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 اجمللس

 واخلمسون بعد املائة الثانيةالدورة 

 5102 يونيو/حزيران 15 روما،

 اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة املنتدياتالتطورات يف 

 

 موجز

منّظمة األغذية  واليةى اليت تهّم  األخر املنتدياتُيحاط اجمللس علًما بالتطّورات احلاصلة يف وفقا للممارسة املّتبعة، 

 بشأن املواضيع التالية: عروض واخلمسني بعد املائة، الثانيةاجمللس  ةقّدم خالل دورت. وس)الفاو( والزراعة

ملراكز البحوث الزراعية الدولية جملموعة االستشارية الس صندو  ثالث عشر جملنتائج االجتماع ال (1)

 ؛(2015 /نيسانأبريل 00-22)بوغور، إندونيسيا، 

 ؛الدولية املنتدياتيف احلد من خماطر مبيدات اآلفات يف  الفاو( دور 2)

اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم ملؤمتر األطراف يف السابع جتماع ال( نتائج ا0)

 /أيارمايو 15-4 )جنيف، كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليةعلى مواد 

 ؛(2015

 .(2015 /أيارمايو 15-4، )نيويورك ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات احلادية عشرة( الدورة 4)

 اجمللساملقرتح اختاذها من جانب جرااات اإل

 .حسبفعلم للواخلمسني بعد املائة ته الثانية دوراجمللس يف على املواضيع املذكورة أعاله  تعرض
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 نتائج االجتماع الثالث عشر جمللس صندوق اجملموعة االستشارية  -أوال 

 (اجملموعة االستشارية) ملراكز البحوث الزراعية الدولية

 (5102أبريل/نيسان  01-52)بوغور، إندونيسيا، 

جمللس صندو  اجملموعة االستشارية ملراكز البحوث الزراعية الدولية يف بوغور، ثالث عشر االجتماع الانعقد  - 1

 امتثيليجهازا جملس صندو  اجملموعة االستشارية يعترب . و2015 /نيسانأبريل 00-22الفرتة خالل إندونيسيا، 

حساب  الذي يعدحيكم صندو  اجملموعة االستشارية وهو وأصحاب املصلحة اآلخرين،  ة يف الصندو احجهات امللل

الفاو  وتعترب ،النتائج االسرتاتيجية وإطاربد اسرتشباالول وحوث اجملموعة االستشارية مياجلهات املاحة  أمانة متعدد

 اجملموعة االستشاريةاستعراض نظام  عن نتائجالذي انبثق  2014عقب استعراض منتصف املدة يف عام و. أحد أعضائه

 :يف اجتماعه الثالث عشر على ما يليوافق جملس الصندو  ، 2002-2002

اجملموعة  نظامل اومكتب اجملسشمل موحد، ي ةكموووضع منوذج حوكمة هيكل احل ( مواصلة إصالح1)

والصندو  الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي واملنتدى العاملي الفاو كال من لس اجملسيضم و. االستشارية

احلق يف املشاركة يف يتمتعون ب نينشط نياجتماعات اجمللس بصفة مراقبيف  ونشاركوهم ي الزراعية،للبحوث 

اجلديد يف حلوكمة هيكل ااعتماد املناقشات واقرتاح بنود جدول األعمال. وقد بدأت الرتتيبات االنتقالية بهدف 

البحوث الزراعية العاملية يف  اعميقريا ؤثر تأثمواصلة اإلصالح سيقرار ومما ال يرقى إليه الشك أن . 2012ام ع

تقر وكمة التغيريات املقرتحة يف هيكل احلإن و. أيضا نظام اجملموعة االستشارية وشركائهيف التنمية، ولغرض 

والصندو  الدولي للتنمية الزراعية والبنك الفاو بأهمية استمرار الشراكة بني نظام اجملموعة االستشارية و

ضعه يف سيا  التنمية األوسع تالنظام املتعدد األطراف وضمن سيا  أساسي تزوده ب نأمن شأنها الدولي، و

 نطاقا.

اجمللس : نظام اجملموعة االستشاريةالذي تستضيف مبوجبه الفاو مكاتب الرتتيب مواصلة اعتماد و( 2)

املتعلقة  اجملموعة االستشاريةيجية اترتبشأن اساملشورة العلمية إسداء ، املسؤول عن املستقّل للعلوم والشراكات

احلفاظ على هذا الرتتيب أن يعزز استقالل هذين ومن شأن . آلية التقييم املستقلوالبحوث وحتديد األولويات؛ ب

التخطيط دعم من خالل سهل التعاون الوثيق مع موظفي الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا يوكتبني امل

  ؛والتقييم وتقديرات األثر

إىل منتدى  2000-2012خاصة باجملموعة االستشارية وإطار للنتائج للفرتة  ةجديد اسرتاتيجيةم يقدوت( 0)

