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لجنة مشكالت السلع
الدورة الثانية والسبعون
روما 28 - 26 ،سبتمبر/أيلول

2018

برنامج العمل المتعدد السنوات
موجز
تتض مممن هذه الوثيقة تقريران عن تن يذ برجامل العمل املتعدد الس ممنوات للجنة مش ممكالت الس مملع (اللجنة) لل ة
 2019-2016وتعرض مشروع برجامل العمل املتعدد السنوات لل ة .2021-2018
وتشم م ركل برامل العمل املتعددة الس ممنوات الا تض ممعرا األةرزة الرئاس ممية ملنظمة األغذية والزراعة أداة لت سم م
حوكمترا واملساءلة عن أعماهلا.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
إ رن اللجنة مدعوة إىل:



استعراض التقرير املرحلي عن تن يذ برجامل العمل املتعدد السنوات لل ة .2019-2016
دراسة مشروع برجامل العمل املتعدد السنوات لل ة  2021-2018املرفق هبذه الوثيقة واملوافقة عليه.

ميكن توةيه أي است سارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد بوبکر بن بل سن
أم جلنة مشكالت السلع
الربيد اإللك وينboubaker.benbelhassen@fao.org :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أولا -معلومات أساسية
تلقت اللجنة يف دورهتا احلادية والسم م م ممبع الا اجعقدت يف أكتوبرألتش م م م مرين األو  2016تقريران مرحلينا عن تن يذ
-1
برجامل العمل املتعدد الس م م م ممنوات لل ة  2016-2012وقامت باس م م م ممتعراض برجامل العمل املتعدد الس م م م ممنوات املق ح لل ة
 2019-2016ووافقت عليه.
ويش ركل برجامل العمل املتعدد السنوات أداة لت س مساءلة األةرزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة وحوكمترا
-2
فعالة .وقد أُع ردت هذه الوثيقة على أس م م م م م مماو التوةيرات الواردة من كل من اللجنة وا لر وامل ر وهي ترمي
بص م م م م م ممورة ر
إىل توفري أساو لتوةيه عمل اللجنة يف ال ة  .2021-2018وعلى غرار برجامل العمل املتعدد السنوات السابق ،مت وضع
النسخة اجلديدة بناء على اختصاصات اللجنة.

ثانياا -التقرير المرحلي عن برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة

2019-2016

اشم م م مميان مع برجامل العمل املتعدد السم م م ممنوات لل ة  ،2019-2016ي رس م م م مر الرئير وأعضم م م مماء املكت  ،بدع من
-3
األماجة ،تنظي االةتماعات العادية واألجشطة ل ة ما ب الدورات.
ومت تنظي ما جمموعه أحد عشم م م ممر اةتماعان ملكت اللجنة منذ اجعقاد دورهتا األخرية من أةل مناقشم م م ممة إةراءات
-4
املتابعة وغريها من املس م ممائل ذات الص م مملة إىل ةاج التخطيط لألجش م ممطة يف ف ة ما ب الدورات والت ض م ممري للدورة الثاجية
والسبع للجنة.
وس م م م م مماه املكت يف حتسم م م م م م حوكمة اللجنة بالتش م م م م مماور مع ا موعات اإلقليمية من خال املمثل اإلقليمي
-5
يدا من أةل الت ضري ألجشطة ف ة ما ب الدورات وإلعداد مشروع ةدو أعما الدورة الثاجية
يف املكت  .وكان ذلك م ن
والسبع للجنة.

ألف -الستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية
استعرضت اللجنة يف دورهتا احلادية والسبع حالة أسواق السلع واملسائل املتعلرقة بالسياسات اخلاصة باألسواق
-6
وجتارة املنتجات الزراعية إىل ةاج املسم ممائل الناشم ممئة وأولويات العمل يف أس م مواق السم مملع الدولية .ووفررت توةيرات اللجنة
وتوصمياهتا أسماسميان متينان لت ديد أولويات العمل وإعداد برجامل عمل املنظمة يف جما أسمواق السملع والتجارة ضممن اخلطة
املتوسطة األةل لل ة  2021-2018وبرجامل العمل وامليزاجية لل ة .2019-2018
وعرض الرئير تقرير الدورة احلادية والس م م م م م ممبع للجنة على ا لر يف دورته اخلامس م م م م م ممة واخلمسم م م م م م م بعد املائة
-7
األو  2016مس م م م م ملرطان الضم م م م مموء على توصم م م م مميات اللجنة اخلاصم م م م ممة باألولويات ال نية الواة أخذها
يف ديسم م م م مممربألكاجون ر
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أقر ا لر توص مميات اللجنة
يف االعتبار ض مممن اإلطار االسم م اتيجي وخطط العمل والربامل لعمل املنظمة املس ممتقبلي .وقد ر
1
وأدرةرا يف تقريره النرائي.

