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 (؛QRالسريعة) االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

A 

 

 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 
 السنوات المتعدد العمل برنامج

 2016-2012 للفترة السنوات المتعدد العمل برنامج عن تقرير: السلع مشكالت للجنة
 2019-2016 للفترة السنوات المتعدد العمل برنامج ومشروع

 
 موجز

 
 تعممدد السممممممممممممممنوات للجنممة مشممممممممممممممكالت السمممممممممممممملع )اللجنممة(املعمممل البرنممام  تقريرًا عن تنفيممذ الوثيقممة هممذه تتضمممممممممممممممن  
برام  العمل املتعددة  وتشّكل. 2019 – 2016للفرتة تعدد السنوات املعمل البرنام  تعرض مشروع و  2016-2012للفرتة 

 .تها واملساءلة عن أعماهلاالسنوات لألجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( أداة لتحسني حوكم

 اللجنة اتخاذها من جانبالمقترح  اتاإلجراء
 

 القيام مبا يلي:إن اللجنة مدعوة إىل  
 

 2016 – 2012ة للفرت  السمممنوات للجنة مشمممكالت السممملعتعدد املعمل البرنام  عن تنفيذ املرحلي التقرير  اسمممتعراض 
 .صدار توصيات ملزيد من التنقيحات فيهوإ

 كمممما يرد مل امللحق  واملوافقمممة عليمممه 2019 – 2016للفرتة املقرتح  تعمممدد السممممممممممممممنواتاملعممممل البرنمممام   اسممممممممممممممتعراض 
 .هبذه الوثيقة

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن
 بلحسن بن بوبكر السيد
 السلع مشكالت جلنة أمني

 boubaker.benbelhassen@fao.org: اإللكرتوين الربيد
  

http://www.fao.org/
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 معلومات أساسية -لا أو  
 
 التقرير املرحلي بشمممممممممممممممممأن تنفيممممذ برنممممام  العمممممل املتعممممدد السممممممممممممممنوات اعتمممممدت اللجنممممة مل دوريمممما السممممممممممممممبعني -1

 فيها عند وضممممممممممممممع برنام  عمل اللجنة املتعدد السممممممممممممممنواتحتسممممممممممممممينات للنظر إجراء وأوصمممممممممممممم  ب 2016 – 2012للفرتة 
 حوكمتهاو  للفاو الرئاسممية األجهزة مسمماءلة لتحسممني أداة السممنوات املتعدد العمل برنام  ويشممّكل. 2019 – 2016للفرتة 

 ترمي هيو  من كل من اللجنة واجمللس واملؤمتر ةالوارد اتالوثيقة على أسمممممممممممممما  التوجيههذه  أُعّدتولقد  .فّعالة بصممممممممممممممورة
 . وعلى غرار برنام  العمل املتعدد السممممممممممنوات السممممممممممابق 2019 – 2016إىل توفري أسمممممممممما  لتوجيه عمل اللجنة مل الفرتة 

 اجلديدة بناء على اختصاصات اللجنة. النسخةمت وضع 
 

 2016 – 2012التقرير المرحلي بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  -ثانياا 
 
  قام الرئيس واملكتب الذي مّت  املوفقة عليه 2016 – 2012متاشممممممياً مع برنام  العمل املتعدد السممممممنوات للفرتة  -2

بتيسمممممري األنشممممم ة العادية اجلارية خالف الفرتة الفاصممممملة بني الدورات بدع  من األمانة. ومت تنظي  سمممممتة اجتماعات ملكتب 
تحضممممممممممريات الإىل جانب  2014جنة املنعقدة مل أكتوبر/تشممممممممممرين األّوف اللجنة من أجل مناقشممممممممممة متابعة الدورة األخرية لل

 احلادية والسبعني للجنة.لدورة ل
 
 األخرية ذه هالالئحة الداخلية للجنة  اسمممتعرضممم   ملونظراً إىل التعديالت اإلضمممافية الضمممرورية الواجب إدخاهلا  -3

