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 المجلس
 الدورة السادسة والخمسون بعد المائة

 2017أبريل/نيسان  28-24روما، 

                                                           التطورات في المنتديات التي تهم  والية منظمة األغذية والزراعة
    

 موجز
 

ً  حياط اجمللس علماً، عماًل     ة                                                    بالتطورات احلاصةةةةةةةةةةةةةةلة ر املنتديات األخرى الم     والية منظم         املتبعة،          باملمارسةةةةةةةةةةةةةةة            ً     
                                                                      م، خالل دورة اجمللس السادسة واخلمسني بعد املائة، عروض بشأن املواضيع التالية:                                 األغذية والزراعة )املنظمة(. وستقد  

 
                                      مؤمتر األم  املتحدة عن التنوع البيولوجي؛  ( 1 )
      وكاالت                        وفريق اخلرباء املشةةةةةةةل  بني ال                اللجنة اإلحصةةةةةةةائية          املتحدة و     ألم   ا      كل من                             ً القرارات الم اختذها مؤخراً   ( 2 )

  ؛                                         ، بشأن إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة            )فريق اخلرباء(                                    املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة
               جمموعة العشرين؛  ( 3 )
             برنامج العمل   و   ،     2131 -    2112                         االسةةةةةةةةةةةةةةلاتيجية للغابات لل لة       اخلطة  :         بالغابات                        منتدى األم  املتحدة املعين  ( 4 )

                                 الرامي إىل تن يذ اخلطة االسلاتيجية؛      2121 -    2112                 أربع سنوات لل لة           املمتد على 
                      السنة الدولية للبقول؛  ( 5 )
                                                                            املنتدى السياسي لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشأن التنمية املستدامة.  ( 6 )
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 .قطفتعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس ر دورته السادسة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة  
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 مؤتمر األمم المتحدة عن التنوع البيولوجي -     وال  أ
 
                                                                                  االجتماع الثالث عشةةةةةةةةةةةةةر ملؤمتر األطراف ر ات اقية التنو ع البيولوجي، واالجتماع الثا  ل طراف                  تزامن عقد كل من  - 1

                                                                                                          املتعاقدة العامل بوصةةةةةةةةةةةةة ه اجتماع األطراف ر بروتوكول ناغويا واالجتماع الثامن ل طراف املتعاقدة العامل بوصةةةةةةةةةةةةة ه اجتماع 
  .    6112                  ديسمرب/كانون األو ل     11   إىل    4                    خالل ال لة املمتدة من    ،                        ، ر مدينة كانكون، املكسيك ة ن     قرطاج                  األطراف ر بروتوكول 

 
                                                                                     اجلزء الرفيع املسةةةتوى الذس اسةةةتاةةةافته املكسةةةيك قبل مؤمتر األطراف ر االت اقية، إعالن كانكون بشةةةأن        واعتمد   - 6

            شةةكل أوثق بني  ب                                                                                             تعمي  ح ظ التنوع البيولوجي واسةةتخدامه املسةةتدام من أجل  قيق الرفاهية الذس يشةةج ع التعاون والت  ر 
                                                                                                           املنظمات املعنية من منظومة األم  املتحدة مبا فيها منظمة األغذية والزراعة، واالت اقات البيئية املتعددة األطراف وغريها 

                                        من املنظمات واملبادرات والعمليات الدولية.
 
       ية، إىل    انب                                                                            وسةةا ا املنظمة ر األحدام من خالل إسةةداء املشةةورة وتقد  عروض رئيسةةية واسةةتاةةافة أحدام ج  - 3

                              ه                                                                          جانب تقد  مدخالت ومسةةا ات دددة تهظهر دور القطاعات الزراعية ر إدارة املوارد الطبيعية والتنو ع البيولوجي بشةةكل 
    ائق                                                 املتعددة الم يقوم عليها اإلنتاج الزراعي. وأشةةارت وث   ي   لوج                                                مسةةتدام مع األخذ ر كامل احلسةةبان و ائن النظام االيكو 

                                                                              صادرة عنها بشكل مست يض إىل أدوات املنظمة وسياسا ا ووثائقها اإلرشادية ودعا األطراف                       االجتماعات والقرارات ال
                     املتعاقدة إىل تن يذها.

