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    للجنة الزراعة22حضيرات للجلسة الالت
  Fazil Düsünceliمن قبل السيد 

       

ــة ال ــتعقد الجلس ــي  22س ــة ف ــة الزراع  19-16 للجن
ان . األعمـال التحضـيرية جاريـة     , 2010يونيو  /حزيران

االستشارات مضمونة خالل سير عمـل المكتـب الموسـع          
. المخصص الذي يضم عضو واحد من كل منطقـة إقليميـة       

تم تأسيس خط اتصال فعال و كنتيجة تم إصدار         , لخالل العم 
  . جدول أعمال و جدول زمني من قبل السكرتارية

  
  

كما تم مناقشة عدد من المسـائل الهامـة المتعلقـة بعمليـة             
اإلصالح و المسؤوليات الجديـدة المعطـاة إلـى اللجنـة و       

اللجنة التوجيهية و تحقيق التوصيات مـن الجلسـة         /المكتب
 من  7فأنه من المستحسن أن يكون البند رقم        , ةكنتيج. السابقة

أول بند موضعي للمناقشة    ) ورقة االولويات (جدول األعمال   
و أن تجري الجلسة القادمة بقيادة أعضاء المكتـب الحـالي           

مـا تـزال    . لتسهيل إجراء االنتخابات في نهايـة الجلسـة       
 لتحقيـق   7المناقشات جارية حول كيفية التعامل مـع البنـد          

  .مثمرةمناقشة 
    
 
 

  

 أعضـاء لضـمان     7بخصوص  توسيع هيئة المكتب ليضم       
بالتشاور  1*تم تقديم نص مسودة   , التمثيل اإلقليمي المتساوي  
 مع نصوص   ناسق النص  ت لضمانمع مكتب الشؤون القانونية     

مشاورات بشأن هذه المسألة ال تزال      ال. خرىاألفنية  اللجان  ا
 توافق في اآلراء    ىإلمستمرة، وإذا كان من الممكن التوصل       

مايو سيكون مـن الممكـن      / خالل األسبوع األول من أيار      
 جدول األعمال لتعـديل المـادة ذات الصـلة،        بند في   وضع  

 أعضاء خالل الـدورة  7 ما يصل إلى    ليضم المكتب   تشكيلو
علـى   المقبلة ، شريطة أن تكون اللجنة نفسها موافقة          22ال

  .هذا األمر
............................................................  

ينبغي على اللجنة ,  الجلسة األولى من كل فترة سنتين في{ 1*
أن تنتخب رئيس و نائب رئيس أول و نائب رئيس ثاني و ما             
يصل إلى أربعة نواب للرئيس آخرين من بين الممثلين فـي           

الذين سيبقون في هيئة المكتب حتى يـتم انتخـاب          , أعضائها
 و نائبي رئيس جدد ليعملو كهيئة مكتـب خـالل   رئيس جديد 

النصوص (} الفترات الفاصلة بين الدورات   الجلسات و خالل    
  ).التي تحت سطر تم تعديلها

 

  
أيـار  / مـايو  12  والصين بتاريخ  77أثناء انعقاد االجتماع الدوري لمجموعة ال     

سـعادة   االجتماع ، طلبـت      انتهاءن من المنتظر فيه      ومع الوقت الذي كا    2010
الكالم قامـت بـإعالم     بموجادا الحديث وعندما بدأت     السفيرة ماري مارغريت    

 كممثلة لبلدها زمبابوي لدى المنظمـات التـي         واليتها فترة   ءانتهاالحضور عن   
  .يونيو/حزيران في نهاية تتخذ من روما مقراً لها

  
ـ  77جموعة ال مفيه  تتمنى  وفي الوقت الذي      موجـادا التقـدم     عادة السـفيرة   لس

ـ الالقياديـة    األدوار " دائما تثمنسوالنجاح في مهامها القادمة فإن المجموعة        ي ت
و المجموعـة   بلـدها   مصـالح   خدمة  خالل السنوات العشر الماضية ل     اقامت به 
  . بشكل عام والصين77مجموعة ال  واإلفريقية

  السفيرة موجادلسعادة امع كل األمنيات 
 السيد إبراهيم أبو عتيلة, 77من قبل رئيس مجموعة ال

 بلـدها   تمثيل و 77 ورئاسة مجموعة ال   اإلفريقيةرئاسة المجموعة   ب قيامها  ومن أهم األعمال التي يجب ذكرها هي      
 مجلس المنظمة والمجلس التنفيـذي لبرنـامج      و  في لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقّل للمنظمة          

األغذية العالمي وفي كافة االجتماعات التي صاحبت فترة عملها كممثلة لبلدها حيث كانت فيها على الدوام مدافعـة                  
اجين في الحصول على الغذاء ومطالبة على الدوام بتوجيـه المسـاعدات لتنميـة القطـاع                تعن حق الفقراء والمح   

