
August 2020 COAG/2020/4 

 

ND381/A 

A 

 

 الزراعة جلنة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020 أكتوبر/تشرين األول 2 -سبتمرب/أيلول 28

 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة 

 موجز

ومشـروع بــر�مج  2021-2018 تعـرض هـذه الوثيقـة التقريـر املرحلـي لـرب�مج عمــل جلنـة الزراعـة املتعـدد السـنوات للفـرتة
ا إىل وقد أعّد بر�مج العمل احلايل املتعدد السنوات للجنة اسـتنادً . 2023-2020 للفرتة للجنة العمل املتعدد السنوات

. وتعــرض هــذه 2023-2020 التوجيهــات الــواردة مــن اللجنــة ويهــدف إىل تــوفري أســاس متــني لتوجيــه عملهــا يف الفــرتة
 .2012اللجنة فعًال يف عام  الوثيقة ابعتبارها خطة متجددة، تقّدم أسلوب عمل اللجنة وتتبع الشكل الذي وضعته

 اللجنة قبلاإلجراءات املقرتح اختاذها من 
 إّن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 
ا لواليتهــا وفقـًـ  2021-2018عليــه للفــرتة  صــادقبشــأن تنفيــذ بــر�مج العمــل امل اســتعراض التقريــر املرحلــي •

 وأهدافها العامة.
 ، على حنو ما هو وارد يف امللحق.2023-2020واملصادقة على بر�مج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة  •

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Ariella Glinniالسيدة 
 أمينة جلنة الزراعة

 51199 570 06 39+∫ اتفهلا
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 املعلومات األساسية - ااثنيً 
)، ابستعراض مشروع بر�مج عملها املتعدد 2012مايو/أ�ر  25-21اللجنة، يف دورهتا الثالثة والعشرين (قامت  -1

 وتعديله واملوافقة عليه. واعتمدت بر�مج عملها املتعدد السنوات الثاين للفرتة  2015-2012السنوات للفرتة 
أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  29(، ابعتباره خطة متجّددة، يف دورهتا الرابعة والعشرين 2014-2017
 30-26يف دورهتا اخلامسة والعشرين ( 2019-2016)، وبر�مج عملها املتعدد السنوات الثالث للفرتة 2014

 5-1يف دورهتا السادسة والعشرين ( 2021-2018الرابع للفرتة  وبر�مج عملها املتعدد السنوات) 2016سبتمرب/أيلول 
). ويتماشى إعداد بر�مج عمل اللجنة املتعدد السنوات مع التوصيات الواردة يف اإلجراءات 2018ول أكتوبر/تشرين األ

ويتقّيد ابلوترية اليت حّددهتا خطة العمل ة لتجديد منظمة األغذية والزراعة، من خطة العمل الفوري 72-2إىل  70-2من 
 اجلداول الزمنية للتقارير املرحلية اليت ترفع إىل األجهزة الرائسية.الفورية يف ما يتعلق ابإلطار الزمين الذي يشمله الرب�مج و 

وحسبما أكّدته اللجنة، فإن برامج العمل املتعددة السنوات األربعة للجنة شّكلت خطوة مهمة ابجتاه حتسني  -2
السنوات الثمانية األخرية. فعالية اللجنة وشفافيتها. ووّجه بر�مج العمل املتعدد السنوات عمل اللجنة واألمانة على مدى 

 ورفعت األمانة تقارير مرحلية منتظمة إىل املكتب واللجنة واجمللس واملؤمتر.

عّدت هذه الوثيقة استناًدا إىل التوجيهات الواردة من اللجنة واجمللس واملؤمتر وهي هتدف إىل توفري أساس وقد أُ  -3
 .2023-2020متني لتوجيه عمل اللجنة يف الفرتة 

 
 التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد السنوات: النتائج املنشودة - ااثلثً 

 2020-2018للفرتة 

 االسرتاتيجية وحتديد األولو�ت والتخطيط للميزانية - ألف
ونظرًا إىل  2018.1أكتوبر/تشرين األول  5إىل  1من عقدت اللجنة دورهتا السادسة والعشرين خالل الفرتة  -4

املسارات التحد�ت الناشئة على الصعيد العاملي، أجرت اللجنة مناقشات جوهرية بشأن املسائل املتعلقة مبا يلي: 
، النظم الغذائية املستدامة، الزراعة 2030املستدامة لتسخري األغذية والزراعة من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

، نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، العمل، تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب اإليكولوجية: من الدعوة إىل
اقرتاح إنشاء جلنة فرعية للجنة الزراعة معنية ابلثروة مبا يف ذلك  أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانية،

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جمال  ي واألراضي واملياه)، تطبيقاملناخ واملوارد الطبيعية (التنوع البيولوج ،احليوانية
منصة تعميم التنوع  تغري املناخ: قيادة عملية حتول عاملية حنو الزراعة املستدامة، اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة،

مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة األمسدة، ذلك  البيولوجي، آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة مبا يف
بر�مج عمل املنظمة يف جمال الزراعة ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، تنفيذ توصيات الدورة اخلامسة والعشرين للجنة 

ة األغذية، بر�مج مبا يف ذلك نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية غري الرمسية املعنية برب�مج املشورة العلمية بشأن سالم
اقرتاح إقامة يوم دويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من  اقرتاح إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار،العمل املتعدد السنوات للجنة، 

 اقرتاح إقامة سنة دولية للُدخن.األغذية، 
                                                      

1 http://www.fao.org/3/my349ar/my349ar.pdf 

http://www.fao.org/3/my349ar/my349ar.pdf
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مريكا الالتينية والبحر الكارييب والذي يدعو منظومة اإلقليمية ألموعة اجملاللجنة االقرتاح الذي تقّدمت به  وأقّرت -5
االقرتاح الذي تقدمت به حكومة ؛ و 2021األمم املتحدة إىل إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار بشكل استثنائي عام 

 29يُقام يف  األرجنتني لكي تعمد منظومة األمم املتحدة إىل إقامة يوم دويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من األغذية، على أن
االقرتاح الذي تقدمت به حكومة اهلند لكي تعمد منظومة األمم املتحدة إىل إقامة سنة دولية سبتمرب/أيلول من كّل عام؛ و 

جانبية تتعلق ابملسائل ذات األولوية أو القضا�  فعالية. ونّظمت اللجنة أربع عشرة 2023للُدخن بصورة استثنائية يف سنة 
مبادرات القطاع اخلاص؛ تعزيز  -2030على جدول األعمال: األمن الغذائي يف خطة التنمية لعام املواضيعية املدرجة 

تروندهامي بشأن التنوع البيولوجي؛ اآلليات املتعددة أصحاب التنوّع البيولوجي لتحسني األمن الغذائي والتغذية: مؤمترات 
إطار العمل العشري للربامج املتعلقة ؛ 2030لتنمية لعام املقاصد املتصلة ابألغذية والزراعة يف خطة ا ذاملصلحة لتنفي

مضادات امليكروابت يف البلدان النامية؛ املعلومات عن الرتبة الذكية ابعتبارها مقاومة ابالستهالك واإلنتاج املستدامني؛ 
السنة الدولية للصحة  قاعدة للزراعة الكفؤة من حيث املياه؛ جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة؛

تفعل املنظمة يف هذا الصدد؛ احلوافز الذكية واحلوار  ذاالنباتية؛ االقتصاد البيولوجي: ما أمهيته ابلنسبة إىل املنظمة وما
طة التنمية خلا املشرتك بني القطاعات لإلدارة املستدامة للرتبة؛ األغذية والزراعة املستدامة: ابجتاه إقامة شراكة عاملية دعمً 

؛ رصد التقدم احملرز على صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الزراعة؛ املدارس احلقلية 2030املستدامة لعام 
للمزارعني اليت تسّهل ابتكارات املزارعني لسبل العيش املستدامة والتكيف مع تغري املناخ؛ اإلقرار بنظم الرتاث الزراعي يف 

 طبيق َسلَسلة اجلينوم للزراعة املستدامة واألمن الغذائي.ة؛ التنمية الريفية وتتعزيز الزراعة املستدام

ومت رفع تقارير بشأن القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للجنة، واستعراضها واعتمادها  -6
ية واألربعني وكذلك من ِقبل اجمللس يف دورته من جانب اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائة، واملؤمتر يف دورته احلاد

 الثالثة والستني بعد املائة ما وّفر أساًسا متيًنا لالسرتاتيجية وحتديد األولو�ت والتخطيط للميزانية يف املنظمة.
 

 أنشطة ما بني الدورات

 أجرت األمانة واملكتب، خالل فرتة ما بني الدورات، عدة أنشطة على النحو التايل: -7
 

عني مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على ربأقّر مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واأل )1(
بعنوان "إدماج النهج الزراعية  7/2019إضافًة إىل ذلك، اعتمد املؤمتر القرارات التالية: القرار  2حنو مستدام.

