
July 2014  COAG/2014/14 
 

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRرمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام 

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 الزراعة جلنة
 

 الدورة الرابعة والعشرون

 9102أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  92روما، 

 للجنة عمل املتعدد السنواتالبرنامج 

 

 موجز
 

 2102-2102 الزراعلة )اللجنلة(   املتعلدد السلنوات للجنلة   ربنامج العملل  تتضمن هذه الوثيقة التقرير املرحلي ل 

. وقد وضع املكتب برنامج العمل املتعدد السلنوات األو،   2102-2102للجنة املتعدد السنوات العمل ومشروع برنامج 

ل برنامج العمل . ويتماشى 2102للجنة يف مايو/أيار  نيوالعشر  واعتمدته الدورة الثالثة 2102-2102الذي يغطي فرتة 

من خطة العمل الفوريلة لتجديلد املنظملة.     22-2و  21-2مع التوصيات الواردة يف اإلجراءات  املتعدد السنوات للجنة

كخطة متجددة  تقدم أسلوب عمل اللجنة وتتبع الشكل املوضوع من قبل  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنةوُيعرض 

 . 2102اللجنة عام 

 اللجنة من جانباختاذها املقرتح ات اإلجراء
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 
  الذي متت املوافقة عليه  وفقا 2102-2102استعراض التقرير املرحلي لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات  (0)

 ألهدافها العامة وواليتها  وإىل تقديم التوصيات ملزيد من التحسني؛

  وامللبني يف املرفلق. قلد ترغلب     واملوافقة عليله  2102-2102استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات املقرتح  (2)

اللجنة يف مالحظة التغيريات يف برنامج العمل املتعدد السنوات مقارنلة بالنسلخة املقدملة إىل دورتهلا األخلرية.      

 . باخلط املائل وحتته خطوتظهر هذه التغيريات 

 ميكن توجيه أية استفسارات حو، مضمون هذه الوثيقة إىل:

 جلنة الزراعة رئيس
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 معلومات أساسية -أواًل

 

-2102( برنامج عملها املتعدد السنوات 2102استعرضت اللجنة يف دورتها الثالثة والعشرين )روما  مايو/أيار  -0

ويتماشى إعداد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات مع التوصليات اللواردة يف اإلجلراءات    وعدلته ووافقت عليه.  2102

  وتتقّيلد بلالوترية اللد حلددتها     األغذية والزراعة )الفلاو(  منظمةد من خطة العمل الفورية لتجدي 22-2إىل  21-2من 

خطة العمل الفورية فيما يتعلق باإلطار الزمين الذي يشمله الربنامج واجلداو، الزمنيلة للتقلارير املرحليلة اللد ترفلع إىل      

  .األجهزة الرئاسية

 

يشلكل  و كلان األو،  2102-2102وكما أكدت على ذلك اللجنة  فإن برنامج العملل املتعلدد السلنوات للفلرتة      -2

خطوة مهمة حنو حتسني كفاءة جلنة الزراعة ومساءلتها. وقد متت املوافقة عليه من قبل اللجنلة خلال، دورتهلا الثالثلة     

 . 2102والعشرين يف مايو/أيار 

 

 9102-9109رتة النتائج املنشودة للف -ثانيًا
 

 وضع االسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط امليزانية -ألف

 

أساسلا متينلا لوضلع االسلرتاتيجية      الثالثة والعشرينالقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة يف دورتها وفرت  -3

كلل ملن اسللس يف دورتله اخلامسلة       واعتملده  وحتديد األولويات وختطيط امليزانية  وهو ما استعرضه وقدم عنه تقريرا

  .واألربعني بعد املائة واملؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني

 

  والقضلايا  للفلاو وقد استعرضت اللجنة على وجه اخلصوص  خال، تلك الدورة  اإلطار االسرتاتيجي اجلديلد   -2

الراهنة يف جما، الزراعة )تكثيف اإلنتاج املستدام  ومدونة السلوك بشلنن إدارة املبيلدات(  والثلروة اايوانيلة )جلدو،      

عن األعما، العاملي لدعم تنمية قطاع الثروة اايوانية املستدامة(  والتنمية االقتصادية واالجتماعية )حتسني اإلحصاءات 

(  وإدارة املوارد الطبيعية )مستقبل املوارد من األراضلي وامليلاه يف  لل    الزراعية والريفية املستدامةوالتنمية  ألمن الغذائيا

 تغري املناخ  والشراكة العاملية للرتبة(.

