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A 

 الزراعة جلنة
 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 تقرير عن تنفيذ توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة

  

 موجز
 

منظمة عن  الصادرةيف حتديد األولويات وصياغة اسرتاتيجيات التنمية الزراعية ، منذ إنشائها، ساهمت جلنة الزراعة

 (. املنظمة) األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 

املشورة الفنية ، املنظمة، بوصفها اللجنة االستشارية األساسية الفنية املعنية بالزراعة لدى )اللجنة( وتقدم جلنة الزراعة

قضايا ترتاوح بني التكثيف املستدام للمحاصيل واإلنتاج احليواني وكيفية إدارة موارد األراضي واملياه يف ظّل مناخ  بشأن

ُتسدي املشورة أيضًا وترفع توصيات إىل مؤمتر املنظمة لجنة املشاكل الزراعية والغذائية الرئيسية، والمتغري. وتستعرض 

سائل التنظيمية ذات الصلة وإىل جملس املنظمة حول املسائل املتعلقة بأولويات السياسات الزراعية العاملية واملبشأن 

 . املنظمة وبراجمها وميزانياتها
 

اجمية واملتعلقة بالسياسات والتنظيمية ضمن نمن املسائل الرب عددًالجنة، يف دورتها الرابعة والعشرين، الواستعرضت 

 . ذه املسائله نطاق اختصاصها، وقدمت توصيات لكل واحدة من
 

يف  نهاومشورتها، وبوجه خاص تلك اليت صدرت علجنة التوصيات  املنظمةويهدف هذا التقرير إىل إظهار كيف تنفذ 

 الرابعة والعشرين. تها دور
 

 بل اللجنةمن ِق ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء

 
 لرفع التقارير يف املستقبل.  ةضروري اقد جتده اتإن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمًا بالتقرير وتقديم أي توجيه

 
 هذه الوثيقة إىل: حمتوىميكن توجيه أي استفسارات بشأن 

 

 Robert Guei السيد

 أمني جلنة الزراعة

 0657054920-39+اهلاتف: 
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 مقدمة   -أواًل 

 
املعنية بالزراعة يف املنظمة، املشورة  الفنية بصفتها اللجنة االستشارية األساسية، لجنةاللطاملا قدمت  -1

ساواة املنظمة، مبا يف ذلك االستخدام اآلمن للمبيدات، وقضايا امل هاواجهتاالسرتاتيجية بشأن العديد من التحديات اليت 

 . ، وسالمة األغذية، والتغذية، وتغري املناخ واالستدامة، وإدارة املوارد الطبيعية، وقضايا أخرى كثريةنينسبني اجل

 

إطارها االسرتاتيجي وضع عن أسفر  ياحتول، أطلقت املنظمة جدول أعمال 2012ويف يناير/كانون الثاني  -2

من خالل توفري املشورة اجلديد. وتؤدي اللجنة دورا رئيسيا يف مساعدة املنظمة على الوفاء بواليتها على حنو أفضل، 

الفنية بشأن قضايا ترتاوح بني التكثيف املستدام للمحاصيل واإلنتاج احليواني وكيفية إدارة موارد األراضي واملياه يف ظل 

ليس فقط كمصدر للغذاء، بل أيضا يف توفري سبل العيش  ،على دور الزراعة ط اللجنة الضوء أيضًامناخ متغري. كما تسّل

 ملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية وأسرهم حول العامل. للماليني من ا

 

السياسات الزراعية العاملية واملسائل التنظيمية  بشأناملشورة وترفع توصيات إىل مؤمتر املنظمة لجنة ال ُتسديو -3

 .ذات الصلة وإىل جملس املنظمة حول املسائل املتعلقة بأولويات املنظمة وبراجمها وميزانياتها

 

واملتعلقة بالسياسات والتنظيمية من القضايا الرباجمية  واستعرضت الدورة الرابعة والعشرون للجنة الزراعة عددًا -4

ضمن نطاق اختصاصها وفقًا جلدول أعماهلا، ورفعت جمموعة من التوصيات بشأنها كما هو مبني أدناه. وتراوحت 

نظمة لتحسني سالمة األغذية يف املاسرتاتيجية إىل  لكوكب،العامل ورعاية ا إشباع: املزارعني األسرينياملواضيع من 

منظمة العامل؛ وحوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي؛ والبيانات اجلديدة لرصد االستثمار يف الزراعة؛ وعمل 

بشأن الثروة احليوانية ؛ وجدول األعمال العاملي األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع

امليثاق مبا يف ذلك املصادقة على  ،قرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبةاملستدامة؛ وت

  ، واللجنة الدولية لألرز.نظم الرتاث الزراعي اهلامة عامليًاو ؛العاملي للرتبة

 

 تنفيذ توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة حالة   -ثانيًا 

 

التحليالت  ة بلورةـال عن مواصلـا فضـة األسرية وأنواعهـاريف الزراعـر مشرتكة لتعـمعاييوضع   :1التوصية 

واملؤشرات الرئيسية إلجراء تقييم أفضل حلالة خمتلف أنواع الزراعة األسرية واجتاهاتها، مبا يف ذلك املسائل 

