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 تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 (2019مارس/آذار  22-18)روما، 

 
 موجز
 

 يلي:  يف عدد من املسائل املتعلقة بتخطيط الربامج وتقييمها، خاصة يف ما يتعلق مباحبثت جلنة الربنامج  
 

 )املرا عدددددة( وبرندددددامج العمدددددل وامليزانيدددددة 2021-2018إعدددددداد املطدددددة املتوسددددددددددددددطدددددة األ دددددل لل  ة  )أ(
 (5و4)ال قرتان  2021-2020لل  ة 

 (6)ال قرة  2018التقرير التولي ي الستعراض منتصف املدة لعام  )ب(
 (7تقييم اس اتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية )ال قرة  )ج(
 (8تقييم عمل املنظمة املتعلق باملساواة بني اجلنسني )ال قرة  )د(
التقرير التولي ي بشدددددددددددددددن النتائج والدروع املسددددددددددددددت ادة من عمليات تقييم األهدا  االسدددددددددددددد اتيجية  )هد(

 (9 )ال قرة
 (10 ( )ال قرة3تقرير متابعة تقييم مسامهة املنظمة يف احلد من ال قر يف الريف )اهلد  االس اتيجي  )و(
التقرير املرحلي عن إعداد اس اتيجية املنظمة املاصة بتعميم التنوع البيولو ي عرب خمتلف القطاعات  )ز(

 (12و 11الزراعية )ال قرتان 
ج الزراعة املسدددددددددتدامة على او أكرب، مبا يف عل  الزراعة مشدددددددددروع قرار جلنة الزراعة بشددددددددددن إدما  )ح( ج ُنه

 (15-13اإليكولو ية )ال قرات 
 (21-16مقاومة مضادات امليكروبات )ال قرات  )ط(
 (23و 22 دول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج )ال قرتان  )ي(
 (24التقدم احملرز يف تن يذ خطة عمل مكتب التقييم )ال قرة  )ك(
 (25تقرير مرحلي عن تن يذ توصيات جلنة الربنامج )ال قرة  )ل(

 
 وتل ت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشدن هذه املسائل. 
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 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من قبل المجلس
 

مدعّو إىل إقرار ما توصدددددددددددددلت إليه جلنة الربنامج من نتائج، باإلردددددددددددددا ة إىل ما صددددددددددددددر عنها من إّن اجمللس  
 توصيات بشدن املسائل الواقعة رمن نطاق اختصاصاهتا.

 
 هذه الوثيقة إلى: محتوىيمكن توجيه أي استفسارات بشأن 

 Agustin Zimmermannالسيد 
 أمني جلنة الربنامج

 5673 5705 3906+ اهلاتف:
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 تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 2019مارس/آذار  22-18روما، 

 
 مقدمة

 
 عررت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة.  -1
 
)هولندا(، رئيس اللجنة، ممثلو  Johannes Petrus Hoogeveenوقد حضددر الدورة، باإلرددا ة إىل سددعادة السدديد  -2

 األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  )األر نتني( María Cristina Boldoriniسعادة السيدة 
 )ماليزيا(

 )نيوزيلندا( Donald G. Symeالسيد  )كندا(  Jennifer Fellowsالسيدة 
 Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraالسيدة  )الكونغو(  Marc Mankoussouالسيد 

 )بريو(
 Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد 
 إيران اإلسالمية( )مجهورية

 )سويسرا( François Pythoudسعادة السيد 

 Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  )اليابان( Toru Hisazomeالسيد 
 املتحدة( )اململكة

  1)األردن( هالسيد صالح يوسف أمحد الطراون
 
 

 2المؤقتاعتماد جدول األعمــال المؤقت والجــدول الزمني 
 
اعتمدت اللجنة  دول األعمال املؤقت مع إردددددددا ة بند للنقاا عن مقاومة مضدددددددادات امليكروبات، مبا يف عل   -3

"مشدروع قرار صدادر عن مؤ ر منظمة األغذية والزراعة بشددن مقاومة مضدادات امليكروبات" واجلدول الزمين  إعدادإمكانية 
 املؤقت تبًعا لذل .

  

                                                
املائة  ليحل حمل السيد  يصل رشيد سالمه األرغان كممثل لألردن خالل الدورة السادسة والعشرين بعد ني السيد صالح يوسف أمحد الطراونه رى تعي  1

 للجنة الربنامج.
  1INF//126PCو PC 126/1الوثيقتان   2
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 وبرنامج العمل والميزانية )المراجعة(  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 20213-2020للفترة 

 
 إّن اللجنة: -4
 

 2021-2018والتحديات والتطورات املذكورة يف املطة املتوسدددطة األ ل لل  ة  االجتاهاتالحظت أن  )أ(
بت باتساقها مع خطة التنمية تشّكل أساًسا إلطار نتائج األهدا  االس اتيجية للمنظمة وبراجمها، ورحّ 

 ؛2030املستدامة لعام 
ا بدداملضددددددددددددددمون املقددّدم  (ب) األنشددددددددددددددطددة الكميددة والنوعيددة املتعلقددة بني توازن الإعددادة بشدددددددددددددددددن وأخددذت علمددً

 القيمة؛ بسالسل
إعداد برنامج  عنداملسددددددتدامة  بالنظم الزراعية والغذائيةهج املتعلقة على رددددددرورة مراعاة كل النه  شددددددددتو  (ج)

 عمل املنظمة؛
واملرت عة املتوسددطة كا ة، مبا يف عل  البلدان أولويات البلدان   أن تورددع يف احلسددبانعلى رددرورة  رّكزتو  (د)

 الدخل؛
ى إعداد الوثائق والحظت ردددددددددرورة اسدددددددددتخدام مصدددددددددطلحات مت ق عليها، وال سددددددددديما التقنية منها، لد (هد)

بالتايل لربنامج العمل وامليزانية أن يسدددتند إىل مصدددطلحات مقبولة وأن يقوم على أسددداع ينبغي الربجمية؛ و 
 علمي سليم وأن يتضمن إحاالت وارحة إىل مصادر موثوق هبا؛

ما وال سي ومقاصدها ومواصلة بلورهتا،كل من األهدا  االس اتيجية خمر ات   بتعزيز مؤشرات أوصتو  (و)
مؤشددر )مؤشددرات( مقاومة مضددادات امليكروبات واملؤشددرات املاصددة بالشددؤون اجلنسددانية بالنسددبة يف جمال 

املاصددددددة  ؤشددددددراتالنظر يف امل طلبتإىل األهدا  االسدددددد اتيجية كا ة ومؤشددددددرات إدارة أداء املشدددددداريع؛ و 
 لل  ةبرنامج العمل وامليزانية يف تعديالت الخر ات األهدا  االسدددددددددددددد اتيجية ومقاصدددددددددددددددها رددددددددددددددمن مب

 ؛2019يف نو مرب/تشرين الثاين  2020-2021
على أمهية تضدددمني االشددد اطات  سدددّلطت الضدددوءورّحبت بتخصددديمل املوارد لنظام املنسدددق املقيم اجلديد و  )ز(

 املاصة بر ع التقارير يف ات اق التمويل اجلديد ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
 
 اللجنة:إّن و  -5
 

للميزانية تلبيًة للزيادات يف التكاليف  ثابتمسي إرّحبت باق اح إعادة ختصدددددديمل املوارد رددددددمن مسددددددتوى  )أ(
الظرو  السددددددددائدة على مسددددددددتوى االقتصدددددددداد الكلي  يف رددددددددوءواألولويات بشددددددددكل واقعي، وال سدددددددديما 

