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 مقدمة –أوال 
في إحاطة المجلس التنفيذي للصندوق بتفاصيل عن عقد األمم المتحدة يتمثل الغرض من هذه الوثيقة  -1

( وطلب رأيه في المراحل المبترة لوضع خطة عمل لتنفيذ عقد الزراعة 2028-2019للزراعة األسرية )
عداد التقارير الالزمة، وغير ذلك من مهام ذات صلة.و  ،األسرية  تشتيل لجنة توجيه دولية، وا 

 الخلفية –ثانيا 
سنة دولية للزراعة األسرية. وقد قدم الصندوق دعما فعاال  2014تم إعالن  السنة الدولية للزراعة األسرية. -2

التي نجحت  أثناء العملية التي سبقت هذا اإلعالن وفي مرحلة التنفيذ الفعلي للسنة الدولية للزراعة األسرية
في زيادة الوعي العالمي بشأن الدور المهم للزراعة األسرية في األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية. 

أهم نتائج السنة الدولية  Legacy of IYFF 2014 and the Way Forward"1وتغطي الوثيقة بعنوان "
عن المشاورات الموسعة  الناتجةتنفيذ التوصيات للزراعة األسرية وتدعو إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 

سنة متحدة قد خصصت بشأن السياسات التي عقدت خالل سنة الزراعة األسرية. وتانت منظمة األمم ال
للزراعة األسرية، مما متنها من وضع الزراعة األسرية في صميم السياسات الزراعية والبيئية  2014

في تحديد االحتياجات وفرص تعزيز االلتزام السياسي تجاه الزراعة األسرية على  ية والمساعدةواالجتماع
 المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم /تانون األولديسمبر 20في . من جانب منظمة األمم المتحدة قرار اعتماد -3
عقدا للزراعة األسرية. )راجع الذيل  2028-2019الذي أعلنت بموجبه الفترة  72/239المتحدة القرار رقم 

 الطالع على النص التامل للقرار(.ل
الريفي العالمي حملة ناجحة بقيادة حتومة توستاريتا والمنتدى إطالق عقب  تم اعتماد القرار باإلجماع -4

التابعة لمنظمة األمم المتحدة ومجموعة من الشرتاء وبدعم فعال من الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة 
مدى أهمية الزراعة األسرية في تشجيع يثبت مما ، أعضاء دول 104 على القرار توقد صادقاآلخرين. 

 وأهداف التنمية المستدامة. 2030وتحقيق أهداف جدول أعمال لمستدام والشامل التحول الريفي ا
والصندوق إلى قيادة تنفيذ عقد الزراعة األسرية  ويدعو قرار األمم المتحدة صراحة منظمة األغذية والزراعة -5

 تحديد عن طريق، بما في ذلك بالتعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة
المهام المنوطة بتلك المنظمات والموارد المتاحة ومن  حدودالممتنة، وذلك في األنشطة والبرامج  ووضع
 ضرورة.ال، حسب المساهمات الطوعية خالل

هي أهم أشتال أن الزراعة األسرية أقرت منظمة األمم المتحدة ، 2014في عام  عة األسرية.دور الزرا -6
صيادو األسماك إذ تنتج أسر المزارعين، بما في ذلك اإلنتاج الغذائي والزراعي في البلدان المتقدمة والنامية. 

.حول العالممن قيمة الغذاء  %80حول العالم، ما يزيد على  في جميع األقاليم والمناطق اإلحيائية والرعاة
2 

                                                      

 .IYFF Legacy and Way Forward Document انظر 1
 .FAO (2014), The State of Food and Agriculture: Innovation in family farmingانظر  2

http://www.fao.org/3/b-mm296e.pdf.
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf
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والتي تعتمد  مزرعة( مليون 500المزارع حول العالم )ما يزيد على من جميع  %90وتدير األسر أتثر من 
 3 من جميع المزارع.% 84أساسا على العمالة األسرية، وتشتل المزارع الصغيرة )أقل من هتتارين( 

بالرغم من وجود عدة تعاريف للزراعة األسرية تختلف حسب  الزراعة األسرية وزراعة الحيازات الصغيرة. -7
الزراعة األسرية يقصد بها طبيعة إدارة أو ملتية المزرعة ونوع من المفهوم في األساس أن البلد المعني، 
سنة وحسب التعريف العملي للزراعة األسرية الذي وافقت عليه لجنة التوجيه الدولية المعنية بالالعمالة بها. 

