
May 2018 C 2019/LIM/1 

 

 (، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى 

  www.fao.orgعلى موقع املنظمة 

 

 
 MV910/A 

A 

 

 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 ألمريكا الشمالية الخامس تقرير المؤتمر اإلقليمي غير الرسمي
 (2018أبريل/نيسان  19-18)واشنطن، دي.سي، الواليات المتحدة األمريكية، 

 

أمريكا الشمالية الضوء على المعايير الدولية، واالبتكارات الزراعية والتحليالت والبيانات الحيادية  إقليم يسّلط
 ألمريكا الشمالية الخامس خالل المؤتمر اإلقليمي غير الرسمي

بوصيييمن منتيييدىم  قلييييا أمريكيييا الشيييمالية  2010مّت تأسييييمل امليييقلر ا قليميييي غيييك الرشيييي ألمريكيييا الشيييمالية عيييام  -1
 .نظمةاملاألقليا و  عضويّ بني )الواليات املتحدة وكندا( ملنظمة األغذية والزراعية لألما املتحدة، من أجل تعزيز التعاون 

مبيا يف ال تنّمذ املنظمة برامج يف إقليا أمريكا الشمالية. غك أن بلدان ا قليا تشارك على حنو ناشط يف املنظمة،  -2
هاميية جييدام يف ايياا الزراعيية،  ذلييا اللجييان المنييية وهييان اهايياا الرئاسييي العديييدة يف املنظميية. وتوجييد يف البلييدين ق اعييات  

بتحقيق األمن الغيذائي " الذي يقضي د  املنظمةهباألمن الغذائي، و بتام د األشاك والغابات، وهي ملتزمة بشكل يومصا
ان بشكل منتظا على أغذية مين نوعيية عاليية لتمكييناا مين العيي  حيياة ممعمية للجميع، وضمان إمكانية حصوا السك

يف املائة من املسيااات املقيررة للمنظمية، وأكثير مين  25لدان ما يقارب نسبة ، وفّر الب  2017". ويف عام بالنشاط والصحة
امليييقلر ا قليميييي غيييك الرشيييي ألمريكيييا  يف املائييية مييين مسييياااةا ال وعيييية. ونظيييرام إىل هيييذا التعّايييد، سيييع  اجتماعيييات 16

عميل املنظمية وأنشي تاا عليى الصيعيد العياملي، و رائايا حيياا ا وكمية  حيواالشمالية إىل التعبك عن وجايات نظير ا قلييا 
 املقسسية المعالة.

ار إقليييا أمريكييا إن املييقلر ا قليمييي غييك الرشييي ألمريكييا الشييمالية "غييك رشييي" ألن مييقلر املنظميية   يقييرّه. واختيي -3
الشمالية ا بقاء على هذا الناج غك الرشي للحّد بدرجة كبكة من التكاليف واألعبياء ا داريية اليت تتحّملايا املنظمية. ويف 

مبثابيية إعيالن ءراء إقليييا أمريكيا الشييمالية يف مييا  تقرييير املنبثييق عنينالحيني أن املييقلر غيك رشييي، ت عت يو  األولويييات املمّصيلة يف 
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الييذي ي ع يييى  تييوىل وجايييات النظيير هييذه اعتبييارام متسييياويام لالعتبييارخيييّ  الييوامج االسييلامية للمنظمييية. ويتوقييع ا قليييا أن 
 عملية تقدمي التقارير.يف للتقارير املقّدمة من مقلرات إقليمية أخرى يف خ ط امليزانية والتشغيل اخلاصة باملنظمة و 

 مة على املعرفة غاية يف األايةعمل املنظمة ودورها بوصماا منظمة قائ

أن القيمية املضيافة األكيو للمنظمية  اخلياممل عليى اتمق إقليا أمريكيا الشيمالية خيالا امليقلر ا قليميي غيك الرشيي -4
د األشيياك، والغابييات، واألميين الغييذائي والتغذييية. وبنظيير يقضييايا الزراعيية، ومصييا يف منظمةةة معرةيةةةتشييّكل  اتكميين يف أ يي

الشييمالية، اتيياع العيا  إىل مزيييد ميين عميل املنظميية بوصييماا منظمية معرفييية. كمييا أن أغلبيية األشييخا  األشييد فقييرام أمريكيا 
يعتمد  خرون من بني المقراء والناقصي التغذية عليى صييد األشياك ، فيما مزارعونمن نق  يف التغذية ها  والذين يعانون

، جيي  أن يتسيّ  للميزارعني وغيكها مين السيكان اليريميني فرصية إنتياع  والغابات. ولغير  ققييق أهيدا  التنميية املسيتدامة
علييى البيئيية يف الوقيي  ذاتيين. كييذلا، إن ققيييق هييذه األهييدا  يف  التييأثك، وجييم مييداخيل أفضييل وا ييّد ميين كميييات أكييو

 .وق  يتزايد فين تغّك املناخ ي رح قديام هائالم يت ّل  من املنظمة العمل بوصماا منظمة معرفية

 النوع االجتماعي

ينبغي للمنظمة أن تعّما املساواة بيني اهنسيني ولكيني النسياء والمتييات الريمييات بشيكل مناجيي يف عملايا ويف  -5
الدعوة على املستوى العاملي، وا قليمي والوطم. ووفقام ملنظمة األغذية والزراعية، تشيكل النسياء مين حيوا العيا ، متوسيط 

يف املائية مين النسياء يف أقيل البليدان ايوام اليت  79العاملة الزراعية يف البلدان الناميية. كميا أن نسيبة  ييديف املائة من األ 43
تشك التقارير إىل أ ا ناش ة اقتصاديام، تميد أن الزراعة تشكل املصدر األساسي يف سبل عيشاا. والحظ  املنظمة أيضيام 

األخرى، وغالبام ما يكّن من بني اجملموعات األكثر تيأثرام بانعيدام األمين  واملوارد يضاأن النساء هّن األقل حصوالم على األر 
سياسيية املنظميية الغييذائي. واتمييق إقليييا أمريكييا الشييمالية علييى ضييرورة أن تضييع املنظميية خ يية عمييل لتنميييذ املعييايك الييدنيا يف 

يرى يف إطيار خ ية . عالوةم على ذلا، يتعني على املنظمة أن تقيمل بشأن املساواة بني الرجاا والنساء أثر األنش ة اليت م 
العمل هذه، من الناحيتني الكمية والنوعية، وتقيدمي تقيارير منتظمية بشيأن التقيدم اويرا. ويت لّيع إقلييا أمريكيا الشيمالية إىل 

 .سياسة املساواة بني الرجاا والنساء بشأن تنميذ 2019ييا املنظمة لعام تق

 ا وكمة

، اتمييق إقليييا أمريكييا الشييمالية علييى أهييدا  خاصيية  وكميية اخليياممل ا قليمييي غييك الرشيييخييالا اجتميياع املييقلر  -6
بصيورة كميوءة وفعالية. إضيافةم إىل املنظمية املنظمة وإدراةا. وقد اتميق البليدان، أوالم وقبيل كيل شييء، عليى ضيرورة أن تعميل 

ظمية حياديية تشيّدد عليى تقيدمي املشيورة وا ياذ ذلا، اتمق إقلييا أمريكيا الشيمالية عليى أايية دور املنظمية بوصيماا جاية من
وت يّور قيدرةا المنيية عليى هيذا األسيا . ومين شيأن املنظمية، اليت يقودهيا األعضيياء،  ات املسيتندة إىل العليوم واألدلّية،القيرار 

شيكل فعياا أمواهلا ب تستخدمأن ا ر  على أن يلّكز عملاا على قضايا تتمتع فياا مبيزة نسبية، وتندرع ضمن واليتاا، و 
مع  اتعاو ة األغذية والزراعة على مواصلة ظمناالتساق يف الرسائل الت توجااا. ويشجع إقليا أمريكا الشمالية موتتوخى 

وكياالت أخيرى ا يذت رومييا مقيرام هليا، واالرتقياء بشييراكاةا ميع األوسياط األكادمييية، واجملتمييع امليدو والق ياع اخليا  حييوا 
  ّزا األمن الغذائي العاملي على حنو أكو.برامج ومبادرات مشلكة تع
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 الرسائل الرئيسية: املعايك الدولية، واالبتكارات الزراعية، والتحليالت والبيانات غك املنحااة
 تساعد يف ايادة األمن الغذائي العاملي

صياا اهيوع وانعيدام استئ -جي  أن تستند أولويات املنظمة عليى األهيدا  العامليية الثالثية اليت حيّددها األعضياء -7
ايييادة ينبغييي للعييا  األميين الغييذائي وسييوء التغذييية  القضيياء علييى المقيير  وا دارة املسييتدامة للمييوارد ال بيعييية واسييتخداماا. و 

مية دورام حاشيام يف التصيّدي هليذا التحيدي، ا نتاجية الزراعية من أجل توفك األغذية لعدد متناٍم مين السيكان، وتيقدي املنظ
 اخليياممل . وهلييذه الغاييية، شييّدد املييقلر ا قليمييي غييك الرشيييأعماهلييا الييذي يوجايين األعضيياء ون اقاييا العييامليبمضييل جييدوا 

 يلكز عمل املنظمة علياا لتعزيز األمن الغذائي العاملي:ألمريكا الشمالية على أاية رسائل رئيسية ثالثة 

واعتميياد املعييايك الدولييية الييت وضييعتاا هيئيية الدسييتور : ينبغييي للمنظميية أن تزيييد دعماييا لتنميييذ المعةةايير الدوليةةة -8
د األشياك والغابيات  وتيوفك يالغذائي واالتماقية الدولية لوقاية النباتات  واخل وط التوجياية للممارسات يف الزراعية، ومصيا

لتمكييني املييزارعني ميين املعلومييات الييت تتيييد للبلييدان والسييكان الييريميني للقيييام هيييارات ذكييية. وهييذا العمييل حاسييا األاييية 
 االستمادة من التجارة الدولية، وضمان إمدادات غذائية مأمونة وتعزيز األمن الغذائي العاملي.

