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 والزراعة األغذيةوهذه هي مبادرة من منظمة  (؛RQ) السريعة االستجابةعلى هذه الوثيقة باستخدام رمز  االطالع ميكن

 أكثر مراعاة للبيئة اتصاالتأدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع  للتقليل إىل

 موقع املنظمة www.fao.org على وثائق أخرى على االطالع وميكن.
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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 للجنة عمل املتعدد السنواتالبرنامج 

 

 موجز

 2016- 2014تتضمن هذه الوثيقة التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعةة )اللجنةة(    

السةنوات   ةامج العمل املتعددت هيئة املكتب بر. وقد وضع2019-2016ومشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة 

والرابعةةة الثالثةةة والعشةةرين ما الةةدورتا  واعتمةةدت  2017-2014وةةة ة  ، 2015-2012غطةةي ةةة ة  ، الةة  تاألوىل

 للجنة.والعشرين 

للجنة على أساس التوجي ةات املقّدمةة مةن اللجنةة وي ةد  إىل      وأعّد برنامج العمل احلالي املتعدد السنوات  

 .2019-2016لتوجيه عمل ا يف الف ة ثابت أساس توةري 

 بةل اللجنةة  اللجنةة وتتبةع الشةكل املوضةوع مةن ق      وتعرض هذه الوثيقة كخطة متجددة ، تقدم أسةلو  عمةل    

 .2012يف عام 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 إّ  اللجنة مدعّوة إىل: 

 ، الةذ  تةت املواةقةة    2017-2014استعراض التقرير املرحلي لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات  (1)

 وإىل تقديم التوصيات ملزيد من التحسني.عليه ، وةقًا ألهداة ا العامة وواليت ا ، 

قةد  و ، واملواةقة عليه. امللحقواملبني يف  2019-2016استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات املق ح  (2)

بالنسةخة املقدمةة إىل    ترغب اللجنة يف مالحظة التغيريات يف برنامج العمةل املتعةدد السةنوات مقارنةةً    

 .باخلط املائل وحتته خطدورت ا األخرية. وتظ ر هذه التغيريات 
 

 إىل: الوثيقةميكن توجيه أية استفسارات حول مضمو  هذه 

 رئيس جلنة الزراعة
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 معلومات أساسية -أّواًل
 

برنةامج عملة ا املتعةدد    مشةروع  ( 2012مايو/أيةار   25-21استعرضت اللجنة يف دورت ةا الثالثةة والعشةرين )رومةا ،      - 1

 2017-2014 واعتمدت اللجنة برنامج عمل ا املتعةدد السةنوات الثةاني للفة ة     لته وواةقت عليه.وعّد 2015-2012السنوات 

ويتماشةى إعةداد   . (2014أكتوبر/تشةرين األّول   3 –سةبتمرب/أيلول   29كخطة متجةددة يف دورت ةا الرابعةة والعشةرين )    

من خطةة العمةل الفوريةة     72-2إىل  70-2برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات مع التوصيات الواردة يف اإلجراءات من 

مةا يتعلةق باإلطةار الةزم       تقّيد بالوترية ال  حددت ا خطة العمل الفورية يف ، ويلتجديد منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

 داول الزمنية للتقارير املرحلية ال  ترةع إىل األج زة الرئاسية. الذ  يشمله الربنامج واجل

 

شةكالال خطةوة م مةة با ةاه     للجنةة  وحسب تأكيد اللجنة ، ةإّ  برناجمي العمةل املتعةدد  السةنوات األولةني      - 2

ووّجه برنامج العمل املتعدد السنوات عمةل اللجنةة واألمانةة خةالل السةنوات األربةع       حتسني ةعالية اللجنة وشفاةيت ا. 

 إىل هيئة املكتب ، واللجنة ، واجمللس. األخرية. ورةعت األمانة تقارير مرحلية منتظمة 

 

وقةّدمت توجي ات ةا   السةنوات ،  لجنة ، يف دورت ا الرابعة والعشرين ، تنفيذ برنامج العمل املتعدد واستعرضت ال - 3

ةةر  تعزيةز الوثيقةة    إىل   ، على أساس تقرير مرحلةي مفّصةل ، مشةريةً   التالياملتعدد السنوات بشأ  وضع برنامج العمل 

 ي  تبدو أكثر اس اتيجية واستشراةًا ، اما يتي  التعاو  بني اللجا  الفنية واملتترات اإلقليمية للفاو.  حب

 

  ، شّدد املتتر يف دورته التاسعة والثالثنيالتقييم املستقل لألج زة الرئاسية للفاوتوصيات يف أعقا  استعراض و - 4

