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 اجمللس

 الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة

 2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30روما، 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

 

 موجز
 

 اجمللس علمًا بالتطورات يف املنتديات األخرى اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.عماًل باملمارسة املتبعة، حياط 

 بشأن املواضيع التالية: واخلمسني بعد املائة، ستقدم عروضوخالل دورة اجمللس الرابعة 
 
 التقرير بشأن املنتديات العاملية املعنية بتغري املناخ والتنوع البيولوجي (1)

 
 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف إتفاقية التنوع البيولوجي: تعميم مفهوم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية  (1

للمنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام  للجلسة العامة الدورة الرابعة (2

 اإليكولوجي )املنرب( 

 العشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوالدورة احلادية نتيجة  (3

 (2015ديسمرب/كانون األول  12 - نوفمرب/تشرين الثاني 30)باريس، فرنسا، 

نتيجة االجتماع األول لفريق اخلرباء املخصص التابع ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، املكلف باخلطة االسرتاتيجية  (2)

 ( 2016أبريل/نيسان  27-25للرتتيب الدولي املتعلق بالغابات )نيويورك، 

فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة: اإلطار العاملي للمؤشرات التابع خلطة التنمية  (3)

 2030املستدامة لعام 

 (2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ) (4)

 السنة الدولية للبقول (5)

 القابلة للتطور النينياوظاهرة  ينيوالنآخر املعلومات بشأن تأثري ظاهرة  (6)

 (.2016مايو/أّيار  24 – 23)إسطنبول،  مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني( نتائج 7)

 اإلجراءات اليت ُيقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

  .تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته الرابعة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة فحسب
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 التقرير بشأن املنتديات العاملية املعنية بتغري املناخ والتنوع البيولوجي -أواًل

 

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي: تعميم مفهوم التنوع البيولوجي  (1)

 عرب القطاعات الزراعية

 

 التنوووع البيولوووجي )كووانكون، املكسووي ،  اتفاقيووةسوووف تتنوواول الوودورة الثالثووة عشوورة ملووؤمتر األطووراف يف    - 1

أمور، تعميم وإدراج مفهوم التنوع البيولوجي عرب القطاعوات املعنيوة،    من بني عدة(، 2016ديسمرب/كانون األول  4-17

يوع  مبا فيها الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك.  وسوف يقوم املكسي ، باعتباره بلدًا مضيفًا، بتنظيم اجتماع وزاري رف

 .يرّكز على املسألة نفسها 2016ديسمرب/كانون األول  4إىل  2املستوى من 

 

وحتضريًا للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، شاركت الفاو يف االجتماع التاسع عشور للهيئوة الفرعيوة املعنيوة      - 2

 15 - 2عيووة( )مونرتيووال، كنوودا، باملشووورة العلميووة والتقنيووة والتكنولوجيووة التفاقيووة التنوووع البيولوووجي )ا يئووة الفر 

( وأبلغت عن مبادئ الفاو اخلمسة للزراعة املستدامة مون أجول تنفيوذ هودف آيشوي السوابع       2015نوفمرب/تشرين الثاني 

وشاركت الفاو أيضًا يف االجتمواع العشورين   . 1األحياء املائية واحلراجة وتربيةللتنوع البيولوجي املتعلق باستدامة الزراعة 

( وقدمت معلومات عن عمل الفاو املتعلق 2016أبريل/نيسان  30-25للهيئة الفرعية الذي عقد الحقًا )مونرتيال، كندا، 

بالتنوع البيولوجي، مبا يف ذل  العمل بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطوي  التكيوف   

، 3(2015اليت أقّرها مؤمتر املنظموة يف دورتوه التاسوعة والوثالثني )يونيوو/حزيران       2تغري املناخ على املستوى الوطين مع

 .لوجي لألغذية والزراعة يف العامللتقرير بشأن حالة التنوع البيوا إعدادوعن 

 

يف  الزراعوة قت املناسب كي تعرض دور تقدم الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف إىل املنظمة فرصًة مهمة ويف الو - 3

إدارة املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بطريقة مستدامة، مع املراعاة الكاملة للوظائف املختلفة للنظم اإليكولوجية الويت  

عوة.  خوالل   وكي تبين حتالفًا اسرتاتيجيًا لرؤية الفاو بشأن النظم املستدامة لألغذية والزرا ،يستند إليها اإلنتاج الزراعي

فرتة التحضريات، تعقد الفاو وأمانة اتفاقية التنووع البيولووجي مشواورات منتظموة لتحسوني التعواون مون أجول املنفعوة          

  املتبادلة بني الزراعة والبيئة. 

