممممة 

مسمممارات  ثالثمممةوحمممّددت  ّتلفمممة متويممملخيمممارات يف رومممما. وناقشمممت  2017سمممبتمرب/أيلول  20و 2017فرباير/رمممباط  28
.تملة )مسامهات األعضاء املعّززة؛ مسامهات من جهات فاعلة غري حكومية؛ وإقامة حساب أمانة متعدد اجلهات املاحنة 
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ا للجهمات الفاعلمة احلكوميمة وغمري احلكوميمة . وجمرت مناقشمة النتمائا الميت خلصمت إليهما وغري .ّدد الغرض يكمون مفتوًحم
رت  للمدورة الثانيمة والعشمرين بعمد املائمة للجنمة الربنماما، والمدورة التاسمعة والسمتّي جمموعة العممل همذه خمالل االجتمماع املشم

جملممممس املنظمممممة يف دورتممممه الثامنممممة  8. وبعممممدها، صممممادو7 2017نوفمرب/تشممممرين الثمممماأ  9و 6بعممممد املائممممة للجنممممة املاليممممة )يف 
علمى تقريمر االجتمماع املشمرت  ووافمق علمى  2017ديسممرب/كانون األول  8إىل  4واخلمسّي بعمد املائمة املنعقمدة يف رومما يف 

يف املائة من األرصدة غري املنفقة يف حساب أمانة رصد وحتليمل  10نسبة ل باتفاو رركاء املوارد، ،تخصييال  1) ما يلي:
 0.5اخلاص بآلية دعم براما الشركاء املتعددين يف املنظمة، حبد أقصى قدره  السياسات الغذائية والزراعية وحساب األمانة

مليون دوالر أمريكي، حلساب األمانة غري .ّدد الغرض الد  دعمم إاماد حمل للتمويمل املسمتدام لعممل املنظممة وأنشمطتها 
يف املائمة ممن الرصميد  50"ختصميي نسمبة و  2املتصلة باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية وهيئة الدسمتور الغمذائي"؛ )

  1ماليمّي دوالر أمريكمي، حبمد أقصمى قمدره مليمون ) 5المذي يتجماوز عتبمة  2017-2016غري املنفق من اعتمادات الفرتة 
 دوالر أمريكي، حلساب األمانة غري .ّدد الغرض."

 
مليمون  2.7راماًل يسمعى إىل مجمع مسمامهات طوعيمة بقيممة  الك، وضعت وأطلقت املنظمة برناجمً وبالتزامن مع ذ -16

دوالر أمريكي خالل السنوات اخلمسة املقبلة لمدعم احتياجمات برنماما املشمورة العلميمة. إضمافًة إىل ذلمك، تبحمث املنظممة 
يف إمكانية إنشاء حسماب أمانمة جديمد متعمدد اجلهمات املاحنمة لمدعم عممل برنماما املشمورة العلميمة اخلماص مبنظممة األغذيمة 

جهممممات فاعلممممة حكوميممممة وغممممري حكوميممممة. وملزيممممد مممممن املعلومممممات، انظممممر الوثيقممممة  والزراعممممة الممممذي قممممد يتلّقممممى التمويممممل مممممن
COAG/2018/INF/4. 

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

 .الزراعة األسريةب تها الخاصةعن التقدغ الظحر  في أنشطالستظرار في رفإ التقارير  ظنةظةالطلب  اللجنة ملل 
 

سياسمات، واسممرتاتيجيات، وبممراما للتنميمة الريفيممة املراعيممة تواصمل منظمممة األغذيمة والزراعممة دعممم أعضمائها يف صممياغة  -18
يّي، والمممرتويا لتمكينهممما وزيمممادة إمكانيمممة سمممر تسمممتهد  أصمممحاب احليمممازات الصمممغرية واملمممزارعّي األ وخطمممس اسمممتثمارية للفقمممراء

، ولزيمادة غاّلهتممم مايمة االجتماعيممة، والتكنولوجيمات واألسممواو املراعيمة للفقممراءحصموهلا علمى املمموارد، واخلمدمات، وسياسممات احل
 ومداخيلهم فيما تساعدهم يف اعتماد ممارسات زراعية مستدامة واحلّد من تكاليف اإلنتاا والتكّيف مع تغرّي املناخ.

 
 للفمممرتة بمممإعالن عقمممد الزراعمممة األسمممرية 2017القمممرار الصمممادر عمممن اجلمعيمممة العاممممة لألممممم املتحمممدة عمممام  دعممماو  -19

. وبعممد توجيمه عمليممة تنفيممذ العقممدمنظمممة األغذيممة والزراعمة والصممندوو الممدوا للتنميممة الزراعيممة إىل  مممن كمال،  2019-2028
املنظمة  تعاوناالجتماع غري الربي األول مع احلكومات وجهات فاعلة أخرى نارطة يف إطالو  الت العتماد العقد، ت

ومممن  أن تقممّدم للحكومممات مسممودة أوىل خلطممة العمممل فضمماًل عممن اقممرتا  بشممأن اهليكليممة الرئاسممية للعقممد. يفدوو، مممع الصممن
للعقممد المممدوا  ان جانممب جلنممة توجيهيممة منشممأة حممديثً ممم 2018ايممة عمممام هناملتوقممع أن يممتم اعتممماد الوثيقممة التوجيهيممة حبلممول 

  للزراعة األسرية.

                                                      
7  pdf.a224mv-/a3http://www.fao.org/ 
8  .pdfAR_Rep_158/CL158http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_ 
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وأّممما برنمماما املعممار  بشممأن الزراعممة األسممرية، الممذي تستضمميفه املنظمممة بالتعمماون مممع احلكومممات، ووكمماالت األمممم  -20
 17.000املتحدة، ورمبكات املمزارعّي األسمريّي ومنظممات املنتجمّي واملؤسسمات البحثيمة، فقمد بمات اممع ا ن أكثمر ممن 

قانونيمة، واجتماعيمة  وضمع وتنفيمذ سياسمات، واسمرتاتيجيات وأطمرا. وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري، تدعم املنظمة بندً 
واقتصادية، فضماًل عمن احلموار بمّي القطاعمات، واملتعمدد املسمتويات وأصمحاب الشمأن حمول السياسمات والتعماون يف مما بمّي 

 بلدان اجلنوب.
 

عهممما، ويف إجمممراء حتلممميالت وتواصممل املنظممممة دعمممم البلمممدان يف وضممع معمممايري مشمممرتكة لتعريمممف الزراعممة األسمممرية وأنوا -21
أساسية ووضع مؤررات لتقييم حالة واياهات األنواع املختلفة للزراعة األسرية بشكل أفضل، مبا يف ذلك املسائل املتصملة 

 بالوصول إىل األسواو.
 