 واملساءلة ميكن أ  تتي  االستمرارية والتخطيطبرامج العمل املتعددة السنوات للجا  الفنية واملتترات اإلقليمية على أّ  "

 .  1"يف األمد الطويل يف حال حتققت قدرات ا كاملة

 

عّدت الوثيقة على أساس التوجي ات الواردة من اللجنة واجمللس واملتتر ، وت د  إىل تةوةري أسةاس ثابةت    وُأ - 5

 . 2019-2016لتوجيه عمل اللجنة يف الف ة 
 

 2016-2014التقرير املرحلي بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات: نتائج الفرتة  -ثانيًا
 

 والتخطيط للميزانيةوحتديد األولويات  االسرتاتيجية  -ألف
 

رةعت تقارير بشأ  القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرين للجنةة ، واستعرضةت واعتمةدت     - 6

 ، ما وةالر أساسًا ثابتةًا  املتتر يف دورته التاسعة والثالثنيبل من ق من جانب اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة وكذلك 

 ألولويات ، والتخطيط للميزانية يف املنظمة. لالس اتيجية ، وحتديد ا
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)الزراعة األسرية ،  الزراعة قطاعاللجنة اإلطار االس اتيجي اجلديد للمنظمة ، والقضايا الراهنة يف واستعرضت  - 7

والتكثيف املستدام لإلنتاج ، والنظم الغذائية املستدامة ، واس اتيجية الفاو لتحسني سالمة األغذيةة علةى صةعيد العةا  ،     

جةدول األعمةال العةاملي بشةأ  الثةروة      )الثروة احليوانيةة  و(؛  ، واللجنة الدولية لألرزمل مة عامليًااونظم ال اث الزراعي 

 لتنميةة االتتاةادية واالجتماعيةة   (؛ واصةال طةاعو  اجملة ات الصةغرية    ئوالربنامج العةاملي الست املستدامة ،  احليوانية

للجمعية العامة للشراكة )تقرير االجتماع الثاني  إدارة املوارد الطبيعية ، و)البيانات اجلديدة لرصد االستثمار يف الزراعة(

علةى الالئحةة الداخليةة    (؛ والتعديالت املق حة الزراعة واألمن الغذائي العاملية من أجل ال بة ، وحوكمة املياه من أجل

 للجنة. 

 

على جدول األعمال: أو القضايا املواضيعية تسع ةعاليات جانبية على صلة بالقضايا ذات األولوية اللجنة ونظالمت  - 8

؛ 2015 يف معةرض ميالنةو  ( مشةاركة األمةم املتحةدة    2؛ )األغذيةة والزراعةة املسةتدامة   بشةأ   رؤية مش كة البناء على ( 1)

الندوة الدوليةة املعنيةة بالزراعةة    ( 4)؛ 2015 عام ذية ، والزراعة املستدامة يف جدول أعمال ما بعداألمن الغذائي ، والتغ(3)

األغذيةة   نظمةة مُشةعبة املشة كة بةني    لل( االحتفةال بالةذكرى اخلمسةني    5اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذيةة؛ ) 

( املةتتر الةدولي الثةاني املعة  بالتغذيةة؛      6؛ )النوويةة والوكالة الدولية للطاقة الذريةة السةتخدام التكنولوجيةات     والزراعة

؛ مبادرة الزراعة لتحالف اهلواء النظيةف واملنةاخ  لتحسني األمن الغذائي والتخفيف من وطأة تغّير املناخ: املسار السريع (7)

 يف غر  أةريقيا.  الزراعة واألمن الغذائي : األثر على إيبوالتفشي و( 9الذكية مناخيًا؛ )الزراعة ( 8)

 

شة ب بةني هيئةات مكاتةب     املجتمةاع  اال ورةةع  التعاو  بني اللجا  الفنية للفةاو. يف تعزيز تقّدم ملحوظ وأحرز  - 9

لتعزيةز  وقةّدم توجي ةات     ،مشة كة مسةتقبلية  توصيات بإجراء أنشةطة   2015يف يونيو/حزيرا   الذ  عقد اللجا  الفنية

واالسة اتيجية املتسسةية للمنظمةة     أهدا  التنمية املستدامة ،مناقشة ومشلت النتائج الرئيسية للتنسيق التعاو . مواصلة 

 ، التةوالي دورات ةا علةى   خةالل   املعة  بالتغذيةة  نتائج املتتر الةدولي الثةاني   ل اللجا  الفنية متابعةبشأ  تغّير املناخ ، و

 للجنة الغابات. والعشرين الثالثة يف الدورة : الغابات والزراعة ، 2016عرض حالة الغابات يف العا  لعام وكذلك 