حتسني األمن و ،مستوى النظام: احلد من الفقرغايات تتعلق بثالث نتائج على اجملموعة االستشارية لتحديد 

هذه ومن شأن م اإليكولوجي. االنظخدمات والتغذية من أجل الصحة، وحتسني نظم املوارد الطبيعية وائي الغذ

اليت ستعتمد املستدامة للتنمية ومع أهداف األمم املتحدة فاو مع األهداف االسرتاتيجية لل ىشاتمغايات أن تال

اإلطار من شأن كما وألمم املتحدة. الذي تأخذ بزمامه احتدي القضاء على اجلوع ، فضال عن 2015يف عام 

 ؛ 2000-2012 للفرتةث اجملموعة االستشارية ربامج وحواملتعلق بلثاني النداء ادعم أن ياجلديد 
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الصندو  االستئماني العاملي للتنّوع احملصولي من خالل  اجملموعة االستشارية املوافقة على متويل صندو و( 4)

 يتماليت لن  التابعة للمجموعة االستشارية لتغطية العمليات األساسية لبنوك اجلينات 2021 -2012فرتة لل

 الفرتة.هذه بالكامل خالل تغطيتها 

 الدولية املنتدياتدور الفاو  يف احلد من خماطر مبيدات اآلفات يف  -ثانيا 

عرض على املؤمتر يس ،الشديدة اخلطورةفات اآلمبيدات بشأن ح عمل اقرتاعداد إلقيادة عملية  الفاو إىل دعيت - 2

 - /أيلولسبتمرب 22خالل الفرتة من يف جنيف اليت ستعقد  يف دورته الرابعة الدولي املعين بإدارة املواد الكيميائية

النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد إىل بالنسبة منتدى صنع القرار الذي يعترب ، و2015 /تشرين األولأكتوبر 2

  (.النهج االسرتاتيجي) الكيميائية

على أهمية النهج  ،(2002 /تشرين الثاني)نوفمرببعد املائة  اجمللس، يف دورته احلادية والثالثني وافقو - 0

أهداف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بلوغ يف مساعدة البلدان على  االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

نهج ذا الهلاج الفاو إدرهمية ألمنه ، وعلى مساهمته يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، إدراكا 2002يف عام 

أن تشمل األنشطة كذلك بأوصى اجمللس ووارد املتاحة. املشيا مع واليتها وا، وذلك متما تنفذه من برامجاالسرتاتيجي يف 

؛ الشديدة اخلطورةفات اآلحظر تدرجيي على مبيدات فرض حلد من املخاطر، مبا يف ذلك اليت تضطلع بها الفاو ا

وبناء  اآلفات القدمية؛مبيدات من خمزونات وضمان التخلص السليم بيئيا  ،اجليدة ملمارسات الزراعيةوالنهوض با

حتديد املعايري الفاو إىل املختربات الوطنية واإلقليمية. وإضافة إىل هذه التوصيات، أدى عمل نشاء القدرات يف جمال إ

شأن ب املنقحةاخلطورة يف مدونة السلوك  مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة، وإدراج مبيدات اآلفات الشديدةبالنسبة إىل 

 ةفني يةتوجيهخطوط (، وإعداد 2010 /حزيران)يونيوته الثامنة والثالثني دوريف  املنظمةمؤمتر إدارة املبيدات اليت أقرها 

ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة الفاو مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة من خالل االجتماع املشرتك بني بشأن 

 .بيداتامل

مبا يف  ،مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورةبشأن زيادة العمل إىل  النهج االسرتاتيجي دعاوباإلضافة إىل ذلك،  - 4

، وتنسيقه العمل يف هذا اجملالترية ، لتسريع ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة بشأنذلك إمكانية إنشاء حتالف عاملي 

مسألة  معاجلةح بشأن كيفية اقرتاد تيسري إعداإىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية عيت الفاو ودقد و

يف لينظر فيه  املؤمتر الدولي املعين بإدارة املواد الكيميائيةعلى أفضل حو، ُيعرض على  مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة

 .دورته الرابعة

يف عملية النهج االسرتاتيجي، وكذلك اآلفات بإدارة مبيدات ذات الصلة املنظمة الرائدة يف املسائل  الفاو عتربوت - 5

  فيما بني منظمات األمم املتحدة املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
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 اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيقنتائج االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف   -ثالثا 

 إجراا املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة

 (؛5151مايو/أيار  51-4)جنيف،  متداولة يف التجارة الدولية

بقة عن علم على عقد االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسان - 2

مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل مباشرة بعد مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 

