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، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 مراعاة للبيئة.والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر 

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 اجمللس

 الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة

 2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني  30روما، 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

  
 موجز

األخرى اليت تهّم والية  املنتدياتحياط اجمللس علما، عماًل باملمارسة املتبعة، بالتطورات احلاصلة يف  (1)

(. وستقدم، خالل دورة اجمللس الثالثة واخلمسني بعد املائة، عروض املنظمةمنظمة األغذية والزراعة )

 بشأن املواضيع التالية:

الرتكيز على اقرتاح إعداد  -ة العاملية من أجل الرتبة نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة للشراك (2)

 (2015يونيو/حزيران  24-22)روما،  اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة

 أهداف التنمية املستدامة - 2030خطة التنمية املستدامة لعام  (3)

 رشيدنتائج االحتفاالت بالذكرى العشرين لوضع مدونة السلوك بشأن الصيد ال (4)

 (2015أكتوبر/تشرين األول  8-7)فيغو، إسبانيا، 

 السنوات الدولية: (5)

 2015السنة الدولية للرتبة  (6)

 2016 السنة الدولية للبقول (7)

نتائج االجتماع الوزاري بشأن األمن الغذائي والتكّيف مع تغري املناخ يف الدول النامية اجلزرية الصغرية  (8)

 (2015أكتوبر/تشرين األول  16-14(، 2015)معرض "إكسبو ميالنو" 

نتائج الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  (9)

 (2015كتوبر/تشرين األول  9-5)روما، 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح اختاذها من جانب اجمللس

 فحسب. لإلحاطةتعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة 

 



2  CL 153/INF/4  

اخلطوط الرتكيز على اقرتاح إعداد  -نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة  -أوال 

 (2015يونيو/حزيران  24-22)روما،  التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة

 24إىل  22يف روما خالل الفرتة من الثالث  هااجتماعجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة عقدت ا - 1

. ونظرت اجلمعية يف مشروع املذكرة املفاهيمية عن "اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة" اليت أعدتها 2015يونيو/حزيران 

وعرضتها األمانة استجابة للطلب الذي  2015جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة يف أبريل/نيسان 

 (. 2014أكتوبر/تشرين األول  3-سبتمرب/أيلول 29ا، الزراعة يف دورتها الرابعة والعشرين )روم جلنةتقدمت به 

املنقحة للميثاق العاملي للرتبة، كما أقرها مؤمتر املنظمة يف  النسخةوقد شددت جمموعة اخلرباء الفنية على أن  - 2

، هية للعمل تتسم بطابع فضفاض وعام، تتضمن مبادئ وخطوطا توجي2015دورته التاسعة والثالثني يف يونيو/حزيران 

إلدارة املستدامة تتعلق باحمددة بشكل أكرب ل خبطوط توجيهية فنية كَموأقرت بأن امليثاق العاملي للرتبة ينبغي أن ُي

ملوارد الرتبة. وعقب التوجيهات الصادرة عن جمموعة اخلرباء الفنية، أوصت املذكرة املفاهيمية بإعداد اخلطوط 

 .رتبةالتوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة ملوارد ال

ورحبت اجلمعية باملذكرة املفاهيمية وكّلفت جمموعة اخلرباء الفنية واألمانة بتحسني هذه الوثيقة من خالل  - 3

مشاورة بالربيد االلكرتوني. وقامت جمموعة اخلرباء الفنية إجراء إدراج التعليقات املقدمة من الشركاء وبعرضها لغرض 

، بتنقيح املذكرة املفاهيمية تبعا لذلك، وصدرت النسخة 2015/أيلول بعد ذلك، يف دورة عملها الرابعة يف سبتمرب

 النهائية على اإلنرتنت على العنوان التالي:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils/Concept_Note_VGSSM.pdf



أهداف التنمية املستدامة - 2030خطة التنمية املستدامة لعام  -ثانيًا 

 هدفا من أهداف التنمية املستدامة 1447، مبا يف ذلك 2030مت املوافقة على خطة التنمية املستدامة لعام  - 4

 مناملمتدة الذي انعقد خالل الفرتة  2015قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  غاية، يف مؤمتر 169و

 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.   2015سبتمرب/أيلول  27إىل  25

بنطاق عاملي، وتنطبق على البلدان النامية واملتقدمة على السواء،  2030لعام املستدامة وتتسم خطة التنمية  - 5

وتتضمن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة بطريقة شاملة. وقد مثل املدير العام املنظمة يف مؤمتر القمة الذي مت خالله إبراز 

ع وسوء التغذية كشرط رئيسي لتحقيق والتشديد على أهمية القضاء على اجلو 2030مساهمة املنظمة يف خطة التنمية لعام 

أهداف التنمية املستدامة األخرى. كما سلط حدث جانيب مشرتك بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا الضوء على 

