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  56والفقرة  4-3و 3-3وثيقة تضم مقرتحات بشأن القسمني 
 2020ديسمرب/كانون األول  3على حنو مناقشتها خالل االجتماع األخري ألصدقاء الرئيس يف 

 
 املنصووووووأل اط األغاط الغذائية الصوووووواية ومن خالل النظم الغذائية املسووووووتدامة   الوصووووووول واملتسوووووواو  و  3-3
 [النص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا ابنتظار مناقشته]

تشمممممممممممال البيةاا اليةاايت اة ةيت ايتالت صال  ينمممممممممممحمل صمممممممممممموغ الناهل هليحما    ي حم   صا ود  التيةصيت  ة    -54
صينبيي أن حتمص هة  البيةاا على أن تتوافم  اة ةيت صسمممممممممرمتحما صسمممممممممعمها صمررتمتحما صتوسمممممممممياحما صال صي   ا 

ايأمونت صاييةيت ال  ص  ايينمور  الفليت اينصم  ه  ما يفيي م  اة ةيت  ]ايتنماص  ص[ لألشمااص سمبل الومموغ
  مع مماعا  خمتل  العوامل 1تليب التياجاهت  التيةصيت صأذصاقحم  اليةاايت للتاتع حبيا  موفور  النشمممممممممممما  صالصمممممممممممم ت

صميف  أن يشمفل اصصموغ على  ت ال  تؤثم على هةا الومموغ اياديت صاالجتااعيت صاالقتصماديت صالققافيت صالنمياسمي
أمنا   ةاايت مممممممم يت مشمممممممفلت ابلننمممممممبت ه  العايا م  اةشمممممممااص  ذلت أةا قا ال تفون متوافم  أص متالت أص 

ممفنت لت نممممممني الوممممممموغ اياد   سممممممياسمممممماتيت  دخوغ صيعمض هةا القنمممممم  نقا   مينممممممور  الفليت ةسممممممبا   ق   
النظ  اليةاايت اينمممممتاامت   اةما   ال  يشممممم    م  خرغ صاالقتصممممماد  ه  اةمنا  اليةاايت الصممممم يت صتوافمها

  [النص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا ابنتظار مناقشته] فيحما الناهل اة ةيت صخيتارصةا صيتناصلوةا

 ت الص يت:حتنني الوموغ ه  اة ةيت ال  تناه    اةمنا  اليةااي 3-3-1

م  خرغ  اييةيت ال  تنمممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممم يتص  ايأمونت ينبيي لل فوماا أن حتنممممو  توافم اة ةيت ( أ)
نظام جتار  عايي صمنمممممممممممتنا ه  م  خرغ  [مبا   ذلت]  صهمفانيت الومممممممممممموغ هليحما  النظ  اليةاايت اينمممممممممممتاامت
صضمماان عام ممارسممتحما أثمًا سمملبًيا على اصا    ةارت ]  ز  صمنصمم  صمتعاد اةاما يالقواعا صمنيتح ص   متي

 [النص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا ابنتظار مناقشته] [ 2 ا 
صينبيي لل فوماا أن تماعي هرشممممماداا منظات اة ةيت صالزراعت صمنظات الصممممم ت العاييت لةممممماان ا افظت على  ( )

صتوافم اإلمااداا اليةاايت ايناسممممبت صايأمونت صقار  ايع اةشممممااص صنت   صقارهتا على ايم  النظ  اليةاايتسممممرمت  
قم أبمهيت أممممممممم ا  اصيازاا صينبيي لل فوماا أن ت أصقاا اةزمت )مقل ا اا اا( على الوممممممممموغ هليحما    

  [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت]الصي   ا ليني صايزارعني اةسميني   هةا الصاد  
 امماممماا   أن تعل  هنتمماج اة ممةيممت صتوزيعحممما صجتحميزهمما صتنممممممممممممممويقحممما  ااصينبيي لل فوممماا    أصقمماا اةزممم  ( ج)

ضا  ] [مبا   ذلت تياد  القيود على التصايم]  إلبقارت اياماا التجاريت ميتولت  [ص]  [   ل مفان]أساسيت  
اسمممممممممممتامار عال ا وان  ايحمات م   [ص اصا   اليةارت]  ةممممممممممماانل [م  أجل] [البلا الوالا ص  ما بني البلاان
 