: يشكل قدي توفك األغذية لعدٍد متناٍم من السكان وا د من اءثار على البيئة يف الوق  االبتكارات الزراعية -9
ألمريكا الشمالية على أن  اخلاممل . وقد اتمق املقلر ا قليمي غك الرشيامةم عقلق بالنسبة إىل أعضاء املنظمة مصدر  ذاتن

اسييتخدام باالبتكييار حيييوي لتحقيييق هييذه األهييدا . وبالتييال، جييي  أن تبييذا املنظميية مزيييدام ميين اهاييود للسييماح للنييا  
وتعزييييز األمييين الغيييذائي "صيييندوق أدوات" االبتكيييارات بشيييكل نييياجد لبنييياء نظيييا غذائيييية قيييادرة عليييى الصيييمود ومسيييتدامة، 

 العاملي، وايادة توفر األغذية املغذية وساولة ا صوا علياا.

د ي: منظمية األغذيية والزراعية رائيدة يف قضيايا عدييدة تتعليق بالزراعية، ومصياالتحليالت والبيانات غير المنحةاةة -10
سييييتجابة البلييييدان لألامييييات واالسييييتعداد األشيييياك، والغابييييات، والتغذييييية واألميييين الغييييذائي، كمييييا تييييقثر نواماييييا علييييى كيمييييية ا

كو يييا نظييرام إىل أن املنظميية لثييل أيضيييام املسييتودع العيياملي للبيانييات وا حصيياءات الزراعييية، و و للمسييتقبل. إضييافةم إىل ذلييا، 
نوعاييا  املنظمية املعرفيية الرائييدة يف األميا املتحيدة يف ايياالت الزراعية، واألمين الغييذائي والتغذيية، تضي لع مبسييقولية فرييدة مين

لتزويد مجيع البلدان، بغّض النظير عين حجمايا أو مسيتواها ا ايائي، باملعلوميات والتحلييالت ليدعا عمليية ا ياذ القيرارات 
ك املسيتندة إىل العليوم. وجيي  أن قير  املنظمية عليى تعزييز النيواتج القائميية عليى العليوم واملرّكيزة عليى األدلّية، ميع اييادة تييوف

ر أن تيوفّ  جملاالت املواضيعية الت تتوفر عناا معلوميات ضيئيلة. واتميق إقلييا أمريكيا الشيمالية عليى أاييةالبيانات واألدلّة يف ا
وتوجياات غيك منحيااة ومسيتندة إىل العليوم، ودعيا املنظمية إىل اييادة قيدراةا المنيية عليى  املنظمة للدوا األعضاء قليالتٍ 

 حنو أكو.

 ألمريكا الشمالية الخامس الرسميمداوالت المؤتمر اإلقليمي غير  -أوالا 

 تنظيا املقلر

 .2018أبريل/نيسان  19و 18سي، يف  انعقد املقلر ا قليمي غك الرشي اخلاممل ألمريكا الشمالية يف واشن ن دي. -11



C 2019/LIM/1 4 

 

يشكالن إقليا أمريكا الشمالية للمنظمة، يف املقلر ا قليمي إىل  وااوشارك ممثلون من كندا والواليات املتحدة،  -12
 رقميي(، ومكتي  االتصياا التيابع للمنظمية يرشييني مين منظمية األغذيية والزراعية )مين خيالا ميقلر فييديو موظمني جان  

 يف واشن ن.

العلمييية، دائييرة ن ، نائيي  مييدير مكتيي  االتماقييات والشييقو Robert Mackeوتشييارك يف رئاسيية املييقلر السيييد  -13
، امليدير العيام بالنيابية، فيرع االتماقيات واملماوضيات Doug Forsythواارة الزراعة األمريكية، والسييد  يف الزراعة اخلارجية

قائمية كاملية بأشياء  املرفيق أليف. وتيرد يف الزراعة واألغذية الزراعية يف كنيداإدارة والصناعة،  ألسواقالتجارية وخدمات ا
 املقلر. املشاركني يف

 اعتماد جدوا األعماا

 .املرفق باءاعتمد املقلر جدوا األعماا، كما يرد يف  -14

 اللحي  والكلمات االفتتاحية

االجتماع بالتشديد على أن الواليات املتحدة تدعا بقوة منظمة األغذية والزراعية  Mackeافتتد الرئيمل املشارك  -15
وسوء التغذية  وبتحسني ا نتاجية الزراعيية  وتوسييع ن ياق  األمن الغذائيانعدام و ، ومامتاا، وتبقى ملتزمة مبكافحة المقر

عليى أايية امليقلر ا قليميي غيك الرشيي اخلياممل  Mackeالمر   واالرتقاء  ياة العيائالت مين حيوا العيا . وشيّدد السييد 
 وسة ذات نتائج إجيابية.لتبادا األفكار الت تقدي إىل نواتج ملم ألمريكا الشمالية باعتباره فرصةم 

السيعي لتحقييق بافتتاحية نيابةم عن كندا، وعّو عين اهتمامين  مالحظاتٍ  ،Forsyth، السيد قّدم الرئيمل املشاركو  -16
الشمولية، وا نتاجيية واألمين الغيذائي كجيزء مين مناقشية امليقلر ا قليميي غيك الرشيي اخلياممل ألمريكيا الشيمالية، سييما أن 

)القضياء عليى اهيوع(. وشيّدد  2)القضياء عليى المقير( و 1هذه العوامل حاشية األايية يف ققييق هيديف التنميية املسيتدامة، 
ة أن تسيياعد املنظميية مجيييع املييزارعني وغييكها ميين السييكان الييريميني يف ق يياعي صيييد األشيياك علييى ضييرور  Forsyth السيييد

والغابات لزيادة إمكانية حصوهلا على املوارد، وإنتاع املزيد مين األغذيية الصيحية بصيورة مسيتدامة، وتصيريف منتجياةا يف 
 األسواق وكس  مداخيل أفضل.

 Thomasوكييياالت األميييا املتحيييدة يف روميييا، السيييد دى ة األمريكيييية ليييباألعمييياا يف البعثييي القيييائاكييذلا، قيييّدم  -17

Duffy مالحظات افتتاحية بالنيابة عن واارة اخلارجية األمريكية. وشّدد السيد ،Duffy  اعتميدهعلى اليناج اهدييد اليذي 
املنظمية يف قضيايا مثيل  إقليا أمريكا الشمالية لتحديد األولويات، وعّو عين تقيديره لليدعا اليذي يقّدمين أعضياء  خيرون يف

التكنولوجيا ا يوية، وشّدد عليى ضيرورة تيوفك التموييل املسيتدام لونيامج املشيورة العلميية هليئية الدسيتور الغيذائي. كميا أشيار 
بتقييدير إىل التييزام املنظميية مبيزانييية معدوميية النمييو ا شييي، وإىل التعيياون املتواصييل للمنظميية مييع وكيياالت أخييرى ا ييذت رومييا 

 هلا.مقرام 

، مسياعدة ميدير مكتي  األمين الغيذائي، مبالحظيات افتتاحيية بالنيابية عين Beth Dunfordكميا أدلي  اليدكتورة  -18
الضييوء علييى مبييادرة الغييذاء للمسييتقبل الييت أطلقتاييا ا كوميية  Dunfordالوكاليية األمريكييية للتنمييية الدولييية. وألقيي  الييدكتورة 

وى للنميييو االقتصيييادي الشيييامل واملسيييتدام اليييذي توجاييين الزراعييية، وتعزييييز قيييدرة الثالثييية الرفيعييية املسيييت اااألمريكيييية، وأهيييداف
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علييى الصييمود، وقسييني التغذييية. وشييّددت أيضييام علييى أاييية اسييتخدام مييوارد التنمييية ملسيياعدة البلييدان يف  االشييعوب واليينظ
ة األغذييية والزراعيية، شييراكات، مبييا يف ذلييا مييع منظمييالرحلييتاا لتحقيييق االعتميياد علييى الييذات وضييرورة العمييل ميين خييالا 