نتاجية ، فإن "األسرة ترتبط بالمزرعة، وتتطوران معا و ة للزراعة األسريةالدولي لهما وظائف اقتصادية وبيئية وا 
 5باألمن الغذائي والتغذيةاإلطار نفسه، يشير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني وفي  4.واجتماعية وثقافية"

تمارسه األسرة باالستعانة بعمالة تنتمي معظمها أو إلى زراعة الحيازات الصغيرة بأنها النشاط الزراعي الذي 
ويتضمن هذا  جميعها لألسرة وتستمد منه نسبة تبيرة ولتن متغيرة من دخلها إما في صورة عينية أو نقدية".

والحراجة ومصايد األسماك الحرفية. وتدار هذه النوع من الزراعة زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات 
موعات من األسر التي ترأس النساء جزءا تبيرا منها، وتضطلع النساء بأدوار مهمة مجمن جانب الحيازات 

المستخدمة في وقد تتون االختالفات والتصنيفات في هذه المزارع. في أنشطة اإلنتاج والتجهيز والتسويق 
ة غير دقيقة. وبوجه عام، يشيع استخدام مصطلح الزراعفرادى البلدان على أساس حجم المزارع فقط 

إفريقيا، بينما يعد مصطلح زراعة الحيازات الصغيرة أتثر شيوعا في آسيا.  وغربفي األميرتتين  األسرية
ومن الناحية العملية، يوجد تداخل تبير بين مفهومي الزراعة األسرية وزراعة الحيازات الصغيرة في معظم 

 البلدان.

 والصندوق 2030الزراعة األسرية في سياق جدول أعمال  –ثالثا 
زراعة الحيازات  دور على أهمية 2030أتد جدول أعمال . 2030زراعة الحيازات الصغيرة وجدول أعمال  -8

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية : "3-2، ال سيما هدف التنمية المستدامة رقم المستدامةفي التنمية  الصغيرة
ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة 
والصيادين، بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى 

متانية وص ولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وا 
ينص اإلعالن . وفي اإلطار نفسه، "2030مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

على أن "القضاء  2018لعام  دى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةتالوزاري الصادر عن المن
 6يمثالن شرطا أساسيا للتنمية المستدامة".ائي على الجوع وتحقيق األمن الغذ

وفقا التفاقية تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في صميم مهام الصندوق.  زراعة الحيازات الصغيرة -9
إنتاج الغذاء في البلدان النامية وتحسين مستوى التغذية بين الستان األتثر ينبغي أن يرتز الصندوق على 

دوق سيعمل على االستثمار في على أن الصن 2025-2016فقرا. ويؤتد اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 
الحيازات  المدفوع بزراعةالستان الريفيين وتمتين التحول الريفي الشامل والمستدام، ال سيما من خالل النمو 

                                                      

 نفس المصدر.انظر  3
 .IYFF+10 websiteانظر  4
 .Investing in Smallholder Agriculture for Food Securitylevel Panel of Experts -High ,(2013)انظر  5
 .level Political Forum 2018-Ministerial Declaration of the Highانظر  6

http://www.familyfarmingcampaign.org/en/family-farming/concept
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2013_SmallholderAgriculture_Summary_EN.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2018/l.20&Lang=E
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بأهمية  في الفترة األخيرة، أقرت الدول األعضاء في إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالصغيرة. و 
دعم زراعة الحيازات الصغيرة وتحقيق األمن الغذائي ورفع مستويات الدخل والتغذية. دور الصندوق في 
يمتلك عاما،  40مجال على مدار وبفضل خبرة الصندوق وسجل أدائه في هذا الوعلى هذه الخلفية، 

ندوق، إلى جانب منظمة األغذية والزراعة والشرتاء اآلخرين، القدرات الالزمة للمضي قدما في تنفيذ الص
 عقد الزراعة األسرية.

