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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

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

 

A 

 المجلس

 المائة بعد والخمسون السابعة الدورة

 2017 تموز/يوليو 10 روما،

 والزراعة األغذية منظمة والية تهم   التي المنتديات في التطورات

 
 موجز

 
ّم والية منظمة األخرى اليت هت املنتدياتحياط اجمللس علما، عماًل باملمارسةةةةةةةةةةةة املتبعة، بالتةورات ا ا ةةةةةةةةةةةلة    

 األغذية والزراعة )املنظمة(. 
 

  بشأن املواضيع التالية: عروض، لمجلسل دورة السابعة واخلمسني بعد املائةالقدم، خالل وست  

 جانب المجلساإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من 
 

  عرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس   دورته السابعة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة فحسب.ت   
 املؤمتر الدويل املعين بوضع حد إلزالة الغابات وزيادة مساحتها؛ (1)
والزراعة والعمل املتعّلق باهلجرة   املنتديات العاملية )اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة، واملنتدى  األغذيةمنظمة  (2)

 العاملي املعين باهلجرة والتنمية، وجمموعة الدول السبع(.
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 المؤتمر الدولي المعني بوضع حد إلزالة الغابات وزيادة مساحتها -أوالا 
 
 التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة املتعّلق با ياة   الّز إىل وضةةةةةةةةةةةةةةع حد إلزالة الغابات  لولمن أهداف  15 دفاهليدعو  -1

خسةةةةةةةارة الغةا   عكسعلى  2030-2017اخلةة االسةةةةةةة اتيجية لحمم املتحدة املتعّلقة بالغابات لل  ة  وتنص، 2020عام 
 .2030  املائة عاملياً  لول عام  3ا رجي وزيادة مساحته بنسبة 

 
 15 دفاهل سةةةةةةةةةةةةتوى املعين بالتنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة، سةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةتعرض املنتدى السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةي الرفيع امل2018و  عام  -2

 ، ومن املتوقع أن يقدم منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات مسةةةةاأات أسةةةةاسةةةةيةومقا ةةةةدهالتنمية املسةةةةتدامة من أهداف 
 . 2018  املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 
املتحدة  اليت تدعم عمل منتدى األمم الشةةةةةةراكة التعاوجمية   جمال الغاباتة والزراعة رئاسةةةةةةة وتتوىل منظمة األغذي -3

املعين بالغابات. وتق ح هذه الشةةةةةةةراكة التعاوجمية عقد مؤمتر دويل يعح بوضةةةةةةةع حد إلزالة الغابات وزيادة مسةةةةةةةاحتها  دف 
ورة الثالثة عشةةةةرة بالتنمية املسةةةةتدامة، عن طريق الد تقدمي تو ةةةةيات إىل اسةةةةتعراض املنتدى السةةةةياسةةةةي الرفيع املسةةةةتوى املعين

 ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. 
 
وسةةةةةةيجمع املؤمتر الدويل جمموعة واسةةةةةةعة من أ ةةةةةةحات املصةةةةةةلحة ملناقشةةةةةةة التحديات اليت تع ض ا د من إزالة  -4

من هدف التنمية املسةةةةتدامة  2-15 املقصةةةةد، وللنظر   سةةةةبل التسةةةةريع من وتمة التقدم ايرز    قيق وعكسةةةةهاالغابات 
 .2030-2017من اخلةة االس اتيجية لحمم املتحدة املتعّلقة بالغابات لل  ة  1-1 والغاية

 
( باستعراض ايرّكات الرئيسية ا الية إلزالة الغابات وسبل التصّدي هلا؛ 1وبصورة خا ة، سيقوم املؤمتر الدويل ) -5
د إلزالة الغابات زيادة املتمثلتني   وضةةةةةةةع ح الغايتني قيق  اليت تع ضبتحديد التحديات السةةةةةةةياسةةةةةةةاتية الرئيسةةةةةةةية و ( 2)

 إجرا ات أسةةةةةةةاسةةةةةةةية تتخذها البلدان واجملتمع الدويل؛أسةةةةةةةاليب للمًةةةةةةةي قدماً،  ا    ل  بالتو ةةةةةةةية بو ( 3مسةةةةةةةاحتها؛ )
ايتني إىل الدورة الثالثة الغ قا ات الالزمة لتعزيز التقدم    قيوضع السياسات واإلجر موا لة تو يات بشأن بتقدمي و ( 4)

 عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات وإىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة.
 
