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 اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية األغذية والزراعة ؤمتر منظمة ملالدورة السابعة تقرير 
 2022نيسان /أبريل 14 - 12، اجتماع افرتاضي

 2022أبريل/نيسان  11 - 6، متهيدية افرتاضية جلسات إحاطة
 

 وجزامل

ابالستفادة قلق عميق بسبب االجتاهات العاملية يف األمن الغذائي، يوصي املنظمة  ه، إذ يساور ةإن إقليم أمريكا الشمالي
مكانتها الفريدة كوكالة لألمم املتحدة رائدة يف جمال األمن الغذائي من أجل تعزيز التنسيق والعمل على مستوى من 

العلمية، ودورها  املعايريوضع تعلقة بتها امل، ووظيفاتاملنظومة، ال سيما من خالل مشورهتا وتوصياهتا يف جمال السياس
الغذائية زمة األملعاجلة  يقياددورها الابستخدام أيًضا نظمة املويوصي إقليم أمريكا الشمالية  يف التعاون الفين.
 يف أوكرانيا.ودون سابق استفزاز بعيدة املدى على اجلوع العاملي بسبب احلرب الروسية غري املربرة الاملتصاعدة واآلاثر 

) املنظمةألمم املتحدة (لغذية والزراعة األمع منظمة  الفاعلد إقليم أمريكا الشمالية من جديد التزامه ابلتعاون يؤكّ و 
، (املؤمتر) ملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةيف االصريح واملفتوح اآلراء لتبادل ويعرب عن تقديره وأعضائها، 

 .عامنيكل مرة  عقد الذي يُ 

تعزيز احلوكمة من أجل مبا يف ذلك ، األفضلاإلدارة نظمة إىل االستمرار يف التطلع إىل امليدعو إقليم أمريكا الشمالية و 
تغري املناخ الطموح لالسرتاتيجية اخلاصة بتنفيذ الاإلدارة الداخلية، والرتكيز على ممارسات الفعالة والشفافية و 

النظم الغذائية  قدرةوبناء اجلائحة التعايف من ليشمل اق اهتمامها م واالبتكار، وتوسيع نطو العلة واسرتاتيجي
 هج املراعية للمنظور اجلنسايناألولوية لنمو اإلنتاجية املستدامة والتجارة احلرة والعادلة والنُ  وإسناد، الصمود على

د إقليم أمريكا الشمالية على القيمة يؤكّ و الضعيفة.  احمللية مبادرات التنمية املشرتكة مع الشعوب األصلية واجملتمعاتو 
 .ومالعلوتستند إىل  املعايريوضع املعنية بيئات اهللعمل املعياري و اليت تدعم ا لمنظمةلاملضافة الدائمة 

 
 متهيد

 منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)التحد�ت اليت تواجه  يساوره قلق شديد بسببأمريكا الشمالية  إقليمإن  -1
على اجلوع (اهلدف التام وخاصة القضاء  ،دعم األمن الغذائي العاملي، وحتقيق أهداف التنمية املستدامةوأعماهلا الرامية إىل 

تتفاقم و . والغاابتالزراعة ومصايد األمساك االستدامة يف قطاعات اإلنتاجية و )، وضمان من أهداف التنمية املستدامة 2
األغذية، على اإلنتاج وأسعار  19-، وأثر جائحة كوفيداجملاالت بسبب اآلاثر املتزايدة لتغري املناخاالجتاهات السلبية يف هذه 

استهدفت وقد  .مؤخرًا وكرانياألغزو الروسي غري املربر وغري القانوين ، وكذلك الوالصراعات، تراجع منو اإلنتاجية العامليةو 
الشحنات ابلتايل أوقفت فيف أوكرانيا، وحاصرت روسيا املوانئ األوكرانية  اهلجمات الروسية البنية التحتية الزراعية احليوية

 الصادرات الغذائية. احليوية من احلبوب األوكرانية وغريها من

بشجاعة نظمة تدافع املأن إىل  حيتاجإقليم أمريكا الشمالية أن العامل  يرىفيه األزمة،  تشتديف هذا الوقت الذي و  -2
وحتسني االستدامة،  ز�دة منو اإلنتاجية املستدامة، وز�دة اإلدماج االجتماعي،من أجل عن اجلهود القائمة على األدلة 
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من أجل  –البلدان واملنتجني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملستهلكني  -النظم الغذائية ومتكني مجيع اجلهات الفاعلة يف 
 ول ملشاكلنا املشرتكة.لتعاون مًعا إلجياد حلا

 ا يف جمالأمريكا الشمالية يف إنشاء املنظمة وتوجيهأدته الدور احلاسم الذي  املؤمترناول مجيع املتحدثني يف وت -3
، وتنفيذ توصيات أمريكا الشمالية منذ آخر ات السابقةمن كندا والوال�ت املتحدة ابلنجاحاملديرون احتفل و السياسات. 

يف  نظمة، مبااملألمن الغذائي العاملي يف إطار والية املتعلقة ابالتحد�ت الوشيكة املقبلة بشأن  اتمنظور  وأرسوامؤمتر، دورة لل
غذائية أكثر نظم زراعية و إنشاء ة، و الفعال ةاإلنسانياالستجاابت ه، والنزاعات اليت طال أمدها، و اتذلك تغري املناخ وتقلب

ز�دة اإلنتاجية من أجل والتكنولوجيات الزراعية الزراعي د اجلميع على احلاجة إىل االبتكار . وأكّ قدرة على الصمود ومشوًال 
د املتحدثون بشكل واضح وقاطع ندّ و عاجلة البصمة البيئية الكبرية للزراعة العاملية. القيام يف الوقت ذاته مباملستدامة، مع 

دعا و . العاملي األمن الغذائيو سلسلة اإلمدادات الغذائية العاملية ة على ، وآباثرها املدمر ابحلرب الروسية املستمرة على أوكرانيا
توسطة املقصرية و الداخل منظومة األمم املتحدة بشأن االستجابة  يلقياددورها انظمة إىل إظهار املإقليم أمريكا الشمالية 

لتخفيف من اآلاثر على من أجل ااألولوية للجهود املبذولة إيالء مع ابلتوازي أوكرانيا وخارجها، داخل طويلة األجل الو 
 الدول األعضاء األكثر تضررًا.
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 أولو�ت أمريكا الشمالية ابلنسبة إىل املنظمة
. وهي معروضة 2023-2022 يف الفرتةاملنظمة ابلنسبة إىل أعمال دة إقليم أمريكا الشمالية أولو�ت حمدّ  وضعلقد  -4

 الرئيسية اخلمس املبينة أد�ه: يف التوصيات االسرتاتيجية

 أوكرانيا واألثر على األمن الغذائي العاملي -1

العميقة اليت ستخلفها احلرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا على األمن الغذائي العاملي، ينبغي  اآلاثرإىل نظرًا 
 للمساواة بني اجلنسنياملراعية  يةتوصيات السياساتالوحتليل البيا�ت، و ، كافيةالوارد املمنظمة توفري لل
 ،واألمسدةاألغذية أسواق يف االنفتاح والشفافية  والعمل على احلفاظ على ،، واالهتمام ابألزمةاملناخ تغريو 

املنظمة ينبغي أن يعكس عمل و  يف التغلب على حتد�ت األمن الغذائي. اومساعدة البلدان األكثر تضررً 
، مبا يف ذلك تقدمي تقارير منتظمة CL 169/REPالوثيقة  مة والواردة يفالقرارات اليت اعتمدها جملس املنظ

 حسب االقتضاء.، األعضاء بشأن التنفيذ إىل

 احلوكمة -2

والشفافية واألمهية  األمم املتحدة اليت تتسم ابلفعالية والكفاءةالتابعة  ماتمنظللنظمة منوذًجا املينبغي أن تكون 
املنظمة تدعم نظاًما دولًيا قائًما على القواعد. وميكن أن تشري و ، اجلنساينواملساءلة واالستجابة للمنظور 

 األعضاءتوافق آراء التزامها أبن تكون وكالة متخصصة منوذجية اتبعة لألمم املتحدة من خالل تعزيز  إىل
وحدة لة ستعراض التنظيم واإلدار ء اوالرتحيب على الفور إبجرا، االنتخاابتبشأن مدونة سلوك قوية  على

 .التفتيش املشرتكة يف أقرب وقت ممكن

 تغري املناخ والقدرة على الصمود -3

القيام مع  النظم الغذائية،الناجتة عن حلاجة امللحة للتخفيف من انبعااثت غازات االحتباس احلراري إىل انظرًا 
ز�دة دعمها لألعضاء يتعني على املنظمة تغري املناخ،  آاثرز�دة قدرهتا على الصمود يف وجه يف الوقت ذاته ب

الكربون يف الزراعة، والتكيف،  احتجازاالنبعااثت، وتعزيز  خفض، و ةستدامامل نتاجيةاإلحتقيق منو من أجل 
جيب و املبادرات الدولية ذات الصلة. واالستفادة من من خالل �ج طموح وشامل يشمل االبتكارات وذلك 

على التحلي بقدر الغذائية والنظم لمنظمة يف مساعدة املزارعني لة الدور املزدوج ثأن تعكس اسرتاتيجيتها احملدّ 
 ملواجهة لّ احلمع تعزيز الزراعة كجزء من ابلتوازي لصدمات املناخية، االصمود يف وجه أكرب من القدرة على 

 تغري املناخ.

 العلوم واالبتكار -4

مواجهة التهديدات احلالية من الطراز العاملي من أجل منظمة تقدمي أدوات ومشورة وسلع عامة ينبغي لل
نظم يف بناء  ةحامسأمورًا م واالبتكار ابعتبارها و اثبتة يف تروجيها للعلكذلك نظمة  املينبغي أن تكون و  والناشئة.

نظمة املد اسرتاتيجيتها اجلديدة دور . وينبغي أن حتدّ وقدرة على الصمودغذائية أكثر استدامة وإنصافًا وإنتاجية 
سائر  معم واالبتكار و اسرتاتيجية العلعلى ترابط وتشّدد م واالبتكار يف النظم الغذائية، و يف تعزيز العل
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تغري تلك اليت تتعلق بال سيما اسرتاتيجيات املنظمة وسياساهتا، وتكميلها هلذه االسرتاتيجيات والسياسات، 
 القطاع اخلاص.وإشراك املناخ 

 التجارة الزراعية -5

خترب وأن  ،واالستدامةالقدرة على الصمود ق أساس األدلة اليت تثبت أمهية التجارة يف منظمة أن تعمّ ينبغي لل
لسماح للبلدان بتحقيق من أجل انظمة يف تقدمي املساعدة الفنية املينبغي أن تستمر و بشكل استباقي. به 
 التجارة وتعزيز األمن الغذائي العاملي.املتأتية عن فوائد ال

 2022املؤمتر لعام  تنظيم دورة
 يف إقليم أمريكا الشمالية تقدعُ . و 19-بسبب جائحة كوفيدُعقدت الدورة السابعة للمؤمتر بشكل افرتاضي  -5

تلتها اجللسة و ، 2022 نيسان/أبريل 8-6 الفرتةخالل مع املنظمة  فرتاضيةاال واملناقشاتتمهيدية الحاطات اإلسلسلة من 
 القائمة الكاملة للمشاركني يف املؤمتر اإلقليمي. ابءاملرفق وترد يف  .2022 نيسان/أبريل 14-12الفرتة خالل للمؤمتر العامة 

شكالن إقليم ومها البلدان اللذان يممثلون من كندا والوال�ت املتحدة، تمهيدية الحاطات واإلشارك يف املؤمتر اإلقليمي قد و 
لمنظمة لالتابع ألمريكا الشمالية مكتب االتصال و  يف روما املنظمة، إىل جانب مسؤولني من مقر املنظمة ألمريكا الشمالية

 .يف واشنطن

 اعتماد جدول األعمال
 .ألفاملرفق ويرد كالمها يف  واجللسة العامة. التمهيديةإلحاطات لعمال األاعتمد املؤمتر اإلقليمي جدويل  -6
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 جمر�ت النقاش يف اجللسات العامة لـلمؤمتر

 واملالحظات االفتتاحيةالكلمات الرتحيبية 

فاقمت  أمريكا الشمالية على أن حرب روسيا غري املربرة على أوكرانيا قد من إقليماملتحدثني بني كان هناك إمجاع  -7
استجابة منظومة  يفحموري تؤديه نظمة هلا دور قيادي املوافق اإلقليم على أن و حالة األمن الغذائي العاملي املرتدية ابلفعل. 

مع تشجيع البلدان على إبقاء األسواق الزراعية ابلتوازي توفري معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب،  من خاللاألمم املتحدة 
فرض دة للتجارة مبا يف ذلك حظر الصادرات و من خالل جتنب التدابري املقيّ  ،والتجارة مفتوحة وميكن التنبؤ هبا وشفافة

التاسعة والستني بعد يف دورته جمللس انظمة إىل التنفيذ الكامل للقرارات اليت اعتمدها املأمريكا الشمالية  دعا إقليمو القيود. 
 ).CL 169/REPالوثيقة (املائة 

تنظيم من أجل  جهودما بذلته من لمنظمة على لإقليم أمريكا الشمالية املؤمتر ابإلعراب عن امتنانه  ستهلّ وا -8
. واتفق اإلقليم على 19-كوفيدخالل جائحة  بشكل افرتاضي دورة اثنية للمؤمتر وعقد السابقة للمؤمتر، جتماعات اال
رفيعة املستوى بطريقة مرنة وصرحية. الفرصة مهمة للنظر يف األولو�ت ل شكّ ي، من بني املؤمترات اإلقليمية األخرى، املؤمتر أن
القدرة على توسيع أعمال إىل من كندا والوال�ت املتحدة الضوء على احلاجة امللحة  ةاالفتتاحييف اجللسة ط املتحدثون سلّ و 

تقليل من أجل ا ا احلاجة إىل الزراعة الذكية مناخيً ، وحتديدً املنظمةيف بر�مج عمل  هوالتكيف معالصمود يف وجه تغري املناخ 
أوضح إقليم و . الناجتة عن الزراعة االحتباس احلراري انبعااثت غازاتوسائر غاز امليثان واثين أكسيد الكربون انبعااثت 

واستدامة. كما مت  قدرة على الصمودلتصبح أكثر  األغذيةأمريكا الشمالية أمهية دعم العمل اجلماعي يف قطاعات إنتاج 
من خالل دعمها لوضع املعايري والعمل  ة األغذيةألمن الغذائي وسالميف امة القيّ املنظمة تسليط الضوء على مسامهات 

وابلتايل احلاجة إىل منظمة تتسم ابلفعالية والكفاءة  لوالية املنظمة،اخلربة الفنية. وأشار املتحدثون إىل األمهية احلامسة و املعياري 
ب على الالزمة للتغلّ  نظمة، يف إطار واليتها، هي أفضل منتدى ملناقشة العلوم واالبتكاراتاملدوا كذلك أن والشفافية، وأكّ 

 ).4املرفق ملخصات املتحدثني يف ترد ي العامل. (مالحظة: تغذّ درة على الصمود اقغذائية نظم زراعية و  وإاتحةالتحد�ت 

 Beth Bechdolالسيدة  نائب املدير العاملاملالحظات االفتتاحية 
، وأشارت للمؤمتر، عن تقديرها للطابع غري الرمسي Beth Bechdolالسيدة لمنظمة لأعربت �ئب املدير العام  -9

تعيد يف املؤمترات اإلقليمية األخرى. وأشارت إىل أن التحد�ت احلالية للمجتمع العاملي لمنظمة لشاركة املتزامنة املإىل 
نظمة ابعتبارها وكالة متخصصة امل، واليت نشأت من خالهلا يف املاضي القريب حلرب العاملية الثانيةاأذهاننا تداعيات  إىل

تجددة امل"شاركة املاملنظمة على  عزمعن  Bechdolالسيدة  توأعرب. العهدحديثًا يف ذلك املنشأة اتبعة لألمم املتحدة 
إىل رحلتها األخرية إىل واشنطن العاصمة ورحلتها املخطط هلا إىل أواتوا قريًبا. مشريًة أمريكا الشمالية، إقليم " مع عّززةاملو 

يف غاية األمهية مها يف أوكرانيا  السريع التدهورالوضع اإلنساين بشأن واإلبالغ الرصد أن وأوضحت �ئب املدير العام 
مثل أفغانستان واملمر اجلاف واليمن  ،األخرى خنةالسا اجلوعبؤر إبعطاء  مع القيام يف الوقت ذاته، املنظمةعمل ابلنسبة إىل 

إىل ختصيص املزيد من املوارد ملعاجلة تدعو احلاجة أن طت الضوء على االهتمام الذي تستحقه. وسلّ  ،والقرن األفريقي
الزراعة، وسبل العيش الزراعية، أن تضع االستجاابت اإلنسانية جيب على  أنهو األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي، 

املعياري املنظمة الضوء على عمل  Bechdol ت السيدةطسلّ و . الصميمويف  الصدارةومبادرات بناء القدرة على الصمود يف 
تشمل  اليت ،لعلوم واالبتكاروتكريس اجلهود لمن خالل دعم وضع املعايري، واخلربة الفنية، والشراكات، واالستثمارات اهلامة، 
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يع األولو�ت االسرتاتيجية. واختتمت ابلتأكيد على التعاون املستمر بني وكاالت األمم املتحدة وااللتزام ابختاذ مج
 ملموسة. إجراءات

 مناقشات اجللسة العامة
 مؤمترلل السادسة ةدور الاستعراض اعتماد املنظمة للتوصيات الصادرة عن 

الدورة  انعقادنظمة منذ املذهتا الضوء على اإلجراءات اليت اختّ  ،Bechdolالسيدة املدير العام  ت �ئبطسلّ  -10
أنشأت و ). C 2021/LIM/1الوثيقة تنفيذ املنظمة لتوصيات أمريكا الشمالية (طريقة مبا يف ذلك ، اإلقليمي مؤمتراألخرية لل

مسودة وأعدت ، هايف تنفيذلالبتكار، وأكملت اسرتاتيجية القطاع اخلاص وبدأت ومكتًبا العلماء،  رئيس منصب املنظمة
قمة املعين بتنسيق ال املناخ، واستضافت مركز تغّري اخلاصة بالسرتاتيجية لمسودة منقحة وأعدت واالبتكار،  وماسرتاتيجية العل

نظم الغزو الروسي ألوكرانيا أظهر احلاجة إىل تعزيز قائلة إن  Bechdol ت السيدةقعلّ و حديثًا.  الغذائية املنشأ النظم
نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق و ، والزراعة عن األغذيةواإلنذار املبكر  لإلعالمالنظام العاملي مبا يف ذلك ، معلومات السوق

 وضع املعايري.األجهزة الدولية املعنية بنظمة إىل املمه إىل ز�دة الدعم املايل الذي تقدّ  Bechdol ت السيدة. وأشار الزراعية

 الشماليةمداوالت أمريكا 

ق بشكل خاص وعلّ  ،أثىن إقليم أمريكا الشمالية على نطاق واسع على عمل املنظمة خالل فرتة السنتني املاضية -11
إشراك وتنفيذ اسرتاتيجية  ،األعضاءمن قبل عتماد االعلى تعميم التحليل اجلنساين، وتعزيز قيمة العمل املعياري، وضمان 

ومكتب  رئيس العلماءاالبتكار والعلوم، مبا يف ذلك دور  وتعزيزز على الشراكات اإلبداعية والتعاونية، القطاع اخلاص اليت تركّ 
وكذلك  ،مع األعضاءاملنظمة أعرب العديد من املتحدثني عن تقديرهم للمشاركة املدروسة واالسرتاتيجية لقيادة و االبتكار. 

