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 اجمللس 

 املائة بعد واألربعون الثالثة الدورة

 8122 األول كانون/ديسمرب 8 - أيلول/نوفمرب 82 روما،

 والزراعة األغذية منظمة لوالية بالنسبة األهمية ذات املنتديات يف التطورات

      

 موجز

من خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة، أحيط اجمللس علمًا مبا حيدث من  13-2متشيًا مع اإلجراء 

وستتطرق العروض إىل (. املنظمة)تطورات يف املنتديات األخرى ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة 

 :بعد املائة للمجلس املواضيع التالية يف الدورة الثالثة واألربعون

 التقدم احملرز مؤخرًا يف تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

  روتردام؛اتفاقية يف االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف 

  شبكة معلومات األمن الغذائي؛ 

  ؛2132مشاركة املنظمة يف السنة الدولية للتعاونيات يف عام 

  ؛2121-2133برنامج العمل للبلدان األقل منوًا للعقد 

  ؛"الذكية مناخيًا"شراكة الزراعة 

 املنتدى الدولي للمياه. 

  يف مونتيفيديو لتوحيد األداءالرابع بشأن فعالية املعونة املؤمتر الرفيع املستوى 

  فعالية املعونةبشأن املنتدى الرابع الرفيع املستوى 

 .على الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للمجلس لإلحاطة علمًا ال غري أعاله املذكورةتعرض املواضيع 
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 التقدم احملرز مؤخرًا يف تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  - أواًل

. استمر التقدم احملرز يف تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف وترية سريعة -3

 :ناجحة من حيث( 2133آذار /بالي، مارس)وكانت الدورة الرابعة جمللس اإلدارة 

 ؛2112اليت عقدت يف عام  استكمال الالئحة املالية للجهاز الرئاسي اليت كانت معلقة منذ الدورة األوىل •

اعتماد إجراءات وآليات تنفيذية لتعزيز االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثال، وقد بدأت املفاوضات يف هذا  •

 ؛2112الصدد يف عام 

اعتماد قواعد الوساطة لتسوية النزاعات، يف سياق إجراءات الطرف الثالث املستفيد، اليت توّجه مهام املنظمة  •

 .الثالث املستفيد من االتفاق املوّحد لنقل املواد يف إطار االتفاقيةكونها الطرف 

األول العاملي القتسام املنافع للموارد الوراثية، يف مجع  الصندوقاقتسام املنافع التابع للمعاهدة، وهو  صندوقجنح  -2

عددًا من املشاريع يف دورة  قالصندووقد دعم . مليون دوالر أمريكي تقريبًا خالل األشهر اإلثين عشر املاضية 3.41

الغذائي، واحملافظة على املوارد الوراثية النباتية وتعزيز  باألمنوهي تتعلق مبجملها  2112املشاريع األوىل يف عام 

. مليون دوالر أمريكي 31اقتسام املنافع حّتى  لصندوقويتوقع أن تغطي دورة املشاريع احلالية . االستخدام املستدام هلا

وترّكز هذه الدورة على دعم املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية ملواجهة حتديات تغّير املناخ من 

 .خالل تكييف احملاصيل الغذائية مع آثار تغّير املناخ

 روتردام اتفاقيةيف  األطراف ملؤمتر اخلامس االجتماع - ثانيًا

على مواد كيماوية    اع اخلامس ملؤمتر األطراف باتفاقية روتردام بشأن تطبيق املوافقة املسبقة عن علمعقد االجتم -1

وقد حضره أكثر  2133حزيران /يونيو .2إىل  21ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية يف جنيف من 

 .غري حكوميةمنظمات ولية ومنظمة حكومية وحكومية د 310مشارك، ميّثلون أكثر من  011من 

، aldicarb، وalachlorإدراج مبيدات ، واتفق، ضمن مجلة أمور، على قرارًا .3وقد اعتمد مؤمتر األطراف  -.