ة ا يواجمية والبيئة الزراعة والثرو   ا    ل ممثلون عن الوزارات ا كومية من قةاعات خمتل ة،  املؤمتروسةةيشةةار     -6

عّيات الغابات وستتم دعوة ممثلني عن شركات كبمة ومج والةاقة وغمها. ويؤدي القةاع اخلاص دوراً مهماً   ا د من إزالة
 ومنظمات  ةةةغار املنتجني. كما سةةةتشةةةار  منظمات اجملتمع املد ، ال سةةةيما منظمات الشةةةعوت األ ةةةلية، القةاع اخلاص

 .ؤمترامل  
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 منظمة األغذية والزراعة والعمل المتعل ق بالهجرة في المنتديات العالمية -ثانياا 
 )المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، والمنتدى العالمي المعني

 بالهجرة والتنمية، ومجموعة الدول السبع(
 
ًطا وثيًقا وترتبط العوامل ايركة هلا وتأثماهتا ارتبانظمة املهمة بشةةةةةةةةةةةةةةكل متزايد. املباتت اهلجرة أحد جماالت عمل  -7

باألهداف العاملية للمنظمة املتمثلة   مكافحة اجلوع و قيق األمن الغذائي وا د من ال قر   الريف وتشجيع االستخدام 
ايا اهلجرة. ، إىل جتديد التزامها  عاجلة قًةةةةةةةةةاملراجعوبادرت املنظمة،   إطارها االسةةةةةةةةة اتيجي املسةةةةةةةةةتدام للموارد الةبيعية. 

يف جز اً من هنج املنظمة املتكامل للحد من ال قر   الر  املالية والتحويالتوعلى وجه اخلصةةةةةةةةةوص، تعد مسةةةةةةةةةأليت اهلجرة 
   الريف.  املتمّثل   ا د من ال قر 3وبرجمامج العمل اخلاص باهلدف االس اتيجي 

 
 أفًةةةةةةةةةل وسةةةةةةةةةبل عي  قادرة على الصةةةةةةةةةمود   املناطق الري ية، مما يسةةةةةةةةةاهم   ا دتؤيّد املنظمة خلق ظروف و  -8

ا إىل االسةةةةةةةةةت ادة من الةاقة اإللائية للهجرة وهي ملتزمة بتعزيز املسةةةةةةةةةاأة اإل ابية  من اهلجرة الري ية. وتدعو املنظمة أيًةةةةةةةةةً
عزيز قدرة ر و قيق األمن الغذائي والتغذية وتاليت يقدمها املهاجرون والالجئون واألشخاص املشردون داخلًيا للحد من ال ق

 سبل العي  على الصمود. 
 
ت والتحويال(  سةةةةةةني األدلة بشةةةةةةأن هجرة اليد العاملة وتأثم اهلجرة 1تسةةةةةةعى املنظمة إىل: )عالوة على  ل ، و  -9

ات وأ ةةةةةةحات املصةةةةةةلحة   لحكوملالدعم ال ين وتنمية القدرات  وفمتو ( 2على سةةةةةةبل العي    املناطق الري ية؛ ) املالية
 املساأة بشكل أكثر اجمتظاما   آليات التعاون العاملية القائمة.و ( 4تعزيز ا وار بشأن السياسات؛ )و ( 3) املناطق الري ية؛

 
 ، عًةةةةةةةةةةةواً   اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة، وهي جهاز مشةةةةةةةةةةة  2014وأ ةةةةةةةةةةةبحت املنظمة منذ يوجميو حزيران  -10

 ر ةةةةة لابني الوكاالت من شةةةةأجمه تعزيز ا وار بشةةةةأن قًةةةةايا اهلجرة على املسةةةةتوى الدويل. وسةةةةتوفّر هذه العًةةةةوية للمنظمة 
 تبة على ال قرر امل  للحرص على اّطالع ا وار الدويل على األسةةةةةةةةةةةةةةبات الرئيسةةةةةةةةةةةةةةية للهجرة من املناطق الري ية وعلى ا ثا

   الريف، واألمن الغذائي، وإدارة املوارد الةبيعية.
 

