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  المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر
  

  :إّن الدورة الثانية والعشرين للجنة
 والمساھمة فيھا وطلبت إلى األمانة  20+صادقت على الخطة التي وضعتھا المنظمة لدعم عملية ريو

  ؛))و(9الفقرة (إطالع البلدان األعضاء على التحضيرات الجارية بھذا الخصوص 
  اتفقت اللجنة على أن تُجري المنظمة مشاورات حثيثة إلجراء حوار عالمي مع مجموعة واسعة من

وتحديد القضايا التي قد أصحاب الشأن بغية تحديد أھداف قطاع الثروة الحيوانية على نحو أدّق 
 ).13الفقرة(تستدعي تدخالً على المستوى الحكومي الدولي

  
    المجلسعنايةتستدعيالتيمسائلال
  :إّن الدورة الثانية والعشرون للجنة

  المنظمة للتكثيف المستدام إلنتاج المحاصيل باعتماد نھج قائم على النظام  إستراتيجيةأيّدت
اإليكولوجي وخلق مناخ مشّجع وطلبت إلى األمانة تنقيح الجدول الزمني للبرنامج وتقديم خطة تمويل 

  ؛)8و 7الفقرتان (ووضع مؤشرات للبرنامج 
  ؛))ب(9الفقرة (أوصت المنظمة بأن تعزز بشكل ملحوظ قدراتھا المتصلة بالتربة 
  دعت المنظمة إلى البحث في إمكانية إقامة شراكة عالمية من أجل التربة وطلبت إلى األمانة إعداد

 ؛)ج(9الفقرة (االختصاصات بھذا الشأن لمناقشتھا بشكل مفّصل 
  أوصت بأن تستمّر المنظمة في تقديم المساعدة والمشورة التقنية بشأن تحديد المناطق الزراعية

وجية، والترويج لتقنيات احتباس الكربون، واستخدام األراضي وحيازتھا، واإلحصاءات اإليكول
المتصلة بما تقدم، وذلك ضمن شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والجماعة 

 ؛))د(9الفقرة (االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
 والمساھمة فيھا وطلبت إلى األمانة  20+عم عملية ريوصادقت على الخطة التي وضعتھا المنظمة لد

 ؛)و(9الفقرة (إطالع البلدان األعضاء على التحضيرات الجارية بھذا الخصوص 
  طلبت اللجنة إلى المنظمة، وأيضاً إلى الجھات الفاعلة على المستويات كافة، تأمين الظروف المناسبة

تقنية والمؤسسية والمالية لتوفير السلع على مستوى البحوث والسياسات وعلى المستويات ال
 ؛)12الفقرة (والخدمات من قطاع الثروة الحيوانية 

  اتفقت اللجنة على أن تُجري المنظمة مشاورات حثيثة إلجراء حوار عالمي مع مجموعة واسعة من
 أصحاب الشأن بغية تحديد أھداف قطاع الثروة الحيوانية على نحو أدّق وتحديد القضايا التي قد

 ؛)13الفقرة (تستدعي تدخالً على المستوى الحكومي الدولي 
 وأوصت بأن تقوم األمانة بما يلي:  

ي   )أ( ازات الصغيرة ف اركة أصحاب الحي ى مش اع الخاص عل ايير القط أثير مع ة لت راء دراس إج
  األسواق؛

ي الھياكل   )ب( ازات الصغيرة ف ة إجراء تقييم تحليلي وللسياسات بشأن دمج أصحاب الحي التنظيمي
  لألسواق؛

م تحسين   )ج( ى دع التعاون مع وزارات الزراعة وغيرھا من الوزارات المختصة لتنمية قدرتھا عل
  إمكانية نفاذ أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق؛

ة   )د( دعم اضطالع منظمات المزارعين باألنشطة التجارية الطابع وتشجيع استحداث سالسل للقيم
  الحيازات الصغيرة؛تشمل أصحاب 

ة احتياجات أصحاب   )ھـ( ة بتلبي راكات كفيل اء ش ة بن اع الخاص بغي ع القط ة م ات وثيق ة عالق إقام
  الحيازات الصغيرة؛

ي   )و( دم المحرز ف ة عن التق ة الزراع المي ولجن ذائي الع ة األمن الغ ّل من لجن ى ك ر إل ع تقري رف
ة مشروع التقييم التحليلي وللسياسات، وعن نتائج ھذا ا ى األنشطة الرامي لمشروع باإلضافة إل

  )).و(19إلى ) أ(19الفقرات من (إلى بناء القدرات 
  أوصت اللجنة بأن تحدد الوثائق المتعلقة باألولويات في المستقبل بصورة أوضح مجاالت التركيز

مع مراعاة  ،في كل ھدف من األھداف اإلستراتيجية التركيزالمقترحة وتلك التي ستُستبعد من 
 وعمليات التقييم الرئيسية التنظيميةقضايا الناشئة وتقارير أداء التنفيذ مقابل مؤشرات النتائج ال

 ؛)20الفقرة (والعمل الجاري تنفيذه في إطار الشراكات  واالعتبارات المتصلة بالتكلفة
  شددت اللجنة على أھمية عمل المنظمة في الوظائف األساسية لوضع المواصفات العالمية

ءات والمشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات، وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا، واإلحصا
وأكدت أھمية توفير التوجيه بشأن األولويات ومجاالت التركيز من جانب لجنة الزراعة وخاصة 

 ؛)22الفقرة (بالنظر إلى محدودية الموارد 
  ار إليھا بالنسبة إلى األھداف مجاالت التركيز ذات األولوية المش باإلجمالدرست وأقّرت

مع إبداء مالحظات مفصلة ، االستراتيجية ألف وباء ودال وواو وزاي وحاء وطاء وكاف والم
 .39إلى24وتوصيات بشأنھا في الفقرات من
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  المقدمة