 املتعلقة بالوصول إىل األسواق؛

 

الدعم للمبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة الصغرية النطاق الصادرة عن املكتب اإلقليمي تقدم املنظمة  ما فتئت -5

ما يتعلق بست  من أجل التنمية يف للبحث الزراعيقران يشمل مركز التعاون الدولي لألستعراض الوللشرق األدنى، 

إقليمية بشأن "دراسة حول الزراعة على نطاق صغري يف إقليم الشرق األدنى ومشال  توليفيةدراسات وطنية ودراسة 

 . اإلقليموطنية حول األمناط الزراعية األسرية يف  أفريقيا" من أجل إجراء دراساٍت
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مبا يف ذلك  ،لتحليل أمناط املزارعًا توليفي ًاير( تقر1أصدرت مبادرة مرصد الزراعة العاملي وشركاؤها ما يلي: )و -6

( املتغريات األساسية املطلوبة لتعريف أمناط املزارع األسرية املتكاملة ضمن الربنامج 2املزارع األسرية يف سبعة بلدان؛ )

لدعم البلدان على وضع تصنيف للحيازات الزراعية، مبا يف  الدولية ( اخلطوط التوجيهية3العاملي للتعداد الزراعي؛ )

بلدان لتقييم حالة واجتاهات األنواع املختلفة  6( نتائج مشاريع لتطوير قدرات 4ذلك األمناط الزراعية األسرية؛ )

" Cahiers agriculture( عدد خاص جمللة "5للمزارع بطريقة أفضل، من أجل إبالغ السياسات وتعزيز نظم الرصد؛ )

العلمية، اليت تنشر باالشرتاك مع مركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية، بشأن التحوالت الزراعية 

واملزارع األسرية. وتشمل األنشطة ذات األولوية لفرتة السنتني احلالية: استكمال اخلطوط التوجيهية للتصنيف الدولي 

ستكمال اإلطار املنهجي الشامل واألدوات لدعم البلدان لتقييم حالة واجتاهات اليت تدمج األمناط الزراعية األسرية، وا

وتعزيز نظم الرصد وفقا لذلك؛ وتنفيذ املشاريع بشكل أفضل، من أجل إبالغ السياسات  لديها خمتلف أنواع املزارع

 املذكورة أعاله لتعزيز قدرات البلدان الستة. 

 

املة ومنهجية وموحدة للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، نظمة بوضع منصة معلومات شاملقامت و -7

وحتليل التحديات والفرص اليت تواجههم يف مجيع أحناء العامل ضمن نطاق تنويع مصادر الدخل، والتحول يف املناطق 

التحليالت بشأن ؛ وتستمر بلدًا 18الريفية والتحول الزراعي؛ وقد نشرت البيانات عن أصحاب احليازات الصغرية يف 

أهمية التحول الريفي وتنويع أصحاب احليازات الصغرية كاسرتاتيجية لزيادة الدخل واإلنتاجية الزراعية، والتخفيف 

 اعي، وتوليد فرص العمل للفقراء.من آثار املخاطر والصدمات يف الدخل الزر

 

سرتاتيج  ويف اال هاللزراعة األسرية وإدراجها يف إطار يجعملها يف جمال الرتو نممة يفامل ارستمرا  :2التوصية 

 .2015خطة التنمية ملا بعد عام 

 

نظمة يف جمال اإليكولوجيا الزراعية الزراعة األسرية وإدماجها يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. امليشجع عمل  -8

 احمللية ويعزز االقتصاد احمللي، ويوفر استخدامًاوهو يدمج بني املعارف التقليدية، واملعرفة العلمية، ويتطلع إىل السوق 

ثالثة اجتماعات إقليمية بشأن اإليكولوجيا الزراعية. وتناولت  2015للموارد الطبيعية. وقد عقدت املنظمة يف عام  فعااًل

يف هذا العام  االجتماعات القضايا املتعلقة باملعارف التقليدية وجمموعة من التوصيات اليت مت إصدارها. وتعمل املنظمة

على حتديد كيفية تناول هذه التوصيات. كما تعمل املنظمة على مجع البيانات بشأن اإليكولوجيا الزراعية وحتليلها. 

 .1ف التنمية املستدامةاهدمن أ 15و 2اهلدفني وتتصل هذه األنشطة بتحقيق 

 

إىل  2014عام  منظمة األغذية والزراعة" الصادرة عن حنو تعزيز الزراعة األسريةتشري النشرة املعنونة "و -9

السمات واخلصائص والتحديات والدروس املستفادة الرئيسية على الصعيد اإلقليمي، مع التوصيات العامة احلامسة 

لتغيري السياسات الناجتة عن عمليات التشاور واحلوار حول السياسات على مدار العام. والنشرة متاحة على العنوان 

 . e35bae4c80f7/-a58b-4a94-46d5-http://www.fao.org/publications/card/en/c/6dff479aالتالي: 

 

