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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/474(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  - ٦٩/٢٤٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــري   ــا  إذ تشـــ ــؤرخ  ٦٥/١٧٨إىل قراراهتـــ ــمرب   ٢٠املـــ ــانون األول/ديســـ  ،٢٠١٠كـــ

كـــانون  ٢١املـــؤرخ  ٦٧/٢٢٨ و ،٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ  ٦٦/٢٢٠ و
  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرخ  ٦٨/٢٣٣  و ،٢٠١٢األول/ديسمرب 

، وخصوصـا  )١(إىل إعـالن مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين بـاألمن الغـذائي        وإذ تشري أيضـا   
شـري إىل إعـالن رومـا بشـأن     وت مبادئ روما اخلمسـة املتعلقـة بـاألمن الغـذائي العـاملي املسـتدام،      

الــذي يــوفر جمموعــة مــن اخليــارات السياســاتية واالســتراتيجيات     )٣(، وإطــار العمــل)٢(التغذيــة
الطوعيـــة الـــيت اعتمـــدت يف املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين املعـــين بالتغذيـــة املعقـــود يف رومـــا مـــن          

  ، لتستخدمها الدول حسب االقتضاء،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب   ٢١  إىل  ١٩
 ، وجـــدول أعمـــال )٤(إىل إعـــالن ريــــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة     تشـــري كـــذلك  وإذ  
ــذ جــدول أعمــال القــرن    )٥(٢١ القــرن ــامج مواصــلة تنفي ، وإعــالن جوهانســربغ  )٦(٢١، وبرن

_______________ 

 .WSFS 2009/2منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )١(

 .، املرفق األولEB 136/8 منظمة الصحة العاملية، الوثيقة )٢(

 .، املرفق الثاينEB 136/8 ، الوثيقةمنظمة الصحة العاملية )٣(

، ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤‐٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )٤(
ـــراألول، القــرارات الــيت اختــذها امل  اجمللــد ـــورات األمــم املتحــدة، رقـــم املبيــع   ؤمتـ والتصــويب)،  A.93.I.8(منشـ
 .، املرفق األول١ القرار

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٥(

 .، املرفق١٩/٢-القرار دإ )٦(
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ــتدامة   ــة املسـ ــأن التنميـ ــتدامة       )٧(بشـ ــة املسـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ ــة تنفيـ وخطـ
ــة) (خطــة ــة  ، وتوافــق )٨(جوهانســربغ التنفيذي ، )٩(آراء مــونتريي للمــؤمتر الــدويل لتمويــل التنمي

، وإعـالن الدوحـة بشـأن متويـل التنميـة:      )١٠(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام     
الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء           

 ٢٠١٠تمـاع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة لعـام        ، والوثيقة اخلتاميـة لالج )١١(مونتريي
لصـــاحل أقـــل  ٢٠٢٠-٢٠١١، وبرنـــامج عمـــل العقـــد )١٢(املعـــين باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة

والوثيقــة اخلتاميــة للمناســبة اخلاصــة الــيت نظمهــا رئــيس اجلمعيــة العامــة يف          )١٣(منــوا البلــدان
بذولــــة صــــوب حتقيــــق األهــــداف  ســــياق متابعــــة اجلهــــود امل يف ٢٠١٣أيلول/ســــبتمرب  ٢٥

  ،)١٤(لأللفية  اإلمنائية
 إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة الــذي عقــد يف  وإذ تشــري  
، املعنونــــة ٢٠١٢حزيران/يونيــــه  ٢٢إىل  ٢٠دي جــــانريو، الربازيــــل، يف الفتــــرة مــــن  ريــــو

  ،)١٥(“املستقبل الذي نصبو إليه”
ــري وإذ   ــا تشـ ــا قرإىل  أيضـ ــؤرخ  ٦٨/٣٠٩ارهـ ــبتمرب  ١٢املـ ــذي  ٢٠١٤أيلول/سـ الـ

 )١٦(تقريـر الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة          رحبت فيه ب
وقررت أن يكون مقترح الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية الـوارد يف التقريـر هـو األسـاس        

خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  يــة املســتدامة يفالرئيســي الــذي يســتند إليــه يف إدمــاج أهــداف التنم

_______________ 

 ‐ آب/أغســـطس ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٧(
والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

 .، املرفق١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٨(

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )٩(
 .، املرفق١لفصل األول، القرار )، اA.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .٦٠/١القرار  )١٠(

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )١١(

 .٦٥/١القرار  )١٢(

 ٢٠١١أيار/مـايو   ١٣‐٩تقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،         )١٣(
)A/CONF.219/7الفصل الثاين ،(. 