  
ن   -1 دة م رة الممت الل الفت رين خ ة والعش ا الثاني ة دورتھ ة الزراع دت لجن ى  16عق  19إل

بلداً عضواً في  133ومن أصل . في المقّر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة 2010حزيران /يونيو
دول األعضاء في . بلداً  111اللجنة، حضر الدورة  ع من ال دورة بصفة مراقب أرب وشاركت في ال

ة  ة دولي ع منظمات حكومي  16والمنظمة والكرسي الرسولي وأربع من منظمات األمم المتحدة وأرب
دورة ضمن المرفق. حكوميةمن المنظمات غير ال  وترد البلدان والمنظمات التي كانت ممثلة في ال

  . جيم؛ فيما ترد قائمة الوثائق في المرفق باء
  
رتين   -2 ام الفق دورة بموجب أحك من  9و 8وأُبلغت اللجنة بأّن االتحاد األوروبي يشارك في ال

  .1من دستور المنظمة 2المادة 
  
  .، كلمة نيابة عن المدير العام)المعرفة(، نائب المدير العام James G. Butlerوألقى السيد   -3
  
يد  -4 رئيس الس ا(  Fazil Düşünceliوبقي كّل من ال يد ) تركي رئيس الس ا ال  Manuel Antonioونائب

Álvarez Espinal ) رو يد  -بي ّل سعادة الس ّل مح ذي ح ي) Carlos Leyton Muñozال  Travis Powerد والس
والذين كانوا انتخبوا في وقت سابق، في مناصبھم ) Fiona Bartlettالذي حّل محّل السيدة  –أستراليا (

  .إلى حين انتخاب مكتب جديد في نھاية الدورة
  
ين   -5 ي واألرجنت اد الروس ن االتح الً م ّم ك ياغة تض ةُ ص ة لجن ت اللجن رئيس(وعاون ) ال

دانمرك وأفغانستان وألمانيا وإندونيسيا وأنغوال والبرازيل وبور يكية وال ة التش كينا فاسو والجمھوري
  . والفلبين وكندا والمملكة العربية السعودية ونيوزيلندا واليابان

  
ويرد جدول األعمال في المرفق . وقد اعتمدت اللجنة جدول أعمال الدورة وجدولھا الزمني  -6

  . ألف
  

  اإليكولوجيالتكثيف المستدام إلنتاج المحاصيل باعتماد نھج قائم على النظام 
   2تحقيق الكفاءة من خالل خدمات النظام اإليكولوجي وإدارته: وخلق مناخ مشّجع

  
يل   -7 اج المحاص تدام إلنت ف المس ة للتكثي ة والزراع ة األغذي تراتيجية منظم ة اس دت اللجن أيّ

  .ظام اإليكولوجي وخلق مناخ مشّجعباعتماد نھج قائم على الن
  
  :فإن اللجنةوبخصوص تنفيذ االستراتيجية،   -8
  

اد   )أ( ل ذي أبع امل ومتكام ج ش اد نھ ب اعتم تراتيجية يتطلّ ذ االس ى أّن تنفي ددت عل ش
ة  ادية وإيكولوجي ة واقتص ة(اجتماعي دمات اإليكولوجي ى ) الخ ر إل ي النظ ه ينبغ وأن

  إنتاج المحاصيل في سياق السلسلة الغذائية ككّل؛
  قبولھم بھا أساسي لنجاحھا؛سلّمت بأن فھم المنتجين لفوائد االستراتيجية و  )ب(
ع   )ج( ل ووض ة تموي ديم خط امج وتق ي للبرن دول الزمن يح الج ة تنق ى األمان ت إل طلب

ة  ة من أجل التكيّف مع الظروف المحلي در من المرون ة ق مؤشرات للبرنامج وكفال
  ؛"التعلّم بالممارسة"اتباع نھج  ومع السياق المتغيّر وذلك من خالل
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ى وجود مجموعة كبيرة من الشراكات على المستويات المحلية أشارت إلى الحاجة إل  )د(
ات  ة ومنظم ر الحكومي ات غي ات والمنظم الل الحكوم ن خ ة م ة والدولي والوطني

ة والقطاع الخاص اون . المزارعين ومؤسسات البحوث الزراعي د التع يّن توطي ويتع
ة، كلجن زة معيّن ع أجھ ط م ة رواب ودة وإقام ادرات الموج رامج والمب ع الب ن م ة األم

  الغذائي العالمي على سبيل المثال؛
أحاطت بضرورة معالجة المجاالت المواضيعية بالتوازي مع التركيز على قضايا ما   )ھـ(

ة،  اطق الجبلي ة، والمن ة الحرجي ة، والزراع ى األغذي ول عل اد والحص د الحص بع
ة الحصو ين الجنسين، والشباب وفرص العمل وإمكاني ل ومراعاة قضايا المساواة ب

ؤولة ا بصورة مس ة وحوكمتھ وارد الطبيعي ى الم اد . عل ة اعتم ريع عجل ي تس وينبغ
  بوقت طويل؛ 2025التكثيف المستدام لإلنتاج المحصولي من جانب البلدان قبل سنة 

ين   )و( ربط ب ازات الصغيرة وضرورة ال ه أصحاب الحي أبرزت أھمية الدور الذي يؤدي
  ى السياسات؛واألنشطة المستندة إلاألنشطة الميدانية 

  شددت على الحاجة إلى بناء القدرات عن طريق التدريب واإلرشاد؛  )ز(
ازات   )ح( اط أصحاب الحي ي أوس ات ف رويج للتعاوني وعي والت تثارة ال ى اس شجعت عل