 العامل؛ حول
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ة برنامج التعاون الّتقين عرّحبت بو  )ب( واإل ادة  لميزانّيةليف املائة من االعتمادات الصددا ية  14 نسددبة ندإبقاء حصددّ
عن إجنددازات برنددامج التعدداون التقين إلبرازه بقدددر أكرب زيددادة ك دداءتدده ودر ددة تن يددذه، مبددا يف علدد  من خالل 

 ؛تقييم تدثرياته
سدد اتيجية وارد لألهدا  االاملها وختصدديمل لياألولويات واجملاالت اليت جيب إلغاء ال كيز ع أشددارت إىلو  )ج(

هج املبتكرة واملسددددتدامة للزراعة وملكا حة مجيع أشددددكال سددددوء ، مبا يف عل  موارد إرددددا ية للنه 6وللهد  
 النظم الغذائية املستدامة واملراعية للتغذية؛ شجيعالتغذية وت

الربنامج وأشددددددددارت إىل أّن التو يهات الصددددددددادرة عن املؤ رات اإلقليمية للمنظمة وجلاُنا ال نية وعن جلنة  )د(
واجمللس بالنسدددبة إىل جماالت العمل عات األولوية قد أهدر ت ردددمن برنامج العمل وامليزانية املق ح، غري 
ا من هذه التو يهات ومن رددمنها تل  املاصددة باحلا ة إىل تو ري  ويل  ا إىل أّن بعضددً أُنا أشددارت أيضددً

رنامج املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية مستدام للعمل يف جمال االت اقية الدولية لوقاية النباتات وب
املشدددددددددددددد ك بني املنظمة ومنظمة الصددددددددددددددحة العاملية، إرددددددددددددددا ة إىل تعميم التنوع البيولو ي، مل تؤخذ بعني 

 االعتبار؛
املشورة العلمية وورع املعايري وبشدن  يف جمالعلى أمهية التمويل املستدام لعمل املنظمة  سّلطت الضوءو  (ه)

ملشددددددورة لالت اقية الدولية لوقاية النباتات ولربنامج ا بتخصدددددديمل موارد إرددددددا ية وأوصددددددتالتنوع البيولو ي 
 (2مليوين ) حبد أدىن يبلغبشددددددن سدددددالمة األغذية املشددددد كة بني املنظمة ومنظمة الصدددددحة العاملية العلمية 

دوالر أمريكي من خالل  (2مليوين ) نوع البيولو ي حبدددد أدىن يبلغلتتعميم ادوالر أمريكي، وكدددذلددد  ل
عليها، ال ين يف التكاليف، أو يف حال الضددددددرورة، من اجملاالت اليت ء إلغاء ال كيز الو ورات الك اءات و 

 .وعل  إىل أقصى حد ممكن
 

 20184 –التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة 
 
 وقامت مبا يلي: 2018رّحبت اللجنة بالتقرير التولي ي الستعراض منتصف املدة لعام  -6

 
 يف تن يددذ برنددامج العمددل وامليزانيددة لل  ة مشددددددددددددددّجعددةونتددائج  يددّد رّحبددت مبددا  ّقق حن انن من تقددّدم  )أ(

الحظة وم، مع اإلشدددددارة إىل أن التن يذ خالل   ة السدددددنتني يسدددددري يف االجتاه الصدددددحي ، 2018-2019
 التقدم احملرز يف معدل استخدام املوارد باالستعانة جبميع مصادر األموال؛

املنظمة على  وشددددددددّجعت 2019يف املائة( يف عام  72غالبية الغايات ) ه من املقرر إجنازوأشددددددددارت إىل أن )ب(
 متابعة التقدم احملرز عن كثب وبذل املزيد من اجلهود يف جماالت معينة حسب االقتضاء؛ مواصلة

 على أمهية التقرير باعتباره أداة للمساءلة ومنوعً ا لتوري  الدروع املستخلصة؛ وسّلطت الضوء )ج(

                                                
 FC 175/7-PC 126/2الوثيقة   4
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احلا ة  من أهدا  التنمية املسددتدامة وشددددت على 2وأشددارت إىل عكس اجتاه التقدم لتحقيق اهلد   )د(
إىل اختاع املزيد من اإل راءات املتضددددددددا رة من  انب املنظمة والبلدان األعضدددددددداء وأصددددددددحاب املصددددددددلحة 

 انخرين من أ ل التصدي لتزايد عدد األشخاص الذين يعانون اجلوع؛
على رددددرورة إقامة توازن بني ورددددع غايات خمر ات طموحة وواقعية لقياع ورصددددد التقّدم احملرز  ووا قت )ه(

 قيق النتائج املخّطط هلا؛يف  
ورّحبت بكون اإلجنازات تسدددري يف االجتاه الصدددحي  لتو ري اجلودة ال نية واملدمات، مبا يف عل  بالنسدددبة  )و(

 إىل املواريع الشاملة اليت تساهم يف  قيق األهدا  االس اتيجية.
 

 5ةتقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذي
 
أعربت اللجنة عن تقديرها لتقييم اسدددددددددددددد اتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية ورّحبت  -7

 بالتوصيات املنبثقة عنه. وقامت اللجنة على و ه التحديد مبا يلي:
 

بعض العمل  اٍر بال عل على تن يذ وأشددددارت إىل أن  مبجملهارّحبت بقبول اإلدارة بالتوصدددديات السددددبع  )أ(
 اإل راءات؛

نة بشدددن التغذية، مع توسدديع نطاق تطّلعتو  )ب( التغذية  للتعاطي مع هاإىل اسددتعراض اسدد اتيجية حمدثة وحمسددّ
 واألمناط الغذائية الصحية، ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذية؛ الغذائيةنظم المن منظور 

لربط بني ورددددددع االسدددددد اتيجية وتن يذها من خالل اسددددددتخدام لعلى إيالء االهتمام الوا ب  شددددددّجعتو  )ج(
 آليات املنظمة املاصة بالتخطيط والتن يذ والرصد؛

الغذائية وعند األمناط واجتاهات  الغذائيةنظم العلى أمهية ورددع األمور يف سددياقها عند دراسددة  شددّددتو  )د(
 االستناد إىل األدلة وأطر السياسات السليمة؛هج املنطلقة من القاعدة بدعم النه 

احلا ة إىل إدراج عمل املنظمة يف جمال التغذية يف  هود املنظمة اهلاد ة إىل تعبئة املوارد؛ وإىل  أبرزتو  )ه(
بناء القدرات عن طريق تعزيز شددددددبكات  هات التنسدددددديق املعنية بالتغذية عرب خمتلف إدارات املنظمة مع 

 ا ب لقدرات املكاتب امليدانية؛إيالء االهتمام الو 
وجلنددة األمم املتحدددة للتغددذيددة على أمهيددة التعدداون بني الوكدداالت اليت تو ددد مقددارهددا يف رومددا  شدددددددددددددددّددتو  )و(

وردددددددددددددمن منظومة األمم املتحدة وعلى احلا ة إىل تعزيز الشدددددددددددددراكات مع اجلهات  ومبادرة تعزيز التغذية
 ج وم اهيم مش كة؛على ورع ُنه  شّجعتقليمية والقطرية، و ال اعلة املعنية على املستويات العاملية واإل

