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 جلنة مشكالت السلع
 

 السبعون الدورة

 1024 تشرين األول/أكتوبر 9 –7روما، 

 : تقرير مرحليللجنة مشكالت السلع برنامج العمل املتعدد السنوات

  

 موجز
 

( اللجنكة )للجنة مشكالتت السكل    )برنامج العمل( تقدم هذه الوثيقة التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات  

اللجنكة  برنكامج عمكل   ويسكتجي   . 2102يف  اللجنة يف دورتها التاسعة والستنيوافقت عليه الذي و، 2102-2102للفرتة 

امج متعكددة  وراء وض  األجهكةة الرااسكية لكرب   من يتمثل اهلدف املنظمة. وللتوصيات الواردة يف خطة العمل الفورية لتجديد 

 ة. كموأداة لتحسني فعالية احلهذه الربامج يف أن تالون السنوات 

 اللجنة جانباإلجراءات املقرتح اختاذها من 
 

 ملةيكد مكن التحسكني    اللجنة مدعوة إىل استعراض التقرير املرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل اللجنة وتقديم توصيات  إن

 يف املستقبل.

  باالسكتناد   2102-2102املالت  واألمانة إعداد مشروع برنكامج عمكل للفكرتة     منأن تطل  يف قد ترغ  اللجنة أيضا

 .يف دورتها احلادية والسبعنيتعتمده واللجنة نظر فيه تالدورة، لهذه يف قدمة امل التوجيهاتإىل 

 

 :هذه الوثيقة إىلميالن توجيه أي استفسارات عن مضمون 

 Eric Robinsonرايس اللجنة ، 

 لجنةالأمني ، وبالر بن بلحسنب 

 FAO-CCP@fao.org : الربيد اإللالرتوني
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 معلومات أساسية -أواًل

 

علك   ، 2102قامت جلنة مشالتت السكل  )اللجنكة( يف عكام    م  خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة،  شيًاامت -0

املمتكدة حتك    للفرتة )برنامج عمل(  متعدد السنواتعمل برنامج  بإعدادواللجان الفنية األخرى، غرار األجهةة الرااسية 

ة، مكن قبكل اللجنكة يف    كمك وأداة لتحسني املسكاءلة وفعاليكة احل  اعتباره ، بومتت املوافقة عل  برنامج العمل. 2102عام 

من قبل اجمللكس  يف وقت الحق، كجةء من تقرير اللجنة، إقراره و، 2102دورتها التاسعة والستني املعقودة يف مايو/أيار 

 . والثتثنييف دورته اخلامسة واألربعني بعد املااة واملؤمتر يف دورته الثامنة 

 

جتري عمليكات اسكتعراض دوريكة ملشكالتت     اللجنة عد برنامج العمل باالستناد إىل اختصاصات اللجنة. فوقد ُأ -2

دراسات استقصااية واقعية وتفسريية عن حالة السل  يف العامل بغية توجيكه إجكراءات   السل  ذات الطاب  الدولي، وُتعد 

منسقة تتخذها الدول األعضاء واملنظمة. وتسدي اللجنة املشورة للمجلس بشكأن برنكامج العمكل العكام للفكاو يف مكا يتعلكق        

لصلة. وتقكدم اللجنكة مشكورة قاامكة علك       بأسواق السل  الةراعية والسياسات الةراعية والتجارية والقضايا الناشئة ذات ا

 األدلة وترف  توصيات عملية املنح  إىل املؤمتر بشأن املساال السياسية والتنظيمية العاملية ذات الصلة مبجاالت واليتها.

