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 تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشمالية
 2020تشرين األول /أكتوبر 23-22اجتماع افرتاضي، 

 2020أيلول /سبتمرب 23-22متهيدية افرتاضية،  اتإحاط
 

؛ وأن تركز على واليتها ا شامل  تتبىن منظمة األغذية والزراعة إزاء االبتكار هنج   أبن: يوصي إقليم أمريكا الشمالية
يف  على الصمود، مبا الغذائيةنظم ال األساسية، وال سيما عملها املعياري؛ وأن تسّلط الضوء على احلاجة إىل بناء قدرة

تتصدى لألسباب  اين، مبا يف ذلك النُهج اليتا تراعي املنظور اجلنسذلك عرب التجارة؛ وأن تعتمد على حنو نُظمي هُنج  
 .اجلذرية ألوجه اللمساواة بني اجلنسني؛ وأن تستفيد من قوة الشراكات

 ا على الشراكة بني أمريكا الشمالية ومنظمة األغذية والزراعةعام   75االحتفال مبرور 

افُتتح املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشمالية إبحياء الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني للمؤمتر األول  -1
زراعة واألغذية وأدىل بكلمات كل من وزيرة ال. 1945ملنظمة األغذية والزراعة، الذي عقد يف مدينة كيبيك، كندا عام 

 ، ووزيرة الزراعة يف الوالايت املتحدة،Marie-Claude Bibeau السيدة الزراعية يف كندا
 Sonny Perdue ،شو دونيو، ووزيرة العالقات الدولية والفرنكوفونية السيد ، واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 .Nadine Girault السيدة كيبيك يف
 Bibeauوأشارت الوزيرة . املنظمة ا الدور احلاسم الذي لعبته أمريكا الشمالية يف إنشاءتناول املتحدثون مجيع  و  -2

ا مسبقة للتصدي للجوع الشاملة للجميع ابعتبارها شروط   الغذائيةنظم الاحلاجة إىل االبتكار والتجارة الدولية و  إىل
ة ا، مشددعن احلاجة إىل أن تصبح منظمة األغذية والزراعة متمكنة  رقمي   Perdueالوزيرة  توحتدث. يف العامل

 1.تواصل املنظمة التكّيف مع حتدايت اليوم واملستقبل والتصدي هلاضرورة أن  على

 حتديد أولوايت أمريكا الشمالية فيما يتعلق مبنظمة األغذية والزراعة

 حدد إقليم أمريكا الشمالية جمموعة من األولوايت امللموسة إلطار املنظمة االسرتاتيجي وبرانمج عملها للفرتة -3
وترد هذه يف املرفق جيم وهي تتوافق . طريةاإلجراءات العاملية واإلجراءات القُ ، مبا يف ذلك 2022-2031

 : التوصيات االسرتاتيجية الرئيسية اخلمس املبينة أدانه مع
  العلمية والرقمية ]يشّجع االبتكارات  جاِمعلمنظمة أن تنتهج جدول أعمال للبتكارات لينبغي

 .تساهم يف رعاية االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت [والتكنولوجية وغريها من االبتكارات
 العمل املعياري ووضع : تضيف املنظمة أكرب قدر من القيمة إبجنازها الوظائف احلامسة لواليتها األساسية

 .املعايري؛ والتحليل العلمي القائم على األدلة والنزيه؛ والقيام بدور جتميع وتوليف املعرفة

                                                      
 تصل إىل سنة واحدة عامة متاح بناء  على الطلب ملدةتسجيل اجللسة ال  1



 

 

  ف معها، تعمل املنظمة لقدرة على الصمود أمام التهديدات املستمرة والناشئة والتكيّ بناء اإطار يف
الوجه األمثل أبن تركز على االستجاابت العلمية القائمة على األدلة ويف الوقت املناسب وتسلط  على

 .والتجارة الدولية الضوء على أمهية سلسل التوريد العاملية
  ا تراعي املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك عندما تعتمد على حنو نُظمي هُنج  تكون املنظمة أفعل ما تكون

الُنهج اليت تتصدى لألعراف االجتماعية واملواقف والسلوكيات والُنظم االجتماعية الكامنة اليت تدمي 
 .اللمساواة بني اجلنسني، وتزيد تركيزها على إشراك النساء والشباب والشعوب األصلية صنوف

 االستفادة املثلى والتهديدات الناشئة اليت جتاهبها، جتب على املنظمة لتحدايت العاملية ملواجهة ا
ميزهتا النسبية عرب االستفادة من الشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة  من

 .وغريها من املنظمات الدولية االيت تتخذ من روما مقر  

 اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةنظرة عامة على املؤمتر 
الوالايت )كمنتدى إلقليم أمريكا الشمالية  2010أتسس املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية يف عام  -4

 . يف منظمة األغذية والزراعة لتعزيز التعاون بني أعضاء اإلقليم واملنظمة( املتحدة وكندا
مع ذلك، يشارك بلدا إقليم أمريكا الشمالية . تقنية يف إقليم أمريكا الشماليةذ املنظمة برامج مساعدة ال تنفّ و  -5

املنظمة مشاركة فعالة، مبا يف ذلك يف اللجان الفنية وجلان اجلهاز الرائسي العديدة ويف مكتب اتصال نشط  يف
ويف البلدين كليهما . واشنطن العاصمة يقوم أبنشطة الدعوة والتوعية ويرعى التعاون لتحقيق أهداف املنظمة يف

بتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ا كامال  قطاعات زراعة ومصايد وحراجة ذات شأن، ومها ملتزمان التزام  
أغذية  حتقيق األمن الغذائي للجميع، وضمان إمكانية حصول السكان بشكل منتظم على"املنظمة املتمثل بـ  وهدف

زالت اجتماعات  ومن ضمن هذا االخنراط، المن نوعية عالية لتمكينهم من العيش حياة مفعمة ابلنشاط والصحة". 
املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية تسعى إىل التعبري عن وجهات نظر اإلقليم بشأن عمل املنظمة وأنشطتها 

 .مة املؤسسية الفّعالةعلى الصعيد العاملي وكذلك آراءه بشأن احلوك
ا. وقد اختار إقليم أمريكا املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية "غري رمسي" ألن مؤمتر املنظمة مل يقرّه رمسي  و  -6

مع و . الشمالية اإلبقاء على هذا النهج غري الرمسي للحّد بدرجة كبرية من التكاليف واألعباء اإلدارية على املنظمة
ري رمسي، إال أن األولوايت املفّصلة يف التقرير املنبثق عنه مبثابة إعالن رمسي عن وجهات نظر إقليم أمريكا أن املؤمتر غ
وىل يف عمليات وضع امليزانية والتخطيط ويتوقع اإلقليم أن تُ . ما يتعلق ابلربامج االسرتاتيجية للمنظمة الشمالية يف

 . ملا يُوىل للتقارير املقّدمة من مؤمترات إقليمية أخرىا مساواي  ار  وتقدمي التقارير وجهات النظر هذه اعتب التشغيلي
 2020تنظيم مؤمتر عام 

، ويف جزأين رئيسيني، إثر إلغاء املؤمتر بصورة افرتاضيةقد املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشمالية عُ  -7
سلسلة من  2020أيلول /سبتمرب 23-22وقد عقد اإلقليم يف . 19-بسبب جائحة كوفيد حبضور األعضاءاألصلي 

 .2020تشرين األول /أكتوبر 23-22اإلحاطات واملباحثات املسبقة مع املنظمة، تلتها اجللسة العامة لـلمؤمتر يف 
ريكا ، اللتني تشكالن إقليم املنظمة ألماألمريكية شارك يف املؤمتر اإلقليمي ممثلون من كندا والوالايت املتحدةو  -8

 .جانب مسؤولني من املنظمة ومكتب االتصال التابع للمنظمة يف واشنطن الشمالية، إىل



 

 

 السيد شارك يف رائسة اإلحاطتني املسبقتني كبري املفاوضني واملدير العام لوزارة الزراعة واألغذية الزراعية الكنديةو  -9
Aaron Fowler السيدة توجد مقارها يف روماوكاالت األمم املتحدة اليت ، وانئب رئيس بعثة الوالايت املتحدة إىل 

Jennifer Harhigh . يف كندا اإلنتاج الزراعي الغذائيوشارك يف رائسة اجللسة العامة مساعد انئب وزير الزراعة و 
 السيد األمريكية وكيل وزارة التجارة والشؤون الزراعية اخلارجية يف الوالايت املتحدة، وFrédéric Seppey السيد

Ted McKinney . اإلقليمي القائمة الكاملة للمشاركني يف املؤمتر املرفق ألفوترد يف. 

 اعتماد جدول األعمال

  .ويرد كالمها يف املرفق ابء. جدويل أعمال اإلحاطات املسبقة واجللسة العامةاإلقليمي اعتمد املؤمتر  -10

 الرمسي ألمريكا الشمالية اجللسات العامة لـلمؤمتر اإلقليمي غريجمرايت النقاش يف 
 الكلمات الرتحيبية وامللحظات االفتتاحية

 Frédéric Seppey السيد ساعد انئب الوزيرملمالحظات افتتاحية 
اجللسة ابإلعراب  ،Frédéric Seppey السيد يف كندا اإلنتاج الزراعي والغذائيافتتح مساعد انئب وزير الزراعة و  -11

عقد اجتماعات املؤمتر من أجل للجهود اليت بذلتاها األمريكية عن امتنانه ملنظمة األغذية والزراعة والوالايت املتحدة 
وأشار إىل أن املؤمترات اإلقليمية . 19-خالل جائحة كوفيد بصورة افرتاضيةاإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 

ملنظمة وأن املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية يشّكل فرصة ابلنسبة إىل اهي مصدر هام للمدخالت 
وأكد على احلاجة إىل استجابة تعاونية أفضل لآلفات واألمراض . للنظر يف األولوايت الرفيعة املستوى بطريقة مرنة

 .والتهديدات الناشئة وعلى ضرورة أن تركز املنظمة على واليتها األساسية

 Ted McKinney السيد حظات افتتاحية من وكيل الوزيرمال
على ، Ted McKinney األمريكية السيد أكد وكيل وزارة التجارة والشؤون الزراعية اخلارجية يف الوالايت املتحدة -12

ا للتعاون يف العلوم القائمة على البتكار إلطعام السكان املتزايدين يف العامل أمهية رفع صوت أمريكا الشمالية دعم  
األمهية احلامسة لوالية على ا وركز يف مالحظاته على أمهية االبتكار، وأكد جمدد  . خفض البصمة البيئية للزراعةمبوازاة 

 .19-ا إىل التقدم اهلام الذي ُأحرز قبل نشوب جائحة كوفيداملنظمة، مشري  

 شو دونيو السيد مالحظات افتتاحية للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،
أعرب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، الدكتور شو دونيو، عن تقديره للمسامهات التارخيية اليت قدمتها كندا  -13

قيادة أمريكا الشمالية للقضاء على  ا احلاجة إىل استمرارإىل املنظمة منذ إنشائها، مؤكد  األمريكية والوالايت املتحدة 
 19-وسّلط املدير العام الضوء على اخلطوات األخرية اليت اختذهتا املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد. اجلوع يف العامل

واختتم مالحظاته بتوضيح احلاجة إىل إصالح فّعال هليكل املنظمة وحوكمتها . على مستوى املنظمةوزايدة الشفافية 
 .وضع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةمن خالل جلعلها أكثر مرونة، وهو ما سيتعزز بقدر أكرب 



 

 

والزراعة مالحظات افتتاحية من سفرية كندا لدى اجلمهورية اإليطالية واملمثلة الدائمة لدى منظمة األمم املتحدة لألغذية 
 .Alexandra Bugailiskis السيدة وبرانمج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

، عن Alexandra Bugailiskis السيدة كندا لدى منظمة األغذية والزراعةأعربت السفرية واملمثلة الدائمة ل -14
ا اخلربة جتلب مع  ة قادرة على احلشد، حمايد تقديرها للدور األساسي الذي تقوم به املنظمة ولواليتها بوصفها قوة

وأكدت على أمهية . والبياانت التقنية، مبا يف ذلك قياس األثر، وتساعد على هتيئة بيئات متكينية لرعاية االبتكار
ويف هذا الصدد، . ركائز االستدامة الثالث وعلى إشراك النساء والشباب والشعوب األصلية يف عملية صنع القرار

ضوء على التزام كندا واخنراطها، مبا يف ذلك دورها كرئيسة جملموعة أصدقاء الشعوب األصلية ورئيسة سلطت ال
، ويف مشاركة فريقها كمركز تنسيق للمنظمة يف الشبكة الغذائيةنظم لمشاركة جملموعة أصدقاء قمة األمم املتحدة ل

 . للجميع ذية والزراعة أكثر اشتماال  املعنية مبسائل املساواة بني اجلنسني يف روما لبناء منظمة األغ

 Peter MacDougall السيد كلمة افتتاحية من مساعد انئب وزير الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الشؤون الكندية

، أمهية Peter MacDougall السيد أكد مساعد انئب وزير الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الشؤون الكندية -15
الفئات على  19-للتنمية الزراعية واألمن الغذائي، وعرّب عن املخاوف بشأن أثر جائحة كوفيدالعلم واالبتكار 

ومع تزايد تعقيد أزمات األمن الغذائي، يصبح من ابلغ األمهية جتميع املعارف لدعم عملية صنع . لمخاطراملعرضة ل
 .القرار، وال سيما اإلقرار بدور املرأة يف الزراعة

وجد مقارها وكاالت األمم املتحدة اليت تلدى  األمريكية من السفري واملمثل الدائم للوالايت املتحدةمالحظات افتتاحية 
 Kip Tom روما السيد يف

وجد مقارها يف روما وكاالت األمم املتحدة اليت تلدى األمريكية أعرب السفري واملمثل الدائم للوالايت املتحدة  -16
، مبا يف ذلك اآلاثر املرتتبة 19-عن تقديره لتوقيت اجللسات حبيث تتناول آاثر جائحة كوفيد ،Kip Tom السيد

وأكد أن الوالايت املتحدة . الغذاء وانفتاح األسواق وحرية التجارة واآلاثر على سالسل التوريد على احلصول على
اعي والتكنولوجيا واستخدام األدوات الرقمية، تنتصر بنشاط لكافة أشكال االبتكار، مبا يف ذلك التقدم الزر األمريكية 

وذكر أن االبتكارات اجلديدة ومنو اإلنتاجية جيب أن يكوان يف صميم اجلهود الرامية إىل . وغري ذلك من ابتكارات
ابلشراكات املبتكرة، مبا يف ذلك مع القطاع األمريكية ورحبت الوالايت املتحدة . أكثر استدامة غذائيةإنشاء نظم 

تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، واليت جتعل منظمة األغذية والزراعة أكثر مرونة  اخلاص اهلادفة إىل
ا ليتمكن  وحساس  وأعرب السفري عن أمله يف أن يكون اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة مران  . فعاليتها وتزيد من

مع قيام املنظمة بتحديث نفسها، جيب أن تواصل إعطاء األولوية  وذّكر أبنه. مواجهة املخاطر والتحدايت من
 .ومع األمم املتحدة وجد مقارها يف روماوكاالت األمم املتحدة اليت تلعملها املعياري وللتنسيق مع 

 السيد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف مالحظات افتتاحية من مساعد مدير القدرة على الصمود واألمن الغذائي
 Jim Barnhart 

، Jim Barnhart السيد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف أكد مساعد مدير القدرة على الصمود واألمن الغذائي -17
الشراكة الفخورة بني الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة، واليت تشمل تقدمي املساعدة  على



 

 

وأكد على األمهية احلامسة ملعاجلة التحدايت . لتحقيق نتائج يف خفض اجلوع وسوء التغذية اإلنسانية إىل املنظمة
اليت تواجهها الفئات واجملتمعات املعرضة للمخاطر واليت تشمل التهديدات الناشئة من مثل محى اخلنازير األفريقية، 