                                                      
 .COAG/2016/INF/4الوثيقة  انظر1  

http://www.fao.org/publications/card/en/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-e35bae4c80f7/
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( يف املقددر الرئيسددي i4403a.pdf-http://www.fao.org/3/aُعقددد احلددوار العدداملي بشددأن الزراعددة األسددرية )   -10

االحتفدال   يففيه التقدمات الكبرية احملدرزة   ت، وُعرض2014أكتوبر/تشرين األول  28و 27روما، إيطاليا، يف  ،لمنظمةل

لسياسات البيئية التمكينية لدعم املزارع األسدرية. وقدد ضدم احلدوار     بالسنة الدولية للزراعة األسرية، مما حّسن من فهم ا

ميثلون أصحاب احليازات الصغرية ومنظمدات املدزارعني األسدريني، واجملتمدع املددني، والقطداع        مشارٍك 200أكثر من 

لدى العندوان   البث الشبكي هلذا احلددث متداح ع  اخلاص، واألوساط األكادميية، ووكاالت التنمية واجلهات احلكومية. و

 )اجلددددددددزء األول(  /icode/3110http://www.fao.org/. webcast/home/en/item/ التددددددددالي:

 )اجلزء الثاني(.  /icode/3108http://www.fao.org/webcast/home/en/item/و

 

املنظمة ، أصدرت 2014للسنة الدولية للزراعة األسرية يف نوفمرب/تشرين الثاني  اخلتاميويف سياق احلدث  -11

. ويتضمن الكتاب مساهمات عاملية (جذور عميقة) "Deep roots" بالسنة الدولية للزراعة األسرية، بعنوان خاصًا كتابًا

مبفاهيم وحقائق حول الزراعة األسرية يف مجيع أحناء العامل، ويتناول مسألة وضع السياسات واإلجراءات الزراعية 

 األسرية على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية والبلدية واحمللية. 

 

ة األسرية مجيع النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة عنها، لسنة الدولية للزراعاملوروثة عن اوثيقة الوتشمل  -12

د على اإلجراءات املستقبلية الواجب اختاذها من أجل املوافقة على النتائج اليت حتققت وتنفيذ التوصيات اليت وتشّد

ع اللغات متاحة جبميانبثقت عن مشاورات السياسات الواسعة اليت أجريت خالل السنة. والنسخة النهائية للوثيقة 

 7d49-4b36-93937http://www.fao.org/documents/card/en/c/dce- للمنظمة على العنوان التالي: الرمسية الست

/08766af73fcf-50f9. 

 

مع مركز املنظمة ك ا: اشرتما يلي : تشمل األنشطة الرئيسيةلزراعة األسريةخاصة باإنتاج مصادر معرفة  -13

من منظور  عن الزراعة األسرية تقرتح استعراضاٍتالسياسات الدولية من أجل النمو الشامل يف نشر ست ورقات 

إصدار نسخة جديدة  أكادميي؛ والتطوير املستمر للمواد حول الزراعة األسرية يف سياق أهداف التنمية املستدامة؛ ومت

مبا يف ذلك املعلومات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا الزراعة  ،ملنصة املعارف اخلاصة بالزراعة األسرية

األسرية، ودمج وتنظيم املعلومات املوجودة إلبالغ صانعي السياسات ومنظمات املزارعني األسريني وخرباء التنمية بشكل 

 أفضل وتقديم املساعدة القائمة على املعرفة هلم.

 

لدعم الزراعة األسرية كاسرتاتيجية للحد من الفقر  2016قاليم يف يونيو/حزيران تنميم حلقة عمل بني األ -14

. ركزت حلقة العمل اليت عقدت على مدة يومني على الفرص واألولويات لتعزيز املبادرات اإلقليمية يف املناطق الريفية

 الزراعة األسرية وناقشت االسرتاتيجية مت حلقة العمل االجتاهات يفوقّي .3ذات الصلة باألولوية االسرتاتيجية لمنظمة ل

للمنظمة املتعلقة بالزراعة األسرية وأصحاب احليازات الصغرية. كما  قتها املبادرات اإلقليمية الثالثواإلجنازات اليت حق

وحددت جماالت الرتكيز لالرتقاء بالعمل على مستوى  ،مت أيضًا اآلثار والثغرات يف مساعدة املنظمة للبلدانقّي

 ياسات وتعزيز التعاون يف خمتلف املناطق. الس

 

http://www.fao.org/3/a-i4403a.pdf
http://www.fao.org/.%20webcast/home/en/item/3110/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/%203108/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/dce93937-36b4-49d7-9f50-fcf73af08766/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/dce93937-36b4-49d7-9f50-fcf73af08766/


5 COAG/2016/12 

 

ملمارسات تكثيف اإلنتاج املستدام، وسلسلة القيمة،  بالتكييف احملل  املنممة عملها املتعلق مواصلة   :3 التوصية

 .دعمًا للنمم الغذائية املستدامة ومنهجيات تقييم الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما

 

، مع الرتكيز على زيادة تغطية البيانات للخسائر ما بعد احلصادعلى إنشاء قاعدة بيانات عاملية املنظمة تعمل  -15

 الرمسية ومنهجية جديدة لتقدير اخلسائر ما بعد احلصاد عند غياب البيانات الرمسية. 

