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 املؤمتر

 الدورة األربعون

 2017يوليو/ متوز  8-3روما، 

 الشمالية مريااتقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الرابع أل

 (2016مارس/ آذار  22-21)أوتاوا، كندا، 

 

 بنود متهيدية -أّواًل
 

 تنظيم املؤمتر

 

 يف أوتدداواك كنددداك  )املددؤمتر امقليمددي   الشددمالية مريكدداُعقددد املددؤمتر امقليمددي غددا الرعددي الرابددع أل      -1

 . 2016مارس/آذار  22و 21يف 

 

الشدماليةك كنددا    مريكدا وشارك يف املؤمتر ممثلدو  مدن البلددين يف إقلديم منظمدة األغذيدة والزراعدة )املنظمدة  أل         -2

 األغذيدة  ملنظمدة  االتصدا   مكتد  ك مددير  Ajay Markanday. وضّم احلضدور أيضداا السدّيد    املتحدة األمريكيةوالواليات 

ر بواسدةة املدؤمتر   . كما شارك مسؤولو  رفيعو املستوى من الفاو يف أقسام متعدددة مدن املدؤمت   الشمالية أمريكا مع والزراعة

 عرب الفيديو.

 

كدبا املفاوضدا الدزراعيا يف وةارة الزراعدة      Frédéric Seppeyوتشارك يف رئاسة االجتمداع كدّل مدن السدّيد      -3

كية لشؤو  املدزارع وادددمات   ينائ  وكيل وةارة الزراعة األمر Jonathan Cordoneة يف كنداك والسّيد واألغذية الزراعي

 الزراعية ادارجية. 
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 بالتشارك مريكياملالحظات االفتتاحية من الرئيسا الكندي واأل

 

وكدذل    يف امقلديم  غدا الرعدي   االجتماع بالتحّدث عن القيمة املضافة للمؤمتر امقليمدي  Seppeyافتتح السّيد  -4

للمنظمة. وشّدد على إتاحة املؤمتر امقليمي غا الرعي حلوار صريح ومفتدو  بدا املشداركا. إضدافة إىل ذلد ك اعتدرب       

. وميّكن هذا الرتكيز إقلديم  املستوى العامليعمل املنظمة على  يفأّ  جما  الرتكيز الرئيسي للمؤمتر يص   Seppeyالسّيد 

 لشمالية من توفا التوجيهات واآلراء لكي تسرتشد بها األمانة وغاها من الدو  األعضاء. ا أمريكا

 

 مبالحظددات افتتاحيددة بالنيابددة عددن الواليددات املتحدددة. و ددّدث  Cordoneوأدىل الددرئيب بالتشددارك السددّيد  -5

 الضدوء  Cordoneالسدّيد   لطوسد عن أهمية ضدما  إمددادات غذائيدة آمندة ووافدرة ومعقولدة التكلفدة ومسذيدة ومسدتدامة.          

على جماالت متعددة يتعّين علينا تعزيزها ودعمهاك مبا يف ذل  مكافحة األمراض واآلفات احليوانية اليت ميكن أ  متّثل 

صحة امنسا ؛ تشجيع مجع البيانات والبحوث؛ تعزيز  رير التجدارة؛ بنداء القددرات؛ دعدم املنظمدات      على تهديداا 

ور السدذائي وادا  اددرباء املشدرتكة بدا منظمدة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة العامليدةك            الدولية من قبيل الدست

واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتك واملنظمة العاملية لصحة احليوا ؛ اعتماد التكنولوجيات ااديدة واالبتكدار؛ واايدة   

 بيئتنا على حنو جّيد. 

 

 اعتماد جدو  األعما 

 

 .  ألفر جدو  أعما  االجتماع املرفق بهذا التقرير يف امللحق اعتمد املؤمت -6

 

 الشمالية واألهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة أمريااأولويات  -ثانيًا
 

 الشمالية أمريكاتقرير عن عمل منظمة األغذية والزراعة لدعم أولويات 

 

مدير مكتد    Boyd Haightنائ  مدير عام املنظمة لشؤو  العمليات والسّيد  Daniel Gustafsonعرض السّيد  -7

عن تنفيذ الفاو لربنامج العمل وامليزانية للمنظمة. و ّدثا بصدورة    ديثاااالسرتاتيجية والتخةيط وإدارة املوارد يف املنظمة 

 الشدمالية  مريكدا متر امقليمي غدا الرعدي أل  الشمالية اليت حّددت يف املؤ مريكاخاصة عن تضما األولويات امقليمية أل

ك 2017-2016و 2015-2014ك يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمةك يف برناجمي العمل وامليزانية للفرتة 2014يف عام 

 . 2015-2014والنتائج اليت مّت  قيقها يف الفرتة 

 

الشدمالية يف سدياب برنداجمي العمدل      أمريكدا لعمل الفاو حتى اآل  ملعاادة أولويدات    عن تقديرهاملؤمتر  أعربو -8

بأّنه بعد مرور ثالثة أشهر فقط على تنفيذ برنامج العمل وامليزانيدة   مقّرااك 2017-2016و 2015-2014وامليزانية للفرتة 

 كّلهدا.  الشمالية إىل مزيد من األنشةة اليت تتناو  أولويات امقليم على امتداد فرتة السدنتا  أمريكااحلاليك يتةّلع إقليم 
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على رغبته يف أ  ترّكز الفداو بصدورة أكدرب علدى العمدل       شّدداملؤمتر إىل أّ  أولويات امقليم هي عاملية بةبيعتهاك و أشارو

الشمالية املتعّلقة بالزراعة الذكية مناخياا والزراعدة املراعيدة للتسذيدة؛ ربدط صدسار املدزارعا        أمريكاالذي يعاجل أولويات 

اعيددة؛ أثددر اتفاقددات صدديد األعدداك علددى مصددايد األعدداك الصددساة النةدداب؛ امدارة املسددتدامة بشددبكات التجددارة الزر

للسابات/حوكمة السابات؛ وإدماج املساواة با اانسا يف سائر جماالت العمدل علدى مجيدع املسدتويات تبعداا لسياسدة       

 املنظمة بشأ  املساواة با اانسا. 

 

 ىل منظمة األغذية والزراعةالشمالية بالنسبة إ أمريكاأولويات 

 

للعمدل املعيداري للمنظمدة وأنشدةتها املتصدلة باملعدايا وادةدوي التوجيهيدة          عدن تقدديره العميدق   املدؤمتر   عّبر -9

 املدؤمتر  طلد  عدالوة علدى ذلد ك    واملنظمة على ةيادة جهودها يف جما  بنداء القددرات التنظيميدة.     شّجعواملمارسات. و

أ  تواصل توفا معلومات حمايدة وقائمة على البّينات ملساعدة صسار املزارعا على ةيادة امنتاجية وامنتداج   مةظاملنإىل 

بصورة مستدامةك مبا يف ذل  من خال  استخدام التكنولوجيات احليوية؛ وأ  تعمل علدى إقامدة شدراكات مدع وكداالت      

 الشمالية.   أمريكاند تنفيذ أولويات أخرى لألمم املتحدة ومع اجملتمع املدني والقةاع اداص ع

 

 عّبدرت عدن تةّلعهدا   لن تسّير إطارهدا االسدرتاتيجي الدراهن بشدكل ملحدو ك و      فاوالشمالية أّ  ال أمريكا وقّدرت -10

ك 2030 دةدة عدام  إىل أ  تواصل املنظمة مواءمة مؤشرات األهداف االسرتاتيجية مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

ألنشةة الفاو يف جما  ااية سدبل   عن تقديرهاملؤمتر  أعربهمية وضع خط أساس لقياس األداء. وأخاااك على أ مشّددةا

 املعيشة خال  األةمات الوطنية وامقليمية. 

 

وشّدد املؤمتر على ضرورة مراعاة األولويات املذكورة يف تقارير املؤمترات امقليميدةك مبدا يف ذلد  تقدارير املدؤمتر       -11

 طلد  الشماليةك عند إعداد وتنفيذ برنامج العمدل وامليزانيدة للفدرتات املاليدة املسدتقبليةك و      مريكاغا الرعي أل امقليمي

الشماليةك على النحو احملدّدد يف امللحدق بداءك     أمريكاإىل الفاو إعداد تقرير مماثل بشأ  التقّدم احملرة يف تنفيذ أولويات 

 . 2018الشمالية يف عام  مريكاألغذية والزراعة امقليمي غا الرعي ادامب ألقبل انعقاد مؤمتر منظمة اعلى أ  ُيتا  

 

 التجارة واألمن الغذائي -ثالثًا
 

 2016 -2015تقرير حالة أسواب السلع للفرتة 

 

 Ekaterinaبرندامج نظدم األغذيدةك والسدّيدة      كالربندامج االسدرتاتيجي   قائدك Jamie Morrisonعرض السّيد  -12

Krivonos     ك عاملة اقتصاد يف شعبة التجارة واألسواب يف منظمة األغذية والزراعدةك اسدتنتاجاتهما بشدأ  التقريدر األخدا 

 ك وكيفيددة إدمدداج الفدداو لتجددارة األغذيددة الزراعيددة يف عملددها. و ددّدث2016-2015حالددة أسددواب السددلع للفددرتة عددن 
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ا منظمة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة التجدارة العامليدة      أيضاا عن العالقة ب Krivonosوالسّيدة  Morrisonالسّيد  كل من

 والعمل الذي التزمت املنظمتا  بإجناةه معاا يف جما  سالمة األغذية وتسوية القضايا املتصلة بالتجارة. 
 