 خل و  التوجيحميت ال وعيت لاع  اإلعااغ اي مد لل ا    ةارت  ا    سياق اةم  اليةااي الواين  ا   م    15اليقم      2004 صالزراعت  منظات اة ةيت   1
 خل و  التوجيحميت ال وعيت لاع  اإلعااغ اي مد لل ا    ةارت  ا    سياق اةم  اليةااي الواين ا     2004اة ةيت صالزراعت     منظات   2



صالص ت    مماعا  ظمص  اةم  اليةااي الواين فةًر ع  أصضاع الص ت   مع] 3النظ  اليةاايت   ايع البلاان
 [قشتهالنص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا ابنتظار منا]  [النباتيت صالوضع الواباي

صاينممممممممماصا    اصنمممممممممبان عنا العال على معا ت البيةاا اليةاايت صأن صينبيي لل فوماا أن أتخة اإلنصممممممممما   (د)
صالنممممممفان اةمممممممليني  صا تاعاا ا ليت  صاليرلني    حتمص على لصمممممموغ أعةممممممارت ا تاعاا ا ليت الةممممممعييت

صالننممممممارت صالشممممممبا  م  سممممممفان اةر     صالعاملني   الزراعت ص  ق اع اة ةيت  صالمعا   صممممممميار الصمممممميادي  
  على فمص  افيت للوممممموغ ايمضص بنممممب  العام أص ا صاةشممممااص الةي  يواجحمون قيودً    صذص  اإلعاقت  صايان

على ذلت بصممممممممور      صافا أممممممممماقارت المايس]  ايتنووعت ال  تنمممممممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممممممم يت ه  اة ةيت 
 [رمسيت

ال ] [مبما فيحمما]صينبيي لل فومماا أن تقلمل م  اصواجز ليتاف  اةشمممممممممممممماماص م  زرع خمتل  أنواع اة مةيمت   (ه)
  أص [خرغ النظ  اليةاايت اينممممممتاامتم  ] اة ةيت ال ازجت  ال  تنمممممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممممم يت  [سممممممياا

 نقلحما أص ليظحما أص شممممممااحما أص البحما أص اصصممممموغ عليحما ب مق أخمذ   بيةت  ةاايت معيونت  صميف  حتقيا ذلت
عرب صضممع سممياسمماا  [ اخلاماا بصممور  مبتفم  أص  الت أمور  عرب تينمم  االتصمماغ بشممبفت اإلن ني صتقام]

ال  تشمممممجوع متاجم البيع ابلتجزات على بيع   [[لتجار اب  ةمممممارو ال    ] وافزاصف   صتو ] التا يط المييي صاصةمممممم  
صايينممممور  الفليت ال  تنمممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممم يت صمتنع    ]صايأمونت[ جماوعت متنوعت م  اة ةيت اييةويت

الاهون  ال ]ا م  اة ةيت ال  حتتو  على ننمم  عاليت م  هذا اقتةممي اصاجت  انتشممار ايتاجم ال  تبيع فااةممً 
لنمممباا صليناا  ]  صال  تعزز  ا[]لا اييةو   [سمممياا الاهون ايشمممبعت صايتقابلت  صالنمممفم ا صايلح الصممموديوم

هنتماج اة مةيمت   اصماااا اينزليمت صا تاعيمت ص  ايماارهل صالبنممممممممممممممماتني  ليقاما يفون ذلمت  [ يفون ذلمت مرااماً 
   م  ليث الفليت  صينبيي النظم   اةدلت ص   يارت  تلت النمياسماا] [على الصمعيا ايومسي صا لي]  مناسمًبا

 [ نتظار مناقشتهالنص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا اب]   [النياق االقتصاد  االجتااعي ا لي صظمص  النوق
أسممممممممممواق ايزارعني صالصمممممممممميادي   صجتار التجزات ايتنقلني  صاباعي تشممممممممممجوع   تنظم   تااب   صينبيي لل فوماا أن ( ص)

ا أص التزصود ال  مت هنتاجحما  ليً  ايتنووعتاة ةيت   الشممممممممموارع  صجتار البيع ابلتجزات ايخمي  الةي  يبيعون اة ةيت 
صافا أمماقارت ]  م  خرغ النظ  اليةاايت اينمتاامت هبا م  لوغ العامل صال  تنماه    اةمنا  اليةاايت الصم يت

