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 اجمللس

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 2015 مارس/آذار 27-23 روما،

 والية منّظمة األغذية والزراعةذات األهمية بالنسبة إىل األخرى  املنتدياتالتطّورات يف 

 

 موجز

منّظمة األغذية  واليةى اليت تهّم  األخر املنتدياتُيحاط اجمللس علًما بالتطّورات احلاصلة يف وفقا للممارسة املّتبعة، 

 بشأن املواضيع التالية: عروض احلادية واخلمسني بعد املائة،اجمللس  ةقّدم خالل دورت. وس)الفاو( والزراعة

 واستئصاله طاعون اجملرّتات الصغريةالربنامج العاملي ملكافحة  (1)

 تفاقّية األمم املتحدة اطإطارّية بشأن تغّير املنا الالدورة العشرين ملؤمتر األطراف نتائج  (2)

 (2014ديسمرب/كانون األّول  12-1)ليما، 

للصلة بني العلم والسياسة العاّمة يف  نها  العمل احلكومي الدوليللجلسة العاّمة ملنتائج الدورة الثالثة  (3)

 (2015يناير/كانون الثاني  17-12 جمال التنّوع البيولوجي وخدمات النظم اطإيكولوجّية )بون،

 (2015مارس/آذار  6-3 نتائج الدورة السادسة واألربعني للجنة اطإحصائّية لألمم املتحدة )نيويورك، (4)

 (2015سبتمرب/أيلول  11-7ت )ديربان، املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابا (5)

 (2016مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باطإسكان والتنمية احلضرية املستدامة )أكتوبر/تشرين األّول  (6)

 االجتماعّية بني الوكاالت يف جمال احلمايةجملس التعاون  (7)

 إجراءات اجمللس املقرتحة

لإلحاطة فقط.إّن املواضيع املذكورة أعاله مقّدمة إىل الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة   
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 هاستئصالوطاعون اجملرّتات الصغرية الربنامج العاملي ملكافحة  -أوال 

املنّظمة العاملّية لصّحة احليوان على أن تكون يف الطليعة  مع بالتعاون الفاو() حرصت منّظمة األغذية والزراعة - 1

استجابة لنداء أطلقه األعضاء من وذلك ه استئصالو طاعون اجملرّتات الصغريةمن خالل تطوير اسرتاتيجّية عاملّية ملكافحة 

يف إفريقيا  ًابلد 70ر من أجل معاجلة األثر االجتماعي واالقتصادي املستمّر واملدمّر لطاعون اجملرّتات الصغرية يف أكث

والشرق األدنى وآسيا، إىل جانب تزايد اآلثار السلبّية الكربى نظًرا إىل معّدل انتشار هذا الطاعون يف بلدان كثرية خالل 

بشكل كبري يف تعزيز األمن  ه املساهمةاستئصالاجملرّتات الصغرية و املاضية. ومن شأن مكافحة طاعون 15ـالسنوات ال

يف  على الصمود املزارعني بقدرةاالرتقاء مجاعات املزارعني احمللّية إضافة إىل  تغذوي، وحتسني سبل عيشالغذائي وال

إذا ما توافر الدعم املالي  2030هذا الطاعون حبلول العام  استئصالبالتالي، ميكن واحملاصيل. املتكّررة يف سائر اخلوجه 

 جانب اطإرادة السياسّية املطلوبة.املناسب إىل 

إىل زيادة  ،من هذه التجربةاملستفادة إضافة إىل الدروس  للطاعون البقري،أّدى االستئصال العاملي الناجح قد و - 2

قامت فقد مثل طاعون اجملرّتات الصغرية. تأثريات كبرية ذي مرض آخر  استئصالمستوى الثقة والتوّقعات بإمكانّية 

، يطاعون البقرالانطالًقا من اخلربة املكتسبة يف جمال استئصال ويوان، ة لصحة احلاملنّظمة العاملّيبالتعاون مع  ،الفاو

فرصة هامة طإحراز تقدم كبري يف  ا النهجهذويوّفر مرحلّي وتدرجيّي ملكافحة طاعون اجملرّتات الصغرية. بوضع نهج 

اجملرتات الصغرية مكافحة طاعون أخرى ذات تأثريات كبرية. وتشري التقديرات إىل أّن كلفة معدية جمال أمراض 

أن املدخرات احملصلة من بعلًما  أمريكيدوالر مليار  4.33ه بنجاح عرب تطبيق االسرتاتيجّية العاملّية ستبلغ استئصالو