ها إىل املنظمة أ  تزيد عمل طل للرتكيز األكرب الذي توليه الفاو للتجارة يف حبوثهاك و عن تقديرهاملؤمتر  أعربو -13

املؤمتر أيضاا على أهمية ربط التجدارة مميدع القةاعدات الزراعيدةك      شّدديف جما  العالقة با التجارة واألمن السذائي. و

 مبا يف ذل  مصايد األعاك. 

 

 احلاجة إىل نظام قوي لتجارة األغذية الزراعية

 

ةك عرضاا عرب الفيدديو  مريكيمن مكت  برنامج تسّير املناخ يف وةارة الزراعة األ Margaret Walshقّدمت السّيدة  -14

 Walshبشددأ  تقريددر تسّيددر املندداخ واألمددن السددذائي العدداملي ونظددام األغذيددة يف الواليددات املتحدددة. وأشددارت السددّيدة     

ية. واعتربت كذل  أّنه مدن املدرّجح أ  تدؤّثر    إىل أّنه سيكو  لتسّير املناخ العديد من اآلثارك مبا فيها ةيادة التقّلبات املناخ

 هذه التقّلبات املناخيدة املتزايددة علدى األمدن السدذائيك وأ  تعّظدم املخداطر ال سدّيما يف املنداطق االسدتوائيةك وأ  يكدو            

ة على حنو هلا تبعات تتجاوة حدود املزارع ضمن قنوات التوةيع واألسواب. وخلصت إىل أّنه عرب امملام بالتقّلبات املناخي

أكرب والنظر يف سيناريوهات مستقبلية خمتلفة حمتملةك ميكن أ  تتا  إمكانيات أكثر للتكّيف على مستوى نظام األغذيدة  

 ونقاي التدّخل املتعددة يف جما  األمن السذائي للتخفيف من وطأة اآلثار. 

 

مدع التجدارة واألمدن    القدائم   والرتابدط ملنداخ  والرتكيز على تسّيدر ا  Walshلعرض السّيدة  عن تقديرهاملؤمتر  عّبرو -15

يعتدرب حيويداا يف  دّل التقّلبدات يف امنتداج       ل الشمالية على أّ  وجود نظام تباد  قوي وصد  أمريكاالسذائي. ووافق إقليم 

 الزراعي. 

 

 الشمالية أمرياانظمة األغذية والزراعة مع ملماتب االتصال  -رابعًا
 

 عرض ملدير مكت  االتصا 

 

الشدمالية يف واشدنةن    مريكدا ألك مدير مكت  االتصا  ملنظمة األغذية والزراعة Ajay Markandayعرض السّيد  -16

 العاصمةك اسرتاتيجيته بشأ  عمل مكت  االتصا  للفاو. 

 

املؤمتر بنةاب العمل الواسع الدذي أوجدزه يف مالحظاتده.     أقّرك وMarkandayبعرض السّيد  علماااملمّثلو   أخذو -17

إىل مكت  االتصا  وضع خةدة عمدل واضدحة     طل املؤمتر على ترتي  أنشةة مكت  االتصا  حس  أولويتهاك و شّجعو

 مع أهداف حمددة تبّين كيف ميكن لعمله أ  يدعم مصاحل امقليم. 
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 وتغّير املناخ 2030عمل منظمة األغذية والزراعة على خطة عام    -خامسًا
 

 ة والزراعةعروض ملسؤولا يف منظمة األغذي

 

ك مساعد املدير العام يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعيدة يف الفداوك عرضداا    Kostas Stamoulisقّدم السّيد  -18

مؤشدراا ألهدداف    25. واعتدرب أّ  الفداو ميكدن أ  تسداهم يف رصدد      2030عن دور املنظمة يف خةة التنمية املستدامة لعام 

)نفاذ النساء  5من أهداف التنمية املستدامة )القضاء على ااوع  واهلدف  2التنمية املستدامةك مبا يف ذل  ضمن اهلدف 

 )الفاقدد واملهددر   12)امجهداد املدائي وفعاليدة امليداه يف الزراعدة  واهلددف        6إىل األراضي واملوارد امنتاجية ك واهلدف 

)امدارة املسدتدامة لألراضدي    15)إدارة واستخدام املوارد البحرية على حنو مستدام  واهلددف   14من األغذية  واهلدف 

والسابات . وأشار إىل أهمية وجود نهج متعدد القةاعات وشراكات متعددة أصحاب املصلحةك مبا يف ذل  علدى املسدتوى   

 القةريك لتنفيذ أهداف التنمية املستدامةك مبا يشمل مجع البيانات. 

 

مدير شعبة املناخ والبيئدة يف منظمدة األغذيدة والزراعدة دور الفداو وتسّيدر املنداخ.         Martin Frickوعرض السّيد  -19

)مدؤمتر األطدراف احلدادي والعشدرو  ك ونتائجده )اتفداب        2015و ّدث عن مؤمتر األمم املتحدة بشأ  تسّير املناخ لعام 

 ج األمدن السدذائي والزراعدةك مبدا يف ذلد  الزراعدة الذكيدة مناخيدااك        باريب  والصندوب األخضر للمناخ. وأشدار إىل إدمدا  

من املساهمات املقّررة احملددة وطنيااك وإىل احلاجة إىل دعم احتياجات البلدا  وطلباتهدا مدن خدال      األغلبية الساحقةيف 

خدال    2015انو  األّو  مشاريع قوية. وناقش أيضاا امضافة األخاة من جان  الفداو )الديت اتفدق عليهدا يف ديسدمرب/ك     

الدورة الثالثة وادمسا بعد املائة جمللب املنظمة  اليت تلحظ إدماج تسّير املناخ بوصفه موضدوعاا مشدرتكاا علدى مسدتوى     

 مجيع األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة. 

 

 الشمالية: دعم أهداف التنمية املستدامة وتسّير املناخ أمريكامداوالت إقليم 

 

بالنسدبة إىل أهدداف التنميدة     وموقعهدا لعمل املنظمة يف  ديد أهددافها االسدرتاتيجية    عن تقديرهاملؤمتر  أعرب -20

ي تتديح لده إدمداج    الشمالية إىل أّ  الةبيعة املرنة واملتعدددة القةاعدات لاطدار االسدرتاتيج     أمريكاإقليم  أشاراملستدامة. و

أ  تواصدل الفداو مواءمدة مؤشدرات      إىلاملدؤمتر   تةّلدع أهداف التنمية املستدامة من دو  إجراء تسيا ملحدو  يف بنيتدهك و  

 . 2021-2018يف ادةة املتوسةة األجل للفرتة  2030األهداف االسرتاتيجية مع مؤشرات خةة عام 

 

أ  تددمج الفداو    إىلالشدمالية   أمريكدا مدؤمتر   تةّلدع لعمل املنظمة يف جما  تسّير املناخ. و عن تقديرهاملؤمتر  عّبرو -21

بالكامل مسألة تسّير املناخ يف إطارها االسرتاتيجي وأ  تنجز اسرتاتيجيتها بشأ  تسّير املناخك بدالنظر إىل العالقدة املهمدة    

 عشرين حيث سرتد الزراعة على جدو  األعما . با قةاع الزراعة وتسّير املناخك ومؤمتر األطراف الثاني وال
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 أ  تتالفدى املنظمدة االةدواجيدة علدى صدعيد منظومدة األمدم املتحددةك         على أهميدة الشمالية  أمريكاإقليم  شّددو -22

 راا هلا وانة األمن السذائي العامليك ومع منظمات دولية أخرىك وأ  تدب  اال سّيما مع الوكاالت اليت تّتخذ من روما مق

عوضاا عن ذل  شراكات فّعالة لدعم االتساب يف السياسات بشأ  أهداف التنمية املستدامةك وااللتزامات الدولية يف جمدا   

 تسّير املناخك عرب الرتكيز على قيمتها املضافة. 