  الصغيرة؛
التخفيف   )ط( شددت على أھمية التنوع البيولوجي والموارد الوراثية وارتباطھا الوثيق ب

  والتكيّف معه؛من وطأة تغيّر المناخ 
ا في   )ي( اتفقت على ضرورة تنقيح البرنامج وتقييمه ورفع تقارير عن تنفيذه بانتظام، بم

  .ذلك التقارير المتعلقة بتمويل البرنامج
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  3والتخفيف من تأثيراته التربة من أجل األمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ
  
  :إّن اللجنة  - 9
  

م   )أ( دور الحاس لَّمت بال ي س ه من وظائف ف وم ب ا تق ة وم ا اإلنتاجي ة نظراً لطاقتھ للترب
ات  ه من إمكان ع ب ا تتمت وجي ولم ا اإليكول ى مستوى نظامھ مجال تقديم الخدمات عل

  لمعالجة القضايا والفرص المستجّدة المرتبطة بتغيّر المناخ؛
ألمانة أوصت المنظمة بأن تعزز بشكل ملحوظ قدراتھا المتصلة بالتربة وطلبت إلى ا  )ب(

ة  ا يخص الترب ة في م اً والمطلوب وارد البشرية المتاحة حالي تقديم معلومات عن الم
عبر المنظمة ككّل، لكي تنظر فيھا لجنتا البرنامج والمالية بقصد إدراجھا في برنامج 

  ؛2013-2012العمل والميزانية للفترة 
جل التربة وطلبت إلى دعت المنظمة إلى البحث في إمكانية إقامة شراكة عالمية من أ  )ج(

امج ة البرن . األمانة إعداد االختصاصات بھذا الشأن لمناقشتھا بشكل مفّصل في لجن
ة  زة المقارن ة للمي ة خاص الء عناي ذكورة إي ات الم داد االختصاص د إع يّن عن ويتع

  للمنظمة واالعتماد على الشبكات والشراكات والتحالفات الموجودة أساساً؛
تمّر ال  )د( أن تس ت ب د أوص أن تحدي ة بش ورة التقني اعدة والمش ديم المس ي تق ة ف منظم

تخدام  ون، واس اس الكرب ات احتب رويج لتقني ة، والت ة اإليكولوجي اطق الزراعي المن
ع  راكة م من ش ك ض دم، وذل ا تق لة بم اءات المتص ا، واإلحص ي وحيازتھ األراض

ارية ل ة االستش دولي والجماع ك ال ة والبن ة الزراعي دولي للتنمي وث الصندوق ال لبح
  الزراعية الدولية؛

ة   )ھـ( دمھا المنظم ة التي تق أقّرت بأھمية أن تتضمن في نھاية المطاف، اإلسھامات التقني
للمفاوضات المتعلقة بتغير المناخ في سياق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

ي ال اً لعمليت تكيف المناخ، اعتبارات خاصة بالزراعة واستخدام األراضي وذلك دعم
ة حصول أصحاب . مع تغير المناخ والتخفيف من وطأة تأثيراته ى أھمي وشددت عل

  الحيازات الصغيرة على التمويل في ما يتعلّق بتغيّر المناخ؛
و  )و( ة ري دعم عملي ة ل ى الخطة التي وضعتھا المنظم ا  20+صادقت عل والمساھمة فيھ

يرا ى التحض اء عل دان األعض الع البل ة إط ى األمان ت إل ذا وطلب ة بھ ت الجاري
  .الخصوص

  
  4القضايا والخيارات –توجيھات لقطاع الثروة الحيوانية 

  
ن   - 10 ة األم ة لكفال روة الحيواني ه الث ذي تضطلع ب وي ال دور الحي ى ال دداً عل ة مج دت اللجن أّك

ى  بة إل د سواء، وبخاصة بالنس ى ح وطني عل المي وال تويين الع ى المس ذائي وسبل المعيشة عل الغ
زارعين اة والم غار الُرع ي . ص دعم التقن وفير ال ة وت ل القطاعي ات التحلي لة عملي ت مواص وطلب

اء والمؤسسي و تراتيجي ب دف االس ار الھ ي إط ك ف دان األعضاء وذل توى السياسات للبل ى مس عل
  ).زيادة اإلنتاج الحيواني المستدام(
  

اطي بصورة   - 11 ى التع ا، عل دراتھا وواليتھ دود ق ادرة، ضمن ح ة ق ة أّن المنظم دت اللجن وأّك
دة و ة المعق ة واالقتصادية والبيئي ع القضايا االجتماعي ذا متوازنة وشاملة م المقايضات المتصلة بھ

اخ ر المن ارات المتصلة بتغيّ آزر والتنسيق مع . القطاع، بما في ذلك االعتب ذا بالت تّم ھ وينبغي أن ي
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ة  م المتحدة اإلطاري ة األم ال اتفاقي ى سبيل المث ا عل ة ذات الصلة، ومنھ االتفاقات والصكوك الدولي
  .بشأن تغير المناخ، لتجنّب االزدواجية في الجھود

  
أمين   -12 ة، ت تويات كاف ى المس ة عل ات الفاعل ى الجھ اً إل ة، وأيض ى المنظم ة إل ت اللجن وطلب

ة  ة والمؤسسية والمالي ى المستويات التقني الظروف المناسبة على مستوى البحوث والسياسات وعل
ة وسبل  ذائي والتغذي اندة األمن الغ ة بمس ة الكفيل روة الحيواني لتوفير السلع والخدمات من قطاع الث

  .لمعيشة والتنمية االقتصادية واالستدامة البيئية والصحة العامةا
  

ع   -13 المي م وار الع لة الح ة لمواص اورات حثيث ة مش ري المنظم ى أن تُج ة عل ت اللجن واتفق
اة  ع مراع و أدّق م ى نح ة عل داف القطاعي د األھ ة تحدي أن بغي ن أصحاب الش عة م ة واس مجموع