 

  كملحق بهذه الوثيقة.  2102-2102للفرتة ويرد برنامج عمل اللجنة  -3

 

 1022-1021للفرتة  املتعدد السنوات عملالالتقرير املرحلي بشأن برنامج  -ثانيًا

 

األنشطة ، بدعم من األمانةيّسر الرايس واملالت ، ، 2102-2102املوافق عليه للفرتة م  برنامج العمل  شيًاامت -4

 للجنكة  األخكرية  دورةالك متابعكة  عمليكة  ملناقشكة   اللجنكة  مخسة اجتماعات ملالت  تنظموا بني الدورات. فرتة ملالعادية 

 قادمة. للدورة الالتحضري  وكذلك

 

جلنكة   اللجنكة ومالتك    مالتك  أنشأ ، ة للجنةالداخليعل  التاحة النظر يف التعديتت اإلضافية التزمة ولدى  -5

غكري  شكرتكة  املموعة هذه اجملاجتمعت و. ناسقومت مقرتح منسقإعداد غري رمسية بهدف  ةمشرتكجمموعة عمل الةراعة 

إىل التك  اللجنكة يف وقكت الحكق     بكادر م و. ةالداخليك ذات الصلة بالتاحة رمسية ثتث مرات لدراسة خمتلف القضايا ال

مجيك  التعكديتت املقرتحكة علك      ت عكد وقكد أ . جمموعة العملعليها  تالتغيريات املقرتحة اليت وافقاستعراض وإقرار 

 .(الفاو) منظمة األغذية والةراعة يفنية واألختقية مالت  الشؤون القانوبالتشاور الوثيق م   ةالداخليتاحة ال

 

أعضكاء  التشاور م  اجملموعات اإلقليمية، مكن خكتل لثلكي    بواسطة جنة للا ةكموحاللجنة  ن مالت حّسكما  -2

السكبعني  وإعداد مشروع جكدول أعمكال الكدورة     ةالداخليتاحة تل تنقيح الللغاية خ مفيدًاذلك كان واإلقليميني. املالت  

 . لجنةل
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 مليزانيةااالسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط  -ألف

 

باألسكواق  ذات الصكلة  ة يساال السياسك املحالة أسواق السل  وتها التاسعة والستني، دوراللجنة، يف استعرضت  -7

توجيهكات اللجنكة وتوصكياتها    وأتاحت القضايا الرايسية وأولويات العمل يف أسواق السل  الدولية. إضافة إىل والتجارة، 

توسكطة  املأساسا متينا لتحديد أولويات العمل ووض  برنامج عمل املنظمكة يف جمكال أسكواق السكل  والتجكارة يف اخلطكة       

 .2103-2102وبرنامج العمل وامليةانية للفرتة  2107-2104األجل للفرتة 

 

عرض الرايس تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة عل  اجمللس يف دورته اخلامسكة واألربعكني بعكد املااكة يف     و -8

اليت ينبغكي إدراجهكا يف األهكداف    الفنية  توصيات اللجنة فيما يتعلق باألولوياتإىل  ، وأشار2102ديسمرب/كانون األول 

يت . وأقر اجمللكس بالالامكل التوصكيات الك    يف املستقبلعمل املنظمة سرتاتيجية اجلديدة وخطط العمل والربامج املتصلة باال

 . 1أدرجت يف تقريره النهااي

 

 العامليةالسياسية والتنظيمية املسائل  بشأنإسداء املشورة  -باء

 

الصكادرة عنهكا إىل املكؤمتر يف دورتكه الثامنكة والكثتثني بطريقكة         توصكيات الاللجنة، من ختل رايسها، رفعت  -2

بكإقرار املكؤمتر    تلك املتعلقكة مبجكاالت العمكل ذات األولويكة،    ها التوصيات، مبا فيوحظيت . مناسبة من حيث التوقيت

 .2، وأدرجت يف تقرير دورته(2103 /حةيران)يونيوبالالامل يف دورته الثامنة والثتثني 

 

الفاو والتعاونيات: العمكل معكًا مكن أجكل     "عن  اخاص اللجنة حدثا استضافتلدورة التاسعة والستني، ختل او -01

هكذا احلكدث   . وشارك يف للفاوعام الدير املرايس مجهورية كوستاريالا و مبشاركة، "2102عام لالسنة الدولية للتعاونيات 

   .للتعاونيات عيني سفريين خاصنياملناسبة تبهذه . ومّت آخرين مصلحةعدة وزراء وأصحاب  أيضًا اخلاص