 
                                                                                         مؤمتر األطراف الثالث عشةةةر  لة أمور منها تعمي  التنو ع البيولوجي ودجمه ر القطاعات  ات الصةةةلة،        ناول ت  و   - 4

                                                      ات الزراعية الم أطلقتها املنظمة من أجل مسةةةةةةاعدة احلكومات                                            رح ب باملنصةةةةةةة اخلاصةةةةةةة بالتنو ع البيولوجي والقطاع    كما
         ه الت  ر                            اجلسةةةةةةةور بني القطاعات و ديد أوج       تشةةةةةةةييد                          وغريه  من أصةةةةةةةحاة املصةةةةةةةلحة على                          اجملموعات املعنية بالتطبيق  و 

                                                                                                     ومواءمة األهداف ووضةةةةةع كج متكاملة ومشةةةةةلكة بني القطاعات لتعمي  التنو ع البيولوجي ر قطاعات الزراعة والغابات 
             ه                                                                                    يد األمسا . وسةةتهسةةنل بالتاج ل جهزة الرئاسةةية والدسةةتورية للمنظمة فرصةةة النظر ر السةةبل والطرا الم من شةةأكا     ومصةةا

                                                                                                       دع  عمليةةة وضةةةةةةةةةةةةةةع التوجيهةةات والتةةدابري واألدوات اإلداريةةة الراميةةة إىل تعمي  التنو ع البيولوجي ر الزراعةةة والغةةابةةات 
                األمسا  وتن يذها.       ومصايد

 
 واللجنة اإلحصائية وفريق الخبراء المشترك ألمم المتحدةالصادرة عن القرارات األخيرة ا -       ثانيا  

ر مؤشرات أهداف داف التنمية المستدامة، بشأن إطابين الوكاالت المعني بمؤشرات أه
 التنمية المستدامة

 
    خالل     ة،  كي                      ، الواليات املتحدة األمري                                    للجنة اإلحصةةةائية ل م  املتحدة ر نيويور    ه                           عهقدت الدورة الثامنة واألربعون  - 5

                                                                   . ومتث لا النتيجة الرئيسةةةةةةةية ر إقرار إطار مؤشةةةةةةةرات خطة التنمية املسةةةةةةةتدامة     6111          مارس/آ ار     11   إىل    1        متدة من         ال لة امل
                                               ، وقاما اللجنة اإلحصائية على وجه اخلصوص مبا يلي:     6131     لعام 
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ً  ًة                                                       املنق ل، مبا ر  لك التحسةةينات املقلحة ر بعض املؤشةةرات، موضةة ح                      إطار املؤشةةرات العاملية          وافقا على   (  )أ
                                                         أن اإلطار هذا معد  لعمليات املتابعة واالستعراض العاملية فقط؛

  ني                                    ر املؤشةةةرات وعلى عرض االسةةةتعراضةةةني الشةةةامل      نوية سةةة                                    ووافقا على اخلطة املقلحة إلجراء  سةةةينات   ( ة )
  ؛    6165 و      6161                  على اللجنة ر عامي 

      6161     ً       ً     ً                         مؤشةةراً إضةةافياً جزءاً من االسةةتعراض الشةةامل لعام     32                            ى ضةةرورة أن يشةةك ل مقلر إدراج          ووافقا عل  ( ج )
                                    على البلدان املتعل قة برفع التقارير؛        احملتملة                                مع األخذ ر احلسبان األعباء اإلضافية 

   ث؛            املستوى الثال                                                على تسريع العملية املنهجية الرامية إىل وضع مؤشرات            فريق اخلرباء      حث ا   و   ( د )

                                                                                         الوكاالت الراعية، مبا فيها منظمة األغذية والزراعة، بزيادة اجلهود املبذولة لبناء القدرات وتوفري       أوصةةةةةةةةةةةةةةا  و   ( ه )
                                                                      املساعدة ال نية لامان أن تليب البلدان املتطلبات اإلضافية اخلاصة بالبيانات؛

