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A 

 المجلس
 ون بعد المائةتوالس الخامسةالدورة 

 2017نيسان /أبريل 28 - 24روما، 

 لإلبليات الدولية السنة
 

 موجز
 

 لى أن تبحثلإلبليات  عتلقى املدير العام طلًبا من دولة بوليفيا املتعددة القوميات لتخصييييييييييييييي   سيييييييييييييينة دولية  
 (.2016فيه جلنة الزراعة يف دورهتا اخلامسة والعشرين )سبتمرب/أيلول 

بلًدا تقريًبا من  90وتشييك ل البليات مصييدر الرلر الرئيسييي ملالي  األسيير ال  تقّن يف أئييد  البيئات  ييعوبة يف  
بلدان العامل. وتعد  هذه احليوانات أسيييياسييييية لامن اللذائي والتلذية على اعتبار أاا تشييييكل املصييييدر الرئيسييييي للربوتينات 
 لدى جمتمعات السكان األ لي  يف مناطق خمتلفة من العامل. وهي توف ر أيًضا األلياف واألمسدة العضوية وقوة اجلر  والنقل 

يف سيييييبل عيع الرعاة الرح ل. وقد أي دت جلنة الزراعة مبدأ سصيييييي  سييييينة دولية لإلبلياتب إقراراً منها ب  ية  وال غىن عنها
. وأقر  اجمللس يف دورته 1البليات بالنسيييييبة إىل األمن اللذائي واحلد من الفقر وسيييييبل العيعب خا يييييًة يف األرا يييييي القاحلة

 بالنسييييييييييبة إىل األمن اللذائي وأي د مبدأ سصييييييييييي  سيييييييييينة دولية لإلبليات اخلامسيييييييييية واخلمسيييييييييي  بعد املائة ب  ية البليات 
مع الئيييارة إىل  يييرورة توافر مزيد من املعلومات وإىل أن  هذا االقحال سييييحال إىل اجمللس يف دورته السيييادسييية واخلمسييي  

 .2لكي ينظر فيه 2017بعد املائة يف ئهر أبريل/نيسان 
وتتناول هذه الوثيقة بإجيال الفرص واملنافع ال  ميكن أن تت تى عن سصيييييييييييي  سييييييييييينة دولية لإلبليات من أ ل  

ا  املسيييييا ة يف أقيق أهداف التنمية املسيييييتدامة واألهداف االسيييييحاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة. ويرد  يييييمن امللحق أيضيييييً
 مشروع قرار لكي ينظر فيه اجمللس.
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 المقترح اتخاذها من جانب المجلساإلجراءات 
 

 إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي:
 
دراسة اقحال سصي  سنة دولية لإلبليات وإعّاء تو يهاته بش ن السنة املناسبة لذلك مع الئارة إىل إمكانية  )أ(

ا مع العادة املتبعة سييابًقا ومع سييياسيية املنظمة اخلا يية بإعالن السيينوات متائيييً  2024أن يقع االختيار على سيينة 
 الدولية واالحتفال هبا؛ 

 رفع تو ية إىل املؤمتر يف دورته األربع  للبت  يف هذا املو وع. )ب(

 ميكن تو يه أي استفسارات بش ن هذه الوثيقة إىل:
 Berhe Tekolaالسيد 

 احليوانمدير ئعبة النتاج احليواين و حة 
 +39 06570 53371اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -ًل أو  
 
لقد  س د بشكل وا ح جنال السنوات الدولية ال  احُتفل هبا خالل العقد املا ي اجلهود ال  بذلتها املنظمة  -1

التحديد واليات املنظمة . وسا ت على و ه 2030بالفعل لتحقيق األهداف المنائية لالفية وخّة التنمية املستدامة لعام 
املتصلة بالسنوات الدولية يف نشر أفضل املمارسات وهو أمر ئك ل حافزًا الساذ إ راءات حمددة من أ ل النهوض باألمن 

 لذية يف سبيل القضاء على اجلوع.اللذائي والت
 
من أهداف التنمية املستدامة( ويف إااء  1وتساهم البليات بشكل ملحوظ يف احلد من الفقر املدقع )اهلدف  -2

من أهداف التنمية املستدامة( يف األقاليم ال  تو د فيها. وتساعد أيًضا املنتجات واخلدمات ال  توفرها  2اجلوع )اهلدف 
 البليات )من حلوم وحليب وألياف وقوة  ر  ونقل( يف  مان سالمة األغذية والتلذية والنهوض بسبل عيع اجملتمعات

من أهداف التنمية املستدامة(  5احمللية ال  تريب هذا النوع من احليوانات. وترتبط أيًضا تربية البليات بتمك  املرأة )اهلدف 
 املعنية بتجهيز ألياف البليات وتسويقها وبالعمل الرعوي.