ز على دمج وأوضح أن الوكالة تركّ . 19-وكذلك االلتزام ابلعمل اإلمنائي املتسق واملبكر استجابة جلائحة كوفيد
املساعدات اإلنسانية مع احليلولة دون النزاعات وحتقيق االستقرار واألمن الغذائي يف إطار اإلغاثة واالستجابة 

فرصة ملواصلة الرتكيز  2021 الغذائية لعامنظم لكما شدد على أن قمة األمم املتحدة ل.  والقدرة على الصمود
 .ء التغذية والفقر واجلوعالتخفيف من سو  على

 منظمة األغذية والزراعةإىل األولوايت االسرتاتيجية ألمريكا الشمالية ابلنسبة 

 مريكا الشماليةاخلاصة أب ولوايتاأل دور مكتب االتصال التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف واشنطن يف تنفيذ

دور ، Valandra Sharan السيد نوالزراعة يف واشنطنظمة األغذية عرض مدير دور مكتب االتصال التابع مل -18
وسلط الضوء على أعمال الدعوة والشراكات ومشاركة أصحاب . املكتب يف تنفيذ أولوايت إقليم أمريكا الشمالية

املصلحة يف إقليم أمريكا الشمالية، ابلقيام أبنشطة توعية قائمة على األدلة ملهمة املنظمة وتقدمي املشورة واملساعدة 
 . يف وضع وتنفيذ سياساهتا وبراجمها يف أحناء العامل

منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام  التقدم الذي أحرزته
2018 

األولوايت ، أن Beth Crawford السيدة أشارت مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف املنظمة -19
اإلقليمية جيري ترتيبها يف الوثيقة حسب اهلدف االسرتاتيجي، وهي تُقاس على أساس حتقيق أهداف التنمية 

ئة من األهداف يف إطار األهداف االسرتاتيجية وأن هناك ايف امل 95وأشارت إىل أن املنظمة قد حققت . املستدامة
 .مّت حشدهازايدة يف املوارد اليت 

 الشمالية مداوالت أمريكا

على منظمة األغذية والزراعة  ،Ken Isley السيد أثىن مدير دائرة الشؤون الزراعية اخلارجية يف وزارة الزراعة األمريكية -20
كما أشاد خبطة العمل العاملية الثالثية السنوات ملكافحة دودة احلشد .  إلدماجها االعتبارات اجلنسانية على حنو أمشل

على األمهية املركزية الستخدام  Isleyوأّكد . جماالت االهتمام األخرى املتعلقة ابجلراد الصحراويا إىل اخلريفية، مشري  
التكنولوجيات اجلديدة لدى االستجابة للتهديدات الناشئة، ذلك أن دليل مكافحة دودة احلشد اخلريفية ال يسّلط 

كاٍف على دور أدوات محاية احملاصيل املبتكرة، كما شد د على أمهية السياسات القائمة على العلوم الضوء بقدر ٍ
وأعرب عن تقديره لعمل مكتب االتصال التابع للمنظمة واقرتح وضع برانمج عمل يستند إىل . واألدلة واملخاطر

 . األولوايت اإلقليمية
 السيد نداك  يف ديرية االتفاقات واملفاوضات التجارية يف وزارة الزراعة واألغذية الزراعيةملشدد املدير العام و  -21

 Aaron Fowler واالستدامة، لتحقيق أهداف  –كلفة أقل إنتاج املزيد ب –، على احلاجة إىل حتسني اإلنتاجية
يف اجملاالت  هاإىل تركيز عمل هامنظمة معرفة، ودعاهي ا أن منظمة األغذية والزراعة وأكد جمدد  . التنمية املستدامة



 

 

ا أمهية وأكد أيض  . وجه التحديد إىل متويل مستدام ألعمال وضع املعايريا على اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية، داعي  
 . العمل على الُنهج التحويلية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف املنظمة

، اتفقت حكومتا كندا والوالايت املتحدة 2020كنتيجة لعملية املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام و  -22
، على النحو الذي يرد يف املرفق 2021-2020على أولوايت إقليمية مفّصلة ألمريكا الشمالية للفرتة األمريكية 

تقرير املنظمة عن تنفيذ هذه األولوايت قبل انعقاد املؤمتر اإلقليمي غري موافاته بويطلب إقليم أمريكا الشمالية  .جيم
 .2022الرمسي السابع إلقليم أمريكا الشمالية يف عام 

 اإلطار االسرتاتيجي املقبل ملنظمة األغذية والزراعة

اخلطوط العريضة  ،Beth Crawford السيدة عرضت مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف املنظمة -23
ة وهو إذ يستند إىل السردية االسرتاتيجي. وأعمال املنظمة املتعلقة بوضعه (2031-2022)لإلطار االسرتاتيجي املقبل 

التكنولوجيا : عوامل مسّرعة، تدفع به أربعة "أفضل غذائيةمن خالل نظم  ترك أحد خلف الركبعدم "املتمثلة بـ 
وهدف االسرتاتيجية هو تنفيذ . من مثل احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات" مكمالت"واالبتكار والبياانت و

ع إىل حتسني التغذية واالزدهار ا التطلّ ولكن أيض   ،14و 10و 2و 1، وخاصة أهداف التنمية املستدامة 2030خطة 
وال تزال جتري املشاورات الرمسية وغري الرمسية مع اجملموعات اإلقليمية واللجان التقنية والدول . وسبل العيش والبيئة

اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، على صياغة فيه مكتب االسرتاتيجية والتخطيط  يعملاألعضاء، يف الوقت الذي 
 .2021مارس /أن تستمر هذه الفرص لتقدمي املالحظات واملدخالت حىت آذار Crawford السيدة وتوقعت

 مداوالت أمريكا الشمالية

للعمل املعياري الذي قامت  اا خاص   تقدير  عن دعمه للعديد من جماالت اإلطار املقرتح، مبداي  اإلقليمي عرّب املؤمتر  -24
وأكّد ضرورة إنشاء مصدر مستدام لتمويل هاتني اهليئتني . به هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

مما كان  اوإعطاء أولوية للقيادة املتسقة واملتمّكنة هلما وجعل عمل املنظمة املعياري ودعمها لوضع املعايري أكثر بروز  
العمل العلمي  وحذرت الوالايت املتحدة على وجه التحديد من القوى اليت تدعو إىل االبتعاد عن. طار السابقيف اإل

ا عن العالقات التجارية العابرة واحتضان االبتكار ابعتباره حمور التحّول بعيد  اإلقليمي  كما أيّد املؤمتر.  للمنظمة
بدأ حاسم جلميع جماالت عمل املنظمة، ورحب ابلنهج التشاوري وسّلط اإلقليم الضوء على الشفافية كم. االستدامة

 .اإلطار االسرتاتيجي من أجل وضعالذي تتبعه املنظمة 
ملنظمة أن يدمج بشكل مفيد وجهات اكيف ميكن لإلطار الذي ستضعه   األمريكيةتساءلت الوالايت املتحدة و  -25

إىل أن يكون  اإلقليمي وهبذا املعىن، دعا املؤمتر. اآلفاتالنظر املتعارضة بشأن قضااي رئيسية مثل استخدام مبيدات 
. تواجههم للمزارعني احلصول على مجيع األدوات الالزمة للتصدي للتحدايت اليت ليتسىن وتشاوراي   ااشتمالي  اإلطار 

البيولوجية  الضوء على أمهية التكنولوجيات اجلديدة والتكنولوجيااألمريكية ، سّلطت كندا والوالايت املتحدة مثال  
 . وإمكاانت البحوث الناشئة يف مكافحة اجلراد الصحراوي ودودة احلشد اخلريفية

إىل مزيد من الرتكيز يف اإلطار على املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة األمريكية دعت كندا والوالايت املتحدة و  -26
. ساواة بني اجلنسني كنصر عابر للقضاايواالبتكار والشراكات مع القطاع اخلاص على مجيع املستوايت، وعلى امل



 

 

املنظمة  ا أنه ينبغي علىوأشارت كندا أيض  . كندا إىل وضع خطة عمل املنظمة لتحقيق التوازن بني اجلنسني وتتطلع
أن تتفادى جماالت االزدواجية وختفف الرتكيز على اجملاالت اليت ال تتمتع فيها املنظمة مبيزة نسبية، مع األخذ 

 .والية وموارد الوكاالت األخرىابالعتبار 

 2021-2020التطلع إىل الفرتة 

العوامل ا إىل طريق املنظمة إىل األمام استناد   ،Máximo Torero السيد رسم رئيس اخلرباء االقتصاديني يف املنظمة -27
احلاسم الذي وشدد على حنو خاص على الدور . البياانت والتكنولوجيا واالبتكار واملكّمالتيف املتمثلة  املسّرعة

. ا فّعاال يف التصدي للوابء العامليتؤديه البياانت، اليت تغذي نظام اإلنذار املبكر واليت استخدمتها املنظمة استخدام  
وأوضح كذلك أن هدف املنظمة هو توفري معلومات متينة وموضوعية وقائمة على العلم والبياانت عن القيود 

ا، وابتكارات متنوعة، مع األخذ ابالعتبار ركائز االستدامة الثالث مجيع  املرتتبة على اعتماد ُُنج  قايضاتوامل
 .على مستوى السياساتاألعضاء من اختاذ القرارات  البلدانمتكني  بغية

، اخلطط املستقبلية للمنظمة Maria Helena Semedo السيدة عرضت انئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةو  -28
. البناء بشكل أفضل للوقاية من اجلائحة التالية، واستخدام التكنولوجيات والعلوم لتعزيز القدراتبشأن أفكار إعادة 

كما شددت على العمل األساسي الذي يقوم به الدستور الغذائي والربانمج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة 
منظمة  األمراض احليوانية املصدر، والتعاون بني ليف جماوالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل مبادرة العمل املتكامل 

بشأن مقاومة مضادات ( التعاون الثالثي)األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية 
 .ملنظمةالفنية يف ا، وعلى الدعم للجان "صحة واحدة"امليكروابت وُنج 

ابلعمل التقين ، األولوايت املتعلقة Beth Bechdol السيدة األغذية والزراعةحددت انئب املدير العام ملنظمة و  -29
ويشمل العمل التقين االستجابة للتهديدات الناشئة كدودة احلشد اخلريفية . البىن الداخلية بسيطوأعمال الشراكة وت

وتتمثل . ملنظمةالفنية يف ام للجان االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وتقدمي الدعإطار واجلراد الصحراوي، والعمل يف 
أعمال الشراكة يف التأكد من أن ُيستفاد من شراكات املنظمة مع جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة على حنو 

إىل توفري بيئة متكن من استخدام موارد املنظمة  التبسيطويستند العمل على . أفضل وأكثر اسرتاتيجية وقصدا
 . وبراجمها وبنيتها

مرة أخرى لعرض إعادة  Crawford السيدة مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف املنظمة حتدثتو  -30
 .حالي اوجيري تنفيذها  2021-2020التنظيم اهليكلي اليت وافق عليها اجمللس للفرتة 

 مداوالت أمريكا الشمالية

. ومجيع أعماهلا ينبغي أن تكون أكثر قابلية للقياسأن أولوايت املنظمة ، Kip Tom السيد السفري األمريكي اعترب -31
صياغة  وذكر أن. وأشار إىل الدور احلاسم الذي يقوم به الدستور الغذائي واحلاجة إىل تعزيز االبتكار الشامل للجميع

. اتقايضالعلماء اجلديد وعمل مكتب االبتكار ينبغي أن يستندا إىل العلم ومبادئ إدارة املخاطر وامل رئيسسياسة 
 .الزراعيةابملنتجات  كما أكد على شدة أخطار دودة احلشد اخلريفية واجلراد الصحراوي، وعلى أمهية تعزيز التجارة



 

 

. يف عمل املنظمة نهجيبشكل ماألمهية املركزية إلدماج املنظور اجلنساين  ،Bugailiskis سفرية كندا السيدةأكدت و  -32
. ظمها الغذائيةتقوم به الشعوب األصلية إذ توفّر معارفها التقليدية ونُ  ا على الدور اهلام الذيسّلطت الضوء أيض   كما

. يف أحناء املنظمة أوجه آتزرف ما يقيم ودعت إىل مزيد من االشتمال للجميع كمصدر للقدرة على الصمود والتكيّ 
الروابط اهلامة بني األمن أن منح جائزة نوبل للسالم لربانمج األغذية العاملي يسّلط الضوء على إىل ا وأشارت أخري  

مسائل  ستكون فرصة لتسليط الضوء على 2021عام الغذائية لنظم لأن قمة األمم املتحدة لإىل الغذائي والسالم، و 
وكاالت تعاون  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والعمل املناخي، مشرية إىل أن فعاال   ااألمن الغذائي ابعتبارها مسار  

 .أمر أساسيتوجد مقارها يف روما  األمم املتحدة اليت
على أمهية أن تكون املنظمة اشتمالية يف تروجيها لُنهج حتقيق أهداف  ،Ted McKinney السيد أكد وكيل الوزارةو  -33

 2021 الغذائية لعامنظم لأن قمة األمم املتحدة لاألمريكية وهبذا املعىن، تعتقد الوالايت املتحدة . التنمية املستدامة
ا غري متحيز وينبغي أن تظل املنظمة حكم  . على األعضاء واملشاركني الغذائيةنظم لل احمدد   اتفرض ُنج  ينبغي أال 

العلم، وأن تضمن حصول املزارعني والرعاة والقّيمني على الغاابت وصيادي األمساك على األدوات  ىلإيرتكز 
  .التجارة واإلنتاجمتكنهم من االستدامة، مع تفادي احلواجز غري العلمية أمام  اليت

وهبذا املعىن، . خربة املنظمة اليت تقود عملها املعياري والتقين ،Seppey Frédéric السيد مثّن مساعد انئب الوزيرو  -34
كما أعرب عن تقديره .  قرارات قائمة على العلم واألدلةالالختاذ حمايدة ا أكد على األمهية املركزية لتوفريه املنظمة أطر  

 .ضمن تقوقعاتللتغريات اهليكلية اليت تبعد املنظمة عن العمل 

 ملحظات ختامية
Ted McKinney   السيد مالحظات ختامية من وكيل الوزارة 

إن الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني التارخيية إلنشاء املنظمة متثل فرصة هامة لتسليط  McKinney السيد قال -35
. الضوء على احلاجة إىل املزيد من التواصل والعمل الثنائي واالخنراط مع مكتب االتصال التابع للمنظمة يف واشنطن

تعزيز  ز علىلعلم، جبميع أشكاله، وأن تركّ وسّلط الضوء على ضرورة أن تركز املنظمة على دور االبتكار القائم على ا
وأشار كذلك إىل أمهية . أسواق مفتوحة وشفافة ميكن التنبؤ بسلوكها ابعتبارها أدوات رئيسية للقضاء على اجلوع

 .مواصلة وتعميق العمل املعياري الذي يقوم به الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 Frédéric Seppey السيد اعد انئب الوزيرمالحظات ختامية من مس

عن تقديره لنوعية وجوهر احلوار الذي جرى يف اجللسات غري الرمسية وبتنويه املنظمة ابلوضع  Seppey السيد أعرب -36
 وأشار إىل أن كندا تشاطر املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة رؤيته الشاملة وأولوايته، ال سيما يف. اخلاص لإلقليم

ز إىل بعض ُُنج اإلنتاج الزراعي، ألن هذه ميكن وحذر من التحيّ . يتعلق ابالبتكار، وتتطلع إىل التعاون املستقبليما 
 . ألمن الغذائيابأن تؤدي إىل حواجز غري علمية أمام التجارة أو اإلنتاج، ما يضر 