  . 21/2017Cالوثيقة من   د) 45الفقرة امرتات الصغرية ) طاعون: 4التوصية  -22
عتتتتن تنفيتتتتذ البرنتتتتامل العتتتتالظي لست صتتتتال طتتتتاعون البرنتتتتامل  ملتتتتل لجنتتتتةطلبتتتت  اللجنتتتتة ملتتتتل األمانتتتتة رفتتتتإ تقريتتتتر 

 .الصايرة الظجترات
 

أاممزت املنظمممة اجلولممة األوىل مممن االجتماعممات اإلقليميممة بشممأن خارطممة الطريممق الستئصممال طمماعون امممرتات الصممغرية  -23
 . 2015)أبريل/نيسمان  امرتات الصمغرية طاعوناستئصال كافحة و مّت حتديدها يف االسرتاتيجية العاملية مل ، كمايف تسع مناطق

. عممالوًة علممى ذلممك، مّت تنظمميم ثالثممة اجتماعممات 2017وأُطلقممت اجلولممة الثانيممة يف دورممنيب، طاجيكسممتان يف فرباير/رممباط 
نوفمرب/تشرين  15-13)دواال،  وأفريقيا الوسطى  ،2017ل أكتوبر/تشرين األو  19-15)عّمان،  الشرو األوسس إلقليمي
 . 2018مارس/آذار  22-20)داكا،  يف جنوب آسياو   2017الثاأ 

 
االجتممماع االفتتمماحي للشممبكة بعقممد  الربنمماما العمماملي الستئصممال طمماعون امممرتات الصممغريةحوكمممة ُأاممزت هيكليممة  -24

يف فينمما، النمسمما. وقممد أُنشممئت هممذه  2018العامليممة للبحمموث والتجممارب بشممأن طمماعون امممرتات الصممغرية يف أبريل/نيسممان 
القممائم علممى العلمموم حممول طمماعون و  االبتكمماري الشممبكة بوصممفها منتممدى للمشمماورات العلميممة والفنيممة مممن أجممل تعزيممز النقمما 

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

وقممد وضممعت أمانممة مكافحممة طمماعون امممرتات الصممغرية اسممرتاتيجية مشممرتكة بممّي منظمممة األغذيممة والزراعممة واملنظمممة  -25
رمركاء .تملمّي يق. وقمد حمّدد حتليمل للسموو العاملية لصمحة احليموان لتعبئمة املموارد ملكافحمة طماعون اممرتات الصمغرية والتسمو 

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

بالتعمماون مممع الشممركاء مبمما يف ذلممك مبممادرة مكتممب البلممدان األفريقيممة للممموارد احليوانيممة يف أفريقيمما، ورابطممة التعمماون  -26
اإلقليمممي يف جنمموب آسمميا، واهليئممة االقتصممادية املعنيممة باملارممية واللحمموم والثممروة السمممكية يف امموعممة االقتصممادية والنقديممة 

المممدعم لوضمممع خططهممما  اا مسمممتهدفً بلمممدً  76ممممن أصمممل  56يمممة املعنيمممة بالتنميمممة، تلّقمممى لوسمممس أفريقيممما واهليئمممة احلكوميمممة الدول
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحمة طماعون اممرتات الصمغرية. وقمد فّصملت همذه اخلطمس اخلطموات لتقيميم، ومكافحمة واستئصمال 
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ت اجلهممود املبذولممة حتديممد املمموارد فممريوس طمماعون امممرتات الصممغرية، واحلفمماط علممى املنمماطق اخلالصممة مممن هممذا الفممريوس. ومشلمم
املطلوبممة والمميت التزمممت المما السمملطات الوطنيممة لتنفيممذ خططهمما. واممري تنفيممذ أنشممطة مكافحممة طمماعون امممرتات الصممغرية يف 

يمة باستخدام املوارد اولية والتمويل من االحتاد األورول، والبنك الدوا، والصندوو المدوا للتنميمة الزراع ابلدً  20أكثر من 
وبع  الشمركاء الثنمائيّي. وقمد وضمعت مثانيمة ممن أصمل تسمعة أقماليم حما ا ن خططهما االسمرتاتيجية اإلقليميمة الستئصمال 

 .طاعون امرتات الصغرية
 

اون ممع االحتماد نّظمت منظمة األغذية والزراعة واملنظممة العامليمة لصمحة احليموان، بالتعم، 2018ويف سبتمرب/أيلول  -27
مممن  الشممراكات واالسممتثمار يف عمما  خمماليبشممأن مكافحممة طمماعون امممرتات الصممغرية حول:"إقامممة  اعامليًمم ارً األورول، مممؤمت

  إعمممادة التأكيمممد علمممى اإلرادة السياسمممية الدوليمممة الستئصمممال 1املمممؤمتر إىل: ) ورممممىطممماعون اممممرتات الصمممغرية" يف بروكسمممل. 
للحكوممممات للتأكيمممد علمممى التزامهممما السياسمممي باستئصمممال طممماعون   تممموفري منتمممدى 2طممماعون اممممرتات الصمممغرية يف العممما ؛ )

المدعم ممن الشمركاء يف املموارد لتنفيمذ برنماما استئصمال طماعون    احلصمول علمى3سمتثمارات الوطنيمة؛ )امرتات الصمغرية واال
طماعون اممرتات الصمغرية،  ا الفجوات التمويلية األهم يف الربناما العاملي الستئصمالاملؤمتر أيضً  وقد عاجلامرتات الصغرية. 

 .2030الزخم لبلوغ هد  عا  خاٍل من طاعون امرتات الصغرية حبلول عام  وبىن
 

   21/2017Cالوثيقة من   ا) 35الفقرة ) البقوليات: 5التوصية  -28
، البقتتول فتتي مجتتال عظتتلالمواصتتلة الظصتتلحة الظعنيتتين طلبتت  اللجنتتة ملتتل الظنةظتتة واألعضتتاء وجظيتتإ أصتتحاب 

 .2016في ذلك الترويل لها ما بعد عاغ  بظا
 

عّجلمت ببنماء خالل السمنة الدوليمة للبقوليمات إن اجلهود امللحوظة يف جمال التواصل اليت نظتها الفاو مع رركائها  -29
أمنممماط إنتممماا واسمممتهال  البقوليمممات.  إعمممادة تشمممكيلزخمممم كبمممري أّدى إىل زيمممادة الممموعي والتصمممّور إزاء أمهيمممة البقوليمممات، وإىل 