د من الفروقات بين نظم اإلنتاج ووجود عدد ك بير من المعايير الخاصة والتنمية االقتصادية لكل بل
ذا . البلدان ودور أصحاب الحيازات الصغيرة وأھمية التصدير وحالة الموارد الطبيعية ومن شأن ھ

ى المستوى الحكومي  النوع من المشاورات أن يساعد في تحديد القضايا التي قد تستدعي تدخالً عل
  .الدولي

  
از فرعي أو مجموعة وأرجأت اللجنة إ  -14 راح إنشاء جھ جراء مزيد من المناقشات بشأن اقت

أن  ذا الش لة بھ ات المفّص ال االختصاص ا تُح ة، ريثم الثروة الحيواني ة ب ة معني ل مخصص عم
ا جاء في الالئحة  ى نحو م ة، عل ا المقبل والتداعيات اإلدارية والمالية إلى لجنة الزراعة في دورتھ

  .5الداخلية
  

  6والمؤسسات الداعمة للزراعة في الحيازات الصغيرةالسياسات 
  

شدَّدت اللجنة على أّن رسم السياسات وتعزيز المؤسسات من أجل دعم الزراعة الصغيرة   - 15
ة من  ا أولوي النطاق وتيسير عملية اندماج أصحاب الحيازات الصغيرة في األسواق ينبغي أن يكون

  .أولويات المنظمة
  

بأّن قطاع الزراعة الصغيرة النطاق يتسم بقدر كبير من التباين وأن من وسلَّمت اللجنة   -  16
د ألصحاب الحيازات الصغيرة ودعت األمانة إلى معالجة مختلف . العسير وضع تعريف موحَّ

. األبعاد التي تميِّز النطاق الصغير، مثل حجم المزرعة، وصغر قاعدة رأس المال والمھارات
ز على القيود التي تواجھھا مجموعة السكان المعّرضة للمخاطر، ال وينبغي لعمل المنظمة أن يركِّ 

  .سيَّما الُمزارعات
  

ووافقت اللجنة على أن منظمات المزارعين والتعاونيات الخاصة بھم يمكنھا أن تساعد في   - 17
لَّمت . التغلب على الصعوبات التي يواجھھا أصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في األسواق وس

أن  ن ب رھم م ة وغي ة الزراعي ال التجاري ائمين باألعم زارعين والق ين صغار الم وار ب ير الح تيس
 ً ا افزاً ھام ى مواصلة أنشطتھا . أصحاب الشأن في سالسل القيمة يشّكل ح ة عل ة األمان وحثَّت اللجن

  .الرامية إلى تعزيز التعاونيات ومجموعات المزارعين ورابطات سالسل القيمة
  

                                                      
ي القسم  7تنّص المادة   5 ه" ي"ف ى أن ة الزراعة عل ة للجن اء : "(...) من الالئحة الداخلي د االقتضاء، إنش ة، عن يجوز للجن

لبيا في الدراسات  أثيرا س ؤثر ت ن ي ه ل أجھزة فرعية أو متخصصة إذا قدرت أن ھذا اإلنشاء من شأنه أن يسھل أعمالھا، وأن
ا ة للنظر فيھ ى اللجن ي تعرض عل اذ. (...) التي تجمع بين فروع علمية متعددة للمسائل الت ل اتخ ة، قب ى اللجن ين عل أي  يتع

ر من  ي ضوء تقري قرار بإنشاء أجھزة فرعية أو متخصصة، أن تدرس األعباء اإلدارية والمالية المترتبة على ھذا القرار ف
  ."المدير العام
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ة وأحاطت اللجن  - 18 ة بأن فرض القطاع الخاص لمعايير معقدة ومتشددة بالنسبة للسلع الزراعي
  .قد يعيق اندماج أصحاب الحيازات الصغيرة في نظم التسويق الحديثة

  
  :وأوصت اللجنة بأن تقوم األمانة بما يلي  - 19
  

ازات   )أ( حاب الحي اركة أص ى مش اص عل اع الخ ايير القط أثير مع ة لت راء دراس إج
ه المؤسسات األخرى الصغيرة في  ذي قامت ب األسواق، آخذة في االعتبار العمل ال

  في ھذا المجال؛
ازات الصغيرة في الھياكل   )ب( إجراء تقييم تحليلي وللسياسات بشأن دمج أصحاب الحي

  التنظيمية لألسواق، بغية تصميم نُھج جديدة تيِّسر انتقالھم إلى مرحلة إنمائية متقدمة؛
ى  التعاون مع وزارات  )ج( درتھا عل ة ق وزارات المختصة لتنمي ا من ال الزراعة وغيرھ

ك  ي ذل ا ف واق، بم ى األس ازات الصغيرة إل اذ أصحاب الحي ة نف ين إمكاني م تحس دع
  القدرة على االمتثال لمعايير الصحة والصحة النباتية؛

تحداث   )د( جيع اس ابع وتش ة الط طة التجاري زارعين باألنش ات الم م اضطالع منظم دع
  يمة تشمل أصحاب الحيازات الصغيرة؛سالسل للق

ة احتياجات   )ھـ( ة بتلبي اء شراكات كفيل ة بن ع القطاع الخاص بغي ة م ات وثيق إقامة عالق
  أصحاب الحيازات الصغيرة؛

دم   )و( ن التق ة ع ة الزراع المي ولجن ذائي الع ن الغ ة األم ن لجن ّل م ى ك ر إل ع تقري رف
ى المحرز في مشروع التقييم التحليلي وللسياسات،  ة إل باإلضافة إلى األنشطة الرامي

  .بناء القدرات
  

  األولويات والنتائج في إطار الخطة المتوسطة األجل
  20137-2012 وبرنامج العمل والميزانية للفترة