فعالية تكلفة مكافحة اجلوع من خالل اجلمع بني احلماية االجتماعية واالستثمارات اليت تصب يف مصاحلة الفقراء.  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils/Concept_Note_VGSSM.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils/Concept_Note_VGSSM.pdf
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وأهداف التنمية املستدامة عن وجود مواءمة  للمنظمةية أولية لرسم خرائط األهداف االسرتاتيجية وكشفت عمل - 6

وثيقة بني االثنني، وهو ما شدد بدوره على إمكانات املنظمة للمساهمة بشكل كبري يف تنفيذ إطار التنمية اجلديد من 

لربامج؛ ودعم رصد التقدم احملرز؛ وتنمية القدرات؛ خالل:  إسداء مشورة سياسية شاملة ومستندة إىل األدلة؛ وتنفيذ ا

وتعزيز البيئة املؤسسية؛ وبناء الشراكات والتحالفات. وإن العالقة الوثيقة بني األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية 

الستفادة من على مجيع املستويات، با 2015املستدامة هي مثرة مشاركة استباقية ومستمرة للمنظمة يف عملية ما بعد عام 

الرؤية الشاملة لإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة. 

ويتوقع أن تكون السنتان القادمتان باألساس مرحلة انتقالية تركز على اجلهود الوطنية الرامية إىل ترتيب  - 7

وتعبئة وسائل التنفيذ املالية وغري املالية.  ،األهداف والغايات حبسب سلم األولويات، وإعداد اخلطط وإقامة الشراكات

تهيأ املكاتب امليدانية لتعظيم فعاليتها يف دعم البلدان يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، كما أن املنظمة تشارك بشكل تو

مة.كامل مع فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت يف وضع إطار للرصد واختيار مؤشرات أهداف التنمية املستدا



 نتائج االحتفاالت بالذكرى العشرين لوضع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد -ثالثا

 (2015أكتوبر/تشرين األول  8-7)فيغو، إسبانيا، 

، عددا من األنشطة والفعاليات اليت سلطت الضوء على الذكرى العشرين 2015نظمت املنظمة، على مدى عام  - 8

لوضع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واليت توجت بتنظيم املنتدى السنوي الدولي األول الرفيع املستوى ألصحاب 

، وذلك باالشرتاك مع 2015أكتوبر/تشرين األول  8إىل  7املصلحة بشأن مصايد األمساك يف فيغو، إسبانيا، يف الفرتة من 

اجلملة واملستوردين  ، وهي الرابطة اإلسبانية لتجارConxemarاحلكومة اإلسبانية واحلكومة اإلقليمية لغاليسيا ورابطة 

واملصنعني واملصدرين يف جمال املنتجات السمكية وتربية األحياء املائية. وشارك يف هذا املنتدى العديد من الوزراء، إضافة 

وكانت املنظمة ممثلة باملدير العام  السياسات وممثلي القطاع واجملتمع املدني. وواضعياالحتاد األوروبي  إىل مفوضي

، وقد بعث املدير العام برسالة بالفيديو إىل Arni Mathiesenاملساعد إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

املنتدى.   

السائدة دوى وأهمية مدونة السلوك، ومبادرة النمو األزرق، واالجتاهات وانصب تركيز املنتدى على استمرار ج - 9

يف القطاع والتجارة، وتنمية تربية األحياء املائية، وإدارة مصايد األمساك وحقوق الصيد، والصيد غري القانوني، وسبل 

 كسب العيش، واالستدامة، وإصدار الشهادات.

عشرين ما يلي:وتشمل أهم نتائج االحتفاالت بالذكرى ال - 10
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زيادة مستوى الوعي بني واضعي السياسات والقطاع واجملتمع بشكل عام بشأن أهمية املدونة يف مواجهة  ( أ)

التحديات يف املستقبل، إضافة إىل دور مبادرة النمو األزرق يف حتقيق االستدامة، مبا يف ذلك إنشاء منتدى 

 معين بالنمو األزرق يعمل بالتعاون مع املنظمة؛قطاعي 

تلبية احلاجة إىل زيادة احلوار والتعاون بني املنظمة والقطاع اخلاص من خالل النمو األزرق والنظام  ( ب)

 احلاسوبي ملعلومات تسويق األمساك )غلوبفيش(؛

للمنظمة أن تدرج بفعالية سبل من خالهلا ميكن الطريقة اليت زيادة الوعي بدور القضايا االجتماعية و ( ت)

 ني يف جمال صيد األمساك يف البلدان النامية يف برنامج عملها.كسب العيش املستدامة للعامل

السنوات الدولية: -رابعًا 

2015السنة الدولية للرتبة  -ألف 

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة والستني القرار 2013ديسمرب/كانون األول  20يف  - 11

