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A 

 اجمللس

 الدورة اخلمسون بعد املائة

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1روما، 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

 

 موجز
 

بالتطورات احلاصلة يف املنتديات األخرى اليت تهّم والية منظمة األغذية حياط اجمللس علما، عماًل باملمارسة املتبعة، 

 ئة، عروض بشأن املواضيع التالية:والزراعة )الفاو(. وستقدم، خالل دورة اجمللس اخلمسني بعد املا
 

 الدورة السابعة والثالثون هليئة الدستور الغذائي املشرتكة بني الفاو/منظمة الصحة العاملية؛  (0)

 الربنامج العاملي لألمن الصحي؛ (4)

 ؛(4102سبتمرب/أيلول  43مؤمتر القمة املعين باملناخ الذي دعا إليه األمني العام لألمم املتحدة )نيويورك،  (3)

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على بيولوجي/االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع ال (2)

 اسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛املوارد اجلينية والتق

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية ول على املوارد وتقاسم منافعها؛ تعزيز النظام املتعدد األطراف للحص (5)

 النباتية لألغذية والزراعة؛

 ؛4105ة التنمية ملا بعد عام الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة وخط (6)

 اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة؛ (7)

ضمن إطار الربنامج الشامل  4145الشراكة املتجددة لنهج موحد للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول  (8)

 للتنمية الزراعية يف أفريقيا.

 تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس  اجمللس قبلاختاذه من  املقرتحاإلجراء 

 يف دورته اخلمسني بعد املائة للعلم فحسب
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 الدورة السابعة والثالثون هليئة الدستور الغذائي املشرتكة  -أوال

 /منظمة الصحة العامليةمنظمة األغذية والزراعةبني 

 

 4102يوليو/متوز  08إىل  02عقدت هيئة الدستور الغذائي )اهليئة( دورتها السابعة والثالثني خالل الفرتة من  -0

حكومية وغري حكومية.  منظمة دولية 31بلدا عضوا واالحتاد األوروبي، إضافة إىل  071يف جنيف وحضرها ممثلون عن 

 ".متكني نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالةللمنظمة " 2وتعترب اهليئة املساهم الرئيسي يف اهلدف االسرتاتيجي 

 

وقد اعتمدت اهليئة، يف دورتها السابعة والثالثني، املستويات القصوى املقبولة للرصاص يف املستحضرات  -4

غري ذلك من امللوثات، إضافة إىل املستويات القصوى ملخلفات املبيدات الغذائية اخلاصة بالرضع، وللزرنيخ يف األرز و

واملواد املضافة. كما اعتمدت اهليئة مدونة ممارسات النظافة بالنسبة إىل التوابل واألعشاب العطرية اجملففة ومواصفات 

ة زهرة اآلالم، والدوريان والبامية. السالمة واجلودة اجلديدة بالنسبة إىل األغذية مثل احملار املروحي الشكل اخلام، ومثر

وأوصت اهليئة أيضا بتقييد استخدام بعض العقاقري البيطرية يف احليوانات املنتجة لألغذية. وسيشمل العمل يف املستقبل 

وضع مواصفات بالنسبة إىل الفلفل األسود واألبيض واألخضر، والكمون، والزعرت الربي، والزعرت، والثوم، ووضع 

كوالته والكاكاو.  وبعد اقرتاح تقدمت به منظمة األمم املتحدة ياملشتقة من الش املنتجاتوى للكادميوم يف مستويات قص

للطفولة )اليونيسيف(، ناقشت اهليئة أيضًا ضرورة وضع مواصفات لألغذية اجلاهزة اخلاصة باألطفال الذين يعانون من 

 سوء التغذية من أجل ضمان سالمة األغذية وجودتها. 