إىل جانب ادخار مبلغ  أمريكيدوالر مليار  2.1و أمريكيدوالر مليار  1.45اخلسائر االقتصادّية السنوّية سترتاوح بني 

 للتلقيح ضّد طاعون اجملرتات الصغرية.املخصص  كيأمريدوالر مليون  270

املشرتك بني منظمة ربنامج ال (2014اعتمدت جلنة الزراعة يف دورتها الرابعة والعشرين )أكتوبر/تشرين األّول و - 3

ه قبل أن يعتمده كذلك استئصالكافحة طاعون اجملرتات الصغرية واألغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان مل

أمانة الربنامج يف  الفاوكما تقّرر أن تستضيف (.  2014اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون األّول 

مقّرها ما يسّهل عمل املنّظمة التنسيقي: على مستوى اتساق املكّونات اطإقليمّية، واخلدمات الفنّية واالستشارّية، وتطوير 

 الفاوآخرين. كما ستفضي اجلهود املشرتكة بني ممّولني ثية ومراجعتها، والربط مع وكاالت أخرى وشركاء األجندة البح

مجلة أمور، إىل حتسني صّحة اجملرّتات الصغرية وتقوية النظم البيطرّية  ضمنواملنظمة العاملّية لصحة احليوان، 

 ة يف املناطق الريفّية إضافة إىل تفعيل عملّية متكني املرأة.، واألمن الغذائي والتغذية، وسبل املعيشواخلدمات اطإرشادّية
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 املناخ فتاايّية األم  املتحدة اطإطارّية بشنن فتغّيرالنتائج الدورة العشرين ملؤمتر األطراف  -ثانيا 

 (2014ديسمرب/كانون األّول  12-1)ليما 

 املتحدة اطإطارّية بشأن تغّير املنا  يف ليما، بريو، بنياتفاقّية األمم يف ُعقدت الدورة العشرين ملؤمتر األطراف  - 4

بصفة مراقب ووّفرت الدعم لألطراف من خالل الدعوة لتلبية  الفاو. وقد شاركت 2014ديسمرب/كانون األّول  12و 1

كثر استدامة وجعله أ ومصايد األمساك والغابات قطاع الزراعةاحلاجة إىل األمن الغذائي للجميع من خالل تعزيز إنتاجّية 

 ومناعة لتغّير املنا  متاشًيا مع األهداف االسرتاتيجّية.

تنّص املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة اطإطارّية بشأن تغّير املنا  على ضرورة محاية اطإنتا  الغذائي من و - 5

يف هذا واجلو. ستقرار يف معدالت ترّكز غازات الدفيئة يف الأي تهديدات فيما تهدف اجلهود املبذولة إىل حتقيق ا

بدور كبري يف العمل التحضريي لنشر تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدولي املعين لتغري  الفاوقامت السياق، 

على مستوى  ،الفاو. وقد استفادت ثالث مجاعات عمل يف تقاريرها من إسهامات 2014املنا ، الصادر يف سبتمرب/أيلول 

اهليئة الفرعّية للمشورة وثائق تقنّية إىل تقديم من خالل  الفاوإىل ذلك، تساهم وباطإضافة املؤلفني الرئيسيني واملساهمني. 

 العلمية والتكنولوجّية التابعة التفاقية األمم املتحدة اطإطارّية بشأن تغّير املنا .

 جمالني أساسيني:ن إحراز تقّدم يف وشهد مؤمتر األطراف العشرو - 6

شهد املؤمتر يف ليما اختاذ خطوات للتشديد على تدابري التكّيف وتعزيزها التقّدم على صعيد تطبيق اطإجراءات:  )أ(

من خالل اطإقرار خبطط التكّيف الوطنّية كأدوات هاّمة لتحقيق املناعة، إىل جانب إطالق شبكة عاملّية جديدة 

كيفّية  التكّيف. كما دارت نقاشات حولب لتعزيز املعرفة اخلاّصةمبادرة ليما خلطط التكّيف الوطنّية املختلفة و

الصندوق األخضر للمنا  للبلدان املختلفة يف وضع خطط التكّيف الوطنّية، كما صدرت تعهدات عن  مساعدة

 قيمتهبلدان نامية وبلدان متقّدمة ساهمت بتخّطي هدف التمويل األولي احملّدد للصندوق األخضر للمنا  و

كما جرى إطالق برنامج عمل ليما بشأن املساواة بني اجلنسني من أجل االرتقاء  يكيردوالر أممليارات  10

