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 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
 )1-11تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة (البند 

 عرض متهيدي للبنود الفرعية:
 

  (مشروع قرار) 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  :11-1-1
  فرعية معنية ابلثروة احليوانيةإنشاء جلنة اقرتاح  :11-1-2
  اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة (مشروع قرار) :11-1-3
  اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية (مشروع قرار) :11-1-4
  اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور (مشروع قرار) :11-1-5

 
قدت بصورة الزراعة اليت عُ  يسّرين أن أعرض على املؤمتر مخسة بنود جرى تداوهلا خالل الدورة السابعة والعشرين للجنة

 .2020أكتوبر/تشرين األول  2سبتمرب/أيلول إىل  28من  يف الفرتة افرتاضية
 

 C 2021/LIM/8الوثيقة  - (مشروع قرار) 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  11-1-1

قرارًا بواقع أّن هذا املرض إ، 2030يُعرض على املؤمتر مشروع القرار املتعلق ابستئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام 
 يتسبب يف آاثر اجتماعية واقتصادية كبرية، ومن شأن استئصال  والربية املستأنسةالصغرية الفريوسي الذي يصيب اجملرتات 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويدعم القرار العمل اجلاري الذي تضطلع به منظمة هذا املرض أن يسهم بشكل كبري يف 
مع املنظمة العاملية لصحة احليوان، وجمتمع التنمية وسائر الشركاء، من أجل تعبئة املوارد  ضمن شراكة األغذية والزراعة

أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف عامل خاٍل من طاعون وتنسيق تنفيذ الرب�مج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية، من 
 .2030اجملرتات الصغرية حبلول عام 

 C 2021/LIM/12الوثيقة  -اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية  11-1-2

أنشأت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية (اللجنة الفرعية) ودعت جملس ومؤمتر 
يكّلف مبهمة مناقشة القضا� واألولو�ت املتعلقة بقطاع  ادوليً  امنتدى حكوميً ابعتبارها اللجنة الفرعية  قرارإاملنظمة إىل 

اآلراء بشأ�ا، وإسداء املشورة إىل جلنة الزراعة، ومن خالهلا، إىل اجمللس واملؤمتر، خبصوص يف وافق الثروة احليوانية وبناء ت
خطة التنمية املستدامة  حتقيقيف  قطاع الثروة احليوانيةالربامج واألنشطة الفنية واملتعلقة ابلسياسات الالزمة لتحسني مسامهة 

كل من االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة   ة بتأييدحظي اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعي . وقد2030لعام 
 واجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة الذي أوصى  املاليةوالدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة  الرب�مجللجنة 

 الفرعية، وبعقد دورهتا األوىل خالل الفصل األول  اللجنةأبن يقوم املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني إبقرار اقرتاح إنشاء 
 إبعادةووافق على التوصية  ؛رهًنا بتوافر املوارد من خارج امليزانيةالزراعة قبل الدورة الثامنة والعشرين للجنة  2022من عام 

 النظر يف ترتيبات التمويل يف دورات الحقة للجنة الزراعة بغرض استكشاف خيارات أخرى للتمويل.



 C 2021/LIM/9الوثيقة  - اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة (مشروع قرار) 11-1-3

منظومة األمم املتحدة  حياءإبشأن  راملؤمت ملشروع قرارت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين اقرتاح حكومة منغوليا أقرّ 
، وأوصت بعرضه على جملس املنظمة يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة يف 2026سنة دولية للمراعي والرعاة يف عام 

العتماده. وقد أقّر  2021للنظر فيه، وعلى مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني يف عام  2020ديسمرب/كانون األول 
نص يجمللس هذا االقرتاح وطلب إحالته إىل مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني العتماده. وعلى حنو ما طلبه اجمللس، ا

من خالل املسامهات من دولية للمراعي والرعاة السنة المتويل  ه سيجرياملعروض على املؤمتر على أنّ املنّقح روع القرار مش
اسرتاتيجية  القطاع اخلاص متاشًيا مع السياسة اليت تتبعها املنظمة، مع إيالء االعتبار الواجبخارج امليزانية، مبا فيها تلك من 

 .2025-2021اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة املنظمة 

 C 2021/LIM/10الوثيقة  -اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية (مشروع قرار)  11-1-4

للصحة  اليوم الدويل ل إحياءذي تقدمت به حكومة زامبيا من أجالعشرين االقرتاح الأقّرت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة و 
مايو/أ�ر ابعتباره إراًث أساسًيا للسنة الدولية للصحة النباتية. وقد أقّر اجمللس هذا االقرتاح خالل دورته اخلامسة  12النباتية يف 

يل للصحة النباتية استمرارية اجلهود املبذولة على مدار السنة الدولية والستني بعد املائة. ومن املتوقع أن يتيح اليوم الدو 
للتوعية ابلدور األساسي الذي تضطلع به الصحة النباتية من أجل التصدي للجوع والفقر  2020للصحة النباتية يف عام 

ولية، مع تسليط الضوء على دور منظمة والتهديدات احملدقة ابلبيئة والتنمية االقتصادية وسالمة الصحة النباتية يف التجارة الد
 األغذية والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 C 2021/LIM/11الوثيقة  -اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور (مشروع قرار)  11-1-5

كي ، ل2027سنة دولية لنخيل التمور يف عام  حياءإبشأن  املؤمتر مشروع قرارأقّرت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين 
يوافق عليه جملس املنظمة يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة ويعتمده املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني. ويوّفر خنيل التمور 

 يف املناطق الريفية، األمن الغذائي والتغذوي ملاليني األشخاص ويساهم يف سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية 
ويف إيرادات الصادرات يف العديد من البلدان. ولكن مثة عدد من العوائق أمام اإلنتاج واملوارد الوراثية احملّسنة واآلفات 

ات كيواألمراض واملناولة بعد احلصاد والتجهيز والتسويق والتجارة، اليت حتّد من تنافسية قطاع خنيل التمور. ومتارس الدينامي
ختصيص سنة دولية  نية واجلنسانية واالستهالكية ضغوطًا خارجية على إنتاج خنيل التمور وسلسلة قيمته. ومن شأنالسكا

لنخيل التمور أن يساهم إىل حد كبري يف رفع مستوى الوعي أبمهية الزراعة املستدامة لنخيل التمور يف ظل ظروف مناخية 
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