 عقد األمم المتحدة للزراعة األسريةالهدف المتوخى من  –رابعا 
 ،الحتومات )الوطنية والمحلية(بما في ذلك  –الهدف من عقد الزراعة األسرية ترتيز جهود المجتمع الدولي  -11

المعنية األخرى المنبثقة عن منظمة  تياناتالو والوتاالت المتخصصة  ،والمنظمات الدولية ،والبرلمانيون
، والهيئات اإلقليمية، واألتاديميون، دولية واآلليات الدولية األخرى، والمؤسسات المالية الاألمم المتحدة

تعزيز وضع الزراعة األسرية في على  –والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص 
السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية على جميع المستويات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.
لجنه د التالية بين الشرتاء الرئيسيين، وسيتم عرضها على اقشة أهداف العقوتجري في الوقت الحالي من -11

 التوجيه الدولية للنظر قبل نهاية العام:
االحتياجات والمعوقات المرتبطة بالزراعة األسرية الوصول إلى فهم أفضل وزيادة الوعي العام بشأن  (أ )

توفير الغذاء لإلنسان، وخلق الوظائف، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي ودورها األساسي في 
ومتافحة تغير المناخ. ووقف تراجع التنوع البيولوجي، وتشجيع االبتتار، وتعزيز السالم، والطبيعي، 
الزراعة األسرية والمصائد والحراجة نظرا الرتباطها باألمن الغذائي واالستدامة وضع والنظر في 

 لتنمية المستدامة العادلة.وا
صياغة السياسات لخاصة بالزراعة والتنمية الريفية، ودعم تحسين أطر السياسات واألطر القانونية ا (ب )

يات المحلية والوطنية واإلقليمية لتحقيق استدامة الزراعة األسرية على المستو  التي يلزم تنفيذها
 في مختلف النظم الغذائية.طبيعة الزراعة ومدى أهميتها والتي تراعي  والعالمية

وتيسير التنسيق بين الجهود الجارية لمختلف األطراف الفاعلة في جميع القطاعات على تسريع  (ج )
الزراعة األسرية  دعمبغرض وتعزيز التعاون بينهم المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية، 

والجنوب، وبين الجنوب والجنوب، والتعاون  اء على الفقر الريفي، ال سيما التعاون بين الشمالضوالق
نحو هذه األطراف على المشارتة في تعبئة الموارد على ، والتعاون بين المزارعين، وتشجيع الثالثي
 منسق.

بغرض تشجيع التدابير الجماعية، ودعم منظمات المنتجين وجمعيات المزارعين والتعاونيات الزراعية  (د )
في مجال ريادة األعمال قدراتها وتنمية ة اجتماعيا واقتصاديا تعزيز جهود تمتين األسر الزراعي

 والتفاوض.
حماية مستقبل الزراعة األسرية من خالل تمتين الشباب من االستفادة من سياسات وبرامج التنمية  (ه )

 ن يبقونأالبنية التحتية، والسلع والخدمات العامة، وذلك بغرض تشجيعهم على الريفية بشتل أتبر، و 
 تنمية الريفية المستدامة.لل عامال مساعدا يصبحونفي الريف و 
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التدابير الحاسمة واألدوات الالزمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في نظم الغذاء واإلنتاج تشجيع  (و )
اجية زيادة قدرتهن على الوصول إلى المعلومات والموارد اإلنتالزراعي، وتمتين النساء من خالل 

 األرض( واألصول األخرى واالستفادة من سياسات الحماية االجتماعية.والمالية )ال سيما 

 وضع خطة عمل وهيكل حوكمة –خامسا 
تما ذتر آنفا، يدعو قرار األمم المتحدة بشأن عقد الزراعة التعاون بين الوكاالت التي يقع مقرها في روما.  -12

يذ. لذلك من منطلق استمرار التعزيز قيادة عملية التنفاألسرية منظمة األغذية والزراعة والصندوق إلى 
ويجريان  7عن تثبالتعاون بين وتاالت روما بشتل أعم، يعمل الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة 

مشاورات متثفة مع الدول األعضاء واألطراف الفاعلة األخرى التي شارتت في حملة عقد الزراعة األسرية 
 القادمة.بغرض تحديد منهج العمل األفضل خالل الفترة 

لالسترشاد  محتمةالشرتاء الرئيسيين على أهمية وضع خطة عمل يوجد اتفاق عام بين وضع خطة عمل.  -13
عقد الزراعة األسرية. وقد تشتل هذه الخطة أيضا أساسا لتحديد األنشطة األساسية، وتعبئة  بها في تنفيذ

عرض دم المحرز و المساهمات الطوعية، وتوزيع األدوار والمسؤوليات، وتحديد مؤشرات النجاح، ومراقبة التق
، ومن المتوقع تلهاالتقارير ذات الصلة على األطراف المعنية. وتجري حاليا مناقشة محتويات الخطة وهي