 

 وأخذت اهليئة، يف دورتها السابعة والثالثني، علما بتقارير ميزانية الدستور الغذائي لفرتة السنتني -3

وأبرزت احلاجة إىل اعتماد عملية أفضل لوضع امليزانية وختطيط العمل.  4105-4102وفرتة السنتني  4104-4103

ات خمصصات كافية يف امليزانية من خالل وشجعت اهليئة أعضاء الدستور الغذائي على الدعوة إىل ختصيص اعتماد

األجهزة الرئاسية للفاو ومنظمة الصحة العاملية، وأعربت عن تقديرها للمنظمتني على ما قدمتاه من دعم علمي، وشددت 

على أهمية التمويل لضمان إسداء املشورة العلمية. ووافقت اهليئة على إنشاء إطار للرصد لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 

 .4102-4102تور الغذائي للفرتة للدس

 

، يف دورتها السابعة والثالثني، إىل االهتمام املتواصل حبساب أمانة الدستور وعالوة على ذلك، أشارت اهليئة -2

الغذائي وأهميته لتمكني املشاركة يف اجتماعات الدستور الغذائي، وأعربت عن دعمها لوضع وتنفيذ مبادرة حتل الحقا 

. ويف هذا الصدد، أعربت اهليئة عن ارتياحها جتاه برنامج 4105ة احلالي عندما ينتهي يف عام حمل حساب األمان

تنمية القدرات املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية. وأخريًا، وافقت اهليئة، يف دورتها السابعة والثالثني، على 

تور الغذائي، مبا يف ذلك طرق عمل اللجنة التنفيذية بدء العمل بشأن حتديد النطاق والعمليات لتقييم إدارة عمل الدس

 وتشكيلها. 

 

http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/ar/


3 CL 150/INF/4 

 

 الربنامج العاملي لألمن الصحي -ثانيا

 

من البلدان واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة يف القطاعني  21جيمع الربنامج العاملي لألمن الصحي حوالي  -5

العام واخلاص للسعي معا إىل حتقيق تقدم سريع حنو إجياد عامل مأمون وآمن من خماطر األمراض املعدية، والنهوض 

تفشيها، سواء ة واحلد من احتماالت ئوال زالت الوقاية من األوبي باعتباره أولوية أمنية دولية. باألمن الصحي العامل

أكانت طبيعية أم عرضية أم دولية، يشكالن أولوية. ويف ظل معظم مسببات األمراض البشرية اجلديدة اليت تنتقل من 

، وغريها(، يتمثل H5n1وفريوس إنفلونزا الطيور ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية احليوانات )مثل فريوس اإليبوال 

وممارسات تربية  ،ر، من خالل تعزيز النظم البيطرية معاجلة األمراض يف املصدأكثر النهج فعالية من حيث التكلفة يف

احليوانات، والنظافة يف األسواق، وعن طريق ضمان سالمة األغذية. وتقتضي االستجابة السريعة والفعالة ضمان تنسيق 

لعمل املنسق باالستعانة خبطوات واتصاالت دولية ومتعددة القطاعات. وتسعى أهداف هذا الربنامج إىل حتديد أولويات ا

حمددة وقابلة للقياس ترّكز على الوقاية من األوبئة والكشف املبكر عن التهديدات البيولوجية واالستجابة السريعة 

حلاالت تفشي األوبئة واألمراض. ويهدف الربنامج إىل تقديم الدعم املباشر إىل اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة 

دولة والفاو  42، بادر ممثلون من 4102فرباير/شباط  03طر األمن الصحي العاملية األخرى ذات الصلة. ويف أوالعاملية 

ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان واالحتاد األوروبي إىل إطالق هذا الربنامج اهلادف إىل حشد 

خمتلف اجلهات احلكومية على أعلى مستوى لتحقيق اهلدف االلتزامات لتشجيع اعتماد النهج متعدد القطاعات عرب 

العام للربنامج. ويتكون الربنامج من مسؤولني من مجيع القطاعات احلكومية املعنية، مبا يف ذلك قطاعات الصحة، 

 والشؤون اخلارجية، والتنمية، والزراعة/البيطرة، والدفاع، واألمن الوطين.