 

( 2102وتنعكس توصيات اللجنة يف تقارير الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األو،  -2

 (. 2102الثالثني للمؤمتر )يونيو/حزيران والدورة الثامنة و

 

جانبية حو، املسائل ذات األولوية أو املواضيعية املدرجة على جدو، األعملا،:   أحداثونظمت اللجنة مخسة  -6

( اسلتخدام الطاقلة ااراريلة    2( وضع برنامج بشنن االستهالك واإلنتاج املسلتدامني يف جملالي األغذيلة والزراعلة؛ )    0)
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املغلرب   –( اجللودة املتصللة باملصلدر: أداة للتنميلة املسلتدامة      2بيل األمن الغذائي يف البللدان الناميلة؛ )  األرضية يف س

املكافحلة الوقائيلة    –العلي  وتلوف ر امللا،     كسب الوقاية تنقذ األرواح وحتمي سبل (2والربازيل وغينيا تقدم خرباتها؛ )

( إطلال   بوابلة البيانلات لتحديلد املنلاطق      2؛ )ناجحلة جتربلة   –للجراد الصحراوي يف غلرب والا، غلرب أفريقيلا     

 اإليكولوجية الزراعية يف العامل.

 

 اسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات -باء

 

مراجعة مدونة السلوك بشنن إدارة املبيدات: ُقدمت نسلخة ددثلة ملن املدونلة إىل جلنلة الزراعلة يف دورتهلا         -2

مبسلودة حتلدي    . وقد الحظت اللجنة دورها اااسم يف التنمية الزراعيلة ورحبلت   2102الثالثة والعشرين يف مايو/أيار 

ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم  الفاوجهزة الرئاسية يف النص واقرتاح تقديم نسخة نهائية ليتم اعتمادها من قبل األ

 .املتحدة للبيئة

 

بلني ييلع أصلحاب املصللحة  فوضلت اللجنلة مكتبهلا         وأكثلر الوالً   من أجل ضمان مشاورات أوسع نطاقًا -8

قبلل إحالتهلا إىل    فلاو البإطال  عملية تهدف إىل تقديم مدونة السلوك النهائية العتمادها من قبلل األجهلزة الرئاسلية يف    

 نظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.األجهزة الرئاسية مل

 

وأصلحاب   الفلاو واختذ املكتب إجراءات فورية لالمتثا، إىل والية اللجنة  بإشلراك ييلع اللدو، األعضلاء يف      -9

نظملات واخللرباء  وبلدعم    اللبالد وامل وبعد دمج املدخالت من . 2102املصلحة  خال، شهري يوليو/متوز وأغسطس/آب 

املشرتك بني منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحلدة للبيئلة املعلين بلإدارة املبيلدات  وافلق        اخلرباء فريقتقين من 

أكتوبر/تشرين األو،  01املكتب على النص النهائي  وأعيد تسميته باسم مدونة السلوك الدولية بشنن إدارة املبيدات  يف 

  وأخلريا  ملن قبلل    2102وأقر اسلس املدونة يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األو،  .2102

 .2102املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني يف يونيو/حزيران 

 

 التخطيط الفعال لعمل جلنة الزراعة -جيم

 

ملن صلياغة تقريلر ملوجز       الثالثلة والعشلرين  يف دورتهلا   الزراعلة  داوالت جلنةمتقرير جلنة الزراعة: مكنت  -01

 .ومؤمترها الفاويتضمن توصيات دددة موجهة حنو اإلجراءات وسيعرض على جملس 

 

. ووضلع التقريلر   2102-2102وخال، تلك الدورة  وافقت اللجنة على برنامج العمل املتعدد السلنوات لفلرتة    -00

خال، الفرتة ما بني الدورتني ومت تقدميه إىل الدورة الرابعلة   2102-2102لفرتة  املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات

 .والعشرين للجنة الزراعة الستعراضه واملزيد من التوصية
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إىل اللدورة الرابعلة    2102-2102وبصفته وثيقلة متجلددة  مت تقلديم برنلامج العملل املتعلدد السلنوات لفلرتة          -02

 اضه واملوافقة عليه.والعشرين للجنة الزراعة الستعر

 

"هيئلة املكتلب" ملن الالئحلة      0امللادة  اسلتعراض  تسهيل التنسيق مع اللجان الفنيلة األخلرى: فيملا يتعللق ب     -02