، عن علم املبيدات الثالثة خاضعة إلجراء املوافقة املسبقة هذه وستكون. يف امللحق الثالث من االتفاقية endosulfanو

وميّهد هذا اإلجراء . مبا يسهل تبادل املعلومات وتوفريها للبلدان فتوافق على أو ترفض استرياد هذه املواد الكيميائية

كما اعتمد مؤمتر . إلدارة أفضل للمخاطر على صّحة اإلنسان والبيئة عند التجارة باملواد الكيميائية واملبيدات اخلطرة

ويشمل القرار األنشطة املشرتكة، واملهام . ستوكهوملابني اتفاقيات بازل وروتردام و األطراف قرارًا بشأن تعزيز التعاون

 .دورات امليزانية، والتدقيق املشرتك واستعراض الرتتيبات وتزامناإلدارية املشرتكة، واخلدمات املشرتكة، 

عدلت اللوائح املالية متشيًا مع ، و2131-2132واعتمد املشاركون يف املؤمتر خطة العمل وامليزانية لفرتة السنتني  -0

واهلدف من ذلك ترشيد امليزانية وقواعد . ستوكهوملااللوائح املالية اجلديدة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
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أهمية كربى  2131-2132وتولي خطة عمل الدعم الفين لفرتة السنتني . االزدواجية يف العمل وجتنبامليزانية 

وزيادة الوعي، والتدريب وتطوير اخلطط القطرية، ودعم تقديم االقرتاحات حول تركيبات مبيدات جملموعة املوارد، 

 .إعداد اإلخطارات باإلجراءات التنظيمية النهائية عملية اآلفات الشديدة اخلطورة وتسهيل

متوز /يوليو 0إىل  3من  فرتةال مبدئيًا أن يعقد االجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف مقر املنظمة يف روما يف املقررومن   -2

2131. 

 الغذائي األمن معلومات شبكة - ثالثًا

، عقد مؤمتر تشاوري يف نريوبي ملناقشة إعداد اخلطط وتنفيذها يف إطار شبكة 2133أيلول /يف مطلع سبتمرب -7

منظمة األغذية والزراعة، )ووافق املؤمتر على إنشاء الشبكة، حبضور املنظمات الدولية . معلومات األمن الغذائي العاملية

، وشركاء املوارد (ألمم املتحدة للطفولةوبرنامج األغذية العاملي، واملعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومنظمة ا

للجنوب األفريقي، ووكالة  اإلمنائيةاجلماعة )، واملنظمات اإلقليمية (فرنسا، والواليات املتحدة، واالحتاد األوروبي)

التخطيط والتعاون التابعة للشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف إفريقيا، والسوق املشرتكة لدول أفريقيا الشرقية 

، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى، الساحلمنطقة  يفنوبية، واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف واجل

 .وممثلني من عدد من البلدان يف أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية( ورابطة أمم جنوب شرق آسيا

لبحوث السياسات  الدوليألغذية والزراعة، واملعهد وقد كانت هذه العملية عن طريق جلنة تضّم أعضاًء من منظمة ا -8

وقد أنشئت شبكة . الغذائية وبرنامج األغذية العاملي، بدعم من االحتاد األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

والفرص الستعراض الثغرات  2131أيلول /معلومات األمن الغذائي العاملية يف الندوة اليت عقدت يف بروكسل يف سبتمرب

وبعد الندوة، ارتأت اللجنة أن . املتاحة يف أنظمة معلومات األمن الغذائي واجلهود املبذولة يف هذا اإلطار لتنمية القدرات

، فيصري تبادل املعلومات والتواصل بفعالية يف جمتمع ممارسة واإلقليميةتقوم الشبكة على أساس املؤسسات القطرية 

وصممت اللجنة . لمي من هيئات وخرباء وجهات تتمّتع باخلربة يف جمال األمن الغذائيعاملي، وتلقى الدعم الفين والع

يف مواجهة األزمات " خط الدفاع األول"إدارة املعلومات، فتكون  من حيثأن تعمل الشبكة على مساعدة البلدان 

ه عند وقوع التهديدات الدورية، ّفر الغذاء وإدارتاوبذلك، تصري البلدان تتمّتع بقدرة أكرب على استباق تو. الغذائية

 .وضمان فرص احلصول على الغذاء من خالل شبكات أمان تطلقها البلدان وتديرها

 القائم وتقوم وظائف الشبكة احملّددة واملقرتحة على دور املنسق العاملي ملختلف األنشطة من أجل إجياد التكامل -2