    . ينسى و من الصعب تكرارهاألثر الذي قامت به في روما لن. الزراعي في الدول النامية
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   برنامج األغذية العالمي من قبلإغاثة حاالت الطوارئ في هايتي
 77موعة الإعداد مستشارين مج
 

 إطـار   ذوتنفيذ مشـاريع    حيث قام ب  رد فعل سريع من جانب برنامج األغذية العالمي         هنالك  منذ وقوع الزلزال في هايتي، كان       
 ماليـين   3 إلى ما يقرب مـن        بتوزيع الطعام  برنامج األغذية العالمي  قام   , حتى أالن  . 2010زمني يقدر من يناير إلى ديسمبر       

 107وجبة ساخنة يوميا من خالل إلعطائهم في سن الدراسة   الذين   إلى األطفال ج األغذية العالمي    برنامهم توصل   شخص من بين  
  .يمواقع مدرس

  
 الغـذاء   ,عامبشكل  توزيع المواد الغذائية المستهدفة     : تضم" برامج المساعدة الغذائي التي يقوم برنامج األغذية العالمي بها حاليا         

  .يسن المدرسال والوجبات لألطفال في ،)الفرنسيالبنك السعودي (طاء التغذية التكميلية  غ,العملمقابل العمل والنقد مقابل 
  

  : على المشاريع التاليةorg.wfp.wwwللحصول على معلومات تفصيلية عن المشاريع ابحث في الموقع االلكتروني 
  
 . في هايتي الواقعلعمليات اإلغاثة في االستجابة للزلزال  االتصاالت الالسلكية و اللوجيستيكيةتعزيز وتنسيق •

 . في هايتي الواقع في االستجابة للزلزالتوفير الخدمات الجوية اإلنسانية •

  .المساعدات الغذائية للسكان المتضررين من الزلزال في هايتي •

  103لجنة البرامج الجلسة ال
  

 16-12اجتمعت لجنة البـرامج الجديـدة ألول مـرة فـي            
قبـل كافـة    فعالة من   حيث كان هنالك مشاركة     نيسان  /ابريل

  .ركة عدد من المراقبين الصامتيناألعضاء باإلضافة إلى مشا
  

. من القضايا ذات الصلة بالتقييم    تضمن جدول األعمال العديد     
وإلى جانب مناقشة ثالثة تقييمات أنجزت في اآلونة األخيرة         

منظمـة  بـين    التقييم المشترك عن  وأخر  ،   المياه واحد عن (
نظـم  حـول    برنامج األغذية العـالمي      واألغذية والزراعة   

القـدرة   التقيـيم عـن    حقيق األمن الغـذائي، و    المعلومات لت 
 .)منظمة األغذية والزراعة  في  التشغيلية في حاالت الطوارئ     
   .أيد االجتماع ميثاق مكتب التقييم

  
 لفترة   التقييمات االستراتيجية المقبلة   لىقررت اللجنة أيضا ع   

الجوانب المتعلقة بنوع الجنس فـي عمـل        ) 1: (2010-11
حيـازة  ) 3(ظمة في مجال التغذية و      عمل المن ) 2(المنظمة  

  . األراضي والحصول على األراضي
المسـاعدة  ) 1(: 12-2011 للبدء في    تتم تأييد أربعة تقييما   

مدونـة  ) 2(في مجال السياسات على المسـتوى القطـري         
دارة المستدامة للغابات اإل) 3(السلوك الخاصة بالصيد الرشيد 

  .ن اإلقليمية ألفريقيااإلقليمية ودو المكاتب )4(و  واألشجار
  

بدأت المناقشات بشأن تحديد أولويات العمل التقني لمنظمـة         
 والتـي أدت    تعلقة بطريقة العمل  م مناقشةباألغذية والزراعة   

.  الجتماعات المنظمة القادمة   ملموسةإلى عدد من التوصيات     
حيث ينبغـي    انتقال،   فترة أن فترة السنتين الحالية هي       حيث

  . قبل فترة السنتين المقبلةهفي مكاني  منهجتثبيت أسلوب
المتعـدد    العمل الخاص بها برنامج  على ووافقت اللجنة أيضا  

، وهي مبادرة جديدة تـم االتفـاق        13-2010 السنوات لفترة 
ق أيضا على كيفيـة     اتفتم اال و. خطة العمل الفورية  عليها في   

  .تحسين طرق عمل اللجنة
                   MS RIIKKA LAATU  

  68لجنة مشكالت السلع الجلسة ال
  

 16-14 للجنة مشـكالت السـلع فـي         68ستعقد الجلسة ال  
تركز الشـروط المرجعيـة     . في القاعة الخضراء  / حزيران