 .2018االنتهاء من وضعها قبل نهاية عام 
تجري حاليا  لضمان اتباع نهج شامل ومنظم نحو تنفيذ عقد الزراعة األسرية،تشكيل لجنة توجيه دولية.  -14

 مشاورات بغرض تشتيل لجنة دولية لتوجيه عملية تنفيذ عقد الزراعة األسرية.
، وهيتل حوتمتها ال تزال في مرحلة التتوينأن المفاهيم المتعلقة باختصاصات لجنة التوجيه بالرغم من  -15

زراعة األسرية، ومراقبة عقد ال فعالياتسيتمثل الغرض العام من اللجنة في المشارتة في وضع وتنفيذ 
وستضطلع يذ. تعديالت مطلوبة خالل مرحلة التنفأي  الالزم لعملاألنشطة ذات الصلة، وتقديم اإلرشاد 

 منظمة األغذية والزراعة والصندوق بدور أمين سر لجنة التوجيه.
الزراعة والصندوق، ومجموعة من الدول وسيتون ضمن أعضاء اللجنة ممثلون عن منظمة األغذية و  -16

العالمية واإلقليمية. تذلك ستتم دعوة برنامج الغذاء الممثلة لمختلف األقاليم، ومنظمات الفالحين  األعضاء
 عضوا تقريبا. 20يتجاوز عدد األعضاء لعالمي للمشارتة. ولضمان فعالية وتفاءة عمل اللجنة، لن ا

 إطالق عقد الزراعة األسرية – سادسا
تخطط منظمة األغذية والزراعة والصندوق وغيرها من الشرتاء إطالق عقد الزراعة األسرية رسميا من  -17

 .2019في أوائل عام خالل عقد مؤتمر رفيع المستوى في روما 
الندوة الدولية بشأن ، بما في ذلك نتائج العمليات ذات الصلة انعتاسا لمجموعة من هذا المؤتمر وسيتون -18

 .2018االبتتار الزراعي في الزراعة األسرية المزمع عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

                                                      

التعاون فيما بين بلدان الجنوب بمنظمة األغذية والزراعة تم تحديد شعبة االنخراط العالمي والعالقات متعددة األطراف بالصندوق وشعبة  7
 تجهتي اتصال ألغراض تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية.
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 التمويل –سابعا 
جميع األنشطة والجداول الزمنية التي لتنفيذ عقد الزراعة األسرية بمجرد وضع االحتياجات التمويلية ستتحدد  -11

تي تتون ستنطوي عليها خطة العمل. وستتون هناك حاجة للتمويل أيضا بغرض تمتين لجنة التوجيه 
 سية لتنفيذ عقد الزراعة األسرية.بمثابة آلية الحوتمة الرئي

متحدة، فإن أي مساهمات طوعية لدعم تنفيذ عقد الزراعة وفي الوقت نفسه، وتما ورد في قرار األمم ال -21
يمتن ويأمل الصندوق في تلقي مساهمات طوعية في صورة تمويل متمم األسرية ستتون موضع ترحيب. 

 تنفيذ أنشطة محددة في خطة العمل.ل تخصيصه الحقا
من خالل المنح المتاحة من الصندوق في حالة اتساق هذه فضال عن ذلك، يمتن تمويل بعض األنشطة  -21

سيخصص الصندوق موارد تذلك األنشطة مع سياسة تمويل المنح واألولويات االستراتيجية ذات الصلة. 
سفر الموظفين وتنظيم عينية، بما في ذلك موظفون من الصندوق ومبالغ محدودة من الميزانيات اإلدارية )ل

 على سبيل المثال(. 2019عقده في أوائل عام  المزمعالمؤتمر الدولي 

 اإلبالغ –ثامنا 
تل عامين على الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة تقريرا مشترتا يعرض بموجب قرار األمم المتحدة،  -22

خالل عقد الزراعة األسرية. األمين العام لألمم المتحدة بغرض إخطار الجمعية العمومية بالتقدم المحرز 
، وسيرتز على أولويات العامين األوليين والتدابير التي يتعين 2020وسيتم عرض التقرير األول في عام 

 .2020-2019اتخاذها خالل الفترة 
إلى هيئاتهما الرئاسية علما بالتقدم المحرز بشتل دوري، سيحيط الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة تذلك  -23

