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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

8102

تهم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات في المنتديات التي ّ
موجز
هتم والية منظمة األغذيةة
حياط اجمللس علماً ،عمالً باملمارسات املتبعة ،بالتطورات احلاصلة يف املنتديات األخرى اليت ّ
والزراعة (املنظمة) .وستقدم عروض بشأن املواضيع التالية:
( )1مؤمتر القمة الرابع للقاء السنوي لرؤساء بلديات املدن املوقعة على ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف
املدن (تل أبيب–يافا ،إسرائيل 5-4 ،سبتمرب/أيلول )8118؛
( )8التقدم احملرز يف جمال التحضري لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛
( )3الشبكة التابعة لألمم املتحدة املعنية باهلجرة واالتفاق العاملي
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورتو الستني بعد املائة لإلحاطة فحسب.

ميكن االطالع على ىذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)RQوىذه ىي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدىن حد من أثرىا البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY407/A
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أوالا -مؤتمر القمة الرابع للقاء السنوي لرؤساء بلديات المدن الموقعة على ميثاق ميالنو
بشأن السياسات الغذائية في المدن (تل أبيب–يافا ،إسرائيل 5-4 ،سبتمبر/أيلول )8102
أطلق ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن يف معةرض ميالنةو لعةام  8115خةالل احلفةل اصةاي بيةوم
-1
األغذية العاملي وقد مت عرضو على األمني العام لألمم املتحدة .وق ّدمت املنظمة الةدعم الفةط طةوال مةدة وضةع ىةذا امليثةاق
منذ عام  8114حني اقرتح رئةيس بلديةة ميالنةو آنةذا السةيد ووليةانو بيسةابيا وضةع بروتوكةول دوا اةرا العةدد األكةرب
مةةن مةةدن العةةاس يف السياسةةات الغذائيةةة يف املنةةاطق احلضةرية .ومنةةذ إطةةالق ىةةذا امليثةةاق ،قة ّدمت املنظمةةة الةةدعم مةةن خةةالل
صةياغة عةةدد مةةن املؤاةرات لقيةةاس أىةةدا امليثةةاق ،واملسةةاعدة يف احلصةةول علةةى البيانةةات ورصةةدىا مةةن أوةةل تقيةةيم التقةةدم
احملةةرز والنتةةائت ،وتيسةةري تبةةادل املمارسةةات امليّةةدة بةةني املةةدن واملسةةاعدة يف توسةةيع الشةةبكة .وقةةد عقةةد م ةؤمتر القمةةة الثةةا
لرؤساء بلديات املةدن املوقعةة علةى ميثةاق ميالنةو يف رومةا خةالل االحتفةال بيةوم األغذيةة العةاملي لعةام  ،8116وعقةد مةؤمتر
القمة الثالث يف عام  8117يف فالنسيا ،إسبانيا ،ومؤمتر القمة الرابع يف تل أبيب ،إسرائيل يف سبتمرب/أيلول .8118
وعلى الرغم من أن الشةبكات األخةرى املعنيةة باملةدن (مثةل اةبكة املةدن األربعةني ،واةبكة احلكومةات احملليةة مةن
-8
أول االستدامة ،وابكة املدن املتحدة واحلكومات احمللية) تعةا جمموعةة مةن مسةائل التنميةة الةيت تةؤثر يف املةدن وعمليةات
التحضر ،ميثل ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن (ميثاق ميالنو) املهة الوحيدة اليت ترّكز عملها على األمن
ّ
الغذائي والتغذوي لس ّكان املناطق احلضرية .ويكتسي العمل مع املدن أمهية خاصة يف حتقيق اهلد  8من أىدا التنميةة
احملسةةنة وتعزيةةز الزراعةةة املسةةتدامة ألن أكثةةر مةةن نص ة
املسةةتدامة أي القضةةاء علةةى املةةوع وتةةوفري األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة ّ
سكان العاس يعيشون حالياً يف املناطق احلضرية حيث تتواود مجيع أاكال سوء التغذية.