، مع خلق منرب لتبادل اخلربات واملعلومات اليت مت حتديدهاالثغرات ملعاجلة على أساس العمل املستمر وخلق التآزر 

كما تيّسر الشبكة مواءمة تعاريف األمن الغذائي، واملنهجيات واملعايري، مع . بشأن املؤشرات الرئيسية لألمن الغذائي

وأخريًا، ينطوي دور . ةإقامة جمتمع للممارسدعم التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بني الشمال واجلنوب من خالل 

معلومات األمن الغذائي وإثبات إمكانّية الربط بشكل  نظمأساسي من أدوار الشبكة على الدعوة إىل زيادة االستثمار يف 

 .أفضل بني معلومات األمن الغذائي واإلجراءات السياسية، وذلك على أساس أمثلة قطرية



CL 143/INF/6 Rev.1  4 

 2102اونيات يف عام مشاركة املنظمة يف السنة الدولية للتع  - رابعًا

، أعلنت األمم املتحدة عام .20/38بناًء على طلب الدول األعضاء، ومتشيًا مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -31

 13يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف هلذا اإلعالن اإلطالق الرمسي ومت . السنة الدولية للتعاونيات 2132

تهدف السنة الدولية للتعاونيات إىل زيادة الوعي العام بالتعاونيات، وكيف يستفيد و. 2133تشرين األول /أكتوبر

كما تسّلط السنة الضوء . أعضاؤها، وكيف تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ويضّم قطاع . التنمية االجتماعية واالقتصادية على نقاط القوة يف منوذج أعمال التعاونيات كبديل ملمارسة األعمال وتعزيز

على مليون وظيفة  311بلد، وُيقّدر أنه يؤمن أكثر من  311مليون عضو يف أكثر من  811التعاونيات يف العامل حواىل 

والواليات يف املائة من إنتاج احلليب يف النرويج ونيوزيلندا  22إىل  81وتوّفر التعاونيات الزراعية زهاء . الصعيد العاملي

 .يف املائة من الزراعة يف الربازيل 1.يف املائة من اإلنتاج السمكي يف مجهورية كوريا، و 73املتحدة، و

جهودها وستعمل بشكل وثيق على مدار السنة  مقرًا هلا روما اليت تتخذ منويف هذا السياق، ضّمت الوكاالت  -33

لضمان أن تنعكس مساهمة التعاونيات الزراعية اهلامة يف التنمية، ال سيما دورها يف رعاية العمل اجلماعي واالندماج 

بالتالي حتّسن وفالتعاونيات الزراعية توّلد فرص العمل، وتساهم يف ختفيف وطأة الفقر . منوذج أعمال مستدام ثيلومت

وقد نّظم كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي حدثًا . ألمن الغذائيا

وقد أتاح هذا احلدث فرصًة لتبادل اخلربات . لسنة الدولية للتعاونياتإلعالن اجانبيًا مشرتكًا يف اإلطالق الرمسي 

ملنظمة بني اوبوجه خاص، عرض يف احلدث املنشور املشرتك . لريفية املبتكرةوأفضل املمارسات يف جمال املؤسسات ا

وسيستمر التعاون بني . "أفضل املمارسات يف إنشاء املؤسسات الريفية املبتكرة لزيادة األمن الغذائي"عنون املوالصندوق 

املشاركة فضال عن ت واالتصاالت، املواد املشرتكة يف جمال السياسا إنتاجالوكاالت طوال السنة بأشكال خمتلفة، مثل 

 .يف اللقاءات الدولية ذات الصلة

 8181-8122 للعقد األقل البلدان ألقّل العمل برنامج - خامسًا

. 2133أيار /مايو 31إىل  2عقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقّل البلدان منوًا يف اسطنبول، تركيا، من  -32

، وبرنامج عمل بروكسل، (2131-2113)اإلجنازات وجماالت التحسني يف العقد املاضي وهدف املؤمتر إىل استعراض 

التغلب  2121-2133ويقضي اهلدف األمشل لربنامج العمل للعقد . واعتماده 2121-2133وتطوير برنامج العمل للعقد 

وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق التحديات اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منوًا  من أجل القضاء على الفقر،  على

 .عليها دوليًا ومتكني البلدان من اخلروج من فئة أقل البلدان منوًا

واسرتشادًا باهلدف الشامل، سرتّكز السياسات الوطنية ألقل البلدان منوًا وتدابري الدعم الدولي خالل العقد على  -31