 بايماه تعزيممز الربنمماما بشمأن البقوليممات. ويف إطممار إرث السمنة الدوليممة للبقوليممات، وضمعت املنظمممة مطبوعممةً تعممل املنظمممة و 
صمدار مطبوعمة بشمأن المنظم يا جنوب الصحراء الكربى، وتقموم بتيسمري إ.اصيل البقوليات للمزارع املستدامة يف أفريق حول

ا لتحسمممّي التصمممنيف المممدوا : التحمممديات والفمممرص. كمممما وضمممعت املنظممممة اقرتاًحمممالزراعيمممة القائممممة علمممى اخلضمممار يف أفريقيممما
لالستهال  الفردي حسب الغرض من خالل تقسيم الفئات والتمييز بّي تسعة منتجات كحمّد أقصمى ذات جمماالت بيئيمة 

ليممات واسممتهالكها اإلحصمماءات بشممأن إنتمماا البقو  عممّززوسمموقية ّتلفممة. وإن حتسممّي التصممنيفات اإلحصممائية الدوليممة سممو  ي
على الصعيدين القطري والدوا. إضافًة إىل ذلك، رعت املنظمة املؤمتر الدوا السابع بشأن البحوث يف اخلضمار واألغذيمة 

ا إىل نتائا املشاورات الميت . واستجابًة إىل توصيات الدورة اخلامسة واخلمسّي بعد املائة ملس املنظمة، واستنادً 2018عام 
 انعقدت خالل السنة الدولية للبقوليات، وضعت املنظمة االقرتاحات التالية: 

 
  إنشمماء رممبكة للعمممل علممى البقوليممات توجههمما البلممدان حتممت مظلممة عقممد األمممم املتحممدة للعمممل مممن أجممل التغذيممة

  COAG/2018/INF/6نظر الوثيقة ا)

  البقوليممات غممري املسممتخدمة بشممكل كمماٍ : للممرتويا علممى الصممعيد الممدوا ألنممواع إصممدار مطبوعممات بشممأن أنممواع
 ا إىل تكيفها مع ظرو  بيئية هامشية. البقوليات القليلة االستخدام واليت قد يكون هلا جماالت .ّددة نظرً 
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   21/2017Cالوثيقة من  20)الفقرة  امليكروباتمضادات  مقاومة: 6التوصية  -30
اجع  اللجنة الظنةظة علل مواصلة تعاونها النشط مإ منةظة الصحة العالظية والظنةظة العالظيتة لصتحة الحيتوان 

، بظتا الظيلروبتاتفتي تنفيتذ معت ن األمت  الظتحتدة بشتون مقاومتة مضتادات الظصلحة الظعنيتين اخخترين وأصحاب 
 .القطاعات متعدد " ونهلواحدةصحة "نهل بالستعانة بفي ذلك تعزيز قدرات البلدان واألقالي  

 
منظمة األغذية والزراعة مع منظممة الصمحة العامليمة واملنظممة العامليمة لصمحة احليموان التعماون الثالثمي بشمأن  ّززتع -31

إثمر اعتمماد هنما رمامل للصمحة الواحمدة حيمث بُمذلت جهمود للوصمول إىل جمموعمة كبمرية ممن  امليكروبماتمقاومة مضادات 
يف ذلممك برنمماما األمممم املتحممدة للبيئممة. كممما رمماركت املنظمممة بشممكل كامممل يف العمممل الرفيممع املسممتوى أصممحاب الشممأن، مبمما 

، وقّممع املممدراء 2018مايو/أيممار  30. ويف امليكروبماتمضممادات المذي تقمموم بممه اجلمعيمة العامممة لألمممم املتحممدة بشمأن مقاومممة 
يوان ومنظمة الصحة العاملية ممذكرة تفماهم رماملة تضمم العممل العامون ملنظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احل

 .امليكروباتمضادات التعاوأ بشأن مقاومة 
 

املنظممة يف جمموعمة التنسميق املشمرتكة بمّي الوكماالت واملعنيمة  للمناخ واملوارد الطبيعيمة وميثل نائب املدير العام للفاو -32
يمؤدي العديمد دة يف دورهتما احلاديمة والسمبعّي. كمما اجلمعيمة العاممة لألممم املتحم، كمما أنشمأهتا امليكروبماتمضمادات مبقاومة 

من املوظفّي الفنيّي يف املنظمة دور األخصائيّي يف املوارد خالل املداوالت األسبوعية، ويف عمل امموعة يف جمال مقاومة 
نفيمممذ خطمممس عممممل وطنيمممة بشمممأن مراقبمممة والمممذي يتنممماول االتصممماالت والتغيمممري يف السممملو ، ووضمممع وت امليكروبممماتمضمممادات 
وأفضممل املمارسممات، والبحمموث والتنميممة واحلوكمممة. ومممن  امليكروبمماتمضممادات ، واحلممّد مممن اسممتخدام امليكروبمماتمضممادات 

 املتوقع تقدمي تقرير إىل األمّي العام قبل اختتام الدورة الثالثة والسبعّي للجمعية العامة لألمم املتحدة.
 

ار الصممادر بعممدها عمممن املنظمممة المممذا والقمممر  امليكروبمماتمضمممادات إثممر اعتممماد خطمممة العمممل العامليمممة بشممأن مقاومممة  -33
، أعممادت هيئممة امليكروبمماتمضممادات ، ورممواغل البلممدان األعضمماء بالنسممبة إىل التهديممد املتزايممد الممذي تطرحممه مقاومممة الشممأن

. ويراجمع فريمق املهمام مدونمة امليكروبماتمضمادات الدستور الغذائي تشكيل فريق املهام املخصي التمابع هلما واملعمين مبقاوممة 
واحتوائهمما، ولوضممع توجيهممات جديممدة  امليكروبمماتمضممادات املمارسممات القائمممة لديممه للتقليممل إىل احلممّد األدىن مممن مقاومممة 

يف املقر الرئيسمي للمنظممة  9اليت تنقلها األغذية. وقد ُعقد اجتماع خرباء امليكروباتمضادات مة للبلدان بشأن مراقبة مقاو 
لتممموفري املشمممورة هليئمممة الدسمممتور الغمممذائي حمممول دور بيئمممة إنتممماا األغذيمممة )مبممما يف ذلمممك  2018يونيمممو/حزيران  15إىل  11يف 

 اليت تنقلها األغذية. امليكروباتمضادات اواصيل  يف مقاومة 
 

بمدعم مممن ممموارد مممن خممارا امليزانيممة مممن اململكمة املتحممدة، والواليممات املتحممدة األمريكيممة واالحتمماد الروسممي، تعمممل و  -34
ا للمسممماعدة يف وضمممع وتنفيمممذ خطمممس عممممل وطنيمممة للصمممحة الواحمممدة يف جممممال مقاوممممة بلمممدً  25ا يف أكثمممر ممممن املنظممممة حاليًممم
، وتعزيممممز مراقبممممة مقاومممممة امليكروبمممماتضمممادات مب، مبمممما يف ذلممممك األنشمممطة لتحسممممّي األنظمممممة اخلاصممممة امليكروبمممماتمضمممادات 
. كممذلك، تممدعم امليكروبماتمضممادات وقمدرات املختممربات، ولتحسمّي املمارسممات يف جمممال اسمتخدام  امليكروبمماتمضمادات 

                                                      
 خبرياً يف املواضيع ذات الصلة من كافة أحناء العا . 20يضّم هذا االجتماع   9
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ميكنهما أن حتّسمن عمليمة مجمع املعلوممات  ، ولوضمع أدوات .مّددةاملنظمة األنشمطة اإلقليميمة إلرمرا  عمدد أكمرب ممن البلمدان
 وحتليلها، واإلدارة التدراية للتهديد.