  
رة    - 20 ات للفت ع األولوي ة وض أن عملي ة ب ت اللجن ة  2013-2012إعترف ة مؤقت تكون عملي س

ات . بموجب اإلطار الجديد المعتمد على النتائج ة باألولوي ائق المتعلق وأوصت اللجنة بأن تحدد الوث
ز في كل  تبعد من التركي ي ستُس ك الت ز المقترحة وتل في المستقبل بصورة أوضح مجاالت التركي

ارير أ اة القضايا الناشئة وتق ع مراع ل مؤشرات ھدف من األھداف اإلستراتيجية م ذ مقاب داء التنفي
والعمل الجاري تنفيذه في  واالعتبارات المتصلة بالتكلفة النتائج التنظيمية وعمليات التقييم الرئيسية

  .إطار الشراكات
  

والحظت اللجنة أنه جرى تحديد معلومات تكميلية في ما يتعلق باألولويات على المستويات   - 21
  .اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

  
وشددت اللجنة على أھمية عمل المنظمة في الوظائف األساسية لوضع المواصفات العالمية   - 22

ا،  ل التكنولوجي ادل المعارف ونق واإلحصاءات والمشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات، وتب
ة الزراعة وخاصة ز من جانب لجن  وأكدت أھمية توفير التوجيه بشأن األولويات ومجاالت التركي

  .بالنظر إلى محدودية الموارد
  

اً   - 23 ة الخاصة بالقضايا األوسع نطاق ة المناقشات المتعمق ى ضرورة إحال وأشار األعضاء إل
واردة ضمن ( ك من القضايا ال ر ذل ين الجنسين وغي اواة ب ذاء والمس التنمية الريفية والحق في الغ
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تراتيجية زاي و داف اإلس افحاألھ ذ) اء وك ن الغ ة األم ى لجن المي وإل امج /ائي الع ة البرن أو لجن
  .أيضاً 

  
  تكثيف المستدام لإلنتاج المحصوليال: الھدف االستراتيجي ألف

  
  .سلّمت اللجنة بأھمية الھدف االستراتيجي ألف في تحقيق األمن الغذائي وسبل المعيشة  - 24
  

  :للمنظمة كاآلتيووافقت اللجنة على مجاالت التركيز ذات األولوية وعلى الميزة النسبية   - 25
  

  تكثيف وتنويع اإلنتاج المحصولي المستدام؛    )أ(
  مراقبة ورصد اآلفات النباتية العابرة للحدود ومكافحتھا؛    )ب(
  الصكوك الدولية لوقاية النباتات وخاصة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛    )ج(
ة والزراعة  )د( ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة  ،الم ة المعني دة الدولي ك المعاھ ي ذل ا ف بم

  ونظم البذور؛ والزراعةبالموارد الوراثية النباتية لألغذية 
ل   )ھـ( انق ى  التكنولوج ز عل ع التركي ة، م ين اإلنتاجي ل تحس ن أج درات م اء الق وبن

  .المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة
  

أثيرات وسلَّمت اللجنة بأّن أنشطة المنظمة في مجال اإلن  - 26 الج ت اج المحصولي ينبغي أن تع ت
بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه مما يؤثر في إنتاجية  ،التدھور البيئي وتغيّر المناخ

المحاصيل؛ مع إيالء مزيد من االھتمام أيضاً للحد من الخسائر ما بعد الحصاد وما يتصل بذلك من 
  .بناء للقدرات

  
  زيادة اإلنتاج الحيواني المستدام: باءالھدف االستراتيجي 

  
ه   - 27 وافقت اللجنة على مجاالت التركيز ذات األولوية للھدف االستراتيجي باء وأوصت بتوجي

  :اھتمام خاص إلى
  

ا   )أ( الحيوان ومكافحتھ الوقاية من األمراض الحيوانية واألمراض البشرية ذات الصلة ب
  وجمع البيانات المتعلقة بذلك وتحليلھا؛

  الواحدة في ھذا السياق فضالً عن التعاون بين المؤسسات؛ الصحةنھج   )ب(
راض   )ج( ةاألم ات  الحيواني وارئ اآلف ن ط ة م ام الوقاي الل نظ ن خ دود م ابرة للح الع

ة  ة والنباتي راض الحيواني ابرةواألم ع  الع ة م ر الفعال ذار المبك م اإلن دود، ونظ للح
  التركيز على الميزة النسبية للمنظمة؛

  .تعزيز بناء القدرات  )د(
  

لة   - 28 وأوصت اللجنة ببذل جھود تتكامل مع الھدف االستراتيجي طاء بشأن التعامل مع سلس
ومع الھدف االستراتيجي ألف بشأن النھوض بجودة المتواصلة التنمية   -إعادة التأھيل  -الطوارئ 

  .الحيواني المستدام إنتاج األعالف وإدارة الموارد الرعوية الزراعية لزيادة اإلنتاج
  

ى  - 29 ه عل واني وتنميت اج الحي ي قطاع اإلنت و السريع ف ار النم ى أّن آث ة عل ) أ: (وشددت اللجن
ر،  أة الفق ن وط ف م ذائي والتخفي ن الغ ة و) ب(األم حة الحيواني حة الص ة، الص إدارة ) ج(العام

اتية ، تتطلب توضيحاً سريعاً من حيث )بما في ذلك المياه(الموارد الطبيعية  ة والسياس ا التقني أبعادھ
  .والمؤسسية
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تحسين جودة األغذية وسالمتھا في جميع مراحل السلسلة : الھدف االستراتيجي دال
  الغذائية

  
تراتيجي دال  - 30 دف االس ة للھ ز ذات األولوي االت التركي ى مج ة عل ت اللجن ورأت أن . وافق