قته من نظمة ملا حقّ ملدا والوال�ت املتحدة. وأشاد اإلقليم ابجتديد العالقات مع كنمن أجل  Bechdolالسيدة هود جل
دعم البلدان اليت من أجل ملزيد القيام ابد أيًضا على أنه ميكن نه شدّ ، لكّ اإلقليمي مؤمترالدورة األخرية للإجنازات منذ 

 .4املرفق يف  املداوالتاملزيد من التفاصيل عن يرد و . البيولوجية املبتكرة مثل التكنولوجياالتكنولوجيات تستخدم 

 ألمن الغذائيلالتوقعات العاملية العرض الذي قدمته املنظمة بشأن أوكرانيا و 
تؤديه الضوء على الدور الرئيسي الذي األغذية والزراعة ط وفد منظمة ما يتعلق ابحلرب احلالية يف أوكرانيا، سلّ  يف -12

، وكذلك أمهية الزراعة داخل أوكرانيا من هاوتصدير العاملي من حيث إنتاج السلع الزراعية الرئيسية املستوى  أوكرانيا على
، الثانويةاآلاثر املهمة، مبا يف ذلك اآلاثر  ضرورة أخذد مقدمو العروض على والنمو االقتصادي الشامل. وشدّ  العمالةأجل 
د أدوار اجلنسني يف سياق الزراعة. وشدّ  منظور، مبا يف ذلك من خالل على مستوى السياساتتدخالت ال يفاالعتبار  بعني
تحقيق ال بد من السعي إىل العلى أنه بينما يلزم املزيد من التمويل لتلبية االحتياجات اإلنسانية يف أوكرانيا،  املنظمةوفد 

نيا عند مستو�ت مل نشهدها منذ احلرب اليت كانت قبل احلرب يف أوكرا أزمات األمن الغذائي العاملية األخرى التوازن مع
القرن األفريقي يف الرابع على التوايل واجلفاف وسم األمطار غري املسبوق ملفشل الالضوء على املنظمة طت العاملية الثانية. وسلّ 

 ذلك.أحد األمثلة على ك
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جمموعة  الوفودالتحليل األويل للمنظمة و�قش مع ، ، رئيس اخلرباء االقتصادينيMaximo Toreroقدم السيد و  -13
إىل مستو�ت  ما يتعلق ابرتفاع أسعار املواد الغذائية احلالية البارزة. ويفاملواضيع حول عدد قليل من  متحورتمن األسئلة 

تقليل العرض واحلفاظ على ارتفاع أسعار من أجل حوافز السوق  لتثبيط، تساءل املشاركون عن تصميم سياسات قياسية
قيود التجارة احلرة واجلهود املبذولة لتقييد الصادرات حيال أن  واضًحا Toreroالسيد كان وقد  السلع الغذائية واألمسدة. 

الرجعية ة اتيمكافحة ومنع قرارات السياسمن أجل ستؤدي إىل تفاقم أسعار املواد الغذائية وتفاقم األمن الغذائي العاملي. و 
ألسواق من خالل تعزيز نظام إىل ااملعلومات إيصال نظمة يف حتقيق الشفافية و املد على أمهية دور وغري املفيدة، شدّ 

نظمة املالضوء على خطط  Toreroالسيد ط ما يتعلق ابلتمويل الزراعي، سلّ  يفو الزراعية. املتعلقة ابألسواق علومات امل
ض هلا ل من املخاطر اليت تتعرّ الصغرية وأصحاب احليازات الصغرية بطرق تقلّ  للشركاتتصميم ونشر متويل موجه أجل  من

مزيج مثايل من أجل املناسبة  لتحديد املناطقاملستمر املنظمة عمل  Toreroأبرز السيد أخريًا، و البنوك التجارية. 
املزارعني من شأنه أن يزيد من غلة احملاصيل وكفاءهتا، ن إعالم إ Toreroوقال السيد النيرتوجني والفوسفور والبواتسيوم.  من
كلفة بناء مرافق اخللط منخفض ال قائًال إن Toreroالسيد التكاليف، وخيلق تغيريات اجتماعية إجيابية. وأضاف  فضوخي

 حىت على املدى القصري. ،نسبًيا وجدير ابالهتمام بشكل عام

 واالبتكارللعلوم األغذية والزراعة اسرتاتيجية منظمة 
 واالبتكار. ومللعلاملنظمة اسرتاتيجية  مسودةأمسهان الوايف، السيدة نظمة املالعلماء يف رئيسة عرضت  -14
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وسيتم ربطها مبجاالت من أجل  ضروريةم واالبتكار و الوايف أن العلالسيدة  تدوأكّ 
وضع  ال يكمن يفالوايف إىل أن الغرض من االسرتاتيجية  ت السيدةوأشار يف اإلطار االسرتاتيجي. الرباجمية ولو�ت األ

األولو�ت القائمة. و�قشت رؤية االسرتاتيجية وأهدافها ونتائجها وركائزها  على إجنازاملساعدة بل يف أولو�ت جديدة، 
 ء.جريت مع الدول األعضادة اليت أُ االسرتاتيجية، وأشارت إىل املشاورات املثمرة املتعدّ 

العقبات اليت حتول دون اعتماد ويف ما خيص الوال�ت املتحدة وكندا.  طرحتهاالوايف عدة أسئلة وتناولت السيدة  -15
قضا� جارية ال تزال  والتواصل العلمي ياتنقل التكنولوجيا واألخالقأن إىل  تنظمة، أشار املاالسرتاتيجية يف جملس 

نظمة تفتقر إىل القدرات املالوايف أبن  ت السيدةا على األسئلة، أقرّ املنظمة. وردً مناقشات األعضاء، بتيسري من أمانة  يف
وضع خطة عمل وخطة لتعبئة ترمي إىل خطط وجود إىل  تأشار  اواملوارد الداخلية لتنفيذ االسرتاتيجية ابلكامل، لكنه

 االسرتاتيجية.إقرار بناء القدرات الالزمة للتنفيذ مبجرد من أجل املوارد 

جمال  مية يفدعمه القوي لوضع اسرتاتيجية طموحة تدعم االبتكارات التقدّ  إىلأمريكا الشمالية  إقليمار وأش -16
لمنظمة وقدرهتا على مجع املعلومات لاخلربة املوضوعية وتتضمن اليت تتوافق مع السياقات والقدرات احمللية، ، التكنولوجيا

 لصدمات واالضطراابت.ايف وجه قدرة على الصمود غذائية أكثر  نظم وتنشئ، هاونشر 

 مداوالت أمريكا الشمالية

 على ما يلي: أمريكا الشمالية شّدد إقليم -17

نظم م واالبتكار يف إنشاء و مع مالحظة أمهية العل، هاوهدف واالبتكار ومسرتاتيجية العلادعم رؤية ي هأن )أ(
 إلنتاجيةاقيق منو يف حتو  ،على إنتاج املزيد مبوارد أقلالصمود تتمتع ابلقدرة غذائية مستدامة قادرة 

 ؛املستدامة



 11 الدورة السابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

أن يساعد صانعي السياسات واملزارعني يف  هواالبتكار من شأن ومسرتاتيجية العلالالتنفيذ الناجح وأن  )ب(
 ؛التكنولوجيات البيولوجيةالوصول إىل مجيع األدوات املتاحة لبناء نظم غذائية أكثر استدامة، مبا يف ذلك 

 عليها دولًيا؛واالتفاق لغة ومفاهيم مت التفاوض استخدام ، حيثما أمكن، ه ينبغي لالسرتاتيجيةأنو  )ج(
اتيجية السرت  تنفيذ قويمن أجل ها إلي املوارد اليت حتتاج بشكل أوضح دحتدّ أن منظمة له ينبغي لوأن )د(

 .واالبتكار العلوم

 ا يلي:القيام مبعلى املنظمة  أمريكا الشمالية إقليم وشّجع -18

املبتكرة حنو التكنولوجيات سامهات اإلبالغ مبعلى يف اسرتاتيجية العلوم واالبتكار تركيز متزايد  إدراج )أ(
 ؛غذائية مستدامة وضمان وضع إطار مساءلة شاملنظم حتقيق 

يف ما خيص النظم التنظيمية املتناسبة مع املخاطر سرتاتيجية االاإلبالغ الفعال عن الفوائد الواردة يف و  )ب(
التعاون للمساعدة يف ضمان بيئة تنظيمية  وطيد، وتالبيولوجيةالتكنولوجيا  ملنتجاتوالقائمة على العلوم 

 ز االبتكار؛عاملية تعزّ 
األخرى، واسرتاتيجياهتا نظمة املسياسات االسرتاتيجية وسائر بني ني الطبيعيوالنظر يف الرتابط والتكامل  )ج(

 ،)2020القطاع اخلاص (إشراك اسرتاتيجية و  تغري املناخاخلاصة بالسرتاتيجية لسودة احملدثة املوابلتحديد 
لتحد�ت العاملية يف جمال من أجل إجياد حل لواالبتكار والتكنولوجيا والشراكات  وميف تطبيق العل

 .والزراعة األغذية

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغّري املناخ
أحدث نسخة من  Zitouni Ould-Dadaالسّيد م �ئب مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة قدّ  -19

ا على الرتابط بني اجملتمع البشري والنظم اإليكولوجية على  املناخ، مؤكدً تغّري اخلاصة باسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 
وما ينجم  ،األثر والتكيف وقابلية التأثر، املعنون  املناخة بتغّري ة الدولية املعنيّ لهيئة احلكوميلل يف التقرير السادس النحو املفصّ 

نظمة املم معلومات أساسية عن تقييم مسامهات قدّ و ملناخ. ا تغري قادرة على الصمود يف وجه إىل تنمية حاجة من ذلك عن
بوضع اسرتاتيجية جديدة لتوسيع نطاق فيه (العمل املناخي)، الذي أوصى من أهداف التنمية املستدامة  13يف اهلدف 

جماالت يف مجيع  ) ومعاجلة خماطر املناخ بشكل أفضل2031-2022(للفرتة اإلجراءات، ومواءمتها مع اإلطار االسرتاتيجي 
، مبا يف ذلك ابلواثئق األخرىالعمل. وأشار يف مالحظاته إىل أمهية جتنب العمل املنفصل عن طريق ربط هذه الوثيقة 

اجلدول الزمين للنظر يف  Ould-Dadaالسيد أوضح و القطاع اخلاص واسرتاتيجية العلوم واالبتكار.  إشراكاتيجية اسرت 
جمللس وا، 2022 أ�ر/يف مايوالثالثة والثالثني بعد املائة يف دورهتا ملوافقة عليها من قبل جلنة الرب�مج من أجل اسرتاتيجية اال
 وضع خطة العمل وفًقا لذلك. من مثّ سيجري و ، 2022 حزيران/يف يونيوالتاسعة والستني بعد املائة  تهدور يف 

أمهية االستفادة ويف ما خيص الوال�ت املتحدة وكندا.  طرحتهاعلى عدة أسئلة  Ould-Dadaالسيد أجاب و  -20
مع املتطلبات اخلاصة التكنولوجيات د على احلاجة إىل تكييف حتقيق أهداف االسرتاتيجية، شدّ من أجل االبتكارات  من

من خالل تسليط الضوء على قضا� قابلية التوسع والقدرة على  ،الوايفاملنظمة السيدة العلماء يف وأجابت رئيسة ابلسياق. 
لتخفيف من من أجل اأمثلة على االبتكارات الضرورية  Ould-Dadaالسيد  وإمكانية الوصول. و�قشالكلفة حتمل 

الكربون يف الزراعة. حتجاز ال يةراعاملنهجيات املية، والري ابلتنقيط، و وماملناخ، مبا يف ذلك الرتبية اجلين عواقب تغّري 
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. إدراجهايف الوقت احلايل اآلاثر املتعلقة ابهلجرة ووافق على أمهية تراعي ن االسرتاتيجية ال أب Ould-Dada السيد وأقرّ 
النفا�ت من تسريع حتقيق االستدامة، مشريًا إىل مثال استعادة القيمة ن أجل التكنولوجيات البيولوجية مواعرتف إبمكا�ت 

 ز�دة دائرية النظم الغذائية.هبدف 
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، وأعربتا عن أتييدمها  املناختغّري اخلاصة باسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة مبسودة بت الوال�ت املتحدة وكندا رحّ  -21
للمسامهة الغذائية و ، ودعم البلدان يف حتويل نظمها الزراعية للمناخ عمال العاملياألتعزيز مسامهتها يف جدول بشأن لمنظمة ل

اعترب نظمة يف معاجلة أزمة املناخ، و املد اإلقليم الدور املهم للغاية الذي تضطلع به يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وأكّ 
 خالل هذا العقد احلاسم للعمل املناخي. ه املنظمةهذه االسرتاتيجية ستوجّ  نأ

إقليم أمريكا  وشّدد) على التكيف. 2021-2017(اخلاصة بتغري املناخ  اسرتاتيجية املنظمة السابقةزت ركّ قد و  -22
األراضي تؤدي ، التنمية القادرة على الصمود يفمهية حامسة تتمتع أب ية والغذائيةالزراعرغم كون النظم ه أنّ على الشمالية 

انبعااثت غازات أسباب حمتملة للكربون، و وابلوعات مصادر بوصفها دورًا رئيسًيا يف نظام املناخ العاملي كذلك الزراعية  
جيب أن من التأثريات التخفيف  القوية األخرى. وابلنظر إىل املستقبل، قالت كندا والوال�ت املتحدة إنّ االحتباس احلراري 

 ف.السرتاتيجية، وليس فقط كمنفعة مشرتكة للتكيّ يف ا األمهية وجيب اعتباره هدفًا قائًما بذاتهمن ه نفسالقدر  يكون على

إىل مفاهيم تغري املناخ تتضمن إحاالت  ةاالسرتاتيجية احلاليمسودة أمريكا الشمالية عن قلقه من أن إقليم  أعربو  -23
ر من االستشهاد ابالتفاقات السابقة أو أجزاء وحذّ  ،يف منتد�ت أخرى بشأ�اوالعناصر ذات الصلة اليت مت التفاوض 

على املعرفة ز أن تركّ السرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ لنبغي قال إنه يو كامل. ابلسياق ذكر الدون من نصوص أخرى  من
خرى يف إىل االتفاقات اخلارجة عن والية املنظمة أو إعادة التفاوض بشأن االتفاقات األ ةالفنية والعلوم، وجتنب اإلشار 

ميكن الطريقة اليت د حتدّ أن و  وظيفيةدة األطراف تعدّ املإىل االتفاقات األخرى اإلحاالت أن تكون وينبغي سياق املنظمة. 
يف سياق النظم  اوطنيً دة ف احملدّ لتكيّ هم للمنظمة أن تدعم األعضاء يف حتقيق مسامهاهتم والتزاماهتم وخططل من خالهلا

