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تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة

(روما 21-25 ،مايو/أيار )2152
موجز

تود الدورة الثالثة والعشرون للجنة الزراعة أن حتيط اجمللس واملؤمتر علماً بالنتائج والتوصيات الصادرة عنها
بالنسبة إىل:
(أ) االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل املنظمة (الفقرات )8-6
(ب) اخليارات املتاحة للحوار بني أصحاب املصلحة دعم ًا للتنمية املستدامة للثروة احليوانية (الفقرات )11-9
(ج) التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل (الفقرة )11
(د) مستقبل املوارد من األراضي واملياه يف ظ ّل تغيّر املناخ (الفقرات )16-11
(هـ) حتسني اإلحصاءات عن األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية املستدامة (الفقرات )11-11
(و) آخر املعلومات عن مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها (الفقرات )12-11
(ز) برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات (الفقرة )16
(ح) الالئحة الداخلية للجنة (الفقرة )11
(ط) وأية مسائل أخرى (الفقرتان )13-19

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME654/A
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اإلجراء الذي يقرتح على اجمللس اختاذه
إ ّن اجمللس مدعو إىل إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن جلنة الزراعة.
اإلجراء الذي يقرتح على املؤمتر اختاذه
إنّ املؤمتر مدعوّ إىل إقرار املشروع احملدث ملدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها
اليت خضعت ملفاوضات من قبل فرق اخلرباء املعنيني بإدارة مبيدات اآلفات والتابعة للفاو وملنظمة الصحة العاملية ،مبا
يف ذلك خرباء من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومبساهمة منظمات حكومية دولية أخرى والقطاع اخلاص ومنظمات أهلية.

ميكن طلب أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Robert G. Guei

أمني جلنة الزراعة
اهلاتف+3906 5705 4920 :
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مقدمة
عقدت جلنة الزراعة دورتها الثالثة والعشرين من  11إىل  12مايو/أيار  1311يف املق ّر الرئيسي ملنظمـة األذذيـة
-1
والزراعة (الفاو) .وقد حضر الدورة  111بلداً من بني البلدان األعضاء يف اللجنة البالغ عددها  111بلداً .وشاركت بصـفة
مراقب  2من الدول األعضاء يف املنظمة والكرسي الرسولي ومنظمة واحدة من منظمات األمم املتحـدة ومنظمـة واحـدة مـن
املنظمات احلكومية الدولية و 11من املنظمات ذري احلكومية .وميكن االطالع على قائمة املشاركني وقائمـة الوثـائق علـى
1
املوقع اإللكرتوني التالي.http://www.fao.org/bodies/coag/coag23/ar/ :
-1

وألقى السيد ذرازيانو دا سيلفا ،املدير العام للمنظمة ،كلمة أمام اللجنة.

-1
"الفاو" .

وأُبلغت اللجنة بأنّ االحتاد األوروبي يشارك يف هذه الـدورة مبوجـب الفقـرتني  8و 9مـن املـادة  1مـن دسـتور

2

وعاونت جلنة الزراعة جلنة صياذة تضمّ كالً من االحتاد الروسـي ،إكـوادور ،أوذنـدا ،الـدا رك ،السـودان،
-1
عُمان ،فرنسا ،الفلبني ،كوبا ،ليسوتو ،نيوزيلندا ،هولندا (رئيساً) ،الواليات املتحدة األمريكية ،اليابان
واعتمدت اللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين املعدلني .ويـرد جـدول األعمـال يف املرفـق ألـف .واتفـق
-2
األعضاء على مناقشة الوثيقتني  COAG/2012/INF/13و COAG/2012/INF13Add.1وعلى االستماع إىل البيانات
املتعلقة باحلواجز أمام التجارة والوصول إىل األسواق وبالوثيقة  COAG/2012/INF/15يف إطـار البنـد  11مـن جـدول
األعمال – أية مسائل أخرى.
االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل منظمة األغذية والزراعة
 - 6رحبّت اللجنة بعملية التفكري االسرتاتيجي اليت أطلقها املدير العام لتحديد التوجه اإلسرتاتيجي ملنظمة
األذذية والزراعة يف املستقبل ،ولإلسهام يف مراجعة اإلطار اإلسرتاتيجي احلالي للمنظمة ،باإلضافة إىل إعداد خطة
العمل املتوسطة األجل للفرتة .1311-1311
 - 1وقد أكدت اللجنة جدوى التحديات العاملية والتحديات السبعة الرئيسية 3باعتبارها النتيجة األوىل للعملية،
وأشارت إىل ما يلي:
(أ)

