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 موجز
 

ا  ا ل  علمً عماًل   نظمة بالتطورات احلاص          لة   املنتديات األخرى ال    ا والية ما  باملمارس          ة املتابعة  لم
 األغذية والزراعة  أال وهي:

 
 ؛ فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة مضادات امليكروبات (1)
 30إىل  29القمة الربملانية العاملية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية املقرر عقدها   مدريد   الفرتة من و  (2)

 ؛2018أكتوبر/تشرين األول 
الدورة الثانية ملؤمتر األم  املتحدة الرفيع املس              توى املعين بالتعاون   ما بني بلدان اجلنو  )خطة و  (3)

 (40عمل بوين  آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقين   ما بني البلدان النامية+
 ؛املرفوع إىل اجلمعية العامة لألم  املتحدة تقرير عقد األم  املتحدة للعمل من أجل التغذية  (4)
 .منظمة األغذية والزراعة والعمل بشأن اهلجرة   احملافل العامليةو  (5)

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 .حسبفستعرض املواضيع املذكورة أعاله على ا ل    دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة  
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 فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت المعني بمقاومة مضادات الميكروبات -أواًل 
 
تتهدد مقاومة مضادات امليكروبات األرواح وسبل العيش   كلا بلد  و  حال مل تتخذ إجراءات بشأهنا اآلن  -1

دوالر أمريكي سنويًا   اتتريليون 6غ   قد ميمىن االقتصاد العاملي خبسارٍة تبل2050كارثية. فبحلول عام ستكون   النتائج فإن
ا بالعمل على هذه ا تامً امً التز  فتلتزمأي ما ميثال حوايل أربعة   املائة من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي العاملي. أما املنظمة 

 مع خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات. مبا يتماشىاملسألة  
 
  71/3وك      ان      ا اجلمعي      ة الع      ام      ة لألم  املتح      دة ق      د أمرت من خالل إعالن س              ي      اس              ي )القرار رق   -2
( بإنش     اء فريق لص     ا للتنس     يق املش     رتك بني الوكاالت  بالتش     اور مع املنظمات الثال  2016أكتوبر/تش     رين األول  5

ري التوجيه (  من أجل توفلألم  املتحدة زراعة)منظمة الص  حة العاملية  واملنظمة العاملية لص  حة احليوان  ومنظمة األغذية وال
هج املطلوبة لضمان العمل الفعاال واملتواصل على املستوى العاملي  ملعاجلة مقاومة مضادات امليكروبات وإلدراج لنم لالعملي 

 خيارات من أجل حتسني التنسيق.
 
قة بنهج "صحة ملسائل املتعلا ملعاجلةتعزيز العمل احلايل وعالقة املنظمات الثال  على عمل فريق التنسيق وي -3

نسيق سا ا للتعاون   األم  املتحدة. ويض  فريق الت تمتاًً وهو يشكال مثااًل  .واحدة"  مبا فيها مقاومة مضادات امليكروبات
 ؛وتغيري السلوك ت( واالتصاال4) ؛( وخطط العمل الوطنية3) ؛( واإلشراف2)؛ ( املمارسات اجليدة1جمموعات فرعية ل : )

 ( واحلوكمة العاملية. وللمنظمة تمثل لدى كلا من ا موعات الفرعية.6) ؛( والبحو  والتطوير والوصول5)
 
ل رفيع املستوى املشرتك بني الوكاالت    مدينة ليدس كاسالوقد حضرت املنظمة اجتماعات فريق التنسيق  -4

 عن اجتماع رسساء املنظمات الثال  املعقود على هامش اجتماع أبريل/نيسان  فضاًل  26-25باململكة املتحدة   الفرتة 
جمل  الرسساء التنفيذيني   منظومة األم  املتحدة املعين بالتنسيق   لندن. وقد ناقش االجتماعان السبل املمكنة للتقدم 

اومة مضادات   جمال مقالتنسيقي  احلفاظ على دورها  جمال مقاومة مضادات امليكروبات  ودور املنظمات الثال    
 امليكروبات.