 

، ندوة غري رمسية للممثلني الداامني للفكاو بشكأن "قضكايا منظمكة     2103نوفمرب/تشرين الثاني  08ونظمت، يف  -00

الندوة التحضريية للمؤمتر الوزاري التاس  ملنظمة التجارة العاملية يف بالي". ومتثلت أهداف هذه الفرتة التجارة العاملية يف 

: تةويد املمثلني الداامني بآخر املعلومات عن التطورات احلاصلة يف املفاوضات املتعلقة بالةراعة؛ مناقشة اآلثكار  ما يلي يف

حتديكد اجملكاالت الكيت     عديتت عل  االتفاق بشأن الةراعة؛احملتملة املتعلقة باألمن الغذااي والتنمية املرتتبة عن أية ت

وترأس هذه الندوة رايس اللجنكة  بعد بالي. ما التجارة واألمن الغذااي يف جدول أعمال بشأن لتقييم ةيد من ااملحتتاج إىل 

 وشارك فيها املدير العام للفاو.  

 

                                                 
 .2102 /كانون األولديسمرب 7-3، روما، فاولس الجمل بعد املااة نيتقرير الدورة اخلامسة واألربع 1
 . 2103 يونيو/حةيران 22-05، روما، فاولؤمتر اثتثني ملوال الثامنةتقرير الدورة  2
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ملنظمكة التجكارة   التاسك   املكؤمتر الكوزاري   وبعد رمسية، وبناء عل  طل  األعضاء، المتابعة للندوة غري يف إطار و -02

اآلثار املرتتبة  -بالي  جمموعة تدابريوثيقة بعنوان " اللجنة أصدرت أمانة، (2103 /كانون األولالعاملية )بالي، ديسمرب

شكعبة التجكارة   صكفحات  ألعضكاء مكن خكتل بوابكة األعضكاء و     لالوثيقة هذه  تحيتأقد وعل  التجارة واألمن الغذااي". 

 .عل  اإلنرتنتواألسواق 

 

، أتاحكت  2103-2102فاو ثتثة أحداث رفيعة املستوى يف الفرتة وفيما يتعلق باختصاصات اللجنة، نظمت ال -03

 منتدى للحوار بشأن السياسات ولتبادل اآلراء:
 

 ( 2102يوليو/حةيران  2احلدث الرفي  املستوى بشأن تقل  أسعار األغذية ودور املضاربة .) 

 ( 2102أكتوبر/تشرين األول  02االجتماع الوزاري بشأن تقل  أسعار األغذية .) 

 ( 2103أكتوبر/تشرين األول  7االجتماع الوزاري بشأن أسعار األغذية الدولية.) 

 

 ختطيط العمل وأساليب العمل -جيم

 

صياغة تقريكر  ة التاسعة والستني للجنة إىل دوراليت جرت ختل الداوالت شالل الوثااق وامل أدىلجنة: التقرير  -04

 سيعرض عل  جملس الفاو ومؤمترها. ،موجة، يتضمن توصيات حمددة موجهة حنو اإلجراءات

 

قكد  ووافقكت عليكه. و   2102-2102وختل تلك الدورة، وللمرة األوىل، استعرضت اللجنة برنامج عملها للفرتة  -05

 ذلك خطوة مهمة يف حتسني عمل اللجنة، أي املساءلة وفعالية احلوكمة. شالَّل 

 

إىل سبعة، عضو واحكد  أعضاء وعتوة عل  ذلك، أقرت اللجنة املقرتح الرامي إىل زيادة أعضاء مالتبها من ثتثة  -02

مك   تيّسكر ذلكك بفعكل التفاعكل     وقكد   .وكمكة احللمساهمة يف حتسني أسالي  العمكل و وذلك ل، 3جمموعة إقليميةعن كل 

 ازنا.أكثر تو اإقليمي متثيتلا كفل خمتلف اجملموعات اإلقليمية، 

 