 

األمانة عن حالة تنفيةذ التوصةيات   وحتقالقت املتشرات والغايات بنجاح ونفالذت مجيع األنشطة املقّررة. وأبلغت  - 10

ضةمن البنةد   عرض التقرير على هذه الدورة للجنة للجنة الزراعة من جانب الفاو. وُيعن الدورة الرابعة والعشرين الصادرة 

 (. COAG/2016/12)الوثيقة من جدول األعمال  14

 

 إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتالة بالسياسات -باء

 

علي ةا املةتتر    وصةاد    ،باألهةدا  االسة اتيجية  تلك املتصلة اما يف ذلك   ،إىل املتتررةعت اللجنة توصيات ا  - 11

  يف دورته التاسعة والثالثني. بالكامل 
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 لعملاختطيط  -جيم

 

يتضةمن توصةيات دةددة      ،صةياغة تقريةر مةوجز   والعشرين  الرابعةأتاحت مداوالت جلنة الزراعة يف دورت ا و - 12

 . على جملس الفاو ومتترها وسيعرض  ، ة حنو اإلجراءاتموّج

 

. وأعةّد تقريةر   2017-2014للفة ة  السةنوات  على برنةامج عملة ا املتعةدد    واةقت اللجنة تلك الدورة ، وخالل  - 13

وقّدم إىل الدورة الرابعة والعشرين   ،ما بني الدورات الف ة يف 2014-2012لف ة  لربنامج العمل املتعدد السنواتمرحلي 

 املزيد من التوصيات.  للجنة الزراعة الستعراضه ورةع 

 

إىل الدورة الرابعة والعشرين  ، بوصفه وثيقة متجددة ، 2017-2014للف ة برنامج العمل املتعدد السنوات ورةع  - 14

دورة اللجنةة   على 2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات للف ة يعرض الستعراضه واملواةقة عليه. وللجنة الزراعة 

 .للمواةقة عليههذه 

 

بالتشةاور الوثيةق مةع      ،جدول أعمةال الةدورة اخلامسةة والعشةرين للجنةة الزراعةة      صياغة وتولالت هيئة املكتب  - 15

 البلدا  ، واجملموعات اإلقليمية ، واألمانة. 

 

 أساليب العمل -دال

 

الةرئيس وهيئةة    تةولالى   تالةت املصةادقة عليةه ،    الةذ  2017-2014برنامج املتعدد السنوات للفة ة  مع تاشيًا  - 16

أربعةة اجتماعةات عاديةة يف ةة ة مةا بةني        تيسةري  السةبع مجيع ةا  املكّونة من ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية  املكتب

حي  نوقشةت  اللجا  الفنية ملكاتب يف اجتماع مش ب شاركت هيئة املكتب بدعم من األمانة. ةضاًل عن ذلك ، الدورات 

للجنةة  الةدورة اخلامسةة والعشةرين    أعمةال  إلعةداد جةدول   وتفّرغت هيئة املكتب يف اجتماعني هلا قضية تعزيز التعاو . 

 الزراعة. 
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 (2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعة ) -1 امللحق

 

 األهداف العامة للجنة الزراعة -أواًل

 

وتقيةيم دوريةةة بدرجةة عاليةةة مةن االنتقائيةةة ، للمشةاكل الزراعيةةة      ةر  جلنةة الزراعةةة عمليةات اسةةتعراض     

اق اح إجراءات متفق علي ا من قبل الدول األعضاء واملنظمةة. وهةي تسةد  املشةورة للمجلةس بشةأ         ، بغرض والتغذوية

 واملةوارد الطبيعيةة   ، يف ما يتعلق بالزراعة والثروة احليوانيةة ، واألغذيةة    ،برنامج عمل املنظمة يف األجلني املتوسط والبعيد

واالقتصةادية واملتسسةية واهليكليةة املتصةلة      والفنيةة والتغذية ، مع ال كيز على مراعةاة تتلةف اجلوانةب االجتماعيةة     

وترةع توصةيات إىل املةتتر موج ةة      ،أسس متينة قائمة على. وهي تسد  مشورة 2بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام

 العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن نطا  اختصاص ا.  حنو اختاذ إجراءات يف املسائل

 

 2019-2016النتائج للفرتة  -ثانيًا

 

 وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية االسرتاتيجية  -ألف

 

 وتوةَّربالنسبة إىل املسائل ال  تع  اللجنة ،  املعا لدى املنظمة اس اتيجية واضحة وأولويات وبرامج دددة  :النتيجة