 
 القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية  -ثانًيا

 2018أكتوبر/تشرين األول  30إلى  29من  في الفترة مدريدالمقرر عقدها في 
 
  القمة الربملانية العاملية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية   مدريد  2018أكتوبر/تشرين األول  30و 29ستعقد    -5

مبادرًة مشرتكة بني جمل  الشيوخ اإلسباين ومنظمة األغذية والزراعة  والوكالة اإلسبانية للتعاون  هيإسبانيا. وهذه القمة 
الربملانات   ا أعربا عنهما مع ة السياسية متاشيً هو االرتقاء باإلرادللقمة الرئيسي  واهلدفاإلمنائي الدويل والربملان األورويب. 

مكافحة اجلوع   عامٍل ارتفع فيه العدد املقدار  مواجهة بغيةمن أهداف التنمية املستدامة   2حتقيق اهلدف من أجل 
ًيادةو . 2016مليون نسمة   عام  815لألشخاص ناقصي التغذية إىل   إن نقا التغذية  باالقرتان مع وباء السمنة و
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ًن  يواصل ارتفاعه. و  البلدان  مليار شخا بالغ على أهن  يعانون  2.1توسطة النمو   م تصني  أكثر من املعالية و الالو
ًن   عام من   السمنة. من مليون شخا يعانون 650  ومن بينه  أكثر من 2016ًيادة الو
 
ويتمتع الربملانيون باملوقع األفضل لوضع مسألة األمن الغذائي والتغذية   صدارة األجندة السياسية والتشريعية   -6

هودها لدع  عمل ا إىل دوره  الرئيسي  كثافا املنظمة ج. ونظرً واإلشراف  عداد مسؤوليا   التشريعية واملتعلقة بامليزانية 
 مات املتبادلة بشأن األمن الغذائي والتغذية  مبا   ذلك سنا قوانني جيادة والدعوة إىلالربملانيني من أجل الوفاء بااللتزا

 التنفيذ الفعال للسياسات والربامج ذات الصلة.
 
حقيق اهلدف ربملانيني من لتل  أحناء العامل لتعزيز االلتزام السياسي الربملاين بتالو  هذا السياق  جتمع القمة بني  -7
 تنمية املستدامة على املستوى الدويل  بناًء على الغايات احملددة التالية:من أهداف ال 2
 

م التشريعية واحلاجة إليها من أجل حتقيق عامل خاٍل من اجلوع حبلول عا لألجهزةتسليط الضوء على الدور احملدد  -
 ؛2030

ع السياسات واملمارسات التشريعية اجليدة ال  تعترب أساسية   مكافحة اجلو   نبشأوحتديد وتبادل اخلربات  -
 وسوء التغذية؛

من أهداف التنمية املستدامة: القضاء على  2وبناء شبكة من التحالفات الربملانية لتسه    حتقيق اهلدف  -
لعمل من أجل وعقد األم  املتحدة ل اجلوع  والتقدم حنو حتقيق التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية

 ا.التغذية  مع إيالء اهتمام خاص للشعو  واألقالي  األكثر ضعفً 
 
ا بين بلدان م مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيلالدورة الثانية  -ثالثًا

بلدان الما بين  )خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني في الجنوب
 (40النامية+

 
اجلنو   املعنون "خطة  ما بني بلدان ستمعقد الدورة الثانية ملؤمتر األم  املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاون   -8

مارس/آذار  22إىل  20"    الفرتة من 40ما بني البلدان النامية+ عمل بوين  آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقين  
  بوين  آيرس  األرجنتني على مستوى رسساء الدول. وليي املؤمتر الذكرى األربعني العتماد خطة عمل بوين   2019

 آيرس ال  متثال أوال صكا لصاا لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي.
 