 

 التانولوجيا البيولوجيةمنتدى منظمة األغذية والزراعة بشأن  -سادسًا
 

 تصميم املنتدى ونتائجه

 

الزراعيدة يف نظدم    البيولوجيدة دور التكنولوجيدات  حبث املؤمتر منتدى منظمة األغذية والزراعدة الددولي بشدأ      -23

 . وعرض السدّيد 2016فرباير/شباي  17إىل  15 الفرتة من ك الذي عقد يف مقر الفاو يف روماك يفاملستدامة والتسذيةاألغذية 

Dan Gustafson  نائ  املدير العامك والسّيدChikelu Mba   من شعبة امنتاج النباتي ووقاية النباتات يف املنظمةك نبدذة

 عن عمل الفاو لتنظيم املنتدى واستضافته. وشدّددا علدى ادةدوات الديت اادذتها املنظمدة لضدما  حدوار حيدادي قدائم          

ى السابدات يف العدا .   بالنسدبة إىل املدزارعا والقدّيما علد     التكنولوجيا البيولوجيةعلى العلم والبّيناتك بشأ  اعتبارات 

 مدن خدرباء دولديا وأصدحاب مصدلحةك وللمتحدّدثا الرئيسديا        الفريدق االستشداري املكدّو    وأعربا عن تقديرهما لعمل 

 ااانيب.  احلدثيف املنتدى والسات 

 

علدى احلقدائق    أيضاا على أهمية عمل الفاو بصورة وثيقة أكثدر مدع البلددا  مطالعهدا     Gustafsonوشّدد السّيد  -24

 . ويف هذا الصددك رّحبت املنظمة بالدعم املالي من األعضاء. التكنولوجيا البيولوجيةاملتعّلقة ب

 

 املددديرة التنفيذيددة لوحدددة الددربامج والسياسددات التنظيميددة والتجاريددة  Veronica McGuireونقلددت السددّيدة  -25

اادانيب النداجح    احلددث يف الوكالة الكندية لتفتيش األغذية وجهات النظر الكندية بشأ  املنتدى. وأبلست كدذل  عدن   

 لتكنولوجيدا البيولوجيدة  اُنُهج عملية لتنظديم  ي ال عنوا  ذالشمالية خال  املنتدى وال أمريكاي استضافه إقليم ذجداا ال

 للحددث . والبدث الشدبكي ادداص مبنظمدة األغذيدة والزراعدة       وامشراف عليها: جتارب من البلددا  املتقّدمدة والناميدة   

 . /ode//ic4049http://www.fao.org/webcast/home/en/itemااانيب متا  على 

 

 على مساعدة أصحاب احلياةات الصساة التكنولوجيا البيولوجيةالشمالية بقدرة  أمريكاإقرار 

 

املؤمتر بأّ  املنتدى عرض جمموعة من دراسات احلاالت بشأ  كيفية استفادة أصحاب احليداةات الصدساة    أقّر -26

ك مبدا يف ذلد  أمثلدة عدن إسدهامها يف ةيدادة إنتاجيدة أصدحاب         التكنولوجيدا البيولوجيدة  يف البلدا  النامية مباشرة مدن  

 احلياةات الصساة ومداخيلهمك وتقليل اآلثار البيئية للزراعة. 

 

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4049/icode/
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  البيولوجيةإىل الفاو بذ  املزيد من ااهود يف جما  التكنولوجيا  الةل 

 

وفاهدا مندرباا حمايدداا للمناقشدة مدن أجدل تبداد  املعلومدات         املؤمتر على املنظمة الستضافتها املنتدىك وت أثنى -27

 شدّدد ك إمندا  التكنولوجيدا البيولوجيدة  املؤمتر أيضاا بالتحديات اليت ميكن أ  يةرحهدا موضدوع    اعرتفوإذكاء التوعية. و

 والعلم.  الوقائع قائم على مفتو على أهمية إجراء حوار 

 

وجهدات النظدر بشدأ  الزراعدة      والتوفيدق بدا  املؤمتر الفاو على مواصلة جهودها الرامية إىل بناء الثقدة   شّجعو -28

ك مبا يف ذل  احملاصيل احملّورة وراثيااك والشواغل خبصوص حقوب امللكية الفكرية التكنولوجيا البيولوجيةاميكولوجية و

علدى ضدرورة الددعوة إىل إجدراء مناقشدات بشدأ  هدذه القضدايا          ضوءالاملؤمتر  سلطواملعارف التقليدية. وعلى غرار الفاوك 

 وتعزيز املداوالت املثمرة اليت تعاجل النقاي ادالفية. 

 

 ميكدن أ  تسدهم   التكنولوجيدا البيولوجيدة  املدؤمتر علدى البّيندات الديت عرضدت يف املنتددى ومفادهدا أّ          وافقو -29

تكييف الزراعة مع تسّير املناخك وجعلدها أكثدر اسدتدامة مدن الناحيدة      على حنو ملحو  يف ةيادة مداخيل املزارعاك ويف 

املؤمتر الفاو على ةيادة جهودها من أجل إطالع األعضاء وسدواهم علدى احلقدائق بشدأ       شّجعالبيئية. وعلى ضوء ذل ك 

 ك مبا يف ذل  التحوير الوراثي. التكنولوجيا البيولوجية

 

املدؤمتر نيدة    دعدم طار ةم  مصدار تقرير موجز عن املنتدى. وإضافة إىل ذل ك املؤمتر إىل املنظمة توفا إ طل و -30

ك وإدماج فرص لالسدتماع إىل احتياجدات   التكنولوجيا البيولوجيةالفاو تنظيم مؤمترات إقليمية للنهوض باملناقشات بشأ  

 . والشعيبوشواغل املزارعاك وأصحاب املصلحةك وصانعي السياسات على املستويا القةري 

 

 منظمة األغذية والزراعة والتواصل مع اجلهات الفاعلة غري الرمسية -سابعًا
 

 عمل منظمة األغذية والزراعة مع اجملتمع املدني والقةاع اداص

 

مدن شدعبة    Guilherme Bradyوالسدّيد   Daniele Volpeوالسدّيد   Marcella Villarrealقّدم كّل من السدّيدة   -31

الشراكات والدعوة وتنمية القدرات يف منظمة األغذية والزراعة عرضااك ثم شداركوا يف مناقشدة مدع ممدثلا مدن الواليدات       

 املتحدة وكندا بشأ  شراكات الفاو مع اجملتمع املدني والقةاع اداص.  

 

لشراكات حمتملدة خدال  الفدرتة     طلباا 125وأشارت شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات إىل أّنه مّت حبث  -32

)مبا يشمل اجملتمع املدني والقةاع اداص واألوساي األكادميية ك ووضع اللمسات األخاة علدى أكثدر    2015 – 2014

. وترّكدز الشدعبة   2013اتفاب جديد منذ املوافقة على اسرتاتيجيات الشراكات اداصة بالفداو يف أبريل/نيسدا     100من 
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التفاقات اليت تنةوي على أنشةة ونتائج ملموسة وحمددة. وأضاف املسؤولو  أّ  الشدراكات تسدهم   بصورة متزايدة على ا

 والدعوة واالتصاالت.  بشأ  السياساتيف إدارة معارف املنظمةك ووضع املعايا واملقاييبك وحشد املواردك ويف احلوار 

 

 الشمالية بأهمية الشراكات أمريكاإقرار 

 

 املؤمتر:إ   -33
 

 شدّدد وللعرض وأعاد التأكيد على أهمية الشدراكات مدع اجملتمدع املددني والقةداع ادداص.        أعرب عن تقديره )أ 

على أّ   سا التنسيق والتعاو  با القةاعا العام واداص ميكن أ  يساعد الفاو على  قيدق  كذل  املؤمتر 

اجملتمع املدني والقةاع اداص ملسداعدة  أهدافها االسرتاتيجية. وكذل ك أّكد على ضرورة أ  تعمل املنظمة مع 

 البلدا  على  قيق السايات ضمن أهداف التنمية املستدامة. 

 . 2030على أّ  املشاركة اجملدية للقةاع اداص أساسية لتحقيق خةة عام  شّدد  ب)

احداا علدى الشدراكات    على ضرورة أ  تعقد الفاو مزيداا من املشاورات مع القةاع اداص وأ  تكو  أكثر انفت أّكد  ج)

 معه.

 .من غا الدو أ  تكو  الفاو أكثر شفافية يف ما يتعّلق مبعاياها لالتفاقات مع ااهات الفاعلة  طل   )د

 مواجهدة علدى أهميدة البقوليدات يف     الضدوء  وسدلط باألنشةة اليت ُتنفَّذ يف إطار السنة الدولية للبقولياتك  رّح   هد)

 املتصلة باألمن السذائي والتسذية واالستدامة.   تحدياتال

 

 املالحظات اخلتامية -ثامنًا
 

 الشمالية مريكاموعد ومكا  انعقاد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة امقليمي غا الرعي ادامب أل

 

الشدمالية   مريكااملؤمتر على أ  تستضيف الواليات املتحدة االجتماع املقبل للمؤمتر امقليمي غا الرعي أل وافق -34

  . 2018يف عام 
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 لفامللحق أ
 

 الشمالية مريااجدول أعمال املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الرابع أل
 

 مارس/آذار: 21 ،االثنني
 

 مقّدمات  9:00

 :املشاركَينا الرئيَس ترحي  

 ك كبا املفاوضا الزراعيا. Seppey Frédéricكندا: السّيد  

 ك نائ  املستشار العام الرئيسي.John Cordoneالواليات املتحدة: السّيد  

 مائدة مستديرة للمقّدمات. 

 نبذة عن جدو  أعما  االجتماع.  