 ؛3املستدامة على حنو أكرب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية، يف أنشطة التخطيط املستقبلية للمنظمة"
بشأن إقامة السنة  10/2019والقرار  4بشأن إقامة السنة الدولية للفاكهة واخلضار؛ 8/2019والقرار 

 6وم الدويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من األغذية.بشأن الي 11/2019والقرار  5الدولية للدخن؛
وطلب املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني إرساء عملية تشاورية شاملة بقيادة رئيسي جلنة الرب�مج وجلنة  )2(

الزراعة للعمل على بلورة العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية، على أن ُحتال الستعراضها على جلنة الرب�مج 
                                                      

 http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf(ب) يف الوثيقة  49الفقرة  2
 http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf(أ)، املرفق (دال) ابلوثيقة  49الفقرة  3
 /ar.pdf421ar/na421na/3http://www.fao.org، املرفق (هاء) ابلوثيقة 59الفقرة  4
 /ar.pdf421ar/na421na/3http://www.fao.org) ابلوثيقة ي، املرفق (زا61الفقرة  5
 /ar.pdf421ar/na421na/3http://www.fao.org، املرفق (حاء) ابلوثيقة 62الفقرة  6

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
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يف الدورة اليت سيعقدها خالل شهر  لدراستها واملوافقة عليها ا املقبلة، ومن ّمث على اجمللسيف دورهت
 7حيث ّمتت املصادقة على النسخة املنقحة. 2019ديسمرب/كانون األول 

إثر الطلب املقّدم من جلنة الزراعة، عرضت اإلدارة السابقة لتغري املناخ والتنوع البيولوجي مشروع  )3(
. وقام 2019االسرتاتيجية بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية خالل مؤمتر املنظمة عام 

) دراسة اسرتاتيجية 2019كانون األول املؤمتر بتفويض اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة (ديسمرب/
وخضع  .أعقاب عملية تشاورية شاملة الزراعية يفاملنظمة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات 

املشروع املنقح للمشاورات عرب البوابة اخلاصة أبعضاء املنظمة، اسُتكملت بندوة غري رمسية دعا إليها رئيس 
غري رمسية دعا  اثنية ). كما جرت مناقشة مشروع منقح اثٍن خالل ندوة2019ول جلنة الرب�مج (سبتمرب/أيل

إليها رئيس جلنة الرب�مج يف أكتوبر/تشرين األول، فيما ُعرض مشروع منقح اثلث على جلنة الرب�مج يف 
ته الثالثة ا اجمللس يف دور نوفمرب/تشرين الثاين)، واعتمده الحقً  8-4دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة (

ا إضافًة إىل ذلك، طلبت جلنة الرب�مج يف دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة مشروعً  8والستني بعد املائة.
الذي استعرضته أما�ت  11/163CL  9  خلطة العمل لتنفيذ االسرتاتيجية املقرتحة يف املرفق ابلوثيقةأوًال 

اللجان الفنية. ومت تشكيل فريق عمل إلعداد مشروع خطة العمل لتنفيذ االسرتاتيجية املقدمة إىل جلنة 
اليت طلبت عرضه على جلنة الزراعة وغريها من  2020،10املنعقدة يف يونيو/حزيران  االرب�مج يف دورهت

 اللجان الفنية.
ا لرصد التوصيات واإلجراءات الصادرة لزراعة ستة عشر اجتماعً اجتماعات املكتب: عقد مكتب جلنة ا )4(

وإلعداد جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة.   ،عن جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين
اجتماعات غري رمسية جملموعة العمل املفتوحة العضوية اليت تشّكلت ملراجعة  ةكذلك، انعقدت ثالث

لزراعة اإليكولوجية" لعرضها على الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج ل"العناصر العشرة 
.  2019يلول وأكتوبر/تشرين األول س املنظمة املنعقدتني يف سبتمرب/أوالدورة الثالثة والستني بعد املائة جملل

نية ابلربامج االسرتاتيجية ب الفنية ذات الصلة والفرق املععَ كما انعقد اجتماع غري رمسي للمكتب مع الشُ 
من أجل استعراض املواضيع احملتملة املقرتح إدراجها على جدول أعمال  2019أكتوبر/تشرين األول  29يف 

الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة. وّمت إعداد مشروع جدول األعمال ضمن عملية تشاورية مبسامهات 
نظمة وأعضاء املكتب، بتوجيه عام من املكتب. وصادق املدير من الُشعب الفنية، واملكاتب اإلقليمية للم

 . 2020مايو/أ�ر  1العام على مشروع جدول األعمال املؤقت يف 
تعزيز التعاون والتنسيق  2015االجتماعات املشرتكة للمكتب: ابشرت اللجان الفنية للمنظمة منذ عام  )5(

لالستجابة إىل التوصية الصادرة عن التقييم الذي أجرته األجهزة الرائسية للمنظمة. وهذا يشمل مناقشة 
 28مواضيع مشرتكة خالل دوراهتا هبدف تعزيز التعاون لتوفري مدخالت منسقة جمللس ومؤمتر املنظمة. ويف 

على التعاون املستمر  فيه ساء اللجان الفنية أعادوا التأكيد، ُعقد اجتماع غري رمسي لرؤ 2019يونيو/حزيران 