 لعاملية للحكومة األمريكية.لتحقيق أهدا  األمن الغذائي ا

 األولويات االستراتيجية ةي أمريكا الشمالية بالنسبة إلى منظمة األغذية والزراعة -ثانياا 

 2016التقدم اورا يف املنظمة لتنميذ أولويات املقلر ا قليمي غك الرشي ألمريكا الشمالية لعام 

 Beth، نائييي  امليييدير العييييام ملنظمييية األغذيييية والزراعييية لليييوامج، والسييييدة Dan Gustafsonعييير  اليييدكتور  -19

Crawfordءخييير الت يييّورات بشيييأن التقيييدم اليييذي  لقائمييية باألعمييياا يف مكتييي  االسيييلاتيجية والتخ ييييط وإدارة امليييوارد،، ا
. ورّكييزا بصييورة 2016مييي غييك الرشييي الرابييع ألمريكييا الشييمالية عييام أحراتيين املنظميية لتنميييذ النييواتج املنبثقيية عيين املييقلر ا قلي

، والحظا أن األهدا  االسلاتيجية يف تقريير تنمييذ الونيامج لعيام األخك هذا املقلرانعقاد خاصة على ااالت التغيك منذ 
 سو  تتواءم مع أهدا  التنمية املستدامة. 2018

 يف تنميذ أولويات إقليا أمريكا الشمالية يف واشن ن االتصاا التابع للمنظمة دور مكت 

، مدير مكت  االتصاا التيابع للمنظمية يف واشين ن، ليدور املكتي  يف تنمييذ Vimlendra Sharanعر  السيد  -20
 يف ا قليا. الضوء على الدعوة والشراكات Sharan أولويات إقليا أمريكا الشمالية. وسّلط املدير

اسيييتجابة املنظمييية ومكتييي  االتصييياا التيييابع هليييا لتنمييييذ األولوييييات املاضيييية. كميييا عيييّو إقلييييا أمريكيييا وأقيييّر امليييقلر ب -21
الشمالية عن تقديره لعمل املنظمة يف ااا االتصاا والتواصل هبد  تعزييز العالقيات ميع أصيحاب املصيلحة، مبيا يف ذليا 

غك الرشيي ألمريكيا الشيمالية. والحيؤ امليقلر أن أعضياءه يف كندا، وأقّر بأن أقاليا أخرى دعم  أولويات املقلر ا قليمي 
 جاهزون ملساعدة مكت  االتصاا يف جاوده يف ااا التواصل.

، اتمق  كندا والواليات املتحدة على أولويات إقليمية 2018املقلر ا قليمي لعام  الت رافق  عمليةللويف نتيجة  -22
تقريير  اسيتالم، كما ينّ  علين املرفيق جييا. وي لي  إقلييا أمريكيا الشيمالية 2019-2018ممّصلة ألمريكا الشمالية للملة 

املنظمة بشأن تنميذ هذه األولويات يف أمريكا الشمالية قبل انعقياد امليقلر ا قليميي غيك الرشيي السياد  ألمريكيا الشيمالية 
 .2020عام 

 واألمن الغذائي العالميتجارة المنتجات الغذائية  -ثالثاا 

 2018-2017حالة أسواق السلع الزراعية للملة  عن يرتقر 

ميين إدارة التنمييية االقتصييادية  Boubaker Ben-Belhassen والييدكتور George Rapsomanikisقييّدم الييدكتور  -23
األميين  يف، الييذي سييو  ينظيير 2018-2017حاليية أسييواق السييلع الزراعييية للمييلة  عيين تقريييرلل رضييام لايييديام واالجتماعييية ع

 .التجارةمنظور الغذائي وتغك املناخ من 
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اج القائميية علييى العلييوم، واألدلّيية علييى أاييية أن يسييتخدم األعضيياء اليين   مشييددام وت لّييع املييقلر إىل التقرييير املقبييل،  -24
مين ضع سياسات تدعا القدرة عليى الصيمود يف وجين تغيك املنياخ وعواميل أخيرى مسيببة لىجاياد عليى األأن يواملخاطر، و 

حيوا   الغذائي العاملي والزراعة. وطل  املقلر أيضام إىل املنظمة إطالعن على الرسالة الت تنقلاا حالة أسواق السيلع الزراعيية
كيمييية انييدراع التجييارة ضييمن السييياق األوسييع لتعزيييز األميين الغييذائي العيياملي يف ا دارات الداخلييية للمنظميية وتوجييين هييذه 

 لة أسواق السلع الزراعية إىل األعضاء.تقرير حا رفع الرسالة ما بعد

  خر املعلومات عن عمل هيئة الدستور الغذائي، مبا يف ذلا برنامج املشورة العلمية

،  Marcus Lipp اليدكتورو  Tom Heilandt ، وأمني هيئية الدسيتور الغيذائيGustafsonعر  نائ  املدير العام  -25
بيني منظمية األغذيية والزراعية ومنظمية  نية اخليواء املشيلكةهيف للمنظمية  املشيلك نيواألميكبك امليوظمني يف سيالمة األغذيية 

، لعمييل هيئيية الدسييتور الغييذائي وبرنييامج وجييودة األغذيييةة سييالمة وحييد، الصييحة العاملييية واملعنييية بيياملواد املضييافة إىل األغذييية
إنشياء حسياب أمانية غيك  يّدد اهليد  بوصيمن املشورة العلمية للايئية، مبيا يف ذليا ضيرورة توسييع ن ياق مصيادر التموييل و 

 .2017، كما صادق علين المل املنظمة يف ديسمو/كانون األوا اممكنم  ا جم 

وشّدد املقلر على أاية عمل املنظمات املعنية بوضع املعايك، مثل هيئة الدستور الغذائي واالتماقية الدولية لوقايية  -26
شييّدد علييى ا اجيية امللّحيية ملعاهيية الييلاكا لييدى هيئييات اخلييواء ميين الغييذائي والتجييارة الزراعييية. كمييا النباتييات بالنسييبة إىل األ

املشييلكة بييني هيئيية الدسييتور الغييذائي ومنظميية الصييحة العاملييية لوضييع املعييايك، وشييّجع املنظميية علييى ا شييارة بقييوة إىل أاييية 
 املشيلك للونيامجدد اهليد ( لضيمان التموييل املالئيا واملسيتدام النظر يف ا جيراءات )مبيا يف ذليا حسياب األمانية غيك اوي

 املرفيق جييا. وترد يف األغذية سالمة ااا يف العلمية باملشورة اخلا و  ومنظمة األغذية والزراعة العاملية الصحة منظمة بني
 قائمة أكثر تمصيالم لألولويات ضمن ااا العمل هذا.

 والمساواة بين الرجال والنساء وتمكين النساءمنظمة األغذية والزراعة،  -رابعاا 

، مييديرة إدارة التنمييية االقتصييادية واالجتماعييية، هاييود املنظميية ميين أجييل دمييج Junko Sazakiعرضيي  السيييدة  -27
الضيوء  Sazaki ألقي  السييدةن املسياواة بيني الرجياا والنسياء. كميا املساواة بني اهنسني يف الوامج، وتنمييذ سياسيتاا بشيأ

النوع االجتماعي، وعلى جاودها لتنميذ أبعاد النوع االجتمياعي  علىالعمل  يف ااابصورة خاصة على شراكات املنظمة 
 يف أهدافاا االسلاتيجية.

الحييؤ املييقلر جاييود املنظميية يف دمييج النييوع االجتميياعي ميين خييالا توسيييع قاعييدة األّدليية لييدياا، ومالمييد النييوع  -28
االماهييييات اهديييييدة علييييى الصييييعيدين ا قليمييييي والق ييييري  ودمييييج املسيييياواة بييييني الرجيييياا والنسيييياء يف االجتميييياعي وقليييييل 

االجتميياعي  ودمييج العمليييات السياسيياتية الدولييية والوطنييية، مييع ا شييارة بصييورة خاصيية إىل سالسييل القيميية املراعييية للنييوع 
 رفيييعسييياواة بيييني الرجييياا والنسييياء ولكيييني امليييرأة يف . وشيييّدد عليييى كيميييية مسيييااة املاليييناج التحّوليييية هاييية النيييوع االجتمييياعي

 ا نتاجية الزراعية، وايادة النتائج التغذوية وا ّد من المقر.