اخلامسة والسبعني ملنظمة األغذية والزراعة أبمهية الذكرى السنوية األمريكية كل من كندا والوالايت املتحدة   تنّوهو  -37
ويف اختاذ اخلطوات الالزمة  19-وابلتحدي اهلائل الذي تواجهه املنظمة وأعضاؤها يف االستجابة جلائحة كوفيد

اليت  املواضيعوأشار البلدان كالمها إىل النطاق الواسع والتعقيد الذي اتسمت به . لتحقيق أهداف التنمية املستدامة



 

 

واتفق املندوبون كذلك على ضرورة االخنراط مع . ا املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشماليةنظر فيه
واتفق املؤمتر . األخرى على أساس متواصل لتعزيز احلوار بشأن املسائل اليت نظر فيها املؤمتر والبلدان األعضاءاألمانة 

 .2022على أن يعاود االنعقاد يف عام اإلقليمي 

 وجهات نظر أمريكا الشمالية بشأن كيفية بناء املنظمة للقدرة على الصمود : 19-وجائحة كوفيد الغذائيةنظم ال

خالل االجتماع السادس للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، مجع إقليم أمريكا الشمالية قادة حكوميني  -38
املنظمة، وممثلني  ملنظمة األغذية والزراعة وغريه من كبار املسؤولني يفا من الوالايت املتحدة وكندا، واملدير العام كبار  

عن اجملتمع املدين وآليات القطاع اخلاص التابعة للجنة األمم املتحدة لألمن الغذائي العاملي لبحث ُنج املنظمة 
وفري منرب للمجتمع املدين وكان ت. 19-جائحة كوفيد: الغذائيةنظم الا اليت تواجه واستجابتها للمسألة األكثر إحلاح  

ا إلقليم ا مهم  والقطاع اخلاص لالخنراط مباشرة مع قادة احلكومات ومنظمة األغذية والزراعة بشأن هذه املسألة أمر  
 . أمريكا الشمالية

مع البياانت وإصدار التحليالت وتقدمي جلأشاد املشاركون يف اللقاء ابملنظمة ملا اختذته من إجراءات مبكرة و  -39
وأشاروا بوجه خاص إىل جهود املنظمة لتسليط الضوء على احلاجة إىل استمرار تدفق التجارة . التوصيات السياساتية

مجيع أعمال  كما دعوا إىل مواصلة تعميق الرتكيز على متكني املرأة واملساواة يف.  19-الدولية يف أعقاب جائحة كوفيد
لتطبيقها على جماالت  19-استجابة املنظمة جلائحة كوفيد املنظمة، كما على استخالص الدروس املستفادة من

 2.عمل أخرى ملواجهة التحدايت املستمرة والناشئة
 

                                                      
 تصل إىل سنة واحدة عامة متاح بناء  على الطلب ملدةتسجيل اجللسة ال  2



 

 

 الشماليةلسة العامة للـمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا جدول أعمال اإلحاطة املسبقة واجل – املرفق ألف

 إحاطات ما قبل املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية
 2020أيلول، /سبتمرب 22الثلاثء، 

 1 -لسةاجل
 دقيقة 15ساعات و 4 :جمموع الوقت املخصص       ، كندا، منظمة األغذية والزراعةاألمريكية الوالايت املتحدة: احلضور

 العروض من منظمة األغذية والزراعةمقدمو  جدول األعمال الوقت املقرتح 
 (االسم واملنصب)

14:00  
 (توقيت روماب)

 صباحا 8:00
 توقيت شرق أمريكاب

 (دقيقة 15)

 Bechdol السيدة انئب املدير العام: منظمة األغذية والزراعة مقدمات وملحظات افتتاحية -1
وزارة الزراعة واألغذية الزراعية ، Aaron Fowler السيد :كندا

 (رئيس الوفد)الكندية 
 – Jennifer Harhigh السيدة :الوالايت املتحدة األمريكية

 انئب رئيس البعثة

 (توقيت روماب) 14:15
 

 صباحا 8:15
 توقيت شرق أمريكاب
 (دقيقة 45)

حتديد أولوايت جديدة للبتكار، : منظمة األغذية والزراعة واالبتكار -2
 التكنولوجيا البيولوجيةتناول 

حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن مكتب االبتكار ومنصب  2-1
 (دقيقة 15)العلماء  رئيس

 منصب مكتب االبتكار  – Bechdol السيدة انئب املدير العام

 مدير النظم الغذائية وسلمة األغذية/االقتصاديني رئيس اخلرباء

التكنولوجيا  -مدير شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت 
 البيولوجية



 

 

تباحث عن االبتكار لزايدة اإلنتاج، واالستدامة البيئية، وإمكانية  2-2
 (دقيقة 30)( حصول السكان على األغذية، وكفاءة النظم الغذائية

 

 

 
15:00  

 (توقيت روماي)
 

 صباحا 9:00
 توقيت شرق أمريكاي

 
 (ساعة واحدة)

 واألمن الغذائي العامليوالغذائية الزراعية املنتجات جتارة  -3
من منظمة األغذية والزراعة بشأن التجارة والعمل يف جمال  حتديث 3-1

 (دقائق 10)أهداف التنمية املستدامة 
القادم الذي /حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن العمل اجلاري 3-2

ميكن أن يعزز فهم مشاكل التجارة مثل كيف ميكن أن تؤثر احلواجز 
التجارية على التجارة بني البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض 

 (دقائق 10)
حتديثات من منظمة األغذية والزراعة بشأن اسرتاتيجية سالمة األغذية  3-3

 (دقائق 10)
حتديثات من منظمة األغذية والزراعة بشأن العمل يف جمال مقاومة  3-4

مضادات امليكروابت مبا يف ذلك خطة العمل اجلديدة اخلاصة مبقاومة 
 (دقائق 10)مضادات امليكروابت 

 (دقيقة 20)حوار /أسئلة وأجوبة 5-3
 

 مدير شعبة التجارة واألسواق/اخلرباء االقتصاديني رئيس
خبري اقتصادي، شعبة التجارة ) George Mermigkasالسيد

 بشأن التجارة  2و 1النقطتان  –( واألسواق
مدير شعبة النظم الغذائية وسلمة /اخلرباء االقتصاديني رئيس

 االسرتاتيجية بشأن سلمة األغذية -األغذية 
رئيس املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

امليكروابت وخطة العمل اخلاصة  مضاداتمقاومة  -العاملية 
 ضادات امليكروابت ممبقاومة 

 

 
16:00  

 (توقيت روماب)

 دعم منظمة األغذية والزراعة لألعمال التقنية والعلمية -4
حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن عمل هيئة الدستور الغذائي،  4-1

 (دقائق 10) يف ذلك التمويل، وبرانمج املشورة العلمية للهيئةمبا 

 Semedo السيدة العام انئب املدير
 هيئة الدستور الغذائي  -أمني هيئة الدستور الغذائي



 

 

 
  اصباح   10:00

 توقيت شرق أمريكاب
 
 

 (دقيقة 45)

حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن االتفاقية الدولية لوقاية  4-2
 (دقائق 10)النبااتت 

 حتديثان من منظمة األغذية والزراعة بشأن أعمال تقنية وعلمية أخرى 4-3
o  املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 (دقائق 5)
o  (دقائق 5)هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

وجهات نظر أمريكا الشمالية بشأن دعم املنظمة ألعمال : مداوالت 4-4
 (دقيقة 15). وضع املعايري مبا يف ذلك التحدايت واحللول احملتملة

 
مدير شعبة اإلنتاج النبايت /Bechdol السيدة انئب املدير العام
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -ووقاية النبااتت 

أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -والزراعة 
 والزراعة

هيئة املوارد  –مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 
 الوراثية لألغذية والزراعة

رئيس املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
 ري املعاي جمال عمل وضع –أمني الدستور الغذائي /الصحة

 
16:45  

 (توقيت روماب)

 اصباح   10:45
 توقيت شرق أمريكاب

 (دقيقة 30)

 توسيع الفرص: منظمة األغذية والزراعة والشراكات 5
حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن برامج الشراكات، مبا يف ذلك  5-1

 (دقيقة 15) املدين اسرتاتيجيات القطاع اخلاص واجملتمع
 (دقيقة 15)مباحثات عن منظمة األغذية والزراعة والشراكات  2-5

 

مدير شعبة الشراكات  /Bechdol السيدة انئب املدير العام
مدير شعبة تعبئة املوارد والشراكات /والتعاون مع األمم املتحدة

 مع القطاع اخلاص

17:15  
 (توقيت روماب)

 

جدول أعمال التهديدات وحاالت الطوارئ : األغذية والزراعة منظمة 6
 الناشئة 

 مدير مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
 



 

 

 اصباح   11:15
 توقيت شرق أمريكاب

 
 (دقيقة 45)

حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن اآلفات الناشئة وحاالت  6-1
 (دقائق 10)الطوارئ 

عالقة الرتابط بني التنمية وحاالت الطوارئ : منظمة األغذية والزراعة 6-2
 وبناء القدرة على الصمود 

 ( دقيقة 10) -أ
املنظمة يف التنسيق العاملي يف االستجابة حلاالت  دور: مداوالت 6-3

الطوارئ والتهديدات الناشئة، البتكار والُنهج القائمة على األدلة 
 (دقيقة 25) ملكافحة التهديدات الناشئة

18:00  
 (توقيت روماب)

 اظهر   12:00
 (دقيقة 15)توقيت شرق أمريكا ب

وزارة الزراعة واألغذية الزراعية   Aaron Fowlerالسيد :كندا   اختتام وملحظات ختامية 7
 الكندية 

 – Jennifer Harhigh السيدة :الوالايت املتحدة األمريكية
 انئب رئيس البعثة

 Bechdol السيدة منظمة األغذية والزراعة: انئب املدير العام
 



 

 

 2020أيلول /سبتمرب 23األربعاء، 
 دقيقة 15و ساعات 3: جمموع الوقت املخصص            2اجللسة 

 مقدمو العروض من منظمة األغذية والزراعة جدول األعمال الوقت املقرتح
 (االسم واملنصب)

14:00  
 (توقيت روماب)

 
 ا صباح   8:00

 (دقيقة 15)توقيت شرق أمريكا ب

   السيدة انئب املدير العام: منظمة األغذية والزراعة مقدمات وملحظات افتتاحية 1
Bechdol  

وزارة الزراعة واألغذية  ،Frederic Seppey السيد :كندا
 الزراعية 

، وزارة الشؤون اخلارجية Stephen Potter السيد :كندا
 والتجارة والتنمية 

 Jennifer Harhigh السيدة :الوالايت املتحدة األمريكية
 انئب رئيس البعثة –

  
14:15  

 (روماتوقيت ب)
 

  اصباح   8:15
 توقيت شرق أمريكاب

 

 جدول أعمال املنظمة للتنمية 2-
حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن مبادرات تعميم مراعاة املنظور  2-1

 (دقائق 10)اجلنساين 
عمل الشباب واخلطوات /حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن اخنراط 2-2

 (دقائق 10)التالية 
 (دقائق 10)حتديث بشأن العمل مع السكان األصليني  2-3

 -مدير شعبة التجارة واألسواق /اخلرباء االقتصاديني رئيس
 املساواة بني اجلنسني والشباب

مدير شعبة الشراكات /Bechdol السيدة انئب املدير العام
 Yon Fernandez السيد /والتعاون مع األمم املتحدة

( مسؤول الدعوة، شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة)
  األصليونالسكان  -



 

 

حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن مكتب الدول اجلزرية الصغرية  4-2 (دقيقة 30ساعة واحدة و)
 (دقائق 10)اجلديد  االنامية والبلدان النامية غري الساحلية وأقل البلدان منو  

 (دقيقة 30) حوار مع مسؤويل املنظمة عن جدول أعمال التنمية 2-5
 :البحثمواضيع 

وجهة نظر أمريكا الشمالية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -
من أهداف التنمية  2لعكس االجتاهات السلبية يف حتقيق اهلدف 

 املستدامة 
 إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والتقدم احملرز والعقبات -

 (دقيقة 20)اخلطوات التالية والتوصيات  –االستنتاجات  2-6

مدير مكتب الدول اجلزرية الصغرية /اخلرباء االقتصاديني رئيس
 النامية والبلدان األقّل منو ا والبلدان النامية غري الساحلية 

مدير شعبة التحول الريفي الشامل /اخلرباء االقتصاديني رئيس
 متكني املرأة -واملساواة بني اجلنسني 

كبري ) Michael Clarkالسيد  /اخلرباء االقتصاديني رئيس
إصلح منظومة  -( املنّسقني يف وحدة احلوكمة والسياسات

 األمم املتحدة اإلمنائية

15:45  
 (توقيت روماب)

 
  اصباح   9:45

 توقيت شرق أمريكا ب
 

 (دقيقة 45)

 منظمة األغذية والزراعة واالستدامة  3
 (دقائق 10)حتديث عن أعمال مصايد األمساك  3-1
 (دقائق 10) حتديث عن الغاابت 3-2
( 2030-2021)عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية  3-3

 (دقائق 5)
 (دقائق 5) الشراكة العاملية من أجل الرتبة 3-4
 (دقائق 5)الشراكة من أجل تقييم الثروة احليوانية وأدائها على الصعيد البيئي  3-5
 (دقائق 10)أسئلة وأجوبة  3-6

 

 Semedo السيدة انئب املدير العام
 مدير شعبة مصايد األمساك 

 مدير شعبة الغاابت
عقد األمم  -مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 

  املتحدة إلصلح النظم اإليكولوجية
الشراكة  –مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 

 العاملية من أجل الرتبة 
سياسات الثروة رئيس فرع املعلومات والتحليل القطاعي و 

الشراكة من أجل تقييم الثروة احليوانية وأدائها على  -احليوانية 
 الصعيد البيئي



 

 

 
16:30  

 (توقيت روماب)
 

10:30  
 توقيت شرق أمريكا ب
 (دقيقة 30)

 الغذائيةنظم القمة  4
حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن االستعدادات واملشاركة يف قمة  4-1

  الغذائيةنظم ال
 دقائق( 10) -أ

 دقيقة( 20)عن مشاركة إقليم أمريكا الشمالية  مناقشات 4-2

مدير شعبة النظم الغذائية وسلمة /اخلرباء االقتصاديني رئيس
 األغذية

 

17:00  
 (توقيت روماب)

 اصباح   11:00
 (دقيقة 15)

، وزارة الشؤون اخلارجية Stephen Potter السيد :كندا اختتام وملحظات ختامية 5
 والتجارة والتنمية 

 Jennifer Harhigh السيدة :الوالايت املتحدة األمريكية
رئيس بعثة الوالايت املتحدة إىل وكاالت األمم  انئب –

 اتتخذ من روما مقر   املتحدة اليت
 Bechdol السيدة انئب املدير العام: منظمة األغذية والزراعة

 



 

 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية
 2020تشرين األول /أكتوبر 22-23

 WebExعرب منصة  افرتاضياجتماع 

 2020تشرين األول، /أكتوبر 22        1املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، اجللسة العامة، اليوم 

 اصباح   10:15
 
 

 من جدول األعمال 1البند 

 االفتتاح والكلمات الرتحيبية

 (15 دقيقة ) ترحيب من الرئيسني املشاركني من كندا(السيد مساعد انئب الوزير Seppey ) والوالايت املتحدة(السيد وكيل الوزارة McKinney) 
o ترحيبية مالحظات 
o  املستديرة  املائدةالتعريف ابملشاركني يف 
o  البنود اإلدارية 

 اصباح   10:30
 

 من جدول األعمال 2البند 

 الرفيع املستوى الشقّ 
 (30 دقيقة )شو دونيو السيد املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  

o منظمة األغذية والزراعة والتهديدات الناشئة  
 19-جائحة كوفيد  

o ا بيد  مبادرة العمل يد 
o  الشفافية 



 