 .الغذائيةو  الزراعية

لمنظمة يف: لعلى الدور املزدوج  االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ ضرورة أن تركزأمريكا الشمالية إقليم د وأكّ  -24
من خالل التأكيد على التكيف والتخفيف واحلد  اتغري املناخ، وحتديدً لل احلمعاجلة الزراعة والنظم الغذائية كجزء من 

ارعني والبلدان على جعل الزراعة والنظم الغذائية أكثر قدرة مساعدة املز و انبعااثت غازات االحتباس احلراري؛  من
 الصدمات املناخية والظروف املناخية القاسية.الصمود يف وجه  على

تقر  نظمة أناملاقرتح إقليم أمريكا الشمالية صياغة أكثر دقة حول انبعااثت غازات االحتباس احلراري، وطلب من و  -25
)، O2N) وأكسيد النيرتوز (4CHعلى انبعااثت غاز امليثان (والغذائية لنظم الزراعية لالفريدة  اآلاثريف مسودهتا الالحقة 

احلد من انبعااثت غاز امليثان وأكسيد النيرتوز يف األراضي الزراعية وذكر أن قوية. االحتباس احلراري الغازات من وكالمها 
فرصة كبرية إلبطاء ظاهرة االحتباس احلراري على املدى القريب. وينبغي أن يُدرج احلد منها يف يشّكل  الغذائينتاج اإلو 
 بشأن تدابري التخفيف. البلدان إىلاملنظمة الذي تقّدمه دعم ال

االسرتاتيجية أمريكا الشمالية على أن خطة عمل إقليم  نظمة، وافقامليف مسودة اسرتاتيجية وعلى النحو املبني  -26
 .لتنفيذلدعم الاالسرتاتيجية من خالل العمل على املستوى القطري وتقدمي  تنفيذستكون حامسة يف  بتغري املناخاخلاصة 
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 وأعرب إقليم أمريكا الشمالية عن أتييده للعناصر التالية من االسرتاتيجية: -27

 هوأن هذا اإلقليم املساواة بني اجلنسني وإشراك الشعوب األصلية (الحظ  على جدول أعمال الرتكيز )أ(
 جزء مهم من هذه االسرتاتيجية اليت ينبغي دجمها بشكل كامل ومناسب)؛

والفاقد نظمة يف العمل املناخي للقطاع اخلاص، وسلوكيات املستهلكني وتفضيالهتم املستدامة، املمسامهة و  )ب(
 ؛األغذيةواملهدر من 

االتفاقات واملنظمات األخرى ذات الصلة سائر مع والتماشي مع املنظمات األخرى املنظمة وتعاون  )ج(
 ب االزدواجية.جتنّ أجل  من

 :االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ إدراج ما يلي ضمنوشّجع إقليم أمريكا الشمالية املنظمة على  -28

االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ دمج من خالهلا نظمة امل تعتزماليت الطريقة  بشأن تفصيالً مناقشة أكثر  )أ(
 عملها يف حاالت الطوارئ؛يف 

أزمة  ابلرتافق مع النعدام األمن الغذائي والفقر ارئيسيً  احمركً الصراع القائم ابعتباره  معاجلة احلاجة إىلو  )ب(
 املناخ، حسب االقتضاء؛

التكنولوجيات ذات الصلة، سائر عد واملنصات اجلغرافية املكانية، وتربية النبااتت، و دور االستشعار عن بُ و  )ج(
 شراكة مع البلدان، كجزء من االسرتاتيجية؛ابلنظمة، تنخرط فيها املاليت ميكن أن 

 اجلهات الفاعلة احمللية خارج اإلنتاج.تؤديه ز�دة االعرتاف ابلدور الذي و  )د(

، و�ج صحة واحدة، وإجياد نظم غذائية قادرة 19-الدروس املستفادة من كوفيد
 دعلى الصمو 

بيا�ت توضح اآلاثر السلبية  ،Lynnette Neufeld السيدة نظمةاملاألغذية والتغذية يف شعبة مت مديرة قدّ  -29
، أن يزداد الوضع سوًءا يف عام األغذيةنظمة، من خالل مؤشرها ألسعار املعت توقّ و على نتائج التغذية.  19-جلائحة كوفيد

االنتباه  Neufeldواسرتعت السيدة غذائي صحي. منط  كلفة، مما يؤدي إىل عجز مليار شخص إضايف عن حتمل  2022
ز على إعادة توجيه االستثمارات الذي سريكّ  2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام املقبل عن تقرير املنظمة إىل 

 املالية إىل الفئات األكثر احتياًجا.

عن الوضع عرًضا ، Rein Paulsen السيد مدير مكتب املنظمة حلاالت الطوارئ والقدرة على الصمود وقّدم -30
املعيشية لمنظمة يف أوكرانيا بشأن املساعدة النقدية لألسر لاإلنساين العاملي، مع الرتكيز على أعمال االستجابة الفورية 

أعمال العنف يف خضم محاية مواسم الزراعة واحلصاد القادمة قدر اإلمكان من أجل الضعيفة ومحاية املاشية ودعم البذور 
سيظهر ز�دات كبرية يف انعدام األمن  عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل املقبلواألنشطة العسكرية. وذكر أن التقرير 
مقارنة ابلعدد البالغ مليون شخص،  50 مساعدة استهدفت املنظمة، 2022يف عام و الغذائي العاملي خالل العام املاضي. 

بكندا والوال�ت املتحدة لدعمهما التارخيي القوي لدور املنظمة يف  Paulsenالسيد . وأشاد املاضييف العام  مليو�ً  30
 قدرة على الصمودد على حتقيق نتائج أكثر احلماية االجتماعية، وأكّ  أوجه ع على توسيع نطاقحاالت الطوارئ. وشجّ 

 دمج احلماية االجتماعية كجزء من االستجاابت اإلنسانية. عندما مت
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 توجدالتعاون بني الوكاالت اليت ، Marcela Villarrealالسيدة يف املنظمة  �قشت مديرة شعبة الشراكاتو  -31
وبر�مج األغذية لمنظمة لالوكاالت ألنه يتيح هذه على أمهية التعاون بني  Villarrealالسيدة ت دشدّ و روما. مقارها يف 

والتحدث بصوت واحد وتنفيذ برامج مشرتكة من أجل  االعاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية االستفادة من نقاط قوهت
رًدا على و . القطريستوى املعلى بني هذه املنظمات إىل وجود تعاون كبري  Villarrealالسيدة ت تعاون أكرب. وأشار 

اليت توجد الوكاالت ة أن تساعد يف تفادي املنافسة بني ملاحنلجهات اأنه ميكن ل Villarrealالسيدة ت األسئلة، اقرتح
 تشجيع التعاون. هبدفتصميم دعمهم بشكل استباقي مقارها يف روما من خالل 

أشار و  عرًضا بشأن أعمال املنظمة يف جمال التجارة.، السيد بوبكر بن بلحسن شعبة األسواق والتجارةمدير قّدم و  -32
، وارتفاع أسعار النقل واملدخالت، 19-كوفيدعدد ال حيصى من التحد�ت اليت تواجه التجارة مبا يف ذلك  وجود إىل 
مبا يف ذلك ، تعزيز نُظم ملعلومات األسواق واإلنذار املبكرأعمال املنظمة شمل وت ب املناخ، واحلرب يف أوكرانيا.وتقلّ 
وذلك الزراعية، املتعلقة ابألسواق علومات املونظام النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ألجل الغذاء والزراعة  يف
ن البلدان من حتقيق فوائد التجارة، وتعزيز تكامل أكرب يف السوق، ودعم التعاون التنظيمي ز�دة القدرات حىت تتمكّ أجل  من

يف دعم التكامل أعمال املنظمة إىل أيًضا بن بلحسن السيد أشار و يز اعتماد احللول الرقمية. بشأن تدابري تيسري التجارة، وتعز 
 اإلقليمي.
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يف تعزيز النظم  والتعايف منها 19-بر�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيدأمريكا الشمالية على أمهية إقليم د شدّ  -33
دوالر كندي، ومسامهة الوال�ت املتحدة  ينيمال 22.4إىل مسامهة كندا املالية البالغة  مشريًا، القادرة على الصمودالغذائية 

تشمل حتليل اآلاثر اجلنسانية املنظمة جهود أن أعرب كال البلدين عن سعادهتما لرؤية قد ماليني دوالر أمريكي. و  10 البالغة
 .مواألقاليلبلدان يف العديد من اوالتصدي هلا  19-كوفيداملرتتبة عن جائحة  

على النساء والشعوب والنزاع  19-لكوفيدنظمة على تعميق الفهم والتواصل بشأن اآلاثر املتباينة املع اإلقليم شجّ و  -34
 الضعيفة. واجملموعاتاألصلية 

التعاون تعزيز اليت توجد مقارها يف روما هبدف ب إقليم أمريكا الشمالية ابجلهود املستمرة اليت تبذهلا الوكاالت رحّ و  -35
يف سياقات الطوارئ،  نطاق أعماهلانظمة يف توسيع املنه مع استمرار قائًال إق على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية، وعلّ 

لمزا� النسبية الواضح لتحديد المن أجل وذلك  توجيه جهود كبرية إىل مسألة التنسيق مع بر�مج األغذية العاملي،ال بد من 
 -ا، وتقسيم العمل يف أنشطة التعايف وبناء القدرة على الصمود ملقيود املفروضة على اختصاصات كل منهلكل منظمة، وا

 وكذلك يف بعض سياقات الطوارئ.

القائمة  يةتوجيهات السياساتالنظمة يف إبالغ األعضاء من خالل املزة من جانب ع اإلقليم القيادة املعزّ وشجّ  -36
السابقة واجلارية زمات األتدابري التجارة، واقرتح أن تواصل املنظمة تعزيز الدروس املستفادة من آاثر بشأن األدّلة  على

 .األغذيةسعار أل

 



 

 15 الدورة السابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

ألمريكا الشمالية، والتوصيات  املنفصلة ةاجللسة اإلقليمية الثنائي لخصات عنم
 الصادرة عنها

والدورة  2021حتالفات قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام  املبادرات العاملية ذات الصلة:
 السابعة والعشرون ملؤمتر األطراف

األغذية  بشأنيف احلوار العاملي الغذائية نظم للألمم املتحدة ادعم إقليم أمريكا الشمالية املسامهات اهلامة لقمة  -37
 ةختلفاملنظمة إىل بناء اجلسور واالستفادة من أوجه التآزر بني التحالفات املدعت كندا والوال�ت املتحدة و  والزراعة.

عالوة على ذلك، و  .للزراعة واألغذية يف البنية العاملية االزدواجيةمن تقليل من أجل الواملبادرات واملنظمات القائمة 
ارتفاع أسعار املواد وجه ، حىت يف لصمودوالقدرة على ااحلاجة إىل احلفاظ على الرتكيز على االستدامة يدرك اإلقليم  فإن

 الغذائية والطلب املتزايد.

 ،الذي مت إنشاؤه حديثًالنظم الغذائية، ابقمة  املعينتنسيق النظمة إىل إدارة مركز املدعا إقليم أمريكا الشمالية و  -38
 التحالفاتمي املسار الوطين مع منظّ العمل الذي يقوم به مركز التنسيق لربط وقال إّن بطريقة شفافة وابلتشاور مع األعضاء. 

دة يف املسارات العمل اخلمسة الرئيسية احملدّ مواضيع أحد هي  ةإشارة إىل أن منو اإلنتاجية املستدامو  .امتحيزً يكون  ّال أينبغي 
احلايل وبر�مج عملها احلالية إلنتاجية املستدامة يف مسارات عملها اب االرتقاءمنظمة ه ينبغي للنأاإلقليم  اعتربالوطنية، 

رتبطة املخرى األ التحلفاتسائر ، و ةع مركز التنسيق على تسليط الضوء على ائتالف منو اإلنتاجية املستدامتشجّ  وأن
نظمة امل، وإدراًكا لعدد التحالفات وتنوعها الواسع، طلب اإلقليم من وعلى هذا النحومبنسقي املسار. و ابملواضيع الرئيسية، 

 التحالفاتبني يف ما نسيق على حتديث موقع التحالفات على شبكة اإلنرتنت من أجل تسهيل التعاون تشجيع مركز الت
 ومع املبادرات العاملية األخرى يف جمال األغذية والزراعة.

على اجلوع وحتالف منو اإلنتاجية التام ودعمها لتحالف القضاء لمنظمة ل الةالفعّ شاركة امل أمهيةوأشار املندوبون إىل  -39
والحظت الدعم الكبري  ،نظمةاملدور ابلنسبة إىل دت أمريكا الشمالية كال التحالفني على أ�ما حمور�ن حدّ و املستدام. 
األولوية لدعم هذه إيالء نظمة إىل املاملندوبون دعا و دول األعضاء. اخلاصة ابلالعديد من املسارات الوطنية مه الذي يقدّ 

ومبادرة مهمة االبتكار ) Food is Never Waste Coalition(الغذاء أبًدا عدم إهدار  التحالفات، وكذلك حتالف
مشاركة يف قيادة إحدى جهة نظمة كامل). وأعرب إقليم أمريكا الشمالية عن تقديره لدور AIM4Cملناخ (من أجل االزراعي 

، إىل جانب املعهد الدويل لبحوث السياسات املراعية للجنسنيطنية جمموعات العمل املعنية بسياسات النظم الغذائية الو 
 جنساين. الغذائية يف سياق حتالفٍ 

بت يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، رحّ  ما يتعلق ابلدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف ويف -40
اجلهود املبذولة لتعبئة  وكذلكلدعم الدول األطراف يف عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، نظمة املهود جبأمريكا الشمالية 

الدورة أحداث يف شىت الزراعة والنظم الغذائية ز�دة إدماج مسائل إىل دعم كذلك نظمة  املدعا املندوبون و . يالتمويل املناخ
" أو من خالل األحداث اجلانبية، مثل األحداث األغذية"يوم  ، مبا يف ذلك على األرجحالسابعة والعشرين ملؤمتر األطراف

 على اجلوع.التام بشأن منو اإلنتاجية املستدامة و/أو القضاء للنظم الغذائية األمم املتحدة قمة مع حتالفات 
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 الغذائيةلنظم ابلنسبة إىل ااالستدامة وفوائد اجلديدة/املبتكرة  اتالربوتين يرتطو أوجه 

لسوء التغذية يف سبًبا ، اليت ال تزال املستمرة اتشكلة نقص الربوتينملعن إدراكه إقليم أمريكا الشمالية أعرب  -41
بشكل األطفال والنساء أثر هذه املشكلة ويطال ، اجلودة ةعاليال اتعدم كفاية استهالك الربوتينا نتيجة لاملناطق األكثر تضررً 

 الصحة وسبل العيش.على اآلاثر احلاصلة من خالل متناسب  غري

دورًا حامسًا يف تلبية احلاجة تؤدي واإلجراءات االستباقية القادرة على الصمود اإلقليم أن النظم الغذائية ويرى  -42
غذائية نظم  والتوصل إىل 2030حتقيق خطة عام احلاالت من أجل يناسب مجيع حل واحد وجد ي، وأنه ال اتالربوتين إىل

 مستدامة.

التابعة  ةاجلديدلجنة الفرعية المبا يف ذلك ، نظمة االستفادة من جلنة الزراعةاملويف هذا السياق، طلب اإلقليم من  -43
دعم األعضاء يف تلبية احلاجة إىل استهالك كاٍف  من أجلنظمة ذات الصلة املهيئات  وسائر ،املعنية ابلثروة احليوانيةهلا 

قالت كندا والوال�ت املتحدة إن هذا الدعم جيب و . ةاملستدام اجلودة مع االعرتاف بدور منو اإلنتاجية ةعاليال اتلربوتينمن ا
 اتيتم تقدميه من خالل بيا�ت وإرشادات وحتليالت خاصة ابلسياق تعرتف ابلروابط بني مجيع مصادر الربوتين أن

خاصة من قبل النساء  ،اتاستهالك كافية من الربوتين ة وأوجهغذائية أكثر استدامنظم ومسامهاهتا األساسية حنو حتقيق 
بشأن اجلودة املعلومات املناسبة جيب أن تتضمن هذه اإلرشادات و ضعف.  تحاالالذين يعانون من  واألشخاص واألطفال
 .اتمن أجل إحراز تقدم يف احلد من نقص الربوتين ،والتوافر الكلفةالقدرة على حتمل و والوصول 

 اجلنسني والشعوب األصليةاملساواة بني 
 أمريكا الشمالية عن تقديره لسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني إقليم  أعرب -44

الضوء على أبعاد تعزيز  هايف سياساهتا واسرتاتيجياهتا، وتسليطللخطاب املراعي للجنسني )، وتعميمها 2020-2030(
 تقرّ  ع اإلقليم العمل املستمر حنو استخدام مصطلحات أكثر مشوًال شجّ و املساواة بني اجلنسني وز�دة اإلدماج يف الزراعة. 