تندرج التحديات السبعة الرئيسية بشكل عام يف إطار والية جلنة الزراعة ال سيما
التحديات  1و 1و 1و6؛

 1الوثيقتان  COAG/2012/INF/2و COAG/2012/INF/3
 2الوثيقة COAG/2012/INF/4
 3الوثيقة  COAG 2012/2وامللحق اإللكرتوني .COAG 2012/2
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(ب)

انطبقت التحديات املستخرجة من االجتاهات على األعضاء والشركاء والكيانات املشاركة يف التنمية
الزراعية على مستوى العامل ،ومل متثل بالضرورة جماالت تركيز لعمل املنظمة وحدها؛

(ج)

خضعت الصياذة احلالية لالجتاهات العاملية والتحديات الرئيسية ملزيد من البلورة خالل عملية
التفكري اإلسرتاتيجي ،مبا يف ذلك عرب التشاور مع األجهزة الرئاسية؛

(د)

برزت احلاجة ،من أجل بلورة األهداف اإلسرتاتيجية املقبلة للمنظمة ،إىل حتليل كل من التحديات
املتصلة باخلصائص األساسية للمنظمة ووظائفها األساسية وميزاتها النسبية؛

(هـ)

برزت احلاجة إىل الربط بصورة واضحة بني األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة والعمل امليداني لرتمجة
عمل املنظمة التنظيمي واملعياري على املستوى القطري؛

(و)

من الضروري حتديد شراكات هادفة وعقدها مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة ،ومنظمات
اجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص لبلوغ األهداف اإلسرتاتيجية يف املستقبل؛

(ز)

وفيما يُنظر يف برنامج العمل لفرتة السنتني  1311-1311يف سياق اإلطار اإلسرتاتيجي احلالي ،مثة
حاجة إىل حتديد كيفية ترمجة التحديات املشار إليها إىل أهداف إسرتاتيجية مشرتكة يف النصف
الثاني من عام .1311

 - 8وقد أبرزت اللجنة جماالت األولويات الفنية التالية اليت تشملها واليتها لتُضمّن يف إطار التحديات الرئيسية
لصياذة األهداف اإلسرتاتيجية اجلديدة وخطط العمل والربامج املتصلة بها من أجل عمل املنظمة يف املستقبل:
(أ)

زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيتني املستدامتني بطريقة مستدامة بيئياً من خالل إدارة ناجعة للمياه،
واألراضي وموارد الطاقة ،وصون املوارد الوراثية واستخدامها ،والتكيف مع تغري املناخ؛

(ب)

إيالء االهتمام لزيادة إنتاج احملاصيل الغذائية الرئيسية كاألرزّ والقمح ،واالهتمام باحملاصيل ذري
التقليدية؛

(ج)

العناية باآلفات النباتية واألمراض احليوانية العابرة للحدود ،وسالمة األذذية والعمل املتصل بها
لوضع املواصفات وبناء القدرات من خالل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي؛

(د)

حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمالي اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية؛

(هـ)

بذل اجلهود ملكافحة الفاقد من األذذية بعد احلصاد واهلدر يف السلسلة الغذائية؛

(و)

تعزيز قدرة سبل املعيشة الريفية على مقاومة التهديدات واألزمات؛

(ز)

وضع إحصاءات زراعية يعوّل عليها ونشرها؛

(ح)

تيسري تقاسم املعارف الزراعية املستندة إىل األدلة ،وبناء القدرات ،ونقل التكنولوجيا مبا يف ذلك
ألذراض االبتكار التكنولوجي على ذرار التكنولوجيا البيولوجية؛

(ط)

وضع نظم ذذائية أكثر استيعاب ًا وفعالية؛

(ي)

التصدي لقضايا النفاذ إىل األسواق وتشويه التجارة بالسلع الغذائية األساسية؛

(ك)

محاية األنشطة املتصلة بنظم الرتاث الزراعي اهلامة عاملي ًا وتقديم الدعم هلا.
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اخليارات املتاحة للحوار بني أصحاب املصلحة دعماً للتنمية املستدامة للثروة احليوانية
-9