املنظمة على إجيراء تقيييا ألثير النيوع االجتمياعي وقييا  لكيني امليرأة بصيورة فعالية، مبيا  شّجع املقلركذلا، فإن  -29
االجتماعي. ويف هذا اخلصو ، أشار املقلر إىل مقشر لكني املرأة يف الزراعة يف ذلا بشأن سالسل القيمة املراعية للنوع 
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متينة لتمكني املرأة ينبغي استخداماا على حنيو مناجيي هميع البيانيات وتقيييا النتيائج واءثيار  يي  تسلشيد  باعتباره أداةم 
 الم لألولويات ضمن ااا العمل هذا.قائمة أكثر تمصي املرفق جياهبا السياسات املستندة إىل األدلّة. وترد يف 

 منظمة األغذية والزراعة واالبتكار، بما ةي ذلك الزراعة اإليكولوجية -خامساا 
 والتكنولوجيا الحيوية

 قراءة للندوة الدولية الثانية بشأن الزراعة ا يكولوجية

لنتييائج النييدوة  ووقاييية النباتييات، قييراءةم ، قائييدة فريييق يف شييعبة ا نتيياع النبييا  Caterina Batelloقييدم  السيييدة  -30
ا  عليييى املبيييادرة اهدييييدة اليييت الضيييوء بشيييكل خييي Batelloالدوليييية الثانيييية بشيييأن الزراعييية ا يكولوجيييية. وسيييلّ   السييييدة 

يف دورةييا السادسيية  علييى حنييو أكييو الزراعيية ا يكولوجييية علييى أن تناقشيياا هنيية الزراعيية "لتوسيييع ن يياق"قتاييا املنظميية أطل
 .2018أكتوبر/تشرين األوا  5إىل  1شرين املزمع انعقادها يف والع

إىل جاني  ابتكيارات اراعيية أخيرى.  عليى أنين يشيكل أداةم مكّملية الزراعية ا يكولوجيية ن اجوحّدد امليقلر دعمين لي -31
غييك أن املييقلر عييّو عيين بعييض املخيياو  إااء إجييراءات النييدوة، مبييا يف ذلييا كيمييية صييياغة ملّخيي  الييرئيمل للنييدوة. وحييّ  

 والزراعة إىل العمل بشكل أوثق مع الدوا األعضاء للمضي قدمام بالزراعة ا يكولوجية. ةاملقلر منظمة األغذي

 ندوة الدولية حوا االبتكارلاستعرا  لايدي ل

املنظمية عامية عين نيدوة  ، رئيمل إدارة البحوث وا رشاد، والزراعة ومحايية املسيتالا ويةم Samy Gaijiقدم السيد  -32
إطييالق العنييان لقييدرات االبتكييار الزراعييي ميين أجييل ققيييق أهييدا  التنمييية االبتكييار الزراعييي للمييزارعني األسييريني: بشييأن 

إىل أن النييدوة تييرتبط  Gaiji. وأشييار السيييد 2018نوفمو/تشييرين الثيياو  23إىل  21املتوقييع انعقادهييا يف الييت ميين  املسييتدامة
ارتباطيييام مباشيييرام ب لييي  األعضييياء أن تيييقدي املنظمييية دورام قميزييييام يف تعزييييز االبتكيييار الزراعيييي وتوسييييع ن اقييين، واملسييياعدة يف 

أن صيمة "امليزارعني األسيريني" يف سيياق  Gaijiقير. وأضيا  السييد إخراع املزارعني من أصيحاب ا ييااات الصيغكة مين الم
 الندوة ليس  مشروطة  جا ا يااة.

لتحقييق ا نتياع  وشّدد امليقلر عليى أايية االبتكيار الزراعيي، مبيا يف ذليا اسيتخدام مجييع األدوات املتاحية كوسييلةٍ  -33
بات ا يادييية ميين حييي  التكنولوجيييا، والييت تكييون قائمييةم علييى الزراعييي املسييتدام. وأشييار أيضييام إىل أاييية النتييائج واالسييتجا

راعيية حياديية،  لا، شّدد امليقلر عليى أنين مين املتوقيع أن تكيون املنظمية جايةم ذاألدلّة وترّكز على حالة  ددة ت  بق فياا. ك
ملة يف تواا ا ومسيتندة يف ااا الدعوة وتوجين الرسائل بشأن طرق ا نتاع الزراعي  ي  تكون شا أن تعملوعلى ضرورة 

إىل العلوم. وأشار إقليا أمريكا الشمالية إىل إن الندوة قادرة عليى املسيااة بشيكل كبيك يف إلقياء الضيوء عليى ميواطن القيوة 
قائميية أكثيير تمصيييالم  ق جيييارفيياملللمنظميية، وتبييادا املعييار  القّيميية وأفضييل املمارسييات لىنتيياع الزراعييي املسييتدام. وتييرد يف 

 لألولويات يف ااا العمل هذا.
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 عمل المنظمة ةي حاالت الطوارىء والتهديدات المستجدة -سادساا 

 العمل امليداو اهاري يف حاالت ال وارىء، مبا يف ذلا دودة ا شد اخلريمية

عامية عين  ة التعاون المم، ويةم ، مدير شعبة ال وارىء وإعادة التأهيل يف إدار Dominique Burgeonقّدم السيد  -34
عمل املنظمة يف ااا تعزييز القيدرة عليى الصيمود، وحياالت ال يوارىء والتادييدات املسيتجدة، وأشيار إىل أن املنظمية ترّكيز 

 على مساعدة النا  يف الناو  من حاالت األامات، وإخراجاا بشكل دائا من حالة انعدام األمن الغذائي ا اد.

عامية عين  ، كبك املوظمني الزراعيني يف إدارة الزراعة ومحايية املسيتالا، ويةم Allan Hruskaلدكتور كذلا، قّدم ا -35
 األضرار الت تسّبباا هذه اءفة.حالة دودة ا شد اخلريمية يف أفريقيا واهاود الت تبذهلا املنظمة للمساعدة يف التقليل من 

بين املنظمية يف حياالت ال يوارىء والتادييدات املسيتجدة، وللتعياون يف وعّو املقلر عين تقيديره للعميل اليذي تقيوم  -36
هيييذا اجملييياا بيييني الوكييياالت ذات الصيييلة اليييت ا يييذت روميييا مقيييرام هليييا. والحيييؤ امليييقلر أن األغلبيييية السييياحقة مييين املسيييااات 

ء. واتمق املقلر أيضام على ية الت توفرها كندا والواليات املتحدة للمنظمة ةد  إىل دعا عملاا يف حاالت ال وارىل وعا
تقييا املنظمة بأن النزاعات، من بني العوامل الرئيسية املسببة الرتماع اهوع، أّدت دورام يف عكمل اماهات األمن الغذائي، 

  ااا تعزيز القدرة على الصمود.وأقّر بضرورة أن تواصل املنظمة عملاا يف

اج املراعية للنيوع االجتمياعي بشيكل مناجيي يف تيدخالةا الراميية إىل كما أن املقلر شّجع املنظمة على دمج الن   -37
 ق جييارفياملتعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع ن اق الني ا ج الت هلا أثر قيّول عليى املسياواة بيني الرجياا والنسياء. وتيرد يف 

 قائمة أكثر تمصيالم لألولويات يف ااا العمل هذا.

 الموارد الوراثية -سابعاا 

أحاط امليقلر علميام بالعميل اهليام واهياري اليذي تدعمين املنظمية يف اياا امليوارد الوراثيية، واتميق، يف إطيار املتابعية،  -38
 على مناقشة أكثر تمصيالم هلذا املوضوع بني اخلواء يف أمريكا الشمالية.

 مكتب االتصال التابع للمنظمة ةي واشنطن وإقليم أمريكا الشمالية -ثامناا 

، وأبدى محاسن إااء تعزيز العمل مع إقلييا أمريكيا الشيمالية، وهاصية Sharanعّو املقلر عن تقديره لقيادة املدير  -39
أن يزيد حضوره خيارع تمق املقلر مع اهتمام املكت  بيف ما يتعلق بأنش ة مكت  االتصاا التابع للمنظمة يف واشن ن. وا

 .وأوتاواأي واشن ن دي.سي املدينتني العاصمتني يف أمريكا الشمالية، 

 تعليقات أصحاب المصلحة -تاسعاا 

  يييا اللتمييا  مييدخالت ميين أصييحاب املصييلحة ميكيين اسييتخداماا  مييشييرح  الواليييات املتحييدة وكنييدا  لياة -40
كندا   وأّما  2018مايو/أيار  18درال للواليات املتحدة يف يتسلشد هبا عملية قديد األولويات. وأ قمل إشعار السجل الم
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اليييواردة مييين  ، وسيييو  تعيييّد تقرييييرام يلّخييي  ا سييياامات2018يونييييو/حزيران  1فسيييو  تقبيييل التعليقيييات ا لكلونيييية حييي  
 أصحاب املصلحة الكنديني. وق ّدم ملخ  عن ا ساامات الت تلقتاا كندا ح  تارخين.