 
من أهداف التنمية  15ة )اهلدف أساسًيا يف االستخدام املستدام للنظم اليكولو ية الربي   اوتؤدي البليات دورً  -3

 وع البيولو ي.ه ودرء خسارة التناملستدامة( وتساهم بالتايل يف مكافحة التصح ر ويف وقف تدهور األرا ي وعكس اجتاه
 

 لمحة عامة -ثانياً 
 
 بلًدا  90تشكل البليات مصدر الرلر الرئيسي ملالي  األسر ال  تعيع يف أئد  البيئات  عوبة يف ما يقارب  -4

فضل وهي توفر خدمات النظام اليكولو ي باملائية األخرى عن العيع فيها.  من بلدان العامل وال  تعجز معظم أنواع
 ا على موا هة التقلبات املناخية.تكي فها مع هذه البيئات وقدرهت

 
 ايكا اجلنوبية وأيضً لواسعة يف أمر على امتداد مرتفعات  بال األنديز ا للربوتينات رئيسًيا مصدراً وتشكل البليات  -5

يف معظم الصحاري يف أفريقيا وآسيا. وتؤم ن حلوم وحليب تلك احليوانات اللذاء اليومي ملالي  البشر. وتؤم ن البليات 
ر  جلأيًضا األلياف لصنع الكساء يف جمتمعات السكان األ لي  وأمسدة عضوية تكفل إنتاج لراعة الكفاف وتوفر وسائل ا

 قل للمنتجات واألفراد.والن
 
وتتسم خمتلف أنواع البليات من مجال )برية ومست نسة( ومجال وحيدة السنام ب  ية قصوى بالنسبة إىل حياة  -6

لق عليها تسمة راعيب حيث ُتستخدم كدواب للحمل.الرعاة الرح ل وتكون مرهونة بالححال حبثا عن امل  سفن الصحراء   وتُّ
 لصمود لفحات طويلة من دون ماء.ا تيال مسافات ئاسعة وعلى انظرًا إىل قدرهتا على 
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ا فرييدة  -7 وتُعترب أنواع البلييات األربعية يف بليدان أمريكيا اجلنوبيية )أي الالميا واأللبياكيا والفيكونييا واللوانياكو( أنواعيً
 سييييييييييييييكان عات الجملتم وهي ترمز إىل عنصيييييييييييييير هام من عنا يييييييييييييير اهلوية الثقافيةلثدييات األ ييييييييييييييلية يف تلك القارة. من ا

 األ لي  املتوارثة.
 

 الهدف من القتراح -اثالثً 
 
ي العام واحلكومات بش ن  رورة القرار باأل ية اال تماعية أاهلدف من سصي  سنة دولية هو تثقيف الر  -8

يةب ذيف حياة اجملتمعات احمللية املعر ة واملت ثرة بشدة بالفقر املدقع وانعدام األمن اللذائي وسوء التل واالقتصادية لإلبليات
 وإبرال قيمتها على حقيقتها.

 
ر وليادة إنتا ها أن يساعدا يف خفض مستويات الفقر املدقع على اعتبا ومن ئ ن توفري عناية أفضل لإلبليات -9

أن  االستلالل األمثل ملنتجاهتا املتعددة )من حلوم وحليب وألياف وقوة  ر  ونقل( سوف يساعد يف ليادة الدخل واملوارد 
 فة.مناخية متّر     تشهد ظروفًاويف  مان سبل عيع مستدامة واحلد من اجلوع وسوء التلذية يف املناطق ال

 
 األنشطة -ارابعً 

 
سوف تساعد الدروس املستخلصة من األنشّة املنفذة خالل السنوات الدولية السابقة يف إعداد  دول لاعمال  -10

عداد  دول لمين لتلك إ واألنشّة ال  سيجري تنفيذها على املستويات احمللية والوطنية والقليمية والعامليةب فضاًل عن
 األنشّة.