 .2015 /أيارمايو 15إىل  4من خالل الفرتة استكهومل يف جنيف اتفاقية و

( يف املرفق (methamidophos)امليثاميدوفوس)لآلفات إدراج مبيد  علىاألطراف يف اتفاقية روتردام ووافقت  - 2

القرارات جاء ربينما مت إإجراء املوافقة املسبقة عن علم، نا بيرهالتجارة الدولية تداوله يف الثالث من االتفاقية، مما جيعل 

 ونفينثيالو paraquat  لباراكواتابيدات آفات شديدة اخلطورة )مل نيبيد آفات إضايف )ترايكلورفون(، وتركيبتمباملتعلقة 

fenthion)  كيميائية صناعية واحدة ومادة(( أسبستوس الكريسوتيل chrysotile asbestos )،  وسيتم النظر فيها يف مؤمتر

ستعراض الكيميائي وجلنة استعراض االعقد اجتماعات جلنة على األطراف كما وافقت . 2012ألطراف القادم يف عام ا

على مواصلة تقديم الدعم املباشر فاو يف روما، وشجعت ال الفاويف مقر  2012و 2012 ي عامامللوثات العضوية الثابتة يف

 أمانة اتفاقية روتردام.إىل 

 الدورة احلادية عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات -رابعا 

 (.5151 مايو/أيار 51-4، نيويورك) 

 2015 /أيارمايو 15إىل  4 من دورته احلادية عشرة، خالل الفرتة، األمم املتحدة املعين بالغاباتمنتدى عقد  - 2

الدولي املاضية، وحتديد مستقبل الرتتيب  مس عشرةالتقدم احملرز على مدى السنوات اخل استعراضيف نيويورك بهدف 

املعين ي اعتمد اإلعالن الوزاري بشأن "الرتتيب الدول ،اجتماعا رفيع املستوى. وتضمن املنتدى املعين بالغابات

 مجلة أمورمبا يلي، ضمن ن عن الغابات ووزراء املسؤولالذي التزم مبوجبه ال"، 2015بالغابات: نصبو إىل ما بعد عام 

املستدامة  اسرتاتيجيات التنميةويف اسرتاتيجيات احلد من الفقر  اجهرادإ: تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات وأخرى

 الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتودعم عمل  ؛2015ملا بعد  الغاباتمعين بفعالية قوة وأكثر رتيب إنشاء تو؛ الوطنية

 قضايا الغابات على مجيع املستويات.بشأن التآزر ناسق وكاسرتاتيجية لتحسني الت

 عامبعد ملا الرتتيب الدولي املعين بالغابات اجمللس االقتصادي واالجتماعي "قرار اعتمد املنتدى أيضا مشروع و - 2

وتعزيزه من  2000عام حتى األعضاء على متديد والية الرتتيب الدولي املعين بالغابات وافق مبوجبه  الذي، "2015

يف التناوب بالغابات مع  املتحدة املعيننتدى األمم السنوية ملدورات تنظيم الخالل تدابري خمتلفة، مبا يف ذلك: إعادة 

 ؛2030-2017وضع خطة اسرتاتيجية للفرتة ون التنفيذ واملشورة التقنية؛ ناقشة بشأاملعلى وضع السياسات و الرتكيز
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 اتسميتهاليت سيعاد وتعزيز عملية التيسري،  ؛2000املتعلقة بالغابات حتى عام  متديد اجلدول الزمين لألهداف العامليةو

 ."احلرجيالتمويل تيسري لالعاملية شبكة ال"

طبيق تيشمل ل لشراكة التعاونية يف جمال الغاباتل األساسيةوظائف النطا  توسيع على تفا  الا وقد اكتسى - 10

، أهمية خاصة 2015خطة التنمية ملا بعد عام مجيع أنواع الغابات ومساهمة الغابات يف على لزمة قانونا املالصكوك غري 

إضفاء الطابع من خالل تعزيز الشراكة على  الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتكذلك عضاء األشجع و بالنسبة للمنظمة.

وضع واحملتملة ألعضاء إضافيني وأصحاب مصلحة آخرين؛ املضافة تقييم عضويتها والقيمة والرمسي على طرائق عملها؛ 

نشطتها املشرتكة أ؛ ومواصلة تطوير نتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتملخطة عمل تتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية 

  .وتوسيع نطاقها عيةيضااملو

حتديد إىل الشراكة التعاونية يف جمال الغابات مشروع قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي أعضاء كما دعا  - 11

الدور بمشروع القرار يقر ، بالفاو. وفيما يتعلق واحدشيا مع والية كل امت ،الشراكة التعاونيةلدعم أنشطة الالزم التمويل 

 واصل تعزيز الشراكة بالتعاون مع األعضاء اآلخرين.تبأن يوصي ، والشراكة التعاونية ملنظمة يفالذي تضطلع به االقيادي 

 