 ووافقمم  CCP 14/6بممالوثيقممة  األوف الواردة مل امللحقمل دوريمما السممممممممممممممبعني  التعممديالت املقرتحممة على الئحتهمما الممداخليممة 
 .املتعلقة باملوظفني املسؤولني مع إضافة التعديلني إىل املادة األوىل على دخوهلا فوراً حّيز التنفيذ

 
ن املكتب حوكمة اللجنة -4  .من أعضمممممممماء املكتب هاممثلي خالفاجملموعات اإلقليمية من  التشمممممممماور معب كما حسممممممممّ

 وبرهن ذلك عن فائدته مل التحضري ملشروع جدوف أعماف الدورة احلادية والسبعني للجنة. 
 

 الستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف
 
استعرض  اللجنة مل دوريا السبعني حالة أسواق السلع واملسائل املتعّلقة بالسياسات اخلاصة باألسواق والتجارة  -5

إىل جانب املسمممائل الرئيسمممية وأولويات العمل مل أسمممواق السممملع الدولية. ووفّرت توجيهات اللجنة وتوصممميايا أسممماسمممياً متيناً 
ملنظمة مل جماف أسمممواق السممملع والتجارة ضممممن اخل ة املتوسممم ة األجل للفرتة لتحديد أولويات العمل وإعداد برنام  عمل ا

 .2015 – 2014وبرنام  العمل وامليزانية للفرتة  2017 – 2014
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وعرض الرئيس تقرير الدورة السمممممبعني للجنة على الدورة اخلمسمممممني بعد املائة للمجلس مل ديسممممممرب/كانون األّوف  -6
مسّل اً الضوء على توصيات اللجنة اخلاصة باألولويات الفنية الواجب تعميمها مل األهداف االسرتاتيجية وخ ط  2014

 .1العمل والربام  اجلديدة لعمل املنظمة املستقبلي. ولقد أقّر اجمللس التوصيات بالكامل وأدرجها مل تقريره النهائي
 

 التنظيميةوالمسائل  لميةالعاالمشورة عن السياسات  -باء
 
 قّدم  اللجنة  من خالف رئيسممممممممممممممها ومل الوق  املناسممممممممممممممب  توصمممممممممممممميايا إىل الدورة التاسممممممممممممممعة والثالثني للمؤمتر -7
 (. وأقّر املؤمتر التوصمممممممممممممميات بالكامل  مبا فيها تلك املتعّلقة مبجاالت العمل ذات األولوية  2015يونيو/حزيران  6 – 3)
 .2تقريره ورد ملما ك
 
  مل أعقاب الدورة السممممممممبعني للجنة. وناقع االجتماع  2014أكتوبر/تشممممممممرين األّوف  6وُعقد اجتماع وزاري مل  -8

وأكتوبر/ تشرين األّوف  2012ين األّوف ر الذي تلى اجتماعني وزاريني آخرين عن تقّلب أسعار األغذية ُعقدا مل أكتوبر/تش
 رصممممممة ممتازة إلعادة النظر مل اهليكل املؤسممممممسممممممي للسمممممملع وتقيي  مدى  املسممممممائل املتعّلقة اوكمة السمممممملع  كما أتاح ف2013

مالءمته بالنظر إىل التغيريات احلديثة اليت طرأت على هيكليات األسمواق والسمياسمات والتكنولوجيات اخلاصمة هبا. وشمّكل 
 لع. وترأ واق السمممماالجتماع منتدى للحوار بشممممأن السممممياسممممات وتبادف وجهات النظر بشممممأن املسممممائل املهمة املتعّلقة بأسمممم

 وزير الزراعة التونسي  رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  هذا االجتماع.
 