                                                      
 /ar.pdf990ar/nb990nb/3http://www.fao.org(حاء) يف الوثيقة 10الفقرة  7
 /ar.pdf990ar/nb990nb/3http://www.fao.org) يف الوثيقة ي(زا10الفقرة  8
 /ar.pdf7175ar/ca7175ca/3http://www.fao.orgوضع خطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية)  -(القسم الرابع 9

10 ar.pdf439ar/nc439nc/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf
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بني اللجان الفنية، واقرتحوا عقد اجتماع مع املدير العام اجلديد حول عمل وأولو�ت كل جلنة وحول 
 اجلهود املشرتكة اليت ميكن القيام هبا.

الستعراض عمل هذه اللجان،  2020يناير/كانون الثاين  24التقى رؤساء اللجان الفنية ابملدير العام يف  )6(
 وأولو�ت املنظمة واجملاالت اليت ميكن تعزيز التعاون فيها ودعم أنشطة املنظمة.

 فرباير/ 14، اجتماعني للمتابعة يف Maria Helena Semedo�ئب املدير العام، السيدة  توعقد )7(
. ومع اإلشارة إىل أن التعاون أثبت جناحه الكبري ملناقشة مواد مشرتكة 2020مارس/آذار  5شباط و

، ّمت حتديد املواضيع املتصلة بتعميم التنوّع 2018مدرجة على جداول األعمال يف الدورات املنعقدة عام 
تكار البيولوجي، ومقاومة املضادات احليوية (للجنة مصايد األمساك، وجلنة الغاابت وجلنة الزراعة)، واالب

ابعتبارها مواضيع ا بيد مبادرة العمل يدً والرقمنة، وعقد األمم املتحدة بشأن إصالح النظام اإليكولوجي و
. وّمت االتفاق على أن تعّد األما�ت 2020مشرتكة لتناقشها كل جلنة خالل الدورات املنعقدة عام 

صة الرقمية الدولية لألغذية حول ثالثة بنود إعالمية (مثًال بشأن املن ذات الصلة مذكرات أساسية
إصالح النظام اإليكولوجي يف النظم اإليكولوجية لإلنتاج يف سياق عقد األمم املتحدة و والزراعة؛ 

؛ وعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم 2030-2021إلصالح النظام اإليكولوجي للفرتة 
ى صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة؛ والنهج املتكامل لتسريع التقدم احملرز عل

 ينبغي مناقشها يف جداول أعمال اللجان. )املتحدة

ا : قدم مكتب جلنة الزراعة مبساعدة األمانة تقريرً 2020التقرير املقدم إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  -8
حتت عنوان " اإلجراءات املعّجلة واملسارات التحويلية: حتقيق أهداف  2020إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى عام 

عقد العمل وتنفيذ براجمه للتنمية املستدامة" كجزء من الواثئق املؤسسية للمنظمة. وتوجز املسامهة املؤسسية للمنظمة 
رائسية للمنظمة، وغريها من لألجهزة الفنية وال 2030املداوالت حول السياسات املتصلة خبطة التنمية املستدامة لعام 

األساسية، والتحد�ت والفرص  ثغراتاليت تستضيفها املنظمة، مبا يف ذلك األدّلة، والالدولية األجهزة احلكومية 
 والتوصيات الرئيسية املنبثقة عن مسامهة األجهزة الفردية.

شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان  وإثر الطلب الذي قدمته جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين، أعّدت -9
)، ابلتعاون مع COAG/2020/7وثيقًة بعنوان "اقرتاح إلنشاء جلنة فرعية للجنة الزراعة معنية ابلثروة احليوانية" (الوثيقة 
 وتستعرض الوثيقة ترتيبات العملأمانة جلنة الزراعة والشعب ذات الصلة يف املنظمة وبتوجيه من مكتب جلنة الزراعة. 

اجلارية يف جلنة الزراعة ابلنسبة إىل املسائل املتعلقة ابلثروة احليوانية، وتلقي الضوء على ضرورة إنشاء مثل هذه اللجنة 
، وتصف التبعات الصادرين عنه 11/2015و 13/97الفرعية يف ظل املعايري اليت اعتمدها املؤمتر من خالل القرارين 

ا مشروع االختصاصات والالئحة الداخلية للجنة الفرعية املعنية اهتر الوثيقة يف مرفقاإلدارية واملالية إلنشائها. كذلك، توفّ 
ابلثروة احليوانية. وقد قام مكتب الشؤون القانونية ومكتب االسرتاتيجية، والتخطيط وإدارة املوارد ابستعراض الوثيقة 

ا لتفعيل اللجنة الفرعية إىل شعبة طراف دعمً واملوافقة عليها. وُقدمت مذكرة مفاهيمية إلنشاء حساب أمانة متعدد األ
دعم التمويل. وسوف يُقّدم االقرتاح بشأن اللجنة الفرعية  الستكشاف فرصتطوير األعمال وتعبئة املوارد ابعتبارها قاعدة 

 املعنية ابلثروة احليوانية إىل جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين.
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 السياسات واملسائل التنظيمية العاملية سداء املشورة حول مسائلإ - ابء

رفعت اللجنة إىل املؤمتر توصياهتا، مبا فيها تلك املتصلة ابألهداف االسرتاتيجية. وقد صادق املؤمتر عليها بشكل   -10
 كامل يف دورته احلادية واألربعني.