4

إ ّن اللجنة:
(أ)

أقرّت بأهمية املشاورات مع أصحاب مصلحة متعددين واقرتحت إجراءات لدعم التنمية املستدامة
لقطاع الثروة احليوانية من أجل حتفيز حتسني أداء هذا القطاع بصورة موجّهة؛

(ب)

شجّعت البلدان األعضاء على التعاون مع جدول األعمال العاملي ودعمه وعلى اإلقرار بهذه العملية على
أنها مساهمة ملموسة من أجل "اقتصاد أخضر بفضل الزراعة" والعمليات احلكومية الدولية ذات
الصلة (على ذرار مؤمتر ريو)13+؛

(ج)

أيّدت جدوى األولويات املواضيعية 5اليت اتفق عليها أصحاب املصلحة مع تسليط الضوء على ضرورة
حتديد األولويات اإلقليمية واألولويات املواضيعية األخرى؛

(د)

أوصت "الفاو" مبواصلة التزامها املركزي يف هذه املبادرة املتعددة أصحاب املصلحة وبالعمل كأمانة هلا
إذا دعت احلاجة؛

(هـ)

طلبت إىل األمانة رفع تقرير مرحلي إىل الدورة املقبلة للجنة عن التقدم يف جدول األعمال العاملي وعن
أي احتياجات الختاذ اإلجراءات احلكومية الدولية ذات الصلة وأرجأت إىل وقت الحق البتّ يف
إنشاء جهاز فرعي تابع للجنة الزراعة وخمتص بقضايا قطاع الثروة احليوانية.

 -13وأقرّت اللجنة باحلاجة إىل إرساء نظام جديد وعملي إلدارة جدول األعمال العاملي وطلبت مزيدًا مـن املعلومـات
عن تطوير هذا النظام وعالقته بلجنة الزراعة.
 -11واطّلعت اللجنة على االقرتاح الذي يقضي بأن تعقد األمانة اجتماعاً للجهات املاحنة للبحث يف إمكانية حشد
مزيد من املوارد من خارج امليزانية.
التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل

6

 -11نظرت اللجنة يف التقرير املرحلي عن تنفيذ إسرتاتيجية التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل باستخدام نهج
النظام اإليكولوجي وبيئة مشجّعة (اإلسرتاتيجية) واليت أيّدتها اللجنة يف دورتها الثانية والعشرين.

 4الوثيقة COAG/2012/4 Rev.1

 5الوثيقة  ،COAG/2012/4 Rev.1الفقرة ( 11الصفحتان  1و)8
 6الوثيقة COAG/2012/5

6
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وإ ّن اللجنة:
(أ)

الحظت التقدم احملرز يف تنفيذ اإلسرتاتيجية وأهمية املقاربة الشاملة اليت جتمع بني االستدامة
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لإلنتاج ،مبا يف ذلك احلاجة إىل إجراءات مكمّلة على امتداد السلسلة
الغذائية ونظم ذذائية مستدامة؛

(ب)

أوصت بأن تنظر البلدان األعضاء يف "الفاو" يف نهج "احلفظ والتوسع" لإلنتاج املستدام والبحث يف
إمكانية مراعاة اجلوانب اليت تزيد من استدامة قطاعها الزراعي وذلك يف ضوء اسرتاتيجياتها الوطنية
للتنمية الزراعية لكن من دون املساس بها .وشددت على أنه يتعيّن ،يف ضوء األولويات واالحتياجات
الوطنية ،إيالء عناية خاصة لدمج اإلجراءات اخلاصة باإلنتاج املستدام مع تلك املتصلة بالتغذية
والفاقد من األذذية والنفايات وتفعيل استخدام املياه وصون املوارد الوراثية واستخدامها وصحة الرتبة؛

(ج)

الحظت مواضيع العمل املتكامل املقرتحة للفرتة  .1312-1311وشجّعت البلدان على الرتكيز على
املقاربات املتكاملة لإلنتاج املستدام مبا يف ذلك ،يف ضوء األولويات واالحتياجات الوطنية ،النظم
املستندة إىل األرزّ والنظم املشرتكة بني احملاصيل والثروة احليوانية واألنشطة اليت ترمي إىل زيادة
القدرة على مقاومة تغيّر املناخ .وشددت على أنّه يتعيّن بلورة العِرب املستفادة وأفضل املمارسات،
ال سيما املتعلق منها باملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية وبالنساء ،وتشاطرها بني خمتلف
أقاليم "الفاو"؛