 املنظور اجلنساني على صعيد تطوير السياسات املناخّية وتطبيقها.بالتوازن بني اجلنسني وتعزيز مراعاة 

عناصر االتفاق اجلديد، املقّرر التوصل إليه خالل  قامت البلدان بتطوير التقّدم على صعيد التفاوض على النص: )ب(

 11نوفمرب/تشرين الثاني و 30بني  ،مؤمتر األطراف احلادي والعشرين الذي سيعقد يف باريس، فرنسا

وقد متحورت النقاشات بشكل أساسي على القواعد األساسّية لكيفّية إحالة . 2015ديسمرب/كانون األّول 

االتفاق اجلديد الذي سيدخل أساس املساهمات املقّررة احملّددة وطنًيا، واليت ستشّكل البلدان طإسهاماتها، عرب 

، وحتديًدا 2015خالل الربع األّول من العام  لتقديم تعهداتها. كما ُدعيت البلدان 2020يف العام التنفيذ حيز 

التابع التفاقّية األمم املتحدة  زلفريق العامل املخصص املعين مبنها  ديربان للعمل املعّزلخالل الدورة الثانية 

 يف جنيف. 2015فرباير/شباط  13و 8ا  اليت ُعقدت بني ــــاطإطارية بشأن تغّير املن
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نتائج الدورة الثالثة للجلسة العاّمة ملنهاج العمل احلكومي الدولي للصلة بني العل  والسياسة العاّمة  -ثالثا 

 اطإيكولوجّية يف جمال التنّوع البيولوجي وخدمات النظ 

 (2015 يناير/كانون الثاني 17-12 )بون،

ُعقدت الدورة الثالثة للجلسة العاّمة ملنها  العمل احلكومي الدولي للصلة بني العلم والسياسة العاّمة يف جمال  - 7

عمال . وقامت اجللسة العاّمة 2015يناير/كانون الثاني  17و 12التنّوع البيولوجي وخدمات النظم اطإيكولوجّية بني 

تضّمن كذلك إعداد تقييمات والذي ، 2018-2014برنامج العمل احملّدد للفرتة  مبراجعة IPBES-3/4قرار الب

، نظًرا إىل الفاوالتلقيح وامللّقحات ذات الصلة باطإنتا  الغذائي"، مبشاركة موضوعّية: حيث يتمحور التقييم األّول حول "

كأحد املكانة العاملية املرموقة اليت تتحّلى بها املنّظمة إىل جانب اطإقرار بأهمية خربتها وشبكاتها يف جمال التلقيح 

منذ ذاك احلني، انطالًقا من الدعوة الصادرة عن  الفاوخدمات النظام اطإيكولوجي اخلاّصة باطإنتا  الغذائي. وقد باشرت 

اخلاص باالتفاقّية املذكورة، بأعمال  V/5تفاقّية التنّوع البيولوجي ومتاشًيا مع قرار مؤمتر األطراف األمانة التنفيذّية ال

عمليات التقييم  يفالتيسري والتنسيق اخلاصة باملبادرة الدولية للملقحات. كما أخذت اجللسة العاّمة علًما بالتقّدم احملرز 

 ا  الغذائي.املستمّرة للتلقيح وامللقحات ذات الصلة باطإنت

يوليو/مّتوز  31و 27ستضافة االجتماع الثالث واألخري للمؤلفني يف روما بني ا الفاوعرضت خالل الدورة، و - 8

من أجل إعادة تكريس موقعها الدولي كمنظمة رائدة يف جمال  الفاويشّكل هذا االجتماع فرصة بالنسبة إىل س .2015

منها  العمل النظم اطإيكولوجّية والتنّوع البيولوجي لإلنتا  الغذائي: من خالل دورها كشريك ضمن مسار خدمات 

على وكذلك احلكومي الدولي للصلة بني العلم والسياسة العاّمة يف جمال التنّوع البيولوجي وخدمات النظم اطإيكولوجّية، 

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة رتاتيجي الثاني "أهمّية عمل املنّظمة يف سياق اهلدف االس إبرازصعيد 

والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة" وحتديًدا يف جمال العمل الرئيسي على اخلدمات اطإيكولوجّية والتنّوع 

 البيولوجي.