 [ رمسيتالمايس على ذلت بصور    
اباعي اة ةيت ابلتجزات   تشمممممجعأن   صالنمممممفوان ا ليني صميف  لل فوماا  ابلتشممممماصر مع اعياا اينمممممتحملفني ( ز)

ال  يت    م   اييةيت اينتجت ب ميقت منممممممممتاامتص  ايأمونت ا ليني صأسممممممممواق اة ةيت ا ليت على ز د  عاد اة ةيت
م  خرغ النظ   ال  تنمممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممم يت  التزصود هبا عايًيا على لا سمممموارت أص يت  هنتاجحما  لًيا 

  صأممممنافحما صمبيعاهتا  صميف  حتقيا ذلت عرب هنشمممارت جمالس  ليت معنيوت ابلنمممياسممماا اليةاايت اينمممتاامتاليةاايت 
 نممممني توافم اةمنا  اليةاايت الصمممم يت   جمتاعاهت  ا ليت صالوممممموغ ةخة رأ  ايقياني بشممممأن أفةممممل اميقت لت

  مع هيررت اهتاام خاص لألشمممااص اة قم أتثمًا اب وع صبنمممورت التيةيت أبشمممفاله هليحما صهاتلتحما بفليت مينمممور 
 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت]   افتً 
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م  خرغ النظ   اةمنا  اليةاايت الصمممممممم يت صهاتلتحما بفليت مينممممممممور حتنممممممممني توافم اة ةيت ال  تنمممممممماه      3-3-2
 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت] :ةاايت اينتاامتالي

مبما   ذلمت ]  صمبمادراا اوعيمت [لماع  اينممممممممممممممتحملفني] لل فومماا أن تنظم   اعتاماد تمااب  [جيوز] [ينبيي] ( أ)
  لت نمني توافم اةمنا  مناسمًبايفون ذلت  ا[[ ليقافمض الةمماا ص ]  [اقتصماديتصأدصاا ] [سمياسماا ضمميبيت]

صتشمممممجيع شممممممارت اة ةيت صايشممممممصابا ]اينمممممتاامت[ م  خرغ النظ  اليةاايت ] اليةاايت الصممممم يت بفليت مينمممممور 
صاة ةيت    الصمم يت   اسممتحمرا النممفم صايشمممصابا ا ر ام التشممجيع علىع  ه]ص  الوقي نينمم   [اييةيت[ ] 

النص ]   خيةممممحماا[منع الوزن الزااا صالنممممانت أص   ]صتشممممجيع النممممياسمممماا صالربام  الماميت ه   []عاليت التجحميز[
 [ظار مناقشتهنتالوارد بني قوسني يبقى معلًقا اب

صينبيي لل فوممماا  بمماع  م  اينظامماا اصفوميممت المماصليممت صالق مماع اخلمماص صأممممممممممممممم مما  ايصممممممممممممممل ممت ايعنيني  ( )
 اايخمي   أن تقوو  نظ  ايشم  ا العامت عرب اصمص على توافم اةمنا  اليةاايت الصم يت صسمحمولت الومموغ هليحم

م  ليتحما م  قبيل اصةمممماغا ص  ها م  ممافا رعايت ]ات   النممممياقاا صايؤسممممنمممماا العامت  اصجعلحما مر  صتينممممو
صايفات  اصفوميت  صالقواعا العنفميت   [صأما   العال ]اةاياغ  صاياارهل  صاينتشيياا  صبنوا اة ةيت  

مبا يتااشمممممممممممى مع اخل و  التوجيحميت الوانيت بشمممممممممممأن اةمنا    [ [صممافا المعايت] [صدصر التاميض]صالنمممممممممممجون   
النممممرسممممل ص ]  [أممممم ا  اصيازاا الصممممي   صايزارعني اةسممممميني] صعرب العال مع]اليةاايت القااات على اة ةيت 

 [نتظار مناقشتهاب قوسني يبقى معلًقا النص الوارد بني]  [ [افمهااليةاايت ا ليت عنا تو 
بت قيا  م  خرغ النظ  اليةاايت اينممممممممممتاامت صينبيي لل فوماا أن تمبط توف  الوجباا ايارسمممممممممميت الصمممممممممم يت ( ج)