(د)

أكدت احلاجة إىل جمموعة واسعة من الشراكات مبشاركة القطاعني العام واخلاص ومبا يشمل
اجملتمع املدني ومنظمات املزارعني والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومراكز اجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية؛

(هـ)

أكدت جمددًا دعمها لإلسرتاتيجية بعنوانها اجلديد تكثيف اإلنتاج املستدام.
مستقبل املوارد من األراضي واملياه يف ظلّ تغيّر املناخ

7

 -11اتفقت اللجنة على أنه يتعيّن على "الفاو" أن تسعى إىل ضمان توافر معلومات ومعارف كافية وموثوق بها
وحمايدة عن اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية لألذذية والزراعة جلميع البلدان األعضاء من أجل مساعدتها يف اختاذ
القرارات املتصلة بالسياسات وإجراء التدخالت الالزمة يف جمالي األذذية والزراعة على املستويات الوطنية واإلقليمية
والعاملية يف ظ ّل تغيّر املناخ .وينبغي أن حترص املنظمة على تأمني توافق علمي واسع النطاق ملساندة املعارف املتاحة.

 7الوثيقة COAG/2012/7
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 -12وأوصت اللجنة "الفاو" أن تعمل ،بالتعاون مع البلدان األعضاء ومع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية
املعنية ومع مؤسسات األحباث والتكنولوجيا وكذلك مع القطاع اخلاص ومنظمات املزارعني ،على إسناد األولوية
القصوى ملا يلي:
(أ)

تطوير أدوات ومنهجيات ،وعند الطلب تقديم املساعدة الفنية واملشورة ،لوضع اخلطط الوطنية اخلاصة
باملوارد الطبيعية لألذذية والزراعة وإدارتها يف ظلّ ظروف مناخية وإدارية خمتلفة ،مع العناية بشكل
خاص باملزارع األسريّة واملُزارِعات؛

(ب)

إجراء حتليل للمنظورات اإلقليمية والعاملية املتصلة حبالة املوارد الطبيعية لألذذية والزراعة
واستخدامها املستدام يف ظلّ ظروف مناخية وإدارية خمتلفة.

 -16واطّلعت اللجنة على اقرتاح إنشاء وحدة تنسيق مصغّرة معنية باملنظورات اإلقليمية والعاملية اخلاصة باملوارد
الطبيعية لألذذية والزراعة .وينبغي أال يؤدي وجود هذه الوحدة إىل تكرار العمل الذي تقوم به املؤسسات القائمة حالياً.
ويتعيّن عند إنشاء هذه الوحدة حتديد اختصاصاتها بشكل واضح مبا يف ذلك أهدافها وأنشطتها ونطاق عملها وموقعها
واحتياجاتها املالية وينبغي إحالة االقرتاح إىل األجهزة الرئاسية املختصة يف "الفاو" مع إمكانية إقراره.
حتسني اإلحصاءات عن األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية املستدامة

8

 -11قامت اللجنة مبراجعة خطة العمل لتحسني اإلحصاءات على املستويات الوطنية الفرعية والوطنية واإلقليمية
والعاملية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية املستدامة وإدارتها ،وأقرّت خطة العمل هذه.
 -18والحظت اللجنة أنه ،إىل جانب حتسني اإلحصاءات الزراعية على املستويات الوطنية ،سوف تفيد خطة
العمل أيض ًا نظام املعلومات عن األسواق الزراعية.
 -19وأثنت اللجنة على "الفاو" وعلى الشركاء كافة الذين ساهموا يف ما حتقق من تقدم حتى اآلن من أجل تنفيذ
هذه املبادرة.
 -13ودعت اللجنة الدول األعضاء إىل النظر يف إمكانية تطبيق خطة العمل وتعزيز التزاماتها بتحسني نظمها الوطنية
لإلحصاءات الزراعية من خالل تأمني القدر الكايف من املوارد.
 -11ودعت اللجنة الشركاء من أصحاب املوارد إىل حشد القدر الكايف من املوارد لسدّ الثغرات املوجودة من أجل
تنفيذ خطة العمل.