 
 ختطيط العمل - جيم

السادسة والعشرين من صياغة تقرير موجز، يتضمن متّكنت اللجنة بفضل املداوالت اليت جرت خالل دورهتا  -11
 عرض على جملس املنظمة ومؤمترها.سيُ يات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات توص

والتقرير املرحلي  2021-2018ووافقت اللجنة، خالل تلك الدورة، على بر�مج عملها املتعدد السنوات للفرتة  -12
 .2018-2016لرب�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

، بوصفه وثيقة متجددة، إىل اللجنة يف دورهتا 2021-2018فع بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة ورُ  -13
على اللجنة يف هذه الدورة  2021-2018ض بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة عرَ يُ والعشرين، كما  السادسة

 عليه. صادقةللم

وتوّىل املكتب صياغة جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة، ابلتشاور الوثيق مع البلدان  -14
واجملموعات اإلقليمية والشعب الفنية يف املنظمة (شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان، اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت، 

ومكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، وشعبة األراضي واملياه،  وهيئة سالمة األغذية، ووحدة البحوث واإلرشاد،
 املعنية فرقالو  )،وغريها وشعبة التغذية والنظم الغذائية، وشعبة التجارة واألسواق، والشراكات والتعاون مع األمم املتحدة

 نة. واألما لربامج االسرتاتيجية، واملكاتب اإلقليمية للمنظمة، وإدارة املنظمةاب
 

 أساليب العمل - دال

الذي ّمتت املصادقة عليه، توّىل الرئيس واملكتب  2021-2018متاشًيا مع الرب�مج املتعدد السنوات للفرتة  -15
 يف فرتة ما بني الدورات بدعم ا عاد�ً املكّون من ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية السبع مجيعها تيسري ستة عشر اجتماعً 

ن الفنية واملدير العام، ويف اوفضًال عن ذلك، شارك الرئيس يف االجتماع املشرتك بني رؤساء اللجمن األمانة. 
اجتماعني مشرتكني اتليني مع اإلدارة العليا للمنظمة، نوقشت فيها مسألة تعزيز التعاون من خالل مناقشة املواضيع 

اجتماعات للمكتب إلعداد جدول أعمال  ةسست مخاملشرتكة بني القطاعات وتنظيم أحداث جانبية مشرتكة. وُكرّ 
 29الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة، حيث ُعقد االجتماع األول مع الُشعب الفنية ذات الصلة يف 

من أجل استعراض املواضيع احملتملة املقرتح إدراجها على جدول أعمال جلنة الزراعة يف  2019أكتوبر/تشرين األول 
 .شرينوالعدورهتا السابعة 

، من بني نتائج خمتلفة، إىل إعادة جدولة خمتلف اجتماعات املنظمة، مبا يف 19-وأّدى تفشي جائحة كوفيد -16
، اليت كان من املتوقع انعقادها قبل اجتماعات اللجان الفنية وتوفري 2020ذلك املؤمترات اإلقليمية للمنظمة يف عام 

إىل ذلك، ويف أعقاب املراسيم الوزارية بشأن حالة الطوارئ املتصلة التوجيهات بشأن األولو�ت اإلقليمية. إضافًة 
الصادرة عن البلد املضيف، حيث جرى تنفيذ اإلقفال وتدابري وقائية مشددة، ُعقدت االجتماعات  19-جبائحة كوفيد

 عن ) فضالً 2020يوليو/متوز  2مايو/أ�ر و 21الدورية للمكتب على حنو افرتاضي (األول من أبريل/نيسان، و
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على التحضريات للدورة  19-املشاورات املتصلة هبا. واستعرض املكتب يف اجتماعاته التبعات احملتملة جلائحة كوفيد
جدول األعمال. وإثر املصادقة على رز�مة اجتماعات األجهزة الرائسية يف  السابعة والعشرين للجنة الزراعة واألولو�ت

)، ّمت التأكيد على عقد الدورة 2020يوليو/متوز  10-6عد املائة جمللس املنظمة (للمنظمة يف الدورة الرابعة والستني ب
ا وبشكل افرتاضي. وابلتايل، جرى تعديل التحضريات للدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة يف املواعيد املقررة أساسً 