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

وجهتة برامجيتة متعاونتة دع  اللجنة الظنةظة ملتل توديتة دور أكبتر بصتتتتفتها جهتة حلوميتة دوليتة صتتتتاحبة مصتتتتلحة 
في توفير الخبرات الفنية، وكذلك تعزيز دور األمانة الذا تضتتتتطلإ به وتوطيد التعاون بين البلتدان، باإلـتتتتتافة ملتل 

 تحستتتتين التوا ن بين األقالي .
 

الثممروة احليوانيممة واصمملت املنظمممة االضممطالع بممدورها النارممس يف امموعممة السممابعة جلممدول األعمممال العمماملي بشممأن  -36
ا أممممام املسممتدامة، حيممث تممدعو إىل الشممفافية واالنفتممما  يف عمممل امموعممة. لكممن ممما زالمممت القيممود يف امليزانيممة تشممكل حتممديً 

مموظفّي فنيمّي معماونيّي إثنمّي ممن  ألعممال. وقمد تعمّززت األمانمة بضممّ املنظمة لتوفري الدعم الفمين واإلداري األمثمل جلمدول ا
لمممدعم رممبكات العممممل التابعمممة جلمممدول  )قيممد اإلجمممراء   امممري توظيفمممه  ومممن أملانيممما )2018اير/رمممباط فرب  1 ذسويسممرا )منممم

يف تعزيممز التعمماون بممّي البلممدان مممن  اهاًممم ا. وتممؤدي املنظمممة دورً 2018األعمممال العمماملي بشممأن الثممروة احليوانيممة املسممتدامة عممام 
ديس أبابا، ومونغوليا، وأنقرة وبودابست. وتواصل املنظممة السمهر وأ ،خالل مكاتبها الوطنية واإلقليمية يف بنما، وسانتياغو

على احلفاط على التوزان اإلقليمي يف متثيل أعضاء امموعة التوجيهية جلدول األعمال العاملي )وخباصمة ممن القطماع العمام  
 وأصحاب الشأن بصورة عامة.

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

وثيقتتتة  معتتتدادلجنتتتة فرعيتتتة معنيتتتة بتتتاليروة الحيوانيتتتة، وطلبتتت  التتتداعي ملتتتل منشتتتاء قتراح لا بتتتاأحاطتتت  اللجنتتتة علظاتتت
هامعلومات أساسية و   .اللجنة في دورتها القادمةلل ع عـر

 
احليوانيمممة واالقمممرتا  بتشمممكيل جلنمممة فرعيمممة عممممل املنظممممة يف جممممال الثمممروة " بعنممموان، COAG/2018/11إن الوثيقممة  -38

 ، كممما تقممّدم وممة 2تلّخممي التحممديات والفممرص أمممام قطمماع الثممروة احليوانيممة )القسممم  "للجنممة الزراعممة معنيممة بممالثروة احليوانيممة
نمممة  . كممذلك، تسمممتعرض الوثيقممة ترتيبممات العمممل احلاليممة للج3الثممروة احليوانيممة )القسممم  يف جممممالاملنظمممة  نشممطةعامممة عممن أ

علمى   ، وتنماق  احلاجمة إىل إنشماء جلنمة فرعيمة معنيمة بمالثروة احليوانيمة4بالنسبة إىل القضايا املتصلة بالثروة احليوانية )القسم 
 . ويرد مشروع النظام المداخلي المذي ّمّدد اختصاصمات اللجنمة الفرعيمة 5ضوء املعايري اليت حّددها مؤمتر املنظمة )القسم 

. إمنا قبل إنشاء هذه اللجنة الفرعيمة، ينبغمي للجنمة البحمث يف ا ثمار اإلداريمة يقة، لتنظر فيه اللجنةوتشكيلتها يف مرفق الوث
 على ضوء تقرير يقدمه املدير العام. واملالية املرتتبة على هكذا قرار،

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

الزراعيمة الوطنيمة واإلقليميمة، مبما يف ذلمك ممن خمالل  رباماالمو  سياسماتالتعميم التغذيمة يف مراعاة رّجعت اللجنة البلدان على 
 .تقارير مرحلية منتةظة من خ ل تقرير تنفيذ البراملمصدار ا أيضا وطلب  ملل الظنةظة  ،التعاون بّي بلدان اجلنوب
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يف برنمماما العمممل وامليزانيممة  امشممرتكً  االتغذيممة موضمموعً ، اعتُممربت 2014إثممر املممؤمتر الممدوا الثمماأ بشممأن التغذيممة عممام  -40
. كممما أن التعممديالت المميت ُأجريممت يف هممذا الربنمماما أنتجممت مواءمممًة أفضممل لعمممل املنظمممة 2017-2016للمنظمممة للفممرتة 

لألمممن ا أكممرب للتغذيممة مممن خممالل معاجلممة األسممس االقتصممادية، واالجتماعيممة والبيئيممة الطويلممة األجممل بطريقممة أولممت اهتماًممم
. وأّمما اهاًمم االغذائي والتغذية، وخباصة تلك املتصلة مباررة مبفهوم النظم الغذائية املسمتدامة حيمث يمؤدي قطماع الزراعمة دورً 

وأعطمى أمثلمًة عمن  ، فقمد دمما التقمارير بشمأن التغذيمة،2017-2016التقرير الثاأ بشأن تنفيذ الربناما الذي يغطي الفرتة 
ن تكممون االسممتثمارات املراعيممة للتغذيممة متضممّمنة يف االسممتثمارات الزراعيممة يف العديممد مممن البلممدان التقممدم اوممرز يف ضمممان أ
  .69األفريقية وا سيوية )الفقرة 