 

o احلوكمة وهيكل املنظمة 
o اجمللس الرقمي 
o االبتكار 

 (15 دقيقة ) مالحظات رفيعة املستوى من كندا 
o (10 دقائق ) السفريةAlexandra Bugailiskisاملمثلة الدائمة لكندا لدى منظمة األغذية والزراعة ، 
o (5 دقائق) السيد Peter MacDougall مساعد انئب وزير، القضااي العاملية والتنمية، وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الكندية ، 

 (15 دقيقة ) األمريكيةمالحظات رفيعة املستوى من الوالايت املتحدة 
o  السفريKip Tomاملمثل الدائم للوالايت املتحدة لدى منظمة األغذية والزراعة ، 
o السيد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مساعد مدير القدرة على الصمود واألمن الغذائي Jim Barnhart 

 األمريكية، كندا، منظمة األغذية والزراعةالوالايت املتحدة : احلضور

 من جدول األعمال 3البند  اصباح   11:30
 تلخيص اإلحاطات األولية للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

 (15 دقيقة )املناقشات املنبثقة عن ، لتلخيص كندااإلنتاج الزراعي والغذائية يف  وزارة الزراعة و ، يف املفاوضات الزراعية املدير العام واملفاوض الرئيس
 (االبتكار، التجارة، العمل التقين والعلمي، جدول أعمال التنمية)اإلحاطات املسبقة 

 (15 دقيقة ) توجد مقارها يف روما السيدةاألمم املتحدة اليت  وكاالتو إىل األمريكية انئب رئيس بعثة الوالايت املتحدة Jennifer Harhigh ،
اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة، املسائل اإلدارية والشراكات، التهديدات الناشئة )اإلحاطات املسبقة املناقشات املنبثقة عن لتلخيص 

 (الغذائيةنظم الوحاالت الطوارئ واالستدامة، قمة 



 

 

 
 الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة األغذية والزراعة: احلضور

 من جدول األعمال 4البند  اظهر   12:00
 أولوايت أمريكا الشمالية

 2018أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام 
 (15 دقيقة )السيدة -اإلجراءات املتخذة : 2018أولوايت  -عرض Beth Crawford مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف ،

 منظمة األغذية والزراعة 
 (15 دقيقة )ي دور مكتب االتصال التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف أمريكا الشمالية والتقدم احملرز يف تنفيذ أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمس

 2018ألمريكا الشمالية لعام 
 (15 دقيقة )مناقشات 

o  ودمج األولوايت يف خطة عمل املنظمة 2018أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام 
 الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة األغذية والزراعة: احلضور

 اسرتاحة بعد الظهر 12:45
 من جدول األعمال 5البند  بعد الظهر من 1:15

 اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة: 2021-2020التطلع إىل األمام 
 (20 دقيقة )حتديث من منظمة األغذية والزراعة بشأن عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي املقبل 
 (20 دقيقة )وأسئلة وأجوبة  مناقشات 

o وضع اإلطار االسرتاتيجي املقبل ملنظمة األغذية والزراعة 



 

 

o مثل قمة األمم املتحدة حول التنوع )احملافل العاملية يف جمال الزراعة واألغذية؟ /التحالفات/كيف يساهم عمل املنظمة يف دعم املبادرات
 (2021 الغذائية لعامنظم الوقمة  2020البيولوجي 

 (20 دقيقة )أولوايت أمريكا الشمالية لإلطار االسرتاتيجي املقبل 
 زراعةالوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة األغذية وال: املشاركون

 من جدول األعمال 6البند  الظهر من بعد 2:15
 وكيل الوزارة)األمريكية والوالايت املتحدة ( Seppey السيد مساعد انئب الوزير) من الرئيسني املشاركني من كندا 1مالحظات ختامية لليوم ( دقيقة 15)

 (McKinney السيد
 األغذية والزراعةالوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة : املشاركون

من  3:00 - 2:30
 الظهر   بعد

 من جدول األعمال 7البند 
 وكندااألمريكية بني الوالايت املتحدة  جلسة مغلقة

 وإعداد خمطط التقرير والنقاط الرئيسية  مناقشة 

 الوالايت املتحدة األمريكية، كندا: احلضور
 

  



 

 

   احلدث الرئيسي   على املشاركني اقتصر   2اليوم  ،اجللسة العامةاملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، 

  التوقيت الصيفي لشرق الوالايت املتحدة         2020تشرين األول /أكتوبر 23

 

 اصباح   11:30
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من جدول األعمال 8البند 

  2021-2020نظرة إىل األمام إىل 

 :حتديثات منظمة األغذية والزراعة( دقيقة 20)
  ؟2020كيف ستعمل املنظمة مع اإلقليم لتنفيذ أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 
  2021-2020برانمج العمل وامليزانية، احلوكمة، والتغيريات اهليكلية يف فرتة السنتني 

 :حتديث إقليمي( دقيقة 15)
 2021-2020ملنظمة األغذية والزراعة لفرتة السنتني  مريكيةاأل موجز رفيع املستوى عن أولوايت كندا والوالايت املتحدة 

 نقاش( دقيقة 25)
  وإدماج األولوايت يف خطة عمل املنظمة  2020أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام 
   وجهات النظر اإلقليمية ومنظور املنظمة  -ا بيد مبادرة العمل يد 
  الغذائيةنظم الاألولوايت األمريكية الشمالية لقمة  

 الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة األغذية والزراعة: املشاركون



 

 

 
 من بعد 12:30
 الظهر

 من جدول األعمال 9البند 
األمريكية والوالايت املتحدة ( Seppey السيد مساعد انئب الوزير)مالحظات ختامية للجلسة العامة من الرئيسني املشاركني من كندا ( دقيقة 15)
 (McKinney السيد وكيل الوزارة)

 الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، منظمة األغذية والزراعة: املشاركون

 من بعد 1:00
 الظهر

 اسرتاحة

 
 من بعد 1:30

 الظهر 

 من جدول األعمال 10البند 
 بني الوالايت املتحدة وكندا جلسة مغلقة

  2و 1حبث بنود جدول األعمال من اليومني 
 2020أولوايت املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لعام : نقاش  
 صياغة تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 

 كنداو الوالايت املتحدة األمريكية، : احلضور

 من بعد 4:00
 الظهر

 الرمسي ألمريكا الشماليةاختتام املؤمتر اإلقليمي غري 
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 قائمة املشاركني –املرفق ابء 

 املتحدثون –االحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني ملنظمة األغذية والزراعة 
 

Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food, Canada 

Sonny Perdue, United States Secretary of Agriculture 

Qu Dongyu, Director General, FAO 

Nadine Girault, Minister of International Relations and the Francophonie, Quebec 

 ميّسر اجللسة

Chris Forbes, Deputy Minister, Agriculture and Agri-Food  

 

 كندا
 :وزارة الزراعة واألغذية الزراعية الكندية

Frederic Seppey, Assistant Deputy Minister, Market and Industry Services 

Fowler, Aaron, Chief Agriculture Negotiator and Director General 

Desrochers, Marie-Noelle, Executive Director 

Breithaupt, James, Deputy Director 

Hameed, Qamer, Senior Policy Advisor 

 

  :الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الكنديةوزارة 

Peter MacDougall, Assistant Deputy Minister, Global Issues & Development Branch  

Potter, Stephen, Director of the Agriculture and Food Systems Division  

Johnson, Alexandra, Senior Policy Advisor on the International Institutions team in the 

Agriculture and Food Systems Division 

Kadji, Christophe, Deputy Director of the International Institutions team in the Agriculture 

and Food Systems Division 

Eriksen-Hamel, Nikita, Deputy Director of the Policy and Programming team in the 

Agriculture and Food Systems Division 

Guerra, Jill, Policy Analyst on the Policy and Programming team in the Agriculture and 

Food Systems Division 

Camaganacan, Melissa, Policy Analyst, Gender Equality Division 

Mushtaq Ahmed, Senior Agriculture Advisor 

 

  توجد مقارها يف روما:بعثة كندا الدائمة لدى وكاالت األمم املتحدة اليت 
Alexandra Bugailiskis, Canada’s Ambassador to the Italian Republic and Permanent 

Representative to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World 

Food Programme and the International Fund for Agricultural Development 

Nguyen, Mi, Deputy Permanent Representative and Counsellor at Canada’s Permanent 

Mission to the Rome-Based UN Agencies 

Fellows, Jennifer, Alternate Permanent Representative at Canada’s Permanent Mission to 

the Rome-Based UN Agencies 
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 :وزارة مقاطعة كيبيك للعالقات الدولية والفرانكوفونية

Rachel Lévesque, Advisor in International Relations, International Organizations and Global 

Issues Division 

 

 املتحدة األمريكيةالوالايت 
 :وزارة الزراعة األمريكية يف واشنطن 

 

Ted McKinney, Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs 

Anna Osterlind, Chief of Staff, Office of the Under Secretary for Trade and Foreign 

Agricultural Affairs 

Ken Isley, Administrator, Foreign Agricultural Service 

Aileen Mannix, Senior Director, Multilateral Affairs, Foreign Agricultural Service 

Wendell Dennis, Senior Policy Advisor, Multilateral Affairs, Foreign Agricultural Service 

 

 :توجد مقارها يف رومااليت املتحدة  بعثة الوالايت املتحدة لدى وكاالت األمم

Kip Tom, Ambassador and Permanent Representative 

Jennifer Harhigh, Deputy Chief of Mission 

Tommie Williams, Agricultural Minister Counselor 

Sean Cox, Agricultural Attaché 

Alison Storsve, Political-Economic Section Chief 

Kelli Ketover, Political-Economic Officer 

Silvia Giovanazzi, USUN Rome Political-Economic Program Specialist 

 

 :وزارة اخلارجية األمريكية يف واشنطن

Rose Marks, Food Security Advisor, Bureau of International Organizations  

Jayanta Chatterjee, Food Security Officer, Bureau of International Organizations 

James Crow, Economic Officer, Office of Agriculture Policy, Bureau of Economic and 

Business Affairs 

Dr. Marcella Szymanski, Deputy Director, Office of Agricultural Policy, Bureau of 

Economic and Business Affairs 

 :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف واشنطن

Jim Barnhart, Assistant to the Administrator, Bureau for Resilience and Food Security 

Tim Hurley, Senior Policy Adviser, Multilateral Engagement, Office of Development 

Cooperation, Bureau for Policy, Planning, and Learning 

Jennifer Chow, Senior Policy Advisor, Strategic Engagement Division, Bureau for 

Resilience and Food Security 

Michelle Snow, Senior Global Partnerships Officer Policy, Partnerships, Program and 

Communications Division, Bureau for Humanitarian Assistance 

Sung Lee, General Development Officer, Bureau for Resilience and Food Security 
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 :وزارة التجارة األمريكية
Meghan Crowe, Senior International Economist, Office of Consumer Goods, Industry & 

Analysis, International Trade Administration  

 

 ممثلو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Qu Dongyu, Director-General  

Laurent Thomas, Deputy Director-General 

Maria Helena Semedo, Deputy Director-General 

Beth Bechdol, Deputy Director-General 

Maximo Torero Cullen, Chief Economist 

Beth Crawford, Director, Office of Strategy 

Christopher Emsden, Communications Consultant 

Dominique Burgeon, Director, Office of Emergencies and Resilience (OER)  

Rosanne Marchesich, Senior Emergency & Rehabilitation Officer 

Keith Cressman, Senior Agricultural Officer (NSP)    

Michael Clark, Senior Coordinator of the Governance and Policy Unit (DDCG) 

Vimlendra Sharan, Director, FAOLOW 

Thomas Pesek, Sr. Liaison Officer, FAOLOW 

Florian Doerr, Associate Professional Officer 

Gabriel Laizer, FAOLOW 

James Cordero, FAOLOW 

Ahdi Mohammed, FAOLOW 

 

وجهات نظر أمريكا الشمالية حول كيفية مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف زايدة : 19-يف زمن كوفيد الغذائيةنظم ال
 املتحدثون –القدرة على الصمود 

 

Frederic Seppey, Assistant Deputy Minister, Market and Industry Services, AAFC 

Ted McKinney, Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs, USDA 

Rick White, Chair of the International Agri-Food Network – the focal point for the Private 

Sector Mechanism of the United Nations Committee on Food Security 

Nettie Wiebe, North American Focal Point for the Civil Society and Indigenous People’s 

Mechanism of the United nations Committee on Food Security 

Beth Bechdol, Deputy Director General, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

Maximo Torero Cullen, Chief Economist, Food and Agriculture Organization of the United 

Nationss 

 :ميّسر اجللسة

Aaron Fowler, Chief Agriculture Negotiator and Director General, AAFC 
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 (2021-2020)أولوايت أمريكا الشمالية  –امللحق جيم 

 االبتكار الشامل للجميع: 1اجملال ذو األولوية 
العلمية والرقمية والتكنولوجية وغريها ]ابتكارات جامع يشّجع االبتكارات برانمج لمنظمة أن تنتهج لينبغي 

  تساهم يف رعاية االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت [االبتكارات من

يف برانمج العمل وامليزانية لضمان وإدراجه دعم إنشاء مكتب االبتكار واستحداث منصب كبري العلماء  :1-1األولوية 
توفر جمموعة واسعة من املمارسات املبتكرة واألفضل للمزارعني والصيادين يف مجيع البلدان لزايدة اإلنتاجية وتعزيز االستدامة 

 .الغذائيةنظم الالبيئية وتوسيع نطاق حصول الناس على الغذاء وتعزيز كفاءة 
كيف أن التكنولوجيات البيولوجية االبتكارية يف الزراعة وتربية األحياء املائية، وغريها مواصلة حتليل وإبراز   :2-1األولوية 

ن اإلنتاجية والرحبية الزراعية وختفض انبعااثت الكربون الزراعية وتعزز اإلدارة املستدامة للموارد من التكنولوجيات املتقدمة حتسّ 
 3.الطبيعية

متتني عمل املنظمة على خدمات املعلومات املناخية، مبا يف ذلك تطوير أدوات وخدمات دعم قرار تتصل  :3-1األولوية 
مباشرة أبصحاب احليازات الصغرية، مبن فيهم املزارعون ومربو األحياء املائية والصيادون وميكن تعميمها على نطاق واسع، 

 4.مع مراعاة الظروف احمللية
 5.أدوات صنع قرار ومواد وخدمات إرشادية قائمة على العلم واألدلة للزراعة الذكية مناخيادعم تطوير  :4-1األولوية 

 

                                                      
شراكة جديدة  130زايدة الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث، مبا يف ذلك : نقطة قوة املنظمة  3

تعزيز فرص التعاون بني اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واحلكومات يف البلدان املستهدفة؛ : التحسني الالزم. على مستوى املنظمة
 ر أفضل املمارسات اليت تتولد عن هذه الشراكاتوحبث ونش

ات املناخية والبيئية؛ وزايدة الرتكيز كيتطوير أدوات وحتليالت قائمة على شبكة اإلنرتنت ملساعدة البلدان على فهم الدينامي: نقطة قوة املنظمة  4
 التعليم والتدريب اخلاصني ابملسائل اجلنسانية على

من التدريب ألصحاب املصلحة حول استخدام األدوات القائمة على شبكة اإلنرتنت؛ وتطوير مقاييس إلمكانية احلصول توفري مزيد : التحسني الالزم
 على هذه األدوات واستخدامها ومالءمتها

نية؛ وتطوير قاعدة بياانت إصدار النسخة الثانية من دليل الزراعة الذكية مناخي ا، مبا يف ذلك وحدة جديدة خاصة ابملسائل اجلنسا: نقطة قوة املنظمة  5
 .على اإلنرتنت لتكنولوجيات الزراعة الذكية مناخي ا ألصحاب احليازات الصغرية

 زايدة إمكانية الوصول إىل قاعدة البياانت، مبا يف ذلك زايدة إمكانية وصول املزارعات إليها: التحسني الالزم
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 الوالية األساسية : 2اجملال ذو األولوية 