 

مبيق. وتعزز اومالي وموزفاسو  بوركيناأنغوال ووتدير املنظمة أربعة مشاريع وطنية للتكيف مع تغري املناخ يف  -16

ج املنظمة أيضًا هذه املشاريع التكيف احمللي لتكثيف اإلنتاج املستدام من خالل املدارس احلقلية للمزارعني. كما ترّو

لتطوير برامج ذات نوعية جيدة يف املدارس احلقلية للمزارعني بشأن اإلنتاج الغذائي املستدام من قبل اجملتمعات 

وضع وثيقة توجيهية للمدارس احلقلية م الشبكات اإلقليمية للمدارس احلقلية للمزارعني، واحمللية، من خالل دع

  للمزارعني، والتنسيق ملنصة معلومات عاملية للمدارس احلقلية للمزارعني. 

 

للربامج املتعلقة  العشريإدماج عملها املتعّلق باستدامة النمم الغذائية يف اإلطار املنممة مواصلة   :4التوصية 

 .ووفقًا للقواعد اليت حتكم هذا اإلطار باالستهالك واإلنتاج املستدامني

 

برنامج عمل  وضع، مما أدى إىل التكاملوملزيد من التطوير ملستدامة ا غذائيةالنظم ال خضع عمل املنظمة بشأن -17

للربامج  العشري، أي برنامج النظم الغذائية املستدامة، ضمن اإلطار أوسععلى نطاق  ألصحاب املصلحة املتعددين

 املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني. 

 

 التحديات ملواجهة ختصيصها ميكن جديدة متويل مصادر عن هاؤوشركا فيها واألعضاء حبث املنممة  :5التوصية 

 .األغذية سالمة جمال يف العلمية باملشورة اخلاص الفاو برنامج على الطلب زيادة عن النامجة

 

ة املوظفني ذات ينازيكافة األنشطة وم بتحصنيواصلت املنظمة العمل على تعزيز برناجمها للمشورة العلمية  -18

التقرير املرحلي  – COAG/2016/INF/6الوثيقة   معلومات مفصلة يفالعالقة بهذا الربنامج، مما عزز استقراره. وترد 

 عن التمويل املستدام لربنامج املنظمة اخلاص باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية. 

 

بدور أكرب للمساهمة يف توفري املعلومات الدقيقة عن سلسلة األغذية العاملية ويف مساعدة  املنممةع ضطالا  :6التوصية 

البلدان على احتواء التهديد املتنام  الذي تشكله مقاومة مضادات امليكروبات واآلثار السلبية احملتملة املرتتبة على 

مة العاملية لصحة احليوان واالحتاد األفريق  األغذية والزراعة، وذلك بالتعاون مع منممة الصحة العاملية واملنم

 .وشركاء آخرين، حسب االقتضاء

 

 ة، ات الصادرة عن اجمللس يف دورته الرابعة واخلمسني بعد املائوالتوجيه 4/2015شيا مع قرار املؤمتر امت -19

دعم وت ومة مضادات امليكروبات.عنية مبقامن خالل مجاعة العمل املشرتكة بني اإلدارات امليف هذا اجملال  تعمل املنظمة

وتركز خطة العمل هذه عمل املنظمة دات امليكروبات بطريقة متكاملة. وتنفيذ خطة عمل بشأن مقاومة مضااملنظمة إعداد 

( األدلة )الرصد 3)( احلوكمة، 2)( زيادة الوعي، 1)بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف أربعة جماالت رئيسية: 
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، إعداد وثائق فنية ومواد 2و 1( املمارسات اجليدة. وتشمل بعض أنشطة املنظمة اليت تساهم يف اجملالني 4)واملراقبة(، 

إعالمية لتسليط الضوء على مقاومة مضادات امليكروبات يف جمتمع سالمة األغذية يف الدول األعضاء، ولدعم املناقشات 

ني املعايري واحلوكمة. وتشمل األنشطة احملددة اليت تساهم بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف الدستور الغذائي لتحس

واليت تعزز املراقبة املتكاملة كوسيلة لتمكني الكشف املبكر عن القضايا الناشئة  املواد اليت مت إعدادها مؤخرًا 3يف اجملال 

 املتعلقة بسالمة األغذية، مثل مقاومة مضادات امليكروبات. 