صاض ت تفون متونقت مع اخل و  التوجيحميت الوانيت بشأن اةمنا  اليةاايت القااات على اة ةيت   أهاا  تيةصيت
لشممممممممااح اةشممممممما أتثمًا اب وع صبنمممممممورت لصمفيويت مع التياجاا اليةاا العاميت اياتليت  مع هيررت عنايت خاممممممممت  

 [رمسيتصافا أماقارت المايس على ذلت بصور     ]  التيةيت
صينبيي لل فوماا صاينظااا اصفوميت الاصليت صالق اع اخلاص صأممممم ا  ايصممممل ت ايعنيني ايخمي  النظم    (د)

  ال صي  للوجباا ايارسممممميت ا ليت ليث يت  شممممممارت اة ةيت ايقامت   اياارهل ص  ها م  ممافا رعايت اةاياغ
لاع  ا تاعاا ا ليت ص أص ايزارعني اةسممممممممميني  أممممممممم ا  اصيازاا الصممممممممي   ليقاا يفون ذلت مناسممممممممًبا  م 

  ]صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت[  صتوف  فمص التعلي  لل ر 
ايخمي  تينممممممم  صينبيي لل فوماا صاينظااا اصفوميت الاصليت صالق اع اخلاص صأمممممممم ا  ايصمممممممل ت ايعنيني  (ه)

لألسمم اليق   م  خرغ بمام   م  خرغ النظ  اليةاايت اينمتاامت توافم اةمنا  اليةاايت الصم يت بفليت مينمور 
اصاايت االجتااعيت  م  قبيل القنماا  الشمماايت لأل ةيت اييةيت أص الت ويرا النقايت أص بمام  التيةيت ايارسميت 

اخل و    تتنمممممما مع بنتاا  تيةصيت صاضمممممم ت تلت الربام  بط تم ت أن  جي ص   خمذ أص بمام  الوجباا ا تاعيت اة
 لتياجاا الشممااح العاميت اياتليت يت مع اصمتفيو  التوجيحميت الوانيت بشمأن اةمنا  اليةاايت القااات على اة ةيت

 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت]
صينبيي للجحممماا اليمماعلممت اصفوميممت صاينظامماا اصفوميممت المماصليممت أن تعزز جحموزيممت بمام  اصاممايممت االجتامماعيممت  ( ص)

ا على اةم  صقارهتا على الصممممماود م  أجل التصممممما  للجاا اا صالصممممماماا النظاميت اةخمذ ال  تؤثم سممممملبً 
 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت] صالتيةيت اليةااي 



 ايأمونت صينبيي لل فوماا صاينمممتحملفني صمنظااا ايزارعني ص  ه  م  منتجي اة ةيت تشمممجيع توافم اة ةيت ( ز)
نتجت اة ةيت اييةيت صاياييةويت صاينتجت ب ميقت منممممتاامت ال  تنمممماه    اةمنا  اليةاايت الصمممم يت مبا   ذلت ص 

صاينظااا الصمممممممميادي    أسممممممممواقص  مينيأممممممممم ا  اصيازاا الصممممممممي   صايزارعني اةسمممممممم    قبلمب ميقت منممممممممتاامت 
بنمارت ا تاعماا ا ليمت ال  جتاع اةشمممممممممممممماماص لوغ ثقمافماا  مةاايمت  ليمت  لاالجتاماعيمت  ص   ذلمت م  جحمود 

 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت]

م  خرغ النظ  اليةاايت  رممممممممما التفنولوجياا ا ايا  صتعزيز االجتاهاا لصمممممممما  اةمنا  اليةاايت الصمممممممم يت 3-3-3
 مسيت[]صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     ر  :امتاينتا

 ها ينبيي لل فوماا اإلقمار بتأث  اإلن ني صصسمماال التوامممل االجتااعي صشمممارت اة ةيت عرب اإلن ني  صرممما ( أ)
على ال صي  لأل ةيت اييةيت صايأمونت صاينتجت ب ميقت منممتاامت ال  تنمماه     شممم اا اإلعرمصعليحما تشممجيع 