باء-

إسداء المشورة حول المسائل العالمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات

ق ردمت اللجنة ،من خال رئيسم م م م م ممرا ،تقريرها وتوصم م م م م ممياهتا إىل الدورة األربع للم ر ( 8-3يوليوأل وز .)2017
-8
2
أقر امل ر هذه التوصيات ،مبا يف ذلك تلك املتعلرقة مبجاالت العمل ذات األولوية ،على الن و الوارد يف تقريره.
ور
وقد ُعقد اةتماع يف  24أكتوبرألتشم م م مرين األو  2017برعاية جلنة مش م م ممكالت الس م م مملع حو موضم م م موع "التجارة
-9
وخطة التنمية املس م م ممتدامة لعام  ."2030و ثلت األهداف الرئيس م م ممية هلذا احلدْي يف ش م م ممق  )1( :إعالم وتوعية األعض م م مماء
عن احلالة الراهنة للم اوضممات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية والت ضممري لالةتماع الوزاري احلادي عشممر ملنظمة التجارة
العممامليممة ( )2ومنمماقشم م م م م م ممة وتس م م م م م ممليط الض م م م م م مموء على دور التجممارة يف حتقيق األمن ال ممذائي والت ممذيممة احملسم م م م م م منممة واإلعراب
عن االحتيمماةممات يف جممما األمن ال ممذائي يف النظممام التجمماري املتعممدد األطراف يف سم م م م م م ميمماق خطممة التنميممة املسم م م م م م مت مدامممة
لعام  . 2030وقد ش م م م م م ممارىل يف هذا احلدْي إىل ةاج منظمة األغذية والزراعة ممثلون من كل من منظمة التجارة العاملية
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ممادي واملركز الدول للتجارة والتنمية املس ممتدامة بصم م ة مت دث وخرباء مش ممارك
يف النقاش .وقد أتاح هذا احلدْي منربان فريدان للت اور ومناقش م م م م م ممة القض م م م م م ممايا الراهنة واهلامة .وعرض املدير العام للمنظمة
املالحظات االفتتاحية وألقى املدير العام ملنظمة التجارة العاملية كلمة من خال رسالة فيديوية.
 -10ويف  13يوليوأل وز  ،2018وبرعاية جلنة مشكالت السلع ،استضافت منظمة األغذية والزراعة يف مقرها الرئيسي
جدوة مش م م كة ب املنظمة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصم ممادي ،سم ممعيان منرا إىل تشم ممجيع التعاون ب املنظمت
وإذكاء الوعي يف هذا ا ا  .وتض م م مممنت الندوة ( )1عرضم م م مان قدمته املنظمتان عن التوقعات الزراعية لل ة 2027-2018
( )2وتقريران عن التطورات العاملية يف جما السم م ممياسم م ممات الزراعية ( )3ومناقشم م ممة حو أ ية رصم م ممد السم م ممياسم م ممات وتقييمرا
يف عملية صم ممنع القرار .ومن املقرر عقد جدوة مش م م كة أخرى تتناو موضم مموع و اإلجتاةية املسم ممتدام وت ري املنا تندرج يف
إطار حدْي ةاجيب يُعقد على هامش الدورة الثاجية والسبع للجنة مشكالت السلع.
 -11وبناءن على طل رئير ا لر االقتص م م ممادي واالةتماعي يف األم املت دة ،أُع ردت مس م م مما ات جلنة مش م م ممكالت
الس مملع للمنتدى الس ممياس ممي الرفيع املس ممتوى املعا بالتنمية املس ممتدامة ومت عرض ممرا يف عامي  2017و .2018وميثل املنتدى
السم ممياسم ممي الرفيع املسم ممتوى املعا بالتنمية املسم ممتدامة منرب األم املت دة الرئيسم ممي املعا بالتنمية املسم ممتدامة ويضم ممطلع بدور
حموري يف متابعة واس ممتعراض خطة التنمية املس ممتدامة لعام  2030وأهداف التنمية املس ممتدامة على املس ممتوى العاملي .ويعقد
املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعا بالتنمية املستدامة اةتماعان سنويان برعاية ا لر االقتصادي واالةتماعي.