 .بناًء عليه
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 امللحق

 )2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعة (
 

 األهداف العامة للجنة الزراعة - أوًال 
جتري جلنة الزراعة عمليات استعراض وتقييم دورية بدرجة عالية من االنتقائية، للمشاكل الزراعية والتغذوية، بغرض اقرتاح 
إجراءات متفق عليها من قبل الدول األعضاء واملنظمة. وهي تسدي املشورة للمجلس بشأن بر�مج عمل املنظمة يف 

والتغذية، مع الرتكيز على  ، واملوارد الطبيعيةاعة والثروة احليوانية، واألغذيةاألجلني املتوسط والبعيد، يف ما يتعلق ابلزر 
 11.مراعاة خمتلف اجلوانب االجتماعية والفنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتصلة ابلتنمية الزراعية والريفية بشكل عام

ة حنو اختاذ إجراءات يف املسائل العاملية التنظيمية وتسدي مشورة قائمة على أسس متينة، وترفع توصيات إىل املؤمتر موجه
 واملتصلة ابلسياسات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

 
 2023-2020النتائج للفرتة  - ااثنيً 

 االسرتاتيجية وحتديد األولو�ت والتخطيط للميزانية - ألف

ابلنسبة إىل املسائل اليت تعين اللجنة، وتوفَّر : لدى املنظمة اسرتاتيجية واضحة وأولو�ت وبرامج حمددة املعامل النتيجة
أحدث املعلومات إىل اجملتمع الدويل، بشأن الوضع العاملي، واالجتاهات الرئيسية العاملية وحمرّكات التغيري يف الزراعة والثروة 

 والنظم الغذائية. وإدارة املوارد الطبيعية ،احليوانية واألغذية والتغذية

 : املؤشرات والغا�ت
 

التطّورات العاملية واإلقليمية الرئيسية مبا يف ذلك االجتاهات الرئيسية العاملية وحمرّكات التغيري يف جماالت  •
 االختصاص اليت ّمت حتديدها، مبا فيها من خالل املؤمترات اإلقليمية وجزء من الدورات العادية للجنة الزراعة؛

إدراج توصيات اللجنة املتعلقة ابجلوانب ذات الصلة من اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبر�مج  •
 العمل وامليزانية يف تقرير اجمللس. 

التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية اليت ترفعها اللجنة بشأن اسرتاتيجية يف : يبحث اجمللس على حنو إجيايب املخرجات
 أولو�هتا وبراجمها وميزانيتها، وتوّفر هذه التوصيات أساًسا اثبًتا يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.املنظمة و 

 :األنشطة
 

استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاصها، مبا يشمل املسائل ذات األمهية املواضيعية للمجموعات  •
 اإلقليمية واجملتمع الدويل؛

األولوية القصوى والقضا� املستجدة اليت حّددهتا املؤمترات اإلقليمية وغريها من أجهزة معاجلة القضا� ذات  •
 املنظمة؛

                                                      
 .(أ) و(ب) من النصوص األساسية 6- 32املادة  11
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 استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن األجهزة الرائسية والدستورية واللجان األخرى للمنظمة؛ •
اللجنة، وإسداء املشورة استعراض تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص  •

 بشأن صياغة اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة؛
صياغة توصيات واضحة وتوافقية وحسنة التوقيت وحمكمة عن االسرتاتيجيات واألولو�ت والربامج وامليزانية يف  •

 اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛ 
 ة أو القضا� املواضيعية املدرجة على جدول األعمال؛عقد فعاليات جانبية تتعلق ابملسائل ذات األولوي •
 معاجلة قضا� حمددة ذات أمهية مواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها. •

 أساليب العمل

 الرئيس بصورة مستمرة وفّعالة مع األمانة؛  تواصل •
جدول إلدراجها يف العمل يف فرتة ما بني الدورات بدعم من األمانة لتحديد املواضيع ذات األمهية  املكتب توّيل  •

 األعمال؛ 
 ، من خالل إجراء مشاورات، بتيسري مشاركة الدول األعضاء خالل فرتة ما بني الدورات؛واملكتبالرئيس  قيام •
  املنظمة (ال سّيما اجمللس، واللجان الفنية األخرى).التعاون مع األجهزة الرائسية والدستورية األخرى ذات الصلة يف •

 
 إسداء املشورة حول املسائل العاملية والتنظيمية - ابء

: استناًدا إىل توصيات اللجنة، تسدي املنظمة من خالل مؤمترها، ومع مراعاة األولـو�ت اإلقليميـة، مشـورة واضـحة النتيجة
وجمدية ومفيدة بشـأن املسـائل الرئيسـية التنظيميـة واملتصـلة ابلسياسـات الـيت تواجـه العـامل واألقـاليم وفـرادى الـدول األعضـاء، 

 وذلك ضمن نطاق اختصاصاهتا. 