       سةةةةةةتدامة  مل                                                                                 وطلبا إىل فريق اخلرباء وضةةةةةةع خطوط توجيهية بشةةةةةةأن رفع التقارير العاملية عن أهداف التنمية ا  ( و )
          وفري قائمة                            البيانات الوطنية الرمسية، وت              ، كل ما أمكن،                                              يتوخى أن تقوم الوكاالت الراعية مبا يلي: استخدام  مب

            ع البيةةانةةات،       نيةةة جلم           اجلةةداول الزم                                                              بةةالوكةةاالت الوطنيةةة الم ترفع التقةةارير إىل املنظمةةات الةةدوليةةة، وتقةةاسةةةةةةةةةةةةةة  
  ؛                                ثل للنما ج املتبعة واملصادقة عليها                               البلدان املعنية إلنتاج تقييمات متت            والتشاور مع 

           وأوصةةةا اجمللس       6131                                                                       ووافقا على مشةةةروع قرار بشةةةأن البيانات واملؤشةةةرات خلطة التنمية املسةةةتدامة لعام   (   )
                                                        االقتصادس واالجتماعي واجلمعية العامة ل م  املتحدة باعتماده.

 
        . ووافق     6111          مةةارس/آ ار     31   إىل     62                   كنةةدا، خالل ال لة من            أوتةةاوا،    ه                              وعهقةةد االجتمةةاع اخلةةامس ل ريق اخلرباء ر  - 2

راً من املسةةةةتوى الثالث   تقد  طلب بنقلها إىل فئة  ب         االرتقاء               فريق اخلرباء على                                    ً                                           أربعة مؤشةةةةرات من أصةةةةل أحد عشةةةةر مؤشةةةة 
                      ظمة وكالة األم  املتحدة      ل املن                                      لتقارير العاملية. و  تطوير مؤشةةةةرين تشةةةةك   ا                                           املسةةةةتوى الثا ، كا ميك ن من الشةةةةروع بعملية رفع 

   (. 1 - أ - 5                                ( ووصول النساء إىل األراضي )املؤشر  1 - ج - 6                    أسعار األغذية )املؤشر        ختالالت ا                             الراعية هلما. ويتعل ق املؤشران 

 
    ً أياةةاً                                         ر جمال مؤشةةةرات املسةةةتوى الثالث، مع التوضةةةيل                                                 وشةةةج ع فريق اخلرباء الوكاالت الراعية على تسةةةريع عملها   - 1

                       ه                                                           مبؤشةةةرات املسةةةتوى الثالث سةةةته تل مرة ر السةةةنة فقط و لك خالل الدورة الم تنعقد ر فصةةةل اخلرين.                  أن نافذة االرتقاء 
                                                                                                        وقد م فريق اخلرباء، ألو ل مر ة، معايري ملموسةةةةةةةة لالرتقاء مبؤشةةةةةةةرات املسةةةةةةةتوى الثالث، مبا ر  لك اختبار املنهجية ر بلدان 

     قران                                               عن مشةةةةةةةةةةةةةاركة املكاتب اإلحصةةةةةةةةةةةةةائية الوطنية ر اسةةةةةةةةةةةةةتعراض األ                                                 جتريبية مع تغطية إقليمية متوا نة ومع توفري معلومات 
                                                                                                       للمنهجية املقلحة. ويعز  كل ما تقد م احلاجة إىل أن تسةةةةةةةةةعى املنظمة إىل االرتقاء مبؤشةةةةةةةةةرا ا املتبقية من املسةةةةةةةةةتوى الثالث 

                                                                     حبلول دورة فريق اخلرباء القادمة املزمع عقدها ر أكتوبر/تشرين األو ل املقبل.