 

هذه األهداف، مت بلورة مفهوم "جمموعة اإلجراءات" لتيسري التعاون اإلقليمي  وسعيا إىل تشجيع إحراز تقدم يف -6

وقدمت الفاو إىل قادة  هذا الربنامج قائمة حمددة للربنامج.  والعاملي من أجل حتقيق األهداف والغايات العاملية لألعضاء

ان على إحراز تقدم حنو إجياد عامل أكثر بالربامج واألدوات واخلطوط التوجيهية اخلاصة بها اليت ميكن أن تساعد البلد

 أمنا وسالمة.

 

 مؤمتر القمة املعين باملناخ الذي دعا إليه األمني العام لألمم املتحدة  -ثالثا

 (4112سبتمرب/أيلول  42)نيويورك، 

 

ين بتغري املناخ من أجل حتفيز العمل يف الفرتة املؤدية إىل الدورة قادة ُع نظم األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر -7

العشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت ستعقد يف بريو يف ديسمرب/كانون األول 

العشرين ملؤمتر األطراف يف باريس يف ، بهدف التوصل إىل اتفاق ملزم قانونًا بشأن تغري املناخ يف الدورة احلادية و4102

. وحضر مؤمتر القمة رؤساء الدول واحلكومات من مجيع األقاليم، وممثلني رفيعي املستوى من القطاع اخلاص 4105عام 

واجملتمع املدني. ومت اإلعالن عن مبادرات وأنشطة ملموسة يف مثانية جماالت مواضيعية، مبا يف ذلك الطاقة والغابات 
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. وُدعي املدير العام للفاو إىل إلقاء كلمة خالل مائدة مستديرة وزارية. وسلط املدير العام الضوء، يف كلمته، على والزراعة

املناخ،  أوجه الرتابط بني اجملاالت املواضيعية املدرجة على جدول األعمال، وركز على الغابات والزراعة يف ظل تغري

ملي بشأن الزراعة الذكية مناخيًا، الذي أطلق رمسيا خالل مؤمتر القمة، بعد ولفت االنتباه بشكل حمدد إىل التحالف العا

يف نيويورك. وعالوة على ذلك، ُدعي املدير العام إىل إلقاء  4102سبتمرب/أيلول  42انعقاد اجتماع االفتتاح الرمسي يف 

رز بشأن النتائج الرئيسية ملؤمتر الغداء الرفيعة املستوى مع القطاع اخلاص. وسيتم رصد التقدم احمل مأدبةكلمة خالل 

 .4105القمة حتضريا ملؤمتر األطراف الذي سيعقد يف باريس يف عام 

 

 االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  -رابعا

 لبيولوجي/ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية ا

 عن استخدامها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة

 

انعقد االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع األول ملؤمتر األطراف الذي  -8

يعمل باعتباره اجتماع األطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع 

يف مدينة  4102أكتوبر/تشرين األول  07إىل  6امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي خالل الفرتة من الناشئة عن استخدامها 

 بيونغتشانغ جبمهورية كوريا. 

 

، مبا يف ذلك 4141-4100وانصب تركيز االجتماع الثاني عشر على تنفيذ االتفاقية وخطتها االسرتاتيجية  -2

 اضيع ذات األهمية اخلاصة بالنسبة إىل الفاو ما يلي:أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وتضمنت املو
 

 يرتبط ذلك بشكل وثيق بعمل املنظمة فيما يتعلق بتنمية القدرات  -التنوع البيولوجي البحري والساحلي

وحتسني إدارة مصايد األمساك، وتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد مع اعتماد نهج النظم اإليكولوجية 

 وتربية األحياء املائية؛اك يف مصايد األمس

 وهو ما يربز التعاون  - االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي: حلوم الطرائد، واإلدارة املستدامة للحياة الربية

الفاو  تستضيفبني الفاو واالتفاقية بشأن الشراكة التعاونية يف جمال اإلدارة املستدامة للحياة الربية، واليت 

 أمانته؛

  يرتبط ذلك بآلية الفاو اخلاصة بإعادة الغابات إىل هيئتها األصلية اليت  -البيئي وإعادة تأهيله صون النظام

 تأهيلأطلقت خالل الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات باعتبارها برناجما مهما للمنظمة للمساهمة يف إعادة 

 النظم اإليكولوجية.