 

تنقيح العمل املقرتح بشأن حوكمة املياه، فضاًل عن العمل اجلاري يف جمال إدارة املياه، املنممة مواصلة   :7التوصية 

وعملياتها إلدماج العالقات املتبادلة بني املياه واألمن الغذائ  والزراعة املستدامة يف عمل املنممة وذلك يف إطار 

لشراكات اإلقليمية القائمة ورفع تقرير عن ذلك إىل االحرتام التام للسيادة الوطنية وبالتعاون مع املبادرات وا

 .األجهزة الرئاسية

 

أصدرت املنظمة الوثيقة املعنونة "استكشاف مفهوم حيازة املياه"، ووضعت أيضًا رؤية عاملية مشرتكة لعام  -20

إطار العمل هذا  ، وإطار عمل حلوكمة املياه اجلوفية مت وضع اسرتاتيجية توعية له، وهي يف طور جتريب تنفيذ2030

إلضفاء الطابع املؤسسي على االسرتاتيجيات واخلطط  ج املنظمة أيضًايف ثالث دول )األردن، واملغرب، وتونس(. كما ترّو

الوطنية بشأن إدارة خماطر اجلفاف، ووضع خطوط توجيهية إلدارة خماطر اجلفاف تعزز مبادئ احلوكمة، واألنظمة 

 املؤسسية. واالستعراضات، أو إنشاء األجهزة 

 

كما تقوم املنظمة بوضع وتعزير اخلطوط التوجيهية العتماد نظم الري بواسطة الطاقة الشمسية وإدارتها،  -21

: أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )غامبيا ومالي وكينيا أقاليم ةبالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون التقين، يف ثالث

وكمبوديا واهلند(.  آسيا )بنغالديشو، (فلسطني واألراضيو واملغربيقيا )األردن ومشال أفراألدنى شرق الوأوغندا(، و

 وُيستخدم نهج العالقة بني املاء والغذاء والطاقة إلشراك أصحاب املصلحة يف احلوار واملفاوضات وإدارة الصراعات. 

 

توجيهية لعمليات احملاسبة والتدقيق للمياه، مبا يف ذلك تقييم احلوكمة باعتبارها  خطوطًااملنظمة وضعت  -22

خطوة متكاملة، مبا يف ذلك حوكمة البيانات واملعلومات الالزمة الختاذ القرارات: مشروع عاملي يشجع على الوصول 

ليت يتم إجراؤها يف أحواض أنهر املفتوح للبيانات واألدوات، جيري تنفيذه مع أنشطة احملاسبة والتدقيق للمياه ا

 خمتارة. 

 

نفذت املنظمة مشروعا يغطي ستة بلدان )إثيوبيا، ومدغشقر، ومالي، والنيجر، ورواندا، وتنزانيا( تضمنت  -23

( عملية وضع خريطة لسبل العيش تهدف 2( تنظيم حوارات وطنية لتحسني استدامة إدارة املياه الزراعية؛ )1أهدافه )

 ،ن بني متغريات أخرى، املعلومات عن )أ( القيود أمام الوصول إىل املوارد الطبيعية يف مناطق سبل العيشإىل التقاط، م

 )ب( حقوق األراضي/املياه اليت تدعم أو متنع اعتماد اإلدارة املستدامة للمياه الزراعية. 
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ومجع  الرام  إىل بناء قاعدة بيانات عاملية بشأن االستثمارات الزراعية املنممةلى نهج عاملوافقة   :8التوصية 

 .البيانات املوجودة للحّد من التكاليف واالزدواجية وعبء االستجابة بالنسبة إىل البلدان

 

 مت جتميع قواعد البيانات العاملية عن اإلحصاءات املتعلقة باالستثمار العاملي، ونشرها يف قاعدة البيانات -24

 ويف موقع شبكي بشأن ما يلي: اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة، 

 

  الزراعة. سُتستخدم هذه البيانات أيضًا لتجميع أحد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  علىاإلنفاق احلكومي

 بشأن مؤشر التوجه الزراعي لإلنفاق احلكومي على الزراعة. 

  اإلمنائية. اتاملساعد علىاملنظمة تدفقات التنمية إىل الزراعة، مبا يف ذلك إنفاق 

  القروض للزراعة، املقدمة للمنتجني الزراعيني من قبل املؤسسات املالية التجارية، واالستثمار األجنيب املباشر

 يف الزراعة.

  مت جتميع البيانات املؤقتة بشأن أسهم رأس املال الزراعي. كما 

 تشمل و. 2016مت جتميع جمموعة أولية من املالمح اإلحصائية عن استثمارات البلدان، وسيتم نشرها يف عام و

 معدالت النمو النسيب اخلاصة بها.فضال عن االجتاهات و ،احلصص الزراعية لكل من االستثمارات أعاله

 

انات جديدة عن االستثمار، وذلك تحسني عملية وضع واختبار مؤشرات ومنتجات بياملنممة بيام ق  :9التوصية 

 .بالتنسيق الوثيق مع األعضاء واملنممات اإلقليمية والدولية

 

 قدمت املنظمة عملها املذكور أعاله بشأن إحصاءات االستثمار الزراعي يف املنتديات التالية:  -25

 

  اجتماع هيئة اإلحصاءات الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادئ، الذي عقد يف تيمفو، بوتان، يف فرباير/شباط

 ؛2016

  ؛2015اجتماع هيئة اإلحصاءات الزراعية يف أفريقيا، الذي عقد يف كيغالي، رواندا، يف ديسمرب/كانون األول 

 تصادي يف جلسة مراجعة للنظراء عقدت يف املقر جملموعة من خرباء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االق

، لتقييم نهج تقدير رأس املال الزراعي؛ ولباحثني عن 2015لمنظمة، يف نوفمرب/تشرين الثاني لالرئيسي 

