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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُ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

 www.fao.org : يعلى العنوان التال

MF008/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 جلنة الربنامج

 بعد املائة الثانية عشرةالدورة 

 1021 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5روما، 

عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال حيازة األراضي واملوارد الطبيعية األخرى واحلقوق تقييم 

 آخر املعلومات عن تنفيذ التوصيات –املتصلة بها والنفاذ إليها 

 

عمل  ، حبيث يندرجاإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئةُأطلقت عملية مشرتكة بني اإلدارات بتنسيق من  -1

اخلطوط يف جمال حيازة األراضي واحلقوق املتصلة بها والنفاذ إليها ضمن إطار ( الفاو)منظمة األغذية والزراعة 

، (اخلطوط التوجيهية الطوعية) األراضي ومصايد األمساك والغاباتازة التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حلي

 .على حنو ما صادقت عليها جلنة األمن الغذائي العاملي

 

لعمل مع الشركاء على وضع برنامج دعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية، مبا على صعيد اوقد ُأحرز تقدم ملحوظ  -2

مليون دوالر أمريكي، مّت  02و 22للميزانية تصل إىل مبلغ يرتاوح بني اإلضافية يف ذلك تأمني قدر وافر من املوارد املالية 

 . ماليني دوالرات أمريكية منها 12بالفعل االلتزام أو إتاحة مبلغ 

 

دعم مت الرتويج هلذه التطورات وجرت مناقشتها على نطاق واسع، مبا يف ذلك خالل االجتماع التقين حول  وقد -0

الذي ُعقد يف الفاو  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاباتتنفيذ 

وحيظى العمل املعياري برتويج . ًا من أجل دعم عملية التنفيذوالعمل جار حالي. 2212تشرين األول /أكتوبر 5و 4يومي 

أكرب وأكثر فعالية مبا يف ذلك من خالل موقع إلكرتوني جديد خاص به باإلضافة إىل العمل على وضع اسرتاتيجية 

تصلة وجيري العمل كذلك على وضع برامج قطرية متوازنة من خالل املشاركة بصورة منتظمة يف العمليات امل. اتصاالت

 . باألطر القطرية لوضع الربامج
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والتدريب عليها والتعّلم عن ُبعد بشأنها  ةوالتوعي لنشر اخلطوط التوجيهي الطوعيةوجيري حاليًا إعداد خطط  -4

. واملكاتب امليدانية املقّر الرئيسيوسيتم تنفيذها يف خمتلف األقاليم، ويشمل هذا وضع اسرتاتيجيات لزيادة التوعية يف 

كما جيري العمل على إسداء . مل جاٍر حاليًا على إجياد املوارد الكافية لتغطية عمليات الدعم يف حاالت الطوارئوالع

 . املشورة وتعزيز الدعم املقدم بالنسبة إىل حيازات األراضي الصغرية احلجم من جانب املستثمرين األجانب

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
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 املدير العام املساعد

 املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة ةاإلدار
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