   لسممممممممممممممعادة السممممممممممممممفري2015نوفمرب/تشممممممممممممممرين الثاين  2إحاطة مل املقر الرئيسممممممممممممممي للفاو  مل  ةوُعقدت جلسمممممممممممممم -9

Roberto Azevêdo يب: "الت لع إىل نريو  كممان حتمم  عنوانأتمماح احلممدل  الممذي    املممدير العممام ملنظمممة التجممارة العممامليممة. و
ل متعددة على معلومات حمدثة بشمممممأن مسمممممائ املندوبونلع مل مفاوضمممممات منظمة التجارة العاملية"  فرصمممممة ممتازة لي ّ  الزراعة

/كانون قبل مؤمترها الوزاري العاشممممر الذي ُعقد مل نريويب مل ديسمممممرب الزراعة مل مفاوضممممات منظمة التجارة العامليةمتعّلقة ب
 .2015األّوف 

 
التجارة واألمن الغذائي: حتقيق توازن " تناول  موضوع اليت وأُطلق  النسخة اجلديدة حلالة أسواق السلع الزراعية -10

 . وكان اهلدف األسممممممماسمممممممي من التقرير2015ديسممممممممرب/كانون األّوف  9 " ملأفضمممممممل بني األولويات الوطنية والصممممممما  العام
هو احلد من اسمممممتق اب ابراء بشمممممأن آثار التجارة الزراعية واألمن الغذائي وكذلك بشمممممأن ال ريقة اليت ةب اتباعها إلدارة 
التجارة الزراعية لضممممان أن تعود زيادة االنفتاح التجاري بالفائدة على  يع البلدان. وتسمممعى نسمممخة حالة أسمممواق السممملع 

إىل املسممممممممممماكة مل حوار أكثر اطالعاً على اخليارات اخلاصمممممممممممة بالسمممممممممممياسمممممممممممات وإىل حتديد  2016 – 2015الزراعية للفرتة 
التحسينات الضرورية مل العمليات املتعّلقة بالسياسات اليت تُتخذ مل سياقها هذه اخليارات  وذلك من خالف إتاحة األدلة 

 ا العالقة املعّقدة القائمة بني التجارة واألمن الغذائي.والوضوح بشأن جمموعة واسعة من املواضيع منه
 

                                                           
 2014ديسمرب/كانون األّوف  5 – 1تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة  روما    1
 .2015يونيو/حزيران  13 – 6تقرير الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  روما    2
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خالف الدورة السمممممممممبعني للجنة  جمموعة عمل معنية باسمممممممممتعراض عمل اللجنة  بناء على تكليفهوأنشمممممممممأ املكتب   -11
االسمممممتشمممممارية الفرعية لتصمممممري  الفوائب وتقدس توصممممميات بشمممممأن مسمممممتقبلها. ومت االضممممم الع بعمل جمموعة العمل بقيادة 

  رئيسة مكتب اللجنة  وبدع  من األمانة. وعقدت جمموعة العمل ما Maria Laura da Rochaعادة السفرية الربازيلية س
 ووافقمم  على عممدد من التوصمممممممممممممميممات لعرضممممممممممممممهمما 2016ومممايو/أيمّمار  2015جمموعممه سممممممممممممممتممة اجتممماعممات بني مممار /آذار 

اللجنة االستشارية استعراض بعنوان " CCP 16/9الوثيقة  على الدورة احلادية والسبعني للجنة. ويرد تقرير جمموعة العمل مل
 ".الفرعية لتصري  الفوائب

 
 التخطيط للعمل وطرق العمل -جيم

 
تقرير جلنة مشممممكالت السمممملع: مّكن شممممكل الوثائق ومداوالت الدورة السممممبعني للجنة من إعداد تقرير موجز يرّكز  -12

 على جملس املنظمة ومؤمترها.على توصيات حمددة موّجهة حنو اإلجراءات لعرضها 
 
وتلّق  اللجنة  ألّوف مرة خالف دوريا السممممممممممبعني  تقريراً مرحلياً بشممممممممممأن برنام  عملها املتعدد السممممممممممنوات للفرتة  -13

 . وشّكل ذلك خ وة إضافية حنو حتسني عملها من حيث املساءلة وفعالية احلوكمة.2016 – 2012
 
جارة شمممممممممممعبة التوبقي مكتب اللجنة  وال سممممممممممميما رئيسمممممممممممها  على اتصممممممممممماف منتظ  ودائ  مع األمانة املوجودة مل  -14