وتنف ةةذ املنظم ةةة مب ةةادرة التع ةةاون املباا ةةر ب ةةني امل ةةدن ال ةةيت تت ةةيب للم ةةدن تش ةةار املع ةةار والتج ةةار يف م ةةا يتعل ةةق
-3
بالسياسةات الغذائيةة بطريقةة جمديةة وةداً مةةن حيةث التكلفةة .وقةد اسةتفادت حةةا ا ن  34مدينةة أفريقيةة مبااةرة مةن ىةةذه
املبادرة .وميكن ملميع املدن احلصول على املعلومةات عةن أفضةل املمارسةات الواعةدة بالنجةاح يف ىةذا الشةأن ونشةرىا علةى
منصةةة ا وةراءات الغذائيةةة احلضةرية .وقةةد مجةةع مةؤمتر القمةةة الرابةةع للقةةاء السةةنوي لرؤسةةاء بلةةديات املةةدن املوقعةةة علةةى ميثةةاق
ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن الذي عقد يف تل أبيب مائة مدينة من بني املدن املائةة والسةبع والسةبعني املوقعةة
على امليثاق .وقد عرضت املنظمة وأمانة ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن تقريةراً عةن نيسةني سارسةة ويةدة
خمتارة من بني املمارسات املراةحة ملةوائز ميثةاق ميالنةو يف السةنوات املاضةية .وعرضةت املنظمةة التقةدم احملةرز يف وضةع 44
مؤاراً ،فضال عن اصطوط التوويهية لتنفيذ كل منهةا .وقةد اسةتفادت املةدن مةن ةار ك ّةل منهةا وأقامةت عالقةات تسةتند
إىل املساعدة املتبادلة.
يع ةةيك أكث ةةر م ةةن  51يف املائ ةةة م ةةن س ةةكان الع ةةاس حالي ةاً يف املن ةةاطق احلض ةرية -وى ةةي نس ةةبة يتوق ةةع أن ترتف ةةع إىل
-4
ما يقار  71يف املائة حبلول عام - 8151وقد بات ضمان احلق يف الغذاء ملميع املواطنني ،وخصوصاً للفقراء يف املناطق
احلضرية ،عنصراً أساسياً لتعزيز التنمية املستدامة واملنصفة .ويف عام  ،8114كانت مدينة ميالنو تستع ّد الستضةافة معةرض
ميالنو لعام  8115بعنوان "تغذية الكوكب ،طاقة للحياة" :حلظة إدرا عظيمة وفرصة سياسية استثنائية للعمل على وضع
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نظم غذائية يف املدن أكثر قدرة على الصمود .ونتيجة لذلك ،أطلق رئيس بلدية ميالنو بروتوكوالً دولياً يهد إىل معاملةة
القضايا ذات الصلة باألغذية على مستوى املدن ،وذلك هبد اعتماده من وانب أكرب عدد سكن من مدن العاس.
وقةةد مت ا عةةالن عةةن ميثةةاق ميالنةةو بشةةأن السياسةةات الغذائيةةة يف املةةدن يف فربايةةر /اةةباط  8114خةةالل قمةةة املةةدن
-5
األربعةةني يف ووىانسةةربج ،ونةةو أفريقيةةا ،حيةةث اقةةرتح رئةةيس بلديةةة ميالنةةو وضةةع ميثةةاق والتوقيةةع عليةةو خةةالل معةةرض ميالنةةو
لعةةام  .8115فبةةدأت األنشةةطة يف سةةبتمرب/أيلول  ،8114عنةةدما بةةدأت مدينةةة ميالنةةو وأكثةةر مةةن  41مدينةةة أخةةرى مةةن مجيةةع
الق ةةارات بتب ةةادل ووه ةةات النظ ةةر لتحدي ةةد توي ةةات امليث ةةاق ع ةةن طري ةةق عق ةةد املة ةؤمترات بالفي ةةديو .ووة ةرت مناقش ةةة النت ةةائت يف
اةةباط/فرباير  8115خةةالل اوتمةةاع يف لنةةدن حيةةث نوقشةةت أيض ةاً إمكانيةةة ةل الربوتوكةةول ملعةةايري ومؤا ةرات .وقةةد ترأسةةت
جمموعة استشارية عملية وضع ميثاق ميالنو وىي تتأل من منظمات دولية رائةدة تسةهم يف مسةتقبل أكثةر اسةتدامةً وإنصةافاً
وصحةً لكوكب األرض .وعةالوةً علةى ذلةك ،ومةن أوةل تنسةيق صةياغة امليثةاق علةى ةو أفضةل ،أنشةأت مدينةة ميالنةو فريقةاً
فنياً يتمثل يف ملنة من اصرباء الدوليني البارزين يتمتّعون بسجل حافل يف التعامل مع القضايا املتعلقة باألغذية.
