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 المجلس
 بعد المائةستون الالثالثة و الدورة 

 2019 كانون األول/ديسمبر 6-2ا، روم

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 موجز
 

ة املتبعة، بالتطورات احلاصــــــــــــــلة يف املنتديات األخرى اليت هتّم والية منظمة حياط اجمللس علما، عمًال باملمارســــــــــــــ 
 األغذية والزراعة (املنظمة).

ســـــــــــــبتمرب/أيلول  13-2الدورة الرابعة عشـــــــــــــرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـــــــــــــحر ( )1(
 )، اهلند؛2019

 ؛2021-لية للقضاء على عمل األطفال السنة الدو  )2(
املستجدات األخرية يف العمليات احلكومية الدولية اخلاصة بالرصد واإلبالغ بشأن أهداف التنمية املستدامة  )3(

 والتوقعات بالنسبة إىل عمل املنظمة؛
القتصادي اليت تؤثر حاالت التباطؤ واالنكماش ا - 2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  )4(

 على اجلوع.
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة لغرض اإلحاطة فحسب. 
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 الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -ً◌أوال
 )، الهند2019سبتمبر/أيلول  2-13(

 
اهلند، خالل  انعقدت الدورة الرابعة عشــرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــحر يف نيودهلي، -1

مقررا من أجل تكثيف  36على  يف دورته الرابعة عشــــــرة . ووافق مؤمتر األطراف2019ســــــبتمرب/أيلول  13إىل  2الفرتة من 
إعالن . واعتمد املؤمتر 2030-2018ية للفرتة ووضــــــع املزيد من اإلجراءات على أرض الواقع لكفالة حتقيق أهداف االتفاق

األطراف عن التزامها مبجموعة من فيه الذي أعربت  1: االســـتثمار يف إطالق األراضـــي وفتح باب الفرص،اجلديد نيودهلي
تغري املناخ،  بشــأنالقضــايا منها املســاواة بني اجلنســني والصــحة، وإصــالح النظم اإليكولوجية، والتأهب للجفاف، والعمل 

 احلاجة إىل تأمني حقوق األراضي.و ة القطاع اخلاص، ومشاركة الشباب، ومشارك
 
ومت إبراز العمل الذي تقوم به املنظمة يف عشرة مقررات صادرة عن املؤمتر، مخسة منها عن اللجنة اجلامعة وثالثة  -2

العشــــــــــرة ذات الصــــــــــلة  املقرراتعن جلنة العلم والتكنولوجيا ومقرران اثنان عن جلنة اســــــــــتعراض تنفيذ االتفاقية. وتشــــــــــمل 
باملنظمة قضـايا تتعلق حبيازة األراضـي والعواصـف الرملية والرتابية والتأهب للجفاف وإصـالح النظم اإليكولوجية وحتييد أثر 

 تدهور األراضي.
 
يشــجع األطراف على اتباع "بشــأن حيازة األراضــي  ICCD/COP(14)/L.17وعلى وجه اخلصــوص فإن املقرر  -3

الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغابات يف ســـــياق األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية 
ويطلب إىل األمانة أن تعد دليال تقنيا بشـــــــــأن كيفية إدماج اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن احلوكمة املســـــــــؤولة . الوطين

ذائي الوطين يف تنفيذ االتفاقية وحتييد أثر تدهور األراضــــي حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغابات يف ســــياق األمن الغ
 ويدعو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والشـــــــــركاء اآلخرين ذوي الصـــــــــلة إىل التعاون مع األمانة يف إعداده". (...)

ملي اليت تنبثق عنها كل وســــــــــــــينفذ هذا املقرر بالتعاون الوثيق مع املنظمة، مبا يف ذلك من خالل جلنة األمن الغذائي العا
 اخلطوط التوجيهية الطوعية. 