                                        
 ، انظر:UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev.1 الوثيقة  1

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf 
 ، انظر:UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4الوثيقة   2

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-04-en.pdf 
 C 2015/REP)ب( من الوثيقة  52الفقرة   3
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الدورة الرابعة للجلسة العامة للمنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   (2)

 ام اإليكولوجيوخدمات النظ

 

.  2016فرباير/شوباط   28إىل  22يف كواالملبوور، ماليزيوا، مون     4عقدت اجللسة العاموة للمنورب دورتهوا الرابعوة     - 4

وللمرة األوىل وافقت اجللسة العامة للمنرب على موجزين لواضعي السياسات: أي التقودير املنهجوي لسويناريوهات التنووع     

البيولوجي ومناذجه، وخدمات النظام اإليكولوجي وتقييم امللقحات والتلقوي  وإنتواج األغذيوة.   وقود سواهمت الفواو يف       

ة الدولية اليت ترأسها بشأن حفظ امللقحات واستخدامها املستدام املعروفة أيضوًا  املوجز الثاني مبا يف ذل  من خالل املبادر

 . 2015بتسمية املبادرة الدولية بشأن امللقحات، وأيضًا من خالل استضافة اجتماع ملعّدي النصوص يف يوليو/متوز 

 

الفعالوة ألعوداد امللقحوات وهوو     يسل  تقدير امللقحات والتلقي  الضوء على عدد من الطور  الراميوة إىل احلمايوة     - 5

يوصي يف مجلة أمور بتشجيع الزراعة املستدامة بهدف تنويع اجملال الزراعي واستخدام اإلجراءات اإليكولوجية كجوزء  

ال يتجزأ من إنتاج األغذية.  يعرض موجز واضعي السياسات بشأن امللقحات والتلقي  نبذة مهموة عون املعوارف العلميوة     

سووف يررفوع مووجز    . واضعي السياسات على تطوير استجابات سياساتية قائموة علوى أسوس علميوة    املتاحة وقد يساعد 

كموا  . (2016سوبتمرب/أيلول   30-26عوة )روموا،   اواضعي السياسات لإلحاطة إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنوة الزر 

 -يناير/كووانون الثوواني  30، سوويعرض علووى الوودورة السادسووة عشوورة  يئووة املوووارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعووة )رومووا 

 .( لكي تنظر فيه2017فرباير/شباط  3

 

، من حيث املبدأ ورهون إتاحوة التمويول، علوى إجوراء تقودير مواضويعي لألنوواع         املنرب يف جلسته العامة ووافق - 6

موضووعان علوى   الغازية الدخيلة ومكافحتها، فضاًل عن تقدير عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي وهما 

لودورة السوابعة   ل اجللسة العامة خالل 2016من املتوقع إطال  التقدير العاملي الذي سيستهل يف عام وصلة بوالية الفاو.  

إن تقرير حتديد النطا ، الذي يعرض النطا  والتغطية اجلغرافية واألساس املنطقي واملنفعة والطريقوة  و. 2019للمنرب يف 

تقديرات الفاو، مبا فيها التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العوامل الوذي   املنهجية، يأتي على ذكر 

باعتبارها مساهمة وثيقة الصلة وحسنة التوقيت يف التقدير العاملي الذي جيريه املنرب بشأن التنووع    2017سيطلق يف عام 

  البيولوجي وخدمات التنوع اإليكولوجي. 