وبو ةة ها عًةةو   اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة، تشةةار  املنظمة   املبادرات العاملية املعنية باهلجرة إىل جاجمب  -11
جل جرا  البحوث وتوليد املعارف من أوكاالت أخرى وتتعاون معها بشةةةةةةكل منتظم. ويرّكز التعاون بصةةةةةةورة خا ةةةةةةة على إ

 سةةةةةةبك  إجمتاج مواد التوجيه. وتقّدم املنظمة قيمة مًةةةةةةافة إىل اجملموعة من خالل خزهتا   االسةةةةةة اتيجيات املتعّلقة بسةةةةةةبل
 العي    الريف وحًورها على املستوى القةري.  
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 وتتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة   ا يت: -12
 

  واملعايم املتعّلقة باهلجرة. تعزيز تةبيق الصكو 
 .ج أكثر فعالية من أجل االستجابة بةريقة منّسقة لقًايا اهلجرة  تشجيع اعتماد هن 
 .مواجهة التحديات واالست ادة من ال رص الناشئة عن اهلجرة 

 
توسةةيع جمةاع عملها ل و شةةاركتها   اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة، اكتسةةبت املنظمة املكاجمة والتقدير الًةةروريني -13

  هذا اجملال املواضةةةةةيعي. وت عد هذه املشةةةةةاركة قناة فعالة للت اعل بةريقة أكثر اجمتظاما مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، 
  ا    ل  الصندوع الدويل للتنمية الزراعية وبرجمامج األغذية العاملي واليت اجمًمت مؤخراً إىل اجملموعة.

 
وسع للتعاون. وب ًل ، أرضيًة أروما   مقارها توجد اليتالثالثة  لمنظماتللعاملية املعنية باهلجرة وتوفّر اجملموعة ا -14

 الةةتةةنسةةةةةةةةةةةةةةةيةةق وتةةوحةةيةةةةةةةد اجلةةهةةود، ميةةكةةن ملةةنةةظةةمةةةةةةةة األغةةةةةةةذيةةةةةةةة والةةزراعةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةدوع الةةةةةةةدويل لةةلةةتةةنةةمةةيةةةةةةةة الةةزراعةةيةةةةةةةة
 النقا  العاملي  املشةةاغل املتعّلقة بالزراعة والتنمية الري ية واألمن الغذائي  مراعاةأن حيسةةنوا تعميم وبرجمامج األغذية العاملي 

كما تشار  املنظمة   االجتماعات  ات الصلة اليت تعقدها اجملموعة على املستويات اإلدارية االس اتيجية بشأن اهلجرة.  
يق مع مكاتب ة ال نية املسةةةةةةةةؤولة وتتعاون بشةةةةةةةةكل وث، الوحداملنظمةوت عد شةةةةةةةةعبة ا ماية االجتماعية    وال نية التن يذية.

 املنظمة   جميويور  وجنيف.
 

 جاجمب مشار  للمجموعة العاملية املعنية باهلجرة إىل كرئيسباإلضافة إىل  ل ، مت تعيني منظمة األغذية والزراعة   -15
،  ل  أن الدول األعًةةةةةةةةةةا    األمم . وسةةةةةةةةةةيكون العام القادم حا اً ملسةةةةةةةةةةتقبل اهلجرة2018املنظمة الدولية للهجرة لعام 

املتحدة سةةتعتمد ات اقاً عاملياً بشةةأن اهلجرة ا منة واملنتظمة والنظامية، وآخر بشةةأن الالجئني. وقد خصةةص إعالن جميويور  
نة مدوراً  ةةةةةةةةةةةرحياً للمجموعة العاملية املعنية باهلجرة   العملية اليت سةةةةةةةةةةةتؤدي إىل اعتماد االت اع العاملي بشةةةةةةةةةةةأن اهلجرة ا 

بتنظيم ة يس اجلمعية العامة وأمني عام األمم املتحدواملنتظمة والنظامية. و ًةةماً للم اوضةةات بشةةأن هذا االت اع، يقوم رئ
 . املةروحةالقًايا موجزا عن ست مشاورات مواضيعية ط لب من اجملموعة أن ت عد 

 
 موجز القًةةةةةةةةةةةةةةايا الثا  بشةةةةةةةةةةةةةةأن  رّكات اهلجرة إعدادقيادة عملية   وقد شةةةةةةةةةةةةةةاركت منظمة األغذية والزراعة  -16

 القًايا وجزمدة اإللائي(، وستساهم بنشاط   )إىل جاجمب م وضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرجمامج األمم املتح
 الرابع بشأن اهلجرة والتنمية املستدامة. 

 
غذية العاملي جرة، فر ةةاً جديدة للتعاون مع برجمامج األوتوفّر مشةةاركة املنظمة   رئاسةةة اجملموعة العاملية املعنية باهل -17

 روما   مقارها وجدت اليت املنظماتوالصندوع الدويل للتنمية الزراعية   سياع مناقشات جمموعة الدول السبع. وستعمل 
التنمية الري ية إلثرا  و فنية بشأن اهلجرة واألمن الغذائي  وثيقةمع منظمة التعاون والتنمية   امليدان االقتصادي على إعداد 

 الزراعة   جمموعة الدول السبع. النقا  الذي سيجريه وزرا 
 


