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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة: 3-4البند 
 

 مالحظات متهيدية
 
يُعرض، على جلنة الزراعة يف دورهتا الســـابعة والعشـــرين، التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد الســـنوات للفرتة  

الســـــــتعراضـــــــهما واملوافقة عليهما. وُوضـــــــع  2023-2020ومشـــــــروع بر�مج العمل املتعدد الســـــــنوات للفرتة  2018-2021
على أساس التوجيهات الصادرة عن اللجنة، ويعتزم إرساء أساس متني بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة الزراعة احلايل 

. وتُعرض هذه الوثيقة كخطة متجّددة، تقدم أســـــــــــــــلوب عمل اللجنة وتّتبع 2023-2020لتوجيه عمل اللجنة يف الفرتة 
 .2012الشكل الذي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الثالثة والعشرين يف مايو/ أ�ر 

 
ثّلت برامج العمل املتعددة الســــــنوات األربعة األوىل خطوًة مهمة ابجتاه حتســــــني فعالية اللجنة ، م2012ومنذ عام  

وشفافيتها، من خالل توجيه عملها وعمل األمانة خالل السنوات الثماين املاضية. ويف هذا الصدد، قّدمت األمانة تقارير 
 مرحلية منتظمة إىل املكتب واللجنة واجمللس واملؤمتر.

 
اجتماًعا، بدعم من األمانة، لرصــــد وتقدمي التوجيه بشــــأن  17وخالل الفرتة الفاصــــلة بني الدورات، عقد املكتب  

التوصــــيات واإلجراءات الصــــادرة عن الدورة الســــادســــة والعشــــرين للجنة، وإعداد جدول أعمال الدورة الســــابعة والعشــــرين 
عب الفنية املع مبا نية يف املنظمة واألعضــــاء. وأجريت مشــــاورات أخرى هبدف تعزيز يشــــمل املشــــاورات غري الرمسية مع الشــــُ

 التعاون والتنسيق بني اللجان الفنية يف املنظمة.
 
اســــــــــتناًدا إىل التوجيهات الواردة من  2023-2020وأعّد مشــــــــــروع بر�مج العمل املتعدد الســــــــــنوات للجنة للفرتة  

ســـــــرتاتيجية اليت ســـــــيتّم تعقّبها مع الوقت خالل الدورات املقبلة األجهزة الرائســـــــية واملكتب. وتشـــــــمل املســـــــائل املعّلقة واال
، وتوســـيع نطاق اجلهود املبذولة 2و 1للجنة، ضـــرورة تســـريع التقّدم حنو حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة، وخباصـــة اهلدفني 

ذائي والتغذية، على األمن الغ 19-يف هذا الصــــــــــدد. ويف هذا الســــــــــياق، من الضــــــــــروري البحث يف أتثريات جائحة كوفيد
والنظم الغذائية واالســــتجاابت ذات الصــــلة، والتحد�ت الرئيســــية اليت ســــتواجهها البلدان واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية 

 يف قطاع األغذية والزراعة.
 
من حتســـينه ونظرًا إىل الطابع املتجّدد لرب�مج العمل املتعدد الســـنوات، ينبغي اعتباره "وثيقة حية" وابلتايل، ال بد  

 وتنقيحه بصورة مستمرة، وكذلك بعد املشاورات اليت جيريها أعضاء املكتب خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.
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 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إنّ و  
 

 2021-2018املوافق عليه للفرتة  املتعدد الســــــنوات اســــــتعراض التقرير املرحلي بشــــــأن تنفيذ بر�مج العمل •
 وفًقا لواليتها وأهدافها العامة. 

 .، على النحو الوارد يف امللحق2023-2020واملوافقة على بر�مج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة  •

 
 

 .، أمينة جلنة الزراعةAriella Glinniالسيدة 
 