 

، نظر االجتماع األول ملؤمتر األطراف، 4102أكتوبر/تشرين  04وبعد دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ يف  -01

ليات املؤسسية لتشجيع االمتثال للربوتوكول؛ والتعاون مع اآلضمن مجلة أمور أخرى، يف ما يلي: اإلجراءات التعاونية و
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ساعدة يف جمال بناء القدرات؛ والتدابري املتعلقة بزيادة الوعي بأهمية املنظمات الدولية األخرى؛ والتدابري الرامية إىل امل

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها. ويكمن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها يف 

. 4112تية لألغذية والزراعة حيز النفاذ يف عام صلب والية الفاو، بعد دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النبا

، أنشأت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للفاو فريقا متوازنا من الناحية اجلغرافية من 4103ويف عام 

لتيسري  اخلرباء الفنيني والقانونيني يعنى باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، أنيطت به مهمة إعداد مشروع عناصر

التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة.

 

 تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد    -خامسا

 والزراعة وتقاسم منافعها املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية

 

عقدت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول  -00

، وذلك كجزء من نشاطها خالل فرتة 4102على املوارد وتقاسم منافعها )جمموعة العمل( اجتماعها األول يف مايو/أيار 

. واستعرضت جمموعة العمل العوامل الكامنة وراء النقص احلالي يف 4105-4102ما بني الدورات يف فرتة السنتني 

إيرادات صندوق تقاسم املنافع القائمة على املستخدم، والنهج املبتكرة الست، اليت حددت خالل فرتة السنتني السابقة 

ملقرر عقده يف لتوليد الدخل هلذا الصندوق. وسيتم االستمرار يف استعراض هذه النهج خالل االجتماع الثاني ا

، جنبا إىل جنب مع نتائج الدراسات اليت أجرتها األمانة من أجل اختاذ قرار بشأن 4102ديسمرب/كانون األول 

التدابري اليت ستقرتح على اجلهاز الرئاسي. وطلبت جمموعة العمل أيضا من الرئيسني املشاركني مواصلة املمارسة املتبعة 

عن التقدم احملرز يف  صحاب املصلحة بطريقة رمسية وشفافة وشاملة، ورفع تقريراملتمثلة يف التشاور مع جمموعات أ

 اف املتعاقدة لالجتماع الثالث.االجتماع الثاني. كما حثت األطراف املتعاقدة على تقديم الدعم واملوارد املالية لألطر

 

بهدف استثمار أكثر من  4102ار وقد صدر النداء الثالث لتقديم مقرتحات لصندوق تقاسم املنافع يف مارس/آذ -04

 وورد  4102دوالر أمريكي يف املشاريع يف البلدان النامية. وانتهت مرحلة تقديم املقرتحات يف يوليو/متوز  ماليني 01

مقرتحا أوليًا. وتوىل فريق خرباء مستقل فرز املقرتحات األولية قبل توجيه الدعوة لبلورة مقرتحات  325ما جمموعه 

. ويف هذا الصدد، نظم مكتب املساعدة يف صندوق تقاسم املنافع حلقات عمل إقليمية ساعدت مقدمي مشاريع كاملة

 طلبات على تقديم مقرتحات كاملة.ال

 

وفيما يتعلق بتقاسم املنافع غري النقدية، يقوم نظام املعلومات العاملي، حتت إطار املعاهدة الدولية، بتيسري  -03