 
                                                                                     طلب اللجنة اإلحصةةةةةةةائية الرامي إىل وضةةةةةةةع خطوط توجيهية عن عمليات رفع التقارير العاملية، التزم         ً   ومتاشةةةةةةةياً مع  - 2

                   اإلحصةةةةةةةةةةةائيني ر املنظمة،      كبري   ،  Pietro Gennari                                                           فريق اخلرباء بتقد  املشةةةةةةةةةةةروع األو ل ر اجتماعه املقبل. وقد م السةةةةةةةةةةةيد 
       مارسةةةةات                                      ع وثيقة ترد فيها مقلحات عن املبادئ وامل                                  للجنة تنسةةةةيق األنشةةةةطة اإلحصةةةةائية، مشةةةةرو                      وبصةةةة ته الرئيس املشةةةةار  

     .    6131                                                                                  اخلاصة بعمليات رفع التقارير العاملية وتقاس  البيانات بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 
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 مجموعة العشرين -       ثالثا  
 
                                    عرب توفري مةةدخالت فنيةةة وتقةةارير مواضةةةةةةةةةةةةةةيعيةةة       6111                                            قةةد مةةا املنظمةةة دعمهةةا إىل جمموعةةة العشةةةةةةةةةةةةةةرين منةةذ عةةام   - 9

                                                                                               ا  إجراءات ملموسةةةة تدع  توفري املنافع العامة العاملية ر جماج األمن الغذائي والزراعة املسةةةتدامة. وأ هرت           ومقلحات الخت
   من       موعة جم                        ، روحها القيادية من خالل     6111 و      6112 و      6111                                              جمموعة العشةةةةةةةةةةةةةةرين، اسةةةةةةةةةةةةةةتجابة ل  مات الغذائية ل عوام 
                                                       خاطر. وشةةةك ل نظام املعلومات املتعلقة باألسةةةواا الزراعية، مع                      ً                           املبادرات املصةةةممة عموماً كاسةةةتجابات ل  مات وإلدارة امل

              ية. ولقد سةةةةةاعد                  شةةةةة افية أسةةةةةواا األغذ   ز           ً           ً      نظمة، مبادرًة ناجحة جداً لتعزي                                        أمانته املشةةةةةلكة بني الوكاالت الم تسةةةةةتاةةةةةي ها امل
                   اعات غري املتوق عة   رت                                                                                 النظام، من خالل  سني الش افية وتنسيق السياسات ر األسواا الدولية ل غذية، على ت ادس اال

                                     ر األسعار وتعزيز األمن الغذائي العاملي.
 

                                            شةةةةةاركا املنظمة ر عدد من املسةةةةةائل التنموية، مبا ر    ،    6112      ر عام                                 وخالل رئاسةةةةةة الصةةةةةني جملموعة العشةةةةةرين،  - 1 1
         والبلدان                            ، مع دع  التصةةةنيع ر أفريقيا    131 6                                                              لك وضةةةع خطة عمل جمموعة العشةةةرين بشةةةأن خطة التنمية املسةةةتدامة لعام 

  ،     6112        ن الثا                ة ر نوفمرب/تشةةري        ً                                                                 األقل  منواً؛ إىل جانب صةةياغة تقرير املسةةاءلة الشةةاملة جملموعة العشةةرين. وعرضةةا املنظم
  ،                                         منظمة التعاون والتنمية ر امليدان االقتصةةةةةادس                               لدوج لبحوم السةةةةةياسةةةةةات الغذائية و           من املعهد ا          قد مها كل       مدخالت    مع 

  .       لعشةةةةةةرين ا  ة                         طلب و راء الزراعة ر جمموع                ، و لك اسةةةةةةتجابة ل                         علومات واالتصةةةةةةاالت ر الزراعة      ً                     تقريراً بعنوان تكنولوجيات امل
     ،                                                                                                     وناقش التقرير اإلمكانات الم تزخر هبا التطبيقات واملنصةةات اخلاصةةة بتكنولوجيا املعلومات واالتصةةاالت ر جمال الزراعة

                                                         بشةةةةةةةةأن أفاةةةةةةةةل ا ليات الرامية إىل  سةةةةةةةةني تبادل تكنولوجيا املعلومات               معروضةةةةةةةةة للبحث                      كما تاةةةةةةةةم ن مقلحات دددة 
                                  واالتصاالت اخلاصة بالزراعة والتعاون.