المقترح عرض تقرير عن التقدم المحرز على ومن ترشاد بتوجيهاتها خالل مرحلة التنفيذ. االسجانب 
 .2019على أساس سنوي اعتبارا من عام المجلس التنفيذي للصندوق ومجلس منظمة األغذية والزراعة 

ستتم دعوة الدول األعضاء إلى عرض تقارير على واتساقا مع األهداف المتوخاة من عقد الزراعة األسرية،  -24
تنفيذ األنشطة المقررة في إطار عقد الزراعة األسرية توسيلة  نحولجنة التوجيه الدولية بشأن التقدم المحرز 

 وستستند التقارير الدورية التي تصدرها أمانة اللجنة إلىلدعم عمليات التحليل المشترك وتبادل المعرفة. 
 بشأن ما حققته من إنجازات وتدابير. تقدمها البلدانالتي التقارير 
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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول األعمال 25البند 

 
 
 

 2017كانون األول/ديسمبر   20قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/72/426بناء على تقرير اللجنة الثانية )]  
 
 

  (2028 - 2019) عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية - 72/239
 

 ،إن الجمعية العامة 
بنجاااا الساانة الدوليااة للاراعااة األيتااريةت الاام يعلنلعااا ا معيااة العامااة    إذ تعتررر  
ت والم ٢٠١٤ونُفذت   عام  2011كانون األول/ديسمرب   22املؤرخ  66/222قرارها 

يباار ت دور الاراعااة األيتاارية والرعااا وااانيار املاااارع    ا يتااعام   اقياا  األماان النيااذا ا 
 واس  اللنيذيةت

كبريا   وضع يتيايتات عامة لصاحل بإحرا  العديد من البلدان تقدما   وإذ ترحب 
دما  لإلالاراعة األيتريةت مبا   ذلك تشكيل  ان وطنية للاراعة األيتريةت ووضع يتيايتات 

بالااادور  وإذ تعااا  ا ي لصااانيار املااااارع ت مااان قبيااال القاااروي اا لمانياااة الصااانيرية ا جااا ت املااا
نياذا ا العااملات والقضااء ضمان األمن الاس  اللنيذية و الذي تضطلع به املاارع األيترية   

اايتااالدامة اقيااا  واحملافظاااة علاااى اللناااوع البيولاااوجات و ت والقضااااء علاااى ا اااوعت علاااى الفقااار
 هلجرةتاملساعدة   معا ة االبيئيةت و 
إىل إنشاء قاعدة معار  الاراعة األيتريةت وإذ تسل  بأن تبادل املعار   وإذ تشير 

يايتااااات ماااان يجاااال تلبيااااة ااحلياجااااات والبيانااااات يساااااه    حااااوار السيايتااااات وااااانع الس
 اخلااة للماارع األيتريةت

هلااام للعلاا  واللكنولوجيااا واابلكااار ومباااارة األعمااال ا اارة   ا بالاادورتسررلم وإذ  
ت وا يتاايما النساااء وناأليتاارياملاارعااون و  اةالرعاا ع فااي ندعاا  ياااااي ا يااا ات الصاانيريةت مباا

تسلط الضاوءت   هاذا الصاددت علاى ياياة اللنمياة القا ماة وإذ والشباي   املناط  الريفيةت 
واابلكااارت وإذ ترحااك بلكنولوجيااات ا ماعيااة علااى اابلكااار ودعاا  مباااارة األعمااال ا اارة 

ماان ياااااي ا يااا ات الصاانيرية الاراعااة املساالدامة ا دياادة الاام سكاان ين تسااع    انلقااال 
يساعده    تعايا يمنع  النيذا ا على حنو  راعة الكفا  إىل ا نلا  اللجاري اابلكاريت 

 وتنيذيلع ت ودر فوا ض قابلة لللسوي ت وإضافة قيمة إىل منلجاهت ت
بالصلة الوثيقة ب  الاراعة األيتريةت وتعايا وحفظ ال اث اللارخيا تسلم أيضا وإذ  