 عملية املؤمتر ي مسامهة املنظمة  وإىل جانب تنفيذ برنامج التعاون بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي  تنطو  -9

كيز تر املقر الرئيسي للمنظمة  مع   سبتمرب/أيلول  11على ما يلي: تنظي  يوم التعاون بني بلدان اجلنو  هلذا العام   
 على التعاون بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي وتغري املناخ؛ وإجراء استعراض اسرتاتيجي ألنشطة املنظمة من مواضيعي

(؛ وإعداد تقرير رئيسي سيقدم  2017-1996أجل تعمي  التعاون بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي   عمل املنظمة )
لتعاون بني بلدان ملنظمة   تيسري االذي تلعبه االضوء على الدور الرائد  مع تسليطكمطبوع رئيسي خالل أعمال املؤمتر  
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باالشرتاك  ة والزراعة؛ وتنظي  منتدى رفيع املستوى بشأن التعاون بني بلدان اجلنو اجلنو  والتعاون الثالثي   جمايل األغذي
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة   الصني.من أجل دع   2018يعقد   أكتوبر/تشرين األول سبني املنظمة والصني 

 
لوكاالت الثال   ز اجلهود اجلماعية لوتقوم الوكاالت ال  توجد مقارها   روما بتنفيذ خارطة طريق مشرتكة لتعزي -10

بغية تسهيل التعاون بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالثي. وتتضمن خارطة الطريق خطة عمل ملموسة تؤدي إىل انعقاد 
 املؤمتر  وتتأل  من جمموعة مفصالة من املنتجات والنواتج ال  سيت  تقدميها قبل املؤمتر وخالله.

 
 تقرير عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية  -رابًعا

 المرفوع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
 

الذي أعلنا من خالله  70/259  اعتمدت اجلمعية العامة لألم  املتحدة القرار 2016  األول من أبريل/نيسان  -11
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  70/259. ودعا القرار 2025-2016من أجل التغذية  للعمل عقد األم  املتحدة

العاملية إىل االضطالع بقيادة تنفيذ العقد  كما دعا األمني العام لألم  املتحدة إىل إبالغ اجلمعية العامة لألم  املتحدة 
منظمة و عة ألغذية والزرامنظمة ا كل من    جتميعهاوتشرتك تصدر كل سنتني ال  تقارير ال على أساسبشأن تنفيذ العقد  

 الصحة العاملية.
 

  وهو يعرض التقدم احملًر 70/259 بقرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة رق  وقد رمفع التقرير املرحلي األول عماًل  -12
لتقرير التطورات الرئيسية على املستويات الدولية واإلقليمية والقطرية. ومن املتوقع أن يندرج ا والذي يعك   تنفيذ العقد  
من جدول أعمال الدورة احلالية للجمعية العامة لألم  املتحدة  املعنونة "التنفيذ واملتابعة املتكامالن  14  إطار البند 

وامليادين  عي ة ال   تعقده ا األم  املتحدة   ا الني االقتصادي واالجتماواملنسقان لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمت رات القم
 ومن املتوقع حتديد موعد مناقشة هذا البند من قبل اجلمعية العامة عماا قريب. ".ذات الصلة

 
 منظمة األغذية والزراعة والعمل بشأن الهجرة في المحافل العالمية   -خامًسا

 
 ملراجعاتشكال اهلجرة جمال عمل متزايد األمهية بالنسبة إىل املنظمة. فقد قاما األخرية   إطارها االسرتاتيجي  -13

بتجديد التزامها بالعمل على قضايا اهلجرة. وعلى وجه اخلصوص  تشكال اهلجرة والتحويالت املالية جزًءا من هنج املنظمة 
: احلدا من الفقر   الري . وتعمل 3امج العمل اخلاص باهلدف االسرتاتيجي املتكامل للحد من الفقر   الري   ومن برن

( مجع األدلة بشأن هجرة اليد العاملة  وتأثري اهلجرة والتحويالت املالية   سبل العيش   1املنظمة على تعزيز ما يلي: )
( وتعزيز 3  املصلحة   املناطق الريفية؛ )( وتقدمي الدع  الفين وتنمية القدرات إىل احلكومات وأصحا2املناطق الريفية؛ )