 
               وعة ر برلني يوم  م                راء الزراعة ر اجمل                 ه             جمموعة العشةةةةةةةةةةةةةرين. وعهقد اجتماع و          ، رئاسةةةةةةةةةةةةةةة     6111                     وتول ا أملانيا، ر عام   - 1 1
                                تن يذ خطة التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة لعام                          عن و راء الزراعة، مسةةةةةةةةةةائل               ر اإلعالن الصةةةةةةةةةةادر    ،       . وبر ت    6111                  يناير/كانون الثا     66

      ونظام    ،   ارف                                والتعاون ر جمال البحوم وتبادل املع   ،                                          ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ر الزراعة   ،            وات اا باريس   ،    6131
         التن يذ.                   ن خبطة عمل لتعزيز                                           ومكافحة مقاومة ماةةةةةةةةةةةةادات امليكروبات. واقلن اإلعال  ،                              ومات املتعلقة باألسةةةةةةةةةةةةواا الزراعية    املعل

                    ات االهتمام العام.  و                       اخلاصة باملياه والزراعة                                  تقرير للسياسات عن املسائل العاملية     وضع                           وسا ا املنظمة ر العملية عرب 
 

                                                                                               ور سةةياا مسةةار عمل جمموعة العشةةرين بشةةأن التنمية، وبرئاسةةة أملانيا للمجموعة، ناقش األعاةةاء مسةةائل مت صةةلة   - 6 1
     ً                                                  ؛ فاةةالً عن إنشةةاء شةةراكة بني جمموعة العشةةرين وأفريقيا؛ وتعزيز     6131                           موعة العشةةرين اخلاصةةة خبطة عام                 بتن يذ خطة عمل جم

                                                                                                         عمل الشةةباة ر املناطق الري ية وتشةةجيع مهارات ال تيات االلكلونية. وتتيل املنظمة جملموعة العشةةرين املدخالت ال نية عن 
    نة.                                                            ذائي والتغذية، ومسةةةةةةةائل  ات صةةةةةةةلة تتمتع املنظمة بشةةةةةةةأكا مبيزة مقار                                               عمل الشةةةةةةةباة ر املناطق الري ية والزراعة واألمن الغ

    62 و    61    ومي             " ر برلني ر ي                   مسةةةةةةةةةةةةةتقبل العامل الري ي   .            ٍ        عامل واحد خاٍل من اجلوع        عنوانه "   ه                     وسةةةةةةةةةةةةةيهعقد مؤمتر رفيع املسةةةةةةةةةةةةةتوى 
          ا. وتوف ر               باه خاص ألفريقي           مع إيالء انت         الرقمية                                    عمل الشةةةةةةةةةةةةةباة ر األرياف ومهارات ال تيات  ب         لالرتقاء      6111            أبريل/نيسةةةةةةةةةةةةةان 

     موعة  جمل ا         أن تتخذ          على ضةةةةةةرورة             ، كما تشةةةةةةدد                             ال نية عن عمل الشةةةةةةباة ر األرياف                               املنظمة إىل جمموعة العشةةةةةةرين املدخالت 
                                                                                                               إجراءات منس قة ملعاجلة أ مات انعدام األمن الغذائي احلادة احلالية ر الصومال وجنوة السودان واليمن ومشال شرا نيجرييا.
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 خطة االستراتيجية للغاباتال م المتحدة المعني بالغابات:منتدى األم -       ابعا  ر 

 2020-2017أربع سنوات للفترة لممتد على ابرنامج العمل و ، 2030-2017للفترة 
 الرامي إلى تنفيذ الخطة االستراتيجية

 
                                          ً                                                 عقد منتدى األم  املتحدة املعين بالغابات، متاشةةةةةةةياً مع قرار اجمللس االقتصةةةةةةةادس واالجتماعي ل م  املتحدة رق    - 3 1

E/2015/33  واعتمد خطة األم  املتحدة االسةةةةةةةةةةةةلاتيجية للغابات لل لة       6111      لثا  ا            يناير/كانون     61          ه اخلاصةةةةةةةةةةةةة ر         ، دورت                                                
                     الرامي إىل تن يةةةةذ اخلطةةةةة       6161 -    6111                 أربع سةةةةةةةةةةةةةةنوات لل لة          ملمتةةةةد على  ا                       ، إىل جةةةةانةةةةب برنةةةةامج العمةةةةل     6131 - -    6111

            االسلاتيجية.
 