عقد مؤمتر القمة الرابع للقاء السنوي لرؤساء بلديات املدن املوقعة علةى ميثةاق ميالنةو بشةأن السياسةات الغذائيةة
-6
يف املة ةةدن مة ةةن  4إىل  5سة ةةبتمرب/أيلول  8118يف تة ةةل أبية ةةب .فة ةةاوتمع املسة ةةؤولون عة ةةن املة ةةدن وا دارات العامة ةةة وواضة ةةعو
السياسةةات واملهنيةةون والبةةاحثون مةةن  178مدينةةة حةةول العةةاس قامةةة وتوطيةةد عالقةةات التعةةاون يف إطةةار ميثةةاق ميالنةةو.
و لةةت القضةةايا الةةيت وةةرى تناوهلةةا خةةالل االوتمةةاع السياسةةات الغذائيةةة والتغذيةةة الصةةحية واملسةةتدامة ولفةةي املهةةدر مةةن
األغذية وا مدادات الغذائية يف زمن تغري املناخ واملشرتيات املستدامة يف املدن .وقد عقد مةؤمتر القمةة الرابةع للقةاء السةنوي
لرؤسةاء بلةديات املةةدن املوقعةة علةةى ميثةاق ميالنةةو بشةأن السياسةةات الغذائيةة يف املةةدن بةالتزامن مةةع قمةة املةةدن يف تةل أبيةةب
اليت تش ّكل وزءاً من مهروان تل أبيب_يافا لالبتكار.

ثاني ا -التقدم المحرز في مجال اإلعداد لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية
نظةراً للنجةةاح الةةذي حققتةةو السةةنة الدوليةةة للزراعةةة األسةرية لعةةام  ،8114ووفقةاً للقةرار الصةةادر عةةن املمعيةةة العامةةة
-7
 ،A/RES/72/239قام ةةت املمعي ةةة العام ةةة لألم ةةم املتح ةةدة ب ةةيفعالن عق ةةد الزراع ةةة األسة ةرية يف  81ديس ةةمرب /ك ةةانون األول
 .8117ويتمثل ىد ىذا العقد يف أن يكون مبثابة إطار للبلدان لتطوير السياسةات العامةة واالسةتثمارات مةن أوةل دعةم
الزراعة األسرية واملسامهة يف حتقيق أىدا التنمية املسةتدامة .وسةيمت ّد ىةذا العقةد مةن عةام  8119إىل عةام  ،8188وسةيتم
تنفيةةذه ضةةمن اهلياكةةل القائمةةة واملةوارد املتاحةةة .ويفة ّةوض الق ةرار منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة والصةةندوق الةةدوا للتنميةةة الزراعيةةة
(الصةةندوق) بقيةةادة تنفيةةذ أنشةةطة ىةةذا العقةةد بالتعةةاون مةةع سةةائر املنظمةةات ذات الصةةلة .وقةةد متةةت دعةةوة برنةةامت األغذيةةة
العاملي أيضاً لالنضمام إليهما.
فتم إنشاء أمانة مشرتكة بني املنظمةة والصةندوق لةدعم ا وةراءات املرتبطةة بالعقةد وتقةوم الوكالتةان حاليةاً بصةياغة
-8
مشةروع وثيقةةة توويهيةة وخطةةة عمةةل للعقةد مةةن أوةل حتديةةد األىةةدا األساسةية؛ وجمةةاالت العمةل الرئيسةةية ذات األولويةةة؛
وطرق مشاركة الدول األعضاء وسائر أصحا املصلحة وأدوارىم؛ واهليكل ا داري وطرق رفع التقارير .وجيري وضع ىذه
الوثةةائق مةةن خةةالل عمليةةة واريةةة اةةاملة وتعاونيةةة تسةةتند إىل املبةةادرات املسةةتقلة للحكومةةات واةةركائها الرئيسةةيني وتةرب يف
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مةةا بينهةةا .وجيةري أيضةاً حتديةةد أووةةو التة زر مةةع عقةةد األمةةم املتحةةدة للعمةةل مةةن أوةةل التغذيةةة ( )8185-8116فضةالً عةةن
أووو الت زر مع سائر ا وراءات والصكو الدولية املارية ذات الصلة.