واساا  والثقااا  والطبيعااات والعااادات والثقافااة اللقليديااةت ووقااو فقاادان اللنااوع البيولااوجات 
 الظرو  املعيشية لألاخاص الذين يعيشون   مناط  ريفيةت

https://undocs.org/ar/A/72/426
https://undocs.org/ar/A/RES/66/222
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دور خمللاااو يناااواع النيابااااتت مباااا   ذلاااك النياباااات الشااامالية واملعلدلاااة تؤكرررد وإذ  
 واملداريةت   دع  الاراعة األيتريةت

ماااارع تربيااة األحياااء املا يااة   و يايااة مصااا د األااااد املساالدامة تعيررد تيكيررد وإذ  
 واللنيذيةت ا ااألمن النيذ
الادورة ا ادياة قاد عقادت منظمة األغذية والاراعة لألما  امللاادة ين تالحظ وإذ  

ت ٢٠١٨ا قليماااا ألوروبااااات   فاااورونيات ااااااااد الرويتاااات   ييار/مااااايو هااااا والثالثااا  ملؤ ر 
 الاراعة واألمن النيذا ا واللنيذيةت مبا   ذلك روابطعا بلنيري املناختمسا ل ا على يكبال  

املباااادل اللوجيعياااة اخلاااااة باااالعقود الدولياااة   امليااادان   وإذ تضررري فررري اعتبار رررا 
 1989/84ااقلصااااادي وااجلماااااعا الااااواردة   قاااارار اجلاااا  ااقلصااااادي وااجلماااااعا 

 ت1989ييار/مايو  24املؤرخ 
ت املعنااون 2015ييلول/يتاابلمرب  25ؤرخ املاا 70/1قرارهااا  وإذ تؤكررد مرري  ديررد 

ت الااذي اعلماادت فيااه مموعااة ماان “2030اوياال عاملناااة اطااة اللنميااة املساالدامة لعااام ”
األهدا  والنيايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى امللعلقة باللنمية املسلدامةت الم تركا على 

مال دون كلال مان يجال تنفياذ اللاامعاا بالع إذ تؤكاد مان جديادالناس وتفضا إىل اللاولت و 
ت وإدراكعااا ين القضااااء علااى الفقااار  ميااع ااااورا 2030هااذا اخلطااة بالكامااال ملااول عاااام 

غا  عناه للاقيا   ويبعادات مبا   ذلك الفقر املدقعت هو يكارب ااد يواجعاه العاار واار  ا
قلصاااااادي اا -اللنمياااااة املسااااالدامةت واللاامعاااااا بلاقيااااا  اللنمياااااة املسااااالدامة بأبعادهاااااا الثالثاااااة 

على حنو ملوا ن وملكاملت وباايتلناد إىل ا جنا ات الم اققت    -وااجلماعا والبيئا 
 إطار األهدا  ا منا ية لأللفية والسعا إىل ايتلكمال ما ر يُنّفذ من تلك األهدا ت

بشاااأن  2015 و /يولياااه  27املااؤرخ  69/313قرارهاااا  وإذ تعيررد أيضرررا تيكيرررد 
اطة عمل يدي  يبابا الصادرة عن املؤ ر الدو ي الثالث للمويال اللنمياةت الام تشاكل جااءا 

ت وتاااادعُمعا وتكمُلعااااا وتساااااعد علااااى 2030ا يلجاااااي ماااان اطااااة اللنميااااة املساااالدامة لعااااام 
مليةت وتعياد توضيح يتياق غاياهتا امللصلة بويتا ل اللنفيذ من االل يتيايتات وإجراءات ع

تأكياااد االلااااام السيايتاااا القاااوي باللصااادي للاااادي اللمويااال وهتيئاااة بيئاااة مؤاتياااة علاااى  ياااع 
 املسلويات للاقي  اللنمية املسلدامةت بروٍا من الشراكة واللضامن على الصعيد العاملات

وببدء نفاذا   وقت مبكرت وإذ تشجع  يع يطرافه  (1)باتفاق باري  وإذ ترحب 
األطاارا    اتفاقيااة األماا  امللااادة ا طاريااة بشااأن تنيااري تشااجع تنفيااذا تامااات و علااى تنفيااذا 

يو اانضامام إليعاات إقرارها للصدي  عليعا يو قبوهلا يو ل وكعاالم ر تودع بعُد اك (2)املناخ
 حسك ااقلضاءت على ين تفعل ذلك   يقري وقت ممكنت

_________________ 

ت املقااارر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعلمااد   إطااار اتفاقيااة األماا  امللااادة بشااأن تنيااري املناااخ   الوثيقااة  (1) 
 .21 -/م ي 1