                                           و ديات وفرص، وسةةةةةةةةةةتة أهداف عاملية بشةةةةةةةةةةأن الغابات                                            وتتاةةةةةةةةةةمن اخلطة االسةةةةةةةةةةلاتيجية ر ية ووالية واجتاهات  - 4 1
         ى األهداف         . وتتماشةةة                            وأحكام بشةةةأن االتصةةةاالت والتواصةةةل   ،                 للتن يذ واالسةةةتعراض                     ً       ٍ غاية مصةةةاحبة هلا، فاةةةالً عن أطرٍ    62 و

     اريس  ب               ً                                                                                        والغايات متاماً مع األهداف العاملية بشةةةةةةةةأن الغابات، وأهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة املتعل قة بالغابات، وأحكام ات اا
                                                                                                           الذس   اعتماده ر إطار ات اقية األم  املتحدة اإلطارية بشةةةأن تغري املناو، وأهداف آيشةةةي للتنو ع البيولوجي الصةةةادرة عن 

           ارة الغطاء                         وترك ز األهداف على عكس خسةةةة                              االلتزامات العاملية  ات الصةةةةلة.          وغريها من   ،                     بشةةةةأن التنوع البيولوجي          االت اقية
                                        وحصةةةةةة املنتجات الناشةةةةةئة عن مثل هذه الغابات    ،                       اإلدارة املسةةةةةتدامة للغابات        ر سةةةةةياا    بات                         احلرجي، و يادة مسةةةةةاحة الغا

                                                                                                      ومسةةا تها ر  قيق التنمية املسةةتدامة وسةةبل كسةةب العيش، وتعبئة املوارد وتعزيز أطر احلوكمة و سةةني التنسةةيق واالتسةةاا 
      بنسةةةةةبة         العامل  ر                              ل األعاةةةةةاء بزيادة مسةةةةةاحة الغابات                                     العديدة القابلة للقياس، التزما الدو        غايات ل ا                     وأوجه الت  ر. ومن بني 
    دول           بأن  دد ال     اخلطة       تسةةةةةةمل      . كما     6115                                        مقارنة خبط أسةةةةةةاس تقيي  املوارد احلرجية لعام       6131                      ثالثة ر املائة حبلول عام 

          ة طوعية(. ي                                                        تحقيق األهداف والغايات العاملية اخلاصة بالغابات )مسا ات وطن ل                    املسا ات الم تقد مها        ً طوعياً        األعااء 
 

      ملتحدة       األم  ا        منظومة                منظمة عاملية من        ً       ، نظراً إىل أكا                                          وإن املنظمة معنية بشةةةةةةةةةةةةكل خاص باخلطة االسةةةةةةةةةةةةلاتيجية  - 5 1
                                                                                            لمسةةةائل املتصةةةلة بالغابات واإلدارة املسةةةتدامة للغابات واألمن الغذائي وسةةةبل كسةةةب العيش بصةةةورة مشةةةلكة بني  ل      تصةةةدى ت

    كام                                                      ية ر جمال الغابات. وتنص اخلطة االسلاتيجية على عدد من األح                     رئيسة الشراكة التعاون                 وباعتبارها كذلك          القطاعات، 
        لغابات،                      اكة التعاونية ر جمال ا                        األم  املتحدة أو ضمن الشر        منظومة                                            الم تتطلب مسا ة من املنظمة، أكان  لك ر سياا 

                                                        مبا ر  لك من خالل تقد  الدع  إىل الدول األعااء لتن يذ اخلطة.
 