وقةةد مت إن شةةاء ملنةةة توويهيةةة دوليةةة هلةةذا العقةةد بوصةةفها ىيئةةة اللةةاذ الق ةرارات مسةةؤولة عةةن بلةةورة أنشةةطة العقةةد
-9
وتنفيةةذىا علةةى ةةو متّسةةق .وعقةةد االوتمةةاع األول هلةةذه اللجنةةة التوويهيةةة الدوليةةة يف  9نوفمرب/تش ةرين الثةةا  ،8118ومت
االتفاق على بع النقاط املتعلقة باملسائل التنظيمية فضالً عن بع املواضيع الفنية املتعلقة بالوثيقة التوويهية وإوةراءات
تنفيةةذ خطةةة العمةةل .وسةةتكون املشةةاورات لوضةةع خطةةة العمةةل مفتوحةةة مةةن األول مةةن ديسةةمرب /كةةانون األول  8118لغايةةة
 31يناير/ك ةةانون الث ةةا  8119وس ةةيقدم مش ةةروع اصط ةةة إىل اللجن ةةة التوويهي ةةة الدولي ةةة لتنظ ةةر فيه ةةا يف فرباي ةةر /ا ةةباط -
مارس/آذار .8119
 -11وسةةيتيب امل ةؤمتر العةةاملي السةةادس للزراعةةة األس ةرية (الةةذي سةةيعقد يف بلبةةاو ،إسةةبانيا ،مةةن  85إىل  31مةةارس/آذار
 )8119والذي سيستضيفو املنتةدى الريفةي العةاملي ،الفرصةة وةراء مشةاورة متهيديةة للمجتمةع املةد واملصةادقة علةى خطةة
العمل .وستعرض املسودة النهائية صطة العمل والوثيقة التوويهية رمسياً خالل احلدث الرفيع املسةتوى طةالق عقةد الزراعةة
األسةرية املقةةرر عقةةده يف رومةةا يف الفةةرتة املمتةدة مةةن  17إىل  89مايو/أيةةار  .8119وسةةيجمع ىةةذا احلةةدث املهةةات الفاعلةةة
املعنيةةة مبةةا يشةةمل سثلةةني رفيعةةي املسةةتوى عةةن البلةةدان األعضةةاء ا ةراكهم يف تنفيةةذ أنشةةطة العقةةد وإعةةادة تأكيةةد االلت ةزام
السياسي باستعراض السياسات العامة وحتسينها وتطويرىا وهتيئة بيئة سياسية وقانونية لدعم الزراعة األسرية.

ثالث ا -الشبكة التابعة لألمم المتحدة المعنية بالهجرة واالتفاق العالمي
 -11تكتسةةب اهلجةةرة أمهيةةة متزايةةدة ضةةمن جمةةاالت عمةةل املنظمةةة ،إذ ت ةرتب ركةةات اهلجةةرة وتأثرياهتةةا ارتباطًةةا وثي ًقةةا
باألى ةةدا العاملي ةةة للمنظم ةةة املتمثل ةةة يف مكافح ةةة امل ةةوع وحتقي ةةق األم ةةن الغ ةةذائي واحل ةةد م ةةن الفق ةةر يف األري ةةا وتش ةةجيع
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية .وبةادرت املنظمةة ،يف إطارىةا االسةرتاتيجي املراوةع ،إىل ديةد التزامهةا مبعاملةة قضةايا
اهلجرة .فاملنظمة عضو يف الشبكة التابعة لألمم املتحةدة املعنيةة بةاهلجرة ،وىةي متثةل وهةة نااةطة يف آليةات التعةاون الةدوا
يف جمال اهلجرة مثل املنتدى العاملي املعط باهلجرة والتنمية.
 -18وأصةةبحت املنظمةةة منةةذ يونيةةو/حزيران  8114عضةواً يف اجملموعةةة العامليةةة املعنيةةة بةةاهلجرة ،وىةةي وهةةاز مشةةرت بةةني
الوكةةاالت مةةن اةةأنو تعزيةةز احلةوار بشةةأن قضةةايا اهلجةةرة علةةى املسةةتوى الةةدوا .وأتاحةةت عضةةوية املنظمةةة يف اجملموعةةة العامليةةة
املعنية باهلجرة فرصة احلري على اطالع احلوار الدوا على ّركات اهلجرة من املناطق الريفية وا ثار املرتتبة على الفقةر يف
األريةةا واألمةةن الغةذائي وإدارة املةوارد الطبيعيةةة .ويف عةةام  ،8118تشةةاركت املنظمةةة مةةع املنظمةةة الدوليةةة للهجةةرة يف رئاسةةة
اجملموعةة العامليةةة املعنيةةة بةةاهلجرة ،مةةوفّرةً بةةذلك الةةدعم ملكتةةب املمثةةل اصةةاي لألمةةني العةةام املعةةط بةةاهلجرة خةةالل املفاوضةةات
بشةةأن االتفةةاق العةةاملي مةةن أوةةل اهلجةةرة .وميثةةل ىةةذا االتفةةاق العةةاملي أول اتفةةاق عةةاملي لألمةةم املتحةةدة ينطةةوي علةةى هنةةت
مشرت ملعاملة مسألة اهلجةرة الدوليةة يف أبعادىةا كافةة .وسةيعقد املةؤمتر احلكةومي الةدوا العتمةاد االتفةاق العةاملي مةن أوةل
اهلجرة ا منة واملنظمة والنظامية من  11إىل  11ديسمرب /كانون األول  8118يف مراكك ،املغر .