 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت] اةمنا  اليةاايت الص يت على صساال التوامل االجتااعي 
اسمممممممممممتحمر حما خارج صينبيي لل فوماا أن تع   ابالجتا  ايتنامي ايتاقل   شممممممممممممارت اة ةيت على اإلن ني ص  ( )

أن تعزز ميفنحما  حبنممممممممممم  ما تقتةممممممممممميه الظمص  الوانيت   اينزغ )مبا   ذلت اة ةيت ايباعت   الشممممممممممموارع(  ص 
اينافة اإللف صنيت على تقام اةاباق ايصممممممممنوعت م  اة ةيت ص  اي اع  تشممممممممجيعالنممممممممياسمممممممماا ال  تممي ه  

منمممتاامت ال  تنممماه    اةمنا  اليةاايت الصممم يت  صعمض ايعلوماا بشمممأن اييةيت صايأمونت صاينتجت ب ميقت 
اة ةيت   قااات ال عام )مقل النمممممعماا اصماريت صتم يبت اينتجاا ص  ها م  ايعلوماا ع  ا توذ التيةص  

نتاج ايتصممممممممملت ابإل  [دااالشمممممممممحما]  اةصسمممممممممامأص ]  صايعلوماا اةخمذ ذاا الصممممممممملت مقل تقييااا دصر  اصيا (
  صتياد  الياقا صايحمار م  اة ةيت  صال ام أ  لوااح ذاا ممملت خامممت بنممرمت ([صاالسممتحمرا اينممتاامني

 [تهقشنتظار مناالنص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا اب]اة ةيت  
 

 سالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة

ا   ايع أجزارت النظام اليةااي صتتنمممم  أبمهيت لامست   الوقايت م  العوامل ايامضممممت  أسمممماسمممميً تعا سممممرمت اة ةيت عامًر   - 55
صايااام صاةمماض اينتقلت ع  اميا اة ةيت  صم  النمماوم صايلو ا ال  حتاب بصممور  ابيعيت  صخملياا مبيااا ايفاا   

صمتقل  [ صايعادن الققيلت  ]  [[ ا فيحما مةممممماداا اييفمصابا صاةدصيت البي ميت ]مب ]  [ صايةممممماداا اصيويت  صمةممممماداا اييفمصابا ] 
صال ميف  أن   هتايااا لنمرمت النظ  اليةاايت صقارهتا على الصماود صلصم ت اإلننمان صتيةيته    أيةمًا اةمماض اصيوانيت صالنباتيت 
صم  غليت  ] الصممم يت   تف  مأمونت   اا يعيا االفتقار ه  سمممرمت اة ةيت اعتااد اةمنا  اليةاايت  تعترب اة ةيت ميةويت هن مل 

   ان  التيةص  االنتقاص م  ا قادر على    صاياتا الصممممممرليت ةمممممما  اليةارت ايأمون ت  ال    ميقت ل اب اة ةيت  فإن جتحميز  أخمذ  
مع   سمممممرمت اة ةيت صت بيا مبادئ    إن االتزان الاقيا لةا ف بنمممممب  هضمممممافت الصممممموديوم صالنمممممفم ا صنزع ايية ا الاقيقت  ص 

جي  أن تمتفز على العلوم  سمرمت اة ةيت حتقيا الماميت ه   صابلتايل  فإن التااب  ]   [ مم محم   يت ة ص االلتياظ ابلصمياا التية 
صتتزايا اصاجت  [   ابلتااشمممممممممممي مع القواعا ايتيا عليحما م  جان  اةاما  ايتعاد   اينمممممممممممتنا  ه  اةدلت صتقييااا ايااام 

م  أجل اينممماعا  على رمممما تافا اإلمااداا اليةاايت  صحتنمممني ربط  ] ايل ت ه  حتنمممني القار  على تتبع سمممرمت اة ةيت 
قت    تينمم    [ ص اينتجني ابينممتحملفني   صينمملوط هةا القنمم  الةممورت على اصاجت   عالياا اسمم جاع اة ةيت م  الشممبفاا ايننممو

ا   صخاضممممممعً صه  أن يفون  ل مممممممال  مصممممممل ت منممممممؤصاًل ] صالواين   جماغ سممممممرمت اة ةيت   [ اصيل ال ]  [ العايي ] ه  التعاصن 