 .واألسواق
 
ومت إعداد مشممممروع جدوف أعماف الدورة احلادية والسممممبعني للجنة بالتشمممماور الوثيق بني املكتب واألمانة. وواصممممل  -15

 عماف.ني خمتل  اجملموعات اإلقليمية كما ساه  مل إعداد جدوف األالتمثيل األكثر توازناً مل املكتب تسهيل التفاعل ب
 
التنسمممممممممممممميق التعاون و  وطيدلتظمة بني أمانة اللجنة وأمانات اللجان الفنية األخرى للفاو توُعقدت اجتماعات من -16

 .2030ة املستدامة لعام تنميبينها ال سيما مل ما خيص مسائل احلوكمة العاملية الواسعة الن اق املتصلة بتغرّي املناخ وخ ة ال
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 ملحق
 لجنة مشكالت السلع
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األو ل  6 – 4روما، 
 

 2019 – 2016برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع للفترة 
 

 األهداف العامة للجنة مشكالت السلع -أو لا 
 2019-2016للفترة 

 
 اللجنة عمليات اسمممممتعراض دورية ملشمممممكالت السممممملع ذات ال ابع الدوو  وتعد دراسمممممات واقعية وتفسمممممرييةجتري  -1

عن احلالة العاملية للسمممممممممملع  وذلك بغية توجيه إجراءات متفق عليها من قبل الدوف األعضمممممممممماء واملنظمة. وتسممممممممممدي اللجنة 
ية والتجارية   والسمممياسمممات الزراعالزراعية واق السممملعاملشمممورة للمجلس بشمممأن برنام  العمل العام للمنظمة مل ما يتعلق بأسممم

 ملية املنحىعوتوفر اللجنة مشممممممورة قائمة على األدلة كما ترفع توصمممممميات  باألسممممممواق والتجارة.والقضممممممايا الناشممممممئة املتعلقة 
 املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن ن اق اختصاصها.ب ما يتعلقفي إىل املؤمتر

 
 2019-2016النتائج المتوخاة في الفترة  -ثانياا 

 
 وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية الستراتيجية -ألف

 
 :النتيجة -2
 

 ئلحمددة بشمممممممممممممأن املسممممممممممممماوهيكليات تنظيمية وميزانيات واضمممممممممممممحة وأولويات وبرام   اسمممممممممممممرتاتيجيةلدى املنظمة 
 ذات الصلة بوالية اللجنة واختصاصايا.

 
 :والغاياتاملؤشرات  -3
 

 .من الدورات العادية للجنة جزءاً  اخلاصة بأسواق السلع والسياساتموجز عن املستجدات  تقدس يشّكل •

تنظر اللجنة مل دوريا احلادية والسمممممبعني مل حتليل وضمممممع السممممملع الزراعية مل العال )حالة أسمممممواق السممممملع الزراعية  •
 .(2016 – 2015للفرتة 

 ر اجمللس.واخل ة املتوس ة األجل وبرنام  العمل وامليزانية مل تقري االسرتاتيجي باإلطار املتعّلقةتوصيات ترد ال •

 
 : املخرجات -4
 

براجمها وميزانيتها املنظمة وأولويايا و  اسممرتاتيجيةرفع توصمميات واضممحة ودقيقة وتوافقية عن إعداد تقرير للجنة مع 
 إليها إلع اء توجيهاته واختاذ قراراته.شكل قاعدة متينة يستند مما يلكي ينظر فيها اجمللس  
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 :األنش ة -5
 

 .استعراض الوضع الراهن مل جماالت اختصاصايا  مبا مل ذلك املسائل اليت تعين بشكل خاص اجملتمع الدوو •

اسمممتعراض قرارات وتوصممميات صمممادرة عن منتديات عاملية وإقليمية أخرى معنية بالسممملع وتداعيايا على األعضممماء  •
 .واملنظمة