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

علتل  اتددتتحقيت  أهتداا التنظيتة الظستتدامة و متن أجتل الزراعتة تضتطلإ بته الدور الر يسي التذا أقر ت اللجنة ب
القتصتادا والجتظتاعي ، وهتي: البعتد بتين األبعتاد الي ثتة ل ستتدامة اتوا ناتتحقت  إلجراءات التتي تشجيإ اـرورة 
 د األسظان.يومصاالحراجة قطاعات الزراعة و مندرجة علل نحو أكبر ـظن والتي تلون  ،والبي ي

 
بممذل جهودهمما بايمماه العمممل علممى املسممتوى العمماملي، واإلقليمممي والمموطين لتعزيممز الممنُمُها المميت حتقممق تواصممل املنظمممة و  -42
وُتشممر  الزراعممة، إىل جانممب قطمماعي مصممايد األبمما  والغابممات، يف خطممة العمممل لعممام  بممّي األبعمماد الثالثممة لالسممتدامة اتوازنًمم

فهممي ُتسممتخدم إلطممالو احلمموار علممى مسممتوى  ،األغذيممة والزراعممة. وأّممما املبممادىء اخلمسممة للرشيممة املشممرتكة السممتدامة 2030
 السياسات حول هُنا أكثر تكاماًل، ومشرتكة بّي القطاعات ومتعددة األهدا  إزاء هذه القطاعات.

 
، أوضمحت املنظممة اهلمد  المذي سمو  2030ومن خالل املواءمة بّي إطار النتائا وأهدا  خطة العممل لعمام  -43

مجيمع جهودهما يف دعمم البلمدان يف أهمدا   عدفيه. وبذلك، تضمن املنظمة أن تسا مسامهتهإىل مدى يساهم عملها فيه و 
 .2030ا يف خطة العمل لعام التنمية األوسع نطاقً 

 
 واجلهمات الفاعلمة وعلى املستوى القطري، لطاملا عملت املنظمة بشكل وثيق مع نظرائها لدعم مشاركة قطاعاهتما -44

ية املستدامة. وهذا يشمل املشاركة النارطة يف احلوار الوطين حول أهدا  التنمية املستدامة، فضاًل يف عملية أهدا  التنم
ا هلمذه اجلهمود، . ودعًمم2030عن التوعية ضمن القطاعات الزراعيمة إزاء المدور المذي قمد تؤديمه يف تنفيمذ خطمة العممل لعمام 

يفيمة إرمرا  قطاعمات الزراعمة يف عمليمة أهمدا  التنميمة تصمف ك 10وضعت املنظممة جمموعمًة ممن اخلطموط التوجيهيمة العمليمة
إجممراًء تسمماعد يف توحيممد عممدة قطاعممات للتنميممة الزراعيممة والريفيممة يف إطممار برنمماما التنميممة القطممري  20املسممتدامة، وحممّددت 

ألمممم املتحممدة األوسممع نطاقمماً. ومممن حيممث رصممد أهممدا  التنميممة املسممتدامة، متثممل منظمممة األغذيممة والزراعممة الوكالممة الراعيممة ل
ا ألهمممدا  التنميمممة املسمممتدامة يتصمممل العديمممد منهممما بالزراعمممة املسمممتدامة، والغابمممات ومصمممايد األبممما ،  حمممد وعشمممرين مؤرمممرً وال

مؤرممرات أخممرى. وقممد عممّززت املنظمممة قممدراهتا التنسمميقية يف هممذا امممال مممن خممالل إنشمماء  سممتةأهنمما وكالممة مسممامهة يف  كممما
مكتب كبري اإلحصائيّي، يكون مسؤواًل عن رصد أهدا  التنمية املستدامة للمؤررات اليت تكون املنظمة وكالة راعية هلا. 

                                                      
10  en.pdf9900EN/i9900/I3http://www.fao.org/ 
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ل ور  عممل تدريبيمة، ووضمع وحمدات خّصصت موارد .ددة لتطوير منهجيات رصد وتنمية قدرات البلدان ممن خمال وقد
 للتعليم اإللكرتوأ بشأن رصد أهدا  التنمية املستدامة.

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

 ، الخاصتتة أن خطتتة العظتتل الظتصتتلة بالستتتراتيجية وأاتتارت ملتتل رحب تت  اللجنتتة بالستتتراتيجية الخاصتتة بتاي تتر الظنتتّا
بظستاعدة نةظتة الظتقتوغ علتل أهظيتة أن اللجنتة ، واتد دت الظراجإاإلطار الستراتيجي بتاير الظنّا ستدرا ـظن 
 راعيتة نُتهُتل  وجتودبظتا يلفتل الفنيتة  هاالظؤسستية وقتدرات هاوعظليات هاتعزيز أطر من أجل البلدان، بناءا علل طلبها، 

 .الظنّاللتصدا لتاير القطاعات مشتركة بين سليظة ومتلاملة 
 

ا اسمممرتاتيجية املنظممممة بشمممأن تغمممرّي املنممماخ يف دورهتممما احلاديمممة والعشمممرين بعمممد املائمممة يف اعتممممدت جلنمممة الربنممماما ربيًممم -46
امليزانيمة واملموظفّي املخّصصمّي لتغمري ب املتعّلقمة تفاصميلال. وتضّم هذه االسرتاتيجية خطة عممل. كمما تمرد 2017مارس/آذار 
 3.7. وتتممواءم خطممة العمممل مممع االسممرتاتيجية، حيممث يممتم ختصمميي 2019-2018نمماما العمممل وامليزانيممة للفممرتة املنمماخ يف بر 

م ف ممن وطأتمه، مبما يف ذلمك لمدعمليون دوالر أمريكي وسبع وظائف فنيمة جديمدة ملبمادرة التكيمف ممع تغمري املنماخ والتخفيم
تممّي مممن دفعا علممى ووافقممت جلنممة الربنمماما أيًضمم الصممغرية الناميممة.البلممدان يف احلصممول علممى متويممل املنمماخ ودعممم الممدول اجلزريممة 

ن فرتة السنتّي املخصصة للصندوو اخلاص ألنشمطة متويمل ا تبقى عمليون دوالر أمريكي، مم 3.8التمويل، تبلغ كل منهما 
 وع يف إطار صندوو املنا  األخضر.من أجل دعم البلدان يف إطالو صياغة اقرتا  املشر  -التنمية

 
كممذلك، يشممكل دعممم املنظمممة للبلممدان يف تعزيممز أطرهمما وقممدراهتا املؤسسممية، مبمما يف ذلممك يف الوفمماء بالتزاماهتمما يف جمممال  -47

