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ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 اجمللس

 بعد املائة األربعونالرابعة والدورة 

 1011 حزيران/يونيه 11-11 روما،

 التطورات يف املنتديات اليت تعين والية منظمة األغذية والزراعة

 

 

 املوجز التنفيذي

 

ات يف املنتديُيحاط اجمللس علمًا بالتطورات  خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة،من  11-2يف إطار متابعة العمل 

 نيواألربع الرابعةوستتطرق العروض إىل املواضيع التالية يف الدورة . اليت تعين والية منظمة األغذية والزراعةاألخرى 

 :بعد املائة للمجلس

 

  أحدث التطورات يف جمال األنشطة املتعلقة بالتغذية؛ 

  ؛ 2112عام  بسنة الرتبة الدوليةاحتفال األمم املتحدة باليوم العاملي للرتبة واالحتفال 

  2112املناقشات احلالية اليت تقودها األمم املتحدة بشأن جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية بعد عام 

 ومساهمة منظمة األغذية والزراعة؛ 

 ؛ منصة الزراعة االستوائية 

 ؛2112حزيران /يونيهومؤمتر تريانا الذي سيعقد يف  بادرة األدا  املوحدالتقييم املستقل مل 

 حصائيات لصنع القراراإل . 

 

  .واألربعني بعد املائة للمجلس لإلحاطة علمًا ال غري الرابعةتعرض املواضيع املذكورة أعاله على الدورة 
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 أحدث التطورات يف جمال األنشطة املتعلقة بالتغذية أواًل ـ

 

 املنتدياتيتناوهلا العديد من حتتل التغذية يف الوقت الراهن مكانة ذات أولوية على جدول األعمال الدولي و-  1

 .وُتدرج يف العديد من آليات التنسيق اليت تشارك فيها املنظمة بشكل فّعال( مبا فيها جلنة األمن الغذائي العاملي)

 

 (اليونيسيف)وصندوق األمم املتحدة للطفولة  وّقعت املنظمة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العاملية-  2

واليت  برنامج األغذية العاملياليت يرعاها  جلهود املتجددة ملكافحة جوع األطفال، ترتبط مببادرة االعامليبرنامج األغذية و

 .بلدًا 12تشمل اليوم 

 

جلنة وستنتقل أمانة . وبإصالحها جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية بنشاط يفأيضا رك املنظمة اتشو-  1

اليت كانت تتخذ من منظمة الصحة العاملية يف جنيف مقرًا هلا، إىل مقر منظمة  ية بالتغذيةاألمم املتحدة الدائمة املعن

الذي سيسهل مشاركتها يف الفريق االستشاري التابع للجنة األمن الغذائي العاملي والعملية  األمراألغذية والزراعة، 

هود املتجددة ومبادرة اجل( تجانس على املستوى العامليال) جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذيةاملستقبلية  لدمج 

 (.حتسني التنسيق على املستوى القطري) ملكافحة جوع األطفال

 

مؤمتر الذي أطلقته الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا يف أعقاب  التحالف ضد اجلوع وسو  التغذيةويوسع -  4

 .بلدًا 11، دوره ليشمل دمخس سنوات بعد االنعقا: القمة العاملى لألغذية

 

حركة حتسني مستوى ويتوىل املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين باألمن الغذائي والتغذية تنسيق -  2

جهود  حاليابلدًا إىل هذه احلركة وُتبذل  22وانضم ما يقارب . اليت يرتأسها حاليًا املدير التنفيذي لليونيسف التغذية

. ويتم االعرتاف بالصالت بني التغذية والزراعة كأولوية متنامية. املوارد مع جدول أعمال شامل ترمي إىل مطابقة

، مبا يف ذلك يف جمموعة العشرين واملنتدى االقتصادي الدولي، املنتدياتوتكتسب التغذية أهمية متصاعدة يف أبرز 

 .والنامية على حد سوا وأضحت موضع التزام سياسي على أعلى املستويات يف البلدان املتقدمة 

 

 احتفال األمم املتحدة باليوم العاملي للرتبة واالحتفال  ثانيًا ـ

 1011عام  بسنة الرتبة الدولية
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إىل االعرتاف بأهمية الرتبة لتحقيق األمن الغذائي " الشراكة العاملية من أجل الرتبة "تدعو املنظمة يف إطار -  6