 
واســـتضـــاف مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشـــرة أيضـــا املشـــاورة العامة األوىل بشـــأن عقد األمم املتحدة القادم  -4

، الـذي اشــــــــــــــرتك يف تنظيمـه كـل من املنظمـة وبرنـامج األمم املتحـدة للبيئـة 2030-2021إلصــــــــــــــالح النظم اإليكولوجيـة 
مبوجب  2019لدعم تنفيذ العقد الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مارس/آذار  باعتبارمها الوكالتني الرائدتني

ممثل لألطراف والشـــركاء وأصـــحاب املصـــلحة الذين أعربوا عن  100وحضـــر املشـــاورة أكثر من . A/RES/73/284.القرار
البلد املضــيف للدورة دموا إســهامات يف هذا الصــدد. والتزمت اهلند، بصــفتها اهتمامهم بوضــع اســرتاتيجية لتنفيذ العقد وق

مليون هكتار حبلول  26إىل  21ملؤمتر األطراف، برفع مسـتوى طموحها يف ما خيص اسـتصـالح األراضـي من  ةالرابعة عشـر 
 .2030عام 

 

                                        
1  opportunities-unlocking-and-land-investing-declaration-delhi-events/new-https://www.unccd.int/news 



3 CL 163/INF/5 

 

اقتصادات إصالح  مبادرةية: وخالل الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، استضافت املنظمة مخسة أحداث جانب -5
؛ واملبادرة اإلقليمية للمنظمة ملواجهة تدهور األراضـــــــي يف البحر األبيض املتوســـــــط والشـــــــرق )TEERالنظم اإليكولوجية (

؛ وحتييـد أثر تـدهور األراضــــــــــــــي من أجـل حتقيق األمن املـائي ومواجهـة )LANDMEDNETاألدىن وأوروبـا الشــــــــــــــرقيـة (
ومكافحته يف املناطق الرعوية؛ وآثار تدهور األراضي والتقلبات املناخية على انعدام األمن اجلفاف؛ ورصد تدهور األراضي 

 الغذائي يف املناطق اجلبلية.
 

 2021 -السنة الدولية للقضاء على عمل األطفال  -اثانيً 
 
للقضاء على عمل "السنة الدولية  2021أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف يوليو/متوز من هذا العام، عام  -6

ا ضــــــــــــــررً  لحقت"عمل أطفال" أو، بعبارة أخرى، ال تعترب كّلها ملهام اليت يؤديها األطفال يف قطاع الزراعة إن ااألطفال". و 
ميكن أن تســــــــــــــاعد األطفال على تعلم مهارات زراعية يف قطاع الزراعة  مهامباألطفال. بل على العكس من ذلك، إذ مثة 

عمل األطفال يف االتفاقيتني بشــــــــــــــأن عمل األطفال الصــــــــــــــادرتني عن منظمة العمل الدولية وحياتية مفيدة. ويرد تعريف 
 قطاع الزراعةجتدر اإلشــــارة إىل أن ) اللتني مل يصــــادق عليهما ســــوى عدد قليل جدا من البلدان يف العامل. و 182و 138(

ني طفل. وإن أكثر من ثلثي هؤالء مالي 108يف املائة من عمل األطفال، أي  71نســــــــــبة يســــــــــجل  يف خمتلف أحناء العامل
الفتيان والفتيات هم عمال أســــــــــــريون ال يتقاضــــــــــــون أي أجر والكثري من املهام اليت يقومون هبا يف قطاع الزراعة هي مهام 

قدراهتم كشباب على تأمني سبل يف املستقبل ويعرض عمل األطفال صحة األطفال وتعليمهم للخطر ويعيق هذا خطرية. 
 الئق. وميثل عمل األطفال عائقا أمام التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.عيش كرمية وعمل 

 
على املســــــــــــــتويات القطرية واإلقليمية  تتعاوناحيث مع منظمة العمل الدولية األمد وتقيم املنظمة تعاونا طويل  -7

 الشـــراكة الدولية للتعاون بشـــأن عمالة والعاملية للقضـــاء على عمل األطفال يف قطاع الزراعة. وتعترب املنظمة عضـــوا رائدا يف
من أهداف التنمية املســــــتدامة،  7-8األطفال يف الزراعة. كما تشــــــارك يف فريق التنســــــيق العاملي للتحالف املعين باملقصــــــد 

 7-8منضــــــمة إىل اجلهود املتضــــــافرة على الصــــــعيد العاملي هبدف القضــــــاء على عمل األطفال والعمل القســــــري (املقصــــــد 
 مية املستدامة).أهداف التن

 
وتؤدي املنظمة وأصـحاب املصـلحة الزراعيون اآلخرون دورا حامسا يف القضـاء على عمل األطفال يف الزراعة نظرا  -8

على الوصـــول إىل املناطق الريفية واملزارعني من أصـــحاب احليازات الصـــغرية وللمســـاعدة  ةإىل أ�ما يتمتعان بقدرات خاصـــ
غري  هالكنكثرية لعمل األطفال يف الزراعة، وهو الفقر األســـــري يف الريف. وهناك فرص  على معاجلة أحد الدوافع الرئيســـــية 