منوًا من تلبية معايري اخلروج من هذه الفئة حبلول عام األهداف احملددة التالية بهدف متكني نصف أقل البلدان 

2121: 
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يف املائة يف السنة كحد  7حتقيق النمو االقتصادي املستدام والعادل والشامل يف أقل البلدان منوًا، ليصل إىل  •

 أدنى؛

 املرأة نيكبناء القدرات البشرية من خالل تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية، واملساواة بني اجلنسني، ومت •

 بشكل مستدام وعادل وشامل؛

احلد من تعّرض أقّل البلدان منوًا للصدمات والكوارث االقتصادية والطبيعية والبيئية، ولتغّير املناخ،  •

 وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغريها من التحديات من خالل تعزيز قدرتها على التكّيف؛

ا على حنو فعال لتنمية أقل البلدان منوًا، من خالل تعبئة املوارد احمللية، تعزيز املوارد املالية واستخدامه •

واملساعدة اإلمنائية الرمسية، وختفيف عبء الديون اخلارجية، واالستثمار األجنيب املباشر والتحويالت 

 املالية؛

سسات وسيادة ، واملؤالدميقراطيةتعزيز احلكم الرشيد على مجيع املستويات، من خالل تعزيز العمليات  •

القانون، وزيادة الكفاءة واالتساق، والشفافية واملشاركة، ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، واحلد من 

 .الفساد

ويعكس برنامج العمل االلتزامات املعززة ألقل البلدان منوًا، اليت هلا امللكية واملسؤولية األساسية عن تنميتها،  -.3

وتشمل هذه الشراكة منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مؤسسات . اكة العاملية وجتديدهاوللشركاء يف التنمية لتعزيز الشر

 .بريتون وودز، واملؤسسات املتعددة األطراف وبنوك التنمية اإلقليمية، كل يف إطار واليته

ة األغذية والزراعة، ويف سياق عملية اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوًا، عملت منظم -30

ومكتب املمثل السامي للبلدان األقّل منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اجلزرية الصغرية النامية، بالتعاون مع 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، على تنظيم اجتماع متهيدي حول تعزيز األمن الغذائي من 

. يف مقر األمم املتحدة، نيويورك 2131كانون األول /ة الزراعية واحلصول على األغذية والتغذية يف ديسمربخالل التنمي

، حدثًا خاصًا حول االستثمارات الزراعية 2133أيار /إضافة إىل ذلك، عقدت املنظمة خالل املؤمتر يف اسطنبول يف مايو

 .اماملسؤولة يف أقل البلدان منوًا، شارك فيه املدير الع

 "الذكية مناخيًا"شراكة الزراعة  -ادسًا س

طّورت املنظمة شراكة دولية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي والبنك الدولي، وبرنامج  -32

. األمم املتحدة للبيئة بهدف دعم تطوير وتنفيذ التكنولوجيات والسياسات واآلليات املالية املتعلقة بالزراعة الذكية مناخيًا

منرب استثمار ألفريقيا، وإنشاء بوابة على اإلنرتنت وإنشاء كتاب مرجعي حول الزراعة ويشمل العمل األولي دعم تطوير 

وتهدف هذه الزراعة إىل زيادة اإلنتاج . أصحاب املصلحةوتشمل الشراكة جمموعة واسعة النطاق من . الذكية مناخيًا

فيئة وإيقافها، وتعزيز حتقيق األمن الزراعي بشكل مستدام، وبناء القدرة على التكّيف واحلد من انبعاثات غازات الد

 .الغذائي الوطين واألهداف اإلمنائية
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 للمياه العاملي املنتدى - سابعًا

وهو يعقد . املنتدى العاملي للمياه هو احلدث األكثر أهمية على املستوى الدولي للتعامل مع املسائل املتعلقة باملياه -37

ومن املواضيع ذات األولوية يف املنتدى العاملي السادس . كل دورة كل ثالث سنوات ويتم حتديد مواضيع خمتلفة يف

وقد دعيت املنظمة من قبل ". املياه واألمن الغذائي" 2132آذار /مارس 37إىل  32للمياه الذي سيعقد يف مارسيليا من 