ت السلع على مراجعة تطورات سوق السـلع و         للجنة مشكال 
  .السياسات ذات الصلة

ـ       لألوضـاع  " ا يضم جدول األعمال لهذه الجلسة استعراض
, الراهنة والتوقعات بالنسبة لكافة السلع الزراعيـة الرئيسـية      

 واإلبـالغ عـن    تقييم لوضع المفاوضات الدائرية في الدوحة     
 ات األزمة المالية و    تأثير حولتحليلية  الأعمال األمانة العامة    

سـيتم  .  بنطاق واسـع    تحركات األسعار الدولية   ةإدارحول  
االستثمارات األجنبيـة فـي     بالقضايا المحيطة   مناقشة  " أيضا

رصـة  ف" سيكون هنالك أيضـا   . الزراعة في البلدان النامية   
لمناقشة أولويات العمل في مجال اختصاص لجنة مشـكالت         

  .السلع بشكل عام
  

لتقييم لجنة مشـكالت     بداية   سترى 68الورة  ، فإن الد  "أخيرا
لسـلع  اأسواق  التغيرات الكبرى التي حدثت في      . السلع ذاتها 

الوقـت  تجعلـه    لجنة مشـكالت السـلع    س  يالدولية منذ تأس  
كيفيـة   والنظر في    هاعملالمناسب لمراجعة دورها وترتيبات     

قضـايا أسـواق    لمناقشة   منتدى عالمي لتكون   لجنةتعزيز ال 
 أحدث التوقعـات    . عالمي يسياسأعمال  جدول  د  قولتالسلع و 

الزراعية التوقعات الزراعية بين منظمة األغذية و الزراعة        
 ستعرض في المؤتمر الصـحفي      ومنظمة التعاون والتنمية  و  

واألمين العـام لمنظمـة التعـاون        المدير العام الذي سيعقده   
 فـي  تقلبالحدث جانبي حول    " سيكون هنالك أيضا  . والتنمية

 لألسـواق  المتزايد التعرض بشأن مخاوفال لمعالجة اقاألسو

 إتباعها يمكن التي السياسات ومناقشة للتقلبات والمحلية الدولية

  .متوقعة غير تقلبات ذات بيئة إلدارة
 

  
  

MR DAVID HALLAM  
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محافظي الصندوق تشكل عالمة بارزة في تاريخ الدورة الثالثة والثالثين لمجلس 
   الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 77إعداد مستشارين مجموعة ال
 

يشكل كـذلك مجلـس   . للصندوق الجديد المقر في المحافظين جلسته مجلس فيها يعقد التي هذه هي الدورة األولى
زيادة وصـوله   على  ث سيحاول الصندوق جاهدا     الصندوق حي  المحافظين هذا بداية لفترة التجديد الثامن لموارد      

 .بشكل ملحوظ األرياف  فيلفقراءللنساء و الرجال ا

 
 مليـون دوالر  131.99 بما يصـل إلـى      2010الميزانية اإلدارية للصندوق لعام      وافق مجلس المحافظين على   

ضـا علـى الميزانيـة      ووافق مجلس المحـافظين أي    . تجهيز البرامج  أمريكي، بما في ذلك نفقات اعتماد تمويل      
على الميزانيـة   " وافق المجلس أيضا   و .دوالر أمريكي   مليون 3.53 بما يعادل    2010الرأسمالية للصندوق لعام    

   .مليون دوالر أمريكي 6.2 بمبلغ قدره 2010اإلدارية لمكتب التقييم في الصندوق لعام 
  

 الـدورة  إلى التنفيذي المجلس يرفعالصندوق س في ومعاييره اإلقراض سياسات مراجعة على بخصوص الموافق

  .الصندوق في اإلقراض ومعايير لسياسات مراجعة 2011 عام في المحافظين لمجلس والثالثين الرابعة
  

أجمـع،   أكد هذا المحفل على الحاجة الستمرار دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصـغيرة فـي العـالم                
  .م نشاطًا في هذا المجالواعترف بدور الصندوق كأحد أهم الشركاء وأكثره

  
 جـانبي  لحدث تنظيمه في االستجابة من عالية المحافظين درجة مجلس خالل الصندوق أظهر ,باإلضافة إلى ذالك

  .هايتي في الوضع عن
  

  
تم عقد اجتماع تأسيس مجموعة العمـل المفتوحـة         

المصممة لزيادة كفاءة اللجان الحاكمـة و       العضوية  
 8 يــوم الجمعــة زيــادة عــدد مقاعــد المجلــس

نيسان في القاعة الخضراء في مقر منظمـة        /ابريل
  .األغذية والزراعة

  
عضوية بمراجعة الترتيبات و التحضـيرات      قامت ال 

لمجموعة العمل حيـث تـم االتفـاق بخصـوص          
 مجموعة العمل المفتوحـة العضـوية     العضوية أن   