من التنسيق  ةالداخلية للجنة  ونظرا إىل أن هناك العديد من القضايا على احملك وأنه ينبغي أن تكون هناك درجة معين

جلنلة الزراعلة ومكتلب جلنلة      مكتب من فق كّللس  وال سيما جلنة مشكالت السلع  وابني اللجان الفنية التابعة للمج

مشكالت السلع على تشكيل ياعة عمل مشرتكة لصياغة نسخة ميكنها أن تليب احتياجات اللجنتني. ونتيجة للذلك   

ملن قبلل اللدورة الرابعلة     مت وضع اللمسات األخرية على الالئحة الداخلية للجنلة الزراعلة ومت تقلدميها ليلتم اعتمادهلا      

 والعشرين.

 

  مذكرًة باملناقشلة اللد دارت يف اللدورة الثانيلة     والواحدة والعشرين ها العشرينيودعت جلنة الغابات يف دورت -02

يف ييلع اسلاالت ذات الصللة  مبلا يف ذللك الزراعلة        اجلهلازين والعشرين للجنة الزراعلة  إىل توثيلق التعلاون بلني     

والرتبة واملياه. وتعاونت أمانة جلنة الزراعة  بالتشاور مع رئيس اللجنة  مع جلنة الغابات لتطلوير    الغاباتاملختلطة ب

ة والعشرين للجنلة الغابلات حيل  مت حتديلد جملاالت التعلاون ذات الصللة عللى النحلو          نيوثيقة قدمت إىل الدورة الثا

 التالي:  
 

  الزراعة ونظم استخدام األراضلي األخلرى عللى مسلتوى املنلا ر      تكامل بني اإلدارة املستدامة للغابات وإحداث

 الطبيعية؛

  األمن الغذائي واستئصا، الفقر من الريف والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف ملن وطنتله وصلون التنلوع     حتقيق

 البيولوجي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية من خال، اعتماد مقاربات متكاملة؛

 دهور األراضي ومعاجلة األسباب الكامنة وراء التصحر وتدهور الغابات؛التصحر وت مكافحة 

  زيلادة وتنويلع اإلنتلاج اإليلالي ملن اخلشلب        ل الزراعة املختلطة بالغابات باعتبارها وسيلة ملن أجل  تشجيع

نظم واملكونات غري اخلشبية يف نظم اإلنتاج الريفية  مبوازاة حتقيلق منلافع بيئيلة إضلافية وتعزيلز اسلتدامة الل       

 يف زراعة ذكية مناخيًا. واملساهمة اإليكولوجية وقدرتها على الصمود

 

للجنلة بالتشلاور    الرابعة والعشلرين توىل املكتب إعداد جدو، أعما، الدورة صياغة جدو، أعما، جلنة الزراعة:  -02

 .الوثيق مع األمانة

 

 أساليب العمل -دال

 

 تعزير األنشطة ما بني الدورات: 
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الذي مت تنييلده  مت تسلهيل تسلعة اجتماعلات      2102-2102مع برنامج العمل املتعدد السنوات لفرتة  متشيًا -06

  ييلع اسموعلات اإلقليميلة السلبع     من قبل الرئيس واملكتلب  تتلنلف ملن يثللي    عادية للمكتب فيما بني الدورات 

 وبدعم من األمانة.

 

قطلاع الثلروة    ن تنفيذ جلدو، األعملا، العلاملي للدعم تنميلة     بشن الفاوعند الطلب  تلقى املكتب التحديثات من  -02

   والشراكة العاملية للرتبة  واهليئة الدولية لألرز.اايوانية املستدام

 

من أجل اافا  على الشفافية ولضمان املشاركة الكاملة من ييع اسموعات اإلقليميلة  وافلق املكتلب عللى      -08

 خال، اجتماعات مكتب جلنة الزراعة  حسب االقتضاء. األعضاء من البلدان حضور املراقبني الصامتني

 

 اإلجراء املقرتح اإلجراء املقرتح أن تتخذه اللجنة -ثالثًا

 

 إن اللجنة مدعوة إىل: -09
 

  اللذي متلت املوافقلة    2102-2102استعراض التقرير املرحلي لتنفيذ برنامج العملل املتعلدد السلنوات     أ()

 العامة وواليتها  وإىل تقديم التوصيات ملزيد من التحسني؛عليه  وفقا ألهدافها 

. قلد  امللحلق   وامللبني يف  واملوافقة عليله  2102-2102استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات املقرتح  ب()