 للمنظمة باستخدام لغة سهلة جلمهور أوسع؛ املعر يةعلى نشر املنتجات  شّجعتو  )ز(
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وإىل  2019بالنسبة إىل االس اتيجية احملدثة يف نو مرب/تشرين الثاين إىل استعراض التقّدم احملرز  تطّلعتو  )ح(
 .2021 ذا التقييم يف دورهتا املزمع عقدها يف ربيع عامهلتابعة املتقرير  االطالع على

 
 6تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة المتعلق بالمساواة بين الجنسين

 
 ، وات قت مع االستنتا ات والتوصيات الصادرة عنه. وقامت اللجنة عليه رّحبت اللجنة هبذا التقييم وبرد اإلدارة -8

 يلي:على و ه التحديد مبا 
 
أحاطت علًما جبدوى وصدددددحة سدددددياسدددددة املنظمة املتعلقة باملسددددداواة بني اجلنسدددددني باعتبارها إطارًا شددددداماًل  )أ(

 لتو يه عمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني؛
املنظمة املتعلقة باملسدددداواة بني اجلنسددددني وأوصددددت بإتاحة مسددددودة  سددددياسددددةعلى رددددرورة  دي   وأكدت )ب(

 ؛2019ّدثة يف موعد أقصاه ديسمرب/ كانون األول احمل للسياسةعرض 
السددددددمات الرئيسددددددية على أمهية الرصددددددد واإلبال  بشددددددكل منتظم، بدًءا بتقرير مرحلي بشدددددددن  وشددددددّددت )ج(

يف دورهتا املقبلة املزمع عقدها  جلنة الربنامجيهعرض على  للسدددياسدددة احملدثة املتعلقة باملسددداواة بني اجلنسدددني
 ؛ والتقدم احملرز بصورة سنوية بعد عل  2019اين يف نو مرب/ تشرين الث

مشدددددد وعة كحد أقصددددددى،  2020حبلول شددددددهر نو مرب/تشددددددرين الثاين بورددددددع خطة عمل  ةالتوصددددددي وأيدت )د(
اإلدارة بدنه سددددديجري  تدكيدورحبت بتتعلق باملسددددداواة بني اجلنيسدددددني، مبخر ات وغايات متوسدددددطة األ ل 

 اشدددًيا مع خطة العمل على نطاق املنظومة للمنظمة املاصدددة باملسددداواة بني اجلنسدددني املعايري الدنيا   دي 
 ، على او ما هو مق ح يف تقرير التقييم؛(UN SWAP 2.0) بشدن املساواة بني اجلنسني و كني املرأة

على احلا ة إىل تعزيز الشددددددددددددددراكات، مبا يف عل  من خالل اسددددددددددددددتخدام التعاون  وسددددددددددددددّلطت الضددددددددددددددوء )ه(
بلدان اجلنوب، مع اجلهات ال اعلة الرئيسددددددية اليت تعمل يف جمال معاجلة قضددددددايا املسدددددداواة بني  بني ما يف

اجلنسددني يف قطاع الزراعة، خاصددة مع الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما، مبا يشددمل تبادل املمارسددات 
 اجليدة والدروع املستخلصة خبصوص سياسات املساواة بني اجلنسني؛

على رددددددددددرورة مواصددددددددددلة تعزيز قدرات املو  ني ال نيني على تعميم املسدددددددددداواة بني اجلنسددددددددددني  وشددددددددددّددت )و(
يقومون به من عمل باعتبار عل  عامالً حاسددددددم األمهية يف تن يذ االسدددددد اتيجية املتعلقة باملسدددددداواة  ما يف

 بني اجلنسني، وعلى أمهية تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع األهدا  االس اتيجية؛
على أمهية األخذ بزمام سددياسددات املسدداواة بني اجلنسددني على الصددعيد الوطين، مع مراعاة مجيع  وشددّددت ()ز

 األبعاد الالزمة لورع سياسات املساواة بني اجلنسني يف سياق وطين مناسب؛
 لي؛على احلا ة إىل تعزيز بناء القدرات ونشر املعار  واملعلومات على الصعيدين الوطين واحمل وشّددت )ح(
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 على أمهية تعزيز املؤشرات والغايات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف األهدا  االس اتيجية كا ًة؛ وأكدت )ط(
 بدن يتم إدراج تصنيف للتقييم يف تقارير التقييم القادمة. وأوصت )ي(

 
 التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس المستفادة

 7يجيةمن عمليات تقييم األهداف االسترات
 
أثنددت اللجنددة على التقرير التولي ي بددالنظر إىل مددا تضدددددددددددددمندده من معلومددات و ليالت م يدددة ل  ة التخطيط املقبلددة  -9

 وات قت مع النتائج واالق احات الواردة  يه ورّحبت مبالحظات اإلدارة بصدده. وقامت اللجنة على و ه التحديد مبا يلي:
 
إىل  ويل املنظمة او معاجلة األهدا  االسدددددددددددددد اتيجية اليت ات ق عليها  أثنت على  هود األمانة الرامية )أ(

 األعضاء مع مراعاة التحديات املالزمة؛
وأشدددددددددارت إىل أّن العديد من التحديات اليت أشدددددددددار إليها التقرير التولي ي قد ال تكون النتيجة املباشدددددددددرة  )ب(

يف هذا اإلطار إىل احلصددددددول على  وتطّلعت لالنت ال إىل التخطيط االسدددددد اتيجي ولكن يتعنّي موا هتها
 بعض االق احات امللموسة يف عملية التقييم املقبلة إلطار النتائج االس اتيجية بالنسبة إىل  وانب مثل:

 
  ودة إطار النتائج. (1)
 مدى مواءمة هيكل إدارة املص و ة. (2)
 مدى مالءمة نظم التخطيط والرصد ور ع التقارير. (3)
 ءمة مؤشرات اإل ادة عن الك اءة اإلمنائية.مدى مال (4)
 مدى مالءمة منهجية تقييم النتائج. (5)
 اإلدارية والتشغيلية.املؤسسية و ك اءة اإل راءات  (6)

 
املسددددددددتند إىل القرائن، باإلرددددددددا ة إىل تعزيز القدرات املعياري للمنظمة تعزيز العمل على أمهية  وشددددددددددت )ج(

 يشكل أيًضا األساع للدعم ال ين الذي تقدمه املنظمة للبلدان؛ على املستوى اإلقليمي، وهو ما
مع التقرير التولي ي بشدددددددددددددن احلا ة إىل تعزيز الدور احلا ز الذي تقوم به املنظمة من أ ل زيادة  وات قت )د(

االسدددددددتثمارات يف جمال اسدددددددتدامة األغذية والزراعة واق اح اسدددددددتخدام تعزيز االسدددددددتثمارات كمؤشدددددددر هام 
من مصددددددددددادر من خارج امليزانية والبح  عن ه، مما يتطلب تعزيز عملية حشددددددددددد املوارد يف املنظمة لتدثريات

أدوات  ويل بديلة، من قبيل مزيج من االستثمارات بغرض التمويل وإحداث األثر، إرا ة إىل شركائها 
 التقليديني يف التمويل؛

خاصددددددة مع الوكاالت اليت تو د يجية االسدددددد اتالشددددددراكات أو ه التآزر و على رددددددرورة توطيد  وشددددددددت )ه(
 مقارها يف روما وسائر املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، باإلرا ة إىل القطاع املاص؛
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إىل إ راء مناقشات بشدن التو ه املقبل للمنظمة يف السياق العام أكثر ملطة التنمية املستدامة  وتطّلعت )و(
 األمم املتحدة اإلمنائية.منظومة   ديد موقعوعملية  2030لعام 