 الغا�ت: املؤشرات و 
 

الدول األعضاء قيمة من مداوالت جلنة الزراعة، ابستخدام املشورة والتوصيات لالسرتشاد هبا يف  حتقيق •
 اإلجراءات والسياسات احمللية واإلقليمية حسب ما تفيد به املنظمة؛

ملية التنظيمية واضحة وحمددة يف التوقيت املناسب إىل املؤمتر بشأن املسائل العا جلنة الزراعة توصياتٍ  إصدار •
 واملتصلة ابلسياسات يف جماالت اختصاصها؛ 

 توصيات اللجنة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات يف تقرير املؤمتر. إدراجو  •
 

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

 األنشطة:
 

 املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات والناشئة عن مداوالهتا؛ عنرفع تقرير إىل املؤمتر  •
 الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك مدو�ت املمارسات يف جماالت اختصاص اللجنة؛ الصكوكحالة  استعراض •
 املنظمة وأجهزةو مجاعًيا من خالل يف احللول املمكنة ملؤازرة اإلجراءات املشرتكة بني األعضاء أنفسهم أ النظر •

 معنية أخرى ابلنسبة إىل املسائل أو الشواغل يف جماالت اختصاص اللجنة؛
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 واستعراض االجتاهات اجلديدة والقضا� املستجدة يف جماالت اختصاص اللجنة؛ حتديد •
 توصيات وتوجيهات لبحثها يف املؤمتر. إصدار •

 أساليب العمل

 الوثيق مع مكاتب ومسارات املنظمة ذات الصلة من خالل الرئيس واملكتب؛  التعاون •
 تيسري الرئيس واملكتب مشاركة الدول األعضاء خالل اجتماعات فرتة ما بني الدورات، عن طريق املشاورات. •

 
 ختطيط العمل - اثلثًا

 وشفافة وشاملة.: تعمل جلنة الزراعة بفعالية وكفاءة، وبصورة موجهة حنو اإلجراءات النتيجة

 املؤشرات والغا�ت:
 

 ترّكز جداول أعمال جلنة الزراعة على االحتياجات املستجدة وتستجيب هلا؛  •
 تتناسق جداول أعمال اللجنة مع اللجان الفنية األخرى حسب االقتضاء؛ •
اجمللس  تقارير مقتضبة للجنة الزراعة وتتضمن توصيات حمددة وموجهة حنو اإلجراءات إىل كل من إعداد •

 واملؤمتر؛
 واثئق جلنة الزراعة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة؛ إاتحة •
 االستمرارية يف العمل بني الدورة واألخرى؛  كفالة •
 مشاركة أعضاء جلنة الزراعة يف التخطيط وعمل اللجنة يف فرتة ما بني الدورات.  مستوى •

 املخرجات:
 

 ؛2020يف عام  2023-2020عدد السنوات للجنة الزراعة للفرتة اعتماد بر�مج العمل املت •
 . 2020املوافقة على التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة املصادق عليه يف عام  •

 األنشطة: 
 

 البحث يف سبل حتسني تنظيم الدورات، مبا يف ذلك تفعيل االستفادة من الوقت املتاح؛ •
 اجلانبية على قضا� رئيسية؛تركيز االجتماعات  •
 تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى ومع املؤمترات اإلقليمية أيًضا؛ •
 حتديد طرق واضحة النتخاب أعضاء املكتب وعمله من أجل تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى؛ •
 غة التقرير النهائي؛إيالء عناية مستمرة للرتتيبات الفعالة املستخدمة إلعداد جداول األعمال وصيا •
تعزيز املشاركة االستشارية ألعضاء جلنة الزراعة يف التخطيط وعمل اللجنة يف فرتة ما بني الدورات، مبا يف ذلك  •

 عقد اجتماعات غري رمسية مع األعضاء على نطاق واسع؛
بر�مج العمل االستعراض املنتظم ألساليب العمل، مبا يف ذلك من خالل املؤشرات والغا�ت احملّددة يف  •

 املتعدد السنوات.
  



11  COAG/2020/4 

 أساليب العمل - رابًعا
تســــتند اللجنــــة يف عملهــــا إىل اســــتعراض االجتاهــــات العامليــــة يف السياســــات واألنظمــــة القطاعيــــة يف جمــــاالت اختصاصــــها. 