                                        
الويت يقودمها إىل اجملتموع     اإليكولووجي يعد املنرب مبثابة اجلهاز احلكومي الدولي الذي يتوىل تقدير حالة التنوع البيولوجي وحالة خدمات النظوام    4

املتحودة للرتبيوة   وقد وضع املنرب حتت رعاية أربع هيئات تابعة لألمم املتحدة هوي: الفواو ومنظموة األموم     . لطلبات صادرة عن صانعي القرار استجابًة

 .للبيئةوالعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو خيضع إلدارة برنامج األمم املتحدة 
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جللسة العامة للمنرب أيضًا التقدم احملرز يف تقدير تدهور األراضي وإعادتهوا إىل حالتهوا األصولية    وأخريًا أقرت ا - 7

الذي ال تزال الفاو تقدم الدعم له بالتعاون مع الشراكة العاملية من أجل الرتبة، وجمموعة اخلرباء الفنّية الدوليوة املعنيوة   

 بالرتبة التابعة  ا.
 

نتيجة الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   (3)

 ( 2015ديسمرب/كانون األول  12 -نوفمرب/تشرين الثاني  30)باريس، فرنسا، 
 

ري املنواخ )االتفاقيوة   ن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشوأن تغو  وعقدت الدورة احلادية والعشر - 8

 195، وقوام خال وا األطوراف الوو    2015ديسومرب/كانون األول   12نوفمرب/تشرين الثاني إىل  30اإلطارية( يف باريس من 

وقد فت  بواب التوقيوع علوى اتفوا  بواريس واملصوادقة       . باعتماد اتفا  عاملي جديد حول تغري املناخ باسم "اتفا  باريس"

طرفوًا يف االتفاقيوة    55وهو سويدخل رمسيوًا حيوز التنفيوذ حوني يقووم موا ال يقول عون           2016أبريل/نيسان  22عليه يف 

يف املائة من انبعاثات غوازات الدفيئوة العامليوة، باملصوادقة علوى االتفوا .         55اإلطارية، ميثلون مبجملهم ما ال يقل عن 

 .اء يف هذه املرحلةومع تقدم البلدان حنو تنفيذ االتفا ، تتمتع الفاو مبوقع جيد لدعم األعض

 

يعرتف متهيد االتفا  "باألولويوة   كما .وحتتل مسألتا الزراعة والتنمية املستدامة موقعني بارزين يف اتفا  باريس - 9

األساسية حلماية األمن الغذائي والقضاء على اجلوع ونقاط الضعف احملددة لنظم إنتاج األغذيوة إزاء التوأثريات السولبية    

ذل   جوة نوص االتفاقيوة اإلطاريوة الويت تونص علوى احلوؤول دون تهديود األمون الغوذائي لودى              دعملتغري املناخ."  ي

وحيدد االتفا  أن اجلهود الرامية إىل تعزيز االستجابة العاملية لتغري املناخ تشكل جزءًا  .ضيات تغري املناخاالستجابة ملقت

 ضمنيًا من التنمية املستدامة وجهود استئصال الفقر. 

 

لوى  كما حتتل احلراجة هي أيضًا موقعًا بارزًا يف اتفا  باريس الذي يشدد على ضرورة قيام األطوراف بالعمول ع   - 10

طوراف علوى تنفيوذ    ألحبسب املقتضى.  تشجع اوتعزيزها غازات الدفيئة، مبا فيها الغابات،  وخزانات بالوعاتالحفظ 

أنشطة  املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات  ودعمها، مبوا يف ذلو  مون خوالل     

ات النامجة عون إزالوة الغابوات، وتودهور الغابوات ودور حفوظ الغابوات        املدفوعات القائمة على النتائج: خفض االنبعاث

 .وإدارتها املستدامة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات

 

ما خوص   قبل انعقاد الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف، كانت البلدان قد عرضت إجراءاتها املقرتحة يف - 11

تغري املنواخ والتخفيوف مون     عاملعتزمة احملددة وطنيًا" اليت قدمت إجراءات للتكيف متغري املناخ من خالل "املساهمات 

أثره إىل جانب احتياجات التمويل املتصلة بها.  قد حيتاج العديود مون أعضواء الفواو إىل املسواعدة يف تنفيوذ اإلجوراءات        

تعترب مكونًا رئيسيًا يف معظم املساهمات املعتزموة  املذكورة يف مساهماتها املعتزمة احملددة وطنيًا مبا أن القطاعات الزراعية 