فجوات املساواة بني اجلنسني وجود أدلة على توليد نظمة يف املمبسامهة اإلقليم ابلتنوع الكامل لألفراد واجملتمعات. واعرتف 
تدعم  لمنظمة أنلع املنظمة على مواصلة مجع البيا�ت وتصنيفها إلظهار كيف ميكن الزراعة واألمن الغذائي، وشجّ ايل جميف 

واألشخاص ذوي  واألشخاص ذوي البشرة السوداء،، والشعوب األصلية، والشباب، على اختالف مشارهبامتكني املرأة 
على املستوى القطري. وجتدر اإلشارة عند الربجمة ول دون املساواة اإلعاقة، مبا يف ذلك من خالل فحص العوائق اليت حت

خارج مشاركتها  ،يف جمال الرعاية املأجوركيفية قياس عمل املرأة غري بشأن  التوجيهات منظمة تقدمي املزيد من لإىل أنه ميكن ل
 خطة عمل املنظمة للمساواة بني اجلنسني، يفعن تنفيذ  تلقي مزيد من التقاريرب اإلقليم برحّ و يف األنشطة املهنية الزراعية. 

ذلك  يف )، مبا2031-2022( للفرتة اإلطار االسرتاتيجيالواردة يف ؤشرات املواألهداف و  الرباجمية ةولوياألما يتعلق مبجاالت 
 .اإلطار االسرتاتيجيبشأن املساواة بني اجلنسني مع األغذية والزراعة لسياسة منظمة من املواءمة أكرب قدر 

الذين  لنساء والشعوب األصلية واألفراد واجملتمعاتاهلادف لدماج إلابنظمة املز�دة اهتمام على ع اإلقليم شجّ و  -45
االستجابة ملخاطر الكوارث، مع مالحظة اآلاثر غري املتناسبة و  املناخ تغّري التصدي لبرامج يف  ضعف تحااليعانون من 

غالًبا اليت سبل العيش وأساليب احلياة والصالت الثقافية ابلبيئة على تهديدات اللتغري املناخ على هذه اجملموعات وتقدير 
خبربة كبرية يف اإلشراف يف كثري من األحيان وهي اجملموعات اليت تتمتع ، يف املقام األولما تتعرض هلا هذه اجملموعات 

 البيئي الناجح.
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واالبتكار  وماألولوية لنشر العل سنادإنظمة على املت أمريكا الشمالية م واالبتكار، حثّ و ما يتعلق ابلعل يفو  -46
دمج معارف الشعوب األصلية، ابلتوازي مع  ،املهمشة واجملموعاتالنساء والشعوب األصلية يف صفوف والتكنولوجيا 

والوقاية من  ،وإدارة الثروة احليوانية ،إنتاج احملاصيلو املياه، و األراضي استخدام  ، ومسائلسيما يف معاجلة التدهور البيئي وال
مقاومة مضادات امليكروابت، عن نظمة يف كيفية ربط �ج صحة واحدة مبناقشات املاقرتح املشاركون أن تنظر و األمراض. 

ألن التهديدات املرتابطة على صحة اإلنسان واحليوان ميكن املصدر وفقدان التنوع البيولوجي، والوقاية من األمراض احليوانية 
 ق على الدخل وسبل العيش والرفاه، خاصة ابلنسبة إىل النساء والشعوب األصلية.عمي أثرأن يكون هلا 

لنساء ل أكثر فائدة يف الوسائل الكفيلة إبدماجبشكل واضح نظمة املواقرتح إقليم أمريكا الشمالية أن تنظر  -47
نظمات اجملتمع، مبا يف ذلك منظمات مل، و يعانون من حاالت ضعف ممنوالشعوب األصلية واألفراد واجملتمعات احمللية 

 القرار. صنعومشاركتهم يف  ،املشرتك لالسرتاتيجيات واملقرتحات والسياسات والربامجالتطوير حقوق املرأة، يف 

 األمساك جلنة مصايد األمساك واملسائل املتعلقة مبصايد
اثبتة  أرصدةشكل عام إىل حدود الحظ إقليم أمريكا الشمالية أن إدارة مصايد األمساك وحوكمتها تستندان ب -48

، هاوحتمض هاات املرتبطة ابملناخ يف النظم البحرية واملائية، مثل ارتفاع درجة حرارة احمليطات وتلوثالتغريّ كما أن دة مسبًقا.  وحمدّ 
إلدارة احلالة الراهنة وذكر اإلقليم أن �ج  والقدرة على الصمود. ،واإلنتاجية ،هتاوهجر األرصدة تقود تغيريات يف مواقع 

، على الصموداالجتماعية والبيئية القدرة مع التحد�ت العاملية املتزايدة املتمثلة يف تعزيز يتعني أن يتكّيف مصايد األمساك 
 والغذائية. لنظم الزراعيةلوتوفري األمن الغذائي والتغذوي، ودعم العمل الالئق، وتقليل البصمة البيئية 

الرباجمي عالقة بني املناخ ومصايد األمساك خاصة حول العمل للكجهة جامعة نظمة  املاقرتح اإلقليم أن تعمل و  -49
كندا والوال�ت   رأتاتساع خربهتا العاملية وعمقها، إىل نظًرا و على اجلانب الفين. ، وكذلك ف والتخفيفاملتعلق ابلتكيّ 

 قع ومطلوب يف هذا اجملال.متو أمر لمنظمة ل يقيادالدور الز�دة أن املتحدة 

مصايد األمساك يف طت الضوء على الفرص املتاحة اليت سلّ  األخريةق إقليم أمريكا الشمالية على األحباث علّ و  -50
والتغذية، األغذية معاجلة أوجه القصور الرئيسية يف من أجل الزرقاء/املائية، األغذية أيًضا املسّماة وتربية األحياء املائية، 

مبسامهة األغذية املائية يف التغذية  ااعرتافً و  .البلدان الناميةاألطفال والضعف اإلدراكي يف هزال حلد من اهبدف وخاصة 
نظمة إىل مناصرة أكثر امل، دعا اإلقليم على املستوى العامليجهود التخفيف/التكيف مع تغري املناخ  العاملية واألمن الغذائي

تقدمي  ابلتوازي مع، يف العامل األمساك وتربية األحياء املائية يف األمن الغذائي والتغذيةمصايد تؤديه بروزًا للدور الذي ميكن أن 
 ة والقادرة على الصمود.املستدام ةاملائياألغذية تعزيز إنتاج من أجل الدعم الفين 

أحد مناصب نظمة، مبا يف ذلك فقدان املضمن وكمة احلالوال�ت املتحدة وكندا التغيريات األخرية يف والحظت  -51
أولوية دورها يف قطاع مصايد األمساك/تربية األحياء املائية. من املنظمة ض أن ختفّ  احتمال إىلوأشارات مساعد املدير العام، 

األمن الغذائي والتغذية وجهود التخفيف/التكيف مع تغري أبمهية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقليم اعرتف و 
املتعلقة  املواضيعضمان مراعاة من أجل قيادهتا بشكل أكثر فعالية تنفيذ نظمة حباجة إىل املن اعترب أو  ،العامل املناخ يف

يف مجيع املنتد�ت الدولية ذات الصلة، مبا مناسب ابحمليطات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألغذية املائية بشكل 
نظمة على ضمان املم مسارات العمل لألعضاء. وحثت كندا والوال�ت املتحدة تقد اإلبالغ عنحتسني  يف ذلك من خالل
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لتنفيذ الفعال للقرارات واملبادرات الصادرة عن جلنة مصايد األمساك من أجل اتكون مستو�ت التوظيف فيها كافية  أن
 وجلا�ا الفرعية.

ه حذر مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، لكنّ الفين العاملي ب إقليم أمريكا الشمالية بز�دة االهتمام أخريًا، رحّ و  -52
وقال إنه منظومة األمم املتحدة،  أعمالنظمة من إدراج البيا�ت أو النتائج غري املتفاوض عليها، من خالل اإلحالة، يف امل

 نظمة.املألجهزة الفنية يف األعضاء من خالل املداوالت داخل اعلى املنظمة املفاهيم  تعرض من ذلك أن بدًال  يفضل

 جلنة الغاابت واملسائل املتعلقة ابلغاابت
حبلول صفرية لغازات االحتباس احلراري صايف انبعااثت حتقيق إقليم أمريكا الشمالية ابهلدف العاملي املتمثل يف  أقرّ  -53

سالمة وجود غاابت أكثر منتصف القرن، وكذلك جناح العديد من أهداف التنمية املستدامة، اليت تعتمد جزئًيا على 
 وإنتاجية. ويف الوقت نفسه، الحظ اإلقليم التحدي املتمثل يف إطعام عدد متزايد من سكان العامل.

العاملي، طلبت كندا والوال�ت املتحدة  املستوىإىل أن الزراعة هي احملرك األكرب إلزالة الغاابت على ونظرًا  -54
 لمنظمة.لالتابعة الفنية  اناللجعلى مستوى التعاون املشرتك بني القطاعات و بشأن ته وز�دنظمة مواصلة العمل امل من
ز�دة القيمة املتصورة للغاابت، من أجل أمرًا ابلغ األمهية القطاعات يف شىت األمن الغذائي  مع لغاابتتعزيز دمج ا عديُ و 

 الصفرية.االحتباس احلراري والوصول إىل صايف انبعااثت غازات ، ووقف إزالة الغاابت

وطلب تناوهلا  ،القضا� التاليةخيص ما  يفني املشرتكوالقلق د إقليم أمريكا الشمالية كذلك على االهتمام أكّ و  -55
 ملنظمة:ا يفالسادسة والعشرين القادمة للجنة الغاابت القادمة الدورة  يف

 حرائق الرباري )أ(
 )الغاابت جمال العمالة يفالبيا�ت احلرجية واإلبالغ بشأن الغاابت (مبا يف ذلك حتسني بيا�ت  )ب(
 الغاابت احلضرية )ج(
  املناخ وصون التنوع البيولوجيتغّري  )د(
 املساواة بني اجلنسني والتنوع )ه(
 االستخدام املستدام للمنتجات احلرجية )و(
 الغاابت/التحريجإعادة أتهيل  )ز(

 املستوىالسلع الزراعية اخلالية من إزالة الغاابت على إمدادات ا ابالهتمام املتزايد بسالسل اإلقليم علمً وأحاط  -56
تعزيز احلوار بني القطاعات واملساعدة يف حتديد من أجل نظمة مبكانة فريدة املأن هذا جمال تتمتع فيه يرى هو و الدويل، 

 مع الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت.جلهود وابلتعاون يف اازدواجية حدوث دون من ، احللول العملية

 النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحية
، وقال إنه جيب بذل املتوخاة التغذيةنتائج  قحتقّ ط إقليم أمريكا الشمالية الضوء على أن النظم الغذائية ال سلّ  -57

ومناسبة وميسورة الكلفة  غذائية آمنةأمناط  احلصول علىمواجهة العوائق اليت حتول دون من أجل املزيد من اجلهود 
دت كندا والوال�ت املتحدة عدم املساواة بني اجلنسني حدّ و لنساء واألطفال. ابلنسبة إىل االناحية التغذوية، وال سيما  من
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ستهالك واال األغذيةللنظم الغذائية غري املستدامة، وسوء التغذية، وعدم املساواة يف احلصول على يف آن مًعا كسبب ونتيجة 
دعم متكني املرأة من أجل زيد من االستثمارات يف النظم الغذائية ضخ املد اإلقليم على أن هناك حاجة إىل واإلنتاج. وشدّ 

املوارد اإلنتاجية والتحكم يف الدخل. من أجل احلصول على " وتعزيز عملية صنع القرار لدى املرأة ةزراعي أعمال ةكرائد"
والنزاعات  ةالعاملياجلائحة آاثر اليت تضاعف من حلرب الروسية يف أوكرانيا، الناجتة عن اأشار اإلقليم إىل األزمات احلالية و 

اجلنس والعمر نوع سب حبفة ومصنّ موثوقة مناسبة من حيث التوقيت و د على احلاجة إىل بيا�ت شدّ و  املناخ، األخرى وتغّري 
أدركت كندا والوال�ت املتحدة ندرة ع سياسات وبرامج قائمة على األدلة. و ضوو تنرية اختاذ قرارات مسحتّفز ميكن أن 

 .تهاالغذائية وكلف األمناط، مثل سوء التغذية وجودة ويةنتائج التغذالية اليت تقيس آاثر هذه األزمات على و البيا�ت التغذ

لبلدان بشأن لاملشورة  إلسداء) واستخدامه 2031-2022نظمة على تنفيذ إطارها االسرتاتيجي (املشجع اإلقليم و  -58
لنظم الغذائية من شأ�ا تغذية الناس، وال سيما أولئك الذين هم يف أمس احلاجة إليها مثل لسن سياسات األمور الالزمة ل

 .على اختالف مشارهبنالنساء والفتيات، 

على نطاق واسع البيولوجي لألغذية والتدعيم األغذية  تدعيموقال اإلقليم إنه ينبغي للمنظمة أن جتعل  -59
األمن الغذائي، مبا يف ذلك سالمة األغذية وإدماج االستثمارات املتزايدة  حتّفزوأن  ،اإلجراءات األساسية للنظم الغذائية من

 والتغذية، يف اسرتاتيجيات التنمية الزراعية.

األمناط وضع التغذية وحتسني  هبدفزراعة املشورة لوزارات الإسداء نظمة على املحثت كندا والوال�ت املتحدة و  -60
 ل النظم الغذائية.يحتو إطار يف أكثر مركزية  يف مكانةالغذائية 

للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة األولوية سناد من أجل إمنظمة أن تدعم البلدان لل ه ينبغيقال اإلقليم إنو  -61
النهوض ابملشاركة  يف ذلكمبا  ،سياق األمن الغذائي والتغذية، يف على اختالف مشارهبنومحاية حقوق النساء والفتيات 

 تعزيز التغذية ابعتبارها مسؤولية أسرية مشرتكة.من أجل  والفتيانللرجال الفعالة 

عملها  وكذلك يف ،سرتاتيجيةمن أجل حتقيق قدر أكرب من التنوع واإلدماج يف سياساهتا االاملنظمة ميكن أن تعمل و  -62
ملثليات اواألشخاص من  ،اتاملهمشالنساء و الشعوب األصلية تلبية االحتياجات اليت تواجهها نساء  الرامي إىلجمي االرب 

ذوي واألشخاص ، حوأصحاب امليول اجلنسية املغايرة وثنائيي الرو  واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية
 يف سياق األمن الغذائي والتغذية.اإلعاقة، مبا يف ذلك مشاركتهم اهلادفة يف صنع القرار 

األغذية الغذائي" مبا يتجاوز النمط "كلفة رصد وسيع الرامية إىل تنظمة املهود عن أتييده جلاإلقليم  وأعرب -63
 واخلضروات والبقوليات واملنتجات احليوانية. الفاكهة�ت، مثل الغنية ابملغذّ األغذية شمل أيًضا ياألساسية ل
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علمييت  بشأننظمة إىل مواصلة تعزيز مجع البيا�ت وتقدمي املساعدة الفنية املدعت كندا والوال�ت املتحدة و  -64
يف اجملموعات الرئيسية تها وكميالغذائية جودة األمناط ما يتعلق بقياس  ، ال سيما يفاخلاصتني جبمع البيا�ت تنفيذالو تصميم ال

 يوم من حياهتم. 000 1مبا يف ذلك النساء احلوامل واألطفال يف أول  ،املستهدفة

نظم لاقمة املعين بملركز التنسيق  كجهة مضيفةإىل االستفادة من دورها  أيًضا نظمة املدعا إقليم أمريكا الشمالية و  -65
 الغذائية. األمناطحتسني من أجل ضمان أن تدعم هذه التحالفات البلدان يف متكني �ج النظم الغذائية من أجل  الغذائية

 األجهزة املعنية بوضع املعايري
أعرب اإلقليم قد و  يتصدران أولو�ت كندا والوال�ت املتحدة. االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتإن الدستور الغذائي و  -66

ف مع البيئة االفرتاضية التكيّ يف ما خيص وجهود أمانيت الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ألعمال عن تقديره 
 خالل العامني املاضيني.

إقليم أمريكا الشمالية  أعربف مع ُ�ج خمتلفة ومرنة، نظمة والبلدان ابالبتكار والتكيّ املا ابحلاجة إىل قيام اعرتافً و  -67
ال ميكن لالجتماعات االفرتاضية املختصرة  إذملنظمات وضع املعايري، احلضورية إىل استئناف االجتماعات عن تطّلعه 

 .بيئة حضوريةاليت جتري يف املثرية املناقشات و حمل عمليات التبادل احملفزة  حتلّ  أن

قدر من السابقة، الحظ اإلقليم أن املنظمة قد أضافت أكرب اإلقليمي املؤمتر بني يف اجتماعات وعلى النحو امل -68
التحليل العلمي والقائم على ، و : دعم أعمال وضع املعايري، وهيلواليتها األساسيةالوظائف احلامسة أتديتها  عندقيمة ال

نظمة على ضمان استمرار حصول املعت كندا والوال�ت املتحدة شجّ و . هاوتوليف والقيام بدور جتميع املعرفة، األدلة والنزيه
رد املناسبة لتلبية احتياجات الربامج ودعم أنشطة وضع على املوا أمانيت الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

لدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية لاتباع املبادئ التأسيسية من أجل  تني عن القيادة واإلدارة القوياملعايري، فضًال 
 النبااتت.