عيني للمســـــاعدة على احلد من عمل األطفال يف قطاع الزراعة احد كبري متاحة ألصـــــحاب املصـــــلحة الزر  مســـــتغلة بعد إىل
لليد العاملة، وبرامج االســـــــــــتثمارات  رســـــــــــات املوفرةماة اآلمنة، مثل التكنولوجيات واملعن طريق تعزيز املمارســـــــــــات الزراعي

املراعية لعمل األطفال، وتنمية ســـــلســـــلة القيمة املســـــتدامة، والقدرة على الصـــــمود أمام تغري املناخ، والســـــياســـــات الزراعية، 
 اليت تعمل املنظمة على الرتويج هلا.ذلك من النهج األخرى العديدة  ريوغ
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، واســــتضــــافة 2020عمل األطفال يف قطاع الزراعة يف عام  وتعتزم املنظمة نشــــر إطار عمل بشــــأن القضــــاء على -9
احتفاال بالســـــــنة الدولية للقضـــــــاء على عمل  2021مؤمتر دويل رفيع املســـــــتوى عن عمل األطفال يف قطاع الزراعة يف عام 

 األطفال، مبا يسهم يف املؤمتر العاملي اخلامس الالحق املعين بالقضاء املستدام على عمل األطفال.
 

 المستجدات األخيرة في العمليات الحكومية الدولية الخاصة بالرصد واإلبالغ -اثالثً 
 أهداف التنمية المستدامة والتوقعات بالنسبة إلى عمل المنظمة بشأن

 
اخلاصة لية اآلسنة حامسة األمهية بالنسبة إىل رصد أهداف التنمية املستدامة وبالنسبة إىل  2019لقد كانت سنة  -10

بشـــكل عام. واجتمع املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى يف يوليو/متوز وســـبتمرب/أيلول  2030راض خطة عام تابعة واســـتعمب
تدى من أكثر التقارير املرحلية نخالل االجتماع األول لرؤساء الدول واحلكومات الذي جيري كل أربع سنوات. واستفاد امل

كر لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل وكذلك التقرير مشوال حىت اليوم عن أهداف التنمية املســتدامة، وإصــدار مب
ـــــــــــــــ  اليت تعترب  17املرحلي األول للمنظمة بشــأن أهداف التنمية املســتدامة الذي مشل مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة الـ

 الوكاالت املعين مبؤشــــــــرات املنظمة اجلهة الراعية هلا. ويف غضــــــــون ذلك، قام االجتماع التاســــــــع لفريق اخلرباء املشــــــــرتك بني
 28إىل  25أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة (فريق اخلرباء املشــــــــــــــرتك بني الوكاالت)، الذي انعقد يف بريوت خالل الفرتة من 

، بإقرار آخر مؤشــــــر من الفئة الثالثة الذي تعترب املنظمة اجلهة الراعية له. وهذه حلظة مفصــــــلية بالنســــــبة 2019مارس/آذار 
مة بشـــــأن مؤشـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة، ما يشـــــري إىل انتهاء مرحلة أولية لوضـــــع واختبار منهجيات إىل عمل املنظ

جديدة، ويســـــمح بزيادة الرتكيز على اجلوانب املنهجية األخرى من قبيل تصـــــنيف البيانات ودمج مصـــــادر بيانات جديدة 
 ت.من قبيل صور رصد األرض، وكذلك إسراع وترية مبادرات تنمية القدرا

 
 24-21وطوال الفرتة املمتدة بني االجتماع التاســــــع والعاشــــــر لفريق اخلرباء املشــــــرتك بني الوكاالت (أديس أبابا،  -11

)، نظم عدد من املشــــاورات اإللكرتونية لتمهيد الطريق لالســــتعراض الشــــامل إلطار مؤشــــرات 2019أكتوبر/تشــــرين األول 
ذه املشـــــــاورات أمانة فريق اخلرباء املشـــــــرتك بني الوكاالت من اختيار . وقد مّكنت ه2020أهداف التنمية املســـــــتدامة لعام 