. وخالل يوم الرتبة العامليديسمرب/كانون األول  5يوم السنة الدولية للرتبة، و 2015الذي أعلنت مبوجبه سنة  68/232

، نظمت املنظمة عددا من األنشطة اخلاصة بالدعوة واالجتماعات اإلقليمية واملناقشات الوطنية واحللقات 2015عام 

لألراضي والرتبة، وال سيما مساهمتها يف الدراسية الدولية، وذلك إقرارا باألهمية االقتصادية واالجتماعية لإلدارة اجليدة 

 التنوع البيولوجي، واإلنتاج املستدام لألغذية، والتغذية، والتكّيف مع تغري املناخ، وتوافر املياه. وعالوة على ذلك،

اجتماعا دوليا وإقليميا ووطنيا بشأن الرتبة. 240، من خالل الشراكة العاملية من أجل الرتبة، تنظيم أكثر من سنىت

أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر إىل أصل اخلطة العاملية، إذ تشري أربعة أهداف من يف الرتبة  أدرجتوقد  - 12

، أقر أعضاء املنظمة النسخة 2015الرتبة. وخالل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اليت انعقدت يف يونيو/حزيران 

 Tekalign ، الربوفيسوروهما رمسيا تعيني السفريين العامليني للسنة الدولية للرتبةاجلديدة للميثاق العاملي للرتبة، ومت 

Mamo  والربوفيسورClaire Chenu بدور رئيسي يف رفع الوعي بالرتبة. 2015اضطلعت إسهاماتهما طوال عام  اللذين

رتبة يف الفة إىل حالة موارد ومت عرض النتائج والنواتج الرئيسية اليت أسفرت عنها السنة الدولية للرتبة إضا - 13

العامل يف إطار احلدث الذي نظمته اللجنة التوجيهية املعنية بالسنة الدولية للرتبة عشية اليوم العاملي للرتبة، وهو ما 

بالنجاح.  تكللتشكل نهاية لسنة دولية للرتبة 
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2016السنة الدولية للبقول  -باء 

، 2013املنظمة يف دورته الثامنة والثالثني املعقودة يف يونيو/حزيران  الذي اعتمده مؤمتر 6/2013عقب القرار  - 14

السنة الدولية للبقول اليت أطلقت يف وقت  2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتها الثامنة والستني، سنة 

يف املقر الرئيسي للمنظمة.   2015نوفمرب/تشرين الثاني  10الحق يف 

لإلشراف على عملية االحتفاء بالسنة الدولية وتوجيهها.  2015ومت إنشاء جلنة توجيهية دولية يف مارس/آذار  - 15

ويتمثل اهلدف األساسي من السنة الدولية للبقول يف االرتقاء مبستوى الوعي مبساهمة البقول يف حتقيق األمن الغذائي 

خالل السنة: والتغذية، مع توخي حتقيق النتائج والنواتج التالية 

النتائج:  ( أ)

زيادة املعرفة بالبقول ومساتها وقدرتها على تقديم حلول لقضايا الصحة والتجارة واالستدامة  - 1

 البيئية، واألدلة على ذلك؛

رامية إىل حتسني تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية واحمللية على صياغة السياسات والربامج ال - 2

 ها.وتنفيذ، احلالة التغذوية

:النواتج )ب(

تنظيم احلمالت/األنشطة اإلقليمية والعاملية للتوعية باملزايا التغذوية والصحية املهمة اليت تنطوي   -1

 عليها البقول؛

واستخدام البيانات املستمدة من قاعدة بيانات تركيبة األغذية بشأن البقول يف سياق السنة الدولية   -2

و إضافة قيمة إىل الوصفات املوجودة مبا يسلط الضوء على للبقول من أجل استحداث وصفات جديدة أ

من املغذيات؛ إضافة إىل إسداء املشورة إىل األعضاء عن برامج تربية النباتات اخلاصة بالبقول  احمتواه

من أجل زيادة حمتوى هذه احملاصيل من املغذيات، مبا يف ذلك ضمن سياق املشاريع والربامج 

 والسياسات الزراعية؛  

 أنشطة التوعية والدعوة بشأن الدور املهم الذي تؤديه البقول.االضطالع بو  - 3

ووضعت خطة عمل للسنة الدولية للبقول، تقدم معلومات عن األنشطة والفعاليات اخلاصة بالسنة الدولية  - 16

. 2016للبقول اليت ستنظم خالل عام 
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ية الصغرية والتكّيف مع تغري املناخ يف الدول النامية اجلزرنتائج االجتماع الوزاري بشأن األمن الغذائي  -خامسا

 (2015أكتوبر/تشرين األول  16-14، )معرض "إكسبو ميالنو"

وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية  ا، الذي اشرتك يف تنظيمه كل من حكومة إيطاليالوزاريانعقد االجتماع   -17

كسبو ميالنو إعلى هامش معرض " 2015شرين األول أكتوبر/ت 16إىل  14من املمتدة واالجتماعية واملنظمة، خالل الفرتة 

2015."