 .استعراض قرارات وتوصيات صادرة عن أجهزة رئاسية ودستورية وجلان فرعية أخرى مل الفاو •
 .استعراض تنفيذ برنام  العمل وامليزانية مل اجملاالت الواقعة ضمن ن اق اختصاص اللجنة •

واألولويات والربام   ةاالسرتاتيجيوحسنة التوقي  وحمكمة وقابلة للتنفيذ بشأن  صياغة توصيات واضحة وتوافقية •
 .اإلطار االسرتاتيجي املراجع ضمناخلاصة بالسلع والتجارة وامليزانية مل اجملاالت 

   على النحو املالئ   مل جماالت اختصاص اللجنة.أحدالتنظي   •
 

 إسداء المشورة حول المسائل العالمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات -باء
 
 :النتيجة -6
 

اسممتنادا إىل توصمميات اللجنة ومع مراعاة األولويات واخلصمموصمميات اإلقليمية  و   خالف املؤمترتسممدي املنظمة من 
مشممورة واضممحة وجمدية ومفيدة بشممأن املسممائل الرئيسممية التنظيمية واملتصمملة بالسممياسممات اليت تواجه العال واألقالي  

 اختصاصايا. جماالتوكل من الدوف األعضاء  وذلك ضمن 
 
 :اياتاملؤشرات والغ -7
 

 األعضمممماء قيمة من مداوالت اللجنة  وذلك باسممممتخدام املشممممورة والتوصمممميات املسممممتخلصممممة لالسممممرتشمممماد هبا حيقق •
 .مل اإلجراءات والسياسات احمللية

املتصممممممملة التنظيمية و  العامليةبشمممممممأن املسمممممممائل موّجهة حنو اإلجراءات تتضممممممممن تقارير اللجنة توصممممممميات واضمممممممحة و  •
 .بالسياسات

توصمميات واضممحة وحمددة مل التوقي  املناسممب إىل املؤمتر بشممأن املسممائل العاملية التنظيمية واملتصمملة  اللجنة ُتصممدر •
 .بالسياسات مل جماالت اختصاصها

توصيات اللجنة اليت اعتمديا منتديات دولية أخرى  ال سيما املنتدى السياسي الرفيع املستوى ملتابعة واستعراض  •
من جانب منتدى اجمللس االقتصممممممممممممممادي  خ ة عمل أديس أبابا  ومتابعة 2030خ ة التنمية املسممممممممممممممتدامة لعام 

 واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية.
 
 : املخرجات -8
 

 ات.بشأن األطر وابليات والصكوك التنظيمية واملتصلة بالسياس املنظمة رفع توصيات واضحة وتوافقية ملؤمتر
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 :األنش ة -9
 

 .املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالت اللجنة رفع تقرير إىل املؤمتر عن •
 .الدولية ذات الصلة مل جماالت اختصاص اللجنة والعمليات استعراض حالة االتفاقات والصكوك •

العمل على معاجلة القضمممايا اجلديدة واملسمممتجدة والتوصمممية بسمممياسمممات وخيارات حمتملة لعمل األعضممماء واملنظمة  •
 .أصحاب املصلحة ذوي الصلة ابخرينو 

 املساكة مل عمليات وصكوك دولية أخرى  حسب االقتضاء. •

 
 التخطيط الفعال لعمل لجنة مشكالت السلع -ثالثاا 

 
 :النتيجة -10
 

مل وفقاً خل ط العمل القائمة وطرائق العتعمل اللجنة بفعالية وكفاءة  وبصممممممورة موجهة حنو اإلجراءات وشمممممماملة 
 احملّسنة.