ترغب اللجنة يف مالحظة التغليريات يف برنلامج العملل املتعلدد السلنوات مقارنلة بالنسلخة املقدملة إىل         

 باخلط املائل وحتته خط.ة. وتظهر هذه التغيريات دورتها األخري
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 (9102-9102) الزراعة برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة – 0 لحقامل
 

 9102-9102األهداف العامة للجنة الزراعة يف الفرتة  -أواًل

 

الزراعية والغذائيلة  جتري جلنة الزراعة عمليات استعراض وتقييم دورية بدرجة عالية من االنتقائية  للمشاكل  

من أجل اقرتاح إجراءات متفق عليها من قبل الدو، األعضاء واملنظمة. وهي تسدي املشورة للمجلس بشلنن برنلامج عملل    

والتغذيلة  ملع    وامللوارد الطبيعيلة    املنظمة يف األجلني املتوسط والبعيد يف ما يتعلق بالزراعة والثروة اايوانية  واألغذية

الرتكيز على مراعاة خمتلف اجلوانب االجتماعية والتقنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكليلة املتصللة بالتنميلة الزراعيلة     

والريفية بشكل عام. وهي تسدي مشورة مرتكزة إىل أسس متينة وترفع توصيات إىل املؤمتر موجهة حنو اختلاذ إجلراءات   

 .ية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن نطا  اختصاصهايف املسائل العاملية التنظيم

 

 9102-9109النتائج املتوخاة يف الفرتة  -ثانيًا
 

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف

 

تلوفري  ويلتم  لدى املنظمة اسرتاتيجية واضحة وأولويات وبرامج دددة بالنسبة إىل املسائل الد تعين اللجنة   :النتيجة

أحدث املعلومات إىل استمع الدولي  بشنن الوضع العاملي للزراعة والثروة اايوانيلة واألغذيلة والتغذيلة وإدارة امللوارد     

  الطبيعية.
 

   املؤشرات والغايات:
 

 عرض موجز عن املستجدات يف جماالت اختصاص اللجنة باعتبار ذلك جزءًا من الدورات العادية للجنلة   تقديم

 الزراعة؛

   إدراج توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصلة من اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنلامج

 العمل وامليزانية يف تقرير اسلس.
 

وتوافقية عن اسرتاتيجية املنظمة وأولوياتها وبراجمهلا وميزانيتهلا لكلي ينظلر      دقيقةرفع توصيات واضحة و :املخرجات

  فيها اسلس وتشكل أساسًا متينًا يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.
 

 :األنشطة
 

         استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاصها  مبا يشلمل املسلائل اللد تعلين بشلكل خلاص اسموعلات

 واستمع الدولي؛ اإلقليمية

 تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف اساالت الواقعة ضمن نطا  اختصاص اللجنة؛ استعراض 



7 COAG/2014/14 

 

    صياغة توصيات واضحة وتوافقية وحسنة التوقيت ودكمة عن االسرتاتيجيات واألولويات واللربامج وامليزانيلة

 يف اساالت الواقعة ضمن نطا  اختصاص اللجنة؛

 ؛نبية تتعلق باملسائل ذات األولوية أو القضايا املواضيعية املدرجة على جدو، األعما،عقد اجتماعات جا 

 القضايا احملددة ذات األهمية املواضيعية خال، الدورات املزمع عقدها. معاجلة 

 

 :طرائق العمل
 

 .تنسيق الرئيس املستمر والفعا، مع األمانة 

  األمانلة لتحديلد املواضليع ذات األهميلة بالنسلبة لوضلع جلدو،        إجراء املكتب لعمل ما بني الدورات بدعم من

 األعما،.

 

 إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات -باء

 

: استنادًا إىل توصيات اللجنة  تسدي الفاو من خال، املؤمتر ومع مراعاة األولويلات اإلقليميلة  مشلورة واضلحة     النتيجة

بشنن املسائل الرئيسية التنظيميلة واملتصللة بالسياسلات اللد تواجله العلامل واألقلاليم وكلل ملن اللدو،           وجمدية ومفيدة 

 األعضاء  وذلك ضمن نطا  اختصاصاتها. 
 