العمل املعياري ووضع املعايري؛ : تضيف املنظمة أكرب قدر من القيمة إبجنازها الوظائف احلامسة لواليتها األساسية
 .على األدلة والنزيه؛ والقيام بدور جتميع وتوليف املعرفةوالتحليل العلمي القائم 

توفري معلومات وأعمال تقييم وحتليل ملكافحة اجلوع وخفض سوء التغذية، مبا يف ذلك التقييمات داخل  :1-2األولوية 
  6.األسرة املعيشية

زايدة الوعي ابلتكنولوجيات املبتكرة واستخدامها للمزارعني والصيادين يف البلدان النامية لزايدة إنتاجيتهم  :2-2األولوية 
 7.ملناخاودخوهلم وحتسني صون املوارد الطبيعية والقدرة على الصمود والتكيّف جتاه تغرّي 

ا من تنسيق دعم تطوير وحتسني نُظم لوائح تنظيمية قائمة على العلوم يف البلدان األعضاء متكن مزيد   :3-2األولوية 
سياسات مالئمة قائمة على املخاطر للتعامل  وتشجيع إجراءات املوافقة على منتجات التكنولوجيا البيولوجية احلديثة

قاعدة بياانت منظمة األغذية والزراعة لتقييم سالمة األغذية الشوائب املوجودة على مستوايت منخفضة؛ وتعزيز وظيفية  مع
ستخدام قاعدة البياانت هذه وملحق الدستور الغذائي اخلاص ال رتويجالاملستمدة من التكنولوجيا البيولوجية احلديثة، و 

 8.ابلشوائب املوجودة على مستوايت منخفضة لدى وجودها
بناء القدرات على املستويني الوطين واإلقليمي لدعم تنفيذ الصكوك والعمليات القائمة، والسيما اخلطوط  :4-2األولوية 

التوجيهية بشأن مصايد األمساك على نطاق صغري، واإلطار االسرتاتيجي لرتبية األحياء املائية، ورصد املوارد احلرجية 
 .واملعلومات عنها

 برامج الوقاية املستدامة للنبااتت، مبا يف ذلك من خالل االتفاقية الدولية لوقاية مواصلة اجلهود لتحسني :5-2األولوية 
ما يتعلق إبدارة  ، يفمثال   –وممارسات اإلدارة املستدامة للغاابت  النبااتت، ونظم اإلنتاج الكفؤة والقادرة على الصمود؛

ومكافحة قطع األشجار غري املشروع والتجارة املرتبطة  ف مع تغري املناخحرائق الغاابت املدمرة وقدرة الغاابت على التكيّ 
 .به

                                                      
نظم الالتقدم احملرز يف التحليل والتقييم، من مثل اخلطوط التوجيهية لنظم غذائية خاصة ببلدان حمددة وندوات إقليمية حول : املنظمةنقطة قوة   6

 املستدامة  الغذائية
ترويج ( لعامليمثل جلنة األمن الغذائي ا)ال تزال أمريكا الشمالية تشعر ابلقلق جتاه مواصلة بعض مسارات العمل املدعومة من املنظمة : نقاط الضعف

ينبغي حتديد أهداف . ا يف جمال سالمة األغذية أو السياسة التغذويةغري حمددة وُنج قائمة على العلم واألدلة أكثر حتديد  " استدامة"روابط بني مقاييس 
 االستدامة واالتفاق عليها قبل استخدامها

 دانتقييمات داخل األسر املعيشية يف عدد أكرب من البل: التحسني الالزم
 ا لتقدمي اخلدمات واملساعدة على وضع سياسات وطنية لصاحل صغار املنتجني بلد   35دعم املنظمات الريفية يف : املنظمةنقطة قوة   7

 .االستفادة من الشراكات مع القطاع اخلاص الستكشاف سبل زايدة ُيسر تكاليف التكنولوجيات املبتكرة للفئات األضعف: التحسني الالزم
نظمت سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية يف أفريقيا؛ والتحديث املنتظم لقاعدة بياانت املنظمة عن تقييمات سالمة الكائنات : قوة املنظمةنقطة   8

 احملورة وراثيا 
تعود على البلدان من سرعة مساعدة البلدان على حتسني ترشيق املوافقات يف نظم القواعد التنظيمية، وتقدمي معلومات عن الفوائد اليت : التحسني الالزم

 اعتماد نظم قواعد تنظيمية أفضل والتنسيق على املستوى اإلقليمي
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 دارة املوارد الطبيعية واالستدامة البيئية القائمتني على األدلة واحملددتني ابلسياق يف استخدامإل رتويجال :6-2األولوية 
 9.الغذائيةنظم ال وتوريداألراضي، مبا يف ذلك إدماجهما يف سالسل قيمة 

متتني قدرة املنظمة على تطوير العمل التقين واملعياري املتعلق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل  :7-2األولوية 
 .إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة مصايد األمساك أو إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك

العذبة وإدارهتا السليمة مبواءمة وتبادل بياانت املياه وتوفري أدوات لدعم القرار ماية موارد املياه حلرتويج ال :8-2األولوية 
 .قائمة على العلم واألدلة لصاحل مديري مستجمعات املياه ومستخدمي املياه

القرار قائمة ماية صحة الرتبة وإدارهتا السليمة مبواءمة وتبادل بياانت الرتبة وتوفري أدوات لدعم الرتويج حل :9-2األولوية 
  .العلم واألدلة لصاحل مديري صون الرتبة وغريهم من مستخدمي األراضي على

 مبا يف ذلك من خلل التجارة القدرة على الصمود: 3اجملال ذو األولوية 

تركز تعمل املنظمة على الوجه األمثل يف بناء القدرة على الصمود أمام التهديدات املستمرة والناشئة والتكيف معها أبن 
على االستجاابت العلمية القائمة على األدلة ويف الوقت املناسب وتسلط الضوء على أمهية سالسل التوريد العاملية املستدامة 

 .والتجارة الدولية
املنقولة سالمة وجودة األغذية مع الرتكيز على الربجمة الزراعية املراعية للتغذية والوقاية من األمراض الرتويج ل :1-3األولوية 

 10.ابألغذية؛ والرتكيز على محاية املستهلك واملمارسات العادلة يف جتارة األغذية
ألمن الغذائي بتحسني لرتويج لالذي ميثّل أرضية ل الغذائيةنظم الدعم مبادئ االستثمار الرشيد يف الزراعة و  :2-3األولوية 

 11.االستثمار يف الزراعة وغريها من نظم إنتاج األغذية
زايدة أنشطة بناء القدرات يف الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البلدان املستهدفة، : 3-3األولوية 

ا، لتنمية املهارات والبىن التحتية املتعلقة ابلتجارة الالزمة لتنفيذها اتفاقات منظمة التجارة العاملية وال سيما أقل البلدان منو  
  12.نها وتوسيع جتارهتاواالستفادة م

ضمان أن تتوفر ألمانة الدستور الغذائي ابستمرار املوارد املناسبة لتلبية احتياجات الربامج والقيادة واإلدارة  :4-3األولوية 
القويتني مبا ميكنها من انتهاج املبادئ التأسيسية لـهيئة الدستور الغذائي؛ وضمان أن يتواءم برانمج املشورة العلمية 

                                                      
 زايدة نشر املواد اإلرشادية املصممة لرفع مستوى الوعي لالعتبارات البيئية يف سياق ربط املزارعني ابألسواق: نقطة قوة املنظمة  9

 تطوير جمموعات أدوات: نقطة قوة املنظمة  10
 تذهب أمريكا الشمالية إىل أن سالمة األغذية والتغذية واألمن الغذائي، على أمهيتها كمواضيع، ينبغي النظر فيها بعناية يف ضوء اأُلطر: الضعفنقاط 

ف التقييمات العلمية وينبغي أال تقوض الروابط بني هذه املواضيع االلتزامات الدولية القائمة، كما ينبغي أال تستخدم إلضعا. السياساتية الدولية القائمة
 لسالمة األغذية
 توسيع توزيع جمموعات األدوات؛ وزايدة الرتكيز منع األمراض املنقولة ابألغذية واحليلولة دون أتثريها على سالسل القيمة: التحسني الالزم

وتوجيهات مشرتكة ومتزامنة مع منظمة التعاون تنظيم فعاليات لتقييم قدرات أصحاب املصلحة املتعددين؛ وتطوير برانمج شامل : نقطة قوة املنظمة  11
 والتنمية يف امليدان االقتصادي

 تقييم أثر تقييمات القدرات وتتبع التنفيذ يف البلدان: التحسني الالزم
ألسواق الزراعية؛ وزايدة زايدة استخدام منتجات املعلومات عن األسواق اليت تصدرها املنظمة، من مثل نظام املعلومات املتعلقة اب: نقطة قوة املنظمة  12

 التدريب على آليات حتليل املخاطر؛ وزايدة تنمية القدرات املتعلقة ابلتجارة
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الدستور الغذائي مع األولوايت اإلقليمية؛ ودعم برانمج اخلرباء للمشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية  ينفذه الذي
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية من خالل زايدة وثبات متويله يف حدود موارد امليزانية القائمة ومن خالل االبتكار ضمن 

  13.األموال من املصادر غري احلكوميةاملنظمة يف السياسات املتعلقة بقبول 
سالمة األغذية وصحة النبات وصحة احليوان، مبا يف ذلك األمساك، ومجع وتبادل البياانت وتوفري لرتويج ال :5-3األولوية 

واحلراجة التوقعات ونظم اإلنذار املبكر وأدوات دعم القرارات بشأن االفتقار إىل األمن الغذائي يف قطاعات الزراعة األرضية 
  14.ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

إعطاء األولوية لالستجابة العاملية خلطر دودة احلشد اخلريفية، من بني ضغوط اآلفات الناشئة األخرى  :6-3األولوية 
  15.األعضاء البلدان ومواصلة العمل على حتقيق مزيد من التعاون مع

آفاته  إعطاء األولوية لالستجابة العاملية للجراد الصحراوي، ال سيما يف الشرق األدىن وأفريقيا ملكافحة تفشي :7-3األولوية 
املعارف املتعلقة ابألخطار  وإضفاء طابع مؤسسي علىواستخدام التكنولوجيات الرقمية اجلديدة . وختفيف خسائر احملاصيل

 .الناشئة
متتني منصيت نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود والنظام العاملي  :8-3األولوية 

لإلنذار املبكر واالستجابة لألمراض احليوانية العابرة للحدود؛ وضمان وجود مركز إلدارة حاالت طوارئ الصحة احليوانية 
 16.يوانية العابرة للحدودفعال ومستدام يستجيب بسرعة لتفشي األمراض احل

العمل على التصدي آلاثر البيئة البحرية املتغرية على األرصدة السمكية ومصايد األمساك وحوكمة إدارة  :9-3األولوية 
مصايد األمساك والتكيف مع هذه اآلاثر، مبا يف ذلك وضع توجيهات حمددة بشأن تكييف خطط إدارة مصايد األمساك 

 .ألساسية للبيئة والنظام اإليكولوجيلتكون أكثر مرونة واستجابة للتغريات غري املتوقعة يف الظروف ا
مواصلة إعطاء األولوية للعمل على مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك  :10-3األولوية 

اجلهود الرامية إىل تنفيذ الصكوك ذات الصلة، مبا فيها اتفاق تدابري دولة امليناء والسجل العاملي لسفن الصيد، ودعم بناء 
القدرات من خالل برانمج منظمة األغذية والزراعة الشامل بشأن اتفاق تدابري دولة امليناء والصكوك الدولية ذات الصلة 

 .مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

                                                      
دعم برانمج املشورة العلمية اخلبرية من خالل زايدة التمويل واستقراره يف حدود موارد امليزانية القائمة؛ ومواصلة الدفع ابجتاه : التحسني الالزم  13

 .املخصص من القطاع اخلاص ومصادر أخرى هلذا الربانمجاستخدام التمويل غري 
التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية يف تطوير نظم املعلومات املصممة ملساعدة صانعي السياسات : نقطة قوة املنظمة  14

ووضع رقم قياسي لالنكشاف على املخاطر لريدف حتليالت نظام على رصد سالمة األغذية واالفتقار إىل األمن الغذائي بفدر من الفعالية أكرب؛ 
 اإلنذار املبكر

 وضع مقاييس لتحديد مدى استخدام وفاعلية نظم املعلومات واألرقام القياسية: التحسني الالزم
 اكتمال تنفيذ اخلطة: نقطة قوة املنظمة  15

 ساس العلمي للتوصيات والُنهجاحلاجة إىل مزيد من التمويل؛ وتنبغي زايدة األ: التحسني الالزم
أصدرت تقارير فصلية حددت املخاطر الرئيسية اليت تتهدد الزراعة واألمن الغذائي؛ ودجمت تكنولوجيا جديدة، مثل إطالق نظم : نقطة قوة املنظمة  16

 .املراقبة كتطبيقات على اهلواتف اجلوالة
ا تقتضي الظروف احمللية، لتحسني نشر املعلومات عن األخطار الناشئة على صانعي زايدة استخدام التكنولوجيا اجلديدة، حسبم: التحسني الالزم
 القرارات املعنيني
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  النهج املراعي للمنظور اجلنساين: 4اجملال ذو األولوية 

ا تراعي املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك الُنهج اليت تتصدى حنو نُظمي ُُنج  تكون املنظمة أفعل ما تكون عندما تعتمد على 
لألعراف االجتماعية واملواقف والسلوكيات والُنظم االجتماعية الكامنة اليت تدمي صنوف الالمساواة بني اجلنسني، 

 .تركيزها على إشراك النساء والشباب والشعوب األصلية وتزيد
توفري بياانت مفصلة حسب نوع اجلنس ومعلومات وتقييمات وحتليالت قائمة على نوع اجلنس ملكافحة  :1-4األولوية 
 17.سوء التغذية احلد مناجلوع و 

ابلتصدي للعقبات القائمة  والفتيات ومتكني النساء اجلنسنيحتقيق املساواة بني متتني اجلهود الرامية إىل  :2-4األولوية 
عن فرص العمل الزراعية  يف احلصول على املوارد اإلنتاجية واخلدمات االجتماعية، فضال   يواجهنهانوع اجلنس اليت  على

وغري الزراعية الالئقة؛ ويف املشاركة كصانعات قرار على قدم املساواة يف أسرهنّ وجمتمعاهتنّ ومؤسساهتن احمللية؛ ويف إحقاق 
 18.عن الرتويج حلصوهلن املتساوي على األرض وامللكية حقوقهن اإلنسانية، فضال  

متتني اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بتعزيز إمكانية حصوهلا على فرص كاملة  :3-4األولوية 
واختاذ إجراءات فعالة ومتساوية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل سياسات قائمة على نوع اجلنس، 

ضد التمييز وإساءة املعاملة يف مكان العمل، بتيسري حصول املرأة على التعليم واملوارد والفرص ومبكافحة أوجه الالمساواة 
 19.املنهجية القائمة على نوع اجلنس اليت تُلحق الضري ابملرأة

 .االستمرار يف الرتكيز على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن حيازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت :4-4األولوية 
ا إلجراء البحوث؛ وتعزيز املعلومات عن أفضل املمارسات والدعوة هلا؛ ومساعدة احلكومات على ومنح أولوية عالية أيض  

 20.ا إبمكان متّلك النساء لألراضيال سيّما لصاحل الدفع قدم   اعتماد سياسات وقوانني يف جمال حيازة األراضي واحلوكمة،
ا، لتطوير املعارف واملهارات توفري املساعدة الفنية والسياساتية يف البلدان املستهدفة، ال سيّما األقل منو   :5-4األولوية 

مبا يف ذلك التصدي للمعوّقات اخلاصة ير املعارف واملهارات الالزمة لتعظيم وصول صغار املزارعني إىل األسواق، و الالزمة لتط
 21.اليت تواجهها املزارعات صاحبات احليازات الصغرية