صالحها وشّددت يف وثيقة وافقت اجللسة العاّمة أيًضا على القيام بتقييم موضوعي حول تدهور األراضي واستو - 9

حتديد النطاق على ضرورة تطوير التعاون مع الشراكة العاملّية من أجل الرتبة وجمموعة اخلرباء الفنّية الدولية املعنية 

حالة موارد الرتبة يف العامل حبلول اخلامس من أوال عن بالرتبة التابعة هلا، واليت من املتوّقع أن تصدر تقريًرا 

نطاق تقييم موضوعي حول األنواع يف حتديد . أخرًيا، وافقت اجللسة العاّمة كذلك على البدء 2015ألّول ديسمرب/كانون ا

 الغريبة الغازية، لتنظر اجللسة العامة فيه يف دورتها الرابعة.



CL 151/INF/4 5 

 

 

 نتائج الدورة السادسة واألربعني للجنة اطإحصائّية لألم  املتحدة -رابعا 

 (2015 آذار/مارس 6-3، نيويورك)

 2015مارس/آذار  6و 3للجنة اطإحصائّية لألمم املتحدة يف نيويورك بني واألربعون ُعقدت الدورة السادسة  - 10

 .2015التنمية ملا بعد العام خبطة اصة اخلؤشرات امل مواضيع من بينها تطوير إطارخالهلا  نوقشت و

للنظام العاملي اطإحصائي حيث جتمع بني كبار اطإحصائيني  أعلى هيئةتشّكل اللجنة اطإحصائّية لألمم املتحدة و - 11

األنشطة اطإحصائّية الدولّية، السّيما  بالنسبة إىلصنع القرار جهاز ليف الدول األعضاء واملنظمات الدولّية، كما أّنها أعلى 

دورة السادسة واألربعني للجنة يف جمال اعتماد املعايري اطإحصائّية وتطبيقها على املستويني الوطين والدولي. وقد سبق ال

االجتماع األّول جملموعة اخلرباء املشرتكة بني الوكاالت املعنّية بأهداف التنمية انعقاد  اطإحصائّية لألمم املتحدة

الختيار املنظمات اليت ستكون مسؤولة عن مراقبة كل واحد  مّهدو 2015فرباير/شباط  26و 25املستدامة، الذي ُعقد يف 

بدور هام ضمن إطار املؤشرات اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة، بصفتها  الفاوت. كما من املقّرر أن تضطلع من املؤشرا

تعزيز وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية و القضاء على اجلوع) 2 اهلدفإحدى الوكاالت املسؤولة عن مراقبة 

)ضمان  12الصحي للجميع وإدارتها املستدامة(، واهلدف  ضمان توافر املياه والصرف) 6 (، واهلدفالزراعة املستدامة

واستخدامها على حنو حمليطات والبحار واملوارد البحرية احفظ ) 14أمناط االستهالك واطإنتا  املستدامني(، واهلدف 

املستدام للنظم اطإيكولوجية  االستخداممحاية واستعادة وتعزيز ) 15(، واهلدف من أجل التنمية املستدامةمستدام 

لغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف وعكس اجتاه تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع اإدارة ، واألرضية

 (.البيولوجي

 (2015 سبتمرب/أيلول 11-7 املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات )ديربان، -خامسا 

يف ديربان، جنوب  2015سبتمرب/أيلول  11و 7شر للغابات، املقّرر عقده بني ُيشّكل املؤمتر العاملي الرابع ع - 12

وتبادل االلتقاء للحراجيني وداعمي الغابات والشركاء املشرتكني بني الوكاالت يف العامل من أجل إفريقيا، فرصة كربى 

املستدامة العاملّية. كما سيكون هذا املؤمتر اخلربات والتجارب ووضع رؤية أولّية لألدوار املستقبلّية للغابات يف التنمية 

بشكل وثيق من  الفاوبالتالي، تعمل حكومة جنوب إفريقيا ووعقد يف إفريقيا. العاملي الرابع عشر للغابات األّول الذي ُي

ب القطاع والطاقة واملياه إىل جانالثروة احليوانية أجل ضمان مشاركة واسعة من قطاع الغابات والقطاع الزراعي وقطاعات 

 اخلاص واجملتمع املدني واملؤسسات البحثّية واألكادميّية، والسّيما مشاركة املرأة والشباب والقطاع اخلاص. 

كما يسعى املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات، من خالل اعتماد موضوع "الغابات والشعوب: االستثمار يف  - 13

التخفيف من الفقر من خالل توفري جمموعة واسعة من السلع واخلدمات، مستقبل مستدام" إىل تعزيز مساهمة الغابات يف 

مواضيع فرعّية على  ستة ستتمحورووالعمل يف الوقت نفسه على محاية قاعدة املوارد وحتسينها، يف سياق منا  متغّير. 