 8الوثيقة COAG/2012/8
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آخر املعلومات عن مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها

9

 -11رحّ بت اللجنة مبشروع مدونة السلوك الدولية احملدّثة لتوزيع مبيدات اآلفات واستخدامها وباقرتاح عرض
املدونة بصيغتها النهائية على األجهزة الرئاسية يف "الفاو" ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بغرض
اعتمادها.
 -11وأقرّت اللجنة بأن حتديث املدونة يتطلب موافقة املؤمتر الذي حتيل إليه جلنة الزراعة هذه املدونة .وبناء على
ذلك ،استعرضت اللجنة تعديالت املدونة اليت تفاوضت بشأنها جمموعات اخلرباء املعنية بإدارة املبيدات التابعة
للمنظمة ومنظمة الصحة العاملية ،مبشاركة خرباء من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومع مساهمات من منظمات حكومية
دولية أخرى ومن القطاع اخلاص واملنظمات ذري احلكومية ،خالل االجتماعات اليت عقدتها يف عامي  1313و1311
ويف ما بني الدورات.
-11

وإ ّن اللجنة:
(أ)

أثنت على العمل الذي أجنز حتى اآلن بشأن حتديث املدونة؛

(ب)

عرضت عدداً من التعليقات واألسئلة الفنية وقدمت اقرتاحات للتعديل يف الوثيقة؛

(ج)

وقررت أن تتاح للبلدان الفرصة للمشاركة يف تعديل مشروع املدونة كجزء من عملية التشاور الشاملة
يف ما بني البلدان وأصحاب املصلحة كافة.

 -12وفوّضت اللجنة مكتبها حتديد طرق إجراء املشاورات الشاملة من أجل إعداد النص املنقّح الذي سيُعرض على
جملس املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاني  1311بهدف اعتماده من قبل الدورة الثامنة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف عام
 1311ومبا يُفسح الوقت الكايف لعرضه يف االجتماعات الالحقة لألجهزة الرئاسية ملنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة.
برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات
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 -16راجعت اللجنة ،وعدّلت ووافقت على مشروع برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة  .1312-1311وترد
النسخة املعدلة ضمن املرفق باء.

 9الوثيقة COAG/2012/6
 10الوثيقة COAG/2012/3
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الالئحة الداخلية للجنة
 -11نظرت اللجنة يف الوثيقة  ،COAG/2012/9ومل توافق على التعديالت املقرتحة على الالئحة الداخلية ،وقد
وافقت اللجنة على ما يلي:
(أ)

توسيع عضوية مكتب جلنة الزراعة من ثالثة إىل سبعة أعضاء مع ممثل واحد من كل جمموعة
إقليمية.

(ب)

تعليق العمل باملادة  1من الالئحة الداخلية ،من خالل تصويت امسي يتطلب ثلثي األصوات املدىل
بها إفساحاً يف اجملال النتخاب رئيس وتوسيع عضوية املكتب؛ وإرجاء النظر يف التعديالت املقرتحة
على الالئحة الداخلية حتى انعقاد دورتها الرابعة والعشرين؛ وتكليف املكتب املوسع التفاوض حول
وثيقة توافقية قبل انعقاد الدورة القادمة.

(ج)

يف حال تعذر على الرئيس ترؤس أي من االجتماعات ،على املكتب أن خيتار من بني أعضائه رئيسًا
مناوباً.
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

-18
اللجنة.

قررت اللجنة عقد دورتها الرابعة والعشرين يف روما عام  1311يف موعد حيدده املدير العام بالتشاور مع رئيس
أية مسائل أخرى

-19

11

وافقت اللجنة على مبادرة إنشاء شراكة الرتبة العاملية ،ورحّبت بآخر املعلومات اليت قدمتها األمانة.

 -13واقرتحت اللجنة تشكيل جمموعة عمل مفتوحة العضوية للنظر يف اختصاصات شراكة الرتبة العاملية قبل رفعها
إىل األجهزة الرئاسية يف منظمة األذذية والزراعة.
انتخاب رئيس الدورة ونوّابه
 -11عُرض على اللجنة ترشيحان ملنصب رئيس جلنة الزراعة هما السيد ( François Pythoudسويسرا) والسفري
السيد ( Mario Arvelo Caamañoاجلمهورية الدومينيكية).