التوقيت ابلنسبة إىل أعمال وضع املناسبة من حيث إقليم أمريكا الشمالية ابألمهية احلامسة للمشورة العلمية  أقرّ و  -69
يستجيب أن ضمان ومن أجل تقدمي املشورة العلمية. من أجل الدستور الغذائي، ولضمان استدامة التمويل  مواصفات

تقدمي املشورة العلمية للجان الدستور الغذائي بشكل مناسب الحتياجات األعضاء، واصلت كندا والوال�ت املتحدة دعم 
، يسمح بتمويل مناسب وميكن التنبؤ به من كال األجلالقصري والطويل  ينيطريق للمضي قدًما، على املداحلاجة إىل إجياد 

 األم لرب�مج املشورة العلمية.املنظمتني 

املشرتك نظمة لرب�مج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املعلى الرغم من الز�دة يف التمويل الذي تقدمه و  -70
)، CL 163/REPالوثيقة من أجل معاجلة تراكم األعمال ذات الصلة (ومنظمة الصحة العاملية لزراعة األغذية وامنظمة  بني

املعايري القائمة وضع اليت تدعم العلمية دعم توفري املشورة ني من أجل الكافي ةالفنيالتمويل والقدرة أن د اإلقليم على فقد أكّ 
 املتعلقة بز�دة التمويل املستدام، الصادرة عنتوصيات الد اإلقليم إعادة النظر يف أيّ و قلق. لل امصدرً  نيشّكالعلى العلم 

جمموعة العمل املفتوحة العضوية التابعة للجنة الزراعة واملعنية بتمويل بر�مج املشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية 
نظمة املاقرتحت كندا والوال�ت املتحدة جتديد املناقشات املتعلقة ابآلليات الفعالة داخل و . والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

 ا أو بوسائل أخرى يف تقدمي املشورة العلمية.ملسامهة ماليً من اجلهات الفاعلة من غري الدول كي تتمكن ال
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والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بر�مج املشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية قدرة ن واعرتف اإلقليم أب -71
توقف على إمكانية الوصول إىل جمموعة مستدامة من اخلرباء. هي أمر ي تقدمي توصيات تتعلق بسالمة األغذية على

يف جماالت تقييم هم وتدريبمبادرات لتوظيف خرباء جدد ان تقوداألغذية والزراعة منظمة الصحة العاملية ومنظمة  إن قالو 
يف استدامة اخلربة العلمية. بل كذلك ، فحسباقرتحت كندا عدم النظر يف خيارات التمويل و خملفات مبيدات اآلفات. 

املوارد والعمل املفروضة على قيود الأساسًيا يف معاجلة عنصرًا  كذلكيشّكل   يف الوقت الراهناجليل القادم من اخلرباء فتدريب 
 ملواجهة الطلب املتزايد.الالزمة وارد يتمتع ابملعلمية المشورة ستدام للمبر�مج حتقيق حنو 

أمني االتفاقية  استبدالمن أجل نظمة على شفافية عملية التوظيف اليت جرت املشكر إقليم أمريكا الشمالية و  -72
. منصبه، أسامة الليسياجلديد الدكتور تويل األمني مع  ةجيدتتمتع مبكانة االتفاقية وقال إن الدولية لوقاية النبااتت. 

من أجل املضي قدًما إىل العمل مع مجيع األطراف املتعاقدة يف االتفاقية عن تطلعهما كندا والوال�ت املتحدة   وأعربت
 .الليسييف ظل قيادة السيد ألهداف االسرتاتيجية لالتفاقية اب

مصدر قلق كبري مع تزايد الطلبات على أمانة االتفاقية زالت تشكل ال والقدرات ن التوظيف أباإلقليم واعرتف  -73
 قدومنظمة على دعم املع إقليم أمريكا الشمالية شجّ و تقدمي املزيد من خدمات الصحة النباتية. وتوقع البلدان منها 

 :القيام مبا يلي من خاللالليسي  السيد

واإلجراءات املستقبلية اليت تتطلب ال بشأن األعمآراء أعضاء االتفاقية لنظر يف من أجل اإاتحة الوقت له  -أ
 ؛هذه اآلراء وتقديرها وتقييم، املعني حديثًااألمني بصفته عنايته 

أتكيد التسلسل اإلداري بني األمني اجلديد واملدير العام املساعد حىت حتافظ االتفاقية على طابعها شبه و -ب
 املستقل ودورها املهم يف اهليكل العام للمنظمة؛

يف املستقبل، والتعيني التوظيف بشأن سرتاتيجية جديدة اخطة وعرض اجلديد من تقييم األمني متكني و  -ج
ستبقاء وإطالة شروط اخلدمة للموظفني بعقود قصرية األجل، االلتمديد و ليف ذلك األساليب اجلديدة  مبا

 وخاصة أصحاب األداء العايل؛
استكشاف شراكات جديدة من أجل اجلديد يف الوصول إىل أصحاب املصلحة اخلارجيني األمني دعم و  -د

 موارد جديدة لالتفاقية.توافر قد تؤدي إىل حمتملة 

 اسرتاتيجية القطاع اخلاص
�ج إحاطة بشأن نظمة، امليف شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص ، مدير Alex Jonesم السيد قدّ  -74

ل حوّ قد اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص القطاع اخلاص. وقال إن تنفيذ حيال إشراك املنظمة 
نظمة حالًيا امليف يوجد وقال إنه شراكاهتا مع القطاع اخلاص.  إطار من جتنب املخاطر إىل الوعي ابملخاطر يفاملنظمة �ج 
قطاعات الللوصول إىل  ةمضاعفعوامل قدراهتا كإىل نظرًا  ،عيات القطاع اخلاصعلى املشاركة مع مجا، وأّكد رمسيً  ااتفاقً  43

ذلك  يف ، مبااملراد إشراكهمحتديد الشركاء من أجل قت معايري االسرتاتيجية طبّ املنظمة إىل أن  Jonesالسيد أبكملها. وأشار 
 امللكية الفكرية.تطال خماطر أو ، أتثري غري مسوغجتنب أي ميزة ظاهرة وغري عادلة، أو 
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يبعث إلشراك القطاع اخلاص األغذية والزراعة  منظمةقال إقليم أمريكا الشمالية إن التنفيذ اجلاري السرتاتيجية و  -75
الناقصة التمثيل،  األقاليمز�دة عدد املنظمات الشريكة، ال سيما يف إمكانية ، وينبغي للمنظمة أن تنظر يف على األمل

املنظمة هود عن أتييده جلإقليم أمريكا الشمالية  وأعرباألولوية للتواصل مع الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم.  وإسناد
مبا يف ذلك النظم الغذائية املستدامة واألمن الغذائي وتغري املناخ والتنمية  ،تعزيز وتوثيق فوائد التجارةمن أجل املستمرة 

التجارية ظم والنُ طر ر القدرات واألُ مواصلة تقدمي أنشطة املساعدة الفنية اليت ميكن أن تطوّ نظمة على املع املستدامة، وشجّ 
ا دعو  مشاركة األعضاء يف نظام التجارة العاملي وحتقيق فوائد التنمية املستدامة املرتبطة هبا.نطاق توسيع من أجل الالزمة 

 .و منتظمابلنتائج على حن أمريكا الشمالية إىل إبالغ األعضاءإقليم 

لمنظمة أن تواصل السعي إىل املشاركة مع أصحاب املصلحة لتعبئة معارف القطاع اخلاص ه ينبغي لقال اإلقليم إنو  -76
اليت تتسم أبمهية ابلغة ، التكنولوجيات البيولوجيةيف تطوير وتنفيذ التكنولوجيات اجلديدة واألدوات املبتكرة، مثل  هوخربات

 .يف الوقت ذاته مع ضمان حياد املنظمة ،املستدامةحتقيق أهداف التنمية من أجل 

الصغرية  الشركاتليشمل القطاع اخلاص التواصل مع تعميق من أجل لمنظمة لر إقليم أمريكا الشمالية تشجيعه كرّ و  -77
 .الناقصة التمثيلاملنظمة عن املشاركة األكثر تنوًعا من أقاليم  واملتوسطة احلجم، فضًال 

توضيح الطرق اليت ميكن من أجل نظمة ابستعراض وتطوير الرتتيبات املاإلقليم أنه من املناسب أن تقوم ويرى  -78
 للقطاع اخلاص من خالهلا املشاركة مع األعضاء يف اجتماعات املنظمة ومبادراهتا الرمسية.

الستفادة الكاملة تحقيق ااإلقليم أن املنظمة لديها فرصة ل يرىالقطاع اخلاص، إشراك من خالل اسرتاتيجية و  -79
التكنولوجيا و لعلوم واالبتكار تطبيق ادت كندا والوال�ت املتحدة على الدور املركزي لأكّ و فوائد التكنولوجيا يف الزراعة.  من

 يف هذا اجملال.

نظمة املع اإلقليم تغري املناخ، شجّ اخلاصة بثة م واالبتكار واالسرتاتيجية احملدّ و مع اعتماد االسرتاتيجية اجلديدة للعلو  -80
القطاع اخلاص، واالستفادة من الشراكات إلشراك على استكشاف أوجه التآزر بني عملها يف هذه القطاعات و�جها القوي 

 حتفيز االبتكار يف النظم الغذائية.هبدف  ،تغري املناخجماالت يف كل من اجملاالت العلمية و 

شركاء ال إشراكنظمة على ضمان ختصيص موارد كافية ضمن امليزانية العادية لدعم املإقليم أمريكا الشمالية  حثّ و  -81
  القطاع اخلاص.من 

وطلب إبالغ األعضاء ابلتحديثات، مبا يف ذلك لقطاع اخلاص املعنية اباجملموعة االستشارية ب اإلقليم إبنشاء رحّ و  -82
 توقيت االنتهاء من االختصاصات، واجتماعات اجملموعة.

القطاع اخلاص يف الدورة الثالثة إشراك إىل حتديث خطة تنفيذ اسرتاتيجية  هعتطلّ عن يم أمريكا الشمالية إقلأعرب و  -83
 .2022 رانو/حزيللمجلس يف يونيالسبعني بعد املائة والدورة  ،2022 أ�ر/مايويف والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج 
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، ومقاومة مضادات فريقيةاخلنازير األمحى �ج صحة واحدة، و املناقشة اإلقليمية بشأن 
 والدستور الغذائي امليكروابت،

نظمة، ورئيسة فريق دعم الربامج العاملية، امليف رئيس املسؤولني البيطريني ، Keith Sumptionالسيد م قدّ  -84
اخلرباء فريق ، عرًضا عن التطورات الدولية بشأن �ج صحة واحدة، مبا يف ذلك إنشاء Rosanne Marchesich السيدة

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بني  الثالثيةنطاق الشراكة وتوسيع  ،صحة واحدةالرفيع املستوى املعين ب
وأنشأت . كامًال ا  بر�مج األمم املتحدة للبيئة ابعتباره شريكً  تشملة رابعيلتصبح شراكة واملنظمة العاملية لصحة احليوان 

 كل من املنظمات الدولية األربع من خالل املشاورات.حالًيا  تنظر فيها  خطة عمل مشرتكة للصحة الواحدة ةالرابعيالشراكة 

الستخدام الفعال لربوتوكوالت ابإقليم أمريكا الشمالية أشاد انتشار محى اخلنازير األفريقية،  الوقاية منمن أجل و  -85
مكافحة محى اخلنازير  خاللو  للصحة احليوانية واعتبارات األمن الغذائي.د أمهية البنية التحتية اإلخطار واإلخطار املبكر وأكّ 

 ،املرض والقضاء عليه هذا على اخلاصة ابلسيطرةأفضل املمارسات على كندا والوال�ت املتحدة اطلعت  ، األفريقية
يوجد فيها اليت لبلدان ودعم اوالصحة لنظافة الصحية تلك املتعلقة ابمبا يف ذلك  ،تطبيق هذه املمارسات على اعتوشجّ 
ع اإلقليم ج األمن البيولوجي لدعم سبل العيش. ولتعزيز التأهب، شجّ أصحاب احليازات الصغرية من خالل �ُ  من ونمزارع

، مبا يف ذلك محى اخلنازير األفريقيةتفشي  ملواجهة استعدادهاتقييم مدى من أجل نظمة على مساعدة البلدان احملتاجة امل
 خطط االستعداد.

ابألمن الغذائي والزراعة  ةاملتعلقاألعمال نظمة لنهج صحة واحدة يف املعن تقديرها إلدماج  ت الوفودأعربو  -86
املستدامة وسالمة األغذية ومقاومة مضادات امليكروابت والتغذية وصحة احليوان والنبات ومصايد األمساك/تربية األحياء 

ماليني دوالر أمريكي يف هذا الصدد  10املائية وسبل العيش. وأشارت الوال�ت املتحدة إىل مسامهتها األخرية البالغة 
خطة العمل مواصلة إعداد إىل عه عن تطلّ أمريكا الشمالية وأعرب إقليم يز املؤسسي لنهج صحة واحدة. أجل التعز  من

أبعمال على أنه ينبغي استشارة الدول األعضاء وإبقائها على علم ت الوفود دوشدّ  .الواحدة للصحةاملشرتكة الرابعية 
 واحدة.الصحة املتعلقة ابلة الرابعي الشراكة

قاومة مضادات اخلاصة مبنظمة املبت كندا والوال�ت املتحدة بتلقي حتديثات بشأن تنفيذ خطة عمل رحّ و  -87
 ،لنظام املتكامل الثالثي ملقاومة مضادات امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابتاملتعلقة ابنظمة املأنشطة و امليكروابت، 

 .كروابتمنصة البيا�ت للرصد الدويل ملقاومة مضادات امليوتنفيذ 

توجيهية ومصطلحات  امعلومات قّيمة (أي خطوطً للدستور الغذائية تتيح التوجيهية  وأقر اإلقليم أبن اخلطوط -88
عت كندا والوال�ت شجّ و  نظمة يف تنفيذ خطة عملها اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت.املومبادئ) ميكن أن تساعد 

البيطرية يف جماالت  العقاقريتوحيد إجراءات من أجل نظمة على دعم جهود املنظمة العاملية لصحة احليوان املاملتحدة 
املنخفضة لبلدان لنظمة على تقدمي املساعدة امل االتصنيع، وممارسات التوثيق، وممارسات التخزين وممارسات اإلدارة، وشجعت

ع . وشجّ احليوا�تلدى  املستخدمة امليكروابت مضادات على ابلرقابة املتعلقة الضوابط تعزيزمن أجل  ة الدخلاملتوسطو 
 نظمة على مواصلة تقدمي الدعم والتوجيه للدول األعضاء بشأن خطط عملها الوطنية.املاإلقليم 

واالضطالع بسائر االلتزامات  مشاوراتمنتظمة وإجراء  حتديثاتتوفري  نظمةامل من الشمالية أمريكا إقليمطلب و  -89
عت كندا ، شجّ ذلكمع الدول األعضاء. واتساًقا مع الشفافية واملشاركة  لز�دة مواقفها واستخدام الرابعي العمل بشأن
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 األربعاملنظمات يف نظمة على البحث عن فرص لز�دة املواءمة وتبسيط احملتوى وتقليل االزدواجية املوالوال�ت املتحدة 
 .مجيعها

من أجل النظم الغذائية ضمن  الالزممنظمة أن تدرس التغيري السلوكي غي لله ينبإقليم أمريكا الشمالية أنيرى و  -90
 واحدة، مبا يف ذلك تدريب املهنيني.الصحة الاعتماد أفضل ممارسات 

 لصحة البيئية.املتعلقة ابواحدة الصحة النظمة على مواصلة استكشاف دورها يف اعتبارات املاإلقليم  حثّ و  -91
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 الفاقد واملهدر من األغذية

غذائية النظم المساهم يف حتقيق كعنصر رئيسي األغذية  الفاقد واملهدر من دعم األعضاء يف احلد من من أجل و  -92
 :القيام مبا يلي نظمة علىاملع إقليم أمريكا الشمالية قادرة على الصمود، شجّ الستدامة و امل

يف فجوات العاجلة ممن أجل وجودة البيا�ت، ال سيما من األغذية حتسني بروتوكوالت قياس الفاقد  -أ
، والسلع التجهيزما قبل احلصاد والتصنيع/ مرحليتالرئيسية، مثل اإلمدادات البيا�ت يف مراحل سلسلة 

 واخلضروات؛الفاكهة مثل  ،األساسية
 هبدف، الفاقد واملهدر من األغذيةاحلد من بشأن للمنظمة املنصة الفنية حتسني تنظيم املعلومات على و  -ب

 حتسني إمكانية الوصول إىل االسرتاتيجيات الوطنية ودراسات اجلدوى وخطط التنفيذ؛
الفاقد واملهدر اختاذ إجراءات بشأن من أجل "دراسة اجلدوى" إعداد إجراء التحليالت اليت تساعد يف و  -ج

نمذجة من أجل اللتحديد و لاحللول املختلفة يف شىت كلفة ، مبا يف ذلك الفعالية من حيث الاألغذيةمن 
 املناخ (على سبيل املثال انبعااثت على مؤشرات التغذية وتغّري من األغذية واملهدر فاقد التقييم آاثر احلد من 

 ؛يف املنظمة  املناختغّري سرتاتيجية اخلاصة باالو  لتغذيةا غاز امليثان)، ال سيما تلك املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية
 تطوير واعتماد حلول مبتكرة ملنعبشأن ، حوالربالكلفة ت احلالة وحتليل تبادل األدلة، مبا يف ذلك دراساو  -د

ج االقتصاد الدائري. مبا يف ذلك �ُ ه، ، اسرتداد القيمة منوعندما ال ميكن تفاديه، األغذيةالفاقد واملهدر من 
وتوجيه األغذية  ،يف حماداثت وسياسات الزراعة املتجددةالعضوي تعزيز التسميد  على ذلك ومشلت األمثلة

 اإلنتاج احليواين عندما تفي ابملتطلبات التنظيمية؛ مساراتغري الصاحلة لألكل إىل 
د القطاعات، واستكشاف شراكات جديدة، ومواءمة اجلهود العاملية تعدّ امليف تعزيز التعاون  ارستمر الاو  -ه

القطاع إلشراك  األغذية والزراعة منظمةمن تنفيذ اسرتاتيجية  كجزءالفاقد واملهدر من األغذية  بشأن 
 اخلاص.