                                                      
 مثل املالمح القطرية للمساواة بني اجلنسنيمن التقدم احملرز يف التقييمات اجلنسانية، : نقطة قوة املنظمة  17
 تعزيز إمكان حصول املتاجرات على املعلومات عن الربوتوكوالت واللوائح التنظيمية : نفطة قوة املنظمة  18

 العمل مع احلكومات على جعل املعلومات عن الربوتوكوالت واللوائح التنظيمية يف متناول املرأة الريفية: التحسني الالزم
 فيغوطريق حوار  تيسري املباحثات بني أصحاب املصلحة املتعددين عن: نقطة قوة املنظمة  19

ا إىل التعاون؛ والتواصل مع العمال يف قطاع األمساك واملأكوالت البحرية، ال سيما العامالت، زايدة التواصل مع املنظمات الدولية سعي  : التحسني الالزم
 لزايدة الوعي للصكوك الدولية اخلاصة مبصايد األمساك وتشريعات العمل

املنظور اجلنساين يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت وإعداد دليل  زايدة مراعاة: نقطة قوة املنظمة  20
 لتحسني املساواة بني اجلنسني يف القضااي املتعلقة ابحلقوق يف األراضي

 تراعي الفوارق بني اجلنسني فيما يتعلق حبيازة وحوكمة توسيع وتنفيذ املزيد من برامج التعّلم ملساعدة احلكومات على اعتماد قوانني: التحسني الالزم
 .األراضي

بناء القدرات يف جمال القيود املتعلقة بنوع اجلنس اليت تؤثر على التجارة عرب احلدود؛ وتعزيز إمكان حصول املتاجرات : نقطة قوة املنظمة  21
 للتنفيذ لدعم برامج سلسلة القيمةاملعدات واملعلومات؛ وإعداد ونشر إطار مفاهيمي وخطوط توجيهية  على

 توسيع نطاق التواصل إىل البلدان املستهدفة؛ وتقييم أثر بناء القدرات وحتليل اعتماد اخلطوط التوجيهية: التحسني الالزم
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لسياسات اليت تدعم وتُقدر مسامهة الغاابت ومصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء املائية يف الرتويج ل :6-4األولوية 
 الغاابت وصغار الصيادين ومزارعي األمساك إىل األسواق األمن الغذائي والعمالة والدخل، ومواصلة تعزيز وصول العاملني يف

احمللية والوطنية والدولية، وضمان التجارة املنصفة وغري التمييزية ملنتجات احلراجة ومصايد األمساك الصغرية ومنتجات تربية 
 .لنطاقاألحياء املائية، ومواصلة تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األمساك الصغرية ا

 االستفادة من الشراكات: 5جمال األولية 

ملواجهة التحدايت العاملية والتهديدات الناشئة اليت جتاهبها، جتب على املنظمة االستفادة املثلى من ميزهتا النسبية 
ا وغريها االستفادة من الشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقر   عرب
 .املنظمات الدولية من

العمل تعاونيا مع املنظمات الدولية األخرى ملعاجلة أوجه عدم اإلنصاف االجتماعي والعمايل وبني اجلنسني  :1-5األولوية 
 22.يف قطاع تربية األحياء املائية واملأكوالت البحرية

ا جلمع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال من روما مقر   لتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى اليت تتخذا: 2-5األولوية 
ا ابلتدخالت الغذائية يف احلاالت اإلنسانية، مبا يف ذلك استخدام النهج القائمة املعونة الغذائية والتغذوية ملواصلة الدفع قدم  

  23.حليلولة دونهعلى القدرة على الصمود والتكيف ملعاجلة االفتقار املزمن إىل األمن الغذائي والتغذوي وا
متماشية مع أولوايت األمن الغذائي من  2021 الغذائية لعامنظم ال ضمان أن تكون مشاركة املنظمة يف قمة :3-5األولوية 

الرتويج لقدرة على الصمود والتكيف، و حيث صلتها ابلتجارة والنمو االقتصادي الشامل للجميع الذي تقوده الزراعة، وبناء ا
 .املتنوعة، مبا يف ذلك ابلعالقة مع قطاعات الغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية الغذائيةنظم ال نُهجل

ضمان أن يؤدي إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إىل زايدة الكفاءة وإزالة الوالايت املتداخلة لتعظيم  :4-5األولوية 
 .فعالية استجابة منظمات األمم املتحدة لألزمات العاملية إىل احلّد األقصى

تكرة للمسامهة يف التدخالت تشجيع املنظمة على إشراك القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف ابتداع طرق مب :5-5األولوية 
األمن  هج القائمة على القدرة على الصمود ملعاجلة االفتقار املزمن إىلالغذائية يف احلاالت اإلنسانية، مبا يف ذلك استخدام النُ 

  24.الغذائي والتغذوي واحليلولة دونه

                                                      
 تيسري املباحثات بني أصحاب املصلحة املتعددين من خالل حوار : نقطة قوة املنظمة  22

إىل التعاون؛ والتواصل مع العمال يف قطاع األمساك واملأكوالت البحرية، ال سيما العامالت،  ااملنظمات الدولية سعي   زايدة التواصل مع: التحسني الالزم
 لزايدة الوعي للصكوك الدولية اخلاصة مبصايد األمساك وتشريعات العمل

ا، مبا يف ذلك االجتماعات املشرتكة والزايرة القطرية املشرتكة زايدة التعاون مع وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقر  : نقطة قوة املنظمة  23
 . األوىل

 .مواصلة تعزيز ودعم أفضل املمارسات وتنسيق اجلودة يف العمل اإلنساين الذي يعزز املسار حنو القدرة على الصمود والتكيف والتنمية: التحسني الالزم
  .ا على نطاق اجملتمع أبسرهاستجابة وتعافي   19-ائحة كوفيدجب املتصلة تستدعي احلالة الطارئة  24
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 ملخص إحاطة مسبقة -الاملرفق د

 أولوايت جديدة للبتكار، تناول التكنولوجيا البيولوجيةحتديد : منظمة األغذية والزراعة واالبتكار

 مكتب االبتكار ومركز كبري العلماء

أحدث املعلومات عن عمل املنظمة على االبتكار مشرية إىل أن املدير العام  Bechdolقدمت انئبة املدير العام  -1
 .على مكتب االبتكار اجلديدللمنظمة عني الدكتورة أمسهان الوايف يف منصب كبري العلماء اجلديد لتشرف 

 الغذائيةنظم ال تباحث حول االبتكار لزايدة اإلنتاجية، واالستدامة البيئية، وإمكان حصول الناس على الغذاء، وكفاءة

النقاش عن االبتكار بتسليط الضوء على ضرورة أن تتبىن املنظمة االبتكار  Toreroافتتح كبري اخلرباء االقتصاديني  -2
 . ايت ويف كافة أشكاله، مبا يف ذلك يف البياانت والتكنولوجيا واحلوكمة والعملياتعلى مجيع املستو 

ا عن عمل ، مدير شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف منظمة األغذية والزراعة، عرض  Jingyuan Xiaقدم و  -3
ا إىل الزايدة يف إنتاجية غلة احملاصيل لكل وحدة من وحدات املساحة بفعل املنظمة يف التكنولوجيا البيولوجية، مشري  

ابتكارات التكنولوجيا البيولوجية، وأوجز دعم املنظمة لعمل وضع املعايري الذي تقوم به االتفاقية الدولية لوقاية 
 . وهيئة الدستور الغذائيالنبااتت 

األمن  النبااتت يف منظمة األغذية والزراعة، دور التكنولوجيا يف ، من شعبة اإلنتاج النبايت ووقايةChike Mbaد أكّ و  -4
 .الغذائي والدور الذي يقوم به املزارعون يف حتقيق توافق يف اآلراء حول استخدام التكنولوجيات البيولوجية

 مداوالت أمريكا الشمالية

ذية والزراعة، وأشار إىل االهتمام لعلماء يف منظمة األغتعيني رئيس جديد لابإلعالن عن اإلقليمي رحب املؤمتر  -5
 رئيس فهمهم لكيفية تفاعل منصب نيوأعرب املندوبون عن رغبتهم يف حتس. التعاون يف جمال االبتكار مبزيد من

وسعى . العلماء ال يزال قيد التطوير رئيسوأفادت املنظمة أن دور . العلماء مع اخلرباء واهليئات األخرى القائمة
التكنولوجيا البيولوجية  الغذائيةنظم الإىل ضمان أن يتضمن ُنج املنظمة لرعاية حتويل  اإلقليمي كذلك املؤمتر

أن اإلقليم يتطلع اإلقليمي  وأوضح املؤمتر. يف هذا السياقزراعة اإليكولوجية عن كيفية تصور املنظمة لل واستوضح
 .على األدوات والنظم تتعلق ابلقيمةدار أحكام إىل قيام املنظمة ابلعمل املعياري على أساس العلم، ال إلص

يف رّده ، مدير شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية يف منظمة األغذية والزراعة، Jamie Morrison السيد كدّ وأ -6
. ا اجتماعية وإمنائيةا أهداف  ددة ابلسياق املخصوص وأُنا تتضمن زايدة اإلنتاجية وأيض  حماإليكولوجية الزراعة   أن

وأضاف أن املنظمة ال تفعل غري تقدمي األدلة واألدوات ألصحاب املصلحة ليقوموا هم بتحديد النهج الذي يودون 
أن هدف املنظمة هو توفري معلومات متينة  Torero السيد اخلرباء االقتصاديني رئيسإىل ذلك، أوضح . استخدامه

اليت تكتنف اعتماد النهج واالبتكارات املختلفة،  قايضاتعلم وبياانت عن القيود واملوموضوعية وقائمة على ال
 .األعضاء من اختاذ القرارات السياساتيةالبلدان األخذ ابالعتبار الركائز الثالث لالستدامة مجيعها، لتمكني  مع
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 واألمن الغذائي العامليوالغذائية الزراعية  املنتجاتجتارة 

 وأهداف التنمية املستدامةعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التجارة 

، من شعبة األسواق والتجارة يف منظمة األغذية والزراعة، مطبوع املنظمة Georgios Mermigkas السيد قدم -7
كما عرض اجملاالت ".  خيارات السياسات ومقايضاهتا: من أهداف التنمية املستدامة 2التجارة واهلدف "اجلديد عن 

مناصرة توصيات سياساتية والدفاع و  (2)تعزيز قاعدة املعارف، ( 1): جمال التجارةاألربعة العريضة لعمل املنظمة يف 
 .رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامةو  (4)توفري معلومات حتليلية عن السوق ورصد السوق، و  (3)عنها، 

مثل كيف ميكن أن تؤثر  املقبل الذي ميكن أن يعزز فهم املشاكل التجارية/منظمة األغذية والزراعة حول العمل اجلاري
 ة الدخل من الشرحية الدنياحلواجز التجارية على التجارة بني البلدان املتوسطا

بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة األسواق والتجارة يف منظمة األغذية والزراعة، رؤية املنظمة بشأن السيد عرض  -8
ا أن منظمة وذكر أيض  ". األمن الغذائي العاملي أسواق سلع غذائية وزراعية شفافة وفعالة والتجارة من أجل: "التجارة

عام  مطلعا بوضع مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة العاملية حول هذا املوضوع قد توقع يف األغذية والزراعة تقوم حالي  
2021. 

 االسرتاتيجية بشأن سالمة األغذية

 .بعد جلنة الزراعة يف املنظمةما  سالمة األغذية، اليت أقرهتا يف اسرتاتيجية Morrison السيد عرض -9

 مضادات امليكروابت مقاومة مضادات امليكروابت، مبا يف ذلك خطة العمل اجلديدة يف جمال مقاومة العمل يف جمال

ا عن التقدم احملرز يف تنفيذ ، املسؤولة الرفيعة يف جمال صحة احليوان يف املنظمة، تقرير  Junxia Song السيدة قّدمت -10
التوعية : القائمة على أربع ركائز، هي (2020-2016)خطة العمل اجلديدة حول مقاومة مضادات امليكروابت 

كما قدمت مقرتح خطة العمل اجلديدة يف جمال مقاومة مضادات .  واالستطالع واحلوكمة واملمارسات اجليدة
 .ا جديدة وسلسلة نتائج ومؤشرات للمخرجاتاليت تتضمن أهداف   (2025-2021)امليكروابت 

 مداوالت أمريكا الشمالية

أمهية التجارة املفتوحة والقابلة للتوقع، وأمهية عمل املنظمة على املعايري الدولية ومنتجات املنظمة اإلقليمي أكد املؤمتر  -11
ويف هذا الصدد، أُعرب عن القلق . املعرفية والعلوم واإلرشادات السياساتية القائمة على األدلة حول مسائل التجارة

 . إزاء استشراء احلواجز غري التعريفية غري املربرة والتدابري غري املتسقة مع قواعد التجارة الدولية
كثرية صعبة يف سياق املنظمة خارج اللجنة املعنية   أن املباحثات حول التجارة تكون أحياان   اإلقليمي الحظ املؤمترو  -12

األساسية، وأشار إىل أنه على الرغم من أن التفاوض على قواعد التجارة املتعددة األطراف جيري مبشاكل السلع 
من األمهية مبكان أن تستنري مباحثات املنظمة بقواعد التجارة العاملية ذات الصلة  همنظمة التجارة العاملية، إال أن يف

 . وأن تكون هذه املباحثات متماشية معها
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باحثات املاستمرار الشراكة مع منظمة التجارة العاملية واجلهود الرامية إىل توسيع نطاق على يمي اإلقلشجع املؤمتر و  -13
كما أقرت أمريكا الشمالية ابالعتماد املتبادل بني سالمة .  لتشمل جماالت أخرى من جماالت عمل املنظمة يةالتجار 

ار اإلقليم إىل أنه ينبغي للمنظمة أن تركز على وأش. األغذية واألمن الغذائي، وشّجعت التعاون مع اهليئات األخرى
 .ما يتعلق ابستخدام العقاقري املضادة للميكروابت كمحفزات للنمو املسائل اليت تشكل خطرا على الصحة العامة يف

 .ابلدعوة إىل زايدة التعاون وعرضا جماالت االخنراط احلالية Songوالسيدة  Morrison السيد ، نّوه كل منيف رّدمهاو  -14

 دعم منظمة األغذية والزراعة للعمل التقين والعلمي

 عمل هيئة الدستور الغذائي، مبا يف ذلك التمويل وبرانمج املشورة العلمية

على  19-، أمني هيئة الدستور الغذائي، ابألثر الكبري الذي أحدثته جائحة كوفيدTom Heilandt السيد نّوه -15
، استجابة هلذا الوضع، ن الدستور الغذائيأباإلقليمي  وأبلغ املؤمتر. التقيناالجتماعات واألنشطة املتعلقة ابلعمل 

كما عرض .  إزاء ذلك فرق عمل إلكرتونية وأدوات افرتاضية مبا يف ذلك عقد اجتماعات افرتاضية للهيئة يستخدم
 . وضع ميزانية الدستور الغذائيل

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

، الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي Xia السيد اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتتسّلط مدير شعبة  -16
سنة الدولية وأشار إىل أمهية ال. الذي يتضمن أولوية تيسري التجارة( 2030-2020)لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

وضع املعايري،  (1): كما عرض األنشطة األساسية الثالثة.  باتاملتعلق ابليوم الدويل لصحة الن قرتاحلصحة النبات واال
 .االتصال والشراكةو  (3)تنفيذ املعايري، و( 2)

، الضوء األغذية والزراعة ، من شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف منظمةAvetik Nersisyan السيد سّلطو  -17
ملوارد احملدودة لالتفاقية إىل اا األعضاء نظر  البلدان أمهية بناء القدرات وما يتعلق بذلك من ضرورة التعاون مع  على

 .الدولية لوقاية النبااتت، وأشار إىل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية الذي ميكن أن يقّيم قدرات البلدان