مؤشــرات "قائمة طويلة" مســبقا بتغيريات حيتمل إدخاهلا على إطار املؤشــرات العاملي احلايل، مبا يف ذلك عمليات اســتبدال 
ر. وقد حظيت املراجعات ، ســـــــتتم مناقشـــــــتها واملوافقة عليها يف االجتماع العاشـــــــهاوتنقيح تهاومراجع هاوحذف تهاوإضـــــــاف

 2-5-2و 1-4-2املنهجية الرئيســية الثالث اليت كانت املنظمة قد اقرتحتها خبصــوص مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة 
الذي اقرتحته املنظمة  3-أ-2باملوافقة باإلمجاع خالل االجتماع. يف حني مل تتم املوافقة على املؤشــــــر اإلضــــــايف  5-أ-2و

يبّني إمجايل استثمارات القطاع اخلاص يف الزراعة.  هذا املؤشر ال منوحة لقطاع الزراعة على أساس أنلقياس االئتمانات امل
 كما أعلن فريق اخلرباء املشـــــرتك بني الوكاالت إعادة تصـــــنيف مؤشـــــرات املنظمة ذات الصـــــلة بأهداف التنمية املســـــتدامة،

 ليصبح يف الفئة الثانية. 2-5-2ؤشر لتصبح يف الفئة األوىل وامل 1-ب-14و 1-6-14و 1-4-6و 2-1-2
 

. 2020وعقد أيضـــا حدث جانيب حيث ســـامهت مجيع الوكاالت يف إعداد تقرير أهداف التنمية املســـتدامة لعام  -12
ويف هذا الســــــياق، أشــــــارت شــــــعبة االحصــــــاءات يف األمم املتحدة إىل طلب نائب األمني العام إتاحة البيانات يف الوقت 

يف العديد من احلاالت تطبيق تقنيات التنبؤ اآلين واملســــتقبلي على مؤشــــرات أهداف التنمية املناســــب، وهو ما ســــيتطلب 
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د على عجل الجتماع املنتدى يف سبتمرب/أيلول ومجع عِّ املستدامة. واستعرض االجتماع اجلدول األول للتقدم احملرز الذي أُ 
م الرتميز باأللوان (اســـــتخدام نظام شـــــارات ضـــــوئية من بني نوعني من التقييمات لكل إقليم: تقييم التقدم احملرز باســـــتخدا

ص بوصــــــف نصــــــي. وبالنظر إىل العديد من املســــــائل املنهجية املرتابطة املتعلقة لخَّ أربعة ألوان)، فضــــــال عن تقييم للحالة يُ 
اء إلحصــــا دوائربتحديد املقاصــــد وقياس التقدم احملرز وحتليل االجتاهات، اتفق على إنشــــاء جمموعة عمل خمصــــصــــة توجه 

اعتماد مجيع الوكاالت الراعية على ضــــــــمان ، إىل أقصــــــــى حد ممكن، العمليف إعداد تقارير الســــــــنوات الالحقة، و  ةالدولي
نفس املنهجيــة. ويف هــذا الصـــــــــــــــدد، تطوعــت كــل من املنظمــة ومنظمــة اليونســــــــــــــكو ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

من هذه  اً نة االقتصــادية واالجتماعية آلســيا واحمليط اهلادئ لكي تكون جزءاالقتصــادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واللج
 .2019، وتعد "ورقة أفكار" حبلول يناير/كانون الثاين 2019اجملموعة اليت ستحدد اختصاصاهتا يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 
وســـــــــــيتلقى أعضـــــــــــاء اجمللس معلومات حمدثة عن اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف جمايل تنمية القدرات وتعبئة املوارد  -13

 لدعم البلدان يف رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.
 

حاالت التباطؤ واالنكماش  - 2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  -ارابعً 
 لتي تؤثر على الجوعاالقتصادي ا

 
املزيد من التباطؤ والتعثر للنمو االقتصـــادي يف العديد من حدوث حتذر أحدث التوقعات االقتصـــادية العاملية من  -14

البلدان. وســـــــــــيكون هلذه التوقعات، يف حال حتققت، آثار على األمن الغذائي والتغذية يف العامل. ويوفر تقرير حالة األمن 
أدلة تؤكد أن مســــــــــــــتويات اجلوع ظلت آخذة يف االرتفاع يف الكثري من البلدان اليت  2019مل لعام الغذائي والتغذية يف العا