 احلوكمة

ألمم اتبعة لنظمة بصفتها وكالة متخصصة املالداخلية القوية يف  احلوكمةأمريكا الشمالية على أمهية إقليم  دشدّ  -93
ببعض األعمال اليت قامت احلوكمة، وأشادات املنظمة على مواصلة االهتمام مبسائل  ت الوال�ت املتحدة وكنداحثّ و املتحدة. 

، وحتسني املساءلة الداخلية من خالل املوارد البشرية، ومكتب املفتش العام، وإصالحات عملياهتالتبسيط نظمة املهبا 
 . مع األعضاء املشاورةسرتاتيجيات والسياسات من خالل ز�دة اال وضع عندز�دة الشفافية ، و أخرى

اآلراء وتعزيز التحالفات يف توافق لتحقيق الوره الفريد وقدرته على بناء جسور أمريكا الشمالية إىل منظإقليم أشار و  -94
أمريكا الشمالية التزامه ابلعمل  إقليم دأكّ و املنظمة بواليتها. تزيد من وفاء اليت ميكن أن  ،غري التقليدية القائمة على القضا�

 وتعزيز والتحالفاتالشراكات إرساء األقاليم من أجل  يف شىتحلول توافقية، ابلتنسيق مع الدول األعضاء إجياد حنو 
 .منها القائم
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تحقيق أهداف التنمية املستدامة ابعتبارها الركيزة األساسية ل الطابع األويل أشارت الوال�ت املتحدة وكندا إىلو  -95
القرار يف األمانة ويف مجيع منتجات يكون صنع أن مهية وذّكرات أب)، 2031-2022(للفرتة لمنظمة للإلطار االسرتاتيجي 

نظمة إىل أن تكون منوذًجا بني وكاالت األمم املتحدة املتخصصة املا تودعفقط، واألدلة  ومالعل قائًما على لمنظمةية لسياساتال
اًما تدعم نظوالكفاءة واألمهية والشفافية واخلضوع للمساءلة ة يفعالمن منظمات األمم املتحدة تتسم ابلمنظمة بوصفها 

واالتفاق من اللغة اليت مت التفاوض  نظمةاملضرورة أن تستفيد ًدا د إقليم أمريكا الشمالية جمدّ أكّ و دولًيا قائًما على القواعد. 
 عليها دولًيا يف اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وبراجمها ومنتجاهتا.

حلفاظ على كفاءة من أجل ا هاالقائمة ومتكيناحلكومة نظمة على تعزيز هياكل املت أمريكا الشمالية حثّ و  -96
 اجمللس واملؤمتر.كل من يف   ،صنع القرار وحتسينهاعملية و  اتالتوجيه

ستعراض التنظيم ال نظمة اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للجدولة الزمنية السريعةاملأمريكا الشمالية من إقليم  طلبو  -97
، ألعضاءلبشأنه تقرير  وإصدار هذا االستعراض وإجراء ،2021لعام ، املخطط له واملؤجل وحدة التفتيش املشرتكةة لواإلدار 

مع مالحظة دور وحدة التفتيش املشرتكة ابعتبارها هيئة الرقابة اخلارجية املستقلة الوحيدة يف منظومة األمم املتحدة واملكلفة 
نظمة بصفتها جهة فاعلة يف منظومة األمم املمسؤولية كذلك على نطاق املنظومة، و  والتحقيقإبجراء التقييم والتفتيش 

السيد ا مع التقدير ابلتزام املدير العام أمريكا الشمالية علمً  إقليم أحاطو بشكل كامل مع عملها. وتتآزر املتحدة تتعاون 
 يف مالحظاته اخلتامية ابلقيام بذلك على وجه السرعة.شو دونيو الذي أعرب عنه 

ا إىل أن هذه حوكمة املنظمة وإدارهتا، مشريً خيص يف ما التقييم يف الوقت املناسب و اعتماد التقدير اإلقليم وواصل  -98
على تعليقات بشأن يف الوقت ذاته الفرص تتيح للمنظمة وسيلة إلثبات فعالية اإلصالحات اإلدارية األخرية، مع احلصول 

أتدية وضمان استمرارها يف  تهاواليلاملنظمة تنفيذ  زاليت ميكن أن تعزّ و اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام أو التطوير 
 األغذية والزراعة. ملواجهة التحد�ت العاملية املستمرة والناشئة يف جمايلاهلدف املتوخى منها 

 حتقيقاتنظمة على وضع إجراءات للحاالت اليت تنطوي على املعت الوال�ت املتحدة وكندا ، شجّ مماثل وعلى حنو -99
 ،JIU/REP/2018/4و، JIU/REP/2020/1الواثئق يف  واردةلرئيس التنفيذي للوكالة (بناًء على توصية بشأن ا

منظومة األمم املتحدة وأفضل ممارسة إلدارة املخاطر يف )، وهي إحدى أولو�ت أمريكا الشمالية JIU/REP/2009/8و
 آخر. تواجه فيه املنظمة أي حتقيق أو ادعاء أو أي حتدٍ جمموعة عمل أساسية للمضي قدًما يف وقت ال أيًضا التنظيمية، وهي 

 للبيا�تع إقليم أمريكا الشمالية املنظمة على املراجعة املنتظمة الرقابة على التمويل واملصروفات، شجّ  خيصما  ويف -100
الحظت الوال�ت املتحدة و اليت مل تتم معاجلتها.  للقلق ةاملثري االت اجملوأشار إىل اخلصوم غري املمولة ابعتبارها أحد  ،املالية

 ضرورةعت املنظمة على إعادة التأكيد على وكندا اخنفاًضا طفيًفا يف معدل مدفوعات األعضاء لالشرتاكات املقدرة، وشجّ 
تنفيذ  املالية للمنظمة واحلفاظ على قدرهتا على السالمةمحاية من أجل د سداد املستحقات ابلكامل ويف الوقت احملدّ 

 .وبراجمها واليتها

ع إقليم أمريكا الشمالية على وضع معايري وإجراءات يتفق عليها األعضاء، لمنظمة، شجّ ليف سياق االستقرار املايل و  -101
توضيح وتعزيز عملية التقدم بطلب الستعادة حقوق التصويت من أجل مع النصوص األساسية للمنظمة، يتماشى مبا 
 عامني.تزيد عن لدول األعضاء اليت عليها متأخرات ابلنسبة إىل انظمة املطريق مؤمتر  عن
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رة اليت وجهها املدير العام ما يتعلق ابلرقابة املالية، أعرب إقليم أمريكا الشمالية عن تقديره للدعوات املتكرّ  يفو  -102
وأعرب عن اتفاقه رة، ز�دة املسامهات الطوعية للمنظمة مقارنة ابمليزانية املقدّ  أثردول األعضاء للنظر يف إىل اللمنظمة ل

املمولة من املسامهات الطوعية.  أبنشطة املنظمة ينبغي للدول األعضاء تعزيز الرقابة وز�دة الوعيالرأي أبنه  يف
طر الربجمة القطرية، أُ  إبعداد ليتها اخلاصةعم بشأننظمة املالسياق، اقرتحت الوال�ت املتحدة وكندا بدء حوار مع  هذا يفو 

، مع مراعاة ةطار التعاون من أجل التنمية املستدامة لألمم املتحداخلاصة إبصالح اإلمبا يف ذلك ضمان مواءمتها مع عملية 
 ،لدى األعضاء ةابلربجمة القطريواألخذ بعني االعتبار ز�دة االهتمام ، عند املوافقة عليهاورقابتها مساءلة الدول األعضاء 

املسارات الوطنية، بشأن نظمة املوعمل مركز املتابعة الذي تستضيفه  2021ن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام م ةالنابع
تعديالت إجراء انعدام األمن الغذائي العاملي بسبب احلرب الروسية يف أوكرانيا واحلاجة إىل  لز�دة حدة تردينتيجة كو 

 يف األغذية واألمسدة. ةالنقص احملتملأوجه و اإلمدادات ملعاجلة قضا� سلسلة املستوى القطري  على

مكافحة من أجل سياسات األفضل يف فئتها الدوات و األوتنفذ م تقدّ أن نظمة على املأمريكا الشمالية  إقليم عشجّ و  -103
 صة.وكاالت األمم املتحدة املتخصّ سائر ابلنسبة إىل  حيتذى به تكون مثاًال ، وأن الشفافيةحتقيق الفساد و 

وقش يف إىل أتكيده على نزاهة االنتخاابت داخل منظومة األمم املتحدة، الذي نُ  وأشار إقليم أمريكا الشمالية -104
األعضاء  توصلنظمة تشارك بقوة يف تيسري املى ير رغبته يف أن وأّكد جمّدًدا ، )CL 2021/LIM/1(لمؤمتر لالتقرير السادس 

ة ثالثنجاح ل اأعربت الوال�ت املتحدة وكندا عن تقديرمهو  لتصويت.بشأن امدونة سلوك قوية على إىل توافق يف اآلراء 
. 2022-2021الفرتة نظمة لشغل مناصب قيادية منتخبة من قبل األعضاء يف املأجرهتا السري قرتاع ابال شخصية انتخاابت
نظمة والرئيس املستقل للمجلس على مواصلة جهودمها لتطوير املمانة أل عن تشجيعهماكندا والوال�ت املتحدة   وأعربت

 .ز األهداف املشرتكة لألعضاء املتمثلة يف إجراء انتخاابت حرة ونزيهة، وسرية االقرتاع، ومنع تضارب املصاحلمدونة تعزّ 

مع التحرش  اامح مطلقً هتمام ابلرتويج لثقافة عدم التسمواصلة االإىل املنظمة دعا إقليم أمريكا الشمالية و  -105
 ، ابلتوازيب ابلتقدم احملرز يف تعزيز السياسات واملمارسات الوقائيةاجلنسي يف مكان العمل، ورحّ واالستغالل واالعتداء 

وأشاد اإلقليم ابجلهود  معاجلة احلاالت عند ظهورها.من أجل تشجيع ثقافة اإلبالغ املفتوحة واخلطوات االستباقية  مع
 الصدد.اجلارية يف هذا 

ى معاملة مماثلة ملعاملة أقاليم املنظمة األخرى يف مجيع عه أبن يتلقّ د إقليم أمريكا الشمالية من جديد توقّ أكّ و  -106
 ية وعمليات التشاور.عمليات السياساتال

 املالحظات اخلتامية
متيًنا  مسارًا ،الذي يعقد مرة كل عامني ،اإلقليميلمؤمتر الدورة السابعة ل أرست التبادالت املثمرة خالللقد  -107

احملفوفة ابملخاطر النعدام األمن الوقائع املالحظات يف اجللسة اخلتامية وعكست نظمة. اململشاركة إقليم أمريكا الشمالية مع 
دون سابق استفزاز من و احلرب الروسية غري املربرة اندالع قبل   املناخوتغّري  والنزاعات 19-كوفيدالغذائي العاملي الناجم عن  

أشاد املتحدثون بقرار و تفاقم األزمة العاملية. إىل حرب روسيا  فيها الذي تؤدي ةالكبري ابلدرجة أوكرانيا، واعرتفت رمسًيا  يف
نظمة امل ودعابز�دة اجلوع يف العامل  ةروسيالجراءات اإل) الذي ربط بشكل رمسي CL 169/REPنظمة األخري (املجملس 

ويف الوقت املناسب وجيهة إىل توفري املوارد الكافية واالهتمام ابألزمة، مبا يف ذلك عن طريق إصدار توجيهات سياساتية 
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املنظمة استجابة  أنإىل ت الوفود أشار و  واألمسدة. األغذيةجتنب ختزين من أجل  وتشجيع الدول األعضاء على القيام بذلك
 وفعالية.مرونة عل املنظمة أكثر الرامية إىل جفرصة إلظهار آاثر اإلصالحات األخرية هي للحرب الروسية يف أوكرانيا 

نظمة املأن الشراكة القوية بشكل استثنائي بني أمريكا الشمالية و إىل الذين أدلوا ابلبيا�ت اخلتامية املتحدثون وأشار  -108
ألغذية اخلاصة اب دعم العمل املعياري ووضع املعايري دور املنظمة العاملي يف ، وعلىم واالبتكارو التزام قوي ابلعل تقوم على
 االبتكار يؤديهلدور املركزي الذي على اتغري املناخ واسرتاتيجية العلوم واالبتكار اخلاصة بسرتاتيجية الابُأشيد و والزراعة. 

ط إقليم أمريكا الشمالية الضوء على الدور سلّ و سواء. الالتكنولوجي واالجتماعي على يف اجملالني ، نظمةاملحتقيق والية  يف
النظم أوجه التحول يف تسريع لواحلاجة إىل التكنولوجيا  ،النظم الغذائية يف احلد من االنبعااثتتؤديه احلاسم الذي جيب أن 

النظم الغذائية  والفتيات والشباب والشعوب األصلية يف املرأةعلى أمهية ز�دة دور ت الوفود دالغذائية. ويف الوقت نفسه، شدّ 
 للمساواة بني اجلنسني.املنظمة التقدم يف خطة عمل  وشّجعت القادرة على الصمود،

لقطاع اخلاص، ل تها، واسرتاتيجيابملنتجات الزراعيةنظمة للتجارة املفتوحةاملأشاد إقليم أمريكا الشمالية بدعم و  -109
أشار إقليم أمريكا الشمالية إىل و الزراعية. املتعلقة ابألسواق علومات امليف جمال التغذية وأجهزة وضع املعايري، ونظام وعملها 

إىل توافق يف اآلراء األعضاء  توصلنظمة، مبا يف ذلك دعم املنظمة لتسهيل املدعمه القوي ملواصلة التحسينات يف حوكمة 
 الزمنية شأن إعادة اجلدولةوالتزامها العاجل ابلتعاون مع وحدة التفتيش املشرتكة ب ،لتصويتبشأن اعلى مدونة سلوك قوية 

واخلضوع  ملرونةابتوّخى من املنظمة أن تتسم يإنه أمريكا الشمالية وقال إقليم  .، وإجرائهالتنظيم واإلدارة ستعراضالالسريعة 
تطال اليت ملواجهة التهديدات احلالية والناشئة  من الطراز العامليم أدوات ومشورة وسلع عامة تقدّ  أنو والفعالية، للمساءلة 

 ألمن الغذائي العاملي.ا
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مؤمتر اإلقليمي وجدول أعمال اجللسة العامة لل تمهيديةال اتحاطاإل –املرفق ألف 
 غري الرمسي ألمريكا الشمالية

 2022 أبريل/نيسان 11-6، مؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةاإلحاطات التمهيدية لل

 واملنظمةاجلمهور: الوال�ت املتحدة، وكندا، 

 املشاركة يف جلسات اإلحاطة التمهيدية

(بتوقيت  التاريخ والوقت
 شرق الوال�ت املتحدة)

 ةساجلل

 
 

: 2022 أبريل/نيسان 6
 11:00 -9:00الساعة 
 صباًحا

 الغاابتإحاطة متهيدية: 

 األراضي واملياه إحاطة متهيدية:

 : مصايد األمساكإحاطة متهيدية

 التنوع البيولوجي إحاطة متهيدية:

 )بيئة مكان العمل يف املنظمة (التحرش وغريه إحاطة متهيدية:

 قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية إحاطة متهيدية:

 روما توجد مقارها يفوكاالت األمم املتحدة اليت  إحاطة متهيدية:
 
 

: 2022أبريل/نيســـــــــــــــان  7
 11:20 -9:00الســـــــــــاعة 

 صباًحا

 القطاع اخلاص –الشراكات  إحاطة متهيدية:

 الشعوب األصلية –الشراكات  إحاطة متهيدية:

 املساواة بني اجلنسني إحاطة متهيدية:

 التهديدات والطوارئ الناشئة إحاطة متهيدية:

 التجارة إحاطة متهيدية:

االتفاقية الدولية لوقاية و  الدستور الغذائي( املعنية بوضع املعايري ةاألجهزة الدولي إحاطة متهيدية:
 )وغريمها النبااتت

 االبتكارإحاطة متهيدية: 

 اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتتإحاطة متهيدية: 

 إحاطة متهيدية: التكنولوجيا البيولوجية
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 : االتصاالتإحاطة متهيدية

: 2022أبريل/نيســـــــــــان  11
 11:00 -9:00الســـــــــــــــاعة 

 صباًحا

 جلسة سابقة لالجتماع

 غري الرمسي ألمريكا الشماليةاالجتماع الثنائي الرفيع املستوى السابق للمؤمتر اإلقليمي 

 
 

 2022 أبريل/نيسان 14-12، غري الرمسي ألمريكا الشماليةاملؤمتر اإلقليمي 

 اجللسة العامة للمؤمتر اإلقليمي

 اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية املؤمتر اجللسات الرمسية يف