يف االسممرتاتيجية. وتشممار  املنظمممة علممى حنممو وثيممق يف خطممة عمممل مممراك ، وتعمممل  اا أساسمميً ، مكونًممااملسممامهات املقممررة وطنيًمم
بشممكل وثيممق مممع االتفاقيممة اإلطاريممة لألمممم املتحممدة بشممأن تغممري املنمماخ، ومممع مناصممري املنمماخ يف بولنممدا وفيجممي لضمممان احلفمماط 

اعتممماد القممرار املتصممل بعمممل كورونيفيمما  علممى أمهيممة قطمماعي األغذيممة والزراعممة يف مممؤمتر األطممرا  الرابممع والعشممرين. كممما رممّكل
 بارزة جديدة للعمل يف جمال املناخ يف قطاعات الزراعة. املشرت  بشأن الزراعة خالل مؤمتر األطرا  الثالث والعشرين .طةً 

 
واتفقممت جلنممة الزراعممة علممى البحممث يف إمكانيممة إنشمماء جلنممة فرعيممة ّصصممة متصمملة بتغممري املنمماخ. إمنمما مممع اعتممماد  -48
، 2019-2018لدورة األربعّي ملؤمتر املنظمة ملوضوع فرتة السنتّي "تغرّي املناخ وآثاره على عمل املنظممة وأنشمطتها" للفمرتة ا

ائا املناقشممات حممول موضمموع فممرتة ميكممن اسممتعراض احلاجممة إىل إنشمماء جلنممة فرعيممة ّصصممة معنيممة بتغممرّي املنمماخ مممع مراعمماة نتمم
املناخ. ومن رأن مناقشات إضافية حول إمكانية إنشاء جلنة فرعيمة أن تبحمث يف مما تغري ع تنفيذ اسرتاتيجية تّي، وتتبّ نسال
أو أنمه ينبغمي إرمرا  جلمان فنيمة أخمرى، وخباصمة جلنمة  من صالحية جلنة الزراعة وحمدها،ينبغي أن يكون هذا األمر كان إذا  

 مصايد األبا  وجلنة الغابات.
 

   21/2017Cالوثيقة من   ا)45، 32الفقرتان الرتبة ): 12التوصية  -49
لتربتة ل ة ومعتداد الخريطتة العالظيتة لللربتون العضتواالتربتالظتعلقتة بلظعلومتات لاللجنة منشاء النةاغ العتالظي  أيدت

تعب تة الهادفتة ملتل  امواصتلة جهودهتناادت الجظعية العامتة للشتراكة العالظيتة متن أجتل التربتة ، و 2017بحلول عاغ 
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الفنتي ألصتحاب الحيتا ات دعظهتا ست مة األغذيتة و فتي مجتال ا تلييتف عظلهتا الظنةظتة أيضاتالظوارد. وطلب  ملل 
 .اخفات الستخداغ اخمن لألسظدة ومبيداتيخص الصايرة علل الظستوى الظحلي في ما 

 
دورتممه اخلامسممة واخلمسممّي بعممد املائممة للخطمموط التوجيهيممة الطوعيممة لممإلدارة املسممتدامة منممذ إقممرار جملممس املنظمممة يف  -50

بشمكل نارمس نشمرها  لمنظممةالشمراكة العامليمة ممن أجمل الرتبمة التابعمة ل أمانة تدعم، 2016للرتبة يف ديسمرب/كانون األول 
ا مثل أسرتاليا وكوسمتاريكا اختمذت اإلجمراءات أصماًل لتنفيمذها، يف حمّي أن إيمران يد القطري. فإن بلدانً عصوتطبيقها على ال

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

الكربمون العضموي يف  ا آخر متثمل بتنظميم نمدوتّي عمامليتّي: النمدوة العامليمة حمولكذلك، اختذت األمانة إجراًء هامً  -51
 2018مايو/أيمممممار  4إىل  2، والنمممممدوة العامليمممممة بشمممممأن تلممممموث الرتبمممممة املنعقمممممدة يف 2017ممممممارس/آذار  25إىل  23الرتبمممممة يف 

 ثنتان يف املقر الرئيسي للمنظمة .وانعقدت اال)
 

دعم عملية وضع  تشملالتوصيات  إىل وضع جمموعة من 2017وخلصت الندوة العاملية بشأن تلوث الرتبة لعام  -52
اضمممي الممميت تعمممّزز  ايمممة الكربمممون العضممموي يف فيمممذ اسمممرتاتيجيات إدارة الرتبمممة واألر السياسممات واإلجمممراءات للتشمممجيع علمممى تن

الرتبممة، واحتجممازه، وقياسممه، ووضممع خريطممة لممه، ورصممده واإلبممالغ عنممه. كممما أن التوصمميات متمحممورة حممول ثالثممة مواضمميع 
يف أنممواع .ممددة مممن الرتبممة.  العضمموي يف الرتبممة، واحلفمماط علممى أرصممدته وزيادهتمما وإدارهتممرئيسممية ترّكممز علممى تقيمميم الكربممون ا

خريطممممة عامليممممة للكربممممون العضمممموي يف الرتبممممة مّت إطالقهمممما يف الشممممراكة العامليممممة مممممن أجممممل الرتبممممة  تلنممممدوة، وضممممعلنتيجممممة كو 
 .2017ديسمرب/كانون األول 

 
مجمع املعلوممات املتاحمة واملعمار  العلميمة بشمأن تلموث همدفت إىل فقمد  ،11وأّما النمدوة العامليمة بشمأن تلموث الرتبمة -53

د؛ املخمماطر المميت يطرحهمما إلنتمماا األغذيممة وسممالمتها، للصممحة البشممرية وللبيئممة؛ الممُنها إزاء تقيمميم ر او الرتبممة يف ممما  ممّي: املمم
ا متاحممة يف ملضممي قممدمً الرئيسممية، وسممبل اتاجات والتوصمميات املخمماطر؛ والتقنيممات املتطممورة ملعاجلممة املواقممع امللّوثممة. وإن االسممتن

ترمممي إىل دعممم عمليممة وضممع السياسممات واإلجممراءات فهممي . وأّممما التوصمميات 12وثيقممة النتيجممة بعنمموان "احلممّل لتلممّوث الرتبممة"
 للتشجيع على تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة بإدارة الرتبة والتخطيس الستخدام األراضي اليت تعمّزز الوقايمة ممن تلموث الرتبمة،

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

جمموعمة اخلمرباء الفنيمة احلكوميمة الدوليمة املعنيمة بالرتبمة اخلريطمة و الشمراكة العامليمة ممن أجمل الرتبمة وقد وضعت أمانة  -54
نفيذ برناما لتنمية قدرات اخلرباء الوطنيّي. ويتّم وضع النظام العماملي ملعلوممات العاملية للكربون العضوي يف الرتبة. وجرى ت
إنشاشها مع الرتبة. وأّما الشبكة العاملية ملختربات الرتبة  أقسام إقليمية يف آسيا وأمريكا الالتينية. فقد مت ّ