ل املختلفة يف هذا اإلطار، جملس املياه العاملي، اجلهة اليت تعقد املنتدى، لتنسيق هذا املوضوع ومعاجلة األبعاد واحللو

مبا يف ذلك إنتاجية النظم الزراعية يف كل من ظروف الري والزراعة على األمطار، والقدرة على تكييف النظم الزراعية 

وتشمل احللول . مع آثار تغّير املناخ، واحلد من اهلدر على طول سلسلة القيمة، وصواًل إىل استدامة النظم الغذائية

وتكون مساهمة املنظمة بشكل عام على مستوى الشركات، من خالل منهاج . ية واملؤسسية والسياسيةاالستجابات الفن

املنظمة املتعلق باملياه، فيتضّمن النقاش العمل األساسي للجنة األمن الغذائي العاملي، مع الرتكيز على عمل املنظمة 

 . شة القضايا املتعلقة بإدارة املياهاملعياري وامليداني ذات الصلة، وإبراز مكانة الزراعة عند مناق

 املؤمتر الرفيع املستوى يف مونتيفيديو لتوحيد األداء –امنًا ث

. تقييم مستقل ملبادرة توحيد األداء الرياديةإجراء الرابعة والستني،  تهايف دورطلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -38

وجرت املناقشات بهذا الشأن يف . تقل، أعّدت املشاريع تقييمات جتريها البلدانسوبانتظار صدور نتائج التقييم امل

، وتوسعت أكثر بعد يف (2131وهانوي  2112كيغالي،)حول توحيد األداء  املستوىاجتماعني حكوميني رفيعي 

وقد شاركت . 2133تشرين الثاني /نوفمرب 31إىل  8من  يف الفرتةيف مونتيفيديو الذي عقد االجتماع الرفيع املستوى 

املنظمة بشكل فعال يف اإلعداد الجتماع مونتيفيديو، مبا يف ذلك من خالل آليات وضع السياسات بني الوكاالت التابعة 

ُأنشئت جلنة تنظيمية إلعداد جدول أعمال املؤمتر و. تها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةلألمم املتحدة مثل تلك اليت نسّق

 مت تعينيو. عين مببادرة توحيد األداء ومعاجلة مسائل تنظيمية أخرى ذات صلة ملؤمتر مونتفيديواحلكومي الدولي امل

كما  .للمشاركة يف اجتماعات هذه اللجنة، وميثل املنظمة مكتب االتصال التابع هلا يف نيويورك وكالة عضو من كل

املشاركة يف مسح أرسل إىل البلدان ن عواملنبثقة الدروس املستفادة اخلاصة بكل وكالة من خالل مساهمات  قدمت املنظمة

 ."من تلقاء نفسها"ذ املبادرة البلدان اليت بدأت تنّفو اليت جيرى فيها جتربة املبادرة

 عالية املعونةفبشأن املنتدى الرفيع املستوى الرابع  - اسعًات

ى ــــتشرين الثاني إل/نوفمرب 11ان، كوريا، ـــبوس)ة ــــفعالية املعونبشأن الرابع خيتتم املنتدى الرفيع املستوى  -32

املساعدة جلنة /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت أطلقتها عمليةال( 2133كانون األول /ديسمرب 3

فعالية املعونة الذي عقد بشأن  األولوقد أطلقت هذه العملية يف املنتدى الرفيع املستوى . فعالية املعونة لتحقيق اإلمنائية

لعام  جدول أعمال أكرااستمر تطويرها يف و، 2110اعتماد إعالن باريس لعام  والذي تالُه، 2111يف روما يف عام 

واملشاركة  (املتحدة اإلمنائية األممجمموعة )وأنشئ فريق تابع للمنظمة لرصد أنشطة فريق عمل فعالية املعونة . 2118

تضمن املنظمة أن ترّكز مرسالتها األساسية يف بوسان على ضرورة توفري املعونة للقطاعات ويف هذا السياق، . فيها
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االنتقال من املعونة إىل فعالية التنمية، وضرورة تعزيز القدرات  أهمّية اإلنتاجية، مقارنة بالقطاعات االجتماعية، لتعكس

 .بكل بلد القطرية على التخطيط والربجمة وتنفيذ جدول أعمال التنمية اخلاص