 .٦٨/٦القرار  )١٤(

 .املرفق، ٦٦/٢٨٨القرار  )١٥(

)١٦( A/68/970. 
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عمليـة التفـاوض احلكوميـة    خـالل   مع التسليم بأنه سُينظر أيضـا يف مـدخالت أخـرى   ، ٢٠١٥
  ة،الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العام

الـــيت  ٢٠١٤بتنفيـــذ أنشـــطة الســـنة الدوليـــة للزراعـــة األســـرية يف عـــام   ترحـــب وإذ  
يف حتقيـــق األمـــن  الزراعـــة األســـرية وزراعـــة احليـــازات الصـــغرية دور  الضـــوء علـــى ســـلطت
ــنة الدوليـــة للتربـــة عـــام   وحتســـني التغذيـــة الغـــذائي ، ٢٠١٥، وتتطلـــع إىل تنفيـــذ أنشـــطة السـ
ــطة ــة يف    وأنشـ ــاملي للتربـ ــوم العـ ــمرب،  ٥اليـ ــانون األول/ديسـ ــا إىل  كـ ــع أيضـ ــاركة وتتطلـ  مشـ
ــم ــام    األم ــو لع ــرض ميالن ــا  ٢٠١٥املتحــدة يف مع ــذي يق ــة الكوكــب  ’’م حتــت شــعار  ال تغذي
حتدي القضاء على اجلـوع: متحـدون يف سـبيل    ’’، والذي سريكز على موضوع ‘‘للحياة طاقة

  ،‘‘عامل مستدام
ــاملي      وإذ ترحــب أيضــا     ــذائي الع ــن الغ ــة األم ــة واألربعــني للجن ــدورة احلادي ــائج ال بنت

  ،)١٧(٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٨إىل  ١٣املعقودة يف روما من 
ــة     تالحــظ وإذ    ــة الثالث ــه العادي اعتمــاد رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي يف دورت

، إلعالن مـاالبو  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٧  و ٢٦والعشرين املعقودة يف ماالبو، غينيا االستوائية، يف 
 النمـو والتحـول الـزراعيني مـن أجـل حتقيـق االزدهـار املشـترك وحتسـني سـبل املعيشـة،           تسريع بشأن 

 الربنـامج الشـامل لتنميـة الزراعـة يف أفريقيـا      أيضـا الـذكرى السـنوية العاشـرة العتمـاد     الذي يصادف 
  أجل تنمية أفريقيا،    التابع للشراكة اجلديدة من

  ؛)١٨(بتقرير األمني العام علما حتيط  - ١  
االلتـزامات املقطوعة ببذل كل جهد ممكن لتحقيق األهداف اإلمنائيـة   تأكيد تعيد  -  ٢  

 األهـداف ودعما للبلـدان الناميـة، وال سـيما أكثرهـا تـأخرا عـن الركـب         ٢٠١٥لفية حبلول عام لأل
  ، وصوال إىل حتسني حياة الناس األشد فقرا؛  زال التقدم احملرز يف بلوغها متعثرا جدا  اليت ما

يف مســألة التنميـة الزراعيــة واألمـن الغــذائي    مواصــلة النظـر علــى أمهيـة   تشـدد   - ٣  
جع كذلك الدول األعضاء ومجيع أصـحاب املصـلحة علـى أن تنظـر علـى النحـو       تشوالتغذية و

  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام الواجب يف هذه املسألة عند وضع 

_______________ 

 .CFS 41 FINAL REPORTجلنة األمن الغذائي العاملي، الوثيقة  )١٧(

)١٨( A/69/279. 
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إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا السـبعني تقريـرا      تطلب  - ٤  
الـيت يشـدد عليهـا    و ٦٨/٢٣٣ار القر شدد عليهاعما يستجد من تطورات تتصل باملسائل اليت 

  ؛هذا القرار
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســبعني البنــد املعنــون    تقــرر  - ٥  

  “.التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية”
  

  ٧٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