ستتكون من رئيس واحد و نائبين اثنـين للـرئيس          
باإلضافة إلى هيئة مكتب تتألف من عضو من كـل          

ومع ذلك، فإن كل منطقـة لـديها الفرصـة           .إقليم
  .هيئةثيل المنطقة في اللترشيح بلد آخر لتم

  
ستقوم مجموعة : "تم االتفاق أن, بخصوص الوظائف 

العمــل المفتوحــة العضــوية بمراجعــة و تقــديم 
المقاييس المصـممة لزيـادة      التوصيات بخصوص 

. بمــا يضــم التمثيــل, كفــاءة اللجــان الحاكمــة
  
  
 

  
سـتتفحص المجموعـة عضـوية      , في هذا النطاق  

ـ       رات فـي عـدد   المجلس حيث يمكن أن تقترح تغي
  ." مقاعد المجلس

  
فضلّت المجموعة أن يكون    ,   العمل طرقبخصوص  

بدال من تسمية متحدثين    لجميع الدول الحق بالتحدث     
  . المشاركة عملية هذا قد يحد منرسميين، ألن

  
 إلـى أشـار األعضـاء   تقديم التقارير، عملية  شأن  ب

مل  الع لمجموعةسلطة  التقرير المؤتمر الذي أعطى     
بشكل  المؤتمر   لىإ ريراتقالم  يقدبت العضوية   ةمفتوحال

 إتبـاع بل  يفض حيث تم الت   عن طريق المجلس  مباشر  
  .إجراءات اإلبالغ المحددة في تلك الوثيقة

  
هيئـة  عين الرئيس المستقل للمجلـس رئيسـا ل       تم ت 
 .لرئيسا ينائبكهولندا وتنزانيا   و تم تعيين    , لمكتبا

المقبلـة  جدول الزمني االسترشـادي لالجتماعـات       
 13: لمجموعة العمـل المفتوحـة العضـوية هـي        

 22 و   2010 أيلول/ سبتمبر 23 ،2010 تموز/يوليو
 .2010 فبراير/شباط

حاكمة مجموعة العمل المفتوحة العضوية على المقاييس المصممة لزيادة كفاءة اللجان ال
  و زيادة عدد مقاعد المجلس

 77إعداد مستشارين مجموعة ال
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  االجتماعات القادمة

  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي     31 ال المؤتمر اإلقليمي  �

)LARC(دولة باناما, 2010 30-26نيسان / ابريل 

 (CCLM) لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  ل90الجلسة ال  �

 منظمة األغذية و الزراعة روما, 2010 29-28نيسان /ابريل

 7 -3أيـار   / مـايو  )ARC( إلفريقيـا    26المؤتمر اإلقليمي ال   �

 انغوال, لوندا, 2010

 14 – 10أيـار   /مـايو ) ERC( ألوروبا   27المؤتمر اإلقليمي ال   �

 أرمينيا , نيريفا, 2010

 )CL(  لمجلس منظمـة األغذيـة و الزراعـة    139الجلسة ال �

 منظمة األغذية و الزراعة روما, 2010 21 -17أيار /مايو

الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنـامج األغذيـة العـالمي           �

 ، برنامج األغذية العالمي روما2010 11 - 7 حزيران/يونيو

 16-14حزيـران   /يـو يون  للجنة مشكالت السـلع    68الجلسة ال  �

 منظمة األغذية و الزراعة روما, 2010

 -16حزيـران   /يونيو )COAG( للجنة الزراعة    22الجلسة ال  �

 منظمة األغذية و الزراعة روما, 2010 19
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الكامرونممثل    نواب الرؤساء 

 للمجلس التنفيذي 99الجلسة ال
 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  إيفاد روما, 2010 23 – 19نيسان /ابريل

  الرئيسـي الثـاني    يمجلـس اإلدار  و ال هلمجلس التنفيذي   ا
 عضـو   18و   عضو منتخـب     18ويتألف من    للصندوق
يتم انتخاب األعضاء واألعضاء المنـاوبين لمـدة        . مناوب
  . سنواتةثالث

: 99عالج المجلس األمور التالية للموافقة فـي الجلسـة ال        
سياسة الصـندوق   , تغير المناخ استراتيجية الصندوق بشأن    

 وضـع هيكـل    عضوية لجنة التقييم،  وثائق،  ال بشأن نشر 
 ، و  فـي هـايتي    الديونإلعفاء دائم من    الصندوق  ب خاص

و المنح المعروضـة علـى      برنامج  ال/عيرامشاقتراحات ال 
  .المجلس التنفيذي للنظر فيها

  .عمال للحصول على جدول األهناانقر 