 

 الشمالية واألهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة أمرياا: أولويات 1البند  9:20

مدن منظمدة األغذيدة     Boyd Haightوالسدّيد   Dan Gustafsonالسدّيد   يقددمهما  يبواسةة مدؤمتر فيدديو  عرضا   

 والزراعة. 

 عامة موجزة حو  امطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة.  حملة 

 كيف نّظمت الفاو عملها وميزانيتها ملعااة األهداف االسرتاتيجية.   

 الشمالية.  أمريكا ليل موجز لألهداف االسرتاتيجية للفاو وارتباطها بأولويات  

 مناقشة با املسؤولا من كندا والواليات املتحدة بشأ  كّل من األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.  

 .وغاهاالوكاالت التنظيميةك و التنميةو الزراعةو الساباتو سائر املنظمات ذات الصلة: مصايد األعاكمشاركة  

 

 اسرتاحة 10:30

 

 تاملة: 1البند  10:45

 متابعة املناقشة.  

 الشمالية بشأ :  مريكااالستنتاجات: موجز عن الرسائل الرئيسية للمؤمتر امقليمي غا الرعي أل 

 امطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة؛  

 األولويات لكّل من األهداف االسرتاتيجية؛  

 الةلبات إىل منظمة األغذية والزراعة/الدو  األعضاء بشأ  امطار االسرتاتيجي.  

 

 الغداء 11:45
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 : منظمة األغذية والزراعة، التجارة واألمن الغذائي 2البند   بعد الظهر 1:15

والسددّيدة  Jamie Morrisonللمسددؤولا يف منظمددة األغذيددة والزراعددة السددّيد   يبواسددةة مددؤمتر فيددديو عددرض  

Ekaterina Krivonos : 

بالنسدبة إىل جتدارة األغذيدة الزراعيدةك والنمدو       2016-2015السدلع الزراعيدة للفدرتة     أسدواب  حالدة استنتاجات  

 االقتصاديك واألمن السذائي. 

 باطالعوالزراعة مع منظمة التجارة العاملية واألعما  األخرى اليت تتوالها املنظمة يف ما يتعّلق عمل منظمة األغذية  

 البلدا  على القضايا التجاريةك وتباد  املعلومات لتسوية النزاعات. 

 خارطة طريق املنظمة بشأ  إدماج جتارة األغذية الزراعية يف عملها على حنو متزايد.  

ة بشدأ  التقريدر   مريكيد من مكت  برنامج تسّير املنداخ يف وةارة الزراعدة األ   Margaret Walshعرض فيديو للسّيدة  

 . تسّير املناخك األمن السذائي العاملي ونظام األغذية يف الواليات املتحدةالذي حيمل عنوا : 

 عدة. اقدرتا  تسدياات   الشمالية بشأ  جتارة األغذية الزراعية ومنظمة األغذية والزرا أمريكامناقشة: وجهات نظر  

 يف برجمة املنظمة و ليلها وعملها مدماج االعتبارات التجارية على حنو أفضل. 

 الشدمالية بشدأ  هدذا البندد     مريكدا االستنتاجات: موجز عن الرسائل الرئيسية للمدؤمتر امقليمدي غدا الرعدي أل     

 واها. من جدو  األعما ك وطلبات اااذ امجراءات املوّجهة إىل الفاو أو س

 

 اسرتاحة بعد الظهر 3:00

 

 الشمالية أمرياا يف نظمة األغذية والزراعة ملماتب االتصال : 3البند  بعد الظهر 3:15

ناقش دور مكت  االتصا  وعمله ي. سAjay Markandayعرض ملدير مكت  االتصا  يف واشنةن العاصمةك السّيد  

 وأنشةته املستقبلية احملتملة. 

 الشمالية من مكتد  االتصدا  علدى حندو أفضدل. سدتتمّثل القضدية الرئيسدية         أمريكامناقشة بشأ  كيفية استفادة  

 مشاركة كندا والواليات املتحدة على السواء. يف 

 االستنتاجات: الرسائل الرئيسية وطلبات اااذ امجراءات املوّجهة إىل مكت  االتصا .  

 

 ممثلون من كندا والواليات املتحدة فقط  –: اختتام اجللسة 4البند  بعد الظهر 4:00

 

 : تلخيص اليوم5البند  بعد الظهر 5:00

  يلّخص الرئيب األحداث واستنتاجات اليوم.  

 

 نهاية اليوم األّول. بعد الظهر 5:15
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 مارس/آذار: 22 ،ثاءالثال
 

 مقّدمات 9:00

 ترحي  الرئيسا بالتشارك؛ ملّخص اليوم السابق.  

 

 ، تغّير املناخ واملستقبل. 2030األغذية والزراعة: خطة  منظمة: 6البند  9:15

 . 2030من منظمة األغذية والزراعة بشأ  خةة  Kostas Stamoulisللسّيد  يمؤمتر فيديوعرض بواسةة  

 من منظمة األغذية والزراعة بشأ  تسّير املناخ.  Martin Frickللدكتور  مؤمتر فيديويعرض بواسةة  

 وتسّيددر املنداخ وغاهددا  2030الشدمالية بشددأ  منظمدة األغذيددة والزراعدة وخةدة      أمريكدا وجهدات نظددر   شدة: مناق 

 من املواضيع العاملية اليت تشرك مؤسسات أخرى. 

 بشدأ  هدذا البندد   الشدمالية   مريكدا االستنتاجات: موجز عن الرسائل الرئيسية للمدؤمتر امقليمدي غدا الرعدي أل     

 من جدو  األعما .  

 

 اسرتاحة 10:30

 

 التانولوجيا البيولوجية: منتدى منظمة األغذية والزراعة بشأن 7البند  10:45

بشدأ  املنتددى الددولي ملنظمدة      Mba Chikeluوالسدّيد   Dan Gustafsonللسدّيد   مدؤمتر فيدديوي  عرض بواسةة  

 الفددرتة الددذي عقددد يفك "املسددتدامة والتسذيددةاألغذيددة الزراعيددة يف نظددم  البيولوجيددةدور التكنولوجيددات  "األغذيددة والزراعددة

 . 2016فرباير/شباي  17إىل  15 من

 
التكنولوجيدا  إىل املنتددى و  بالنسدبة املستخلصة وادةدوات التاليدة الديت سدتتخذها املنظمدة       الدروسأبرة النقايك  

 . البيولوجية

 : بشأ من الوكالة الكندية لتفتيش األغذيةك  Veronica McGuireعرض للسّيدة  

 املنتدى وإجناةاته؛ جائنتوجهات النظر الكندية بشأ   

 فرباير/شباي؛  16با كندا والواليات املتحدة خال  املنتدى يف  احلدث ااانيب املشرتكتقرير عن  

 تقريددر عددن االجتمدداع اددداص باملبددادرة العامليددة بشددأ  املسددتوى الضددئيل للمددواد احملددّورة وراثيدداا الددذي عقددد     

 فرباير/شباي.  19و 18يف 

واحلددث  الشمالية: وجهات النظدر بشدأ  املنتددى     مريكامناقشة با املشاركا يف املؤمتر امقليمي غا الرعي أل 

 . التكنولوجيا البيولوجيةوالتوصية بادةوات التالية اليت ستتخذها املنظمة بالنسبة إىل  ااانيب املشرتك

الشمالية بشأ  املنتدىك وطلبات  مريكاللمؤمتر امقليمي غا الرعي أل االستنتاجات: موجز عن الرسائل الرئيسية 

 يف الفاو.  التكنولوجيا البيولوجيةاااذ امجراءات اليت قد نقرتحها بالنسبة إىل 
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 : منظمة األغذية والزراعة والتشاور مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص8البند  12:00

 )مددديرة شددعبة الشددراكات والدددعوة وتنميددة القدددرات  والسددّيد     Marcella Villareal السددّيدةمشدداركة مددن   

Guilherme Brady      من فريق منظمات اجملتمدع املددني يف الفداو  والسدّيد( Daniele Volpe     مدن فريدق القةداع ادداص( 

مجنداةات حتدى اليدومك    يف الفاو . مناقشة سياسات املنظمة املتعّلقة بالتشارك مع اجملتمع املدني والقةاع اداصك وسدجل ا 

 وادةوات التالية املقّررة بالنسبة إىل املشاورات. 

حوار: وجهات نظر كندا والواليات املتحدة بشأ  السياساتك والتنفيذ حتى اليوم. إمكانية التشاور مع اجملتمدع   

 املدني واألوساي األكادميية والقةاع اداص يف املستقبل. 

مدن   بشدأ  هدذا البندد   الشمالية  مريكاالرئيسية للمؤمتر امقليمي غا الرعي أل االستنتاجات: موجز عن الرسائل 

 جدو  األعما . 

 

 الشمالية مرياا: استنتاجات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي أل9البند  بعد الظهر 1:00

 مريكدا رفع تقارير إىل منظمة األغذية والزراعة والددو  األعضداء األخدرى بشدأ  املدؤمتر امقليمدي غدا الرعدي أل         

 الشمالية. 