احملددة وطنيًا اليت قدمتها البلدان النامية فيما خص التكيف وختفيف األثر والتمويل. يف هذا اخلصووص، تعمول الفواو    

ضوافية  على حتديد فرص ملساعدة األعضاء يف تنقي  مساهماتهم املعتزمة احملددة وتنفيذها على الورغم مون أن األمووال اإل   

  .ستكون ضرورية من أجل تقديم هذا الدعم على نطا  أوسع
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نتيجة االجتماع األول لفريق اخلرباء املخصص التابع ملنتدى األمم املتحدة املعين  -ثانيًا

 بالغابات، املكلف باخلطة االسرتاتيجية للرتتيب الدولي املتعلق بالغابات

 (2016أبريل/نيسان  27-25)نيويورك، 

 

اجتمع فريق اخلرباء احلكومي الدولي املخصص املفتوح العضوية التابع ملنتدى األمم املتحدة املعوين بالغابوات،    - 12

 27إىل  25الصوادر عون اجمللوس االقتصوادي واالجتمواعي، يف نيويوورك مون         2015/33الذي أنشئ من خوالل القورار   

األموم   ات إلدراج أهوداف التنميوة املسوتدامة يف صو     . وخالل االجتماع تقدم فريق اخلورباء باقرتاحو  2016أبريل/نيسان 

 وبرنوامج عمول مدتوه أربوع سونوات للفورتة       2030-2017بشوأن الغابوات، ولوضوع خطوة اسورتاتيجية للفورتة        املتحدة

 .من أجل الرتتيب الدولي املتعلق بالغابات 2017-2020

 

مكوناتهما الرئيسوية مسولطًا الضووء علوى     وقدم فريق اخلرباء كذل  توصيات بشأن هيكل خطة وبرنامج العمل و - 13

دورهما على صعيد تعزيز مساهمة الغابات يف التنمية املستدامة ومقدمًا توجيهات اسرتاتيجية ومرتمجًا هوذه التوجيهوات   

إىل إجراءات ملموسة. يتمثل ا دف من اخلطوة االسورتاتيجية للرتتيوب الودولي املتعلوق بالغابوات يف حتسوني االتسوا          

مبوا يعكوس نهجوًا متسوقًا ويودرج األهوداف        ،تآزرات وخفض تشتت القضايا احلرجيوة علوى املسوتوى الودولي    وتعزيز ال

 .والغايات واإلجراءت وااللتزامات األخرى احلالية املتعلقة بالغابات، ضمن هيكل مناسب للغابات

 

رزه منتودى األموم املتحودة    وشدد فريق اخلرباء أيضًا على أهمية وضع أطر مناسبة الستعراض التقودم الوذي حيو    - 14

وال سيما أهوداف التنميوة املسوتدامة والغايوات      2030ويف متابعة خطة عام  ،املعين بالغابات يف تنفيذ ص  األمم املتحدة

ع يو وجرى االعرتاف بوجوب تصميم إطوار املراجعوة حبيوث يسواهم بفعاليوة يف املنتودى السياسوي رف       . اخلاصة بالغابات

 .ستدامةاملستوى بشأن التنمية امل

 

ستخضع ملزيد مون   2016حبلول يوليو/متوز  صفرمسودة  الرؤساء املشاركونعلى نتيجة االجتماع، سيعّد  وبناًء - 15

وللموافقة عليها لودى انعقواد    2016الدراسة واملناقشة لدى انعقاد االجتماع الثاني لفريق اخلرباء يف أكتوبر/تشرين األول 

 .2017للمنتدى يف مطلع عام  اخلاصةالدورة 

 

إن اخلطة االسرتاتيجية وبرنامج العمل ألربع سنوات على صلة وثيقة بوالية الفاو املعيارية والتنفيذية اخلاصوة   - 16

منظموة دوليوة    14وبصفة الفاو رئيسة للشراكة التعاونية يف جمال الغابات فهي مسؤولة عن تنسيق مسواهمات  . بالغابات

مبجال احلراجة.  ومبا أن الفاو تشكل مصدرًا معرتفًا به للمعلومات عالية اجلودة بشوأن الغابوات بفضول    رئيسية مرتبطة 