1
األو .2016
تقرير الدورة اخلامسة واخلمس بعد املائة لر منظمة األغذية والزراعة ،روما 9 – 5 ،ديسمربألكاجون ر
 2تقرير الدورة األربع مل ر منظمة األغذية والزراعة ،روما 8-3 ،يوليوألحزيران .2017
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جيم -تخطيط العمل وأساليب العمل
 -12تقرير جلنة مشممكالت السمملع :أتاحت الوثائق وةودة مداوالت الدورة احلادية والسممبع للجنة إعداد تقرير موةز
موةرة حنو اإلةراءات لعرضرا على جملر منظمة األغذية والزراعة وم رها.
يرركز على توصيات حمددة ر
 -13وتلقت اللجنة خال دورهتا احلادية والس م م ممبع تقريران مرحلينا عن برجامل العمل املتعدد الس م م ممنوات لل ة -2012
أقرت برجامل عملرا املتعدد الس م م ممنوات لل ة  .2019-2016وقد أس م م ممر ذلك يف حتس م م م م عملرا على ص م م ممعيد
 2016و ر
املساءلة وفعالية احلوكمة.
 -14وبقي مكت اللجنة ،وال سم م م م مميما رئيسم م م م ممرا ،على اتصم م م م مما منتظ ودائ مع األماجة املوةودة يف شم م م م ممعبة التجارة
واألسواق.
 -15ومت إعداد مشم م ممروع ةدو أعما الدورة الثاجية والسم م ممبع للجنة بالتشم م مماور الوثيق ب املكت واألماجة .وسم م م رمرل
التمثيل اإلقليمي يف املكت بقدر أكرب الت اعل ب خمتلف ا موعات اإلقليمية وساه يف إعداد ةدو األعما .
 -16وواص مملت جلنة مش ممكالت الس مملع عمليات التش مماور املنتظمة مع اللجان ال نية الثالْي األخرى وهي جلنة الزراعة
وجلنة مصم ممايد األواىل وجلنة ال ابات هبدف توطيد التعاون والتنسم مميق بينرا وال سم مميما يف ما يتعلق مبسم ممائل احلوكمة العاملية
الواس م م ممعة النطاق .واشم م م م كت اللجان ال نية األربع ،خال الدورة الثامنة واخلمسم م م م بعد املائة للمجلر ،يف تنظي حدْي
ةاجيب بشأن "اللجان ال نية للمنظمة وخطة التنمية املستدامة لعام " 2030يوم  5ديسمربألكاجون األو  .2017وقد اختذ
هذا احلدْي اجلاجيب شكل حلقة جقاش شارىل فيرا مت دثون ميثلون منظمة األغذية والزراعة واللجان ال نية.
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الملحق
لجنة مشكالت السلع
الدورة الثانية والسبعون
روما 28 - 26 ،سبتمبر/أيلول 2018

برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع للفترة
أول -أهداف لجنة مشكالت السلع للفترة
ا

2021-2018

2021-2018

جتري جلنة مشم ممكالت السم مملع عمليات اسم ممتعراض دورية ملشم ممكالت السم مملع ذات الطابع الدول ،وتعد دراسم ممات
-1
واقعية وت س مريية عن احلالة العاملية للسمملع ،وذلك هبدف توةيه إةراءات ات قت عليرا الدو األعضمماء واملنظمة .وتسممدي
اللجنة املشم ممورة للمجلر بشم ممأن برجامل العمل العام للمنظمة يف ما يتعلق بأس م مواق السم مملع الزراعية ،والسم ممياسم ممات الزراعية
والتجارية والقض ممايا الناش ممئة املتعلقة باألسم مواق والتجارة .وتوفر اللجنة مش ممورة قائمة على األدلة كما ترفع توص مميات عملية
املن ى إىل امل ر يف ما يتعلق باملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن جطاق اختصاصرا.