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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األم  امللادة للعمل  باعلبارا عقد 2025-2016إعالن العقد  إىل وإذ تشير 
 ت(5)املصاحك له عملالوإطار  (4)اللنيذية عنت ايتلنادا إىل إعالن روما (3)من يجل اللنيذية

  املا ااة ماان ياااد السااكان فقاارا يعيشااون    ٨٠إىل ين حااوا ي  أيضررا وإذ تشررير 
الريفيااااة املناااااط  الريفيااااة ويعملااااون   الاراعااااةت وين مصاااايي املااااوارد الال مااااة للنميااااة املناااااط  

يتيما املاارعاتت ييتايتا للقضاء علاى الفقار  والاراعة املسلدامةت ودع  انيار املاارع ت وا
 تتشمل اس  رفاا املاارع ت بأيتاليك  ميع ياكاله ويبعادا

مليااون اااخي    يااع يرجاااء العااار مااا  الااوا يعااانون ماان  815بااأن  وإذ تسررلم 
نيذية ا ياال كبريا   بعض مناط  العارت وإذ ا وعت وين انلشار ياكال يارى من يتوء الل

  املا ة من يغذية العار  ٨٠تؤكد الدور اهلام الذي تؤديه املاارع األيترية   إنلا  يكثر من 
 تمن حيث القيمة

ين إقامااااة نظااااام ياااااري عاااااملا ملعاااادد األطاااارا  ومنفاااالح وغااااري  يياااااي  وإذ تؤكررررد 
ومنصااااو ويساااالند إىل قواعااااد يماااار ماااان اااااأنه ين ياااانعض بالاراعااااة عمومااااا والاراعااااة األيتاااارية 
واللنميااة الريفيااة   البلاادان الناميااة ويسااع    اقياا  األماان النيااذا ا واللنيذيااة علااى الصااعيد 

يات وطنية وإقليمية ودولية تشجع املشاركة الشاملة ايت اتيجاعلماد اث على إذ العاملات و 
ت مباان فاايع  النساااءت   األيتااواق وناأليتاارياملاارعااون للماااارع ت وا يتاايما ااانيار املاااارع  و 
 اجلمعية والوطنية وا قليمية والدولية؛

ين اقيااا  املسااااواة بااا  ا نسااا  و كااا  النسااااء والفلياااات  وإذ تؤكرررد مررري  ديرررد 
ا حااااااا   إحااارا  اللقاااادم حناااو اقياااا   ياااع يهاااادا  اللنمياااة املساااالدامة يتيساااعمان إيتاااعام

ييضااا الاادور وا يتااعام املعماا  للنساااء الريفياااتت مباان فاايعن  ت وإذ تؤكااد ماان جدياادوغاياهتااا
اجلمعاااات   نسااااء الاااااحبات ا ياااا ات الصااانيرية واملاارعااااتت ونسااااء الشاااعوي األاااالية و 

واساااا  األماااان النيااااذا ا ت يااااا اللنميااااة الاراعيااااة والريفيااااةاحملليااااةت ومعااااارفعن اللقليديااااة   تعا 
تؤكاااااد   هااااذا الصاااادد يايااااة ايتاااالعراي السيايتاااااات إذ والقضاااااء علااااى الفقاااار   الريااااوت و 

واايت اتيجيات الاراعياة مباا يكفال ااعا ا  بالادور ا ايتا  للمارية   ماال األمان النياذا ا 
اللادابري القصاارية والطويلاة األجال لللصاادي واللنيذياة والنظار إليااه باعلباارا جااءا ا يلجاااي مان 

انعاااادام األماااان النيااااذا ا ويتااااوء اللنيذيااااة واحلماااااات حاااادوث اللقلااااك املفاااار    األيتااااعار 
 تواأل مات النيذا ية   البلدان النامية

على ضرورة اقي  العمالة الكاملة واملنلجة وتوفري العمل الال    ميع  وإذ تشدد 
ا عاقااةت وإذ تساال  بااأن السيايتااات  وشااباي واألاااخاص ذو المباان فاايع  النساااء والرجااالت 

والاارباما الاام تشااجع علااى اابلكااار فيمااا يلعلاا  باااملاارع األيتاارية  ااك ين تقاا ن بسيايتااات 
تعااا  اللنميااة الريفيااة الشاااملةت بنييااة تااوفري عمالااة إضااافية يو بديلااة وفاارص توليااد الاادال   