تغطيتها العاملية واإلقليمية، فهي تتمتع مبوقع مناسب ألداء دور مهم يف دعم كل من صياغة اخلطة االسرتاتيجية فضواًل  

  .بل األعضاءوتنفيذهما من ِق العمل ألربع سنواتعن برنامج 
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 :فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة -ثالثًا

 2030اإلطار العاملي للمؤشرات التابع خلطة التنمية املستدامة لعام 

 

( علوى  2016موارس/آذار   11-8وافقت الدورة السابعة واألربعون للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة )نيويوورك،   - 17

باعتباره نقطة انطال  عملية وطلبت إىل فريق اخلرباء  2030اإلطار العاملي للمؤشرات التابع خلطة التنمية املستدامة لعام 

 .املشرتك أن يعمل على حتسني اإلطار وتنقيحه

 

( 2016ن أبريل/نيسوا  1 -موارس/آذار   30وبالتالي، وافق االجتماع الثالث لفريق اخلرباء )مكسويكو سوييت،    - 18

يف تطوير اإلطار ووافق أيضًا على أن يكون لكل مؤشر وكالة دوليوة "راعيوة" تكوون مسوؤولة عون       الالحقةعلى اخلطوات 

مجع البيانات من املصادر الرمسية الوطنية ونشرها حول العامل، وتقديم سرد للتقريور املرحلوي العواملي ألهوداف التنميوة      

املنهجي واملساهمة يف بناء القودرات اإلحصوائية الالزموة علوى املسوتوى القطوري.        املستدامة والعمل على مواصلة التطوير

فضاًل عن ذل ، ينبغي للوكالة الراعية أن تنّسق مع الوكاالت األخرى وأصحاب املصلحة املهوتمني باملسواهمة يف صوياغة    

فة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومت تشجيع البلدان على إنشاء منابر وطنية لنشر املعلومات فيما خص كا .املؤشرات

 .وللسماح بوصول اجلميع إىل بياناتها والبيانات الوصفية اخلاصة بها

 

بالتالي، جرى تصنيف مؤشرات أهوداف التنميوة املسوتدامة علوى ثوالا طبقوات حبسوب تطويرهوا املنهجوي           - 19

ات أهداف التنمية املسوتدامة وكوكالوة مسواهمة يف    وإتاحتها للبلدان. وعّينت الفاو كوكالة راعية لعشرين مؤشرًا من مؤشر

مخسة مؤشرات أخرى. وسوف تشّكل املؤشورات العامليوة أساسوًا للتقوارير املرحليوة السونوية اخلاصوة بأهوداف التنميوة          

 املستدامة الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة.
 

 (2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ) -رابعًا
 
، قام املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي اشورتكت الفواو يف استضوافته    2014 يف نوفمرب/تشرين الثاني - 20

. دعوا إعوالن   ذات الصولة هما: إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمول   وثيقيت نتائجمع منظمة الصحة العاملية، باعتماد 

 النظور يف مسوألة إعوالن عقود للعمول مون أجول التغذيوة، فوتم اعتمواده مون ثوم            روما اجلمعية العامة لألموم املتحودة إىل   

باإلضوافة إىل إقورار    5 70/259من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحودة مون خوالل القورار رقوم       2016أبريل/نيسان  1يف 

من الفاو ومنظمة الصحة العاملية إىل دعا القرار كاًل وني عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.  تالصادر النتائج وثيقيت

والصندو  الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األموم املتحودة    يبرنامج األغذية العامل عقيادة عملية تنفيذ العقد، بالتعاون م

 ، ودعا احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين مثل املنظمات الدوليوة واإلقليميوة واجملتموع   )اليونيسف( للطفولة

املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية إىل الدعم الناش  لتنفيذ العقد مبوا يف ذلو  مون خوالل املسواهمات الطوعيوة،       

                                        
 (،2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )  5

A/RES/70/259 (www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/70/259&referer=/english/&Lang=E). 
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يرمي العقد إىل زيادة األنشطة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتنفيذ اإلجراءات املوصى بها . حبسب املقتضى

 .2030وقت عينه يف بلوغ األهداف املوافقة  ا يف خطة التنمية املستدامة لعام يف إطار العمل، مع املساهمة يف ال