 مالحظات ختامية -عاشراا 

نظيييرت كنيييدا والوالييييات املتحيييدة يف ن ييياق ودرجييية تعقييييد املواضييييع اليييت  ييي  فيايييا امليييقلر ا قليميييي غيييك الرشيييي  -41
اخلاممل ألمريكا الشمالية. واتمقتا على ضيرورة العميل ميع األمانية ودوا أعضياء أخيرى بصيورة مسيتمرة لتعزييز ا يوار حيوا 

 .2020قد اجتماعن التال يف أوتاوا عام قضايا نظر فياا املقلر. أخكام، اتمق املقلر على ع
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 المرةق ألف

 

 قائمة المشاركين

 كندا  -الزراعة واألغذية الزراعية إدارة

Doug Forsyth- رئيمل الوفد 
 املدير العام بالنيابة

 االتماقات واملماوضات التجارية
 فرع خدمات األسواق والصناعة

 
Daryl Nearing 

 نائ  املدير

 األطرا العالقات املتعددة 

 
Luis Barnola 

 يف الشقون املتعددة األطرا   املوظمنيككب

 العالقات املتعددة األطرا 
 

 بواسطة المؤتمر الفيديوي

Brad Fraleigh 
 املدير

 العالقات املتعددة األطرا  يف ااا العلوم

 
Brent Wilson 

 نائ  املدير

 الشعبة المنية للسياسة التجارية

 
Tony McDougall 

 املديرنائ  

 اموعة خدمات الصناعة
 

Christine St-Onge 
 كبار  للي السياسة التجارية

 الشعبة المنية للسياسة التجارية
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Annie Poitevin 
  ّللة للسياسة التجارية

 الشعبة المنية للسياسة التجارية
 

 روما -السفارة الكندية ةي إيطاليا

Mi Nguyen 
 األغذية والزراعة لألما املتحدة نائ  املمثل الدائا لكندا لدى منظمة

 
Jennifer Fellows 

 املمثل الدائا املناوب لكندا لدى منظمة األغذية والزراعة لألما املتحدة

 
 واشنطن -السفارة الكندية ةي الواليات المتحدة

Gizem Eras 
 د األشاك(يمستشار )الزراعة ومصا

 السياسة االقتصادية والتجارية

 
 والمحيطات ةي كنداد األسماك يقسم مصا

Andrew McMaster 
 مساعد املدير، الشقون العاملية والشمالية 

 
Max Kaplan 

 مستشار للسياسات

 
 (:عبر اتصال ةيديويقسم الصحة ةي كندا )

Jennifer Hughes Doucet 
 مدير الشقون الدولية

 
Bhavik Thakkar 

 كبك األخصائيني يف السياسة التنظيمية وإدارة املخاطر
 

Steven Savoury 
 أخصائي يف السياسة التنظيمية وإدارة املخاطر

 
 (:عبر اتصال ةيديويقسم الشؤون العالمية ةي كندا )

Sylvie Pedneault 
 مسقوا برامج

  املساعدة ا نسانية الدولية
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Nathalie Rainville 
  ّللة سياسية

 شعبة املساواة بني الرجاا والنساء

 
 للعالقات الدولية والفرانكوةونيةوةارة مقاطعة كيبيك 

Rachel Lévesque 
 مستشارة يف العالقات الدولية

 شعبة املنظمات الدولية والقضايا العاملية

 
 وةارة الزراعة األمريكية

Robert Macke - رئيمل الوفد 

 نائ  املدير

 مكت  االتماقات والشقون العلمية، دائرة الزراعة اخلارجية
 

Wendell Dennis 
 بالنيابة املدير

 دائرة الزراعة اخلارجية شعبة الشقون املتعددة األطرا ، مكت  االتماقات والشقون العلمية،
 

Candice Bruce 
 مستشار كبك للسياسات

 دائرة الزراعة اخلارجية شعبة الشقون املتعددة األطرا ، مكت  االتماقات والشقون العلمية،
 

Caitlin Blair 
 مستشار للسياسات

 دائرة الزراعة اخلارجية الشقون املتعددة األطرا ، مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة 
 

Otto Gonzalez 
 مدير

 مركز الوامج الدولية، املعاد الوطم لألغذية والزراعة
 

Paul Trupo 
  مدير

  دائرة الزراعة اخلارجيةشعبة قليل السياسات العاملية، مكت  التحليل العاملي، 
 

Joe Hain 
 كبك املستشارين للتجارة

  دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية، شعبة األنظمة واملعايك الدولية،
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Meghan Tremarche 
 للسياسات ةمستشار 

 دائرة الزراعة اخلارجية شعبة الشقون املتعددة األطرا ، مكت  االتماقات والشقون العلمية،
 

Mary Frances Lowe 
 ةمدير 

 مكت  هيئة الدستور الغذائي يف الواليات املتحدة
 

Diane DeBernardo 
 مستشارة للتغذية

 مكت  بناء وتنمية القدرات 
 

Allison Thomas 
 مساعد نائ  املدير

 مكت  الشقون الق رية وا قليمية، دائرة الزراعة اخلارجية
 

Caitrin Martin 
 للسياسات ةمستشار 

 دائرة الزراعة اخلارجية األطرا ، مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة الشقون املتعددة 
 

Paul Spencer 
 مدير

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة التكنولوجيات وأسالي  ا نتاع اهديدة، 
 

Melinda Belisle 
 مستشارة للعلوم

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة التكنولوجيات وأسالي  ا نتاع اهديدة، 
 

Shoshana Griffith 
 أخصائية يف التجارة الدولية

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة التكنولوجيات وأسالي  ا نتاع اهديدة، 
 

Fan-Li Chou 
 األمريكيةمنّسق التكنولوجيا ا يوية يف واارة الزراعة 

 دائرة البحوث الزراعية
 

Micah Rosenblum 
 منسق املشاريع الزراعية

 مكت  بناء وتنمية القدرات
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Diane Wray-Cahen 
 مستشارة للعلوم

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة التكنولوجيات وأسالي  ا نتاع اهديدة، 
 

Mark Freeman 
 التجارة الدوليةأخصائي يف 

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة النباتات، 
 

Daniel Cook 
 كبك املستشارين للسياسات

 دائرة الزراعة اخلارجية مكت  االتماقات والشقون العلمية،شعبة الشقون املتعددة األطرا ، 
 

Christa Speekmann 
 نائ  املدير

 دائرة التمتي  املعنية بشقون الصحة ا يوانية والنباتية، المنية والتنظيمية الدولية، اخلدمات الدوليةبناء القدرات 
 

Keith Channon 
 منّسق سالمة األغذية

 تنسيق و  يط السياسات، مكت  بناء وتنمية القدرات، دائرة الزراعة اخلارجية
 

 وةارة الخارجية األمريكية

John Tuminaro 
 املستشارين لألمن الغذائيكبك 

 مكت  شقون املنظمات الدولية
 

Erin Boyer 
 لألمن الغذائي ةمستشار 

 مكت  شقون املنظمات الدولية
 

Elizabeth Buckingham 
 مكت  األمني العام لألمن الغذائي العاملي

 
Catherine Karr-Colque 

 مكت  الصون واملياه
 مكت  اوي ات والبيئة

 
Katlyn Scholl 

 مكت  الصون واملياه
 مكت  اوي ات والبيئة
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Charles C. Brinkman 
 مسقوا الشقون اخلارجية

 مكت  اوي ات والبيئة
 

Deirdre Warner-Kramer 
 مسقوا الشقون اخلارجية

 مكت  اوي ات والبيئة
 

 روما -بعثة الواليات المتحدة

Thomas Duffy 
 مكّلف باألعماا

 
Emily Katkar 
 السياسي االقتصاديرئيمل القسا 

 
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

Beth Dunford 
 مساعدة املدير

 دائرة األمن الغذائي
 

David Hegwood 
 مدير

 مكت  املشاركة واالسلاتيجيات العاملية، دائرة األمن الغذائي
 

Meredith McCormack 
 برامج ة ّلل

 األمن الغذائي مكت  املشاركة واالسلاتيجيات العاملية، دائرة
 

Matthew Nims 
 مدير بالنيابة

 األغذية من أجل السالم
 

Michelle Snow 
 منّسقة سياسات الوامج

 مكت  الدميوقراطية، والنزاعات واملساعدات ا نسانية، األغذية من أجل السالم
 

Danielle Mutone-Smith 
 شعبة بالنيابة ةرئيس
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 واالتصاالت، مكت  األغذية من أجل السالمقسا السياسات، والشراكات، والوامج 
 

Regina Eddy 
 مسقولة برامج

 مكت  االسلاتيجية الق رية والتنميذ، فريق املاام املعم بدودة ا شد اخلريمية، مكت  األمن الغذائي

 
Amahlin Shek 

  ّلل امليزانية واالتصاالت
 برنامج التاديدات الوبائية الناشئة، مكت  الصحة العاملية

 
Angela Wang 

 مستشارة للصحة العامة 
 برنامج التاديدات الوبائية الناشئة، مكت  الصحة العاملية

 
 مكتب االتصال ألمريكا الشمالية التابع للمنظمة

Vimlendra Sharan 
 مدير

 
Thomas Pesek 

 كبك مسقول االتصاا

 مكت  االتصاا ألمريكا الشمالية التابع للمنظمة
 

Gabriel Laizer 
 منّسق الشراكات االسلاتيجية والتواصل

 
Florian Doerr 

 موظف مام معاون
 

 )عو مقلر فيديوي(:منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
Daniel Gufstafson 