 
 تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في الحد من الفقر في الريف

 8(3)الهدف االستراتيجي 
 
رّحبت اللجنة بتقرير املتابعة هذا لتقييم مسددددددددددددددامهة املنظمة يف احلد من ال قر يف الريف وات قت مع التوصدددددددددددددديات  -10

 على و ه التحديد مبا يلي:الواردة  يه. وقامت اللجنة 
 

ا هد اً  )أ( أشددارت إىل  دوى عمل املنظمة يف جمال احلد من ال قر يف الريف وهد ه الشددامل وباعتباره أيضددً
 من األهدا  االس اتيجية للمنظمة؛

 ورّحبت بالتقدم املشار إليه يف التوصيات السّت؛ )ب(
د لل قر يف الريف من حيدد  قيدداسددددددددددددددده والنههج على أمهيددة البحدد  يف الطددابع املتعدددد األبعددا وشدددددددددددددددددت )ج(

 السياساتية والتعاون بني املؤسسات؛
وأشدددددددارت بقلق إىل أّن ال قر يف الريف يتدثر إىل حد كبري بالنزاعات وإىل أّن عدًدا من البلدان تعاين من  )د(

 قيود كثرية ب عل هذه النزاعات واهلجرة ب عل سوء األوراع املعيشية نتيجة النزاعات؛
على أمهية بناء القدرات داخل املنظمة يف جماالت العمل املتصدددلة بال قر وعلى مواصدددلة تنسددديق  وأكدت )ه(

 تل  اجلهود بصورة متكاملة رمن أنشطة بناء القدرات األوسع نطاقًا يف املنظمة؛
ى وأقّرت بدمهية مواصددددددددددددددلة  ليل العوامل احملدردة لل قر يف الريف وك اءة االسددددددددددددددتجابات على مسددددددددددددددتو  )و(

السددددياسددددات والربامج وتو ري التو يهات والدعم ال ين بصددددددها، مع مراعاة السددددياقات املعقدة للنزاعات 
 واهلجرة وتغري املناخ وعدم املساواة بني اجلنسني؛

 وأقّرت بدمهية حشد املوارد مبوازاة السعي إىل بناء مناعج إمنائية للتمويل على املستوى القطري؛ )ز(
 السددددددتعراض عمل املنظمة يف جمال ال قر املدقع ومسددددددامهته يف  قيقود املبذولة حالًيا وأشددددددارت إىل اجله )ح(

 التنمية املستدامة؛من أهدا   1د  اهلمن  1املقصد 
 ، ال سدديما يف جمال حوكمة التنمية الري يةوثيقةاسدد اتيجية شددراكات و ود تنسدديق و على أمهية  وشددددت )ط(

وسدددددددددددّد الثغرات اهلامة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى اسدددددددددددتناًدا إىل امليزة املقارنة للمنظمة، خاصدددددددددددة 
لديها من معار  بالنسددبة إىل ديناميكيات التنمية الزراعية والري ية باعتبارها عناصددر رئيسددية يف عملية  ما

 احلد من ال قر؛
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جيب أن يكون يف صميم عملية  ديد موقع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وأقّرت بدّن جمال العمل هذا  )ي(
حي  تسدددددددددددداهم كل وحدة داخل املنظومة يف دعم البلدان من أ ل  قيق أهدا  التنمية املسددددددددددددتدامة، 

 من أهدا  التنمية املستدامة؛ 2و 1سيما يف ما يتعلق بال ابط القائم بني اهلد ني  ال
ر مرحلي على جلنة الربنامج يف دورهتا املقبلة بشدددددن التقدم احملرز يف ترتيبات إطار أن يعرض تقري وطلبت )ك(

  ديد موقع منظومةاألمم املتحدة للمسدددددددداعدة اإلمنائية وصددددددددياغة أطر الربجمة القطرية يف سددددددددياق عملية 
العناصدددددددددددددر  ، وتعميم مسددددددددددددددامهة املنظمة يف احلد من ال قر يف الريف باعتباره أحداإلمنائية األمم املتحدة

 ، مبا يف عل  دور املنسق املقيم.الرئيسية
 

 التقرير المرحلي عن إعداد استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة
 9بتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعية

 
 اللجنة: إنّ  -11

 
البيولو ي عرب خمتلف الحظدددددت التقددددددم احملرز يف إعدددددداد االسدددددددددددددد اتيجيدددددة املددددداصددددددددددددددددددة بتعميم التنوع  )أ(

 الزراعية؛ القطاعات
على أّن التنوع البيولو ي، كونه األساع للقطاعات الزراعية كا ة، يعّد أساسًيا لتحقيق  وسّلطت الضوء )ب(

 األمن الغذائي والتغذية يف سياق أهدا  التنمية املستدامة؛
لتكامل بصورة منظمة ومتسقة يف تعزيز االعمل، رمن نطاق والية املنظمة، على على ررورة  وشددت )ج(

إ راءات صدددددددددون التنوع البيولو ي واسدددددددددتخدامه املسدددددددددتدام وإدارته واسدددددددددتعادته يف خمتلف برامج املنظمة 
 وجيب أن تتضدددددددددمن، باإلردددددددددا ة إىل تدثري تغري املناخ على التنوع البيولو ي. وسدددددددددياسددددددددداهتا وصدددددددددكوكها

 ؛وتقاسم املنا ع الناشئة عن استخدامها االس اتيجية أيًضا أمهية احلصول على املوارد الوراثية
، وأشدددارت إىل ردددرورة أن تراعي االسددد اتيجية إطار احلوكمة القائم يف املنظمة واملاص بالتنوع البيولو ي )د(

وال كيز  ديًدا على  وانب تقع ردددددددددددمن نطاق والية  مبا يشدددددددددددمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،
 ة والزراعة؛املنظمة يف جمايل األغذي

األطر الدولية على غرار منظمة التجارة العاملية  معبلورة االسد اتيجية  تتماشدى ردرورة أنعلى  وشدددت (هد)
واملعاهدة الدولية بشدددددددددددددددن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  10وبروتوكول ناغوياوات اقية التنوع البيولو ي 

 والزراعة واالت اقية الدولية لوقاية النباتات؛
ج  االســــتخدام المســــتدام للتنوع البيولوجيوهي: )أ(  املعرورددددددةالعناصددددددر وأشددددددارت إىل  (و) من خالل ُنه

 وتشــــجين النظم الزراعيةالتنوع البيولو ي وتعزيزه واسدددددتعادته؛ )ج(  صــــونالنظم اإليكولو ية؛ )ب( و
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ز مسدددددامهة التنوع ؛ )د( وتعزيســــاســــل القيمةاليت تهدرج التنوع البيولو ي ردددددمن  المســــتدامةوالغذائية 
املتصدددددلة هبا، يف  قيق األمن الغذائي والتغذية والقضددددداء على  والمعارف المحلية واألصــــليةالبيولو ي 

 ال قر ومحاية سبل العيش القادرة على الصمود كمنطلق لبلورة هذه االس اتيجية بقدر أكرب؛
ج النظام على ردددددددددددددرورة توردددددددددددددي  التعاريف واملصدددددددددددددطلحات على غرار املنا ر  وشدددددددددددددددت (ز) الطبيعية وُنه