 

وجيري اختاذ تدابري حاليًا يف كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية لعملية إطال  افرتاضية للعقد يف يوليو/متووز   - 21

الدورة احلادية والسبعني للجمعية العاموة  يف نيويورك باالقرتان مع  2016، يعقبها إطال  عاملي يف سبتمرب/أيلول 2016

ويف هذه املناسبة، سوف تبّين الدول األعضاء واملنظموات الدوليوة واإلقليميوة واجلهوات الفاعلوة مون غوري         .لألمم املتحدة

الدول فضاًل عن املنتديات األخرى ذات الصلة، كيف تنوي ترمجة االلتزاموات العامليوة إىل التزاموات وإجوراءات قطريوة      

سوف تكون الفاو ومنظمة الصحة العاملية مسؤولتني عن حتديد برنامج عمول   .لموسة من أجل دعم حتقيق أهداف العقدم

للعقد وصياغته، إىل جانب وسائل تنفيذه بناء على إعالن روما وإطار العمول اخلواص بوه، فضواًل عون االلتزاموات الويت        

ق على غرار اللجنة الدائمة للتغذية واملنتوديات متعوددة أصوحاب    قطعت لدى إطال  العقد، عرب االستعانة بآليات التنسي

 .املصلحة مثل جلنة األمن الغذائي العاملي

 

األمني العام لألمم املتحدة إىل إبالغ اجلمعية العامة عن تنفيذ العقد، على أسواس تقوارير    70/259يدعو القرار  - 22

عليه، سوف تعد الفاو ومنظمة الصوحة العامليوة تقوارير     بناًء .سنتني تعدها الفاو باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية كل

 يمن املنظموات واملنتوديات األخورى ذات الصولة، مبوا فيهوا جلنوة األمون الغوذائ          مع اسهاماتمرحلية مرة كل سنتني 

 .(2025-2016) لعمل من أجل التغذيةاألمم املتحدة ل، اليت ستعمل معًا بطريقة تعاونية وشاملة دعمًا لعقد يالعامل

 

 السنة الدولية للبقول -خامسًا

 

، 2013يف يونيو/حزيران  املنعقد نيالثامنة والثالثيف دورته ؤمتر الفاو مالذي اعتمده  6/2013عقب القرار رقم  - 23

سونًة دوليوة للبقوول.  يتمثول ا ودف       2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتهوا الثامنوة والسوتني، عوام     

 الرئيسي من السنة الدولية للبقول يف التوعية مبساهمة البقوول يف األمون الغوذائي والتغوذوي، وبشوكل أكثور حتديودًا يف:       

وقدرتها على توفري حلول ملسوائل الصوحة والتجوارة واالسوتدامة      مواصفاتها( زيادة املعارف واملعلومات بشأن البقول و1)

( تعزيز القدرات احمللية والوطنية واإلقليمية من أجل صياغة سياسوات وبورامج وتنفيوذها بهودف حتسوني      2)؛ والبيئية

 .الوضع التغذوي

 

باكسوتان وتركيوا وتألفوت مون أعضواء يف الفواو، ومنظموات للموزارعني          برئاسوة أنشئت جلنة توجيهيوة دوليوة    - 24

وهي جتتمع بانتظام منوذ ذلو     2015عن القطاع اخلاص، يف عام  ومنظمات للبحوا الزراعية واجملتمع املدني وممثلني

  .السنة الدولية للبقول وتوجيه التاريخ كي تشرف على تنفيذ
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 فتتضمن:  2016أما خمرجات تنفيذ خطة العمل للسنة الدولية للبقول  - 25
 

متعدد املاحنني: بالتماشي مع قرار اجلمعية العامة لألموم املتحودة، متوول السونة الدوليوة      أمانة حساب  (1)

 .بالكامل من املساهمات الطوعية 2016للبقول 

سفراء خاصني للسنة الدولية للبقول: مت حتديد ستة سفراء خاصني، ميثل كول مونهم إقليموًا جغرافيوًا،      (2)

 .املساهمة املهمة للبقول يف األمن الغذائي والتغذيةوهم يدعمون الفاو يف توعية اجلمهور ب