 نائ  املدير العام للوامج
 

Beth Crawford 
 املوظمة املسقولة

 مكت  االسلاتيجية، والتخ يط وإدارة املوارد
 

Boubaker BenBelhassen 
 مدير

  إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، شعبة التجارة واألسواق
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George Rapsomanikis 
 كبك االقتصاديني

 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، شعبة التجارة واألسواق
 

Tom Heilandt 
 أمني هيئة الدستور الغذائي
  أمانة هيئة الدستور الغذائي

 
Marcus Lipp 

 كبك املسقولني عن سالمة وجودة األغذية

 سالمة وجودة األغذيةوحدة 

 
Junko Sazaki 

 مدير
 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، شعبة السياسات االجتماعية واملقسسات الريمية 
 

Caterina Batello 
 قائدة المريق

 النباتاتإدارة الزراعة ومحاية املستالا، شعبة ا نتاع النبا  ووقاية 
 

Dominique Burgeon 
 مدير

 إدارة التعاون المم، شعبة ال وارىء وإعادة التأهيل

 
Allan Hruska 

 كبك املسقولني الزراعيني

 إدارة الزراعة ومحاية املستالا، شعبة ا نتاع النبا  ووقاية النباتات
 

Mario Lubetkin 
 مدير مكت 

 مكت  املدير العام
 

Samy Gaiji 
 ث وا رشادرئيمل البحو 

 إدارة الزراعة ومحاية املستالا

 
Regina Laub  
 كبك املوظمني

 واالجتماعية، شعبة السياسات االجتماعية واملقسسات الريمية إدارة التنمية االقتصادية
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 المرةق باء

 جدول األعمال

 2018أبريل/نيسان  18األربعاء، 

 كلمات الترحيباالةتتاح و  صباحام  9:00

 املشاركني من الواليات املتحدة وكندامن الرئيسنْي  كلمة ترحيبية  

 التعريف باملشاركني يف ال اولة املستديرة 

 جدوا أعماا االجتماع والبنود ا دارية 

 األولويات االستراتيجية ةي إقليم أمريكا الشمالية بالنسبة إلى منظمة األغذية والزراعية صباحام  9:30

  مقلر فيديوي للمنظمة عن التقدم اورا يف تنميذ نتائج امليقلر ا قليميي غيك الرشيي ألمريكيا الشيمالية
 ، نائ  املدير العام للوامج( Daniel Gustafson. )السيد 2016لعام 

  عيير  السيييدVimlendra Sharan  عيين دور مكتيي  االتصيياا التييابع للمنظميية يف واشيين ن يف تنميييذ
 ا الشماليةأولويات أمريك

  2019-2018موجز عن أولويات كندا والواليات املتحدة للمنظمة لملة السنتني 

10:30 
 صباحام 

 اسلاحة

10:45 
 صباحام 

 تجارة المنتجات الغذائية الزراعية واألمن الغذائي العالمي

  الة أسواق السلع الزراعيةمقلر فيديوي للمنظمة عن التقرير القادم  

  مناقشية:  راء أمريكيا الشيمالية إااء التجيارة واألمين الغيذائي. )السييدGeorge Rapsomanikis كبييك ،
 االقتصاديني، شعبة التجارة واألسواق(

  ،مقلر فيديوي للمنظمة لتوفك  خر املعلومات عن عمل هيئية الدسيتور الغيذائي، مبيا يف ذليا التموييل
، أمانييية هيئيييية الدسيييتور الغييييذائي  السيييييد Tom Heilandt وبرنيييامج املشييييورة العلميييية للايئيييية. )السييييد

Marcus Lipp  وحدة سالمة وجودة األغذية، السيد ،Dan Gustafson ))ّدد الحقام  ، )ا 

  مناقشييية:  راء أمريكيييا الشيييمالية بشيييأن دعيييا املنظمييية لعمليييية وضيييع املعيييايك، مبيييا يف ذليييا التحيييديات
 وا لوا اوتملة.

 ة والتوصياتاخلالة: اخل وات املقبل

بعييييييييييييد  12:30
 الظار

 غذاء

بعييييييييييييييييييييد  1:30
 الظار

 منظمة األغذية والزراعة، المساواة بين الرجال والنساء وتمكين المرأة

  ميقلر فييديوي للمنظمية عين اهايود املبذولية ليدمج النيوع االجتمياعي، وتنمييذ السياسية بشيأن املسياواة
 Junkoاج التحولييية ميين حييي  النييوع االجتميياعي )السيييد بييني الرجيياا والنسيياء، وتوسيييع ن يياق اليين  
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Sazaki )مدير شعبة السياسات االجتماعية واملقسسات الريمية ، 

  مناقشيية:  راء أمريكيييا الشيييمالية بشيييأن املسييياواة بيييني الرجيياا والنسييياء ولكيييني امليييرأة لعكيييمل االماهيييات
 من أهدا  التنمية املستدامة. 2السلبية يف ققيق اهلد  

 اخلالة: اخل وات املقبلة والتوصيات 

بعييييييييييييييييييييد  2:30
 الظار

 اسلاحة

بعييييييييييييييييييييد  2:45
 الظار

 قراءة لتعليقات أصحاب المصلحة الواردة حتى تاريخه

 تتبادا كندا والواليات املتحدة ملّخصات عن اءراء الواردة من خالا تعليقات خ ية.

بعييييييييييييييييييييد  3:15
 الظار

 جلسة مغلقة بين الواليات المتحدة وكندا

 مناقشة البنود املدرجة على جدوا األعماا 

 التلخي  واالستنتاجات لليوم األوا 

بعييييييييييييييييييييد  5:00
 الظار

  اية اليوم األوا

 

  



C 2019/LIM/1 20 

 

 2018أبريل/نيسان  19الخميس، 

9:00 
 صباحام 

 مقدمات
  املشاركني  وخالصة اليوم السابقترحي  من الرئيسنْي  

9:10 
 صباحام 

 بما ةي ذلك الزراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا الحيويةمنظمة األغذية والزراعة واالبتكار، 

 :مقلر فيديوي للمنظمة لتوفك 

o  قراءة للندوة الدولية الثانية حوا الزراعة ا يكولوجية 

o  اسييتعرا  لايييدي للنييدوة الدولييية للمنظميية حييوا االبتكييار )السيييدةCaterina Batello  رئيسيية ،
، رئييمل البحيوث  Samy Gajiالمريق،  ج النظيام ا يكوليوجي لتكثييف ا نتياع اوصيول  السييد 

 وا رشاد، إدارة البحوث وا رشاد(

  املنظميية حيوا االبتكييار لزيييادة ا نتيياع، واالسيتدامة البيئييية، وإمكانييية حصييوا السييكان  مسييقولحيوار مييع
 على األغذية وكماءة النظا الغذائية(

  مناقشييية:  راء أمريكيييا الشيييمالية بشيييأن عميييل املنظمييية يف اييياا االبتكيييارات الزراعيييية، مبيييا يف ذليييا الزراعييية
 ا يكولوجية والتكنولوجيا ا يوية، هبد  ضمان  ج متواان إااء برامج املنظمة يف هذا اجملاا.

 اخلالة: اخل وات املقبلة والتوصيات 

10:25 
 صباحام 

 اسلاحة

10:40 
 صباحام 

 عمل المنظمة ةي حاالت الطوارىء والتهديدات الناشئة

  مييقلر فيييديوي للمنظميية لتييوفك  خيير املعلومييات عيين العمييل امليييداو اهيياري يف حيياالت ال ييوارىء، مبييا يف
 Dominiqueالتنسييييق يف ايييال النزاعيييات واهيييوع. )السييييد  عليييى عميييلالذليييا دودة ا شيييد اخلريميييية، و 

Burgeon  مييدير شييعبة ال ييوارىء وإعييادة التأهيييل  السيييد ،Allan Hruska ،كبييك املييوظمني اليييزراعيني ،
 شعبة ا نتاع النبا  ووقاية النباتات(

عملية تقييا املسااات ال وعية ألمريكا الشمالية يف املنظمة مين أجيل االسيتجابة إىل حياالت ال يوارىء 
،  Mario Lubetkinاملييدير العييام للييوامج و/أو السيييد ، نائيي  Daniel Gustafsonوالتاديييدات )السيييد 

 مدير املكت ، مكت  املدير العام(

 مقلر فيديوي للمنظمة عن التنسيق مع وكاالت أخرى ا ذت روما مقرام هلا 

  مناقشيية: عمييل املنظميية لالسييتجابة إىل حيياالت ال ييوارىء، مبييا يف ذلييا التنسيييق مييع منظمييات ووكيياالت
 أخرى

  :اخل وات املقبلة والتوصياتاخلالة 

12:00 
 بعد الظار

 

 غداء
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بعييييد  1:30
 الظار

 مكتب االتصال ألمريكا الشمالية التابع للمنظمة ةي واشنطن وإقليم أمريكا الشمالية

  مكت  االتصاا ألمريكا الشمالية التابع للمنظمة يف مناقشة بني كندا والواليات املتحدة حوا العمل مع
 أمريكا الشماليةواشن ن وإقليا 