 تاملناط  الريفية
_________________ 

 .70/259القرار  (3) 

 ت املرف  األول.EB/136/8منظمة الصاة العامليةت الوثيقة  (4) 

 ت املرف  الثاين.نفسهاملرجع  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
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مبادرة املاارع  األيتري  من االل   يويتا  ة لللعاون باآلثار ا  ابي تسلموإذ  
اللعااااون فيماااا بااا  املااااارع ت باعلباااارا عنصااارا ييتايتااايا  نشااااء بيئاااات مؤاتياااة لااادع  تباااادل 

الفعالة من حيث ت  لول اللقليدية واابلكارية ذات الصلةللويتيع نطاق ااخلربات واملعار  
 املسلدامةتاقي  يهدا  اللنمية ت بنيية اللكلفة

ين تنيااري املناااخ يشااكل هتدياادا عاااجال بالنساابة للمجلمعااات البشاارية  وإدراكررا ما ررا 
   يااع يرجاااء  ةيااؤثر تااأثريا اطااريا علااى الاراعااينااه و ت سكاان عكاا  اياهااه والكوكااك قااد ا

 يااادة القاادرة   تنيااري املناااخ و سكاان ين يسااع    مكافاااة وين دعاا  الاراعااة األيتاارية  العااار
الضاااارة وتعاياااا القااادرة علاااى مواجعاااة تنياااري املنااااخ وتقليااال انبعاثاااات  اآثاااار  و ماااععلاااى اللكيااا

 يعدد إنلا  األغذيةت غا ات الدفيئةت على حنو ا
الرامياااة إىل اسااا  األمااان النياااذا ا واللنيذياااة  نااااجعود إىل ضااارورة تعاياااا وإذ تشرررير 

اعيااااة وااااابكات وال كيااااا علااااى ااااانيار املاااااارع  واملاارعاااااتت وكااااذلك علااااى اللعاونيااااات الار 
 تالعاملية وضرورة تشجيع البلدان على تنشيط الشراكات تاملاارع 
بأاية اللعاون فيما ب  بلدان ا نوي واللعاون الثالثا   تعايا الاراعة تسلم وإذ  

األيتاااارية واللصاااادي ملشااااكلة انعاااادام األماااان النيااااذا ا ماااان اااااالل تبااااادل املعااااار  واخلااااربات 
 اابلكارية والدراية واملواردت واملماريتات ا يدة والسيايتات

عقااااادا لألمااااا  امللاااااادة للاراعاااااة  2028-2019إعاااااالن الفااااا ة  تقررررررر - 1 
 األيتريةت ضمن اهلياكل القا مة واملوارد امللاحة؛

 يااع الاادول علااى وضااع واساا  وتنفيااذ يتيايتااات عامااة بشااأن  تشررجي - 2 
 راعة األيترية مع الدول األارى؛الاراعة األيترية وتبادل يارهبا ويفضل مماريتاهتا   مال الا 

نظمة األغذية والاراعة لألم  امللاادة والصاندوق الادو ي لللنمياة مب ت يب - 3 
عقااادت باللعااااون ماااع املنظماااات املعنياااة األاااارى   منظوماااة األمااا  الالاراعياااة إىل قياااادة تنفياااذ 

وايلعا و   امللادةت بويتا ل منعا اديد ووضع األنشطة والرباما املمكنةت وذلك   نطاق
 ؛اللربعاتت حسك ااقلضاءتقدمي ومن االل  حدود املوارد امللاحة هلا

ت مبااااا   ذلااااك ااااااحبة املصاااالاة ا كومااااات وا عااااات األااااارى ترررردعو - 4 
املنظمات الدولية وا قليمية واجلمع املدين والقطاع اخلاص واألويتا  األكادسيةت إىل تقدمي 

 منعا تقدمي اللربعاتت حسك ااقلضاء؛عقدت بويتا ل الدع  فعال للنفيذ 
عقاادت باايتاالناد الاألماا  العااام إىل إبااالي ا معيااة العامااة عاان تنفيااذ  ترردعو - 5 

إىل تقاااارير فااا ات السااانل  الااام تشااا د   يميععاااا منظماااة األغذياااة والاراعاااة لألمااا  امللاااادة 
 والصندوق الدو ي لللنمية الاراعية.
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