 11الوثيقة ،COAG/2012/INF/13والوثيقة COAG/2012/INF/13 Add.1
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 -11وانتخبت اللجنة باالقرتاع السري السفري السيد
انتخاب أعضاء املكتب اآلتية أمساؤهم:







Mario Arvelo Caamaño

السيدة  ،Monique Ouli Ndongoالكامريون (إفريقيا)؛
السيدة  ،Sultana Afrozبنغالديش (آسيا)؛
السيد  ،François Pythoudسويسرا (أوروبا)
السيد حممد الطيب الفقي النور ،السودان (الشرق األدنى)
السيد  ،Michael Michenerالواليات املتحدة األمريكية (أمريكا الشمالية)
السيد  ،Matthew Worrellأسرتاليا (جنوب ذرب احمليط اهلادئ)

رئيسا للجنة الزراعة .ومت
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة
املسائل االستهاللية
-1
-1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة
تعيني رئيس جلنة الصياذة واألعضاء فيها
أولويات العمل التقين للمنظمة

-1
-1
-2
-6
-1

االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل منظمة األذذية والزراعة
اخليارات املتاحة للحوار بني أصحاب املصلحة دعم ًا للتنمية املستدامة للثروة احليوانية
التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل
مستقبل املوارد من األراضي واملياه يف ظ ّل تغيّر املناخ
حتسني اإلحصاءات عن األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية املستدامة
مسائل السياسات واملسائل التنظيمية

-8

آخر املعلومات عن مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها
أية مسائل أخرى

-9
-13
-11
-11
-11
-11

برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات
الالئحة الداخلية للجنة
موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة
أية مسائل أخرى
انتخاب رئيس الدورة الرابعة والعشرين ونوّابه
اعتماد التقرير
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املرفق باء
برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعة
أوالً  -األهداف العامة للجنة الزراعة يف الفرتة

2151-2152

جتري جلنة الزراعة عمليات استعراض وتقييم دورية بدرجة عالية من االنتقائية ،للمشاكل الزراعية والغذائية
من أجل اقرتاح إجراءات متفق عليها من قبل الدول األعضاء واملنظمة .وهي تسدي املشورة للمجلس بشأن برنامج عمل
املنظمة يف األجلني املتوسط والبعيد يف ما يتعلق بالزراعة والثروة احليوانية ،واألذذية والتغذية ،مع الرتكيز على مراعاة
خمتلف اجلوانب االجتماعية والتقنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام.12
وهي تسدي مشورة مرتكزة إىل أسس متينة وترفع توصيات إىل املؤمتر موجهة حنو اختاذ إجراءات يف املسائل العاملية
التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
ثانياً  -النتائج املتوخاة يف الفرتة

2151-2152

ألف  -اإلسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية
النتيجة :لدى املنظمة إسرتاتيجية واضحة وأولويات وبرامج حمددة بالنسبة إىل املسائل اليت تعين اللجنة.
املؤشرات والغايات:
 تقديم عرض موجز عن املستجدات يف جماالت اختصاص اللجنة باعتبار ذلك جزءاً من الدورات العادية
للجنة الزراعة؛
 إدراج توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصلة من اإلطار اإلسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل
وبرنامج العمل وامليزانية يف تقرير اجمللس.
املخرجات :رفع توصيات واضحة ومقتضبة وتوافقية عن إسرتاتيجية املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتها لكي ينظر
فيها اجمللس وتشكل أساساً متين ًا يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.
األنشطة:
 استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاصها ،مبا يشمل املسائل اليت تعين بشكل خاص اجملموعات
اإلقليمية واجملتمع الدولي؛
 استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛

12

املادة (6- 11أ) و(ب) من النصوص األساسية.
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 صياذة توصيات واضحة وتوافقية وحسنة التوقيت وحمكمة عن االسرتاتيجيات واألولويات والربامج وامليزانية
يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛
 عقد اجتماعات جانبية حول املسائل ذات األولوية أو الرئيسية املدرجة على جدول األعمال.
باء  -إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات
النتيجة :استناداً إىل توصيات اللجنة ،تسدي "الفاو" من خالل املؤمتر ومع مراعاة األولويات اإلقليمية ،مشورة واضحة
وجمدية ومفيدة بشأن املسائل الرئيسية التنظيمية واملتصلة بالسياسات اليت تواجه العامل واألقاليم وكل من الدول
األعضاء ،وذلك ضمن نطاق اختصاصاتها.
املؤشرات والغايات:
 حتقيق الدول األعضاء لقيمة من مداوالت جلنة الزراعة باستخدام املشورة والتوصيات لالسرتشاد بها يف
اإلجراءات والسياسات احمللية واإلقليمية على حنو ما تشري إليه "الفاو"؛
 إصدار جلنة الزراعة توصيات واضحة وحمددة يف التوقيت املناسب إىل املؤمتر بشأن املسائل العاملية التنظيمية
واملتصلة بالسياسات يف جماالت اختصاصها؛
 إدراج توصيات اللجنة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات يف تقرير املؤمتر.
املخرجات :رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية للمؤمتر عن األطر أو الصكوك التنظيمية واملتصلة بالسياسات.
األنشطة:
 رفع تقرير إىل املؤمتر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالتها؛
 استعراض حالة الصكوك الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك مدونات املمارسات يف جماالت اختصاص اللجنة؛
 النظر يف احللول املمكنة ملؤازرة اإلجراءات املشرتكة بني األعضاء أنفسهم أو مجاعياً من خالل منظمة "الفاو"
وأجهزة معنية أخرى بالنسبة إىل املسائل أو الشواذل يف جماالت اختصاص اللجنة.
ثالثاً  -التخطيط الفعال لعمل جلنة الزراعة
النتيجة :تعمل جلنة الزراعة بصورة فعالة وكفؤة بصورة موجهة حنو اإلجراءات وشفافة وشاملة لألطراف املعنية.
املؤشرات والغايات:
 وضع جداول عمل مركّزة للجنة الزراعة؛
 إعداد تقارير مقتضبة للجنة الزراعة وتتضمن توصيات حمددة موجهة حنو اإلجراءات إىل كل من اجمللس
واملؤمتر؛
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 إتاحة وثائق جلنة الزراعة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة؛
 كفالة االستمرارية يف العمل بني الدورة واألخرى؛
 مستوى مشاركة األعضاء يف جلنة الزراعة يف التخطيط ويف عمل اللجنة بني الدورة واألخرى.
املخرجات:
 اعتماد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات يف 1311؛
 رفع تقرير مرحلي عن برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات يف .1311
األنشطة:







البحث يف سبل حتسني تنظيم الدورات مبا يف ذلك تفعيل االستفادة من الوقت املتاح؛
تركيز االجتماعات اجلانبية على مسائل رئيسية؛
تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى ومع املؤمترات اإلقليمية أيضاً؛
حتديد طرق واضحة النتخاب املكتب وعمله من أجل تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى؛
إيالء عناية مستمرة للرتتيبات الفعالة املستخدمة عند إعداد جداول األعمال وصياذة التقرير النهائي؛
تعزيز مشاركة األعضاء يف جلنة الزراعة والتشاور معهم بالنسبة إىل التخطيط وعمل اللجنة بني الدورة
واألخرى.
رابعاً  -أساليب العمل

تستند اللجنة يف عملها إىل استعراض االجتاهات العاملية يف السياسات واألنظمة القطاعية يف جماالت
اختصاصها .وهي تتعاون مع األجهزة الدستورية وذريها من األجهزة برعاية منظمة "الفاو" وجتري اتصاالت مع جلنة
الربنامج بشأن املسائل اإلسرتاتيجية وذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل املالية واملتصلة بامليزانية .وتتعاون
اللجنة مع أجهزة خمتصة أخرى يف "الفاو" وتراعي التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية
املعنية بالتدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية ،مبا يف ذلك التمثيل (عُرض تقرير جمموعة العمل على الدورة
السابعة والثالثني للمؤمتر يف يونيو/حزيران – يوليو/متوز  )1311وجتري اتصاالت مع منظمات دولية أخرى ناشطة يف
جماالت الزراعة واألذذية والتغذية .وللجنة أنشطة معتادة بني الدورة واألخرى بإشراف الرئيس واملكتب وبدعم من
األمانة .وهي تشجّع وتيسّر مشاركة منظمات املزارعني والقطاع اخلاص واجملتمع املدني بصفة مراقب.