تبادل املعلومات، باالستناد إىل نظم املعلومات القائمة، بشأن املسائل العلمية والفنية والبيئية املتصلة بتنوع احملاصيل، 

لزراعية يف البلدان النامية. وستنظم مشاورة للخرباء مع ممثلني من األطراف بهدف حل املشاكل املتعلقة باإلنتاجية ا

من أجل تقييم االحتياجات، وحتديد الفجوات اليت تشوب  4105املتعاقدة من مجيع أقاليم الفاو يف يناير/كانون الثاني 

خصص حيز حمدد، ضمن إطار نظام املعلومات وتقديم املشورة بشأن إعداد ورقة رؤية لينظر فيها اجلهاز الرئاسي.  وسي
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، وهي مبادرة تقوم على اجملتمع احمللي  DivSeekاملعلومات العاملي، للبيانات الوراثية واملظهرية حتت إطار مبادرة  

وتشمل علماء النباتات وبنوك اجلينات ومستخدمي البيانات الوراثية النباتية من أجل ربط التسلسل الواسع النطاق 

ص املظهرية مبجموعات املادة الوراثية  املتاحة للجمهور. وقد اشرتكت كل من املعاهدة الدولية بشأن وبيانات اخلصائ

 إنشاء وحدة التيسري املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي يف

 املشرتكة.

 

ني الصكوك ذات الصلة املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم ومن أجل تعزيز االتساق والدعم املتبادل ب -02

منافعها، اشرتكت أمانتا املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية واتفاقية التنوع البيولوجي يف تنظيم جمموعة من 

سية املتصلة بالتنفيذ املتناسق األنشطة لزيادة فهم العالقة بني املعاهدة الدولية وبروتوكول ناغويا وحددتا القضايا الرئي

هلذين الصكني الدوليني، والسيما من خالل مناقشة السبل الكفيلة بتحسني التنسيق والتعاون على املستويني الوطين 

 والدولي.

 

 املعين بأهداف التنمية املستدامةالفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع    -سادسًا

 4115وخطة التنمية ملا بعد عام 

 

، ورفع 4102اختتم الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة عمله يف يوليو/متوز  -05

غاية. وواصلت الفاو تقديم الدعم الفين بشكل منتظم طوال مرحلة تفاوض الفريق  062هدفا و 07تقريرا نهائيا يضم 

العامل، وتعاونت بصورة وثيقة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، ومع عدة جهات فاعلة 

وجه اخلصوص قامت الوكاالت  حكومية وغري حكومية يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. وعلى

اليت تتخذ من روما مقرًا هلا، من خالل جمموعة من احللقات الدراسية املشرتكة، بوضع أهداف ومؤشرات مشرتكة 

لألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة، حظيت باستحسان أعضاء الفريق العامل وأدرجت يف التقرير النهائي. وقدم 

 لتنميةاخطة وستستمر املفاوضات بشأن  4102ول إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلالفريق العامل تقريره 

 .4105حتى سبتمرب/أيلول  4105ملا بعد عام 

 

، ال سيما فيما يتعلق مبساهمة الفاو وتنسيقها مع 4105وأعرب األعضاء عن اهتمام كبري بعملية ما بعد عام  -06

خرى، وخاصة وكاالت روما، يف ضمان استمرار مسائل األمن الغذائي والزراعة واإلدارة وكاالت األمم املتحدة األ

مكانة بارزة يف اخلطة اجلديدة. ولدى االنتقال إىل املرحلة التالية والنهائية من  تبوؤهماملستدامة للموارد الطبيعية يف 

فيذ أهداف التنمية املستدامة اجلديدة. ويتوقع ، ستتمحور املناقشات باألساس حول تن4105عملية خطة التنمية ملا بعد 

العمل القائم بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن يصبح عامال مهما يف حتديد أنشطة  4105أن يكمل إطار ما بعد عام 