ينبيي للنممممرمت  ]  [  انتشممممار اةمماض ع  اميقحما للانممممارتلت بشممممأن مصممممار اة ةيت صمناصلتحما صمماقبت جودهتا بنممممب  همفانيت  
اليمةاايمت أن تعزز م  خرغ التقيياماا اليعمالت للااماام ال  تؤد  ه  نظ  رقابيمت منماسممممممممممممممبمت ياتل  الن ماقاا صالنمممممممممممممميماقاا  

   [ مناقشته   ابنتظار   معلًقا  يبقى   قوسني   بني  الوارد  النص ]    [ صسبل اإلنتاج صالتنويا 

 الواين صالاصيل   جماغ سرمت اة ةيت:تعزيز التعاصن  3-4-1

أن تعزز سمممممرمت اة ةيت   سمممممياسممممماهتا ايتعلوقت ابلنظ  اليةاايت صأن ت وور سمممممياسممممماا صبمام   ينبيي لل فوماا ( أ)
بشممأن سممرمت اة ةيت يفون م  شممأةا أن تنظم   اعتااد هجمارتاا  صخامممت ابلنممياق ا اد منممتنا  ه  العلوم

 صافا أمماقارت]  صتوزيعحماعلى امتااد النظ  اليةاايت صتتعلوا إبنتاج اة ةيت صجتحميزها صمناصلتحما صهعاادها صختزينحما  
 [المايس على ذلت بصور     رمسيت

االقتةممارت  بت ويم صصضممع صتقويت صهنياذ نظ  مماقبت لنممرمت اة ةيت  مبا صيتعنيو على اصفوماا القيام  لنمم    ( )
  ذلت مماجعت التشممممممميعاا صاللوااح التنظيايت الوانيت اخلامممممممت بنممممممرمت اة ةيت صاعتاادها صحتايقحما صتنييةها 

صينبيي   ليتاف  منتجو صموردص اليمةارت على اوغ سمممممممممممممملنمممممممممممممملمت هممااداا اة مةيمت م  أتديمت عالحم  بنممممممممممممممرممت 
 صفًقا   دصلًيال فوماا أن تنيوة  لنم  االقتةمارت صباع  م  اينظااا اصفوميت الاصليت  ايواممياا ايعتاا  ل

 [صافا أماقارت المايس على ذلت بصور     رمسيت]  م  اخل و  التوجيحميت ال وعيت 39لليقم  
اة ةيت ايشمممممم  ت بني منظات اة ةيت صالزراعت صينبيي لل فوماا صالشممممممبفت الاصليت للنممممممل اا ايعنيت بنممممممرمت   ( ج)

لتبادغ ايعلوماا بشمأن سمرمت   [*]   الشمبفاا الاصليت  [حبنم  ايقتةمى]  صمنظات الصم ت العاييت أن تشمارا
اة ةيت  مبا   ذلت مماقبت ايااام اينقولت بواسممممممممممم ت اة ةيت صتيشمممممممممممي اةمماض صهدار  لاالا ال وارئ  صأن 

  [جود  اييا ]تتقاسم  اةدلت صالبياغا معحما صتنماه  فيحما لت نمني سمرمت اة ةيت   جماوعت م  القةما  مقل 
صاينتجاا ال بيت البي ميت أص اخلامممممممممممت ابلصمممممممممم ت  [مةمممممممممماداا اييفمصابالياا  خم]صخملياا مبيااا ايفاا ص

  [ابيعيتنماوم ال  تنشمأ بصمور   ا الفياياايت صالصايلو ]   [صايواد اينمببت الضم ماابا الياد الصماارت]النباتيت   
ايةممافت ه  اة ةيت  صالبفت   ايامضممت صالي صسمماا صالنمماوم  [   ايأمونتص صاسممتااام ايواد    ايمخص هبا  ]

 يبقى  قوسممممني بني الوارد النص] صال ييلياا صاةمماض اصيوانيت ايصممممار  صااللتياغ الي و   اينتجاا اليةاايت 
  [مناقشته ابنتظار معلًقا

 ضاان سرمت اة ةيت   نظ  اإلنتاج: 3-4-2

هزارت سمرمت  4اخلاص صأمم ا  ايصمل ت ايعنيني ايخمي  تنيية ة  الصم ت الوالا ينبيي لل فوماا صالق اع  ( أ)
مع االع ا  ابل ابط القاا  بني سممممرمت عنا ايقتةممممى   اة ةيت على اوغ سمممملنمممملت همااد اة ةيت صاةعر   