 اإليكولو ي؛
الصدددددلة بسدددددياسدددددات املنظمة وبراجمها وأنشدددددطتها األخرى اليت للمنظمة  يها ميزة مقارنة ودور  شدددددجعتو  (ح)

والشدددددددددددراكة العاملية من أ ل ال بة وخطط العمل العاملية بشددددددددددددن املوارد  عاملي، كمبادرة ح ظ امللقحات
 ؛ الوراثية لألغذية والزراعة ونظم ال اث الزراعي اهلامة عاملًيا

مع منظمات دولية أخرى مثل ات اقية التنوع البيولو ي بالتشاور ببلورة االس اتيجية بقدر أكرب  وأوصت (ط)
 املعنيني.وغريها من أصحاب املصلحة 

 
 :، مع مراعاة التقدم احملرز يف االس اتيجيةاللجنة وإنّ  -12
 

احلا ة إىل إ راء مزيد من التشاور بشدن مشروع االس اتيجية املنقحة الذي سيجري تعميمها  أكدت )أ(
الستطالع آراء األعضاء يف  2019من خالل بوابة األعضاء يف املنظمة قبل األول من أبريل/نيسان 

 11مة وستنشر رمن امللحق الثاين على الويب هبذا التقرير؛املنظ
اجمللس بددإعددادة النظر يف  أوصدددددددددددددددتويف مددا يتعلق بتوقيددت إقرار االسددددددددددددد اتيجيددة والعمليددة عات الصدددددددددددددلددة،  )ب(

 12(؛2018ديسمرب/كانون األول  7-3االختصاصات املشار إليها يف الدورة الستني بعد املائة للمجلس )
 . 2020اجمللس بالطلب من املؤ ر ت ويض اجمللس إقرار االس اتيجية قبل عام  وأوصت )ج(

 
 مشروع قرار لجنة الزراعة بشأن إدماج نُهج الزراعة المستدامة

 13على نحو أكبر، بما في ذلك الزراعة اإليكولوجية
 
ُنهج الزراعة املسدددددددتدامة على او مشدددددددروع قرار بشددددددددن إدماج أثنت اللجنة على عمل مكتب جلنة الزراعة إلعداد  -13

 .أكرب، مبا يف عل  الزراعة اإليكولو ية
 
أّن اجلهود اليت بذهلا األعضدددداء يف املنظمة واإلدارة ملكا حة ، خالل مناقشددددة مشددددروع القرار، إىل اللجنة شددددارتوأ -14

 وغذائية مستدامة. مقاومة مضادات امليكروبات تشكل أيًضا عنصرًا هاًما يف مرحلة التحول إىل نظم زراعية

                                                
  WA2-161/3CL الوثيقة على الويب  11
 CL 160/REP )ع( من الوثيقة 6ال قرة   12
 PC 126/8الوثيقة   13
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بتقريرها  هيًدا لعرردددددددده على  1امللحق نمل مشددددددددروع القرار على النحو الوارد يف  بعرضاللجنة اجمللس  وأوصددددددددت -15

 مؤ ر املنظمة.
 

 مقاومة مضادات الميكروبات
 
سددددددددتدامة أقّرت اللجنة بدمهية معاجلة مسدددددددددلة مقاومة مضددددددددادات امليكروبات للمسددددددددامهة يف  قيق خطة التنمية امل -16
 واحدة" تقوم به املنظمة ملعاجلة هذه املسدلة يف الزراعة رمن سياق ُنج "صحة الذيورّحبت بالعمل املتواصل  2030 لعام

 .مع مراعاة العمل اجلاري يف منتديات أخرى
 
ا  -17 وأقّرت اللجنة بدّن ما بذله أعضددددداء املنظمة واإلدارة من  هود ملكا حة مقاومة مضدددددادات امليكروبات هي أيضدددددً

 على أمهية مواصلة هذه اجلهود. وشددتمكون هام يف عملية االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة 
 
املنظمددة ج امليزانيددة للتعدداون بني املنظمددة و إىل مزيددد من الدددعم من خالل موارد من خددار  احلددا ددةاللجنددة  كدددتوأ -18

انطالقًا من ُنج "صدددددحة من أ ل مكا حة مقاومة مضدددددادات امليكروبات العاملية لصدددددحة احليوان ومنظمة الصدددددحة العاملية 
 واحدة" واالست ادة إىل أقصى حّد من أو ه التآزر مع املنظمة العاملية لصحة احليوان يف جمال صحة احليوان.

 
اللجنة إىل مشدددددروع قرار اجمللس التن يذي ملنظمة الصدددددحة العاملية بشددددددن مقاومة مضدددددادات امليكروبات  وأشدددددارت -19
(EB144/CONF.3/ Rev.1  2019 رباير/شباط  1الصادر بتاريخ.) 
 
 اللجنة اجمللس بالنظر يف احلا ة إىل استصدار قرار للمؤ ر هبذا الصدد وإىل  دوى مثل هذا القرار. وأوصت -20
 

اللجنة احلصدددددددول على اسدددددددتعراض مرحلي عن مقاومة مضدددددددادات امليكروبات ملناقشدددددددته يف ا تماعها غري  وطلبت -21
 الرمسي قبل انعقاد الدورة الرمسية.

 

 14المؤقت للدورة السابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج األعمالجدول 
 
 على بنود  دول األعمال التالية: ووا قتاستعررت اللجنة ال تيبات املاصة بدورهتا السابعة والعشرين بعد املائة  -22
 

 ؛اعتماد  دول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت )أ(

                                                
 PC 126/9الوثيقة   14
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 ؛2021إىل يونيو/حزيران  2019انتخاب نائب الرئيس للوالية املمتدة من يوليو/ وز  )ب(
 ؛2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية لل  ة  )ج(
تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال اإلحصدددداءات، مبا يف عل  عمل املنظمة يف جمال مؤشددددرات  )د(

 ؛(1-4-2أهدا  التنمية املستدامة )أي 
 ؛تقييم إطار النتائج االس اتيجية ملنظمة األغذية والزراعة (ه)
 ؛اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة املاصة بالشراكات مع القطاع املاصتقييم  (و)
 ؛مشروع اس اتيجية التنوع البيولو ي (ز)
 ؛تقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيسية ملشروع اس اتيجية املساواة بني اجلنسني احملّدثة (ح)
تقرير متدددابعدددة تقييم مسددددددددددددددددامهدددة منظمدددة األغدددذيدددة والزراعدددة يف نظم زراعيدددة وغدددذائيدددة شدددددددددددددددداملدددة وك ؤة  (ط)

 ؛[PC 122/3 Sup. 1و PC 122/3( ]انظر الوثيقتني 4االس اتيجي  )اهلد 
 دي  )مبا يف عل  اسدددتعراض للتقرير املرحلي عن  - خطة العمل املتجددة اإلرشدددادية لعمليات التقييم )ي(

 ؛املبادرات اإلقليمية(تقييم 
 ؛ دول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج )ك(
 ؛تقرير مرحلي عن تن يذ توصيات جلنة الربنامج )ل(
 .موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة )م(

 
الدورة الرمسية، على أن يعقد أحدها قبل انعقاد  اتاللجنة على عقد ا تماعات غري رمسية قبل الدور  ووا قت -23

 لمؤ ر، وعل  للنظر يف ما يلي:املقبلة ل
 

 ي؛املطوط العريضة الس اتيجية التنوع البيولو  )أ(
 ومسدددودة االسددد اتيجيات املنظور العام لعمليات تقييم إطار النتائج االسددد اتيجية ملنظمة األغذية والزراعة )ب(