األنشطة اإلقليمية والعاملية: ترمي األنشطة املخط   وا إىل تقوديم نبوذة عاموة عون الفورص والتحوديات         (3)

والسياسات احلالية املتعلقة بإنتاج البقول والتجارة بها، فضاًل عن اسوتهالل مناقشوات بشوأن الثغورات     

 .واالحتياجات من البحوا املعرفية القائمة

قاعدة بيانات بشأن تركيبات األغذية: تعمل الفاو على وضع قاعودة بيانوات للبقوول، ستتضومن قاعودة       (4)

ما خص البقوول، فضواًل عون وصوفات طوبخ للبقوول مت        بيانات للمستخدمني تتناول تركيبات األغذية يف

 .اختيارها بفضل حمتواها من املغذيات

الفاو حاليًا كتابًا للطوبخ خيوص السونة الدوليوة للبقوول وصوحائف وقوائع بشوأن          جل: تنتأنشطة االتصا (5)

الرسائل الرئيسية للسنة الدولية للبقول. كما تنفذ الفاو أنشطة للرتويج وللتوعية مثل إنتاج موواد تربويوة   

ع التواصول  لألطفال ونشور التحوديثات املنتظموة علوى املوقوع اإللكرتونوي للسونة الدوليوة للبقوول ومواقو          

 .االجتماعي فضاًل عن عرض مواد تروجيية خالل اجتماعات الفاو

 

 نينيا القابلة للتطورالوظاهرة  النينيوآخر املعلومات عن تأثري ظاهرة  -سادسًا
 

ًا خوالل السونوات   من أشد التأثريات وأكثرها انتشوار  2016-2015املناخية يف الفرتة  النينيوكان تأثري ظاهرة  - 26

مليوون نسومة حوول العوامل تتوأثر       60من املعلوم أن الزراعة واألمن الغذائي واحلالة التغذويوة ألكثور مون    و املائة املاضية.

، وهذا الرقم آخذ يف النينيوالنامجة عن  الشديدة احلرارة والربودةالطقس حاالت مباشرة مبوجات اجلفاف والفيضانات و

لتلبية االحتياجات اإلنسانية للبلدان املتوأثرة   ةطلوباململيارات دوالر أمريكي  3 مبلغ من يف املائة 80وإن نسبة االرتفاع. 

عن االحتياجات املتصلة باألمن الغذائي والزراعة. ولوذا فهوي أزموة غذائيوة وزراعيوة مبعظمهوا ولعلوها         ة، ناجتالنينيوب

 األزمة األخطر اليت واجهها العامل خالل هذا القرن. 

 

يف األشهر املقبلة، هذا ال يعين أن اخلطور قود    النينيوأ مل ينقض بعد. ففيما حيتمل أن ترتاجع قوة ولكن األسو - 27

فإن عمليات احلصاد يف مناطق عدة من العامل قد فشلت ومن املتوقع  ا أن تفشل يف منواطق أخورى موا سويؤدي إىل     . وىّل

ىل ذلو  ضوعفت املواشوي أو ماتوت فيموا توأثرت مصوايد        زيادة كربى يف انعدام األمن الغذائي احلواد لألسور. باإلضوافة إ   

ال يزال يؤثر يف درجات احلرارة العاملية فيموا أن توقعوات كوثرية تنوذر     النينيو األمساك الداخلية والساحلية. زد على أن 

طق خمتلفوة  املناخية، املرتبطة هي أيضًا بالفيضانات وموجات اجلفاف واألعاصري يف منوا  النينيابالنشوء احملتمل لظاهرة 

   .يف التأثري يف الزراعة واألمن الغذائيكذل  من العامل وهي ستستمر 
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أما األقاليم األكثر تأثرًا فتشمل القرن األفريقي وأفريقيا اجلنوبية واملمر اجلاف ألمريكوا الوسوطى وجوزر البحور      - 28

يف تلو  األقواليم عون حالوة الطووارئ       الكارييب وجنوب شر  آسيا وجزر احملي  ا ادئ. وقد أعلن العديود مون البلودان   

القومية ويف الكثري من البلدان املتضررة تسوتعني الفواو مبعلوموات اإلنوذار املبكور لتصوميم خطو  لإلجوراءات واالسوتجابة          