 

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

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

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ar/
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احلكوميمممة الدوليممة املعنيمممة بالرتبممة أن مثمممة وبممدعم ممممن الوحممدات املعنيمممة يف املنظمممة، اعتمممربت جمموعممة اخلمممرباء الفنيممة  -55
ضممرورة لتأديممة دور اسمممتباقي يف تنفيممذ اجلممزء املتعلمممق باخللممل يف املغمممذيات يف اخلطمموط التوجيهيممة الطوعيمممة لممإلدارة املسمممتدامة 

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

   21/2017Cالوثيقة من  38 الفقرة) االبتكار :13التوصية  -56
تإ استتراتيجياتها علتل أكبر في مستاعدة البلتدان والظجتظعتات الظحليتة دوراا الظنةظة بون تؤدا أوص  اللجنة  ـو

اتتراكة متتإ ـتتظن  ،ل حتياجتتات يناتتاملوتقيتتي  تشتتخيص مجتتراء متتن ختت ل  ةالزراعيتت اتالخاصتتة بنةتتاغ البتلتتار 
وأصتتحاب الظصتتلحة اخختترين، اإلراتتاد و البحتتو  مؤسستتات الختتاص و الظتتزارعين واألوستتاك األكاديظيتتة والقطتتاي 

 تقارير مرحلية منتةظة ملل اللجنة.فض  عن رفإ 
 

نّظممممت الفممماو اجتمممماعّي إقليميمممّي حمممول التكنولوجيمممات احليويمممة الزراعيمممة يف المممنظم الغذائيمممة املسمممتدامة والتغذيمممة؛  -57
وأفريقيما جنموب الصمحراء الكمربى يف نوفمرب/تشمرين الثماأ  2017وخباصة يف إقليم آسميا واوميس اهلمادىء يف سمبتمرب/أيلول 

تمنّظم الفماو النمدوة سو  للمنظمة. إضافًة إىل ذلك،  ةاإلقليمي اتاملؤمتر يف إثيوبيا. ومّتت مناقشة التوصيات خالل  2017
يف املقمر الرئيسمي  2018نوفمرب/تشمرين الثماأ  23إىل  21 الفمرتة ممن الدولية بشأن االبتكار الزراعي للمزارعّي األسمريّي يف

خدمه املنظممة لالبتكمار الزراعمي لغمرض التعريمف المذي تسمت 2014للمنظمة. ونّق  التقرير عن حالة األغذيمة والزراعمة لعمام 
منتجممممات،  اسممممتخدامالنممممدوة علممممى النحممممو التاا:"االبتكممممار الزراعممممي هممممو العمليممممة المممميت يقمممموم مبوجبهمممما األفممممراد واملنظمممممات ب

للمرة األوىل يف سياو .ّدد من أجل زيادة الفعالية، والتنافسية، والقدرة  أصالً  عمليات أو طرو تنظيم جديدة أو قائمة أو
البيئيممة، وتسمماهم بالتمماا يف األمممن الغممذائي والتغذيممة، والتنميممة االقتصممادية  مود يف وجممه الصممدمات أو االسممتدامةلممى الصممع
 "اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. أو
 

سمتوى وتواصل املنظمة تيسري برناما الزراعة املدارية، وتنفيذ تنمية القدرات ملشروع نُظم االبتكار الزراعي علمى امل -58
العمممل مبشممروع  يبممريو وزامبيمما بممدعم مممن الصممندوو الممدوا للتنميممة الزراعيممة. كممما اممر دوليت لممالعمماملي. واممري وضممع مشممروع 

 آخر يف السلفادور بدعم من احلكومة اإليطالية.
 

الفمرتة وتنجز املنظمة وضع منهجية للتشخيي الوطين لمنظم االبتكمار الزراعمي. وسمو  يمري األنشمطة التاليمة يف  -59
: )أ  اجتمماع مشماورة للخمرباء السمتعراض وتوطيمد املنهجيمة لتشمخيي 2018رب/كانون األول ماملمتدة بّي مايو/أيار وديس

 ؛ )ب  سمو  ُامرى اختبمار جمدوى ملنهجيمة التشمخيي يف 2018يونيو/حزيران  15-13نظم االبتكار الزراعي )باريس، 
 و وتنزانيا.سبوركينا فا

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

جظيتإ اللاتات صدر ب، الذا 2020ظي للتعداد الزراعي من البرنامل العالالظجلد األول مضظون علل اللجنة أثن  
وتو يتتإ الحتبتتاا الحتترارا البي تتة/انبعاثات غتتا ات علتتل غتترار مواـتتيإ جديتتدة بإـتتافة الرستتظية للظنةظتتة. ورح بتت  

 مصتدار الظجلتد اليتاني متنالظنةظة ملتل كذلك دع   و  .. كذلكفيظا يتعل  بالحيا ة األسرـظن  لقرارات اإلداريةا
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الجوانتتتب  موحتتتدة بشتتتونتوجيهيتتتة  االبلتتتدان خطوطاتتتفتتتي وقتتت  قريتتتب إلعطتتتاء العتتتالظي للتعتتتداد الزراعتتتي البرنتتتامل 
 التشايلية إلجراء التعداد.

 
سممتعراض نظممراء مممن جانممب ال 2020املي للتعممداد الزراعممي لعممام مممن الربنمماما العمم 2شممروع املراجممع للجممزء خضممع امل -61

شممماورة عامليمممة حتمممت مظلمممة اللجنمممة اإلحصمممائية لألممممم املتحمممدة. وضمممّمت املشممماورة العامليمممة ملإدارة اإلحصممماءات يف كنمممدا،   
مكاتمممب اإلحصممماءات الوطنيمممة يف مجيمممع البلمممدان األعضممماء يف املنظممممة والعديمممد ممممن املنظممممات الدوليمممة ذات الصممملة )مثمممل 

االقتصممادية ألوروبمما، وصممندوو األمممم  املكتممب اإلحصممائي لالحتمماد األورول، ومنظمممة العمممل الدوليممة، وجلنممة األمممم املتحممدة
املتحدة للسكان، ورعبة اإلحصاءات يف األمم املتحمدة والبنمك المدوا . وقُمّدمت مسمودة هنائيمة للمدورة التاسمعة واألربعمّي 

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

األعضمماء علممى إجممراء تعممداد زراعممي واحممد علممى األقممل يف الفممرتة وحثّمت اللجنممة اإلحصممائية لألمممم املتحممدة البلممدان  -62
 2020، وطلبمممت إىل البلمممدان، والشمممركاء يف املممموارد وجهمممات ماحنمممة أخمممرى تعبئمممة املممموارد لتنفيمممذ جولمممة العمممام 2016-2025

 للتعدادات الزراعية.
 