وتسهم أنشطة من قبيل احتفال األمم املتحدة . اخلدمات يف جمال الُنظم اإليكولوجيةوبدورها احملوري لتقديم املزيد من 

وعلى الرغم من الدور . باليوم العاملي للرتبة يف إثارة الوعي وانتزاع االعرتاف بالرتبة كمورد طبيعي متناهي وغري متجدد

ثر جرا  املمارسات غري املالئمة وتنامي عدد األساسي الذي تلعبه موارد الرتبة يف حياة الناس، فهي تتدهور أكثر فأك

 .السكان وسو  إدارة هذه املوراد

 

وتهدد النسبة املتزايدة من تدهور الرتبة واتساعه بفعل سو  اإلدارة وتغريات طرق استخدام األراضي هذا املورد، -  7

الغذائية لألجيال املقبلة والتخفيف من وتربز حاجة ملحة إىل تغيري هذا املنحى، إذا أردنا ضمان إنتاج كاٍف من املواد 

عام  االحتاد الدولي لعلوم الرتبةوقدم . آثار تغري املناخ وتوفري مياه جوفية نظيفة وخفض اخلسائر يف التنوع البيولوجي

ة مل كانون األول يومًا عامليًا للرتبة، لكن منظومة األمم املتحد/توصية اقرتح فيها اعتماد اخلامس من شهر ديسمرب 2112

ويف حني حتظى املياه والغابات والتنوع البيولوجي والتصحر باعرتاف منظومة األمم املتحدة وبالدعم . تعتمد هذا االقرتاح

على مستويات صنع القرار، ال حتظى الرتبة بنفس االهتمام على الرغم من أنها مورد طبيعي تتوقف عليه  املياه 

 .والغابات والتنوع البيولوجي والتصحر

 

دعم األمم املتحدة لالعرتاف بهذا  الشراكة العاملية من أجل الرتبةيف إطار  االحتاد الدولي لعلوم الرتبةوالتمس -  8

املورد املهم وختصيص يوم ألجله كل عام، مبا يتيح االعرتاف بدور الرتبة الرئيسي يف معاجلة الضغوطات احلالية 

ا االعرتاف، إىل جانب الدعوة إىل تعزيز اإلدارة املستدامة هلذا املورد وهذ. واملستقبلية النامجة عن تزايد عدد السكان

ودعمها، أمر أساسي لضمان تربة صحية ألجل عامل آمن من ناحية األغذية واخلدمات األخرى املرتبطة بالنظام 

هذا اجملال من ومن الضروري دعم التوعية بأهمية الرتبة والدعوة واإلرشاد على مجيع املستويات  يف . اإليكولوجي

 .2112عام  بسنة الرتبة الدوليةخالل أنشطة خاصة تدعمها منظومة األمم املتحدة، من قبيل االحتفال 

 

 املناقشات احلالية اليت تقودها األمم املتحدة بشأن جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية  ثالثًا ـ

 ومساهمة منظمة األغذية والزراعة ،1011ام عبعد 
 

على مستوى منظومة األمم  2112التحضريات لتحديد جدول أعمال إمنائي ملا بعد عام  2111م  بدأت عا-  9

وستتواصل هذه العملية حتى انعقاد اجلمعية العامة . املتحدة برمتها وهي تتقدم بسرعة يف ظل قيادة األمني العام للمنظمة

ستشكل املناسبة اخلاصة الجتماع اجلمعية العامة و. ، حيث ينبغي اعتماد إطار جديد للتنمية2112لألمم املتحدة عام 

وهناك العديد من األحداث واآلليات املشرتكة . حمطة هامة يف هذا الصدد 2111بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية عام 

 : بني الوكاالت اليت تساهم يف هذه العملية، من بينها
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  إعداد تقرير لألمني العام يتضمن رؤية بكلف وامل 2112فريق العمل التابع لألمني العام لفرتة ما بعد

وأجرى . 2112موحدة وخارطة طريق بشأن حتديد جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

تقييم اإلطار احلالي لألهداف اإلمنائية : فريق العمل سلسلة من املناقشات حول مسائل من قبيل