 الشمالية.  مريكاإدالء الرئيسا بالتشارك للمالحظات ادتامية بشأ  اجتماع املؤمتر امقليمي غا الرعي أل 

 

 . 2016الشمالية لعام  مرياااملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألانتهاء أعمال  بعد الظهر 1:20
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 امللحق باء
 

 2017-2016الشمالية حبسب اهلدف االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  أمريااأولويات 

 

 : املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.1اهلدف االسرتاتيجي 
 

على تشجيع إدخا   سينات مستدامة يف جما  األمدن السدذائي    لرتكيزامتاشياا مع أهداف التنمية املستدامةك   1)

با النساءك واألطفدا  والشدبابك واألسدر واجملموعدات السدكانية الضدعيفة مدن الناحيدة          ااوالتسذيةك وخصوص

 . التسذويةك مثل الرضع والنساء احلوامل واملرضعات
 

الرتكيز على توفا دعم موّجه يف جما  الزراعدة الذكيدة مناخيداا للبلددا  مدن أجدل ةيدادة امنتاجيدة الزراعيدة            2)

 والقدرة على الصمود بصورة مستدامة. 
 

 بنود التنفيذ الرئيسية:
 

 يمتوفا معلومات وأعما  تقييم و ليل ملكافحة ااوع واحلّد مدن سدوء التسذيدةك مبدا يف ذلد  أعمدا  تقيد         أ)1

 على مستوى األسر و ليل على أساس اانب وبيانات مصّنفة حبس  نوع اانب. 

ستوى التسذية وشراكة األلف يوم  مب)مبادرة االرتقاء  باستخدام اآلليات القائمة الشركاء املالئما مع التعاو  )ب 1 

 وهدؤالء املعرضدا   السدذائي  ديد السكا  الدذين يعدانو  مدن انعددام األمدن      على  الدو  األعضاء مساعدة يف

 . ملشاكل ذات صلة بالتسذية

 تعزيز سالمة/جودة األغذية مع الرتكيز على وضع برامج ةراعية مراعية للتسذية.   )ج 1

 .تعزيز االستدامة البيئية يف إنتاج األغذية مبا يف ذل  إدماجها يف سال  القيمة واممداد للنظم السذائية )د 1

 .اد مواد وخدمات إرشاد متصلة بالزراعة الذكية مناخياادعم جهود إعد )هد 1

جتدارة   اايدة املسدتهل  واملمارسدات النزيهدة يف     الرتكيدز علدى  و ؛الوقاية من األمراض اليت تنقلها األغذية  )و 1

 .األغذية

  

بطريقنة  منن الزراعنة والغابنات ومصنايد األمسنا        زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات -2اهلدف االسرتاتيجي 

 .مستدامة
 

ومكافحة األمراض احليوانية واآلفات ذات األهمية االقتصاديةك واحلد من أثرها االقتصادي ومدا يتصدل    احتواء  1)

ما يتعلق باألمراض احليوانية أو املدوارد الوراثيدة احليوانيدة: يشدكل      ويف. امنسا بذل  من خماطر على صحة 

ض واآلفداتك والتخةديط للةدوارن مدن أجدل التأهد ك وامندذار املبكدر         التعاو  الدولي بشأ  الوقاية من األمرا
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التشدجيع  . واملكافحةك امليزة النسبية للمنظمةك وبالتالي ينبسي أ  تكو  جماالت ذات أولويدة لرتكيدز املنظمدة   

 .لتحسا الثروة احليوانية والدواجن التكنولوجيا البيولوجيةعلى استخدام 
 

دعم نهج املنظمة اداص بالزراعة الذكية مناخياا من أجل ةيادة امنتاجية بصورة مستدامةك والتكّيف مع تسّير   2)

مدن املدزارع إىل احلكومدات الوطنيدةك وافدي        –املناخ وبناء القددرة علدى الصدمود علدى مجيدع املسدتويات       

السدتمرار يف استضدافة وحددة تيسدا     انبعاثات غداةات االحتبداس احلدراري أو إةالتهدا. ونشدّجع الفداو علدى ا       

 .التحالف الدولي بشأ  الزراعة الذكية مناخياا
 
الديت تشدكل    – التكنولوجيدا البيولوجيدة  مبدا يف ذلد     –ةيادة اهتمام املنظمة بالتكنولوجيات الزراعية املبتكرة   3) 

معاادة   علدى ة إىل املسداعدة  وبامضداف . أدوات حاعة لزيادة امنتاجية و قيق اممدادات السذائيدة املسدتدامة  

 التخفيدف جمدا   يف  حليفداا قويداا  هذه التكنولوجيدات القائمدة علدى العلدم تشدكل        ديات األمن السذائيك فإّ 

مدن خدال  دعدم املمارسدات الزراعيدة الديت ميكنهدا أ   سدن الزراعدة          والتكّيدف معهداك   من آثار تسا املناخ 

 على سبيل املثا .  والفّعالةاملستدامة 
 
دور مصدايد األعداك وتربيدة األحيداء املائيدة باعتبارهدا        وضما من أجل احلفا  على استدامة املوارد السمكية   4) 

مدن أجدل توسديع وتعميدق تنفيدذ       املوّجهةفإننا ندعم املزيد من ااهود  يف  قيق األمن السذائيك  هاماا اامساهم

من خال   ديد األولويات ووضع توجيهدات   ذل ومدونة السلوك بشأ  الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلةك 

 .  فعالة يف جما  السياسات واحلوكمة اايدة وتعزيز أفضل املمارسات
 

نربة أهمية أ  تواصل املنظمة تركيزها على دورها كمستشار عاملي يف جما  السابدات ومصدايد األعداك وتربيدة       5)

مر باحلفا  على قدراتها الفنية يف ساها باجتاه إعادة اهليكلة األحياء املائيةك ونشّدد على أهمية التزامها املست

 التنظيميددة. وهلددذه السايددةك ينبسددي أ  تنّفددذ الفدداو بالكامددل القددرار الددذي ااددذ يف اجتمدداع جملددب املنظمددة   

 مجراء "تقييم" مستقل ألثر هذه التسّيرات علدى القددرات الفنيدةك وتنداو  ذلد       2015يف ديسمرب/كانو  األّو  

 . 2017األجهزة الرئاسية املهتمة يف مؤمتر الفاو يف عام مع 
 
الرتكيز على امليزة النسبية للمنظمة يف جما  رصد موارد السابات واملعلومات بشأنهاك وتةوير وتعزيز ممارسدات    6) 

وتعزيز إدماج السابات مدع غاهدا    .املتعّلقة بها وادةوي التوجيهيةلسابات واالسرتاتيجيات ل املستدامة دارةام

 .ما يف جما  األمن السذائي واملياهسّي ال كمجيع القةاعات يفمن القضايا 
 

دور املنظمدة يف تعزيدز امنتاجيدة     وإّ  .ملتزمو  بنظم علوم ةراعية قوية تدعم التعلديم وامرشداد والبحدوث    حنن  7)

 عامدل حاسدم  القائمة على العلدمك واددمدة واالبتكدارك    املستدامة من خال  القدرات البشرية واملؤسسية القوية 

 . لتحقيق أهداف األمن السذائي العاملي

  



15 C 2017/LIM/1 

 

 بنود التنفيذ الرئيسية:
 
 وضدع على لألغذية والزراعة تعزيز قدرة هيئة املوارد الوراثية واملعاهدة الدولية بشأ  املوارد الوراثية النباتية  )أ 2 

اميدع   الفنيدة  القددرات دولية؛ وإنشاء وتعزيز نظم فعالة لتباد  املعلومات با األعضداء؛ ومعاادة    معايا

سيما البلدا  النامية مدن أجدل احلفدا  علدى املدوارد الوراثيدة واسدتخدامها علدى حندو           ال كالبلدا  األعضاء

األعضداء؛ دعدم   ت وأولويدات  وامداري لتلبيدة احتياجدا   الفد  للدعم  ةومستدام يةكاف بنيةمستدام؛ وتوفا 

 التوصيات واألنشةة ذات األولوية من ضمن خةط العمل العاملية للهيئة.  

بةريقدة   قراراتها اااذالعلم والتكنولوجيا يف عمليات  يف جما مساعدة احلكومات على إدماج أفضل مشورة  )ب 2

 ".  وذل  من خال  تةوير "أفضل املمارسات كفعالة ومتسقة

العمل املعياري ملعااة آثدار تسّيدر املنداخ علدى األرصددة السدمكية ومصدايد األعداك وحوكمدة إدارة          إدخا   )ج 2

 املصايد والتكّيف معها.  

مواءمة امطار االسرتاتيجي للمنظمة على حنو فّعا  مدع أهدداف التنميدة املسدتدامة الديت حدّددت كأهدداف         )د 2

 على مستوى الُشَع  ألغراض الرصد وامبالغ. متصلة بوالية الفاوك وضما  االتساب والتكامل 

تعزيز عمل املنظمة يف جما  خدمات املعلومات املناخيدةك مبدا يف ذلد  تةدوير خددمات ذات صدلة مباشدرة         )هد 2

 بصسار املزارعاك ميكن أ  ُتعّمم على نةاب واسعك مع مراعاة الظروف احمللية.   