 اخلالة: اخل وات املقبلة والتوصيات 

بعييييد  2:30
 الظار

 اسلاحة

بعييييد  2:45
 الظار

 جلسة مغلقة بين الواليات المتحدة وكندا

   مناقشة للحكومة كاملة حوا األولويات اخلاصة بأمريكا الشمالية للمنظمة لملة السنتني املقبلية يف إطيار
 اهلد  االسلاتيجي الساد كل هد  اسلاتيجي، مبا يف ذلا 

  ،التنسيق املقبل والعمل على اجتماعات اللجان المنية، مبا يف ذلا هنة مشكالت السلع، وهنة الزراعية
 إىل ذلا وما د األشاك وهنة الغابات، يوالمريق الرفيع املستوى املعم باالستدامة العاملية، وهنة مصا

 امليزانية لملة السنتني املقبلة 

بعييييد  4:45
 الظار

 مالحظات ختامية

بعييييد  5:00
 الظار

  اية اليوم الثاو: اختتام أعماا املقلر ا قليمي غك الرشي ألمريكا الشمالية
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 المرةق جيم
 

 األولويات االستراتيجية الخاصة بأمريكا الشمالية بالنسبة إلى منظمة األغذية والزراعة
 2019-2018للفترة 

 لمنظمة األغذية والزراعة:األهداف االستراتيجية 

 .املسااة يف القضاء على اهوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (1)

 جعل الزراعة والغابات ومصايد األشاك أكثر إنتاجية واستدامة (2)

 ا ّد من المقر يف الريف (3)

 لكني نظا اراعية وغذائية أكثر مشوالم وكماءة (4)

 العي  على الصمود أمام التاديدات واألاماتايادة قدرة سبل كس   (5)

 القضايا املشلكة (6)

 

 األولوية: األمن الغذائي العالمي وتجارة المنتجات الزراعية

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  األولوية
االستراتيجي 

  للمنظمة

توفك معلومات وأعماا تقييا وقليل ملكافحة اهوع وا ّد من سوء التغذية، مبا يف ذلا أعماا تقيييا عليى 
 مستوى األسر 

1 

تعزييييز سيييالمة/جودة األغذيييية، مبيييا يف ذليييا الوقايييية مييين األميييرا  اليييت تنقلايييا األغذيييية  واللكييييز عليييى محايييية 
 املستالا واملمارسات العادلة يف مارة األغذية. 

1 

تعزيز أدوات البيانات والتحليالت مثل نظا املعلومات عن السوق، وايادة أنشي ة بنياء القيدرات يف البليدان 
املستادفة، وهاصة أقل البلدان اوام، لدعا التجارة الدولية باملنتجيات الغذائيية والزراعيية، وتشيجيع إجيراءات 

  للمساواة بني الرجاا والنساء. املراعيناج ال السوق الشمافة، وتعزيز فر  السوق مع األخذ يف االعتبار

4 

الكافييية لتسيييايل العمييل املعيييياري دعييا أمانيية هيئييية الدسييتور الغيييذائي لضييمان أن تتمتيييع بالقييدرات واخليييوات 
، وللحيير  علييى أن يييتا اتبيياع مبييادىء وإجييراءات هيئيية الدسييتور ئيية الدسييتور الغييذائي واالرتقيياء بيينللجييان هي

الواليية الوحييدة هليئيية الدسيتور الغيذائي. ودعيا برنيامج املشييورة العلميية املشيلك بيني منظميية الغيذائي، واحيلام 
مبييا يتييييد وضيييع معيييايك هيئييية  واسيييتقرارهالتموييييل  اييييادة األغذييية والزراعييية ومنظمييية الصيييحة العامليييية ميين خيييالا

4 
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 الدستور الغذائي القائمة على العلوم.

ة الييت تعيزّا قسييني التغذيية، وهاصيية للنسياء واألطميياا، ميع التشييديد دعيا ا ياذ القييرارات القائمية علييى األدلّي
 هاة النوع االجتماعي.على سالسل القيمة املراعية للتغذية 

4 

ضيييمان أن تنمّيييذ واليتايييا لالسيييعي إىل تيييوفك لوييييل مسيييتدام لتعزييييز قيييدرات االتماقيييية الدوليييية لوقايييية النباتيييات 
معيايك دوليية  وتشيجيع التجيارة اءمنية بالنباتيات واملنتجيات النباتيية   وأولوياةا من أجل: تعزيز عملية وضيع

ودعيا األمين الغيذائي  وإقاميية نظيا فعالية لتبيادا املعلومييات واليلويج هليا بيني األعضيياء  معاهية القيدرة المنييية 
معايكهييا  وتييوفك هميييع البلييدان األعضيياء، وهاصيية البلييدان النامييية لتنميييذ االتماقييية الدولييية لوقاييية النباتييات و 

 هيكلية دعا إداري كاٍ  ومستدام لالستجابة إىل احتياجات وأولويات األعضاء.

4 

 

 األولوية: المساواة بين الرجال والنساء وتمكين المرأة

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  األولوية
االستراتيجي 

  للمنظمة

قائمة على النوع دمج النوع االجتماعي بشكل مناجي من خالا بيانات امّعة حس  اهنمل ومعلومات 
ملكافحيية اهييوع وا ييّد ميين سييوء التغذييية. وينبغييي للمنظميية أن تسييعى  الجتميياعي، وعمليييات تقييييا وقليييلا

فعياا  يي   عليى حنيوأيضام إىل وضع خ ة عمل لتنميذ سياسية املنظمية بشيأن املسياواة بيني الرجياا والنسياء 
 1ترّكز عملاا بشكل أفضل.

1 

من خالا التصدي للحواجز أمام املساواة بني الرجاا والنساء الت يواجاناا يف تعزيز اهاود لتمكني النساء 
ا صوا على املوارد املنتجة واخلدمات االجتماعية فضالم عن فر  العمل الزراعية وغك الزراعية الالئقة  ويف 

ان ا نسيانية فضيالم قرارات يف أسرهنّ، واتمعاةنّ ومقسسياةن اوليية  ويف ققييق حقيوقال يف صنع املشاركة
 عن اللويج  صوهلن املتساوي على األر  وامللكية.

2 

مع منظمات دوليية أخيرى ملعاهية اهواني  املتصيلة بيالنوع االجتمياعي، واهاني  االجتمياعي  التعاووالعمل 
 وجوان  العمل لق اع تربية األحياء املائية واألغذية البحرية.

1 

 

                                                      
( مجيييع 1إن وضييع خ يية عمييل لتنميييذ سياسييية املنظميية بشييأن املسيياواة بييني الرجييياا والنسيياء قييد يت لّيي  ميين املنظمييية القيييام بعمييل ملحييو  يف ايياا: )  1

بيني ( قلييل املسياواة 2البيانات املصنمة حس  اهنمل ونشرها، مبا يف ذلا بناء قدرات الدوا األعضياء عليى وضيع، واسيتخدام وقلييل هيذه البيانيات  )
جتمياعي هميييع اهنسيني يف مجييع األهييدا  االسيلاتيجية، والييوامج واملشياريع امليدانييية، واستعراضيات اليوامج وتقييماييا  وعملييات تقييييا ق ريية للنييوع اال

ا املسيياواة بييني الرجيياا ( ي قييا  التقييدم اوييرا يف اييا4( خ يية عمييل خاصيية بييالنوع االجتميياعي هميييع األهييدا  االسييلاتيجية  )3أطيير الوايية الق رييية  )
( تقيدمي تقريير عين التقيدم اويرا واءثيار املتصيلة 5والنساء بالنسبة إىل مجيع نواتج املنظمة )واستخدام مقشر لكني امليرأة يف الزراعية حسيبما هيو مالئيا(  )

املانييني  تنميية القيدرات ا لزاميية همييع امليوظمني (7( قدييد اهليد  امليال املالئيا لتخصيي  امليوارد مين أجيل تنمييذ السياسية  و)6بيالنوع االجتمياعي  )
 وا دارة.
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 ذلك الزراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا الحيويةاألولوية: االبتكار، بما ةي 

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  األولوية
االستراتيجي 

  للمنظمة

تعزيز عمل املنظمة يف ااا الزراعة الذكية مناخيام، مبا يف ذلا ت وير أدوات وخدمات ال اذ قيرارات قائمية 
عني، ومييرا األحييياء علييى العلييوم وتكييون ذات صييلة مباشييرة بأصييحاب ا يييااات الصييغكة، مبييا يف ذلييا املييزار 

املائييية، ومييالكي الغابييات وصيييادي األشيياك، والييت ميكيين نشييرها وت بيقاييا علييى ن يياق واسييع، مييع األخييذ يف 
 االعتبار الظرو  اولية.

2 

قلييييييل كييييييف أن التكنولوجييييييات ا يويييييية االبتكاريييييية املتصيييييلة بالزراعييييية وتربيييييية األحيييييياء املائيييييية وغكهيييييا مييييين 
ا ا دارة انبعاثيييات الكربيييون الزراعيييية، وتعيييزّ التكنولوجييييات املت يييورة قسّييين إنتاجيييية ور يييية املزرعييية، و مّيييض 

 املستدامة للموارد ال بيعية، وإلقاء الضوء على هذا املوضوع.