وأتاح هذا االجتماع الوزاري فرصة مهمة لتبادل التجارب يف جمالي األمن الغذائي والتغذية، على اخلصوص يف  - 18

ظل التحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية بسبب اآلثار الوخيمة لتغري املناخ. وأعاد اإلعالن الوزاري 

بتيسري إقامة منتدى ينظم كل سنتني عن األمن الغذائي والتغذوي يف  القاضيةالتأكيد على الدعوة املوجهة إىل املنظمة 

البلدان اجلزرية الصغرية النامية من أجل وضع برنامج عمل ملعاجلة حتديات األغذية والتغذية اليت تواجهها هذه 

)مسار ساموا(، وإشراك من إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية  61البلدان، وذلك متاشيا مع الفقرة 

احلكومات والبلدان اجلزرية الصغرية النامية واخلرباء الفنيني من هذه البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني يف هذه 

 العملية.

وزيرا، تعهد وزير الشوؤن اخلارجية والتعاون الدولي يف  25وخالل االجتماع، الذي شهد مشاركة أكثر من  - 19

مليون دوالر  يف حساب األمانة لصاحل أقل البلدان منوا ملواجهة تغري  2طوعية للحكومة اإليطالية قدرها إيطاليا مبساهمة 

 .املناخ الذي أطلقته املنظمة مؤخرا

وعقب االجتماع الوزاري، مت تعميم خارطة طريق إرشادية لتنفيذ برنامج العمل. وتقرتح خارطة الطريق عملية   -20

، على أن تعرض النتائج النهائية على هامش 2016ة املؤمترات اإلقليمية للمنظمة خالل عام تشاورية تنعقد خالل فرت

.2017الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة الذي سيعقد يف يونيو/حزيران 

 نتائج الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -سادسًا 

(2015أكتوبر/تشرين األول  9-5)روما، 

(؛ يف دورته 1عتمد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدةا  -21

بهدف مواصلة حتسني  2017-2016(، برنامج عمله لفرتة السنتني 2015أكتوبر/تشرين األول  9-5السادسة )روما، 

تنفيذ املعاهدة وتطويرها. ومت حتديد مسألة التنفيذ الفعال للمعاهدة، يف روح من التآزر مع الصكوك ذات الصلة، مثل 

بروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي، على أنه أولوية بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة، وسيستمر برنامج 

لقادمة.يف معاجلة هذه األولوية خالل فرتة السنتني االعمل اجلديد 

                                        
1 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
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وقد قام اجلهاز الرئاسي، خالل دورته السادسة، بتمديد والية جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة  - 22

 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها )جمموعة العمل( اليت ستستمر يف

وضع جمموعة من التدابري لتأمني زيادة املدفوعات القائمة على املستخدمني واإليرادات لصاحل صندوق تقاسم املنافع 

على املدى الطويل، باإلضافة إىل تقديم تدابري إضافية لتعزيز سري عمل بطريقة مستدامة وميكن التبؤ بها التابع للمعاهدة 

تشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية سالرئاسي أيضا على إعادة عقد اللجنة اال النظام املتعدد األطراف. ووافق اجلهاز

حات وضع آلية مساهمات من قبل االتمويل اليت ستنظر يف الرابط بني زيادة املدفوعات القائمة على املستخدمني واقرت

األطراف املتعاقدة. 

من  17بني النظام العاملي لإلعالم املنصوص عليه يف املادة القائمة وإذ أشار اجلهاز الرئاسي إىل الروابط املهمة   -23

املعاهدة والنظام املتعدد األطراف، فقد اعتمد أيضا الرؤية وبرنامج العمل املتعلقني بالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد 

ثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة النظام العاملي لإلعالم توثيق املوارد الورا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وسييسر

البحث وتربية النباتات ، إضافة إىل املعلومات املرتبطة بها، من أجل تسهيل هاونشر يف النظام املتعدد األطراف

والتدريب.

 واعتمد اجلهاز الرئاسي أيضا برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية للفرتة  -24

من املعاهدة املتعلقة حبقوق املزارعني، يدعو األطراف املتعاقدة إىل بذل  9، وقرارا بشأن تنفيذ املادة 2016-2019

بتنفيذ حقوق املزارعني ويطلب من أمني املعاهدة تيسري هذه املبادرات  للنهوضاجلهود من أجل اختاذ شتى اإلجراءات 

ذلك قرارا بشأن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وللمرة األوىل، بناء على الطلب. وأخريا، اعتمد اجلهاز الرئاسي ك

اخلاص قرارا مشفوعا بتوجيهات سياسية خاصة بالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل وفقا لدستور الصندوق واتفاق العالقة 

مع اجلهاز الرئاسي.به 