مواصلة جهود مكافحة الصيد غر القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيمك مبدا يف ذلد  ااهدود الراميدة إىل تنفيدذ       )و 2

صكوك املنظمة و ديد أولويات هذا العملك مبا يشمل اتفاب تددابا دولدة املينداءك والسدجل العداملي لسدفن       

وجيهية دولية بشأ  خمةةدات  الصيدك وادةوي التوجيهية الةوعية بشأ  أداء دولة العلمك ووضع خةوي ت

 توثيق املصيد. 

 تعزيز قدرة املنظمة على تةوير العمل الف  واملعيداري يف جمدا  مصدايد األعداك وتربيدة األحيداء املائيدةك        )ة 2

من خال  إعادة اهليكلة احملتملة للجا  الفرعية التابعدة للجندة مصدايد األعداك أو تشدكيل اندة فرعيدة        

 صايد األعاك.  جديدة معنية بإدارة م

العمل بصورة تعاونية مع منظمدات دوليدة أخدرى ملعاادة ااواند  االجتماعيدة واداصدة بالعمدل لقةداع           )  2

 األعاك ومثار البحر. 

 بناء القدرات وتوفا التوجيهات بشأ  آثار التنّوع البيولوجي على الصيد واألنشةة املتصلة بصيد األعاك.  )ي 2

سديما ادةدوي التوجيهيدة     ال كات على الصعيدين الوط  وامقليمي لدعم تنفيذ الصدكوك القائمدة  بناء القدر )ي 2 

ك وادةدوي التوجيهيدة الةوعيدة بشدأ  مصدايد األعداك       واحلد مدن املصديد املرجتدع    العارضمدارة الصيد 

 . يررالتقاالصساة النةاب. وإدخا  عمل معياري جديد يف جما  رصد املصيد وتوجيه عملية رفع 



C 2017/LIM/1 16 

 

 تنفيذ امطار االسرتاتيجي للجنة الفرعيدة للمنظمدة املعنيدة برتبيدة األحيداء املائيدةك       أجلااهود من  ةيادة )ك 2

يف  ّل تزايد أهميدة تربيدة األحيداء املائيدة كوسديلة لتلبيدة الدنقص يف االحتياجدات البشدرية مدن الدربوتا            

 السمكي. 

 مدع الرتكيدز   كملدوارد السابدات واملعلومدات اداصدة بهدا      يف املنظمة الرتكيز على رصد إدارة الساباتمواصلة  )  2

 ؛ صدقل املتسّيدرات يف التقيديم العداملي للمدوارد احلرجيدة      على دمج املزيد مدن بياندات االستشدعار عدن بعدد     

اجملّمعدة بشدكل أكدرب    البياندات   أندواع توسديع  والتو يف واحلوكمدة ك  و )مثالا السابات الةبيعية واملسروسة

 .اجملا  لتحسا فهم فوائد السابات الكاملة لسبل العيش واجملتمعمتاحة 

السابدات الديت تشدرك الددو  األعضداء       بشدأ  شراكة التعاونية ال بوصفها رئيسةالسابات  إدارةمواصلة قيادة  )م 2 

 .  بالسابات رئيسية دولية معنيةمن خال  منظمات وعمليات  على السواءك واجملتمع املدني

إىل  سا ممارسات امدارة املستدامة للسابداتك يف جمدا  إدارة حرائدق السابداتك      الراميةمواصلة ااهود  )  2 

 والتخفيف من وطأتهك على سبيل املثا .  ف مع تسا املناخ يف الساباتوالتكّي

علنة املةلوبة ملعااة ضما  إعادة توجيه ما يكفي من املوارد )البشرية واملالية  حنو  قيق مؤشرات األداء امل )س 2

وستكو  نظم امنتاج ذات الكفداءة   .استدامة برامج املنظمة اداصة بوقاية النباتات واستخدام املعايا الدولية

  أساسية.اليت تستخدم املمارسات الزراعية املناسبة  والقدرة على الصمود

إنشداء وتعزيدز نظدم فعالدة لتبداد        ؛عدايا دوليدة  م على وضدع قدرة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  تعزيز )ع 2 

وتدوفا   ؛ما البلددا  الناميدة  سديّ  الك اميع البلددا  األعضداء   الفنيةمعااة القدرة  ؛املعلومات با األعضاء

 .احتياجات وأولويات أعضائها من أجل تلبيةومستدام للدعم امداري  هيكل كاٍف

 

 املناطق الريفية : التخفيف من الفقر يف3اهلدف االسرتاتيجي 

 

الزراعة والتنمية الريفيدة وتعميمهدا وإدارتهدا    جما  ينبسي ةيادة حجم وفعالية االستثمارات العامة واداصة يف   1) 

وجمموعدة   الفداو العالقدات بدا    لتوطيدد  ةواضدح  بوالية حيظىك تابع للمنظمة من قبل مكت  شراكات خمو 

 مدن أجدل  سدا فعاليدة سالسدل القيمدة الزراعيدةك        كمدن القةداع ادداص    ذوي الصدلة  متنوعة من الشركاء

مبا يشمل تعزيز نفاذ صسار املزارعاك ال سّيما النساء والشبابك وكذل  املؤسسات الصساة واملتوسةة احلجمك 

السدتحداث فدرص لفقدراء     مناسدبة  إىل أسواب متنّوعة. وال بد أيضاا من وجود سياسات واسدرتاتيجيات وبدرامج  

 الريف من أجل النفاذ إىل و ائف الئقة يف املزارع وخارجها.  
 

ك 2030 عدام  وخةدة  20ريدو    ومدؤمتر  لجندة التنميدة املسدتدامة    الدورة الثامنة عشرة لعلى النحو احملدد يف   2)

 ويشدا ؛ يف الريدف السدذائي   نتداج وامالروابط املهمة بدا االحتياجدات السذائيدة يف املنداطق احلضدرية       تتنامى

منظمة األغذيدة والزراعدةك    أقّرتوكما ك. العا  إىل حاجة ملحة للتحر وعلى صعيدالتحضر يف أمريكا الشمالية 
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 أمشل هلذه الروابطك مبا يف ذل  قدرتها على الصمود ومدواطن ضدعفهاك سيصدبح أكثدر فدأكثر أهميدة       اافإ  فهم

 .يف املستقبل
 

اعة الذكية مناخياا شداملةك وأ  متّثدل خيداراا متاحداا للسدكا       مواصلة العمل على ضما  أ  تكو  ممارسات الزر  3)

األكثر فقراا ومعاناة من انعدام األمن السذائيك وأ  ترتبط بااهود اآليلة إىل تعزيز األمن السذائي. ويشدمل ذلد    

الذكية مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية خال  تصميم وتةبيق تكنولوجيات وممارسات الزراعة 

 مناخياا. 
 

 بنود التنفيذ الرئيسية:
 

وامندذار املبكدر بشدأ  انعددام األمدن      التنبدؤ  نظدم  و األغذيدةك سالمة ب املتعّلقة بياناتالإعةاء األولوية امع  )أ 3

 السذائيك مبا يف ذل  مجع البيانات املصّنفة حبس  نوع اانب. 

 .تةبيقات غا غذائية للمنتجات احليوية الزراعية واستةالعالنظر يف نهج للحد من النفايات  )ب 3

 والسابدات.  ومصدايد األعداك  االستمرار يف الرتكيز على ادةوي التوجيهية الةوعية بشأ  حيداةة األراضدي    )ج 3

ومسداعدة   ؛بشدأ  أفضدل املمارسدات    والددعوة  املعلومدات وتعزيدز   ؛منح أولوية عالية أيضاا مجراء البحوثو

ك ال سدّيما لسدرض النهدوض    واحلوكمدة  األراضدي ماد سياسات وقوانا يف جمدا  حيداةة   احلكومات على اعت

 بإمكانية متّل  النساء لألراضي.  

مواصلة عمل الفداو علدى سالسدل القيمدة املسدتدامة املتصدلة بدنظم األغذيدةك مدن خدال  تعزيدز االسدتدامة              )د 3

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

تثمار الرشيد يف الزراعة ونظم األغذية الذي ميّثل أرضية لتعزيدز األمدن السدذائي عدن طريدق      دعم مبادن االس )هد 3

  سا االستثمار يف قةاع الزراعة. 