 اصيوانيت ايصممممار اة ةيت صممممم ت اإلننممممان صالنبااتا صاصيواغا صالبيةت  ال سممممياا م  أجل الوقايت م  اةمماض
صافا أممممماقارت المايس على ذلت بصممممور  ]  ايعايت القادر  على الت وغ ه  جاا تالناشممممةت  ص  ها م  اةمماض 

 [   رمسيت

 
الصممم ت الوالا  هي ة  يممي ه  تصممماي  صتنيية الربام  صالنمممياسممماا صالتشمممميعاا صالب وب ال  تتواممممل فيحما ق اعاا متعاد  )مقل الصممم ت   4

ا م  أجمممممممل حتقيا نتممممممماا  أفةممممممممممممممممممممل   جمممممممماغ الصمممممممممممممم مممممممت العممممممماممممممممت  ايمجع: العممممممماممممممممت  صممممممممممممممم مممممممت اصيوان صالنبممممممماا  صالبيةمممممممت( صتعامممممممل معمممممممً 
health/en/-https://www.who.int/features/qa/one 

https://www.who.int/features/qa/one-health/en/


منممممممممممممممتنما  ه  العلوم ] ا صانيمتخ  مً   صينبيي لل فومماا  ابلتعماصن مع اينظاماا اصفوميمت الماصليمت  أن تةممممممممممممممع ( )
يفاف ت مقاصمت مةمممممماداا اييفمصابا   القمص  اصيوانيت صتمبيت اةليارت اياايت صالنبااتا  مبا   ذلت  [صايااام

ظات تتصمممممممممل ابتياقاا منال   [ ]دصلًيا[ ]م  جان  أاما  متعاد ]هنتاج العل   تماعي ايواممممممممممياا ايعتاا  
الاسمممممممممممتور اليةااي صاينظات العاييت هيةت []التااب  الصممممممممممم يت صتااب  الصممممممممممم ت النباتيتت بيا أبن ت  التجار  العايي

ذاا ]  صأن تنيةها م  أجل تعزيز صدع  االسمممممتااام المشممممميا صايناسممممم  يةممممماداا اييفمصابالصممممم ت اصيوان[
ا  حتليمممل    يممم ]6  مبممما   ذلمممت التالص التمممارجيي م  اسممممممممممممممتاممماامحمممما  اواد  يز  للناو5[اةمهيمممت ال بيمممت

ة  "الصمممممممممممم ت الوالا " التشممممممممممممار ي م  أجل اصا م  مقاصمت مةمممممممممممماداا صم  الةمممممممممممممصر  ت بيا ] [ايااام
القاراا على رممممما مقاصمت مةمممماداا اييفمصابا صاسممممتااام  تنايتاييفمصابا مبا   ذلت التوعيت غهيت ع  
  [قشتهظار مناقوسني يبقى معلًقا ابنت النص الوارد بني] [مةاداا اييفمصابا   اة ةيت صالزراعت 

 محايت اينتحملفني م  ايااام ال  هتاد سرمت اة ةيت   اإلمااداا اليةاايت: 3-4-3

صاينظااا اصفوميت الاصليت صالشممم ارت   التنايت صأممم ا  ايصممل ت ايعنيني ينبيي لل فوماا صالق اع اخلاص   ( أ)
ايخمي  تعزيز همفانيت التتبع   سممممممممممممرسممممممممممممل اإلمااداا اليةاايت صالفشمممممممممممم  ايبفم ع  التلووب صحتنممممممممممممينحماا  

اقارت المايس صافا أمممم ] صاالسمممتياد  م  اليمص ال  تتي حما التفنولوجياا ا ايا  إلجياد اصلوغ   جماغ التتبوع 
 [على ذلت بصور     رمسيت

صينبيي لرسممممممممممتقااراا ال  تقوم هبا اصفوماا صالق اع اخلاص صأممممممممممم ا  ايصممممممممممل ت ايعنيني ايخمي  أن تاع    ( )
تاري  منتجي اة ةيت صمناصليحما صجمحموزيحما لتنيية التااب  الوانيت اينممتنا  ه  العلوم صاةدلت صالقااات على ايااام  