شكعبة   تستضكيفها منكتظم ومسكتمر مك  األمانكة الكيت       رايس، عل  اتصالال سيما ال، واللجنةمالت  وقد حافظ  -07

 .التجارة واألسواق

 

ختل التشاور الوثيق بكني املالتك    للجنة من  السبعني الدورة : ُأعد مشروع جدول أعمالعمالاألمشروع جدول  -08

 .واألمانة

  

                                                 
يط عضو واحد من كل من: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريالا التتينية والبحر الالارييب، والشرق األدن ، وأمريالا الشمالية، وجنوب غرب احمل 3

 اهلادئ.
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 املقرتح اختاذها من جانب اللجنةاإلجراءات  -ثالثًا

 

 إن اللجنة مدعوة إىل:   -02
 
 ؛ تها، وفقا الختصاصاتها ووالي2102-2102للفرتة  هانفيذ برنامج عملبشأن تالتقرير املرحلي  استعراض (0)

  املستقبل: يفحتسني برنامج العمل واصلة النظر يف التوصيات التالية مل (2)
 

   إجراء رايس اللجنة وأعضكاء  ختل وحتسينه من إعداد مشروع جدول األعمال املعتمد يف  األسلوباحلفاظ عل

 ملشاورات م  األعضاء؛املالت  اآلخرين 

  ،بني الكدورات  ختل فرتة ما  املنتظمة والفعالياتنشطة املةيد من األتخطيط وتنظيم برهنا بتوافر املوارد، القيام

 ؛اللجنةوالية ندرج حتت اليت توللمجتم  الدولي بالنسبة القضايا ذات األهمية املوضوعية  بشأن

  لتفاعكل بكني اللجنكة    املطروحكة لةيكادة ا  يارات اخلزيادة التفاعل م  املنظمات األخرى ذات الصلة واستالشاف

 واجملتم  املدني والقطاع اخلاص، حس  االقتضاء؛

  عضاء املالتك  يف االجتماعكات   املمالنة ألركة شاامل، مبا يف ذلك من ختل اللجنة واالرتقاء بهاعمل مالانة تعةية

 الدولية؛  فعاليات وال

  نتااج عمل اللجنةبالوعي رف  مستوى ضمان من أجل العمل. 

 

 عمككل لفككرتة أربكك  سككنوات داد مشككروع برنككامج أن تطلكك  مككن املالتكك  واألمانككة إعكك يف قككد ترغكك  اللجنككة و -21

خكتل دورتهكا احلاديكة     اللجنكة وتعتمكده   فيكه تنظكر  الدورة، لهذه التوجيهات املقدمة يف باالستناد إىل ، 2102-2102

  .والسبعني
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 ملحق
 

 جلنة مشكالت السلع

 الدورة التاسعة والستون

 1021مايو/أيار  00-12روما، 
 

 للجنة 1022-1021رنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة ب

 (CCP 12/INF/10) مشكالت السلع
 

 صملّخ
 

اليت اعتمدها املكؤمتر يف عكام    ،لتجديد منظمة األغذية والةراعة )خطة العمل الفورية(تدعو خطة العمل الفورية  

علك  وجكه   و .، إىل إعداد برامج عمل متعددة السنوات لألجهةة الرااسية بوصفها أدوات لتحسني فعالية احلوكمة2118

من خطكة العمكل الفوريكة، إعكداد برنكامج عمكل        70-2و 71-2يف إطار اإلجراءين  ،ينبغي لألجهةة الرااسيةالتحديد، 

وفقكا  ؤمتر اجمللكس و/أو املك  ستعرضكه  يالكي  خكتل ككل فكرتة سكنتني، ل    متعدد السنوات ملدة أرب  سنوات علك  األقكل،   

 . الرتاتبية لالل منهما للمسؤوليات

 

 2102-2102وتتضمن الوثيقة مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للجنكة مشكالتت السكل  )اللجنكة( للفكرتة       

 .والذي مت إعداده من قبل مالت  اللجنة، وذلك بدعم من أمانة اللجنة

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

  االقتضاء. حس  اللجنة مدعوة إىل استعراض مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات وتعديله إن 

  2102-2102لفرتة السنوات املتفق عليه لقد ترغ  اللجنة يف املوافقة عل  برنامج العمل املتعدد. 