 ا   آليات التعاون العاملية القائمة.( واملسامهة بشكل أكثر انتظامً 4احلوار بشأن السياسات؛ )
 

. ومن خالل االنضمام إىل 2014واملنظمة عضو   ا موعة العاملية املعنية باهلجرة )ا موعة( منذ يونيو/حزيران  -14
العاملي  األمر  باحلوار بشأن قضايا اهلجرة على املستوى ةاهليئة الرئيسية املعني الوصول إىلبإمكان املنظمة  ا موعة  أصبح
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ًمني من أجل توسيع عملها   هذا ا ال املواضيعي امله . وتعترب عضويتها    الذي يعزاً برًو املنظمة وتقديرها الال
مع وكاالت األم  املتحدة األخرى  مبا   ذلك الوكاالت األخرى ال   ظاًمابشكل أكثر انتا موعة قناًة فعالة للتفاعل 

تعاون. ومن خالل أوسع لل منصةا إىل ا موعة. وتوفار ا موعة للوكاالت الثال  توجد مقارها   روما وال  انضما مؤخرً 
  بشكل أفضل امج األغذية العاملي أن تعمتنسيق اجلهود وتوحيدها  ميكن للمنظمة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرن

قضايا الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي   النقاش حول اهلجرة العاملية. وتشارك املنظمة   االجتماعات ذات الصلة 
السياسات  ةال  تعقدها ا موعة على املستويني اإلداري/االسرتاتيجي والتقين/التشغيلي. وعلى الصعيد الداخلي  فإنا شعب

  املسؤولة عن اهلجرة  وهي تتعاون بشكل وثيق مع مكاتب املنظمة   الفنيةاالجتماعية واملؤسسات الريفية  هي الوحدة 
 كل من نيويورك وجني .

 
. وبغية تعزيز تعاوهنما 2018وتشرتك منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهجرة   رئاسة ا موعة لعام  -15

 حصلا  2017. و  نوفمرب/تشرين الثاين 2018الشامل  وقاعا املنظمتان مذكرة تفاه  جديدة   يناير/كانون الثاين 
 لدى املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية  الذي يعد شريًكا هاًما للمجموعة. مراقب ةعلى صفمنظمة األغذية والزراعة 

 
عاًما حامسًا بالنس        بة إىل مس        تقبل اهلجرة  حيع س        تقوم الدول األعض        اء   األم  املتحدة  2018 ويعد عام -16

باعتماد اتفاق عاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  باإلض      افة إىل اتفاق عاملي بش      أن تقاس        املس      ؤولية عن 
ية االتفاق رة  بوص  فهما اجلهتني املش  اركتني   تيس  ري عملالالجئني. وتعمل منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهج

اص لألمني ا ملكتب املمثل اخلالعاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  على تسخري خربات أعضاء ا موعة دعمً 
ن املس      ألة  وتنظي  ع العام املعين باهلجرة الدولية. وس      تقوم املنظمتان بالتنس      يق بني أعض      اء ا موعة   ص      ياغة موجزات

جانبية تس   رتش   د قا مناقش   ات االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  حول مس   ائل مواض   يعية  أحدا 
  الفرتة  حمددة. وس     تعقد اجلولة األخرية من املفاوض     ات بش     أن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

غر  عقد   مراكش  امل  نيويورك  وس              يت  اعتماد النا النهائي خالل مؤمتر دويل يم  2018يو /متًو يول 13إىل  9من 
 .2018ديسمرب/كانون األول  11و 10يومي 

 
ندوق الدويل للتنمية صا جديدة للتعاون مع برنامج األغذية العاملي والوتتيح مشاركة املنظمة   رئاسة ا موعة فرصً  -17

قداما الوكاالت ال  توجد مقارها   روما  إىل جانب منظمة التعاون والتنمية   امليدان االقتصادي واملنظمة وقد الزراعية. 
 حول اهلجرة واألمن الغذائي والتنمية الريفية. ةالدولية للهجرة  الدع  الفين ملناقشات جمموعة السبع