ضع فرق األمم املتحدة القطرية يف و 4105منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري، وأن تساعد غايات ما بعد عام 

 أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وأطر األمم املتحدة األخرى للربجمة.
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 ةاجملموعة العاملية املعنية باهلجر   -سابعا

 

باتت اهلجرة أحد جماالت عمل الفاو املهمة بشكل متزايد. وبادرت الفاو، يف إطارها االسرتاتيجي املعدل  -07

إىل جتديد التزامها مبعاجلة قضايا اهلجرة، وأدرجت على وجه اخلصوص  ،4105-4102وبرنامج عملها للفرتة 

"احلد من الفقر يف الريف" كجزء من نهج الفاو املتكامل للحد  3مسأليت اهلجرة والتحويالت يف اهلدف االسرتاتيجي 

عة متكاملة من من الفقر يف الريف وبرنامج العمل اخلاصة بهذا اهلدف االسرتاتيجي. ويتوقع فيما بعد وضع جممو

سبل العيش يف ثري اهلجرة والتحويالت املالية لالعاملة وتأ األيدياألنشطة، مبا يف ذلك: تعزيز مجع األدلة بشأن هجرة 

املناطق الريفية؛ وتقديم الدعم الفين وخدمات تنمية القدرات إىل احلكومات وأصحاب املصلحة يف املناطق الريفية؛ 

 ؛ واملساهمة بشكل أكثر انتظاما يف آليات التعاون العاملية القائمة.وتعزيز احلوار بشأن السياسات

 

اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة وتسنى هلا بالتالي  يف، أصبحت الفاو عضوا رمسيا 4102ويف يونيو/حزيران  -08

اجملموعة تسلط الضوء  الوصول إىل أهم جهاز للحوار بشأن قضايا اهلجرة على املستوى العاملي. وإن املشاركة يف هذه

على الفاو وجتعلها حتظى مبا يلزم من تقدير لتوسيع نطاق عملها يف هذا اجملال املواضيعي نظرا إىل أنه قناة فعالة 

للتفاعل بطريقة أكثر انتظاما مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، من خالل تبادل املعلومات والتعاون على املستويني 

تشارك الفاو يف االجتماعات ذات الصلة، على املستويات اإلدارية/االسرتاتيجية والفنية/التنفيذية، العاملي والقطري. كما 

 ال سيما من خالل مكاتب االتصال التابعة للفاو يف نيويورك وجنيف.

 

وقدمت الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مذكرة فنية مشرتكة إىل املديرية العامة املعنية بالتنمية والتعاون  -02

بشأن مسأليت اهلجرة والتحويالت املالية، بهدف املضي قدما حنو  4102التابعة لالحتاد األوروبي يف يوليو/متوز 

إىل نهج مشرتك. وقد أقرت الوكالتان  للتنمية الزراعية باالستناددولي صياغة مقرتح مشرتك بني الفاو والصندوق ال

بضرورة معاجلة مصري املهاجرين الشباب الذين يعربون البحر األبيض املتوسط يف حماولة للوصول إىل أوروبا، وذلك من 

يقيا. وتركز املذكرة خالل معاجلة األسباب اجلذرية املستحكمة للهجرة، مبا يف ذلك الفقر يف املناطق الريفية يف أفر

املشرتكة بشكل خاص على األمن الغذائي وعمالة الشباب من خالل  املشاريع الزراعية واستثمارات املغرتبني يف املناطق 

الريفية، وحتدد أربعة جماالت عمل ذات أولوية، وهي: تعميم اخلدمات املالية واالستثمارات يف املناطق الريفية؛ عمالة 

اخلاصة بهم؛ وتنمية املهارات؛ واالتساق بني السياسات. وتستند هذه األولويات إىل املزايا النسبية الشباب واملشاريع 

 اليت تتمتع بها املنظمتان وجماالت قوتهما. 