التنمية؛ واألهداف اإلمنائية املتعلقة  ألجلراكة العاملية ؛ والشالتحديات اإلمنائية الناشئةلأللفية؛ و

 .2112مبجاالت حمددة والصيغة احملتملة جلدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

  يف إطار فريق اإلمنائية لأللفية  املستخلصة يف إطار مراقبة األهدافالفريق العامل املعين بالدروس

، الذي يوفر مدخالت تقنية اخلربا  املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشِّرات األهداف اإلمنائّية لأللفّية

 . 2112توجه صياغة إطار املراقبة ملا بعد عام 

  لفرقة عمل جمموعة األمم  2112املشاورات الوطنية واملواضيعية اليت جتري كجز  من خطة عمل عام

النقاشات املتعلقة  إثرا باألهداف اإلمنائية لأللفية، واليت ستسهم نتائجها يف  املعنية ائيةاملتحدة اإلمن

 .2112جبدول أعمال ما بعد عام 

 

وتشارك املنظمة بنشاط يف مجيع العمليات الواردة أعاله نظرًا إىل أنها متنحها فرصة إلذكا  الوعي بأهمية -  11

وتوفر هذه العمليات كذلك . لتغذية يف حتقيق التنمية املستدامة وإبراز هذه األهميةالقضا  على اجلوع واألمن الغذائي وا

برنامج األغذية العاملي، والصندوق الدولي للتنمية  وهيفرصة لتعزيز التعاون مع الوكاالت األخرى املوجودة يف روما، 

ل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية خالل ، للعمل معًا على إبراز مسائBioversity International الزراعية، ومنظمة 

 .املفاوضات

 

مؤمتر األمم املتحدة املعين و 2112ومثة روابط واضحة بني عملية وضع جدول أعمال التنمية ملا بعد عام -  11

بعد عام وسيكون لنتائج هذا املؤمتر أهمية حامسة بالنسبة لصياغة جدول أعمال التنمية ملا (. 21+ريو)بالتنمية املستدامة 

، مبا يف ذلك العالقة بني األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة اليت تناقش يف سياق التحضريات 2112

 .21+ملؤمتر ريو 

 منصة الزراعة االستوائية رابعًا ـ 

 

 يف شهر الذي انعقد يف مدينة باريس الفرنسيةوزرا  الزراعة يف جمموعة العشرين أشار بيان اجتماع -  12

إىل الرتحيب بعمل املنظمة وأعضا  جمموعة العشرين املعنيني على تطوير منصة لبنا  القدرات يف  2111حزيران /يونيه

 اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةوقد أعد كل من املنظمة و. جمال الزراعة االستوائية يف البلدان النامية

وغريها من اجلهات ورقة مفاهيمية تلخص الطبيعة والنطاق احملتملني ملنصة  عيةواملؤسسة الربازيلية للبحوث الزرا

وُطرحت الورقة خالل اجتماع جمموعة العشرين حول البحوث الزراعية ألجل التنمية الذي انعقد يف . الزراعة االستوائية

الذي صدر بعد املؤمتر إىل  عشرينرئاسة جمموعة الوأشار بيان . 2111أيلول /مدينة مونبيليه الفرنسية يف شهر سبتمرب
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إلسهام يف تعزيز تقاسم أن منصة الزراعة االستوائية اليت وضعت منظمة األغذية والزراعة خطوطها العريضة ميكنها ا

، وذلك بفضل مبادرات من املهتمة يف جمموعة العشرين البحث الزراعي، بالتعاون مع ُنظم املعارف وتعزيز القدرات

سات بنا  القدرات املناسبة، وتعزيز أفضل املمارسات التدريبية، والنهوض باآلليات الكفيلة بدعم حتديد مماربينها، 

 .التعلم املستمر، وحتسني ملكية أصحاب الشأن احملليني يف البلدان النامية

مشاورة غري رمسية ، بدعوة من جمموعة العشرين، 2111كانون األول /ونظمت املنظمة يف شهر ديسمرب-  11

وجرى خالل املناقشة حتليل ملربرات املنصة وأسس مكوناتها التقنية . لوضع برنامج لتطوير املنصة هات املعنيةللج

درجت فيه مساهمات من ُأوأجنز مكتب تبادل املعارف والبحث واإلرشاد يف املنظمة اقرتاح برنامج . ومتت املوافقة عليها