 أعمال تقنية وعلمية أخرىمعلومات حمدثة من منظمة األغذية والزراعة عن 

، األغذية والزراعة ، املوظف الرفيع يف شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية يف منظمةMarcus Lipp السيد عرض -18
 . 19-عمل املنظمة االستشاري التقين والعلمي الذي استمر يف الفضاء االفرتاضي أثناء جائحة كوفيد

 النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية 

أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، نتائج العمل  ،Kent Nnadozie السيد عرض -19
ومشل ذلك املفاوضات حول رزمة تدابري لتعزيز أداء . ما بني الدورتني قام به اجلهاز الرائسي للمعاهدة يف الذي

ومن اجلدير ابملالحظة، اعتماد أول برانمج عمل متعدد السنوات واسرتاتيجية . لزايدة نطاق املعاهدة النظام وتعديال  
 .2025-2020التنفيذ للفرتة 
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 ة،يف منظمة األغذية والزراع ، مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةEduardo Mansur السيد قدم -20
نظرة عامة عن مجيع األعمال املتعلقة ابملوارد الوراثية، واليت تتضمن نتائج الدورة العادية السابعة عشرة هليئة املوارد 

كما قدم أحدث املعلومات عن وضع العمل املتعلق .  2020 شباط/الوراثية لألغذية والزراعة اليت عقدت يف فرباير
 .خطة العمل العاملية اليت ال تزال قيد التطويرابملوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك 

 مداوالت أمريكا الشمالية

توجيهات قائمة على العلم واألدلة ومبادئ حتليل املخاطر للحفاظ  إعطاءمن جديد أمهية اإلقليمي أكد املؤمتر  -21
تنظيم الصادرات والواردات  أنه ال يقبل الفكرة القائلة أبناإلقليمي  وأوضح املؤمتر. انظام جتارة دولية يعمل جيد   على

 . ميكن أن يستند على حنو مناسب إىل غري األدلة العلمية
ا على أمهية التمويل املستدام للهيئات الدولية لوضع املعايري، وسأل عما إذا كانت املنظمة شدد املؤمتر اإلقليمي أيض  و  -22

 .هدة الدولية لوقاية النبااتتترى أن هناك موارد كافية لتنفيذ والييت هيئة الدستور الغذائي واملعا
عن قلقهما إزاء أعمال املشورة العلمية املتأخرة املرتاكمة لدى جلنة اخلرباء األمريكية أعربت كندا والوالايت املتحدة و  -23

األغذية وقائمة أولوايت  إىلاملشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة 
مبيدات اآلفات من جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات اليت سيستعرضها االجتماع املشرتك بني منظمة 

 . األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات
ملعاهدة الدولية لوقاية النبااتت، كما طالب اإلقليمي تزويده بتحديث عن عملية التعيني ملنصب أمني ا طلب املؤمترو  -24

ا معلومات وطلب أيض  . ا إىل أمهية وجود قيادة متسقة ومتمكنة، مشري  1-بتأكيد أن هذا املنصب سيظل من فئة مد
احلاجة يف ظل األعضاء سيتم إشراك إضافية عن التغيريات التنظيمية يف املقر الرئيسي للمنظمة، وسأل عما إذا كان 

 . إعادة توزيع املواردإىل 
تقدمي إمكانية املتصلة ابجلائحة، وسأل عما إذا كانت املنظمة تنظر يف  التشغيليةابلتحدايت  اإلقليمي نّوه املؤمترو  -25

 .أي دعم إضايف ملساعدة األجهزة الدولية املعنية بوضع املعايري على إجناز واليتها
إىل أن املوارد اليت قدمتها منظمة األغذية والزراعة واألعضاء  يف رّدها Semedo السيدة أشارت انئب املدير العامو  -26

 اليت سببتها جائحة االختالالتما زالت تساعد يف خفض تراكم أتخري االستشارات العلمية، مشرية إىل 
لدى  هيتعلق مبسألة احلاجة إىل دعم إضايف لألجهزة الدولية املعنية بوضع املعايري، أشارت إىل أن ما ويف. 19-كوفيد

 .منظمة األغذية والزراعة موارد كافية لعملياهتا وإن كانت مسامهة منظمة الصحة العاملية قد اخنفضت
ا من الشواغر يف أحناء املنظمة مبا يف ذلك على مستوى أن هناك عدد   Bechdol السيدة أضافت انئب املدير العامو  -27

ما يتعلق برتاتب  ويف. اختيار املرشحني أجلإسهامات من فئة كبار املوظفني، وأن املنظمة مستعدة لتلقي 
ا وأضافت أيض  . أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مسؤولة أمامها بوصفها انئب املدير العام املسؤوليات، فإن

 .1-احلفاظ على وضع منصب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على مستوى فئة مد أن املنظمة ستعمل على
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 توسيع الفرص: منظمة األغذية والزراعة والشراكات

 حتديث من منظمة األغذية والزراعة عن برامج الشراكات، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات القطاع اخلاص واجملتمع املدين

عرض على جلنيت العمل اجلاري على وضع اسرتاتيجية مشاركة القطاع اخلاص اليت ستُ  Bechdol السيدة عرضت -28
. 2020كانون األول /ا على جملس املنظمة يف ديسمرب، مث الحق  2020تشرين الثاين /والربامج يف نوفمرباملالية 

اليت كانت موضوع مشاورات مع مجيع اجملموعات اإلقليمية، تتوافق مع حتقيق  أن االسرتاتيجيةإىل وأشارت كذلك 
 .أهداف التنمية املستدامة

يف منظمة  ، مدير شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاصAlexander Livingston Jones السيد ركزو  -29
أن املنظمة ميكنها إىل ا ، مالحظاته على الشراكات املتعلقة ابالبتكار والتكنولوجيا واملوارد، مشري  األغذية والزراعة

اف أن املنظمة ا من األمثلة على الشراكات مع القطاع اخلاص، وأضكما قدم عدد  .  عدد أقل منها الرتكيز على
 .ا للمشاركات املستقبليةا وأوسع نطاق  حتقيق متثيل جغرايف أكثر تنوع   إىل تسعى

يف منظمة األغذية  ، مديرة شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدةMarcela Villarrea السيدة قدمتو  -30
. ابستثناء القطاع اخلاص هاوحدهتا اجلديدة اليت ستنسق العمل مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية مجيع راعةز وال

االرتباطات عن تدرجيي ا ، تبتعد اتيف الشراكلالخنراط تنفيذها للرؤية اجلديدة سياق نظمة، يف املوأوضحت أن 
 .على التكرارمن أجل تعزيز القدرة  فقط مرة واحدةا املقتصرة على االخنراط مع  

 مداوالت أمريكا الشمالية

. اإلقليمي عن تقديره للتقدم الكبري والنهج املتبع يف وضع اسرتاتيجية أحدث للعمل مع القطاع اخلاص أعرب املؤمتر -31
وشّجع املنظمة على مواصلة توسيع نطاق فرص الشراكة، وال سيما العالقات غري املتعلقة ابملعامالت مثل نقل 

 . التجارب التكنولوجية بسيطأدوات زراعية مبتكرة وت املعرفة وتنفيذ
 جماال  هناك راط القطاع اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وأشار إىل أن اخناإلقليمي أبمهية  املؤمترنّوه و  -32

غرية راط مع املؤسسات الصاالخنكما أكد على أمهية .  تسري على الطريق الصحيح، مع أُنا لتحسني مشاركة املنظمة
 .واملتوسطة احلجم

اإلقليمي معلومات إضافية عن ختصيص موارد اجملموعة االستشارية للقطاع اخلاص لشعبة تعبئة املوارد  طلب املؤمترو  -33
 .تعبئة املوارد وقطاع االستثمارلشراكات الوالشراكات مع القطاع اخلاص، وعن العالقة بني 

أن اجملموعة االستشارية للقطاع اخلاص ستكون موضوع  رّدهايف  Bechdol السيدة أوضحت انئب املدير العامو  -34
وأوضحت أن اهلدف من هذه اجملموعة هو البحث بشكل . 2020من عام  متأخرمشاورات إقليمية حىت وقت 

املصاحل واحلفاظ على  يف تضاربحدوث الضوء على أمهية تفادي  تكما سّلط.  تنفيذ االسرتاتيجية غري رمسي يف
 .التعامل مع الشركاء لدىمسعة املنظمة 

أن قطاع االستثمار ال يقوم بدور الشركاء بل بدور مقدمي التمويل  Livingston Jones السيد أضاف املديرو  -35
األعضاء البلدان قيام با إىل إمكانية االستفادة من موارد إضافية وأشار أيض  . لمخاطرلأفضل  ايتيح تقييم   ماالرئيسيني 

 . أساس مؤقت لدعم املنظمةإبرسال موظفني كبار على 
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 والطوارئ الناشئةخاطر جدول أعمال امل: منظمة األغذية والزراعة

 اآلفات وحاالت الطوارئ الناشئةعن من منظمة األغذية والزراعة حتديث 

ا عرض   ،كيفوالت مدير مكتب املنظمة حلاالت الطوارئ والقدرة على الصمود ،Dominique Burgeon السيد قّدم -36
التحليل املشرتك على ا الضوء ، مسلط  توجد مقارها يف روما املتحدة األخرى اليتاألمم تعاون املنظمة مع وكاالت  عن

ألمن الغذائي إىل ا احلادّ لالفتقار الساخنة  بؤربني منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي لإلنذار املبكر لل
ية املتعلقة مبركز الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود والشبكة العاملية واإلجراءات االستباقية واألعمال التشغيل

االفتقار مثل اجلراد الصحراوي و من املعلومات عن حاالت طوارئ حدث عرض ألكما .  ملواجهة األزمات الغذائية
 . األمن الغذائي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل

 مداوالت أمريكا الشمالية

األمم ا على ضرورة التعاون مع وكاالت املؤمتر اإلقليمي ابلعمل اهلام الذي تقوم به املنظمة يف هذا اجملال، مشدد  نّوه  -37
كيف والتوأمهية محاية سبل العيش يف سياق تعزيز القدرة على الصمود  توجد مقارها يف رومااملتحدة األخرى اليت 

 . تقار إىل األمن الغذائياالفمواجهة أزمات  يف
وشجع املنظمة . 19-ة أزمة اجلراد الصحراوي اليت تفاقمت بسبب جائحة كوفيددّ حأكد املؤمتر اإلقليمي على و  -38

 ".eLocust"استجابتها التقنية هلذا الوضع، مبا يف ذلك من خالل استخدام تكنولوجيات مثل تسريع على 
اإلقليمي املنظمة على مواصلة استكشاف وتطوير ميزة نسبية يف ظروف ما بعد النزاع ويف توسيع  شّجع املؤمترو  -39

نطاق الُنهج املبتكرة والنهج التحولية املتعلقة بقضااي املساواة بني اجلنسني لتشمل االستجاابت اإلنسانية يف سياق 
 .من أهداف التنمية املستدامة 2حتقيق اهلدف 

وأشاد . 19-لتقييم استجابتها جلائحة كوفيد ذايت نمي عما إذا كانت املنظمة قد بدأت عملية متعّ سأل املؤمتر اإلقليو  -40
 امزيد   دودة احلشد اخلريفية اليت تتضمن إدارة لآلفات قائمة على األدلة، وطلبالثالثية ملكافحة خبطة عمل املنظمة 

 .من املعلومات عن هذا النهج
املنظمة قيمتها املضافة عن عمل برانمج األغذية العاملي  ية متييزإضافية عن كيفاإلقليمي معلومات  طلب املؤمترو  -41

 .الشبكة العاملية ملواجهة األزمات الغذائية يف
 توجد مقارها يف روماالت األمم املتحدة األخرى اليت وكاأبمهية التعاون مع يف رّده  Burgeon السيد أقّر املديرو  -42

. بني سبل العيش واألمن الغذائيالقائمة كما أقر ابلصلة .  الذي تقوم به األمم املتحدة واإلمنائيومع العمل اإلنساين 
ما يتعلق ابلشبكة العاملية ملواجهة األزمات الغذائية، أشار إىل أمهية توثيق مصادر التمويل للمسامهة يف الرتابط  ويف

، قال إن املنظمة تسعى جاهدة 19-كوفيدالستجابة إىل جائحة  ما يتعلق اب ويف. القدرة على الصمود معالوثيق 
أحد العوامل  هي 19-كما أشار إىل أن جائحة كوفيد.  تقار إىل األمن الغذائي السائدةاالفت كيافهم ديناميإىل 

 .من بني عوامل أخرى عديدة ،تقار إىل األمن الغذائي احلادّ إىل االفاليت تدفع 
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 الشتمالعمل منظمة األغذية والزراعة املتعلق اب

 تعميم منظور املساواة بني اجلنسني

منظمة األغذية واملساواة بني اجلنسني يف اجلامع مدير شعبة مدير التحول الريفي  ،Benjamin Davis السيد عرض -43
تنقيح سياسة املساواة بني اجلنسني على عملها ك، أنشطة املنظمة يف جمال تعميم منظور املساواة بني اجلنسني  والزراعة

ا وشرح أيض  . للمساواة بني اجلنسني، وكذلك الشراكات وتنمية القدرات وتوليد ونشر األدلةووضع خطة عمل 
اجلنس والسن ُنوع اليت تشمل توليد أدلة مصنفة حسب ها ائحة كوفيد والتخفيف من أثر جلاستجابة املنظمة 

 . 19-العنف القائم على نوع اجلنس الناجم عن جائحة كوفيدحيال والتوعية 

 راط الشباباخنعلى العمل 

وتتمثل االسرتاتيجيات . يف هذا القطاع ةراط الشباب لتعزيز النمو واحلماساخنالعمل على  Davis السيد عرض -44
ورفع أصوات الشباب، مبا يف جامعة الرئيسية يف إشراك الشباب والشاابت كعوامل تغيري إلحداث حتوالت ريفية 

، كّيفت املشاريع 19-واستجابة جلائحة كوفيد. يف جماالهتم منهم األبطالخالل شبكات الشباب ومتكني  ذلك من
 .اثر اجلائحة على الشباب واألطفالرفع مستوى الوعي آلاجلارية، مبا يف ذلك 

 العمل مع السكان األصليني

منظمة األغذية ، مديرة شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة يف Marcela Villarreal السيدة عرضت -45
ووضع  2019، مبا يف ذلك إنشاء وحدة خمصصة يف عام ةاألصليشعوب ما يتعلق ابل عمل املنظمة يف، والزراعة

وتشمل أولوايت املستقبل املوافقة احلرة املسبقة املستنرية، والنظم الغذائية للسكان األصليني،  .خطة عمل مستمرة
. ة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةوسّلطت الضوء كذلك على دور الشعوب األصلي. وتغري املناخ ،والبياانت

 . يف سياق األمن الغذائي اتقار إىل اإلقرار حبقوقهاالفللمخاطر و  اتعرضه وأشارت إىل
، من شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة يف منظمة Yon Fernandez-de-Larrinoa السيد توّسعو  -46

ط الضوء على عمل سلّ يل ،بشأن النظم الغذائية للشعوب األصليةاملركز العاملي يف الشرح عن  ،األغذية والزراعة
ا إىل إنشاء مدارس وأشار أيض  . والتنسيقارف يشمل توفري اخلدمات والسلع العامة، مبا يف ذلك املع املنظمة الذي

 .إقليمية لنساء الشعوب األصلية

 اوأقل البلدان منو  مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 

مديرة مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منو ا والبلدان ، Angélica Jacôme السيدة عرضت -47
. راط واملشاوراتاالخنالساحلية يف منظمة األغذية والزراعة، الوظائف الرئيسية للمكتب، وهي التقييم و  النامية غري

كما سلطت الضوء .  اإلرشادات من خالل العمليات احلكومية الدولية والتوعيةأنشطة مثل  شرح يف عتوتوسّ 
 . ا بيد هلذه البلدانأمهية مبادرة العمل يد   على
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 التقدم والعقبات: إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