 تعزيددز ااهددود الراميددة إىل متكددا نسدداء الريددف عددرب تددذليل احلددواجز املتعّلقددة باملسدداواة بددا اانسددا  )و 3

 يف احلصو  على املدوارد امنتاجيدة وادددمات االجتماعيدةك وكدذل  فدرص العمدل الالئقدة         اليت يواجهنها

عدات  يف املزارع وخارجها؛ يف املشاركة على حنو متكافئ يف اااذ القدرارات علدى مسدتوى أسدرهّن واجملتم    

 يف إعما  حقوقهّن )مثالا ملكية األراضي واملقتنيات . احمللية واملؤسسات الريفية؛ 
 

وفعالينة علنى املسنتويات اةلينة والوطنينة       متانني نظنز زراعينة وغذائينة أكثنر  نوالً        : 4االسرتاتيجي  اهلدف

 والدولية
 
على حندو طدوعي وفقداا للشدروي املتفدق عليهدا بصدورة متبادلدةك         على بناء أطر فعالة لنقل التكنولوجيا  التشديد  1) 

 وحندن نؤيدد  سدا التقيديم    . الدنظم التجاريدة لبدذور الزراعدة    وإدارة املوارد الوراثيدة النباتيدةك مبدا يف ذلد      

 التكنولوجيدا البيولوجيدة   يشدمل مبدا   –املخداطر وتنظديم التكنولوجيدات الزراعيدة ااديددة      و العلم على أساس
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 ك ال سددّيما النسدداء والشددبابك  املددزارعا صددسار وصددو  وتيسددا – ااوممارسددات الزراعددة الذكيددة مناخيدد   

 سا قدرتهم على املشاركة يف األسواب الزراعية. ك و إىل التكنولوجيا
 
 واآلثدار ذات الصدلة   كيف  ليدل أسدواب األغذيدة والزراعدة     والسياسداتية  الفنيدة الرتكيز علدى تدوفا املسداعدة      2)  

قرتحدة  امل السياساتسرتاتيجيات و/أو االاألمن السذائي؛ السياسات التجارية الزراعية امقليمية والعاملية؛  على

 ك مدع إيدالء اعتبدار خداص للحدواجز املتعّلقدة باملسداواة       الصدساة إىل األسدواب   احليداةات أصحاب  نفاذ عظيملت

 با اانسا. 
 
ك حلمايدة صدحة امنسدا  واحليدوا  والنباتدات     تشجيع استخدام التدابا القائمة على العلدم واملعدايا الدوليدة      3) 

 نتجدات املبتكدرة املسدتمدة   إىل املخاصة بالنسدبة  ك األغذية الزراعيةإمكانية التنبؤ بتجارة وكذل  البيئة وضما  

ةيادة استثمار املنظمة يف جما  بنداء قددرات البلددا  األعضداء مدن أجدل        الزراعية. التكنولوجيا البيولوجيةمن 

اصدلة  مووومعرتف بها دوليااك واستخدامها واالمتثدا  هلدا.    قائمة على العلممعايا تنظيمية  جهود وضع تعزيز

 توّجده  سدا  و كهيئدة الدسدتور السدذائي    وضع الربامج يفالعمل مع منظمة الصحة العاملية على تنفيذ أنشةة 

 .على املستوى املؤسسي الفنيةوالرتكيز على تعزيز تنمية القدرات  املنظمة.
 
تيسا بيئة مواتية للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين لتحسا األطدر الدوليدة واملعدايا    يتعّين على املنظمة   4) 

لحدوار  ل وميكدن  .التكنولوجيا البيولوجيدة مبا يف ذل   –ة ااديدة يالزراع اداصة بالتكنولوجياتوالتوجيهات 

لدا  اليت تسدتورد األغذيدة؛   بإىل الخف  التكاليف بالنسبة  علىيساعد  أ تمكينية ك البيئة هذه ال انةالقاا من

 يف األسواب وتقليلفرص جديدة  استحداثوالكفاءة؛  يةجتارة تتسم بالشمول مرساء فيز االستثمارات املةلوبة 

 إىل أدنى حّد.  العوائق أمام التجارة
 

 بنود التنفيذ الرئيسية:
 

 من أجل االرتقاء مبسدتوى مواصلة بناء القدرات والعمل املعياري اداص بتحسا ممارسات ما بعد احلصاد   )أ 4

 . وسالمة األغذية وجودتها ؛الوصو  إىل األسواب السال ؛

املهارات ذات الصدلة بالتجدارة    لتنميةاألقل منوااك  ال سّيماةيادة أنشةة بناء القدرات يف البلدا  املستهدفةك  )ب 4

   البنية التحتية املةلوبة لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واالستفادة منها وتوسيع جتارتها؛تةوير و

السياسات يف البلدا  املستهدفةك ال سّيما األقل مندوااك لتةدوير املعدارف    على مستوى توفا املساعدة الفنية و )ج 4

من أجل تعظيم نفاذ صسار املزارعا إىل األسوابك مبدا يشدمل معاادة املعّوقدات اداصدة       واملهارات الالةمة

 اليت تواجهها النساء من صسار املزارعا. 

وإذكداء  األمدن السدذائي    يف  سااحليوية الزراعية املبتكرة  املستمرة للتكنولوجياتساهمة امل ليل  مواصلة )د 4

التكّيدف مدع تسّيدر املنداخك وتعزيدز       علدى  قددرة الالتوعية بشأنهاك واحلدّد مدن انبعاثدات الكربدو ك وةيدادة      

 االستدامة الشاملة.  
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ةيادة إمكانية حصو  صسار املزارعا والبلدا  النامية على التكنولوجيات احليويدة املبتكدرة بأسدعار معقولدة      )هد 4

 سا قدرة السكا  األكثر عرضة للمخاطر على التكّيف مع تسّير املناخ. من أجل رفع مستوى املداخيلك و 

 لألغذية والزراعة.  النباتية واحليوانية دور قيادي يف تعزيز حركة وتباد  املوارد الوراثية إرساء  )و 4

 . لدستور السذائيلسية تباع املبادن التأسيالأمانة هيئة الدستور السذائي تتمتع بإدارة قويةك  من أّ  دالتأّك  )ة 4

با منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية من خدال    املشرتكدعم برنامج ادرباء للمشورة العلمية  )  4

 ةيادة التمويل وضما  استقرارهك وعن طريق االبتكار ضمن الفاو يف جمدا  السياسدات املتعّلقدة بقبدو  أمدوا      

 من مصادر غا حكومية. 

 ك حسد  االقتضداءك  قددرة هدذه البلددا     البلدا  األعضداء مدن أجدل تعزيدز     يفالقائمة  اتمتابعة تقييم القدر  )ي 4

 دوليااك واستخدامها واالمتثا  هلا.  ومتفق عليها قائمة على العلممعايا تنظيمية  وضععلى 

غا القدانوني دو  إبدالغ ودو    ينبسي أ  تضةلع املنظمةك يف معرض دعم التدابا الرامية إىل معااة الصيد  )ي 4

 تنظدديمك بدددور أقددوى يف تعزيددز أفضددل املمارسددات و سددا االتسدداب والتندداغم علددى مسددتوى املخةةددات  

ذات الصلةك ما ميكن بدوره أ  يدعم بصورة أفضل التجارة القانونيةك ويضمن أال تكو  الشروي مرهقة جدداا  

 للدو  وقةاع األعاك ومثار البحر.  

ملوافقدات علدى احملاصديل    ا تدزامن  متاحدة األعضداء   البلددا  و سا نظدم القواعدد بدا    ود وضع جهدعم   )ك 4

وتعزيز السياسات املالئمة املسدتندة إىل املخداطر للتعامدل مدع وجدود       بصورة أفضلك وراثياا احملّورةااديدة 

 . مستوى منخف  من احلم  الصبسي املؤتلف

وراثيدااك وتعزيدز    احملّورةة األغذية والزراعة اداصة بتقييم سالمة األغذية تعزيز عمل قاعدة البيانات ملنظم  )  4

استخدام قاعدة البيانات وملحق الدستور السدذائي ادداص بدالوجود املدنخف  املسدتوى للحمد  الصدبسي        

 . املؤتلف
 

 زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات : 5اهلدف االسرتاتيجي 
 

الرتكيز على تدوفا املعلومدات العامليدةك والددعوة وإدارة خمداطر التحدديات البيئيدة الديت تدؤثر علدى األغذيدة              1)

رئيسية بشأ  التنوع البيولوجي وتعزيز الشراكات مع املؤسسات الدولية ال يةسياساتالصكوك التنفيذ . ووالزراعة

 . وارد الوراثية الزراعيةامل واستخدامذات الصلةك مع الرتكيز على تباد  ونشر وتةوير 
 

؛ إعدادة تأهيدل الزراعدة    الفد  التقييم يف جما  السياسات وعلى الصدعيد   واملشورة/ املعارف توفالرتكيز على ا  2)

بشدأ    اتياالخنراي يف احلوار السياسد  امنعاش؛ افيف الرتكيز على ازين وتسليم اممدادات.توسيع نةاب و

 وخالهلا وبعدها. قبل األةمات  كوالسياسات الرامية إىل  سا األمن السذائي والتسذية السياسية امجراءات
 

القائم األمم املتحدة " نظام مبا يف ذل  بوصفها جزءاا منلرتكيز على دور املنظمة يف االستجابة حلاالت الةوارن ا  3)

 نداء قددرة السدكا  األكثدر ضدعفاا     " وااهة الديت تقدود بالتشدارك جمموعدة األمدن السدذائيك وب      على جمموعات
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على الصمودك ال سّيما يف األةمات املمتدة. وتضةلع الفاو بددور حاسدم يف جمدا  االسدتعداد للكدوارث والوقايدة       

منهاك وامنذار املبكر بشدأنهاك والقددرة علدى الصدمود أمامهدا والتخفيدف مدن وطأتهدا يف السدياقات امنسدانية           

"صحة واحدة" با منظمدة األغذيدة     ت عنوا  التعاو  الثالثيزراعة. ويعترب واممنائية ويف قةاع األغذية وال

 .والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوا ك بالغ األهمية لألمن الصحي العاملي
 
 املؤسسدات الدوليدة  تنفيذ صكوك السياسات الرئيسية بشدأ  التندوع البيولدوجي وتعزيدز شدراكات املنظمدة مدع          4) 

 .مع الرتكيز على تباد  املوارد الوراثية كذات الصلة
 

ادةدر  تقيديم  مواصلة الرتكيز على تقييم املخاطر علدى الزراعدة مدن خدال  تقيديم العقبدات ومدواطن الضدعف و          5)

 ميكدن التقييمدات أدوات حاعدة يف إفدادة اسدرتاتيجيات الزراعدة الذكيدة مناخيداا الديت         هذه املناخي. وتعترب 

أ  ُتستخدم على أفضل حنو لزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات والتقّلبات املناخية احلالية واملسدتقبليةك  

 وينبسي دعمها بواسةة جمموعات من البيانات املوثوقة. 
 