ثغورة   ضواهي وت. اليت وضعت حتى تارخيه تعاني من نقص جوذري يف التمويول   لنينيوال تزال خط  االستجابة ل. املبكرة

بلودًا مون البلودان عاليوة      29مليوون دوالر أمريكوي مطلووب لالسوتجابة للطووارئ والنهووض يف        232مبلغ  التمويل للفاو

 ."البلدان "املعرضة للخطر احتساباألولوية بدون 

 

ارخيي مون  اجتمعت الوكاالت املعنية بالشأن اإلنساني واإلمنائي يف روما ضمن لقاء تو  2016 مارس/آذار 17يف  - 29

نينيو عامليًا والتوعية باالحتياجوات اإلنسوانية الكوثرية الويت ال توزال موجوودة والتعهود بالعمول         لاأجل قياس تأثري أزمة 

بشكل وثيق معًا يف املستقبل للتصدي  ذا النوع مون األحوداا. وخوالل ذلو  اللقواء، تعهودت الوكواالت املنظموة، أي         

نسوانية والفواو، بوضوع بروتوكوول     الزراعية ومكتوب تنسويق الشوؤون اإل    ولي للتنميةوالصندو  الد يبرنامج األغذية العامل

يفصل اخلطوات الواجب اختاذها بصورة مجاعية، مع جداول زمنية حمددة لضومان العمول املبكور واملنسوق بالنسوبة إىل      

عي والتخطوي  املشورتك   يف املستقبل. وسوف تتضمن الوثيقة خطووات مون قبيول التحليول اجلموا      النينياو النينيوأحداا 

 لالحتماالت، وااللتزام املبكر مع الشركاء يف املوارد واالستثمار املبكر يف أنشطة االستعداد والقدرة على الصمود. 

 

 (2016مايو/أّيار  24 – 23طنبول، نتائج مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني )إس -سابعًا

 

يف  2016مايو/أّيوار   24و 23عقد األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسواني خوالل يوومي     - 30

يت مت انتهاجهوا ملواجهوة   مؤمتر القمة فرصة مهمة ملناشودة اجملتموع الودولي بتغويري الطور  الو       تاحأإسطنبول، تركيا. و

مشوارك مونهم    6 000أكثور مون    ،ستضوافته احلكوموة الرتكيوة   الوذي ا  ،األزمات ودعم الشعوب املتضررة. ومجع املؤمتر

من رؤساء الدول واحلكومات، ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وجهات فاعلوة مون اجملتموع املودني      55

بعد والقطاع اخلاص. وشددت االلتزامات اليت تعّهد بها املؤمتر على الدعم الذي يوليه مجيع أصحاب املصلحة للذهاب أ

حد  ذه االحتياجات. وأقوّر القوادة   تغيري حياة السكان من خالل وضع  من أجلمن جمرد تلبية االحتياجات اإلنسانية 

املسوتدامة األوسوع نطاقوًا.     عن جهود التنميوة  نأًىمباإلنسانية العامليون بأنه مل يعد من املمكن النظر إىل حاالت الطوارئ 

عمول مون أجول    الخطوة  طريقوة العمول اجلديودة املعروضوة يف     علوى  وأضفت االلتزامات الناشئة عن موؤمتر القموة زمخوًا    

 .اإلنسانية

 

وخوالل املوؤمتر، أّكوودت الفواو جموددًا علووى نهوج املنظموة الرامووي إىل تعزيوز اجلهوود املشوورتكة الويت تبووذ ا           - 31

تمعات املعنية بالعمل اإلنساني واإلمنائي عرب منظور تعزيز القودرة علوى الصومود. وشوددت التزاموات املوؤمتر علوى        اجمل

هوذه الظوروف، فضواًل عون حتديود األولويوات مون         وصوناحلاجة إىل بناء ظروف السالم واألمن واحرتام حقو  اإلنسان 

املتمّثول يف القضواء علوى االحتياجوات      النهوائي قيوق ا ودف   االستثمارات يف جماالت الوقاية والقدرة علوى الصومود لتح  

 اإلنسانية يف املستقبل.