لزراعة ا يف واال اهات الرئيسية العاملية ودّركات التغيري ، أحدث املعلومات إىل اجملتمع الدولي ، بشأ  الوضع العاملي

 . والثروة احليوانية واألغذية والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية

 

 :  املتشرات والغايات

  يف جمةاالت   اما يف ذلةك اال اهةات الرئيسةية العامليةة ودّركةات التغةيري       العاملية واإلقليمية الرئيسيةالتطّورات

 ؛العادية للجنة الزراعةوجزء من الدورات  املتترات اإلقليميةمن خالل ال  مّت حتديدها ، اما ةي ا  االختصا 

   إدراج توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصلة من اإلطار االس اتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنةامج

 العمل وامليزانية يف تقرير اجمللس. 

 

بشةأ    اللجنةة  الة  ترةع ةا   تواةقيةة الدقيقةة و الواضةحة و التوصةيات  ال على حنو إجيةابي  يبح  اجمللس: املخرجات

إلعطةاء توجي اتةه    ايسةتند إلي ة   ًاثابت ًاأساس وتوةالر هذه التوصيات  ،وأولويات ا وبراجم ا وميزانيت ا اس اتيجية املنظمة

 واختاذ قراراته. 
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 : األنشطة

       لمجموعةات  ل استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاصة ا ، امةا يشةمل املسةائل ذات األهميةة املواضةيعية

 ؛اإلقليمية واجملتمع الدولي

  وغريها مةن أج ةزة   ال  حّددت ا املتترات اإلقليمية  املستجدة والقضايا ذات األولوية القصوىالقضايا معاجلة

 ؛املنظمة

  ؛الصادرة عن األج زة الرئاسية والدستورية واللجا  األخرى للمنظمةالقرارات والتوصيات استعراض 

  نطا  اختصا  اللجنة؛استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن 

    صياغة توصيات واضحة وتواةقية وحسنة التوقيت ودكمة عن االس اتيجيات واألولويات والةربامج وامليزانيةة

 يف اجملاالت الواقعة ضمن نطا  اختصا  اللجنة؛ 

 ؛عقد ةعاليات جانبية تتعلق باملسائل ذات األولوية أو القضايا املواضيعية املدرجة على جدول األعمال 

  .معاجلة قضايا دددة ذات أهمية مواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها 

 

 أساليب العمل

 مع األمانة؛  بصورة مستمرة وةّعالة تواصل الرئيس 

 جلةدول بني الةدورات بةدعم مةن األمانةة لتحديةد املواضةيع ذات األهميةة         يف ة ة ماعمل تولالي هيئة املكتب ال 

 ؛ األعمال

  ال سةّيما اجمللةس ، واللجةا  الفنيةة     والدستورية األخرى ذات الصلة يف املنظمةة  التعاو  مع األج زة الرئاسية(

 .األخرى(

 

 إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتالة بالسياسات -باء

 

ومع مراعاة األولويات اإلقليمية ، مشورة واضحة  متترها ،: استنادًا إىل توصيات اللجنة ، تسد  الفاو من خالل النتيجة

الةدول   وةةرادى وجمدية ومفيدة بشأ  املسةائل الرئيسةية التنظيميةة واملتصةلة بالسياسةات الة  تواجةه العةا  واألقةاليم          

 األعضاء ، وذلك ضمن نطا  اختصاصات ا. 

 

 :  املتشرات والغايات

 باسةتخدام املشةورة والتوصةيات لالس شةاد ب ةا يف        ،قيمة مةن مةداوالت جلنةة الزراعةة    الدول األعضاء  حتقيق

 الفاو؛ تفيد بهما  حسبواإلقليمية اإلجراءات والسياسات احمللية 

    إصدار جلنة الزراعة توصيات واضحة ودددة يف التوقيت املناسب إىل املتتر بشأ  املسائل العامليةة التنظيميةة

 واملتصلة بالسياسات يف جماالت اختصاص ا؛  

 وصيات اللجنة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات يف تقرير املتترإدراج ت. 
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 : رةع توصيات واضحة ودقيقة وتواةقية للمتتر عن األطر أو الصكوب التنظيمية واملتصلة بالسياسات.املخرجات

 

 األنشطة:

  بالسياسات والناشئة عن مداوالت ا؛رةع تقرير إىل املتتر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة 

 استعراض حالة الصكوب الدولية ذات الصلة اما يف ذلك مدونات املمارسات يف جماالت اختصا  اللجنة؛ 

       النظر يف احللول املمكنة ملتازرة اإلجراءات املش كة بني األعضاء أنفس م أو مجاعيةًا مةن خةالل الفةاو وأج ةزة

 أو الشواغل يف جماالت اختصا  اللجنة. معنية أخرى بالنسبة إىل املسائل

  ؛اللجنة اختصا يف جماالت حتديد واستعراض اال اهات اجلديدة والقضايا املستجدة 

 لبحث ا يف املتتر.صدار توصيات وتوجي ات إ 

 

 أساليب العمل

  التعاو  الوثيق مع إدارات ووحدات الفاو ذات الصلة من خالل الرئيس وهيئة املكتب؛ 

 عةن طريةق     ،الرئيس وهيئة املكتب مشاركة الةدول األعضةاء خةالل اجتماعةات ةة ة مةا بةني الةدورات         تيسري

 املشاورات. 