ة يكتسي  ة الصحة العالمي ة ومنظم ين المنظم ذائي المشتركة ب تور الغ ة الدس اري لھيئ العمل المعي
ة ى . أھمية بالغ النظر إل ة ب ة كمجال من مجاالت األولوي وأكدت ضرورة استمرار سالمة األغذي
ة . لى صحة المستھلكين والتجارة الدولية باألغذيةتأثيراتھا ع وأبرز األعضاء أھمية برنامج المنظم

دان  ود البل م جھ ة ودع ات الوطني اء المؤسس ة لبن المة األغذي ال س ي مج درات ف ة الق ي بتنمي المعن
ذائي  ة والتوصيات الخاصة بالدستور الغ ق المواصفات والخطوط التوجيھي ة من أجل تطبي النامي

ذ في . ة بقدر أكبر من الفعالية في أعمال الدستور الغذائيوالمشارك ذي ينف ورّحبت اللجنة بالعمل ال
ة  ة والنباتي ات واألمراض الحيواني ن طوارئ اآلف ة م ام الوقاي ي إطار نظ ة ف ال سالمة األغذي مج

ة العابرة للحدود وإدماجه في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية المشتركة بين ال منظم
ة حة العالمي ة الص ان( ومنظم ات ) انفوس انعي السياس ه لص ع توجي أن وض ل بش ن العم فضالً ع

  .الوطنيين عن االستثمار في نظم إدارة سالمة األغذية
  

  اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه والموارد الوراثية: الھدف االستراتيجي واو
  ي تمس األغذية والزراعةوتحسين االستجابة للتحديات البيئية العالمية الت

  
  .وافقت اللجنة على مجاالت التركيز ذات األولوية للھدف االستراتيجي واو  - 31
  

وط   - 32 ة والخط وارد الطبيعي ة للم أن اإلدارة المتكامل رح بش ل المقت ى العم ة عل ت اللجن وأثن
ن  ا م ازة األراضي وغيرھ ال حي ي مج ؤولة ف ة المس أن الحوكم ة بش ة الطوعي وارد التوجيھي الم

اه"وطلبت اللجنة بدء العمل في . الطبيعية ة" برنامج المي ة الحالي رة المالي ى  .خالل الفت وشددت عل
ة  ة لألغذي وارد الوراثي اه، والم ي والمي وارد األراض لة بم درات ذات الص اء الق ى بن ة إل الحاج

ى أن تضطلع ودعت اللجنة المنظم. والزراعة، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته ة إل
بدور فعال في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بالتنسيق مع المنظمات المعنية األخرى، وأن 

  .توفر مشورة معتمدة على العلم للمنتديات ذات الصلة
  

  من أجلالبيئة المواتية لألسواق : الھدف االستراتيجي زاي
  تحسين سبل المعيشة والتنمية الريفية

  
لجنة من جديد أھمية العمل على وضع االستراتيجيات والسياسات لصغار المنتجين أكدت ال  - 33

ر ذائي والحد من الفق ق األمن الغ . مع التركيز على الزيادة المستدامة لإلنتاج الزراعي بھدف تحقي
دور الحاسم  ى ال وأقّر األعضاء أيضاً بالحاجة إلى العمل في مجال التنمية الريفية الشاملة بالنظر إل

ل  رص العم وفير ف رامج ت ة وب ات الريفي ة (للمؤسس ن البطال انون م ن يع باب ولم ة للش وخاص
  ).الموسمية

  
ة   - 34 ة الريفي ة والصناعات الزراعي ال الزراعي ال األعم ي مج ل ف ة العم د األعضاء أھمي وأّك

  .وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع في فرص العمل في الريف
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  تحسين األمن الغذائي والتغذية: االستراتيجي حاءالھدف 
  

دف   - 35 ار الھ ي إط ة ف ة المقترح ز ذات األولوي االت التركي أّن مج اً ب ة علم ت اللجن أحاط
المي ذائي الع ة األمن الغ ا . االستراتيجي حاء سوف تناقش بالتفصيل في الدورة القادمة للجن وفي م

صاءات الزراعية والريفية، أكدت اللجنة من جديد أولوية يتعلق باإلستراتيجية العالمية لتحسين اإلح
د . عمل المنظمة، في مجال اإلحصاءات من حيث تحسين عملية جمع البيانات والحصول عليھا وأيّ

ى  ذاء عل األعضاء العمل الجاري لتنفيذ الخطوط التوجيھية الطوعية لإلعمال المطرد للحق في الغ
د في نفس  ع التأكي ز نظم المعلومات المستوى القطري م دعم لتعزي ديم ال ى ضرورة تق الوقت عل

ة ب التغذوي مل الجوان ي أن تش ي ينبغ ذائي الت ن الغ أن األم ة . بش د أھمي ن جدي ة م دت اللجن وأك
ا ومع الجماعة االستشارية للبحوث  راً لھ ا مق ي تتخذ من روم االت الت ين الوك ا ب الشراكات في م

ذا المجال لتجنب ا ي ھ ة ف ة الدولي آزراتالزراعي اء الت داخل وبن دعيم . لت ة ت د أھمي ا جرى تأكي كم
ة ذائي والتغذي ن الغ ة واألم ة للزراع بكات المعرف اء ش ى إنش دول األعضاء عل درات ال وأرجئ . ق

د  :المؤتمر الدولي للتغذيةالنظر في موضوع  اد 20بع اً من االنعق ى حين مناقشته بالتفصيل  عام إل
  .في لجنة األمن الغذائي العالمي

  
ة ) ب(50وجرت طمأنة اللجنة إلى أّن األمانة ستعيد صياغة الفقرة   - 36  COAG/2010/2في الوثيق