ثانياا -النتائج المنشودة للفترة
النتيجة:

-2

2021-2018

ألف -الستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية

لدى املنظمة اس م م م م م م اتيجية واض م م م م م م ة وأولويات وبرامل وهيكليات تنظيمية وميزاجيات حمددة بشم م م م م ممأن املسم م م م م ممائل
ذات الصلة بوالية اللجنة واختصاصاهتا.
امل شرات وال ايات:

-3




يش ركل تقدمي موةز عن املستجدات اخلاصة بأسواق السلع والسياسات ةزءان من الدورات العادية للجنة.
تنظر اللجنة يف دورهتا الثاجية والس م ممبع يف حتليل وض م ممع الس م مملع الزراعية يف العاع (حالة أسم م مواق الس م مملع الزراعية
لعام .)2018
ترد التوصيات املتعلرقة باإلطار االس اتيجي واخلطة املتوسطة األةل وبرجامل العمل وامليزاجية يف تقارير ا لر.
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املخرةات:

-4

إعداد تقرير للجنة مع رفع توصمميات واض م ة ودقيقة وتوافقية عن اس م اتيجية املنظمة وأولوياهتا وبراجمرا وميزاجيترا
لكي ينظر فيرا ا لر ،ما يوفر قاعدة متينة يستند إليرا إلعطاء توةيراته واختاذ قراراته.
األجشطة:

-5







اللجنة ،مبا يف ذلك املسم م ممائل الا تعا بشم م ممكل خا

اسم م ممتعراض الوضم م ممع الراهن يف جماالت اختصم م مما
الدول.
اس ممتعراض قرارات وتوص مميات ص ممادرة عن منتديات عاملية وإقليمية أخرى معنية بالس مملع وتداعياهتا على األعض مماء
واملنظمة.
استعراض قرارات وتوصيات صادرة عن أةرزة رئاسية ودستورية وجلان فرعية أخرى يف منظمة األغذية والزراعة.
استعراض تن يذ برجامل العمل وامليزاجية يف ا االت الواقعة ضمن جطاق اختصا اللجنة.
وحمكمة وقابلة للتن يذ بشأن االس اتيجية واألولويات والربامل
صياغة توصيات واض ة وتوافقية وحسنة التوقيت ُ
وامليزاجية يف ا االت اخلاصة بالسلع والتجارة ضمن اإلطار االس اتيجي املراةع.
تنظي أحداْي ،على الن و املالئ  ،يف جماالت اختصا اللجنة.

باء-
-6

ا تمع

إسداء المشورة حول المسائل العالمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات

النتيجة:

تسممدي املنظمة من خال امل ر ،واسممتنادا إىل توصمميات اللجنة ومع مراعاة األولويات واخلصمموصمميات اإلقليمية،
مشم ممورة واض م م ة وجمدية وم يدة بشم ممأن املسم ممائل الرئيسم ممية التنظيمية واملتصم مملة بالسم ممياسم ممات الا تواةه العاع واألقالي وكل
من الدو األعضاء ،وذلك ضمن جماالت اختصاصاهتا.
امل شرات وال ايات:

-7




حيقق األعض مماء قيمة من مداوالت جلنة مش ممكالت الس مملع ،وذلك من خال االس م م ش مماد باملش ممورة والتوص مميات
املستخلصة لتوةيه اإلةراءات والسياسات احمللية.
وموةرة حنو اإلةراءات بشم م ممأن املسم م ممائل العاملية التنظيمية واملتصم م مملة
تتضم م مممن تقارير اللجنة توصم م مميات واض م م م ة ر
بالسياسات.
تُصممدر اللجنة توصمميات واضم ة وحمددة يف التوقيت املناسم إىل امل ر بشممأن املسممائل العاملية التنظيمية واملتصمملة
بالسياسات يف جماالت اختصاصرا.
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اعتماد توص م م مميات اللجنة من قبل منتديات دولية أخرى ،وال س م م مميما املنتدى الس م م ممياس م م ممي الرفيع املس م م ممتوى ملتابعة
واس م ممتعراض خطة التنمية املس م ممتدامة لعام  ،2030ومنتدى ا لر االقتص م ممادي واالةتماعي املعا بتمويل التنمية
من أةل متابعة خطة عمل أدير أبابا.
املخرةات:
رفع توصيات واض ة وتوافقية مل ر املنظمة بشأن األطر واآلليات والصكوىل التنظيمية واملتصلة بالسياسات.
األجشطة:
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رفع تقرير إىل امل ر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالت اللجنة.
استعراض حالة االت اقات والصكوىل والعمليات الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصا اللجنة.
العمل على معاجلة القض ممايا اجلديدة واملس ممتجدة والتوص ممية بس ممياس ممات وخيارات حمتملة لعمل األعض مماء واملنظمة
وأص اب املصل ة ذوي الصلة اآلخرين.
املسا ة يف عمليات وصكوىل دولية أخرى ،حس االقتضاء.