                 ً                                                    ة االسةةةةةةةلاتيجية طبقاً للتوجيهات الصةةةةةةةادرة عن الدورة الثانية والعشةةةةةةةرين للجنة                       وسةةةةةةةا ا املنظمة ر وضةةةةةةةع اخلط  - 2 1
        (، وإكا     6112                                                                ( والدورة اخلامسةةةة واخلمسةةةني بعد املائة جمللس املنظمة )ديسةةةمرب/كانون األو ل     6114                      الغابات )يونيو/حزيران 

              ربع سنوات.     على أ      املمتد        عملها                                                                    تتطلع إىل احلصول على توجيهات إضافية من األعااء لدع  تن يذ اخلطة وبرنامج 
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 السنة الدولية للبقول -       خامسا  
 

    11 و    11                                                                               واسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةةةةةةةةةةافا حكومة بوركينا فاسةةةةةةةةةةةةةو احل ل اخلتامي للسةةةةةةةةةةةةةنة الدولية للبقول ر واغادوغو ر يومي   - 1 1
       اشةةةةةةر من             للبقول ر الع                 حدة اليوم الدوج                                                     . ويوصةةةةةةي إعالن واغادوغو بأن تقر  اجلمعية العامة ل م  املت    6111           فرباير/شةةةةةةباط 
            فرباير/شباط.

 
                      على أ ية مسةةا ة البقول    ،    6112    عام                  يهما املنعقدتني ر    دورت    ، ر                             جلنة الزراعة وجلنة مشةةكالت السةةلع      وشةةددت   - 2 1

                                                                                                      ر األمن الغذائي والصةةةةةةةحة التغذوية وباية البيئة، وشةةةةةةةج عتا احلكومات واملنظمة على املشةةةةةةةاركة ر أنشةةةةةةةطة التوعية ودع  
                                          . وتقد م املنظمة، استجابة للتوصيات الصادرة     6112                                               اسبة لتحسني إنتاج البقول واستهالكها ر فلة ما بعد             السياسات املن

               ً                                                    للمجلس واسةةةةةتناداً إىل املشةةةةةاورات املنعقدة خالل السةةةةةنة الدولية للبقول ر عام            بعد املائة                         عن الدورة اخلامسةةةةةة واخلمسةةةةةني
                                           ، أنشطة املتابعة املقلحة التالية للنظر فيها:    6112
 

  ، 1 ة                   للعمل من أجل التغذي                              ر برنامج عمل عقد األم  املتحدة  ه    سةةةةةةةتهدرج  -                   عمل اخلاصةةةةةةةة بالبقول       شةةةةةةةبكة ال  (  )أ
                     بقيادة أعااء املنظمة؛

         ة البقول     ً      دعماً لزراع                                                               املمارسةةةةةةةةةةةةةةات الزراعية مبا فيها داصةةةةةةةةةةةةةةيل البقول ر أفريقيا جنوة الصةةةةةةةةةةةةةةحراء      جتميع  ( ة )
                                                   واستخدامها ر مزارع أصحاة احليا ات الصغرية ر أفريقيا؛

           ة والتغذية                       املعلومات عن عل  الزراع              من شةةةةةأنه جتميع              بالقدر الكار          املسةةةةةتغل ة                       بوع عن أنواع البقول غري   مط  ( ج )
  ؛                        غري املستغل ة بالقدر الكار                       والتجارة بأنواع البقول 

  .                                   مراجعة إحصاءات املنظمة اخلاصة بالبقول  ( د )
 

 المنتدى السياسي لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -       سادسا  
 المستدامة بشأن التنمية

 
  .     6131                                                                                        إن املنظمة منخرطة بشةةةةةةةةةةةةةكل كامل ر ا ليات اإلقليمية الرامية إىل تن يذ خطة التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة لعام   - 9 1

                                                                                                         واعتمدت الدول األعاةةاء، خالل الدورة السةةادسةةة والثالثني للجنة االقتصةةادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املنعقدة 
     عليه    ا         الذس أطلق  (XXXVI)     111             ، القرار رق      6112           مايو/أي ار     61   إىل     63       تدة من                           ر مكسةةةيكو سةةةيم خالل ال لة املم

              لية إقليمية  ك                                                                               ، والذس أنشةةأ منتدى بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشةةأن التنمية املسةةتدامة   "           قرار مكسةةيكو "       تسةةمية
    سةةةةبل   و                                  أهداف التنمية املسةةةةتدامة ومقاصةةةةدها،                      واسةةةةتعراضةةةةها، مبا ر  لك       6131                                       ملتابعة تن يذ خطة التنمية املسةةةةتدامة لعام 

                              تن يذها، وخطة عمل أديس أبابا.