  .وستعرض من ثّم على دورتھا المقبلة
  

  زيادة القدرة على التأھب لمواجھة التھديدات: الھدف االستراتيجي طاء
  وحاالت الطوارئ الغذائية والزراعية والتصدي لھا على نحو فعال 

  
داف   - 37 اء واألھ تراتيجي ط دف االس ين الھ آزر ب ود ت ى وج ة إل ة الحاج رزت اللجن أب

ى  ة والطوارئ إل ال من اإلغاث ياق االنتق ك في س ة وذل ة المتبقي تراتيجية الثماني لاإلس ادة التأھي  إع
  .والتنمية

  
المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد والسلع : الھدف االستراتيجي كاف

  والخدمات
  ع القرار في المناطق الريفيةوصن

  
ق   - 38 ي المتعل أكدت اللجنة من جديد أھمية تعميم القضايا الجنسانية في السياسات والعمل التقن

  .بما في ذلك إسداء المشورة للدول األعضاء ،بسائر األھداف االستراتيجية للمنظمة
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  زيادة حجم وفعالية االستثمارات العامة: الھدف االستراتيجي الم
  والخاصة في الزراعة والتنمية الريفية 

  
تثمار في   - 39 صادقت اللجنة على مجاالت التركيز ذات األولوية بالنسبة إلى دعم المنظمة لالس

ة ة الريفي ع المؤسسات . الزراعة والتنمي اون م اع نھج ذي توجه قطري، والتع ة اتب رزت أھمي وأب
ة ة واإلقليمي ة الدولي ى . المالي ددَّت أيضاً عل دان وش ى البل ة إل ن المنظم ة م اعدة المقدم ة المس أھمي

  .األعضاء في مجال التخطيط لالستثمار الزراعي
  

  المسائل األخرى
  

  اقتراحات إلدراج بنوٍد على جدول أعمال الدورة المقبلة
  

دورة   - 40 ال ال دول أعم ار ج ي إط ا ف ن بحثھ ي يمك ة الت اً باالقتراحات التالي ة علم أخذت اللجن
  :المقبلة

  
 الميكنة في قطاع الزراعة الحرجية وفي النظم اإليكولوجية الھشة؛  
 ربط المياه والتربة بتغيّر المناخ؛  
  ا ي وعالقتھ ادي اإلقليم ل االقتص أثير التكام اعي وت نھج القط ات وال ا المعلوم تكنولوجي

  .بالتنمية الزراعية والريفية
  

دان والمجموع  - 41 ع البل اور م ب سيتش ى أّن المكت ير إل دول وأُش داد ج ة إع ة بغي ات اإلقليمي
  .األعمال

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة

  
ا خالل النصف األول من سنة   - 42 ة في روم اتُفق على أن تُعقد الدورة الثالثة والعشرون للجن

  .، على أن يُحدد المدير العام الموعد الدقيق للدورة بالتشاور مع الرئيس2012
  

  أية مسائل أخرى
  

ا   - 43 ل إليھ ي توّص ائج الت ق بالنت ا يتعلّ ي م ة "ف ا البيولوجي ن التكنولوجي ي ع ؤتمر التقن الم
ى 2010آذار /الذي ُعقد في المكسيك خالل شھر مارس" الزراعية ة حاجة إل أّن ثم ة ب ، أُبلغت اللجن

و ة وأن ا البيولوجي ك استعراض التكنولوجي ا في ذل ة، بم ة الزراعي ادة اإلنتاجي اع تأمين الموارد لزي
ى  جديدة أخرى من التكنولوجيا المبتكرة اآلمنة والفّعالة والمستدامة من الناحية البيئية، والموافقة عل

  . ھذا النوع من التكنولوجيا واعتماده
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  انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس
  

يد  - 44 ة الس ت اللجن د( Shobhana Kumar Pattanayak انتخب يد) الھن ـن الس الً مــ اً، وك    رئيس
François Pythoud )سويسرا (والسيد Javad Shakhs Tavakolian )ران اإلسالمية ة إي ائبين ) جمھوري ن

  .للرئيس
  

  اعتماد التقرير
  

  .2010حزيران /يونيو 19اعتُمد التقرير يوم السبت   - 45
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  جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الزراعة –المرفق ألف 
  
  
  

  الرئيس وابون نتخاب الرئيسا -1البند 
  

  جدول األعمال والجدول الزمني للدورةاعتماد  -2 البند
  

اخ  -3البند  التكثيف المستدام إلنتاج المحاصيل باعتماد نھج قائم على النظام اإليكولوجي وخلق من
  تحقيق الكفاءة من خالل خدمات النظام اإليكولوجي وإدارته: مشّجع

  
  والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من تأثيراته التربة من أجل األمن الغذائي -4 البند

  
  القضايا والخيارات –لقطاع الثروة الحيوانية  توجيھات -5 البند

  
  السياسات والمؤسسات الداِعمة للزراعة في الحيازات الصغيرة -6 البند

  
رة  -7د البن ة للفت امج العمل والميزاني األولويات والنتائج في إطار الخطة المتوسطة األجل وبرن

2012-2013  
  

  المسائل األخرى -8 البند
  

  اقتراحات إلدراج بنود على جدول أعمال الدورة المقبلة  8-1
  *أية مسائل أخرى  8-2
  موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة  8-3

  
  اعتماد التقرير -9 البند
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  قائمة الوثائق -المرفق باء 
  

COAG/2010/1 جدول األعمال المؤقت 
COAG/2010/2  ل امج العم ل وبرن طة األج ة المتوس ار الخط ي إط ائج ف ات والنت األولوي

  2013-2012والميزانيـــة للفترة 
COAG/2010/3  ام ى النظ ائم عل ج ق اد نھ يل باعتم اج المحاص تدام إلنت ف المس التكثي