اإلنتاجية يف ورشة عمل منظمة من قبل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، عقدت يف باريس، 

 .2015ألول فرنسا، يف ديسمرب/كانون ا

 

حاليا على صقل منهجية تقدير رأس املال الزراعي اخلاصة بها، وستتصل مباشرة بالبلدان املنظمة تعمل  -26

 الراغبة يف حتسني هذه البيانات. 
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دعم البلدان لتعزيز قدراتها على مجع اإلحصاءات الزراعية الرمسية وجتميعها املنممة مواصلة   :10التوصية 

 .وإدارتها ونشرها

 

تواصل املنظمة تنفيذ أنشطة تنمية القدرات الفنية املستهدفة. وتشمل هذه األنشطة ورش العمل والتدريب يف  -27

األغذية، والتعداد الزراعي، وانبعاثات غازات الدفيئة،  وموازينمبا يف ذلك اإلنتاج الزراعي،  العديد من اجملاالت،

وأسعار املنتجني الزراعيني، ومقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي. كما أنها قدمت أيضا ورش عمل بشأن أدوات 

القطرية  مجع البيانات، وورش عمل ومساعدة فنية بشأن تنفيذ منصة نشر البيانات اخلاصة بنظام املعلومات اإلحصائية

 لألغذية والزراعة.

 

تنمية القدرات اإلحصائية على عاتق االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات  يكمن أحد أكرب مكونات -28

توجيهية عديدة لدعم البلدان يف مجع اإلحصاءات الزراعية الرمسية،  الزراعية والريفية اليت مجعت ونشرت خطوطًا

 حتليلها ونشرها. وتصنيفها وإدارتها وتقديرها و

 

املتغريات الرئيسية املتعلقة  لتضمنيشعبة اإلحصاء عمل النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة مع  -29

باملياه والري يف التعداد العاملي للزراعة. كما أنه يعمل أيضا مع شعبة اإلحصاء لتحسني اإلحصاءات املصنفة حبسب 

 ل التعداد العاملي للزراعة.اجلنس عن املياه والري من خال

 

كما تتصل مجيع هذه املبادرات يف دور املنظمة الرقابي ضمن أهداف التنمية املستدامة. وقد مت حتديد املنظمة  -30

، 14و، 12و، 6، و5، و2ألهداف التنمية املستدامة عرب األهداف  ًامؤشر 20بصفتها الوكالة "احلافظة" ملا يقارب 

التقرير املرحلي العاملي  وتقديم مراحل إعدادمسؤولة عن مجع البيانات من املصادر الوطنية،  ، وبالتالي ستكون15و

، من بني صائيةلعمل على مواصلة التطوير املنهجي واملساهمة يف بناء القدرات اإلحة، واألهداف التنمية املستدامالسنوي 

 .جوانب أخرى

 

 .ملعاجلة األمراض احليوانية العابرة للحدود إيالء اهتمام كبري املنممة ةواصلم  :11التوصية 

 

تنفذ املنظمة حاليا برامج عاملية للسيطرة والقضاء على اثنني من األمراض احليوانية العابرة للحدود األكثر  -31

، أجل تعزيز النظم الوطنية واإلقليمية املبنية على مبادئ نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية معدية

لعدة سنوات ملواجهة التهديدات على  كبريًا متوياًلاملنظمة والنباتية العابرة للحدود. ويف اآلونة األخرية، اجتذبت 

يتم الكشف عنها يف وقت مبكر قد تؤدي إىل انتشار األوبئة وانعدام الصحة العامة من األصل احليواني، اليت إذا مل 

األمن الغذائي/التغذية. ويف احلالة األخرية، تتطلب أدوات املنظمة للدعوة إىل املمارسات اجليدة إلدارة حاالت الطوارئ 

ية، لضمان أن جهود تنمية األمراض( املزيد من االستثمارات من مصادر من خارج امليزان ألحداثوحتسينها )االستجابة 

العمل مع بعضهما يف إطار  واملنظمة العاملية لصحة احليواناملنظمة القدرات اخلاصة بها ليست قصرية األجل. وتواصل 

 منصتهما املشرتكة )اإلطار العاملي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود( ملعاجلة هذه األمراض العالية التأثري. 
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تقرير عن مقاومة مضادات امليكروبات ودور الفاو واملنممة العاملية لصحة احليوان، لم املنممة يتقد  :12التوصية 

ومنممة الصحة العاملية والشركاء املعنيني اآلخرين، يشرح بالتفصيل اإلجراءات املتخذة وامليزانية، مبا يتماشى مع 

 .ؤمتر مشفوعًا مبشروع قرار، على أن يقدم إىل اجمللس واملللمنممةاإلطار االسرتاتيج  

 

بعدد من األنشطة الرامية إىل تنفيذ الربنامج اخلاص مبقاومة مضادات امليكروبات. ملزيد من املنظمة اضطلعت  -32

آخر املعلومات عن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات  – COAG/2016/16الوثيقة  انظرالتفاصيل 

  . امليكروبات

 

بشأن الثروة  النمر يف القضايا اليت أثارتها اللجنة حول جدول األعمال العامل املنممة  ةواصلم  :13التوصية 

 .مبا يف ذلك التنسيق مع املبادرات األخرى، والتمثيل، والعضوية وتوضيح األدواراحليوانية املستدامة، 

 

بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن حوكمة جدول األعمال العاملي  لت إجراء مشاوراٍتوسّهاملنظمة أطلقت  -33

صيغة متفق عليها، مبا يف ذلك جمموعة توجيهية مع سبع جمموعات  بشأن الثروة احليوانية املستدامة، مما أدى إىل

  املستدامة.جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية  – COAG/2016/9الوثيقة  انظرألصحاب املصلحة. 