 

 1022-1021للفرتة  األهداف العامة للجنة مشكالت السلع -أواًل

 

واقعيكة  استقصكااية  عكد دراسكات   دولي، وُتالك طكاب   العمليات استعراض دوريكة ملشكالتت السكل  ذات    جتري  -0

الدول األعضاء واملنظمة. وتسدي اللجنة املشورة تتخذها  منسقةبغية توجيه إجراءات  العاملالسل  يف وتفسريية عن حالة 

يف ما يتعلق بأسواق السكل  الةراعيكة والسياسكات الةراعيكة والتجاريكة والقضكايا       فاو للمجلس بشأن برنامج العمل العام لل

اال املسك بشكأن  ترفك  توصكيات عمليكة املنحك  إىل املكؤمتر      واللجنة مشورة قاامة عل  األدلكة  قدم . وتذات الصلةالناشئة 

 ذات الصلة مبجاالت واليتها. العاملية السياسية والتنظيمية 
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 1022-1021النتائج املتوخاة يف الفرتة  -ثانيًا
 

 مليزانيةاسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط اال -ألف

 

بواليكة  سرتاتيجية واضحة وأولويات حمددة وبرامج قاامكة بشكأن املسكاال ذات الصكلة     ا: لدى املنظمة النتيجة -2

 اللجنة واختصاصاتها.

 

 :املؤشرات والغايات -3
 

           تقديم عرض موجة عن املستجدات يف جمكاالت اختصكاص اللجنكة باعتبكار ذلكك جكةءا مكن الكدورات العاديكة

 للجنة؛

         ،إدراج توصيات اللجنة املتعلقة باجلوان  ذات الصكلة مكن اإلطكار االسكرتاتيجي، واخلطكة املتوسكطة األجكل

 رير اجمللس.اوامليةانية يف تقوبرنامج العمل 

 

سكرتاتيجية املنظمكة وأولوياتهكا وبراجمهكا وميةانيتهكا      ا: رف  توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية عن املخرجات -4

 لالي ينظر فيها اجمللس، وتشالل قاعدة متينة يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.

 

 :األنشطة -5
 

          استعراض الوض  الراهن يف جماالت اختصاصاتها، مبا يف ذلكك املسكاال الكيت تعكك بشكالل خكاص اجملتمك

 الدولي؛

 استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليةانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛ 

 سكرتاتيجية واألولويكات   ت وحمالمة وقابلكة للتنفيكذ بشكأن اال   صياغة توصيات واضحة وتوافقية، وحسنة التوقي

 والربامج وامليةانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛

 .تنظيم اجتماعات جانبية، عل  النحو املتام، يف جماالت اختصاص اللجنة 

 

 العامليةالتنظيمية السياسية وإسداء املشورة حول املسائل  -باء

 

: استنادا إىل توصيات اللجنة، تسدي املنظمة من ختل املؤمتر، وم  مراعاة األولويات واخلصوصكيات  النتيجة -2

الكيت تواجكه العكامل    السياسكية والتنظيميكة العامليكة    اإلقليمية، مشورة واضحة وجمدية ومفيكدة بشكأن املسكاال الرايسكية     

 اختصاصاتها. جماالتواألقاليم وكل من الدول األعضاء، وذلك ضمن 
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 :املؤشرات والغايات -7
 

 قيمة من مداوالت اللجنة، وذلك باستخدام املشورة والتوصيات املستخلصة لتسرتشاد بها عل  األعضاء  حصول

 ؛يف اإلجراءات والسياسات احمللية

  ؛تقارير اللجنة يف السياسية والتنظيمية العامليةتوصيات واضحة وعملية املنح  بشأن املساال الرايسية إدراج 

  السياسية والتنظيمية العامليكة  توصيات واضحة وحمددة يف الوقت املناس  إىل املؤمتر بشأن املساال لاللجنة  رف

 يف جماالت اختصاصها.