أمماقارت المايس على  صافا]  ا أن توفوم اة ةيت ايأمونت صأن حتافظ   الوقي نينمه على قياتحما التيةصيت ال  ميفنحم 
 [ذلت بصور     رمسيت

 الصممم يت الناشمممةت  [ابيااام] [  التوجيحميت ابنتظامصأن تفيو  التشمممميعاا صاخل و ]  صينبيي لل فوماا أن تقمو  ( ج)
صتقياحما ]  صتمممممممممممماها صتقيواحما [فنت على مممممممممممعيا اةم  اليةااي صالتيةيتاابيزا  ايابلتعقيااا  اا  ] [ا تالت]

اينتجاا اليةاايت ا ايا  ال  تنممت اثحما التفنولوجياا الناشممةت )مقل الل وم ايصممنوعت    [صأن تايم] [صتايمها
لممت صراثيممً ]اينتجمماا ص اياترباا    [ صالتفنولوجيمما البيولوجيممت اصممايقممتثي االتعممايممل الور تلممت النمماجتممت ع  ]ص  [اايعمماو

ص  ها( لنمممم  االقتةممممارت  مع مماعا  تقييااا ايااام العلايت صموامممممياا الاسممممتور اليةااي  أيناا توافما  
ع  الق اعاا الشمممعيت    العلوم ]فةممًر  [  اةام التنظيايت الاصليت] اا حيصممل مع أ  منت   ةااي جايا 

  [تهقشنتظار مناابالنص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا ] []مقًر تيةيرا اينتحملفني[

 التثقيأل واملعلوماتو املعارف التغذوية املتماورة حول اإلنسان  3-5

م  اةمهيممت مبفممان مماعمما  ا اوعممت ايتنوعممت م  الققممافمماا اليممةاايممت  صايعمماي  االجتامماعيممت  صالعرقمماا  صالتقمماليمما ال   -56
م      [م  خرغ النظ  اليةاايت اينمممممممممممتاامت]  اليةاايت الصممممممممممم يت  صهقامتحما صا افظت عليحما صمحايتحماتنممممممممممماه    اةمنا  

تقويض التقام ا مز   حتقيا اينمممممماصا  بني ا ننممممممني  صيعمض هةا القنمممممم  نقا  الاخوغ النممممممياسمممممماتيت لتشممممممجيع اةمنا  
 

 يؤمتم اينظات  (2019التقميم النحمااي للاصر  اصاديت صاةربعني )م  ايمفا جي  م   7اليقم    5
 الصادر ع  مؤمتم اينظات بشأن مقاصمت مةاداا اييفمصابا  2015 4اليقماتن )أ( ص)د( م  القمار   6

http://www.fao.org/3/ca5568ar/CA5568AR.htm


  صتققييحم   صجود  ايعلوماا ايتالت صالاصافع اليةاايت الصمممممممم يت م  خرغ دع  اةشممممممممااص لت نممممممممني معارفحم   صصعيحم 
  صتعا التاخرا اخلامت [اينتاامت] صايحماراا صاياارساا ال  متفو  ا حماا الياعلت الماينيت على امتااد النظ  اليةاايت

 ا ليو ً النظ  اليةاايت أممً ألمنا  اليةاايت صايعار  التقليايت اينبققت ع  خمتل  ل  [اةبعاد الصمممممممممممممم يت]بفل سممممممممممممممياق صتعزيز 
صميف  للتاخرا الماميت ه  هلااب تيي  ] لةمممممممممممماان التأث  على التيةيت صالبيةت ب ميقت متنمممممممممممماصيت صهجيابيت صمنممممممممممممتاامت 

اجتااعي صسلو ي أن حتووغ اةمنا  ايتعلوقت ابة ةيت صاستحمر حما صأن متفو  اةشااص م  القيام خبياراا أفةل ةنينحم  
التيةيت صينبيي  ايع   جماغ متاصمممممصمممممني  ينبيي  ايع النمممممياسممممماا صالتوممممممياا أن تقيو  م  قبل علاارت ص ][   سممممممه ةص 

  [تهقشنتظار مناالنص الوارد بني قوسني يبقى معلًقا اب]  [القماراا صالنياساا أن تقوم على مربراا من قيت علايت متينت

 