4 

ايييادة إمكانييية ا صييوا علييى التكنولوجيييات الزراعييية االبتكارييية، مبييا يف ذلييا الت ييورات يف االبتكييار اخلييا  
لبنياء قيدرات أصييحاب ا ييااات الصيغكة يف البليدان الناميية لزييادة مييداخيل  باللبيية الدقيقية، بوصيماا وسييلةم 

نظييا ا نتيياع الزراعييي أكثيير اسييتدامةم لضييمان  املزرعية، وتكييييف املمارسييات الزراعييية ءثييار تغييك املنيياخ، وجعييل
 إمدادات غذائية  منة وبأسعار معقولة. 

4 

دعيييا عمليييية إقامييية واعتمييياد نظيييا تنظيميييية قائمييية عليييى العليييوم يف البليييدان األعضييياء تتييييد مواءميييةم أكيييو للييين اج 
املعّدليية جينيييام  وتعزيييز قييدرة البلييدان التنظيمييية إااء منتجييات التكنولوجيييا ا يوييية ا ديثيية لتقييييا سييالمة األغذييية 

األعضاء على تمسك وقليل عمليات تقييا السالمة للمساعدة يف القرارات اخلاصة باللخي  وإدارة املخاطر، 
ملنظمة من أجيل تبيادا عملييات تقيييا سيالمة األغذيية املشيتقة مين اخلاصة با وقسني استخدام قاعدة البيانات

 عزيز سياسات مستندة إىل املخاطر للتعامل مع وجود مستوى منخمض.نباتات مأشوبة الدنا  وت

4 

النظر بشيكل اسيتباقي يف ني ا يج الزراعية الذكيية مناخييام، والزراعية ا يكولوجيية والتكنولوجييا ا يويية كجيزء مين 
طييييف ميييين األدوات الييييت تعييييزّا بعضيييياا وميكيييين أن يسيييتخدماا املزارعييييون لتحقيييييق أهييييدا   تلميييية. ويبنغييييي 

نظمييية أن تعييييزا االبتكييييار لتجعييييل نظيييا ا نتيييياع الزراعييييي أكثيييير اسيييتدامةم، وتييييوفك مسيييياحة حيادييييية  االيييية للم
 االستق اب يف النقاش حوا هذه القضايا.

2 

 

 األولوية: القدرة على الصمود، الحاالت الطارئة والتهديدات الناشئة

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  األولوية
االستراتيجي 

  للمنظمة

 3الييلويج همييع البيانييات عيين سييالمة األغذييية، والصييحة النباتييية والصييحة ا يوانييية وضييمان اتسيياقاا، وقسييني 
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تبادا التحليالت ضمن املنظمة وبني أعضائاا وشركائاا، وتوفك توقعات بشأن انعدام األمن الغذائي ونظا 
 ا نذار املبكر ألدوات دعا القرارات لدى األعضاء والشركاء. 

  أولويييات االسيييتجابة العاملييية لتادييييد دودة ا شييد اخلريمييية القيييائا حاليييام يف أفريقييييا، ومواصييلة العميييل ترتييي
 لتحقيق تعاون أكو مع البلدان األعضاء.

5 

والنظييام العيياملي د منصييات نظييام الوقاييية ميين طييوارأل اءفييات واألمييرا  ا يوانييية والنباتييية العييابرة للحييدو تعزيييز 
وضييمان وجييود مركييز فعيياا ومسييتدام  دارة   واالسييتجابة لألمييرا  ا يوانييية العييابرة للحييدودلىنييذار املبكيير 

صل بشكل طبيعي، أو عرضي ، أكان ااألامات يستجي  بسرعة لتمشي األمرا  ا يوانية العابرة للحدود
 أو متعمّد.

5 

الماعلة الرئيسية يف ااا املعونية  التعاون مع الوكاالت األخرى الت ا ذت روما مقرام هلا للجمع بني اهاات
مواصيلة النايو  بالتيدخالت الغذائيية يف ا ياالت ا نسيانية، و الغذائية والتغذية من أجل تاليف االادواجية، 

 .املمتد والتغذوي مبا يف ذلا عو استخدام الناج املرتكزة على الصمود ملعاهة انعدام األمن الغذائي

5 

من خالا تعزيز قدرات األشخا  الذين يعتمدون على سبل املعيشة املستندة  اللويج للقدرة على الصمود
، وا يّد منايا، بشيكل اسيتباقي األغذية، واألشاك والغابات لتحليل املخياطر إىل الزراعة، وقدرات نظا إنتاع

 والتخميف من  ثارها وإدارةا، والتكيف مع الصدمات وعوامل ا جااد والناو  مناا.

5 

لصحة الواحدة وبرنامج العمل من أجل األمن الصحي العاملي من خالا توطيد التعاون الثنيائي، دعا  ج ا
واملتعدد األطرا  واملتعدد الق اعات هبيد  تعزييز القيدرات العامليية والوطنيية للوقايية مين ةدييدات األميرا  

 .املعدية، وكشماا واالستجابة هلا، أكان  قصل بشكل طبيعي، أو متعمّد أو عرضي

5 

 

 األولوية: إدارة الموارد الطبيعية

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  األولوية
االستراتيجي 

  للمنظمة

الصكوك القائمة  لدعا تنميذ الصعيدين الوطم وا قليمي القدرات علىتعزيز اخلوات المنية للمنظمة وبناء 
للبييية األحييياء د األشيياك علييى ن يياق صييغك، وا طييار االسييلاتيجي يبشييأن مصيياوالسيييما اخل ييوط التوجياييية 

 املائية، ورصد املوارد ا رجية واملعلومات عناا.

2 

مواصييلة اهاييود لتحسييني بييرامج وقاييية النباتييات املسييتدامة، ونظييا ا نتيياع الكمييوءة والقييادرة علييى الصييمود، 
 مييثالم، إدارة ا رائييق الوييية، وقييدرة الغابييات علييى -بشييكل متكامييل -واملمارسييات املسييتدامة  دارة الغابييات

 التكيف والتخميف من وطأة اءثار، ومكافحة ق ع األشجار غك املشروع والتجارة املرتب ة بن.

2 

د األشيياك وحوكميية إدارة يالعمييل علييى التصييدي ءثييار البيئيية البحرييية املتغييكة علييى األرصييدة السييمكية، ومصييا
 د األشاك، والتكيف مع هذه اءثار.يمصا

2 
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القانوو دون إبالغ ودون تنظيا، مبا يف ذلا اهاود  على مكافحة الصيد غكمواصلة إيالء األولوية للعمل 
، تييدابك دوليية املينيياء، والسييجل العيياملي لسييمن الصيييد الرامييية إىل تنميييذ الصييكوك ذات الصييلة، مبييا فياييا اتميياق

ك الدوليية نياء والصيكو تيدابك دولية املي اتمياق مج الشامل للمنظمية بشيأنودعا بناء القدرات من خالا الونا
 القانوو، دون إبالغ ودون تنظيا. الصيد غكذات الصلة ملكافحة 

2 

ميين د األشيياك وتربييية األحييياء املائييية يتعزيييز قييدرة املنظميية علييى ت ييوير العمييل المييم واملعييياري بشييأن مصييا
معنييية للجييان المرعييية التابعيية للجنيية مصييايد األشيياك أو تشييكيل هنيية فرعييية جديييدة اخييالا إعييادة هيكليية 
 ..بإدارة مصايد األشاك

2 

تعزيييز محاييية مييوارد املييياه العذبيية وإدارةييا السييليمة ميين خييالا اتسيياق وتبييادا البيانييات اخلاصيية باملييياه، وتييوفك 
 أدوات مستندة إىل األدلّة لدعا القرارات لصاحل مدراء مستجمعات املياه ومستخدمي املياه.

2 

السيليمة مين خيالا اتسياق وتبيادا البيانيات اخلاصية باللبية، وتيوفك أدوات تعزيز محايية صيحة اللبية وإدارةيا 
 مستندة إىل األدلّة لدعا القرارات لصاحل مدراء صون اللبة ومستخدمني  خرين لألراضي.

2 

دعا وتعزيز ا ما  على التنوع البيوليوجي وامليوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية واسيتخداماا عليى حنيو مسيتدام، 
يف ذلييييا املييييوارد الوراثييييية للنباتييييات، وحيوانييييات املزرعيييية، واملييييوارد ا رجييييية، واملائييييية، والكائنييييات الدقيقيييية مبييييا 

 والالفقريات. تسايل ا صوا على املوارد الوراثية لغر  البحوث واالبتكار.

2 

اخلاصية بالزراعية، تعزيز القدرات المنية للمنظمة يف ااا إدارة املعلوميات ودعيا تعزييز نظيا البيانيات الوطنيية 
 د األشاك.يواألمن الغذائي والتغذية، وإدارة الغابات، وتربية األحياء املائية ومصا

6 

 