 على املطة املتوسطة األ ل املقبلة للمنظمة؛ ستدامة، وأثرهاوأهدا  التنمية امل
 ؛مناقشة بشدن عمليات التقييم املقبلة إلدرا ها يف خطة عمل عمليات التقييم )ج(
 عمل املنظمة يف جمال سالمة األغذية؛ )د(
  ديد موقعوعملية  2030التو ه املقبل للمنظمة يف السددددددددددياق األوسددددددددددع ملطة التنمية املسددددددددددتدامة لعام  (ه)

 ؛منظومة األمم املتحدة اإلمنائية
 ؛استعراض مرحلي عن مقاومة مضادات امليكروبات (و)

 )ز( عرض لألعضاء اجلدد يف جلنة الربنامج.
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 15التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مكتب التقييم
 
واردة  يه، لإلجنازات ال اعن تقديره تبالتقرير املرحلي بشدددددددددددددددن خطة عمل مكتب التقييم وأعربة اللجن تبرحّ  -24

 :مبا يلي على و ه التحديدوقامت 
 

و  ني املبشدددددددددددددددن مالك نظمة املتقييم و ي ة التقييم يف من توصدددددددددددددديات  1-1تن يذ التوصددددددددددددددية ب تأقرّ  )أ(
 املكتب؛ يف

إعداد  طلبتو  ،التقييمعمليات يف املسدددددداواة بني اجلنسددددددني اج أبعاد ر التو يهية اجلديدة إلدطوط ورّحبت بامل )ب(
 التغذية وتغري املناخ؛ال سيما لقضايا الشاملة لعدة قطاعات، بالنسبة إىل اتو يهية مماثلة خطوط 

يف تقارير التقييم اليت وترتيب التوصددديات حبسدددب األولوية مكتب التقييم تطبيق نظام تصدددنيف من  توطلب )ج(
 عمل املنظمة.بالنسبة إىل م والتو يه للتعلّ مهمة أداة باعتبار عل  اللجنة يف دورهتا املقبلة، عرض على ست

 
 16تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات لجنة البرنامج

 
 اللجنة: إنّ  -25
 

 رّحبت بالتقرير املرحلي عن تن يذ توصيات جلنة الربنامج؛ )أ(
ا و/أو نسددددددددددددددبددة التن يددذ، لقيدداع التقدددم احملرز  واق حددت )ب(  إدراج مواعيددد التن يددذ، حينمددا يكون علدد  ممكنددً

 التن يذ؛يف 
 وأعربت عن تقديرها إزاء هذا التقرير باعتباره أداة للتعّلم بالنسبة إىل اللجنة يف عملية صياغة توصياهتا. )ج(

 
 موعد ومكان الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للجنة

 
 8إىل  4ة املمتدة من السابعة والعشرين بعد املائة سو  تهعقد يف روما خالل ال    هتا رى إبال  اللجنة بدّن دور  -26

 .2019نو مرب/تشرين الثاين 
 ما يستجد من أعمال

 
 نقاا يف إطار هذا البند من  دول األعمال.ة مواريع للكن هناك أيتمل  -27

  

                                                
 PC 126/INF/2الوثيقة   15
 PC 126/INF/3الوثيقة   16
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 1الملحق 
 مشروع قرار

 إدماج نُهج الزراعة المستدامة على نحو أكبر، بما في ذلك الزراعة اإليكولوجية
 المستقبلية لمنظمة األغذية والزراعةفي أنشطة التخطيط 

 
 إن المؤتمر،

 
االقتصدددددددددددادية  -من أ ل  قيق التنمية املسدددددددددددتدامة بدبعادها الثالثة 2030بدن تن يذ خطة التنمية املسدددددددددددتدامة لعام  إذ يقر

 بطريقة متوازنة ومتكاملة ميثل  ديًا عاملًيا هائاًل؛ -واال تماعية والبيئية
 

، وبدن مقصددد أهدا  التنمية املسددتدامة املتمثل يف 1لتغذية يف العامل ونسددبة انتشددارهم يف ارت اعبدن عدد ناقصددي ا وإذ يقر
 لن يتحقق إعا مل تتعزز اجلهود املبذولة؛  2030القضاء على اجلوع حبلول عام 

 
عن قلقه ألن املمارسات الزراعية غري املستدامة تستمر يف التدثري سلًبا على املوارد الطبيعية )مثل خسارة التنوع  وإذ يعرب

 2البيولو ي وانبعاثات غازات الد يئة وتدهور األراري(، وتربز أو ه عدم الك اءة على امتداد السلسلة الغذائية؛
 

سددددددتدام اقتصدددددداديًا وا تماعًيا وبيئًيا لنظمنا الغذائية،  اشددددددًيا مع أهدا  خطة باحلا ة امللحة إىل  قيق التحول امل وإذ يقر
 ومقاصدها؛ 2030عام 
 

، يف دورته األربعني، قد أقر الدور الرئيسددددددددددددي الذي تؤديه الزراعة من أ ل  قيق أهدا  3أن مؤ ر املنظمة وإذ يســـــــــتذكر
وأهدا  التنمية  2030لمنظمة مع خطة التنمية املسددتدامة لعام التنمية املسددتدامة، ورّحب مبواءمة األهدا  االسدد اتيجية ل

املسددددددددددددددتدامة؛ ودعا املنظمة إىل مواصددددددددددددددلة تعزيز عملها املعياري والقائم على العلوم واألدلة مع إيالء اهتمام خاص للزراعة 
يكنة واإلحصاءات وسالمة األغذية اإليكولو ية والتكنولو يا البيولو ية واإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتنوع البيولو ي وامل

 والتغذية والشباب والقضايا اجلنسانية؛
 

على أن الزراعة املسددددتدامة، حسددددبما حّددته املبادل املمسددددة للرؤية املشدددد كة السددددتدامة األغذية والزراعة وأقرّته  وإذ يشـــد د
لشددددامل و سددددني الدخل و  يز القضدددداء على ، ميكن أن تؤدي إىل تعزيز النمو ا4جلنة الزراعة يف دورهتا املامسددددة والعشددددرين

 ؛ال قر املدقع و سني سبل املعيشة والقدرة على الصمود، ال سيما ألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني
 

بتوا د جمموعة واسددددددعة من النهج الزراعية املسددددددتدامة اليت ميكن أن تسدددددداهم يف التصدددددددي للتحديات اليت تع ض وإذ يقر  
 ؛املزارعني والنظم الغذائيةسبيل 
 

2018إىل أن عدًدا من املؤ رات اإلقليمية اليت عقدهتا املنظمة يف عام  وإذ يشــــــير
سدددددددّلط الضدددددددوء على احلا ة إىل تغيري  5 

 ويل لدعم االنتقال إىل نظم غذائية وزراعية مسدددددددددددددتدامة، وعلى اإلمكانات اليت ينطوي عليها يف هذا الصددددددددددددددد عدد من 
 الزراعية املستدامة؛النهج 
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ج مجلة ، رددددددددددمنتعّد أحد النههج املتاحةبدن الزراعة اإليكولو ية  وإذ يقر أخرى، للمسددددددددددامهة يف تو ري الطعام بشددددددددددكل  ُنه
 ؛مستدام لسكان يتزايد عددهم ولدعم البلدان يف  قيق أهدا  التنمية املستدامة