 

 ختطيط العمل -ثالثًا

 

 بصورة موج ة حنو اإلجراءات وشفاةة وشاملة لألطرا  املعنية. ، و: تعمل جلنة الزراعة بفعالية وكفاءةالنتيجة

 

 املتشرات والغايات:

  االحتياجات املستجدة وتستجيب هلا؛ جلنة الزراعة علىتركالز جداول أعمال  

  الفنية األخرى حسب االقتضاء؛ اللجا مع تتناسق جداول أعمال اللجنة 

       إعداد تقارير مقتضبة للجنة الزراعة وتتضمن توصيات دددة وموج ة حنةو اإلجةراءات إىل كةل مةن اجمللةس

 واملتتر؛

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

  كفالة االستمرارية يف العمل بني الدورة واألخرى؛ 

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

 

 :املخرجات

 ؛2016عام يف  2019-2016ف ة لاعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعة ل 

  2018يف عام رةع تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة . 
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 : األنشطة

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

  رئيسية؛ قضاياتركيز االجتماعات اجلانبية على 

  ؛أيضًا مع املتترات اإلقليميةوتيسري التنسيق مع اللجا  الفنية األخرى 

   من أجل تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى؛ ااملكتب وعمل هيئة حتديد طر  واضحة النتخا 

  جداول األعمال وصياغة التقرير الن ائي؛ إلعدادإيالء عناية مستمرة لل تيبات الفعالة املستخدمة 

 الدورات. يف ة ة ما بنيملشاركة االستشارية ألعضاء جلنة الزراعة يف التخطيط وعمل اللجنة تعزيز ا 

 املتشرات والغايات احملّددة يف برنامج العمل املتعدد ساليب العمل ، اما يف ذلك من خالل املنتظم أل ستعراضاال

 .السنوات
 

 :الوقتاملسائل املعلالقة واالس اتيجية ال  سيتّم تعقّب ا مع 
 

العامليةة والقضةايا   حتليةل اال اهةات   جلداول أعمال الدورات السابقة للجنةة الزراعةة ، وكةذلك    أظ ر التحليل التقييمي 

الةنظم الغذائيةة املسةتدامة ، والتغذيةة ، وتغّيةر املنةاخ ،       أّ  القضايا من قبيةل  للتنمية الزراعية اخلطة العاملية املستجدة يف 

واالبتكارات التكنولوجية ، وصغار املزارعني ، ونظم البذور الصغرية النطةا  ، واإلدارة املسةتدامة   وتكني النساء والشبا  ، 

يف صميم مناقشات جلنة الزراعة ومداوالت ا ، وال بد من تعقالب ا لطاملا كانت التنمية املستدامة للثروة احليوانية ، لل بة ، و

 مع الوقت. 

 

 أساليب العمل -رابعًا

 

عملةة ا إىل اسةةتعراض اال اهةةات العامليةةة يف السياسةةات واألنظمةةة القطاعيةةة يف جمةةاالت   تسةةتند اللجنةةة يف  

و ر  اتصاالت مع جلنة الربنةامج    ،اختصاص ا. وهي تتعاو  مع األج زة الدستورية وغريها من األج زة برعاية الفاو

ومع جلنة املالية بشأ  املسائل املالية واملتصلة بامليزانية. وتتعاو  اللجنة مع   ،بشأ  املسائل االس اتيجية وذات األولوية

مع منظمات دولية أخةرى ذات صةلة ناشةطة يف جمةاالت الزراعةة       وتتواصلأج زة رئاسية أخرى ذات صلة تابعة للفاو 

وبةدعم    ،املكتةب هيئةة  رئيس وبإشةرا  الة    ،يف ةة ة مةا بةني الةدورات    منتظمة أنشطة  وتنظالم اللجنةواألغذية والتغذية. 

 . استباقي من األمانة. وهي تشّجع وتيّسر مشاركة منظمات املزارعني والقطاع اخلا  واجملتمع املدني بصفة مراقب

 

 