بشـأن املسـائل وتتعاون مع األجهزة الدستورية وغريها من األجهزة الـيت ترعاهـا املنظمـة، وجتـري اتصـاالت مـع جلنـة الـرب�مج 
االســرتاتيجية وذات األولويــة، ومــع جلنــة املاليــة بشــأن املســائل املاليــة واملتصــلة ابمليزانيــة. وتتعــاون اللجنــة مــع أجهــزة رائســية 
ـــة  أخـــرى ذات صـــلة اتبعـــة للمنظمـــة وتتواصـــل مـــع منظمـــات دوليـــة أخـــرى ذات صـــلة �شـــطة يف جمـــاالت الزراعـــة واألغذي

طة منتظمـــة يف فـــرتة مـــا بـــني الـــدورات، بتيســـري مـــن الـــرئيس واملكتـــب وبـــدعم اســـتباقي مـــن والتغذيـــة. وتضـــطلع اللجنـــة أبنشـــ
. وتعــزز مشــاركة أعضــاء األمانــة. وتشــّجع وتيّســر مشــاركة منظمــات املــزارعني والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين بصــفة مراقــب

اء مشــاورات، هبــدف تســهيل مشــاركة اللجنــة يف عمــل اللجنــة املتعلــق ابلتخطــيط وبفــرتة مــا بــني الــدورات، مــن خــالل إجــر 
 الدول األعضاء أثناء فرتة ما بني الدورات.

 
 املسائل املعّلقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقّبها مع مرور الوقت - خامًسا

 من قبل اللجنة خالل دوراهتا القادمة
االجتاهات العاملية والقضا� املستجدة  أظهر التحليل التقييمي جلداول أعمال الدورات السابقة للجنة الزراعة وكذلك حتليل

يف اخلطة العاملية للتنمية الزراعية وضرورة تسريع التقدم وتوسيع نطاق اجلهود يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخباصة 
ستجريها ا من الشواغل العاملية سوف تبقى هامة ابعتبارها قضا� حمتملة للمناقشات املقبلة اليت ، أن عددً 2و 1اهلدفني 

على األمن  19-اللجنة سيما أ�ا تتصل ابسرتاتيجيات املنظمة. ويف هذا السياق، من الضروري النظر يف آاثر جائحة كوفيد
دها، وكذلك العملية يالغذائي والتغذية، والنظم الغذائية واالستجاابت ذات الصلة، وهي آاثر غري مسبوقة جلهة حجمها وتعق

 ختلص إليها.سوف والنتائج اليت  2021قمة األمني العام لألمم املتحدة حول النظم الغذائية عام  انعقاد املؤدية إىل

بتعزيز العمل وتنسيق املسائل  واملقرتح إنشاؤها التابعة للجنة الزراعةرعية املعنية ابلثروة احليوانية للجنة الفا تقومومن املتوقع أن 
دورات جلنة الزراعة. وسوف ينظر جدول األعمال يف التطورات واالجتاهات اإلقليمية  املتصلة ابلثروة احليوانية واملسامهة يف

ذات الصلة اليت جرت مناقشتها يف املؤمترات اإلقليمية. كذلك، تضع املنظمة إطارها االسرتاتيجي اجلديد من خالل عملية 
ية، والقطاعية واإلقليمية يف التنمية الزراعية مع األخذ يف االعتبار االجتاهات العامل 2021،12-2020تشاورية خالل الفرتة 

 والتحد�ت الرئيسية اليت ستواجهها البلدان واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية يف قطاع األغذية والزراعة يف األجل املتوسط. 

قبلـة، فـإن قضـا� مثـل ورغم أنه من الصعب التنبؤ جبدول أعمال جلنـة الزراعـة يف املسـتقبل يف السـنوات األربعـة إىل السـتة امل
ضـــرورة تعزيــــز اإلنتاجيــــة واإلنتــــاج املســــتدام، واألمــــن الغــــذائي والتغذيــــة لعــــدد الســــكان املتنــــامي، والــــنظم الزراعيــــة والغذائيــــة 
املســـتدامة، وتـــدهور البيئــــة وتغـــري املنـــاخ، وز�دة التنــــافس علـــى املــــوارد الطبيعيـــة، والتنـــوع البيولــــوجي، واالبتكـــارات العلميــــة 

وز�دة الرتابط بني الـنظم الغذائيـة، والتوسـع احلضـري السـريع مـع مـا يرتتـب علـى ذلـك مـن آاثر علـى املنـاطق وجية، والتكنول
ومتكـــني النســـاء والشـــباب، واملـــزارعني أصـــحاب احليـــازات الصـــغرية، واملـــزارعني األســـريني، والتنميـــة املســـتدامة للثـــروة الريفيـــة، 

برة للحــدود، ســتظل يف صــلب مناقشــات اللجنــة ومــداوالهتا، وينبغــي تعقبهــا مــع احليوانيــة، ومعاجلــة اآلفــات واألمــراض العــا
 مرور الوقت.
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