 

طاعون  وتنفيذ الربنامج العامل  الستئصال وضعاملنممة العاملية لصحة احليوان يف ك املنممة مع اشرتا  :14التوصية 

واملنممة  املنممةمبا يف ذلك العمل كأمانة مشرتكة بني  متاشيًا مع هيكل احلوكمة املقرتح، اجملرتات الصغرية

العاملية لصحة احليوان بالتعاون مع الشركاء الدوليني واإلقليميني اآلخرين، مثل االحتاد األفريق ، ورابطة جنوب 

 .آسيا للتعاون اإلقليم ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ضمن جهات أخرى

 

لصحة احليوان تعنى بطاعون إنشاء أمانة عاملية مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية  -34

متشيا مع توصيات الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة، أنشأت املنظمة  :اجملرتات الصغرية

باالشرتاك مع املنظمة العاملية لصحة احليوان أمانة عاملية لطاعون اجملرتات الصغرية لتنسيق اإلدارة العامة لربنامج 

رتات الصغرية واستئصاله ضمن اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة مكافحة طاعون اجمل

للحدود. وتعمل األمانة بشكل وثيق مع الدول واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة، واملختربات/املراكز املرجعية الدولية، 

ر اخلطط االسرتاتيجية الوطنية وتنفيذها، وإشراك واملؤسسات التقنية والبحثية، ومنظمات أصحاب املصلحة، لدعم تطوي

 اجملتمع احمللي بشكل يتناسب مع حالة املرض.

 

نظمت جمموعة العمل املعنية بطاعون اجملرتات الصغرية املشرتكة بني : اجتماعات خارطة الطريق اإلقليمية -35

اجملرتات الصغرية، بالتعاون مع منظمة تقنية منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان وأمانة طاعون 

، ستة اجتماعات 2أفريقية )املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي( واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

يا الوسطى خلارطة الطريق اإلقليمية يف أفريقيا. ومت تنظيم اجتماعات أخرى يف الشرق األوسط وشبه اجلزيرة العربية وآس

                                                      
ون االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛ واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ ودول جملس التعا اجلماعة  2

 اخلليجي؛ ومنظمة التعاون االقتصادي؛ ورابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا. 
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عرض االسرتاتيجية العاملية ملكافحة طاعون  (1وجنوب آسيا. ووفرت اجتماعات خارطة الطريق الفرصة ملا يلي: )

( إجراء أول تقييم ذاتي حلالة كل بلد فيما يتعلق بطاعون 2اجملرتات الصغرية واستئصاله وأدواتها، بطريقة مفصلة؛ )

( استعراض مشاريع طاعون اجملرتات 3فيها للسيطرة على املرض؛ ) اجملرتات الصغرية وقدرة اخلدمات البيطرية

( حتديد البلدان والرؤية اإلقليمية حنو القضاء على طاعون اجملرتات 4الصغرية والدروس املستفادة من تنفيذها؛ )

يمي، اليت ميكن ( إعطاء األولوية األولية لغريه من أمراض اجملرتات الصغرية على املستوى القطري واإلقل5الصغرية؛ )

( إنشاء هيكل احلوكمة لإلشراف على تنفيذ أنشطة مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية يف 6لوقت؛ )مكافحتها يف نفس ا

املتبقية )جنوب أفريقيا، ومشال أفريقيا، وشرق آسيا،  ةاإلقليم. وسيتم تنظيم اجتماعات خارطة الطريق لألقاليم الثالث

 . 2016بل حلول نهاية عام مبا يف ذلك الصني ومنغوليا( ق

 

األوىل للربنامج  وضعت السنوات اخلمس :صياغة الربنامج العاملي ملكافحة طاعون اجملرتات الصغرية واستئصاله -36

( من خالل عملية تشاورية تشمل أصحاب املصلحة الرئيسيني. ويهدف الربنامج إىل وضع األسس ملكافحة 2017-2021)

طاعون اجملرتات الصغرية والبدء جبهود القضاء عليه يف البلدان اليت تعاني منه من خالل تطوير القدرات؛ وفهم الوضع 

ر طاعون اجملرتات الصغرية والقضاء على هذا املرض يف الوبائي وحتديد اسرتاتيجيات التنفيذ املناسبة للحد من انتشا

، سيساعد الربنامج على تنمية القدرات وإثبات عدم وجود فريوس طاعون املتضررةنهاية املطاف. وبالنسبة للبلدان غري 

املية لو البلد من طاعون اجملرتات الصغرية من قبل املنظمة العاجملرتات الصغرية، والتحرك حنو حالة االعرتاف خب

لصحة احليوان. كما سيدعم الربنامج البلدان يف احلد من انتشار األمراض األخرى ذات األولوية اليت تصيب اجملرتات 

 الصغرية، وتعزيز النظم البيطرية، وال سيما من خالل حتسني أداء تقييم اخلدمات البيطرية املختارة. 