 املؤشرات والغايات:
 

            حتقيق الدو، األعضاء لقيملة ملن ملداوالت جلنلة الزراعلة باسلتخدام املشلورة والتوصليات لالسرتشلاد بهلا يف

 ؛الفاواإلجراءات والسياسات احمللية على حنو ما تشري إليه 

    إصدار جلنة الزراعة توصيات واضحة ودددة يف التوقيت املناسب إىل املؤمتر بشنن املسائل العامليلة التنظيميلة

 تصلة بالسياسات يف جماالت اختصاصها؛  وامل

 .إدراج توصيات اللجنة حو، املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات يف تقرير املؤمتر 
 

 : رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية للمؤمتر عن األطر أو الصكوك التنظيمية واملتصلة بالسياسات.املخرجات
 

 األنشطة:
 

  املؤمتر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالتها؛رفع تقرير إىل 

 استعراض حالة الصكوك الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك مدونات املمارسات يف جماالت اختصاص اللجنة؛ 

    وأجهلزة   الفلاو ال، النظر يف االو، املمكنة ملؤازرة اإلجراءات املشرتكة بني األعضاء أنفسهم أو ياعيلًا ملن خل

 يف جماالت اختصاص اللجنة. بالنسبة إىل املسائل أو الشواغل معنية أخرى
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 طرائق العمل:
 

  ذات الصلة من خال، الرئيس واملكتب؛ الفاوالتعاون الوثيق مع إدارات ووحدات 

  الدورات.مشاركة الدو، األعضاء بتسهيل من الرئيس واملكتب  من خال، املشاورات خال، فرتات ما بني 

 

 التخطيط الفعال لعمل جلنة الزراعة -ثالثًا

 

 بصورة موجهة حنو اإلجراءات وشفافة وشاملة لألطراف املعنية. ةؤوكف: تعمل جلنة الزراعة بصورة فعالة النتيجة
 

 املؤشرات والغايات:
 

 وضع جداو، عمل مرك زة للجنة الزراعة؛ 

  توصيات دددة موجهلة حنلو اإلجلراءات إىل كلل ملن اسللس       إعداد تقارير مقتضبة للجنة الزراعة وتتضمن

 واملؤمتر؛

  قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة؛ الفاوإتاحة وثائق جلنة الزراعة جبميع لغات 

 .كفالة االستمرارية يف العمل بني الدورة واألخرى 

 .مستوى مشاركة أعضاء جلنة الزراعة يف التخطيط وعمل اللجنة فيما بني الدورات 
 

 املخرجات:
 

  ؛2102يف  2102-2102لفرتة للجنة عمل املتعدد السنوات الاعتماد برنامج 

  2106يف عمل املتعدد السنوات للجنة الرفع تقرير مرحلي عن برنامج. 
 

 األنشطة:
 

 البح  يف سبل حتسني تنظيم الدورات مبا يف ذلك تفعيل االستفادة من الوقت املتاح؛ 

  والئحتها الداخلية؛استعراض يارسة اللجنة 

 تركيز االجتماعات اجلانبية على مسائل رئيسية؛ 

 تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى وأيضا مع املؤمترات اإلقليمية؛ 

 حتديد طر  واضحة النتخاب املكتب وعمله من أجل تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى؛ 

 دمة عند إعداد جداو، األعما، وصياغة التقرير النهائي؛إيالء عناية مستمرة للرتتيبات الفعالة املستخ 

 .تعزيز املشاركة االستشارية ألعضاء جلنة الزراعة يف التخطيط وعمل اللجنة فيما بني الدورات 
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 أساليب العمل -رابعًا

 

تسللتند اللجنللة يف عملللها إىل اسللتعراض االجتاهللات العامليللة يف السياسللات واألنظمللة القطاعيللة يف جمللاالت     

اختصاصها. وهي تتعاون مع األجهزة الدستورية وغريها من األجهزة برعاية الفاو وجتري اتصاالت ملع جلنلة الربنلامج    

نن املسائل املالية واملتصلة بامليزانية. وتتعاون اللجنة ملع  بشنن املسائل االسرتاتيجية وذات األولوية ومع جلنة املالية بش

ناشلطة يف جملاالت    ذات صللة  وجتري اتصاالت مع منظمات دولية أخلرى  رئاسية أخرى ذات صلة تابعة للفاوأجهزة 

ملن   اسلتباقي  الزراعة واألغذية والتغذية. وللجنة أنشطة معتادة بني الدورة واألخرى بإشلراف اللرئيس واملكتلب وبلدعم    

 األمانة. وهي تشّجع وتيّسر مشاركة منظمات املزارعني والقطاع اخلاص واستمع املدني بصفة مراقب.

 