العمل اجلاري  منظمة األغذية والزراعة،كبري منسقي وحدة احلوكمة والسياسات يف   ،Michael Clark السيد عرض -48
. ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالقطريايت على املستو  2030عام  املتعلق إبصالحات األمم املتحدة يف سياق تنفيذ خطة

: ثنتنياالتحدايت املتعلقة ابإلصالحات مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة اإلمنائية اليت هلا وجهتا نظر شرح  كما
كما سّلط الضوء على مسامهة املنظمة .  األمم املتحدة كممّكن للعمل اجلماعيو( 2)توحيد أداء األمم املتحدة  (1)

 . والتعايف منها 19-الستجابة جلائحة كوفيدايف خطة 

 مداوالت أمريكا الشمالية

عمل املنظمة املتعلق ابملساواة بني اجلنسني والشباب والشعوب األصلية مع أولوايت اإلقليمي ابتساق  املؤمتر نّوه -49
وسّلط املؤمتر اإلقليمي الضوء على أن مشاركة الشباب . ، ال سيما يف سياق حتقيق أهداف التنمية املستدامةاإلقليم

ت األمم وكاالا من املعلومات عن تعاون املنظمة مع الريفي فرصة قّيمة لالستثمار من جانب املنظمة، وطلب مزيد  
ا معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا املنظمة ملعاجلة كما طلب أيض  .  وجد مقارها يف رومااملتحدة األخرى اليت ت

. معايري املنظمةعلى إىل آليات للتظلم لتلقي ومناولة الشكاوى ما يتعلق ابالفتقار  لدى املنظمة يفتقرير املفتش العام 
عوب األصلية ، ُسئلت املنظمة عن مدى تركيزها على نزاعات الشالغذائيةنظم لمعرض اإلشارة إىل القمة املقبلة ل ويف

 . احلصول على املوارد من أجل
ابلتحدايت اليت تواجه إدارة مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية اإلقليمي املؤمتر  أقرّ و  -50

. طبيعتها وتشمل العديد من أصحاب املصلحةبقطاعات عابرة للا ألن العديد من املسائل ا، نظر  وأقل البلدان منو  
ا يف املنظمة لزايدة الكفاءة وإزالة االزدواجية يف اجلهود ا متام  أن يرى املكتب مندجم   اإلقليمي هبذا املعىن، أيمل املؤمتر

عن النسبة املئوية للعمل يف هذا املكتب اجلديد املخصص اإلقليمي  وسأل املؤمتر. مع التشديد على أمهية الشفافية
ا بيد، وكيف تل  . قاها األعضاءملبادرة العمل يد 

ا بدور البياانت وصنع السياسات القائم على األدلة واستخدام الشراكات يف مبادرات أخذ املؤمتر اإلقليمي علم  و  -51
الت األمم وكاا من املعلومات عن كيفية ارتباط هذه اجلهود جبهود وطلب مزيد  . األمم املتحدةمنظومة إصالح 

 .وما إذا كانت املنظمة قد حددت أي كفاءات من خالل عملية اإلصالح وجد مقارها يف رومااملتحدة األخرى اليت ت
اجلنس نوع والبياانت املصنفة حسب  الفئات االجتماعية على أمهية متكني املرأة وتقاطعيف رّده  Davis السيد وافقو  -52

لصغرية واملتوسطة املشاريع ا اتاملتعلق ابلشراكيف عملها خذ املنظمة أن أتوأكد على ضرورة . والتوظيف والتمثيل
توجد مقارها يف الت األمم املتحدة األخرى اليت وكاكما أكد على التعاون الوثيق بني املنظمة وغريها من .  ابالعتبار

 . روما
، وأشار إىل االفتقار إىل 2030عام  على األمهية احلامسة للشراكات لتحقيق خطة Villarreal ت السيدةوافقو  -53

 .الضرورية للسياسة القائمة على األدلةوهي بياانت خاصة ابلشعوب األصلية 
املشاريع اجلديدة يتوجب اآلن على وأنه  .ابحلاجة إىل إصالح آلية التظلم Fernandez-de-Larrinoa ه السيدنوّ و  -54

ا بوضع أن املنظمة تقوم حالي  إىل وأشار . هلشةحتدد آلية تظلم للشعوب األصلية وغريها من الفئات السكانية ا أن
 .خريطة للعامل تضم الشعوب األصلية املعرتف هبا

املكتب هذا هبذا املعىن، لن يعمل و . أُنا تقود مكتب تنسيق ال يقوم بربامج ومشاريع Jacôme السيدة أوضحتو  -55
ا أمهية إجراء تقييم وأكدت أيض  . طريالقُ لتداخل إىل اا ا بيد، بل سيكون له دور تكميلي نظر  د  يعلى مبادرة العمل 

 . منهجي
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الناجم عن ا إىل أُنا أتثرت بعدم اليقني ، مشري  بيد اا يد  عامة على عملية مبادرة العمل مع   نظرة Clark السيد قدمو  -56
 . مثل األزمات احملليةأمور 

كما سلطت .  منظمة األغذية والزراعةلتمكني املرأة يف  تغيري ثقايفإحداث ابحلاجة إىل  Bechdol السيدة قّرتأو  -57
علماء ومستشارة رئيسة للالضوء على وجود نساء يف مناصب عليا يف أحناء املنظمة مثل وجود انئبني للمدير العام و 

 . بيئة العمل الكليةكثري على ، ال يزال يتعني القيام بعمل  مع ذلكو . كثريات قانونية، وغريهن

 واالستدامةمنظمة األغذية والزراعة 

 مصايد األمساك

، أن إصدار منظمة األغذية والزراعة، انئب املدير العام لشعبة مصايد األمساك يف Vera Agostini أفادت السيدة -58
 2019تقرير حالة العامل وتربية األحياء املائية وعقد الندوة الدولية بشأن اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك يف عام 

 ومن اإلجنازات األخرى اليت سّلطت الضوء عليها املؤمتر العاملي لرتبية األحياء املائية. كاان معلمني جديرين ابلذكر
وأشارت الشعبة إىل العمل اجلاري من مثل النسخة . واخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة 2020 لعام

تربية األحياء املائية املستدام، الذي سُيعرض على الدورة الرابعة والثالثني الرابعة من اإلعالن حول مصايد األمساك و 
 .2021شباط /للجنة مصايد األمساك يف فرباير

 الغاابت

، اجملاالت املواضيعية ذات األولوية منظمة األغذية والزراعة، مديرة شعبة الغاابت يف Mette Wilkie السيدة أبرزت -59
ف الغاابت وسبل العيش القائمة على الغاابت والتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيّ للجنة الغاابت مثل وقف إزالة 

سيقدم أحدث املعلومات عن اإلجنازات الرئيسية لشعبة  2020لعام  "ااملضي قدم  "أن تقرير إىل وأشارت . معه
دعم )إزالة الغاابت وتدهورها  وقفعلى أُنا  2025-2022 الفرتة كما عرضت األولوايت املقرتحة خلطة.  الغاابت

وصون املوارد احلرجية واستخدامها ( برانمج األمم املتحدة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها
 .19-كاستجابة لـجائحة كوفيد"  إعادة البناء على حنو أفضل"املستدام و

 (2030-2021)عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية 

العمل اجلاري القائم على الوقاية من تدهور النظم اإليكولوجية وعكس هذا التدهور يف  Wilkie السيدة تعرض -60
مشاورات وبناء شراكات مع عقد ويشمل هذا العمل . A/RES/73/284أحناء العامل من خالل قرار األمم املتحدة 

كما .  املتحدة لوضع اسرتاتيجية هذا العقداحلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم 
 .2020أيلول /سّلطت الضوء على إصدار واثئق مثل وثيقة االسرتاتيجية واهلوية البصرية اليت صدرت يف سبتمرب

 الشراكة العاملية من أجل الرتبة

على أمهية الرتكيز  ،منظمة األغذية والزراعة، أمني الشراكة العاملية من أجل الرتبة يف Ronald Vargas السيد أكد -61
يتجاوز استخدام الرتبة إلنتاج احملاصيل الغذائية والصحية إىل دعم خدمات النظم اإليكولوجية والتكّيف  ما على

ومشلت األعمال اجلارية اليت عرضها تطوير أدوات معيارية واخلريطة العاملية للملوحة والشبكة العاملية . مع تغري املناخ
ا إىل اإلطالق القادم لتقرير حالة املعارف عن التنوع البيولوجي وأشار أيض  . ج أطباء الرتبة العامليلرتبة وبرانماملختربات 

 . 2021شباط /والتقييم العاملي لتلوث الرتبة يف فرباير 2020كانون األول /للرتبة يف ديسمرب
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 الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي

، رئيس فرع اإلنتاج واملوارد الوراثية احليوانية يف شعبة اإلنتاج احليواين وصحة Henning Steinfeld السيد عرض -62
مشلت إصدار واثئق اخلطوط التوجيهية للشراكة من أجل تقييم وأداء  ، أعماال  يف منظمة األغذية والزراعة احليوان

كما أكد على .  الثروة احليوانية على الصعيد البيئي واستكمال جمموعة إجراءات بشأن الثروة احليوانية واملناخ والبيئة
 "ة على الصعيد البيئيحماداثت الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليواني"العمل اجلاري مثل تنظيم حلقات عمل 

 . السلطات الوطنية مع

 مداوالت أمريكا الشمالية

ابجلهود املبذولة لوضع اإلعالن عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وهو ميضي يف املسامهة اإلقليمي  نّوه املؤمتر -63
املناخ لتحقيق استدامة مصايد ف يف مواجهة تغري ودعم اإلقرار أبمهية القدرة على الصمود والتكيّ . يف هذه اجلهود

مناحي  وأعرب عن. أولوايت عمل الُشعب التقنية ابلتغيريات اهليكلية يف املنظمة ية أتثروسأل املؤمتر عن كيف. األمساك
 .قلق إزاء خفض القدرات التقنية للمنظمة يف قطاع مصايد األمساك

البحوث احلرجية وجناحها يف مجع وحتليل البياانت عن موارد نّوه املؤمتر اإلقليمي مبسامهة املنظمة يف برانمج تقييم و  -64
. تشرين األول/أكتوبر 9إىل  5ا من وأّكد على أمهية اجتماع جلنة الغاابت الذي عقد الحق  . الغاابت
من املوارد احلرجية يف العامل  تقييمزايدة تواتر إعداد التقارير عن  اقرتاحعارضة جتاه املقلق و بعض أوجه ال عن وأُعرب

اإلقليمي عما إذا كانت املنظمة ستكفل أن  ويف سياق إعادة تنظيم املنظمة، سأل املؤمتر. سنوات إىل سنتني 5
 .حتافظ شعبة الغاابت على جدواها وتستقطب كمية املوارد املناسبة

املختربات  وشدد على ضرورة إجراء مقارانت بني. وضع مدونة قواعد سلوك إلدارة األمسدة اإلقليمي يدعم املؤمترو  -65
وطلب املؤمتر إزالة . ملواءمة اإلجراءات والنتائج والتوصيات املعيارية والتوصل إىل نظام معلومات قابل للتشغيل البيين

احلواجز الدولية اليت حتول دون تبادل عينات الرتبة ألغراض البحث مع وجود ضماانت حتول دون نقل اآلفات 
ا من املعلومات كما طلب مزيد  .  يمي معلومات إضافية عن هذه اجلوانباإلقل وطلب املؤمتر. واألنواع الغازية

اآلاثر القانونية واملالية املرتتبة على اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة قبل اختاذ أي إجراءات أخرى  عن
رتبة، لتحويلها من شراكة إضفاء الطابع الرمسي على الشراكة العاملية يف جمال ال اقرتاحوعن كيف ميكن أن يؤثر 

 .طوعية إىل هيئة رمسية يف هيكل املنظمة، على تقدير أعضاء املنظمة للمسامهات املدفوعة
أن التغيريات يف اجلدول الزمين لوضع التقارير ال يُقصد هبا أن تسفر عن يف رّدها  Wilkie السيدة أوضحتو  -66

رات حمددة قد تكون توفرت عنها معلومات جديدة تقييمات كاملة كل سنتني، بل أن تكون هناك حتديثات ملؤش
 . ا أن املوارد البشرية للشعبة مل تتأثر ابلتغيريات التنظيميةوأكدت أيض  . يف بعض البلدان

أنه سيُبحث مع مكتب جلنة مصايد األمساك يف إصدار نسخة جديدة من اإلعالن  Agostini السيدة أضافتو  -67
ما يتعلق  ويف. 2021شباط /األحياء املائية قبل اجتماع اللجنة يف فربايربشأن استدامة مصايد األمساك وتربية 

ا ابلتغيريات التنظيمية، ذكرت أن الشعبة ال تتوقع حدوث تغيريات يف املوظفني الفنيني، لكنها أشارت أن هناك أفكار  
 .تدامةاإلجناز الفّعال إلطار أولوايت املنظمة وأهداف التنمية املسبشأن اهليكلية على أساس 

كما أّكد على .  ابحلاجة إىل إجراء تقييم إضايف لآلاثر القانونية واملالية املرتتبة على املنظمة Vargas السيد أقرو  -68
ا إىل املؤمتر اإلقليمي ابخلطوة هبذا االجتاه مشري   التشغيل البيين كأحد أهداف الشراكة العاملية من أجل الرتبة، ورحب

 .األعضاءالفجوة التكنولوجية بني 
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وضع أولوايت ، هناك أفكار حول التنظيمي اجلديداهليكل املوافقة على ، أنه بعد Semedo السيدة أوضحتو  -69
من األعضاء من خالل جلنة ومن املتوقع أن تنشأ على اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وينبغي أن تؤثر هذه . جديدة

 .مصايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة الزراعة

 الغذائية نظمالقمة 

 الغذائيةنظم ال حتديث عن االستعدادات واملشاركة يف قمة
ا إىل مشري   2021 الغذائية لعامنظم لا حول قمة األمم املتحدة لقدم مدير شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية عرض   -70

الضوء عليها هي وكانت األهداف اخلمسة اليت سّلط . 2030 عام سياق عقد األمم املتحدة للعمل حنو إجناز خطة
إمكانية حصول اجلميع على أغذية آمنة ومغذية، وتعزيز اإلنتاج اإلجيايب للطبيعة، واالستهالك املستدام، وسبل 

وسّلطت املنظمة . ف يف وجه مواطن االنكشاف على املخاطرالعيش العادلة، وبناء القدرة على الصمود والتكيّ 
 . معرفتها املتوفرة يف اجملموعات التقنية واجملموعات العلميةدعمها ملسار العمل من خالل  الضوء على

 مداوالت أمريكا الشمالية

، واالبتكارات الغذائيةنظم المجيع ُُنج  2021 الغذائية لعامنظم لأكد املؤمتر ضرورة أن تشمل قمة األمم املتحدة ل -71
وينبغي أن تقوم نواتج القمة على . سني التغذيةاملستهدفة، ومنو اإلنتاجية، وزايدة الكفاءات، والتجارة املفتوحة، وحت

وهبذا املعىن، ينبغي أن تكون مجيع األدوات والنهج ذات الصلة . األدلة العلمية وتركز على اإلجراءات امللموسة
نظم الكما أيّد املؤمتر استخدام ُنج .  إىل املستهلكني متاحة للمزارعني وجلميع مستوايت سلسلة اإلمدادات وصوال  

املستدامة لتحسني كيف متّكن املساعدة اإلمنائية املرأة، وتبين القدرة على التكيف مع تغري املناخ ملواجهة  ائيةالغذ
التحدايت البيئية املعقدة، وتتصدى لسوء التغذية جبميع أشكاله، وتساهم يف سبل العيش، وتدعم النمو االقتصادي 

 .البلدان النامية اجلامع يف
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