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 -13ويع ةةرض التقري ةةر الص ةةادر ع ةةن األم ةةني الع ةةام لألم ةةم املتح ةةدة بعنة ةوان " ةةو ىج ةةرة تص ةةب يف ص ةةا املمي ةةع" يف
ديسةةمرب/كانون األول  8117ثةةالث أفكةةار رئيسةةية بشةةأن التعةةاون بةةني الوكةةاالت ضةةمن منظومةةة األمةةم املتحةةدة يف جمةةال
اهلجرة لدعم تنفيذ االتفاق العاملي مةن أوةل اهلجةرة .ويف مايو/أيةار  ،8118أنشةأ األمةني العةام اةبكة وديةدة تابعةة لألمةم
املتحدة معنية باهلجرة لتخل اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة وتتسم بالسمات التالية:






الفعال واملتّسةق علةى نطةاق املنظومةة لتنفيةذ االتفةاق العةاملي مةن أوةل اهلجةرة
سرتّكز الشبكة على توفري الدعم ّ
ا منة واملنظمة والنظامية؛
وسةةرتفع الشةةبكة تقةةارير عةةن أنشةةطتها إىل األمةةني العةةام وسةةيق ّدم األمةةني العةةام بةةدوره ىةةذه التقةةارير إىل الةةدول
األعضاء يف األمم املتحدة حسب االقتضاء؛
وس ةةتتأل الش ةةبكة م ةةن األعض ةةاء يف منظوم ةةة األم ةةم املتح ةةدة الة ةراغبني يف االنض ةةمام إليه ةةا واألعض ةةاء ال ةةيت تك ةةون
الواليات املسندة إليهم ذات صلة باهلجرة؛ وضةمن ىةذا الشةبكة ،سةيتم إنشةاء ملنةة تنفيذيةة ("اجملموعةة األساسةية")
وستتأل من األوهزة اليت تتمتع بواليات واضحة وخربات فنية وقدرات يف اجملاالت املتعلقة باهلجرة؛
باالسةةتفادة مةةن أعضةةاء الشةةبكة وسةةائر الشةةركاء وحسةةب االقتضةةاء ،سةةيتم إنشةةاء عةةدد مةةن جمموعةةات العمةةل
الةيت سةرتكز علةى قضةايا ةةددة وتكةون مووهةة ةو حتقيةق النتةةائت ،فتقة ّدم املشةورة التقنيةة واملةدخالت للشةةبكة
ككةةل ،مبةةا يف ذلةةك مةةن خةةالل تةةوفري األدوات واصطةةوط التوويهيةةة ومةةن خةةالل تيسةةري العمةةل املشةةرت علةةى
الصعيدين ا قليمي والقطري.

 -14وستسةتند الشةبكة إىل إزةازات اجملموعةة العامليةة املعنيةة بةاهلجرة هبةد ضةمان تةوفري الةدعم للةدول األعضةاء علةةى
نطةةاق منظومةةة األمةةم املتحةةدة علةةى ةةو أكثةةر فعاليةةة وتنسةةيقاً ويف الوقةةت املناسةةب ،وال سةةيما علةةى صةةعيد آليةةات تنفيةةذ
االتفاق العاملي من أول اهلجرة واملتابعة واالستعراض .وسو تطلق الشبكة التابعة لألمم املتحةدة املعنيةة بةاهلجرة رمسيةاً يف
 9ديسمرب/كانون األول  8118على ىامك املؤمتر احلكومي الدوا العتماد االتفاق العاملي من أول اهلجرة.
 -15ومتثةةل مشةةاركة املنظمةةة يف الشةةبكة التابعةةة لألمةةم املتحةةدة املعنيةةة بةةاهلجرة فرص ةةً مهمةةة للفةةت االنتبةةاه العةةاملي إىل
املوسةعة العضةوية،
القضايا املتعلقة باهلجرة واألمن الغذائي والتنمية الريفية .وستضطلع املنظمة ،باعتبارىا عضواً يف الشةبكة ّ
بدور مهم لضمان مراعاة األبعاد الريفية والزراعية للهجرة يف تنفيذ االلتزامات الواردة باالتفاق العاملي من أول اهلجرة.