يادة إنتداجهم  توفا الدعم الف  والسياساتي ملبادرات الزراعة الذكية مناخياا اليت تساعد صسار املزارعا على ة  6)

بصورة مستدامة والصمود يف وجه آثار تسّير املناخ. وميكن أ  تشمل هدذه املبدادرات توجيهدات بشدأ   سدا      

قدرات الريك وتعزيدز خصدوبة الرتبدةك وصدو  التندّوع الدوراثي للدنظم الزراعيدةك واعتمداد حماصديل تتحّمدل            

 امجهاد. 

 

 بنود التنفيذ الرئيسية:

 

إعةاء األولوية للسيةرة على أنفلونزا الةيور والوقاية منها؛ بناء قدرات املختربات واملراقبة للكشف وامبالغ  )أ 5

يوانية املصدر ذات األولوية؛ توسيع نةاب مراقبة األمدراض احليوانيدة   احلعن األمراض احليوانية واألمراض 

 .الثروة احليوانية وقةاعلتشمل جتارة الدواجن 

  EMPRES) ز منصات نظام الوقاية من طوارن اآلفات واألمراض احليوانية والنباتيدة العدابرة للحددود   تعزي  )ب 5

ضدما  وجدود مركدز فعدا      ك ووالنظام العاملي لانذار املبكر واالستجابة لألمراض احليوانية العدابرة للحددود  

 .للحدوداألمراض احليوانية العابرة  لتفشيومستدام مدارة األةمات يستجي  بسرعة 

 الصساة على الصدمود مدن خدال  احلدّد مدن تعّرضدها للصددمات )مدثالا         أصحاب احلياةات مزارعبناء قدرة  )ج 5

عن طريق القضاء على اآلفات  والتخفيف من حساسية النظم جتاه الصدمات )عدرب إدخدا  أصدناف مقاومدة     

 للجفاف على سبيل املثا  .

ااهة اليت تقود بالتشارك جمموعة األمن السدذائيك ومجدع ااهدات     اخنراي املنظمة بصورة نشةة بوصفها )د 5

الفاعلة الرئيسية يف جمدا  املعوندة السذائيدة والتسذيدة ملواصدلة النهدوض بالتددخالت السذائيدة يف احلداالت          

 امنسانيةك مبا يف ذل  عرب استخدام النهج املرتكزة على الصمود ملعااة انعدام األمن السذائي املمتد. 
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التشديد على أهميدة مكافحدة مقاومدة مضدادات امليكروبدات لألدويدة واملشداركة النشدةة يف هدذه ااهدود:            )هد  5

 ومبوج  خةة العمدل العامليدة بشدأ  مقاومدة مضدادات امليكروبدات وإطدار العمدل التدابع للخةدةك ينبسدي           

واملنظمدة العامليدة لصدحة    أ  يشمل التعاو  الثالثي با منظمة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة العامليدة      

احليوا : املشاركة يف وضع مواد إعالميدة وتثقيفيدة وتدريبيدةك ودعدم جهدود إذكداء التوعيدة علدى مقاومدة          

 مضادات امليكروباتك وتعزيز املمارسات ااّيدة يف جما  امنتاج احليواني والنظافة. 
 

 والقضايا املشرتكة: 6اهلدف 
 

 هذا اهلدفك مبدا يف ذلد  اصديص املدوارد املاليدة والبشدرية الالةمدة        يف إطار األنشةة بأكملهاضما  استدامة   1)

 للحفدا   أساسدية  لتعزيز القدرات الفنية للمنظمة يف جما  توفا السدلع العامدة العامليدة. وتعتدرب هدذه العناصدر      

دعدم اللجدا     ؛مدن البياندات اهلامدة    بيانات امحصائية وغاهدا لل  ليالتعلى دور املنظمة العاملي يف إصدار 

علدى مجيدع    الفد   االمتيداة ضدما  اسدتمرار   ؛ األخدرى  واالجتماعدات الفنيدة  واألجهزة  الفنية التابعة للمنظمة

 . مستويات املنظمة
 
يف املقدر أو يف العمليدات   كدا   يف مجيع أنشةة الربجمة يف املنظمةك سدواء   االعتبارات اانسانية بالكامل إدماج  2) 

عن تعزيز مجع و ليدل   ك فضالانسانيةاا التحليل القائم على نوع اانب لفهم الفرص وهذا يشمل. امليدانية

 .  ديد سبل  سا الربامج علىالبيانات املصنفة حس  نوع اانب للمساعدة 
 

يف املقدر أو يف العمليدات   كدا   سدواء  ك أنشدةة الربجمدة يف املنظمدة   إدماج اعتبارات احلوكمة بالكامل يف مجيدع    3)

. وهذا يشمل الرتكيز الشامل علدى بنداء مؤسسدات ونظدم شداملة وتشداركية وفعالدة وشدفافة وخاصدعة          انيةامليد

 للمساءلة تضةلع بدور يف  قيق أهداف الزراعة واألمن السذائي يف البلدا  النامية. 
 

ر أو يف العمليدات  يف املقد كدا   سدواء  ك أنشةة الربجمدة يف املنظمدة  إدماج االعتبارات التسذوية بالكامل يف مجيع   4)

. وهذا يشمل ةيادة املعارف والبّينات لتعظيم أثدر الدنظم السذائيدة والزراعيدة علدى التسذيدةك و سدا        امليدانية

حوكمة النظم السذائية والزراعية للتسذيةك وتعزيز القدرات الوطنية وامقليمية واحمللية لصياغة وتنفيذ سياسات 

 وية. وبرامج ترمي إىل  سا احلالة التسذ
 

 أنشدةة الربجمدة  إدماج االعتبارات املتصدلة بتسّيدر املنداخك مبدا يف ذلد  الزراعدة الذكيدة مناخيدااك بالكامدل يف            5)

. وهذا يشمل  ديد وتقييم الربامج اليت ميكن أ  تنةوي يف املقر أو يف العمليات امليدانيةكا  سواء ك يف املنظمة

ك إىل جان  تكييف نظم الزراعة واألمدن السدذائي مدع تسّيدر املنداخ      ةالزراعي على ةيادات مستدامة يف امنتاجية

حيثما أمكن ذلد ك عدن طريدق احلدّد مدن انبعاثدات       ووبناء قدرتها على الصمود أمامه على مستويات متعددةك 

غاةات االحتباس احلراري من الزراعة. وينبسي إيالء عناية خاصة للدور الذي ميكن أ  تؤديده التكنولوجيدات   

ك يف التخفيف مدن وطدأة االنبعاثدات ومسداعدة أصدحاب احليداةات       التكنولوجيا البيولوجيةااديدةك مبا فيها 

 تسّير املناخ.  الصساة على التكّيف مع
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 بنود التنفيذ الرئيسية:
 

 احلوكمة: إشارة إىل التقييم املستقل بشأ  القدرات الفنية ملنظمة األغذية والزراعة.  )أ 6

املساواة با اانسا: توفا تقارير منهجية ومنتظمة بشأ  التقّدم احملرة باجتاه  قيق نتدائج جنسدانيةك    )ب 6

 مبا يف ذل  بشأ  تنفيذ املعايا الدنيا لسياسة املنظمة للمساواة با اانسا واآلليات املؤسسية.  

يف أعقداب املشداورات مدع األجهدزة الرئاسدية      تسّير املناخ: إجناة اسرتاتيجية مؤسسية بشأ  تسّيدر املنداخك    )ج 6

للمنظمةك ترّكز على املزايا النسبية للفاوك ووضع خةة عمل تفّصدل كيفيدة تنفيدذ االسدرتاتيجية مدن خدال        

"اسدرتاتيجية عمدل منظمدة     PC 119/4برامج العمل وامليزانيدة احلاليدة واملسدتقبلية. )االسدتناد إىل الوثيقدة      

 خارطة الةريق" .  –األغذية والزراعة يف جما  تسّير املناخ 

 