 
مكانات لدعم التغيري التحويل ملختلف النظم الزراعية، وإىل كذل  إىل ما ينطوي عليه االبتكار الزراعي من إ  وإذ يشـــــــــــير

احلا ة إىل تعزيز قدرات املزارعني األسدددددددريني على االبتكار، مبا يف عل  من خالل التكّيف، واالسدددددددتخدام املسدددددددتدام لنظم 
 6 املعار ، واملوارد األصلية، واحللول العلمية، واالش اك يف خلق املعار  والتعّلم؛

 
دورهتا السددددادسددددة والعشددددرين اليت انعقدت يف أكتوبر/تشددددرين من تقرير  14ال قرة أن جلنة الزراعة رّحبت، يف  روإذ يســـتذك

مببادرة النهوض بالزراعة اإليكولو ية؛ وأعربت عن تدييدها لعناصددددددر الزراعة اإليكولو ية العشددددددرة باعتبارها  7 ،2018األول 
مبا يعود بالن ع على السدددياق الوطين لكل من  دلياًل يهسددد شدددد به إىل أحد سدددبل تشدددجيع النظم الزراعية والغذائية املسدددتدامة

 .البلدان
 

 إىل املنظمة القيام مبا يلي: يطلب
 

النهج املؤدية إىل نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وابتكارًا يف ختطيطها وعملها بطريقة مجيع إدراج السياسات و  )أ(
 شاملة، من أ ل تن يذ املبادل املمسة الستدامة األغذية والزراعة تن يًذ كاماًل دعًما ألهدا  التنمية املستدامة؛

 
 املستدامة بغية تعظيم أو ه التآزر والتكامل؛ ومواصلة دراسة خمتلف النهج الزراعية )ب(

 
وإبراز القيادة يف تعزيز التحّول الشدددامل إىل نظم زراعية وغذائية أكثر اسدددتدامة، واملشددداركة بصدددورة اسدددتباقية يف  )ج(

 اجلهود اهلاد ة إىل معاجلة املقايضات االقتصادية والبيئية واال تماعية؛
 

احملددة للنساء والشباب واملزارعني األسريني، مبا يف عل  رمن إطار عقد وإيالء اهتمام خاص لالحتيا ات  )د(
 األمم املتحدة للزراعة األسرية؛

 
ومساعدة البلدان واألقاليم على تعزيز التزامها واملشاركة بصورة أكثر  عالية يف عملية االنتقال او نظم زراعية  )ه(

 وغذائية أكثر استدامة من خالل:
 

املعياري والقائم على العلوم واألدلة املتعلق بالنهج الزراعية املسددددددددددددددتدامة، عن طريق ورددددددددددددددع  تعزيز العمل (1)
مؤشددددددددرات مناسددددددددبة ودعم قدرات البلدان على قياع امتثاهلا، وأدوات وبروتوكوالت لتقييم مسددددددددامهة هذه 

 املمارسات يف استدامة النظم الزراعية والغذائية؛
ا مع النسددددددداء و  يز األدلة العلمية واالشددددددد اك  (2) يف خلق املعار  واالبتكار، وتيسدددددددري توزيعها، خصدددددددوصدددددددً

والشددددددددددددددباب مع العمل يف الوقت عاته على تعزيز االتصدددددددددددددداالت ور ع مسددددددددددددددتوى الوعي وتبادل املربات 
 واملمارسات اجليدة؛

 وتشدددجيع االبتكار يف جمال الزراعة من خالل مجلة أمور منها، االسدددت ادة من التكنولو يات عات الصدددلة (3)
مبا يف عل  تكنولو يا املعلومات واالتصدددددددداالت والتكنولو يات البيولو ية، نظرا  -واملكّي ة مع السددددددددياق 

 إىل أنه ميكن أن يتي  حاًل لطائ ة واسعة من القضايا؛
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وتيسدددددددري احلوار بشددددددددن السدددددددياسدددددددات وتقدء الدعم ال ين إىل البلدان، بناًء على طلبها، مبا يشدددددددمل تنمية  (4)
حليازات الصددددددددغرية واملزارعني األسددددددددريني من خالل مجلة أمور منها، التعاون يف ما بني قدرات أصددددددددحاب ا

بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان الشدددددددددددددمال واجلنوب والتعاون الثالثي والشدددددددددددددراكات مع القطاع املاص 
 وإقامة الشبكات يف ما بني البلدان األعضاء؛

  
وبراجمها األخرى، ال سددديما الصدددندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج وتعزيز تعاوُنا مع وكاالت األمم املتحدة  )و(

األغذية العاملي، من أ ل النهوض بالنهج الزراعية املسدددتدامة، من خالل السدددياسدددات واالسدددتثمارات املسدددؤولة 
 والبحوث التشاركية وخلق املعار  وتبادهلا من أ ل  قيق أهدا  التنمية املستدامة؛

 
ير عن التقدم احملرز يف إدراج املمارسات الزراعية املستدامة، مبا يف عل  على سبيل الذكر ال احلصر ور ع التقار  )ز(

 الزراعة اإليكولو ية، يف ختطيط املنظمة وعملها.
 

 مجيع الدول األعضاء إىل: يدعو
 

لزراعية دعم املنظمة وتبادل ما تتمتع به هذه الدول من خربات بشدددددددددددددددن طائ ة واسددددددددددددددعة من املمارسددددددددددددددات ا )أ(
املستدامة، مبا يف عل  على سبيل الذكر ال احلصر الزراعة اإليكولو ية، وتشجيع االبتكارات اليت تعّزز األمن 
الغذائي والتغذية من خالل السياسات واالستثمارات املسؤولة والبحوث التشاركية وخلق املعار  وتبادهلا من 

 أ ل  قيق أهدا  التنمية املستدامة.
 

الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة وتعزيزها، مبا يف عل  مع املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وتشجيع  )ب(
ومنظمات املزارعني والقطاع املاص واجملتمع املدين، مبا يشدددددمل املنظمات غري احلكومية واألوسددددداط األكادميية 

 ة املستدامة.واأل راد وأصحاب املصلحة املعنيني انخرين، دعًما للممارسات الزراعي
 
 )اعتمد يف ...(

1  http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf (.11، الص حة 2018 العامل، )حالة األمن الغذائي والتغذية يف 

2   i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a ،النسخة اإلنكليزية(.من  49االجتاهات والتحديات، الص حة  -)مستقبل األغذية والزراعة 

3  a.pdf208mu-a/3http://www.fao.org/ 9، الص حة. 
4  a.pdf949mr-a/3http://www.fao.org/ 8، الص حة. 
ل أشار مؤ ر املنظمة اإلقليمي نسيا واحمليط اهلادل، يف دورته الرابعة والثالثني، إىل "أمهية تشجيع اإلنتاج الزراعي املستدام من خال )ألف(  5

أ ل من األساليب الزراعية اإليكولو ية، وزيادة التنوع البيولو ي، ودعم نظم ال اث الزراعي عات األمهية العاملية، والتكنولو يات احليوية" 
(. وسّلط املؤ ر اإلقليمي الضوء APRC/18/REP( من الوثيقة 5)19)ال قرة  2030تطبيق عناصر تغري املناخ الواردة يف خطة عام 

لتحقيق التكثيف املستدام يف  –رمن مجلة أمور أخرى  –أيًضا على الزراعة اإليكولو ية باعتبارها إحدى االس اتيجيات عات الصلة 
 (.APRC/18/REP( من الوثيقة 4)16عام أعداد السكان املتزايدة، )ال قرة الزراعة من أ ل إط