إىل  اترمجتهمممما أيًضمممم ريويمممم ا لطباعتهمممما ونشممممرها يف وقممممت الحممممق.دً يممممواممممري حتريممممر وتصممممميم املسممممودة النهائيممممة مته -63
 الفرنسية، واإلسبانية، والصينية، والروسية والعربية.

 
ا تعبئمممة املممموارد ممممن أجمممل تنظممميم سلسممملة ممممن الطممماوالت املسمممتديرة اإلقليميمممة لتقمممدمي ونشمممر وحتممماول املنظممممة حاليًممم -64

يف البلممدان األعضمماء. وتواصممل املنظمممة مسمماعدة  2020الثمماأ مممن الربنمماما العمماملي للتعممداد الزراعممي لعممام  املممداسممتخدام 
 البلدان األعضاء يف ختطيس وتنفيذ تعداداهتا الزراعية مبا يتمارى مع اخلطوط التوجيهية للربناما.

 
السممممممنوات العشممممممر للممرباما املتعلقممة بأمنمماط االسممتهال  واإلنتمماا املسممتدامة الصممادر عممن األمممم إطممار  :16التوصتتية  -65

  C 2017/21الوثيقة من   هم) 45)الفقرة املتحدة 
للبترامل ستنوات إطتار العشتر ب يتعلت غذية الظستتدامة فتي متا طلب  اللجنة ملل الظنةظة تعزيز عظلها بشون نة  األ

 .الظتعلقة بونظاك السته ن والنتاا الظستدامة
 

، أقممممّرت اللجنممممة االستشممممارية املتعممممددة أصممممحاب الشممممأن التابعممممة لربنمممماما الممممنظم الغذائيممممة 2017يف فرباير/رممممباط  -66
مبمادرات رئيسمية، حيمث تولّمت  مثماأاإلطار العشري للرباما املتعلقة بأمناط االستهال  واالنتاا املسمتدامة املستدامة ضمن 

  "األمنماط الغذائيمة املسمتدامة يف سمياو المنظم 1منهما: ) أربعةمنظمة األغذية والزراعة مع منظمة األمم املتحدة للبيئة قيادة 
من أهدا  التنمية املسمتدامة بشمأن احلمّد ممن الفاقمد واملهمدر يف األغذيمة"؛  3-12  حتقيق املقصد 2الغذائية املستدامة"؛ )

ملسممتهلكّي علممى نطمماو   "االسممتدامة علممى امتممداد سالسممل القيمممة: حتديممد وتعزيممز املبممادرات اوليممة المميت تممربس املنتجممّي وا3)
يف إطمار  2017ما الذي يكسبه املزارعمون"". إن األنشمطة األساسمية املنفمذة عمام  -النظم الغذائية املستدامةو   4صغري"؛ )

"وضممع خطممموط توجيهيمممة السمممتدامة الممنمس الغمممذائي املتوسمممطي يف إقلممميم  املبممادرات الرئيسمممية تضمممم: وررممة عممممل فنيمممة حمممول
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رة عمل دولية حول "األمناط الغذائية املسمتدامة يف سمياو المنظم الغذائيمة املسمتدامة"؛ ووررمة األبي  املتوسس"؛ وور  البحر
 عمل دولية بشأن "الفرص والتحديات أمام النظم الزراعية الغذائية املستدامة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب".

 
الممنظم الغذائيممة املسممتدامة متر العمماملي األول لربنمماما سممامهت املنظمممة يف دعممم تنظمميم املممؤ  ،2017يف يونيممو/حزيران  -67

 اإلطار العشري للرباما املتعلقة بأمناط االستهال  واالنتاا املستدامة، الذي انعقد يف بريتوريا، جنوب أفريقيا.ضمن 
 

ن الممنظم الغذائيممة املسممتدامة ضممموتسمماهم املنظمممة اليمموم بشممكل نارممس يف مسممارات عمممل متعممددة ضمممن برنمماما  -68
بمّي  اا مشمرتكً ا راماًل جديدً برناجمً  ااإلطار العشري للرباما املتعلقة بأمناط االستهال  واالنتاا املستدامة. وقد وضعت أيضً 

المنظم الغذائيمة الوكاالت، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للبيئة ومبساعدة مالية من سويسرا، لتوفري الدعم لعمل برنماما 
الربناما املشرت  بّي الوكاالت عمل املنظمة يف جمال النظم الزراعيمة والغذائيمة، ممع أوجمه تمآزر بمّي  املستدامة. وسو  يعّزز

 الرباما االسرتاتيجية اخلمسة.
 

   21/2017Cالوثيقة من  34 )الفقرة املهمة عاملًيانظم الرتاث الزراعي : 17التوصية  -69
ـتتتتظن أهتتتتدافها  اعالظياتتتتالظهظتتتتة نةتتتت  التتتتترا  الزراعتتتتي ة اتتتتجع  اللجنتتتتة الظنةظتتتتة علتتتتل مواءمتتتتة برنتتتتامل وأنشتتتتط

 .القطرا واإلقليظيالظستويين تنفيذ علل الالستراتيجية من خ ل آليات 
 

استخدام آليات تنفيذ توسيع قاعدة التمويل ب يفالبلدان األعضاء  املهمة عاملًيانظم الرتاث الزراعي أمانة  دعمت -70
همذه المنظم مثمل "المرتويا  مفاهيم دما وقد سّهلتبراما املنظمة مثل برناما التعاون الفين أو مرفق برناما التعاون الفين. 

"نسممبة الزراعمة األسممرية" يف أطممر الربجمممة و"حتسممّي إدارة املمموارد"، وللزراعمة املسممتدامة أو اإلدارة املسممتدامة للممموارد الطبيعيمة"، 
 .االقائمة أصاًل أو املصممة حديثً قطرية ال
 

المذين مّت املهممة عامليًما اإلقليميمة لمنظم المرتاث الزراعمي  جهمات االتصمال وتبمادل املعلوممات ممع وقد تعّزز االتصال -71
 البلممدان األعضمماء يف إعممداد اقرتاحممات دعممم مممن أجممل املهمممة عامليًمماجهممات اتصممال إقليميممة لممنظم الممرتاث الزراعممي كتعييممنهم  
 واملشاركة يف أنشطة املتابعة. ،ذه النظمال متصلة

 
 اإلجراءات التي تقترحها اللجنة -ثالياا

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