 

 التنظيمية.السياسية وملؤمتر بشأن األطر واآلليات والصالوك إىل ا: رف  توصيات واضحة وتوافقية املخرجات -8

 

 :األنشطة -2
 

  ؛والناشئة عن مداوالت اللجنةالسياسية والتنظيمية العاملية رف  تقرير إىل املؤمتر عن املساال 

 ؛استعراض حالة االتفاقات والصالوك الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة 

      والفكاوو العمل عل  معاجلة القضايا اجلديدة واملستجدة والتوصية بسياسات وخيكارات حمتملكة لعمكل األعضكاء 

 واجلهات املعنية األخرى.

 

 التخطيط الفعال لعمل جلنة مشكالت السلع -ثالثًا

 

 موجهة حنو اإلجراءات.شاملة و: تعمل اللجنة بفعالية وكفاءة، وبصورة النتيجة -01

 

 :املؤشرات والغايات -00
 

 وض  جداول عمل مركةة للجنة، بالتشاور الوثيق م  اجملموعات اإلقليمية؛ 

  ت املناسك   حنو اإلجراءات، م  إتاحتها يف الوقك للجنة تتضمن توصيات حمددة وموجهة  وجةةتقارير مإعداد

 ألعضاء وللمجلس واملؤمتر؛ل

  قبل أربعة أسابي  من بدء الدورة؛ الفاوإتاحة وثااق اللجنة جبمي  لغات 

  اتبني الدورختل فرتة ما كفالة االستمرارية يف أنشطة وعمل اللجنة. 

 

 :املخرجات -02
 

  ؛2102اعتماد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات يف عام 

  2104رف  تقرير مرحلي عن برامج عمل اللجنة املتعددة السنوات يف عام. 
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 :األنشطة -03
 

 إيتء عناية متواصلة للرتتيبات الفعالة املستخدمة عند إعداد جداول األعمال وصياغة التقرير النهااي؛ 

  لوقت املتاح؛استخدام أجن  لالبحث يف سبل حتسني تنظيم الدورات، مبا يف ذلك 

  ؛اتبغية تعةية االستمرارية بني الدور وعملهم طرق واضحة النتخاب أعضاء املالت  وض 

  اجلانبية عل  املساال الرايسية الناشئة؛ األحداثتركية 

  و املتام.، عل  النحللفاوتيسري التنسيق م  اللجان الفنية األخرى 

 

 أساليب العمل -رابعًا

 

أسكواق السكل  والسياسكة التجاريكة     يف العامليكة   تىل استعراض وحتليل منتظمني لتجتاهكا إاللجنة عمل ستند ي -04

 التالية: أسالي  العملجماالت اختصاصها. وهي تعمل استنادا إىل اليت تندرج ضمن واملساال ذات الصلة 
 

  التجارة واألسواق؛ستضيفها شعبة م  أمانة اللجنة اليت ت منتظمةومشاورات عقد اتصاالت 

  رعاية املنظمة؛حتت واألجهةة الدستورية ذات الصلة،  للفاوالتعاون م  األجهةة الرااسية 

 سرتاتيجية واملساال ذات األولوية وم  جلنة املاليكة بشكأن املسكاال    تصاالت م  جلنة الربنامج بشأن االإجراء ا

 بامليةانية؛املالية واملتعلقة 

   ذات صلة باللجنة؛ تعاملة يف جماالالخرى األدولية النظمات املالتفاعل م 

  قبكل  مكن  اسكتباقي  الكرايس واملالتك  وبكدعم   بتيسكري مكن   ، اتبني الكدور منتظمة ختل فرتة ما القيام بأنشطة 

 األمانة؛

   املعمكول  لكوااح  القواعكد وال تشجي  وتيسري مشاركة املةارعني ومنظمات اجملتم  املدني والقطاع اخلاص، ضكمن

 بها يف املنظمة.