صمود، ودمج استخدامات بناء القدرة على الاملواضيع التالية: التنمية االجتماعّية واالقتصادّية واألمن الغذائي؛ و
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اختاذ قرارات أفضل، وحتسني احلوكمة. والرصد من أجل األراضي، وتشجيع االبتكار يف املنتجات والتجارة املستدامة، 

 .2015التنمية ملا بعد عام خطة سيسّلط املؤمتر الضوء على مساهمة غابات العامل يف تطبيق كما 

املقّرر عقده يف يونيو/حزيران  الفاووالدورة األربعني ملؤمتر  الفاوجملس على نتائج املؤمتر عرض من املقّرر و - 14

من أجل اعتمادها. كما سُتعرض النتائج بشكل واسع على األعضاء وأصحاب املصلحة واملنتديات الدولّية  2017

 املنا  يف باريس، فرنسااملختّصة، مثل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين التفاقية األمم املتحدة اطإطارّية بشأن تغّير 

 (، بهدف تعظيم أثر املؤمتر.2015ديسمرب/كانون األّول  11نوفمرب/تشرين الثاني إىل  30)من 

 مؤمتر األم  املتحدة الثالث املعين باطإسكان والتنمية احلضرّية املستدامة - سادسا

 (2016 )أكتوبر/فتشرين األّول

أحد أهّم العوامل اليت تؤثر على الواقع احمللي والعاملي. وتشري التوّقعات إىل أّن سّكان املناطق  التمّدنيشّكل  - 15

، للمساحات جديد تصميمإضافة إىل و .2050حبلول عام يف املائة من جممل السّكان  70احلضرّية يف العامل سيشّكلون 

تصادّية، مبا يف ذلك آفاق الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي. تغّيرات أساسّية على البيئة االجتماعّية واالق التمّدنيفرض 

، من املقّرر عقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باطإسكان والتنمية 2016ويف منتصف شهر أكتوبر/تشرين األّول 

أهداف التنمية املستدامة  احلضرّية املستدامة يف كيتو، إكوادور، حيث سيكون املؤمتر العاملي األّول الذي ُيعقد بعد اعتماد

اجلديدة. ويف سياق اطإعداد ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باطإسكان والتنمية احلضرّية املستدامة، التأمت اللجنة 

 16إىل  14 منأّن اللجنة التحضريّية الثانية ؛ وستجتمع يف نيويورك 2014التحضريّية األوىل يف سبتمرب/أيلول 

 يف إندونيسيا.  2016يف نريوبي، ومن املقّرر أيًضا أن جتتمع اللجنة التحضريّية الثالثة يف يوليو/مّتوز  2015أبريل/نيسان 

برنامج األمم املتحدة ، بالتعاون مع برنامج األغذية والعاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والفاوستعمل و - 16

أهمّية الزراعة  لفت االنتباه إىلللمستوطنات البشرّية ومؤسسات أخرى كثرية، منها منظمات اجملتمع املدني، على 

املقرر االتفاق عليها خالل مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باطإسكان  اجلديدة احلضرّية اخلطةواألغذية والتغذية يف 

أهداف التنمية املستدامة من خالل التجارب تنفيذ ملموسة لوسائل ، إىل جانب توفري املستدامةضرّية والتنمية احل

اجملاالت املتصلة باملناطق احلضرّية منذ  تعمل يف الفاوما فتئت ويف الواقع، من خالل هذا التعاون.  اجملّمعةواخلربات 

بالزراعة ( مبعاجلة القضايا املرتبطة 1999اخلامسة عشرة )ت القرن املاضي، وقد كّلفتها جلنة الزراعة يف دورتها نينامثا

احلني، تطّور العمل ليبلغ مستوى ذلك يف املناطق احلضرّية وشبه احلضرّية وما يتصل بها من أمن غذائي وتغذوي. ومنذ 

ّية والوصول إىل حوكمة األغذية احمللوتشّكل . للفاوالريفّية يف مجيع األهداف االسرتاتيجّية -تعميم الروابط احلضرية

الغذاء وحيازة األراضي/املوارد الطبيعّية وإدارة النظم اطإيكولوجّية )مبا يف ذلك إدارة النفايات(، والتكّيف مع تغّير املنا  

جماالت طلبت فيها البلدان االستعانة باخلربة الفنّية  والتخفيف من خطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على الصمود

 . للفاو
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 جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعّية -سابعا 

( حول 2013تعقيًبا على الطلب الصادر يف الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األّول  - 17

تابعة لألمم  أخرى احلاجة إىل التعاون الفّعال مع األعضاء والشركاء يف جمال احلماية االجتماعّية، مبا يف ذلك وكاالت

يف جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعّية الذي ُيشّكل آلية للتنسيق تهدف  الفاو، ُتشارك 1املتحدة

إىل تنظيم جهود جمتمع التنمية الدولي ضمن مبادرات احلماية االجتماعّية بشكل أفضل على املستوى العاملي والقطري. 