 .املشاركني يف املشاورة

 

 ومؤمتر تريانا  ابادرة األدا  املوحدتقل ملخامسًا ـ  التقييم املس

 1011حزيران /يونيهالذي سيعقد يف 

 

أطلق األمني العام لألمم املتحدة مؤخرًا اجليل الثاني من مبادرة األدا  املوحد كجز  من جدول األعمال -  14

/ يونيه 29إىل  27نا يف ألبانيا من يف تريا( من بينهم أعضا  املبادرة واملاحنون)وسيلتقي أكثر من أربعني عضوًا . اخلمسي

ملناقشة نتائج التقييم املستقل ملبادرة األدا  املوحد، مع الرتكيز بشكل خاص على كيفية االنتقال  2112 حزيران

 .مبنهجية األدا  املوحد إىل ما بعد املرحلة التجريبية وعلى دور الوكاالت املتخصصة يف هذه العملية

 

تنظيم باإلمنائية املكلفة  املتحدة األمم جلنة جمموعة رئاسةيف  ون التقين يف املنظمةمصلحة التعاوتشارك -  12

معلمًا رئيسيًا من وسيكون اجتماع تريانا . إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةاجتماع تريانا، بالتعاون مع 

، اليت الذي جيري مرة كل أربع سنوات 2112لعام االستعراض الشامل للسياسات خارطة الطريق اخلاصة ب معامل

االستعراض الشامل للسياسات الذي ويوفر . 2112تشرين الثاني /ستناقشها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر نوفمرب

( سنوات ثالثاالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري مرة كل الذي ُعرف سابقًا ب) جيري مرة كل أربع سنوات

ألنشطة منظمة األمم املتحدة التشغيلية اإلمنائية، وقد اعتمده مؤمتر منظمة األغذية والزراعة وخصه  توجيهات عامة

 .جبدول زمين لرفع التقارير ملدة سنتني

 

 اإلحصائيات لصنع القرار سادسًا ـ 

 

 28دة يف نيويورك من يف مقر منظمة األمم املتح للجنة اإلحصائية لألمم املتحدةُعقدت الدورة الثالثة واألربعون -  16

دولة مثلتها  112حدثًا،  61وشارك يف االجتماع الذي ُنظم خالله أكثر من . 2112آذار /مارس 2شباط إىل /فرباير
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اإلحصا ات : ومن بني املواضيع الرئيسية ذات األهمية بالنسبة للمنظمة. وكالة دولية 47مكاتب اإلحصا  الوطنية و

 .   اإلحصا اتلتطوير " بوسان"وخطة عمل  البيئيةواحملاسبة االقتصادية الزراعية 

 

لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية الرامية إىل حتسني اإلحصا ات الزراعية  العامليةخطة العمل واعتمدت اللجنة -  17

 اليت وضعتها املنظمة بالتعاون مع البنك الدولي وبتشاور وثيق مع ممثلي البلدان وعدد كبري من اخلربا  والريفية

واعتمدت اللجنة كذلك تدابري اإلدارة ذات الصلة مشددة على احلاجة إىل أخذ الظروف اإلقليمية . الوطنيني والدوليني

والقطرية املختلفة واحلاجات اخلاصة بعني االعتبار، وعلى أهمية وجود تنسيق جيد بني املستويات العاملية واإلقليمية 

 .عنيني بالتنميةوالوطنية واحلكومات احمللية والشركا  امل

 

. وطلبت اللجنة إىل املنظمة رفع تقارير سنوية حول تنفيذ االسرتاتيجية العاملية على املستويني العاملي واإلقليمي-  18

واعتمدت اللجنة اقرتاح إنشا  فريق خربا  مشرتك بني الوكاالت جيمع بني البلدان والوكاالت ألجل تطوير ممارسات 

الريفية، ائي والزراعة املستدامة والتنمية اول املفاهيم واملنهجيات ومعايري اإلحصا  لألمن الغذفضلى ومبادئ توجيهية تتن

 .إىل اللجنة حول االنشطة اليت يضطلع بها حسب االقتضا  اويرفع فريق اخلربا  هذا تقرير. وتوثيقها

 

 