ار الزراعي، أوصدى مؤ ر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاري،، يف دورته املامسدة والثالثني، املنظمة "بدعم تبادل املعار  لالبتك )باء(
( 6) 18ال قرة ) البيولو ية والتكنولو يات األخرى من أ ل دعم التنمية الري ية املسددددددتدامة."مبا يف عل  الزراعة اإليكولو ية، والتكنولو يات 

وأوصددددى املؤ ر اإلقليمي أيضددددا املنظمة "بدعم ورددددع االسدددد اتيجيات والسددددياسددددات لصددددون واسددددتعادة الغابات  (.LARC/18/REPمن الوثيقة 
ر يف مبادرات وطنية بشدددددددددددن نظم اإلنتاج الزراعية احلر ية، والزراعية اإليكولو ية وال بة املتدهورة، عن طريق تشددددددددددجيع البلدان على االسددددددددددتثما

                                                

http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
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ل والعضددددوية،  ضدددداًل عن التكنولو يات البيولو ية اليت  مي التنوع البيولو ي و ا ظ عليه، خاصددددة للمزارعني األسددددريني، ودعم مبادرات تباد
 (.LARC/18/REP( من الوثيقة 7) 20املربات على املستويني العاملي واإلقليمي" )ال قرة 

 إن مؤ ر املنظمة ألوروبا وآسيا الوسطى، يف دورته احلادية والثالثني، قام مبا يلي: ) يم(
 

 التحول إىل أ ل تسدريع عجلة  سدّلط الضدوء على الطاقات الكامنة يف نظم الزراعة اإليكولو ية، ال سديما بالنسدبة إىل أصدحاب احليازات الصدغرية واملزارعني األسدريني، من
 ؛ 5(ERC/18/REP )ج( من الوثيقة18نظم زراعية وغذائية مستدامة ودعا احلكومات إىل تشجيع هذا النوع من النظم مبا يتماشى مع سياقاهتا الوطنية" )ال قرة 

  د( من الوثيقدددة 18"وشددددددددددددددددددّدد على احلدددا دددة إىل البحوث والبيددداندددات عددداليدددة اجلودة بشدددددددددددددددددددن الزراعدددة اإليكولو يدددة وغريهدددا من النهج الزراعيدددة املسددددددددددددددددتددددامدددة" )ال قرة(
ERC/18/REP)؛ 

 ( ج الزراعة اإليكولو ية والتنويع يف املبادرات اإلقليمية الثالث؛ )2"وطلب من املنظمة لها على او أكرب يف جمال الزراعة اإليكولو ية، مثاًل ( وتنمية عم3( إدراج ُنه
( ومبادرة النهوض بالزراعة اإليكولو ية، ومناقشدددة هذا املوردددوع يف األ هزة ال نية والرئاسدددية للمنظمة" 2028-2019يف سدددياق عقد األمم املتحدة للزراعة األسدددرية )

 ؛(ERC/18/REP)ك( من الوثيقة  18)ال قرة 
  يع أمهية اجلمع بني ابتكارات التكنولو يا الرقمية وغريها من االبتكارات، مبا يف عل  الزراعة اإليكولو ية، باإلرددددددددددددددددا ة إىل  سددددددددددددددددني قدرات مج"وأكد جمدًدا على

 (.ERC/18/REP)ب( من الوثيقة  20األطرا  ال اعلة من أ ل تشجيع التغيري اإلمنائي يف النظم الغذائية والزراعية" )ال قرة 
 مؤ ر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن يف دورته الرابعة والثالثني، قام مبا يلي:إن  )دال(

 
 واألمن الغذائي والتغذية"  "أقّر مبسددددددددددددددددامهة الزراعة اإليكولو ية يف دعم التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شددددددددددددددددبه القاحلة من أ ل  قيق التنمية الزراعية املسددددددددددددددددتدامة

. ويف هذا الصدددددددددد،  إن املؤ ر اإلقليمي "ناشددددددددد احلكومات  ديد حوا ز وتقدميها للمنتجني الزراعيني، ال سدددددددديما  5(ERC/18/REPN )أ( من الوثيقة 17 )ال قرة
)ب( من الوثيقة  17ة وغذائية أكثر اسدددددددددددددددتدامة، باالسدددددددددددددددتناد إىل املمارسدددددددددددددددات الزراعية اإليكولو ية" )ال قرة يصدددددددددددددددغار املزارعني، لتشدددددددددددددددجيع االنتقال إىل نظم زراع

NERC/18/REP)؛ 
  ج( من الوثيقة  17"ودعا أصحاب املصلحة إىل إنشاء منابر وطنية وإقليمية لتبادل املعار  واملربات بشدن الزراعة اإليكولو ية" )ال قرة(NERC/18/REP)؛ 
 بني البلدان اليت تتشددددددددددداطر ن س الشدددددددددددواغل الزراعية  "وشدددددددددددّجع األعضددددددددددداء على ال ويج العتماد الزراعة اإليكولو ية وتعميمها وهو أمر يتطّلب تعبئة املوارد والتعاون

 ؛(NERC/18/REP)د( من الوثيقة  17واإليكولو ية" )ال قرة 
 د األمم املتحدة للزراعة األسدددريةوطلب من املنظمة "إدراج الزراعة اإليكولو ية يف املبادرات اإلقليمية احلالية وتعزيز عملها يف جمال الزراعة اإليكولو ية يف سدددياق عق 

 ؛(NERC/18/REP)أ( من الوثيقة  18( وأهدا  التنمية املستدامة" )ال قرة 2015-2016( وعقد األمم املتحدة من أ ل التغذية )2028–2019)
 لتوطيد التعاون  "ودعم دول اإلقليم من أ ل االسددددددددددددددددت ادة من النجاحات اليت  ققت يف إطار التعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب واالسددددددددددددددددت ادة من هذه التجارب

 ؛(NERC/18/REP)ب( من الوثيقة  18وتشاطر التجارب يف جمال الزراعة اإليكولو ية" )ال قرة 
 أ ضددددددددل يًدا بيد مع املنظمات الشددددددددريكة الناشددددددددطة األخرى ومع منظمات البحوث الدولية واإلقليمية من أ ل تشددددددددجيع الزراعة  "ودعم دول اإلقليم للعمل على او

 ؛(NERC/18/REP)ج( من الوثيقة  18اإليكولو ية وتعميمها" )ال قرة 
  التكيف مع تغري املناخ يف سددددددبيل  قيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف عل  "وبناء القدرات الوطنية لدول اإلقليم يف اجملاالت عات الصددددددلة بالزراعة اإليكولو ية من أ ل

)د( من الوثيقة  18)ال قرة دعم إعادة تدهيل األرارددددددددي املتدهورة ورصددددددددد تدهور األرارددددددددي وتقييمه وتددية دور اسددددددددتباقي يف جمال إدارة املراعي وصددددددددون التنوع البيولو ي" 
NERC/18/REP.) 

املنظمة اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشدددمالية، يف دورته املامسدددة، دعم ُنج الزراعة اإليكولو ية على أنه يشدددكل أداة مكّملة إىل حّدد مؤ ر  )هاء(
  انب ابتكارات زراعية أخرى وح  املنظمة على العمل بشكل أوثق مع الدول األعضاء للمضي قدماً بالزراعة اإليكولو ية.

6  658en/bu658en.pdfhttp://www.fao.org/3/BU 
7  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_REV1_ar.pdf 