اءة من خالل خدمات النظام : مناخ مشّجعاإليكولوجي وخلق  تحقيق الكف
  اإليكولوجي وإدارته

COAG/2010/4  ن اخ والتخفيف م ر المن ع تغيّ ف م ذائي والتكيّ ن الغ ن أجل األم ة م الترب
  تأثيراته

COAG/2010/5 القضايا والخيارات–توجيھات لقطاع الثروة الحيوانية  
COAG/2010/6 الداِعمة للزراعة في الحيازات الصغيرةالسياسات والمؤسسات  

  
  ERIESCOAG/2010/INF/S سلسلة وثائق

  
COAG/2010/Inf.1 جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني المؤقت  
COAG/2010/Inf.2 قائمة الوثائق المؤقتة 
COAG/2010/Inf.3  ودوله بيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من االتحاد األوروبي

  األعضاء
COAG/2010/Inf.4 قائمة المندوبين والمراقبين 
COAG/2010.Inf. 5 التقنيات النووية في األغذية والزراعة  
COAG/2010/Inf.6  ة والزراعة ة األغذي ات منظم ات ومعاھدات واتفاق ة بھيئ المسائل المتعلق

  والتي تعني لجنة الزراعة 
COAG/2010/Inf. 7 المفاوضات حول تغيّر المناخ في كوبنھاغن وما بعدھا  
COAG/2010/Inf. 8  واني في اج الحي ى إصدار إحصاءات المحاصيل واإلنت درات عل بناء الق

  سياق االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية
COAG/2010/Inf. 9 في الزراعة الموارد المائية عن واإلنذار المبكرلرصدالعالمي لالنظام  
COAG/2010/Inf. 10  ا ن التكنولوجي ة ع ة والزراع ة األغذي دولي لمنظم ي ال ؤتمر التقن الم

ة ارات والفرص في مجاالت : البيولوجية الزراعية في البلدان النامي الخي
ماك والصناعات  ة ومصايد األس روة الحيواني ة والث المحاصيل والحراج

دام األمن ا ة تحديات انع اخالزراعية لمواجھ ر المن ذائي وتغيّ -ABDC( لغ

10 (  
COAG/2010/Inf. 11 - 
(C2009/15) 

رة ل للفت طة األج ة المتوس ة  2013-2010الخط ل والميزاني امج العم وبرن
رة  للفت

2010-2011  
COAG/2010/Inf.12 تقارير التقييم 
COAG/2010/Inf.13 2009-2008تنفيذ البرامج في الفترة 

  

  والمنظمات الممثلة في الدورةالبلدان  -  المرفق جيم
  

  أعضاء اللجنة
  

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  إرتيريا

  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إسبانيا

  أستراليا
  استونيا
  إسرائيل
  أفغانستان
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  إكوادور
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوغندا
  أوكرانيا
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  البرازيل
  البرتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  بولندا
  بوليفيا
  بيرو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا
  توفالو
  تونس

  الجزائر
ة  ة األوروبي ة (الجماع منظم

  )عضو
  الجماھيرية العربية الليبية

  الجمھورية التشيكية
  الجمھورية الدومينيكية

  جمھورية الكونغو الديمقراطية
  جمھورية إيران اإلسالمية
  جمھورية تنزانيا المتحدة

  جمھورية كوريا
ة  ا الديمقراطي ة كوري جمھوري

  الشعبية

الفية  دونيا اليوغوس ة مق جمھوري
  السابقة

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  الدانمرك
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سان فنسنت وغرينادين

  سان مارينو
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السنغال
  السودان
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  صربيا

  الصومال
  الصين
  العراق
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غواتيماال
  غينيا
  فرنسا
  الفلبين
  فنزويال
  فنلندا

  فييت نام
  قبرص
  قطر

  قيرغيزستان
  الكاميرون
  كرواتيا
  كندا

  كوبا
  فواريكوت د

  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان
  ليبيريا
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالي

  ماليزيا
  مدغشقر
  مصر

  المغرب
  المكسيك
  مالوي

  المملكة العربية السعودية
  المتحدة المملكة

  موريتانيا
  موريشيوس
  موزامبيق

  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  النيجر
  نيجيريا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  ھايتي
  الھند

  ھندوراس
  ھنغاريا
  ھولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
  اليونان
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  المراقبون من الدول األعضاء التي ليست أعضاًء في اللجنة
  

  تشاد؛ الجمھورية العربية السورية؛ سورينام؛ ميانمار
  

  الكرسي الرسولي
  

  المتحدة والوكاالت المتخصصة الممثلون من األمم
  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  أمانة اتفاقية مكافحة التصحر
  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  برنامج األغذية العالمي

  
  المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية

  
  االتحاد األفريقي

  معھد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة 
  التنمية لتحقيقومية الدولية الھيئة الحك

  المنظمة العالمية لصحة الحيوان
  

  المراقبون من المنظمات غير الحكومية
  

Compassion in World Farming  لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية المشتركة بين
 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

 الدوليةمنظمة أوكسفاممشروع ھايفر الدولي
االتحاد الدولي لطالّب الزراعة والعلوم

 ذات الصلة
Practical Action 

 منظمة الروتاري الدوليةالينالنحلرابطاتاالتحاد الدولي 
 ألخوات المحبةالرابطة الدوليةاالتحاد الدولي لالقتصاد المنزلي
 Via Campesinaاالتحاد الدولي لصحة الحيوان

لحركات الزراعةاالتحاد الدولي 
 العضوية

النساء اللواتي يسعين إلى التغيير في الزراعة وإدارة 
الموارد الطبيعية

المھنللعامالت فياالتحاد الدولي 
 القانونية

  الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية

  