املتحدة، إضافة إىل بعض املؤسسات املالّية الدولّية  لألممتابعة وكالة وصندوًقا وبرناجًما  30وُيمّثل املشاركون حنو 

 بصفة مراقب.للحضور بعضها  ُدعيووكاالت التنمية الثنائّية والشركاء االجتماعيني واملنظمات الدولّية غري احلكومّية، 

ّية استجابة لطلب جمموعة العشرين اليت دعت املنظمات الدول 2012جاء تأسيس اجمللس يف يوليو/مّتوز و - 18

التمويل للحماية االجتماعّية وخدمات املشورة الفنّية املوجهة إىل البلدان النامية من أجل تنسيق جهودها بشكل لتوفري 

أفضل. وتنتقل أمانة اجمللس بالتناوب بني املنظمتني املشرتكني يف رئاسة اجمللس وهما منظمة العمل الدولّية والبنك 

يعتمد جملس التعاون بني الوكاالت وألمم املتحدة يف نيويورك. لمنظمة العمل الدولّية  الدولي، ويقع مقّر األمانة يف مكتب

يف جمال احلماية االجتماعّية على عمل مبادرة أرضية احلماية االجتماعّية اخلاصة مبجلس الرؤساء التنفيذيني يف األمم 

مبا يف ذلك الرتكيز على توسيع تغطية احلماية  املعلومات،وتبادل للتنسيق  الوشامالنطاق  واسعنهجا املتحدة، ويوّفر 

واالتساق السياسي يف الرتويج على اجملاالت الرئيسّية األربعة املتمّثلة عموًما ُيرّكز اجمللس واالجتماعّية وتعميقها. 

 .ةاملعرفوتقاسم والتنسيق 

جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال اليت يعقدها  اتباملشاركة يف االجتماع الفاويف هذا السياق، ال تكتفي و - 19

، بل تساهم بصورة متواصلة يف العمل على أدوات تقييم احلماية االجتماعّية املشرتك بني كل سنتني احلماية االجتماعّية

اليت جيري تطويرها بناًء على طلب جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعّية. وبهدف والوكاالت، 

أكثر لتعريف أنظمة احلماية االجتماعّية القطرّية وتقييمها وحتديد اخليارات والتوجهات نهج موّحد إىل اعتماد التوّجه 

 حالًيا ضمن مجاعات عمل فنّية من أجل تطوير أداتني الفاواحملتملة يف جمال سياسات احلماية االجتماعّية، تتعاون 

مع برنامج  بشكل وثيق مشاركتها الفاوكما تنّسق والسياسات الوطنّية.  تقييم هما أداة التشخيص الرئيسّية وأداة احلوارلل

يشّكل الوكالة الوحيدة ضمن اجمللس اليت تتخذ من روما مقًرا هلا، وذلك من خالل جماالت عّدة الذي األغذية العاملي، 

رار باألمن الغذائي كجزء من منها املدخالت املشرتكة وتعيني جهات تنسيق جلماعات العمل املختلفة من أجل تعزيز اطإق

تطوير أداة أجندة احلماية االجتماعّية الدولّية على مستوى جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعّية و

جملس التعاون بني الوكاالت يف يف تها مشارك إىلاستنادا قامت الفاو، واحلماية االجتماعّية املشرتكة بني الوكاالت. 

بتطوير  ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولّيةووأداة احلماية االجتماعّية املشرتكة بني الوكاالت،  اية االجتماعّيةجمال احلم

خدمات أرضّية  نطاق " من أجل توسيعالريفّية واملناطق الزراعة يف االجتماعّية احلماية تعزيزعمل مشرتك بشأن  برنامج"

 رضياتاألتوصية توصية منظمة العمل الدولّية بشأن مستهدية يف ذلك باحلماية االجتماعّية لتشمل املناطق الريفّية، 

 (.2012، 202رقم التوصية ) االجتماعّية لحمايةل الوطنية
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