 

األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان لتعبئة جيري وضع اسرتاتيجية مشرتكة بني منظمة  :الدعوة -37

املوارد. ومن املقرر إجراء زيارات للجهات املاحنة الرئيسية لتقديم الربنامج العاملي ملكافحة طاعون اجملرتات الصغرية 

مت إرسال تسعة  . وقد2016كلفته، قبل عقد اجتماع للتعهدات حبلول نهاية شهر نوفمرب/تشرين الثاني تواستئصاله، و

 آالف نسخة من دليل تشخيص طاعون اجملرتات الصغرية إىل مجيع البلدان املتضررة والبلدان املعرضة خلطره.  

 

ُتقدم املساعدة إىل البلدان األعضاء إلعداد خططها االسرتاتيجية الوطنية. وسيظل  :املساعدة للبلدان واألقاليم -38

 اجملرتات الصغرية يف األشهر املقبلة.  ذلك أولوية ألمانة طاعون

 

اعُتمد قرار بشأن الربنامج : قرار املنظمة العاملية لصحة احليوان والبلدان اخلالية من طاعون اجملرتات الصغرية -39

العاملي ملكافحة طاعون اجملرتات واستئصاله خالل الدورة الرابعة والثمانني للدورة العامة للمنظمة العاملية لصحة 

. ومت حتديث قائمة البلدان املعرتف بها أنها خالية من طاعون اجملرتات الصغرية أو اليت 2016احليوان، يف مايو/أيار 

عن املنظمة العاملية لصحة احليوان.  ةالصادر للمدونة الصحية حليوانات اليابسةلية من املرض، وفقا لديها مناطق خا

رة. ددرات الصغيدون اجملتدن طاعدة مدا خاليدى أنهددة علدة واحدومنطق دًادن بلدة ومخسيدم االعرتاف بثالثدوت

http://www.fao.org/ppr/ar/. 

 

http://www.fao.org/ppr/ar/
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 فيه مؤمتر املنممة نمرو 2014نمر جملس املنممة يف امليثاق العامل  للرتبة يف ديسمرب/كانون األول   :15التوصية 

 .2015يف يونيو/حزيران 

 

الدورة اخلمسون بعد املائة جمللس املنظمة امليثاق العاملي للرتبة وطلبت إقراره بشكل نهائي من قبل  أقّرت -40

)بالتزامن مع السنة الدولية للرتبة(، أقّرت الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر  2015مؤمتر املنظمة. ويف يونيو/حزيران 

 . املنظمة  النسخة املراجعة من امليثاق العاملي للرتبة

 

ن مشروع قرار بشأإىل مزيد من العمل من قبل أمانة نمم الرتاث الزراع  ذات األهمية العاملية الدعوة  :16التوصية 

واستعراضهما من قبل االجتماعات القادمة لألجهزة الرئاسية    COAG/2014/12 يف الوثيقة  1 وامللحقاملؤمتر 

 مة.ترتيبات احلوك الربنامج وامليزانية، وكذلك، ال سيما فيما يتعلق بتداعيات ذلك على للمنممة

 

، من قبل 2015-2014متت مناقشة مفهوم نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، خالل فرتة السنتني  -41

األجهزة الرئاسية ذات الصلة يف املنظمة، ومت استعراض التوصيات ذات الصلة واآلثار املرتتبة على امليزانية ودعمها من 

. ويف وقت الحق، ُمنحت مبادرة نظم 2015قبل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة املنعقدة يف يونيو/حزيران 

مليون دوالر أمريكي  0.6املية صفة رمسية ضمن إطار املنظمة، ومت ختصيص مبلغ الرتاث الزراعي ذات األهمية الع

التنفيذ السلس لوظائف أمانة . ومّكن ذلك 2017-2016ألمانة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية لفرتة السنتني 

أن بيق والتنفيذ للمفهوم وأنشطته، علمًا نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، مبا يف ذلك اإلشراف واإلدارة والتنس

 .على املوارد من خارج امليزانية العمل بشأن نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية سيعتمد أساسًا

 

استعراض هيكل إدارة برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وتبسيطها، مبا يف ذلك إنشاء  مت -42

 23و 22. وُعقدت الدورة األوىل جلماعة املشورة العلمية يف 2016مجاعة للمشورة العلمية بدأت عملها يف أوائل عام 

 .COAG/2016/11الوثيقة  انظر. 2016فرباير/شباط 

 

 من قبل اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء   –ثالثًا 

 

 إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمًا بالتقرير وتقديم أي توجيه قد جتده ضروريا لرفع التقارير يف املستقبل. -43

 