بتوقيت التاريخ والوقت (
 )شرق الوال�ت املتحدة

 اجللسة

: 2022أبريل/نيسان  12
 11:00 – 8:30الساعة 
 صباًحا

 اجللسة االفتتاحية

 حتليل املنظمة لغزو روسيا ألوكرانيا

: 2022أبريل/نيسان  12
 –صباًحا  11:15 الساعة
 من بعد الظهر 1:15

 ،للعلوم واالبتكاراألغذية والزراعة اسرتاتيجية منظمة  (حبضور مسؤولني من املنظمة)
 عملها يف هذا الصدد وخطة

 ،اخلاصة بتغري املناخمنظمة األغذية والزراعة اسرتاتيجية (حبضور مسؤولني من املنظمة) 
 عملها يف هذا الصدد وخطة

: 2022أبريل/نيسان  12
من  3:30 – 2:15 الساعة

 بعد الظهر

بشأن اسرتاتيجية العلوم  مناقشات إقليمية )الوال�ت املتحدة وكنداجلسة مغلقة بني (
 واالبتكار واالسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ

: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30الساعة 

 بعد الظهر

والدورة السابعة  ذائيةحتالفات قمة األمم املتحدة للنظم الغاملبادرات العاملية: : منفصلةجلسة 
 والعشرون ملؤمتر األطراف

: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30 الساعة

 بعد الظهر

 اتالربوتين :منفصلةجلسة 
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: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30الساعة 

 بعد الظهر

 املساواة بني اجلنسني والشعوب األصلية وآاثر تغري املناخ :منفصلةجلسة 

: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30الساعة 

 بعد الظهر

 جلنة مصايد األمساك :منفصلةجلسة 

: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30الساعة 

 بعد الظهر

 جلنة الغاابت :منفصلةجلسة 

: 2022أبريل/نيسان  12
من  5:00 – 3:30الساعة 

 بعد الظهر

 النظم الغذائية من أجل حتسني األمناط الغذائية :منفصلةجلسة 

: 2022أبريل/نيسان  13
 11:00-9:00 الساعة
 صباًحا

 (حبضور مسؤولني من املنظمة) كوفيد والنظم الغذائية القادرة على الصمود

: 2022أبريل/نيسان  13
 –صباًحا  11:00الساعة 
 ظهرًا 12:00

 جلسة مغلقة لسفريي أمريكا الشمالية

: 2022أبريل/نيسان  13
من  4:00 – 1:00 الساعة

 بعد الظهر

 (جلسة مغلقة) احلوكمة

: 2022أبريل/نيسان  13
من  4:15 – 3:15 الساعة

 بعد الظهر

 جلسة منفصلة: األجهزة الدولية املعنية بوضع املعايري

 – 3:15 أبريل/نيسان 13
 من بعد الظهر 4:15

 : اسرتاتيجية القطاع اخلاصجلسة منفصلة

: 2022أبريل/نيسان  13
من  4:15 – 3:15 الساعة

 بعد الظهر

مقاومة مضادات و ، اتساع نطاق الشراكة الثالثيةالصحة الواحدة ( جلسة منفصلة:
 )محى اخلنازير األفريقية، و امليكروابت
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: 2022أبريل/نيسان  13
من  4:15 – 3:15 الساعة

 بعد الظهر

 الفاقد واملهدر من األغذية جلسة منفصلة:

: 2022أبريل/نيسان  13
من  5:00 – 4:15 الساعة

 بعد الظهر

 اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية املؤمتر  جلسة إعداد تقرير

: 2022أبريل/نيسان  14
 10:00 – 9:00 الساعة
 صباًحا

غري لمؤمتر اإلقليمي لالدورة السادسة استعراض اعتماد املنظمة للتوصيات الصادرة عن 
 ألمريكا الشماليةالرمسي 

: 2022أبريل/نيسان  14
من  2:00 – 1:00 الساعة

 بعد الظهر

 حدث رفيع املستوى
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 قائمة املشاركني –املرفق ابء 

 كندا

 الزراعة واألغذية الزراعية يف كنداوزارة 

Paul Samson وزيرال، مساعد �ئب 
Tom Rosser ،وزيرال�ئب  وكيل 

Aaron Fowlerنيالزراعي نيملفاوضوكبري ا، ، املدير العام 
Marie-Noëlle Desrochersمديرة تنفيذية ، 

Lisa Charetteمديرة ، 
Claire Mullenمديرة ، 
Daryl Nearingئب مدير� ، 

Diane McLaughlinئب مدير� ، 
Patrick Verreaultئب مدير� ، 
Sandra Newsomeئب مدير� ، 

Lisa Wellman-Pattersonئب مدير� ، 
Joe Hawkinsئب مدير� ، 

David Turcotteئب مدير ابلوكالة� ، 
Brad Fraleigh يف جمال العلوماملديرين ، كبري 
Anna Larsonكبرية حمللي السياسات ، 

Asha Creftكبرية حمللي السياسات ، 
Zeshawn Awanكبري حمللي السياسات ، 

Darlène Dessureaultكبرية حمللي السياسات التجارية ، 
Moriah Lepage موظفي الربامج ة، كبري 

François Cloutierحملل ، 
Bipasha Chakravarty سياساتال، حمللة 

Tim Mcallisterابحث علمي ، 
Marjorie Herculeحمللة السياسات ، 

Tonya Templeحمللة السياسات ، 
Meredith Marshallحمللة السياسات ، 
Kathryn Forrester التجارية، مستشارة يف جمال السياسات 
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 يف كندا العامليةوزارة الشؤون 

Christine Campbell ،عامةالديرة امل 
Hong-Won Yu ،ديرامل 

Flora Makئب مدير ابلوكالة� ، 
Soraya Hassanaliئب مدير� ، 
Heather McBrideئب مدير� ، 

Anatoliy Shatkovskyyكبري احملللني ، 
Jill Guerraكبرية املستشارين ، 

Olusola Sotundeكبرية احملللني ، 
Elizabeth Brillantحمللة ، 

Paul Sjoberg، مسؤول عن السياسات 
Nicole Brandtحملل السياسات ، 

Pierre-Luc Saindon ،السياسات حملل 

 األغذية لتفتيشالوكالة الكندية 

Reem Barakatئب املدير� ، 

 مقارها يف رومابعثة كندا الدائمة لدى وكاالت األمم املتحدة اليت يوجد 

Elissa Golbergالسفرية واملمثلة الدائمة لكندا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما ، 
Maarten de Groot ،ةالدائم ة�ئب املمثل 

Julie Émond ،ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل 

 عالقات التاج والسكان األصليني وشؤون مشال كنداوزارة 

Christopher Starrحمّلل ، 

 مصايد األمساك واحمليطات يف كندا وزارة

Renée Sauvéمديرة ، 
Rose Labreche إدارية، مسؤولة 
Seth Reinhart إداري، مسؤول 

Barry Greenإداري ، مسؤول 
Benny Guttmanحملل السياسات ، 

Nadija Paznarكبرية املسؤولني ، 
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 االصحة يف كندوزارة 

Meghan Quinlan ،مديرة 
Jeffrey Leung حمللي السياسات، كبري 

 اكند  يف املوارد الطبيعية وزارة

Maureen Whelan ،مديرة 
Christa Mooneyكبرية مستشاري السياسات ، 

 الوكالة الكندية للصحة العامة

Steven Sternthal ،دير العامامل 
Carolee Carsonمديرة ابلنيابة ، 

Linda Ristaniمديرة ، 
Tanya Laryمديرة ، 

Janelle Lanoix إدارية، مسؤولة 
Kyna Caminiti ية، مسؤولة إدار 

Stavroula Tsamitrosكبرية حمللي السياسات ، 
Andréanne Goyetteكبرية حمللي السياسات ، 

 وزارة العالقات الدولية والفرانكوفونية يف حكومة كيبيك

Rachel Levesque ، ةالعالقات الدولية مستشار 

 

 الوال�ت املتحدة األمريكية
 نيف واشنط األمريكيةوزارة الزراعة 

Alan Huddlestone ،توالنباات تلحيوا�ل التفتيش الصحيدائرة ، مدير 
Andrian McAdams ،دائرة الزراعة اخلارجية، أخصائي يف التجارة الدولية 

Anna Lieth ،دائرة الزراعة اخلارجية، يف التجارة الدولية ةأخصائي 
Caitrin Martin ،دائرة الزراعة اخلارجية، كبري مستشاري السياسات 

Cathy McKinnell ،دائرة الزراعة اخلارجية، مديرة القسم 
Claire Cvitanovich، دائرة الزراعة اخلارجية، خبرية اقتصادية دولية 

Dan Kovich ،دائرة الزراعة اخلارجية، مستشار علمي 
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Elise Golan ،مكتب كبري اخلرباء االقتصاديني ،مديرة شعبة التنمية املستدامة 
Jean Buzby مكتب كبري اخلرباء ، وزارة الزراعة األمريكيةيف  لفاقد واملهدر من األغذيةاب االتصال املعين، مكتب

 االقتصاديني
Jennifer Conje ، غاابت الوال�ت املتحدة دائرة السياسات،�ئب مدير شؤون 

Joe Hain/الزراعة اخلارجية دائرة، الشؤون املتعددة األطراف، مدير، املنظمات الدولية 
Ken Lowery مكتب هيئة الدستور الغذائي يف الوال�ت املتحدة، لقضا� الدوليةي احملل، كبري 

Marielsie Avila ،الزراعة اخلارجية دائرة، كبرية مستشاري السياسات 
Mark Myers، اخلارجيةالزراعة  دائرة، متخصص يف التجارة الدولية 

Neena Anandaraman ، مكتب كبري العلماء، سياسات العلوم البيطرية ة يفمستشار 
Paul Welcher ،الزراعة اخلارجية دائرة، مستشار يف جمال العالقات الدولية 

Sean Cox ،الزراعة اخلارجية دائرة، امللحق الزراعي 
Yibo Woods ،والتغذية ائرة األغذيةد، كبري األخصائيني يف التغذية/املنسق العاملي 

 بعثة الوال�ت املتحدة لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما:

Cindy McCain ، ةالدائم ةوممثل ةسفري 
Jennifer Harhigh ، املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، ميسرة بعثةال�ئب رئيس 

Alison Storsve ،القسم السياسي االقتصادي ةرئيس 
Hammad Hammad ،مسؤول عن الشؤون السياسية واالقتصادية 

Silvia Giovanazzi ،بر�مج الشؤون السياسية واالقتصادية ةأخصائي 
Sean Cox وزارة الزراعة األمريكية( اخلدمات الزراعية اخلارجية، ملحق( 

Nathan Millerالزراعة األمريكيةوزارة ( الزراعة ، أخصائية يف جمال( 
David Hegwoodالوكالة األمريكية للتنمية الدولية( بري موظفي التنمية، ك( 

 

 :وزارة اخلارجية األمريكية يف واشنطن

Michele Sison ،ةمكتب شؤون املنظمات الدوليالوزير،  ةمساعد 
Nerissa Cook� ،ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، وزيرال ةمساعد ئب 

Adam Cornish، مكتب السياسات الزراعيةمستشار زراعي ، 
Corey Watts، مكتب السياسات الزراعيةحمّلل برامج ، 

Deidre Warner-Kramer ،مكتب محاية البيئة البحرية، �ئب املدير 
Jack Bisase،  ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، ألمن الغذائيامستشار 

Jeffrey Giauqueمدير مكتب السياسات الزراعية ، 
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Jessica Kuntz، ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، مسؤولة شؤون االقتصاد 
John Tuminaro،   ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، ألمن الغذائياكبري مستشاري 

Makarios Jackson ،ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، مسؤول متخصص يف اإلدارة 
Paul Brown العاملي األمن الغذائي، منسق، مكتب 

Rebecca Wintering ،مكتب محاية البيئة البحرية، مسؤولة 
Robert Boenish، ةمكتب شؤون املنظمات الدولي، األمن الغذائي مستشار 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف واشنطن:

Jeff Goldbergئب مساعدة املدير ابلوكالة� ، 
Shawn Baker ،رئيس التغذية 

Ahmed Kablan  ،كبري العلماء 
Angela Records قدرة الزراعة على الصمود، مستشارة يف 

Biniam Iyob  ،كبري املستشارين للسياسات 
Carolyn Hirshon ،بر�مج ةأخصائي 

Christine Jost،   ةالثروة احليوانييف جمال  االستشاريني الفنيني ةكبري 
Daniel Baileyمسؤول عن التنمية الزراعية ، 

Emily Bondank لتقدم يف جماالت العلماألمريكية ل، زميلة يف اجلمعية 
Evania Roblesحمللة برامج ، 
Hallie Heinze كالة األمريكية للتنمية الدولية، متدربة يف مركز التغذية التابع للو 

Hannah Guedenetكبرية املستشارين يف شؤون التغذية ، 
Jennifer Horsfall األمريكية للتنمية الدوليةكالة ، رئيسة الشعبة يف مركز التغذية التابع للو 

John Peters ، لشؤون االسرتاتيجيةا يفمستشار 
Keith Dokho، مشاركة القطاع اخلاص 

Louise Boothe ، ملشاركة العامليةا ة يففني ةمستشار 
Lucia Wittenberg وإدارة املواهب أس املال البشري، الر 

Mark Huisenga  ،الربامج  مديريريكب 
Matthew Thielker القدرة على الصمود واألمن الغذائي، زميل يف جمال 

Meera Chandraمستشارة فنية ، 
Meghan Ansonأخصائية التغذية ، 
Meredith Soule ،ةالشامل التنميةقسم  ةرئيس 
Michelle Snow ،نسانيةاإلشؤون سؤولة الم 
Nacasi Green ،نسانيةاإلشؤون سؤولة الم 
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Nika Larian لتقدم يف جماالت العلماألمريكية ل، زميلة يف اجلمعية 
Noel Gurwick ،عن املوارد الطبيعية ةمسؤول 
Regina Eddyمسؤولة برامج ، 
Sezin Tokar األرصاد اجلوية املائية، كبرية املستشارين يف جمال 

Shivana Leonard مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، كبرية املستشارين يف جمال 
Tracy Powell ،ملة وراثة خمتصة ابلنبااتتعا 

 

 وزارة التجارة األمريكية:

Cheri McCarty ،مصايد األمساكة، إدارة علوم احمليطات والغالف اجلويالشؤون اخلارجي ة يفأخصائي ، 

 

 ةمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد
Qu Dongyuاملدير العام ، 

Beth Bechdolم، �ئب املدير العا 
Maximo Torero Cullen، االقتصاديني رئيس اخلرباء 

 العلماءرئيسة  أمسهان الوايف،
Beth Crawford ةمكتب االسرتاتيجي، مديرة 

Rein Paulsen الصمودالقدرة على مكتب الطوارئ و ، مديرة 
Alexander Jones ، الشراكات مع القطاع اخلاصو  املوارد تعبئةشعبة مدير 

Mina Dowlatchahi ، شعبة دعم املشاريع ةمدير 
Marcela Villarreal ، األمم املتحدةمع الشراكات والتعاون  شعبة ةمدير 

Lynnette Neufeld ، األغذية والتغذيةشعبة  ةمدير 
Benjamin Davisبني اجلنسني واإلنصاف الشامل التحول الريفي ، مدير شعبة 
Lauren Phillips ، بني اجلنسني واإلنصاف الشامل التحول الريفي ، شعبةو�ئب املدير ةمدير 
Keith Sumption ، املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ، يوانية املصدراحلرئيس مركز األمراض

 واألمراض احليوانية املصدر)العاملية (املواصفات الغذائية للدستور الغذائي 
 مدير شعبة األسواق والتجارة، بوبكر بن بلحسن

Zitouni Ould-Dad مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، �ئب 
Rosanne Marchesich الطوارئ وإعادة التأهيل، كبرية مسؤويل 
Jocelyn Brown Hallمنظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال  ، مديرة 

Thomas Pesek ،منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال ، كبري مسؤويل االتصال 
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James Cordero ، منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال 
Ahdi Mohammed ، منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال  

Robin Guinot ،منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال ، االتصاالت االسرتاتيجية 
Elena Clark منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال ، شؤون الكونغرس، مسؤولة  

Alexandra Richter ،منظمةلالتابع لألمريكا الشمالية مكتب االتصال ، مسؤول الشراكات 
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 حملة عامة عن املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية –جيم  املرفق
كمنتدى إلقليم أمريكا الشمالية (الوال�ت   2010أتسس املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية يف عام  -110

 .لتعزيز التعاون بني أعضاء اإلقليم واملنظمة لألمم املتحدة (املنظمة) املتحدة وكندا) يف منظمة األغذية والزراعة

مع ذلك، يشارك بلدا إقليم أمريكا الشمالية . و وال تنّفذ املنظمة برامج مساعدة تقنية يف إقليم أمريكا الشمالية -111
نطن املنظمة مشاركة فعالة، مبا يف ذلك يف اللجان الفنية وجلان اجلهاز الرائسي العديدة ويف مكتب اتصال نشط يف واش يف

ويف البلدين كليهما قطاعات زراعة ومصايد  العاصمة يقوم أبنشطة الدعوة والتوعية ويرعى التعاون لتحقيق أهداف املنظمة.
حتقيق األمن يف "وحراجة ذات شأن، ومها ملتزمان التزاًما كامًال بتحقيق أهداف التنمية املستدامة وهدف املنظمة املتمثل 

ة حصول السكان بشكل منتظم على أغذية من نوعية عالية لتمكينهم من العيش حياة الغذائي للجميع، وضمان إمكاني
زالت اجتماعات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية  ماومن ضمن هذا االخنراط،  ".مفعمة ابلنشاط والصحة

لعاملي وكذلك آراءه بشأن احلوكمة تسعى إىل التعبري عن وجهات نظر اإلقليم بشأن عمل املنظمة وأنشطتها على الصعيد ا
 املؤسسية الفّعالة.

املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية "غري رمسي" ألن مؤمتر املنظمة مل يقرّه رمسًيا. وقد اختار إقليم أمريكا و  -112
على املنظمة. ومع أن املؤمتر الشمالية اإلبقاء على هذا النهج غري الرمسي للحّد بدرجة كبرية من التكاليف واألعباء اإلدارية 

غري رمسي، إال أن األولو�ت املفّصلة يف التقرير املنبثق عنه مبثابة إعالن رمسي عن وجهات نظر إقليم أمريكا الشمالية يف ما 
التقارير ويتوقع اإلقليم أن ُتوىل يف عمليات وضع امليزانية والتخطيط التشغيلي وتقدمي  يتعلق ابلربامج االسرتاتيجية للمنظمة.

 وجهات النظر هذه اعتبارًا مساوً� ملا يُوىل للتقارير املقّدمة من مؤمترات إقليمية أخرى.

 قائمة تشغيل املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية على الرابط التايل: االطالع علىميكن و  -113
a20509471ddc9db7iLNvSKTL?si=UJf3DU1i9hENp3https://open.spotify.com/playlist/ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F3hENp9i1DU3UJfiLNvSKTL%3Fsi%3D7db9ddc20509471a&data=04%7C01%7CBoenishRE%40state.gov%7C2051990eca294a8ce01c08da1e271dd2%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637855450603128469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FM%2FbC%2FxUmEyLSR9OlkOQyq10k8s9qRNuOVTtuRebTsQ%3D&reserved=0
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 املالحظات اخلتاميةالعامة و  ةاجللس وجزاتم –دال املرفق 
 ةاملالحظات االفتتاحي

 Nerissa Cookالسيدة وزير ال ةمساعد ئبنال مالحظات افتتاحية

وزير اخلارجية األمريكية لشؤون املنظمات الدولية، اجللسة العامة  ة�ئب مساعد ،Nerissa Cookالسيدة  ذّكرت -114
احلرب الروسية غري املربرة زدهتا مل تاليت  ،ألمن الغذائي العامليلتفاقمة املو العصيبة الة احلقد ُعقد يف خضم أبن املؤمتر 

املؤمتر . وأعربت عن امتنا�ا ملنظمة األغذية والزراعة وكندا على مشاركتهما االفرتاضية يف اجتماعات سوًءاإّال  أوكرانيا على
نظمة، امل. وأشارت إىل أن املؤمترات اإلقليمية كانت مصدرًا مهًما ملدخالت الدول األعضاء يف 19-كوفيد  خالل جائحة

رفيعة املستوى بطريقة مرنة وصرحية. الفرصة للنظر يف األولو�ت  ميثل وأن املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية
فريقيا والشرق أملكافحة غزو اجلراد الصحراوي يف مشال من اجلهات نظمة وغريها املإىل اجلهود الناجحة اليت تبذهلا  إشارة ويف

 من خالل التعاون ميكن حتقيقه إّال الضوء على األثر اإلجيايب الذي ال  Cookت السيدة طسلّ  ،األوسط قبل أقل من عامني
صمود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف الالقدرة على العمل بشأن نطاق توسيع إىل دت على احلاجة امللحة الدويل الوثيق. وأكّ 

 تقليل بصمة غازات االحتباس احلراريأجل من ا ا احلاجة إىل الزراعة الذكية مناخيً وحتديدً  املنظمة،يف بر�مج عمل ه مع
 .الناجتة عنهاالزراعة وأمهية احلد من انبعااثت غاز امليثان  يف

 Tom Rosserالسيد  اكنديف  وزير الزراعة واألغذية الزراعية �ئب ساعد مل مالحظات افتتاحية

مساعد �ئب وزير الزراعة واألغذية الزراعية يف كندا، عن قلقه إزاء التحد�ت  ،Tom Rosserالسيد  أعرب -115
املستمرة اليت تواجه النظم الغذائية العاملية، مبا يف ذلك الغزو الروسي ألوكرانيا الذي أدى إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

د على أمهية رفع صوت أمريكا الشمالية لدعم العمل وشدّ  .19-جائحة كوفيدوتفاقم القضا� احلالية املتعلقة بتغري املناخ و 
نظمة هي أفضل منتدى املواستدامة. وقال كذلك إن قدرة على الصمود لتصبح أكثر األغذية اجلماعي يف قطاعات إنتاج 
 لتغلب على هذه التحد�ت.من أجل املناقشة العلوم واالبتكارات 

 Christine Campbellا السيدة كنديف  لشؤون العاملية ا رةيف وزا املديرة العامةمالحظات افتتاحية من 

، عن امتنا�ا للوال�ت اكنديف  لشؤون العاملية ا املديرة العامة يف وزارة، Christine Campbellالسيدة  أعربت -116
دت على قيمة هذه املناقشات، ال سيما يف السياق . وشدّ الفعالةمشاركتها  علىمنظمة للو ، استضافتها املؤمترعلى  املتحدة
ب الغزو الروسي العامل. وأوضحت مالحظاهتا كيف تسبّ  على مستوىمستو�ت اجلوع  ا يفارتفاعً الذي يشهد احلايل 

لوالية يف مجيع أحناء العامل. وذّكرت ابألمهية احلامسة سوًءا األمن الغذائي وزاد حالة ر يف أزمة إنسانية يف أوكرانيا املربّ  غري
 .والكفاءة والشفافيةة يفعالتتسم ابلوابلتايل احلاجة إىل منظمة  ،نظمةامل

 Clay Hamiltonاملدير املساعدة السيد مالحظات افتتاحية من 

يف وزارة الزراعة األمريكية، على أمهية  ة اخلارجيةالزراعيف إدارة املدير املساعد  ،Clay Hamiltonالسيد  دشدّ  -117
د م واالبتكار، ودعم التطوير اجلاري السرتاتيجيات املنظمة بشأن هذه املواضيع. وشدّ و نظمة بشأن تغري املناخ والعلاملعمل 

وفري معلومات هلا دور مهم يف ت املنظمةاألمن الغذائي العاملي وأن حالة ى إىل تفاقم على أن الغزو الروسي ألوكرانيا قد أدّ 
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دة للتجارة مبا جتنب التدابري املقيّ وتشجيع البلدان على إبقاء التجارة الزراعية مفتوحة من خالل  ومناسبة التوقيت،دقيقة 
من أجل الضوء على أمهية املؤمتر كمنتدى للمنظمة أيًضا  Hamiltonالسيد ط سلّ و . ذلك حظر الصادرات والقيود يف
 أمريكا الشمالية.الستماع إىل أولو�ت ا

 ملالحظات اخلتاميةا
 Paul Samson كندا السيديف  الزراعة واألغذية الزراعية  ساعد �ئب وزيرمل مالحظات ختامية

د فيها كندا، مبالحظات ختامية شدّ يف  الزراعة واألغذية الزراعية  ، مساعد �ئب وزيرPaul Samsonالسيد أدىل  -118
يف التغلب على التحد�ت احلالية اليت تواجه النظم الغذائية العاملية، مبا املستدامة اإلنتاجية  نمولعلى الدور األساسي 

اسرتاتيجية املنظمة  وضع. وأشار إىل العمل اجلاري من أجل 19-خ، وجائحة كوفيدذلك غزو روسيا ألوكرانيا، وتغري املنا  يف
الدور املركزي لالبتكار، التكنولوجي  مدافًعا علىم واالبتكار، و  املناخ واالسرتاتيجية اجلديدة للعلتغّري اخلاصة بثة احملدّ 

التغذية، قطاع مع القطاع اخلاص، و  املنظمةث عن تعزيز شراكات املنظمة. وحتدّ  واليةسواء، يف حتقيق ى الواالجتماعي عل
جارة الزراعية املفتوحة. وأعرب ظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية لتحليل إمدادات األمسدة، وأمهية التنوالعمل مع 
 استضافتها مناقشات إقليمية مثمرة. علىوللوال�ت املتحدة  ،مشاركتهاعلى لمنظمة لعن امتنانه 

 Christine Campbellالسيدة  يف كندا العامليةالشؤون  يف وزارة لمديرة العامةل ختاميةمالحظات 

، ابآلاثر العميقة للحرب يف كندا العامليةالشؤون  وزارة يفاملديرة العامة  ،Christine Campbellالسيدة ت أقرّ  -119
املوارد واالهتمام ابألزمة، إاتحة ما يكفي من نظمة إىل املالعدوانية الروسية ضد أوكرانيا على النظم الغذائية العاملية، ودعت 

جتنب ختزين على ، وتشجيع األعضاء الدول وجيدة التوقيت مناسبةمبا يف ذلك عن طريق إصدار توجيهات سياساتية 
هذا  تحضري إلعادة بناء قطاع الزراعة داخل أوكرانيا. ويفإىل ال على احلاجة Campbellت السيدة دمسدة. وأكّ األو األغذية 

 يةمنوذجمنظمة نظمة جيب أن تكون املن إ وقالتيف تقييم اخلسائر واألضرار أمر أساسي.  املنظمةالصدد، فإن عمل 
تدعم نظاًما دولًيا و والكفاءة واألمهية والشفافية واخلضوع للمساءلة ة يفعالالقدر أكرب من ب تتسماألمم املتحدة  منظمات من

 األدوات واملشورة والسلع ميتقديف نظمة امل تؤديهدت مالحظاهتا على الدور املهم الذي جيب أن . وأكّ قائًما على القواعد
 .يف بناء القدرة على الصمود رائد واالضطالع بدور ،مواجهة التهديدات احلالية والناشئة من أجلالعاملي  من الطرازالعامة 

 Michele Sisonالوزير السيدة  ةساعدمل ختاميةمالحظات 

إىل احلقائق  ،Michele Sisonالسيدة ، األمريكية لشؤون املنظمات الدولية الداخليةأشارت مساعدة وزير  -120
ألوكرانيا، ودون سابق استفزاز احملفوفة ابملخاطر النعدام األمن الغذائي العاملي قبل الغزو الروسي غري املربر والواسع النطاق 

 الوثيقة دت على أمهية قرار جملس منظمة األغذية والزراعة األخري (. وشدّ ز�دهتا سوًءاوالذي أدى إىل تفاقم األزمة و 
CL 169/REPد داخل منظومة األمم و قأن تودعت املنظمة إىل  ،بز�دة اجلوع يف العامل ةروسيالجراءات اإللذي ربط ) ا

دونيو،  السيد شولمدير العام عن شكرها ل Sison أعربت السيدةاملتحدة االستجابة العاملية ملعاجلة انعدام األمن الغذائي. و 
إىل حث روسيا على  املنظمةنظمة بشأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية واألمسدة. ودعت املالذي قدمته  املفيدعلى التحليل 

 امباشرً  لالنعكاس أثرًاالقابلة الروسية إلجراءات أحدثت ا إذاألمن الغذائي العاملي، سالمة االنسحاب من أوكرانيا من أجل 
أثر  إلظهارنظمة على اغتنام الفرصة املعت اجلوع يف العامل. وشجّ  القضاء على املتمثلة يفملنظمة ااألساسية الوالية على 
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تغري املناخ االسرتاتيجية اخلاصة بأمهية  Sisonت السيدة �قشو اإلصالحات األخرية جلعل املنظمة أكثر مرونة وفعالية. 
. وأشارت إىل مدى أمهية يةملستقبلتحد�ت االنظمة الرتكيز على فيه املتواصل ، يف الوقت الذي العلوم واالبتكار ةواسرتاتيجي

 تطسلّ و مسرّع لتحويل النظم الغذائية. عامل والحظت دور التكنولوجيا ك ،دمج النظم الغذائية يف احلد من االنبعااثت
 واالعتداءالضوء أيًضا على أمهية قضا� احلوكمة، مبا يف ذلك عدم التسامح مطلًقا مع التحرش واالستغالل  Sisonالسيدة 

نظمة إبشراك وحدة املالتصويت، والتزام  بشأناجلنسي، ونزاهة االنتخاابت، ودعم الوال�ت املتحدة ملدونة سلوك قوية 
 .واإلدارة يف أقرب فرصة التنظيم ستعراضالزمنية الدولة اجلالتفتيش املشرتكة إلعادة 

 شو دونيولمدير العام السيد ل ختاميةمالحظات 

الضوء على تزايد انعدام األمن الغذائي بسبب احلروب واألزمات  ،شو دونيوالسيد  لمنظمةلط املدير العام سلّ  -121
إىل دور كال و ، اعامً  80منذ  نظمة وأمريكا الشماليةامل املناخ. وأشار املدير العام إىل التعاون املثمر بني اإلنسانية وتغّري 

 اإلمداداتيف اإلنتاج وسلسلة اختالالت قال املدير العام إن احلرب يف أوكرانيا ستؤدي إىل و . املنظمةالبلدين يف إنشاء 
هتيئة األراضي، والزرع واحلصاد، ألمن الغذائي. وأوضح كيف تستجيب املنظمة من خالل اب وستضر ،ةاللوجستيالشؤون و 

خطة أن االنتباه إىل دونيو شو السيد عى واسرت . من أجل دعم املنتجني والتقليل من االختالالت إىل أقصى حد ممكن
وهو مبلغ مل ُميّول منه أسرة زراعية،  000 330دعم لدوالر  ينيمال 115.4مبلغ طلب ت ألوكرانياالسريعة  ستجابةاملنظمة لال
ذو  منتج واحدا بيد"، ومبادرة "بلد واحد يدً العمل الضوء على مبادرة " أيًضا ط املدير العامسلّ و . يف املائة 10إّال نسبة 

رب�مج املنظمة لالستجابة لكندا والوال�ت املتحدة على دعم اإلقليم ل شكرهعن  أعرب. و "املدن اخلضراء""، ومبادرة أولوية
واالبتكار، ابعتبارها شاملة  ومللعلمنظمة األغذية والزراعة ط الضوء على اسرتاتيجية والتعايف منها. وسلّ  19-جلائحة كوفيد

على التصدي لتأثريات قدرات املنظمة  وحتسنيتعزيز الرامية إىل  املناخ، تغّري اخلاصة بسرتاتيجية االألعمال املنظمة، وكذلك 
 .والغذائية نظم الزراعيةالاملناخ على تغّري 

 Elissa Golbergوالسيدة  Cindy McCainسفرييت أمريكا الشمالية يف روما السيدة ل ختاميةمالحظات 

يوجد  لدى وكاالت األمم املتحدة اليت كندا، سفرية  Elissa Golbergالسيدة يف املالحظات اخلتامية، أشارت  -122
ة السفري  تنظمة. وأشار اململشاركة أمريكا الشمالية مع  متيًنا مسارًاشّكل روما، إىل أن التبادل املثمر خالل املؤمتر  مقرها يف

Golberg نظمة حباجة املعلى النظم الغذائية العاملية. وقالت إن ا مرّكزً  اانتباهً  لبإىل التحد�ت املتتالية غري املسبوقة اليت جت
وهو القضاء أال من أهداف التنمية املستدامة،  2لرتكيز على اهلدف اب ،بشجاعة وبصرية خالل هذه التحد�ت أن تقودإىل 

العاملية. الغذائية نظم الرة للغزو الروسي ألوكرانيا على الضوء على اآلاثر املدمّ  Golberg ةالسفري  تطسلّ و على اجلوع. التام 
قالت سفرية الوال�ت املتحدة و لمساواة بني اجلنسني. لاملنظمة التقدم يف خطة عمل  إحراز إىل أمهية استمرار أيًضا أشارتو 

نظمة امل، إن الشراكة بني أمريكا الشمالية و Cindy McCain السيدة روما يوجد مقرها يفلدى وكاالت األمم املتحدة اليت 
ألغذية اخلاصة ابدور املنظمة العاملي يف دعم العمل املعياري ووضع املعايري  ، وعلىم واالبتكارو التزام قوي ابلعل تقوم على

 للسنواتسرتاتيجية اال املنظمةعلى تعميق احلوكمة الرشيدة، وتنفيذ خطة  McCain ة السيدةالسفري  ت. وحثوالزراعة
 وملعللالسرتاتيجيتني الطموحتني املتعلقتني ابدعم الوال�ت املتحدة وأّكدت جمّدًدا . 19-عشر، والتعايف من جائحة كوفيدال

 توالفتيات والشباب والشعوب األصلية يف النظم الغذائية. واختتم املرأة املناخ. وأشارت إىل أمهية ز�دة دور تغّري ، و واالبتكار
تنفيذ قرار اجمللس يف  اتيةنظمة على استخدام صوهتا وبيا�هتا وتوصياهتا السياساملحبث  احديثه McCainة السيدة السفري 

 الغزو الروسي ألوكرانيا. آاثرمعاجلة من أجل 
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