 

                                                      
           طة التنمية                                       خالل املؤمتر الدوج الثا  املعين بالتغذية وخ                                                                    م  املتحدة عقد العمل من أجل التغذية ر سةةةةةةةةةةةةةةةياا إطار معيارس   االت اا عليه         أعلنا األ    1

         ة أشةةةةكاهلا  ف                 ً      ً                                                                             . وإنه يتيل اجتاهاً جديداً للعمل من أجل التغذية على املسةةةةتوى العاملي هبدف القاةةةةاء على اجلوع وسةةةةوء التغذية ر كا    2131              املسةةةةتدامة لعام 
                                                         السارية املرتبطة بالنظ  الغذائية ر اجملموعات العمرية  يعها.           األمراض غري    بء ع        واحلد من 
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  ،   يم سةةةةةةةة         ر مكسةةةةةةةةيكو       6111            أبريل/نيسةةةةةةةةان     62   إىل     62             خالل ال لة من           هلذا اجلها     ه                  وسةةةةةةةةيهعقد االجتماع األو ل   - 1 6
         يب الم هي  ي                                                                                       املكسةةةةةةيك. وسةةةةةةيجمع املنتدى املتعدد أصةةةةةةحاة املصةةةةةةلحة بني حكومات إقلي  أمريكا الالتينية والبحر الكار 

                                                                                                        أعاةةاء ر املنتدى، وبرملانيني، ومنظومة األم  املتحدة، واملؤسةةسةةات املالية، ومصةةارف التنمية ومنظمات التكامل اإلقليمية 
                                                               واإلقليمية ال رعية، واجملتمع املد  والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية.

 
   ،                               يق مع وكةةاالت أخرى من األم  املتحةةدة             بةةالتعةةاون الوث   ،     وثيقةةة          على إعةةداد        املنظمةةة       تعمةةل              ور هةةذا الصةةةةةةةةةةةةةةةدد،   - 1 6

  ه    سةةتهعرض                              من أهداف التنمية املسةةتدامة. و     14 و   9 و   6 و   1                                                   لتشةةجيع احلوار السةةياسةةي بني أعاةةاء املنتدى لتحقيق األهداف 
                                                                                مسةةةا ة ر إجراءا ا الوطنية، ال سةةةيما تلك البلدان الم اختارت تقد  االسةةةتعراضةةةات الوطنية  ك                         هذه الوثيقة على البلدان  

  .    6111      ر عام                            وى املعين بالتنمية املستدامة                                    الطوعية ر املنتدى السياسي الرفيع املست

 
                                                  تدع ، من خالل ال را القطرية ل م  املتحدة، تن يذ هذه     ً           مؤشراً، كما أكا     61                  الوكالة الراعية لةةةةةةةة       املنظمة         وتشك ل  -  66

                      لتحقيق أهداف التنمية        ٍ ج شةةةةةةةةاملٍ          اتباع ك        تدع                      ً بلدان ر اإلقلي  آليةً    2      أنشةةةةةةةةأت    قد                             املؤشةةةةةةةةرات على املسةةةةةةةةتوى الوطين. و 
     تقوم   و                                                                                   إىل تعزيز القدرات الوطنية على تن يذ السةةةياسةةةات العامة ورفع التقارير عن التقد م احملر .       تسةةةعى                  املسةةةتدامة. كما أكا 

   لى      ائي ع                     قياس انعدام األمن الغذ ل           بشةةةةةةكل منتظ           البيانات        بتحديث   ،                 على املسةةةةةةتوى الوطين        مسةةةةةةا تها          كجزء من   ،        املنظمة
                                                                    املستوى الوطين كما تسل ط الاوء على أبر  التحديات الم تواجهها البلدان.