 
 :املؤشرات والغايات -11
 

 .ة  بالتشاور الوثيق مع اجملموعات اإلقليميللجنة تستجيب لالحتياجات الناشئةجداوف عمل مركزة  توضع •
للجنة تتضممممممممممن توصممممممممميات حمددة وموجهة حنو اإلجراءات  مع إتاحتها مل التوقي  املناسمممممممممب  وجزةتقارير م تعدّ  •

 .ألعضاء وللمجلس واملؤمترل
 .وثائق اللجنة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة تتاح •
تنّظ  أنش ة وأحدال خالف الفرتة الفاصلة ما بني الدورات بشأن مسائل ذات أكية موضوعية وتوقي  مناسب  •

 .بالنسبة إىل اجملتمع الدوو تقع ضمن والية اللجنة
 
 :املخرجات -12
 

 .2016 – 2012للفرتة ام  عمل اللجنة املتعددة السنوات بر تنفيذ تقرير مرحلي عن  إقرار •

 .2016مل عام  2019 – 2016للفرتة اعتماد برنام  عمل اللجنة املتعدد السنوات  •
 
 :األنش ة -13
 

 .إيالء عناية متواصلة للرتتيبات الفعالة املستخدمة عند إعداد جداوف األعماف وصياغة التقرير النهائي •

 .تنظي  الدورات  مبا مل ذلك تفعيل االستفادة من الوق  املتاحالبحث مل سبل حتسني  •
 تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى للمنظمة  على النحو املالئ . •
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 أساليب العمل -رابعاا 
 
تسمممتند اللجنة مل عملها إىل اسمممتعراض وحتليل منتظمني لالجتاهات العاملية ألسمممواق السممملع  والسمممياسمممة التجارية  -14

 التالية: أساليب العملواملسائل ذات الصلة مل جماالت اختصاصها. وهي تعمل استنادا إىل 
 

 .التجارة واألسواق تستضيفها شعبةمع أمانة اللجنة اليت  منتظ  االتصاف والتشاور بشكل •
 .التعاون مع األجهزة الرئاسية للمنظمة واألجهزة الدستورية ذات الصلة  برعاية املنظمة •
ملالية واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل ا االسرتاتيجيةإجراء اتصاالت مع جلنة الربنام  بشأن  •

 .واملتعلقة بامليزانية
ملة   مبا مل ذلك من خالف مشمممممماركة حمتأخرى عاملة مل جماالت ذات صمممممملة باللجنة ةمنتديات عامليالتفاعل مع  •

 .ألعضاء املكتب مل اجتماعات وأحدال دولية
 .األمانة من وبدع  واملكتباللجنة رئيس  ات بتيسري منبني الدور خالف الفرتة الفاصلة القيام باألنش ة املعتادة  •
عموف هبا   ضمن القواعد واألنظمة املهااملدين والق اع اخلاص وتيسري  تشجيع مشاركة املزارعني ومنظمات اجملتمع •

 .مل املنظمة

تعزيز بروز اللجنة مبا مل ذلك من خالف إتاحة توصمممممممممميايا وعملها بصممممممممممورة أكرب لعمليات املتابعة واالسممممممممممتعراض  •
 العاملية.

 
 اللجنة املستقبلية: أعمافوستدرج البنود العالقة التالية على جداوف  -15
 

 اعتماد جدوف األعماف واجلدوف الزمين املؤقتني •

 تعيني أعضاء جلنة الصياغة •

 حالة أسواق السلع وابفاق املتعّلقة هبا: على املديني القصري واملتوسط •

 معلومات حمّدثة بشأن املفاوضات الزراعية اجلارية مل منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية •

 كومية الدولية بشأن السلعتقارير اجملموعات احل •

 برنام  عمل الفاو مل جماو التجارة واألسواق •

 برنام  العمل املتعدد السنوات •

 اجلديدانتخاب أعضاء املكتب  •

 ترتيبات الدورة القادمة للجنة •

 اعتماد التقرير •

 
نة بالتشمماور جسمميضممع املكتب توصمميات بشممأن مسممائل حمددة مدرجة مل جدوف أعماف الدورة الثانية والسممبعني لل -16

 مع اجملموعات اإلقليمية ومع إيالء االعتبار الواجب للقرارات ذات الصممممممملة الصمممممممادرة عن األجهزة الرئاسمممممممية األخرى للفاو
 املتعّلقة بالسلع الزراعية والتجارة. ذات الصلة إىل جانب العمليات والصكوك الدولية واإلقليمية األخرى

 