يف املائة) عانت من  84منها ( 65بلدا، أن  77 التقرير، باستخدام عينة من حبالة تباطؤ أو انكماش. ويبّني  ااقتصاداهتّر مت
 .2017و 2011اهتا تباطؤا أو انكماشــــــــا بني عامي ارتفاع معدالت نقص التغذية يف الوقت الذي ســــــــجلت فيه اقتصــــــــاد

ومعظم هذه البلدان بلدان متوســطة الدخل، معرضــة إىل حد كبري الخنفاض ملحوظ يف أســعار الســلع األســاســية نظرا إىل 
دية اعتمادها الكبري على التجارة الدولية يف الســـلع األولية. وبالنســـبة إىل بعض البلدان، تبّني أيضـــا أن الصـــدمات االقتصـــا

 عوامل مهمة تؤدي إىل إطالة شدة األزمات الغذائية وتفاقمها.
 

ا ما تسفر عن غالبً  هوانكماشويتأثر األمن الغذائي والتغذية من خالل وسائل عديدة. فحاالت تباطؤ االقتصاد  -15
األغذية  ارتفاع يف معدالت البطالة وتدين األجور واملداخيل، األمر الذي جيعل من الصــــــــــعب على الفقراء احلصــــــــــول على

ميكن أن يتأثر ألغذية املغذية والعالية اجلودة ميكن أن يتأثر حصــول الناس على امثلما واخلدمات االجتماعية األســاســية. و 
حصوهلم على اخلدمات األساسية مثل الرعاية الصحية. وستؤثر األحداث االقتصادية السلبية يف �اية املطاف على أيضا 

ًعا ملســــتويات الفقر املدقع ومدى تعّرض الفقراء لإلقصــــاء بســــبب أوجه عدم املســــاواة املختلفة. األمن الغذائي والتغذية، تب
التقرير أن انتشـــار انعدام األمن الغذائي احلاد هو ثالث مرات تقريبا أعلى يف البلدان اليت تتســـم بارتفاع معدالت وضـــح وي

ان اليت تّتســــــــــم باخنفاض معدالت انعدام املســــــــــاواة يف الدخل البلدمنه يف يف املائة)  21انعدام املســــــــــاواة يف الدخل (مثًال 
 يف املائة). 7 (مثًال 
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في األجل القصـــــري، حتتاج البلدان إىل فا إىل هذه األدلة، يقدم التقرير توصـــــيات يف جمال الســـــياســـــات. واســـــتنادً  -16
من خالل برامج احلماية  ميكن حتقيق ذلكو والقدرة الشــــــــرائية من أجل مواجهة الصــــــــعوبات االقتصــــــــادية. خيل محاية املدا

االجتماعية، مبا يف ذلك التحويالت النقدية والتغذية املدرســية؛ وبرامج األشــغال العامة اليت تســاعد على احلد من البطالة؛ 
وسياسات قطاع الصحة اليت حتمي الفقراء من تكاليف الرعاية الصحية الكارثية املدفوعة من املال اخلاص؛ وعند احلاجة، 

 لرامية إىل احلد من التقلب املفرط يف أسعار األغذية.السياسات ا
 

ويف األجل الطويل، حتتاج البلدان إىل االســــتثمار من أجل احلد من أوجه الضــــعف االقتصــــادي وعدم املســــاواة؛  -17
وبناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات؛ واحملافظة على النفقات الصحية وغريها من النفقات االجتماعية؛ واستخدام 
األدوات الســـياســـاتية لتهيئة بيئات غذائية صـــحية. وهذا يتطلب حتقيق التوازن بني جمموعة من الســـياســـات واالســـتثمارات 
لتحقيق حتول هيكلي شـامل ينوّع االقتصـاد بعيًدا عن االعتماد على السـلع األسـاسـية، مع تشـجيع احلد من الفقر وإرسـاء 

 جمتمعات أكثر مساواة.
 

واالســــتثمارات القصــــرية إىل الطويلة األجل االدخار. ومن املهم أن تعزز البلدان قدراهتا وســــتقتضــــي هذه التدابري  -18
على االدخار عندما ينمو االقتصـــــــــــاد، باســـــــــــتخدام األدوات املتاحة (أدوات التثبيت املايل التلقائي، وصـــــــــــناديق التثبيت، 

البلدان توخى احلال من األمهية مبكان أن ت وبطبيعةوصـــناديق الثروة الســـيادية، واملعايري التحوطية الكلية، وما شـــابه ذلك)، 
 هذه املدخرات.احلكمة يف استثمار 