 

، سياقا إجيابيا لزيادة 4102خالل النصف الثاني من عام  ،ئاسة اإليطالية لالحتاد األوروبيوأتاحت الر -41

املواضيعي. وعلى وجه اخلصوص، نظمت وزارة اخلارجية اإليطالية واملنظمة الدولية للهجرة  التعاون يف هذا اجملال

عن "إدراج اهلجرة يف التنمية: املغرتبون  4102أكتوبر/تشرين الثاني  3إىل  4حلقة عمل يف روما خالل الفرتة من 

الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  باعتبارهم عامال ميكن من حتقيق التنمية". وعلى مستوى عاملي أكرب، تعاونت

)صندوق متعدد باجلهات املاحنة يقوده البنك  KNOMADحتت إطار اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة وصندوق 



CL 150/INF/4 8 

 

الدولي(، وكذلك يف جمموعات عمل أخرى معنية مثل املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية واملنتدى العاملي املعين 

 ت املالية والتنمية.بالتحويال

 

 4145الشراكة املتجددة لنهج موحد للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول  -ثامنا

 ضمن إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

 

، أعلنت مفوضية االحتاد األفريقي والفاو ومعهد لوال يف الربازيل أنها توحد 4104يف نوفمرب/تشرين الثاني  -40

ا للمساعدة يف القضاء على اجلوع ونقص التغذية يف أفريقيا. واتفقت األطراف الثالثة على عقد اجتماع رفيع جهوده

مع قادة أفارقة ودوليني عن "الشراكة املتجددة لنهج موحد للقضاء على اجلوع يف أفريقيا  4103املستوى يف يوليو/متوز 

اعية يف أفريقيا". وأسفر االجتماع عن إعالن للقضاء على اجلوع يف ضمن إطار الربنامج الشامل للتنمية الزر 4145حبلول 

، باإلضافة إىل خارطة طريق إرشادية للتنفيذ. وجرى فيما بعد إقرار اإلعالن من قبل اجمللس 4145أفريقيا حبلول عام 

االحتاد األفريقي يف ومن جانب االجتماع الوزاري ملفوضية  4102التنفيذي لالحتاد األفريقي يف يناير/كانون الثاني 

، قبل اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات بلدان االحتاد األفريقي يف ماالبو يف يونيو/حزيران 4102أبريل/نيسان 

، كما هو منصوص عليه يف إعالن ماالبو، جزءا 4145. ويشكل االلتزام بالقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 4102

لقة بأهداف إسراع وترية منو الزراعة يف أفريقيا وحتوهلا. ونظرا إىل أن اإلعالن بات اآلن من االلتزامات السبعة املتع

جزءا من هذا اإلطار األكرب ملا بعد إطار ماالبو املرجعي، فإن تنفيذ خارطة الطريق ستساهم يف اسرتاتيجية التنفيذ األكرب 

 اليت سيتم وضعها حتت إطار إعالن ماالبو. 

 

املكون اإلقليمي  4102وتشكل خطة العمل األولية اليت وضعت كخارطة طريق خالل اجتماع يونيو/حزيران  -44

وسيرتجم تنفيذ خطة  .4145ملبادرة الفاو اإلقليمية بشأن الشراكة املتجددة للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

ءات ملموسة على املستوى القطري وسيتطلب تعزيز إىل إجرا 4145العمل االلتزام بالقضاء على اجلوع حبلول عام 

ومعهد لوال إضافة إىل الشركاء  الشراكة مع االحتاد األفريقي والوكالة املعنية بالتخطيط والتنسيق التابعة لشراكة نيباد،

اللتزام بالقضاء االسرتاتيجيني اآلخرين على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وسيؤدي العمل الذي أجري يف إطار ا

إىل تعزيز برنامج عمل الفاو وشراكتها يف إقليم أفريقيا، وإىل حتسني العمليات القائمة وإىل  4145على اجلوع حبلول عام 

 زيادة القدرات البشرية واملؤسسية لتحقيق نتائج وآثار ملموسة.