ثالثاا -التخطيط الفعال لعمل لجنة مشكالت السلع
-10

النتيجة:

تعمل اللجنة ب عالية وك اءة ،وبص م م م ممورة ش م م م مماملة وموةرة حنو اإلةراءات ،وفقان خلطط العمل القائمة وأس م م م ممالي
احملسنة.
العمل ر
-11





امل شرات وال ايات:
توض م م م م م ممع ةمداو عممل جلنمة مش م م م م م ممكالت الس م م م م م مملع بمالتشم م م م م م مماور الوثيق مع ا موعمات اإلقليميمة بص م م م م م ممورة تركز
على االحتياةات الناشئة وتستجي هلا.
تع رد تقارير موةزة للجنة تتض مممن توص مميات حمددة وموةرة حنو اإلةراءات ،تتاح يف التوقيت املناسم م لألعض مماء
وللمجلر وامل ر.
تتاح وثائق اللجنة جبميع ل ات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة.
تنظر أجشطة وأحداْي خال ال ة ال اصلة ما ب الدورات بشأن مسائل ذات أ ية موضوعية وتوقيت مناس
للمجتمع الدول تقع ضمن والية اللجنة.
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املخرةات:
املصادقة التقرير املرحلي لتن يذ برجامل عمل اللجنة املتعدد السنوات لل ة .2019-2016
اعتماد برجامل عمل اللجنة املتعدد السنوات لل ة  2021-2018يف عام .2018
األجشطة:
إيالء االهتمام املستمر لل تيبات ال عالة لوضع ةداو األعما وصياغة التقرير النرائي.
النظر يف طرق حتس عقد الدورات ،مبا يف ذلك االستخدام األكثر ك اءة للوقت املتاح.
تيسري التنسيق مع اللجان ال نية األخرى للمنظمة ،على الن و املالئ .

رابعا -أساليب العمل
ا
 -14تس ممتند اللجنة يف عملرا إىل اس ممتعراض وحتليل منتظم لالجتاهات العاملية ألسم مواق الس مملع ،والس ممياس ممة التجارية
واملسائل ذات الصلة يف جماالت اختصاصرا .وهي تعمل استنادان إىل أسالي العمل التالية:
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االتصا والتشاور بشكل منتظ مع أماجة اللجنة الا تستضي را شعبة التجارة واألسواق.
التعاون مع األةرزة الرئاسية للمنظمة واألةرزة الدستورية ذات الصلة ،برعاية املنظمة.
إةراء اتصاالت مع جلنة الربجامل بشأن االس اتيجية واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل املالية
واملتعلقة بامليزاجية.
الت اعل مع منتديات عاملية أخرى عاملة يف جماالت ذات ص م مملة باللجنة ،مبا يف ذلك من خال مش م مماركة حمتملة
ألعضاء املكت يف اةتماعات وأحداْي دولية.
القيام باألجشطة املعتادة خال ال ة ال اصلة ب الدورات بتيسري من رئير اللجنة واملكت وبدع من األماجة.
تش ممجيع مش مماركة املزارع ومنظمات ا تمع املدين والقطاع اخلا وتيس ممريها ،ض مممن القواعد واألجظمة املعمو
هبا يف املنظمة.
تعزيز بروز الل جنة مبا يف ذلك من خال إتاحة توص م م م ممياهتا وعملرا بص م م م ممورة أكرب لعمليات املتابعة واالس م م م ممتعراض
العاملية.
ستدرج البنود العالقة التالية على ةداو أعما اللجنة املستقبلية:
اعتماد ةدو األعممما امل قت واجلممدو الزما
تعي جلنة الصياغة
حالة أسواق السلع واآلفاق املتعلرقة هبا :على املدي القصري واملتوسط
آخر املعلومات عن امل اوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية وات اقات التجارة اإلقليمية
تقارير ا موعات احلكومية الدولية بشأن السلع
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برجامل عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال أسواق السلع والتجارة
برجامل العمل املتعدد السنوات
اجتخاب األعضاء اجلدد يف املكت
ترتيبات الدورة القادمة للجنة
اعتماد التقرير

 -16سمميضممع املكت توصمميات بشممأن مسممائل حمددة مدرةة يف ةدو أعما الدورة الثالثة والسممبع للجنة بالتشمماور
مع ا موعات اإلقليمية ومع إيالء االعتبار الواة للقرارات ذات الص م ملة الصم ممادرة عن األةرزة الرئاسم ممية األخرى ملنظمة
األغذية والزراعة إىل ةاج العمليات والص م م م م م ممكوىل الدولية واإلقليمية األخرى ذات الص م م م م م مملة املتعلرقة بالس م م م م م مملع ال ذائية
والزراعية والتجارة.