 
 اختيار السنة المناسبة   -خامًسا

 
(  جيب بو ه C 2013/LIM/15مبو ب سياسة املنظمة اخلا ة بإعالن السنوات الدولية واالحتفال هبا )الوثيقة  

 عام أن تفصل سنتان على األقل  ب  السنة الدولية واألخرى ؛ غري أن  الدول األعضاء قد وافقت يف السنوات املا ية 
  يف دورته اخلامسة واخلمس  بعد املائةب االستثناءات عن هذه القاعدة. ومع الئارة إىل أن  اجمللس أقر  على بعض 

السنة الدولية  2020مشروع قرار للمؤمتر يّلب مبو به إعالن سنة  بال  ُعقدت يف ئهر ديسمرب/كانون األول املا ي
السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفيةب  2022للصحة النباتية ومشروع قرار ثاٍن للمؤمتر يؤي د إعالن سنة 

 لعالاا السنة الدولية لإلبليات.  2024فمن املقحل أن يقع االختيار على سنة 
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 الملحق
 

 السنة الدولية لإلبليات
 

 مشروع قرار
 

 إن المؤتمر،
 

إىل أن  البليات تشك ل مصدر الرلر الرئيسي ملالي  األسر الفقرية ال  تعيع يف أئد  البيئات  عوبة على و ه  إذ يشير
 1من أهداف التنمية املسييييييييييييييتدامة( ويف احلد من الفقر املدقع )اهلدف  2األرض وتسيييييييييييييياهم يف مكافحة اجلوع )اهلدف 

من أهداف التنمية املسييييتدامة( ويف االسييييتخدام املسييييتدام للنظم  5من أهداف التنمية املسييييتدامة( ويف متك  املرأة )اهلدف 
 ؛من أهداف التنمية املستدامة( 15اليكولو ية الربي ة )اهلدف 

 
جمتمعات السكان  الزراعي لدىللربوتينات واأللياف للكساء وأمسدة لإلنتاج  ارئيسيً  اً ب ن  البليات تشكل مصدر  وإذ يقر  

ا يف القسييييييييم األ  من الصييييييييحاري كرباأل ييييييييلي  على امتداد مرتفعات  بال األنديز الفسيييييييييحة يف أمريكا اجلنوبيةب وأيضييييييييً
 ؛يف أفريقيا وآسيا

 
عنا ييييير  نب ن  البليات تعد  أنواًعا فريدة من الثدييات األ يييييلية يف بلدان أمريكا اجلنوبية وترمز إىل عنصييييير هام م وإذ يقر  

 ؛اهلوية الثقافية جملتمعات السكان األ لي  الرعوي  املتوارثة
 

يف ت دية دور أسييييياسيييييي يف موا هة ت ثريات تلري  املنااب خا ييييية يف األرا يييييي القاحلة وئيييييبه  على قدرة البليات وإذ يؤك د
القاحلة وعلى أن  القرار مبا توف ره من منتجات وخدمات والدعوة بشيييييييييي اا ودعم الحويع هلا تعد  عنا يييييييييير غاية يف األ ية 

 بالنسبة إىل سبل عيع اجملتمعات احمللية ال  تعتمد عليها؛
 

ي العام ب  ية البليات بالنسييييييييييبة إىل األمن اللذائي ووظائف النظام اليكولو ي أباحلا ة املاسيييييييييية إىل توعية الر  ك روإذ يذ 
وإىل الحويع لإل راءات الرامية إىل أسييييييييي  إدارة البليات للمسيييييييييا ة يف أقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املسيييييييييتدامة 

 املتفق عليها؛ 
 

ذا النوع من االحتفال من ئييييييي نه أن يشيييييييكل منتدى وأن يشيييييييجع اساذ وتنفيذ إ راءات للحويع يف أن ه وإذ يضعععععه ثقت 
لانشييّة الداعمة لصييون املوارد الوراثية لإلبليات واسييتخدامها املسييتدام وتنميتهاب وأن يرفع كذلك مسييتوى الوعي ب  يتها 

 والتهديدات احملدقة بالبيئة؛  يف معاجلة القضايا ذات االهتمام العامليب مبا يف ذلك اجلوع والفقر
 

على أن التكاليف ال افية لانشّة النائئة عن االحتفال بالسنة الدولية لإلبليات سيتم الوفاء هبا من خالل  دوإذ يشد  
 املسا ات الّوعيةب مبا يف ذلك من القّاع اخلاص؛ 

 
 تحييدة لكي تنظر فيييه اجلمعييية العيياميية لامم املتحييدة إىل املييدير العييام إحيياليية هييذا القرار إىل األم  العييام لامم امل يطلععب

 السنة الدولية لإلبليات. 2024يف دورهتا املقبلة وتعلن سنة 


