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 السلع مشكالت جلنة

 الدورة السبعون

 4102تشرين األول  أكتوبر/ 9-7روما، 

 الشراكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة

  التوقعات يف األجل املتوسط حول

 

 موجز

لوضةع   4002منةذ عةام   تعاونا وثيقا للغايةة  تتعاون منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية والزراعة 

عشةر سةنوات ألسةوا      مةدى  توقعات على السنوية الصادرة عنهما، وهو تقرير سنوي مشرتك يعرض نشرة التوقعات الزراعية

التعةاون وتوةو ر نظةام    السلع الزراعية على الصعيد الوطين، واإلقليمي، والعاملي. واالبتكار املستمر ضروري للحفاظ على كفاءة 

والتعةاون مةع منظمةة التعةاون      . وتقضي األهداف االسرتاتيجية الرئيسية مبواصلة توةوير أدوات لوضةع النمةاذج   وضع النماذج

يدان االقتصادي من ألل توسيع نوا  التغوية القورية لنموذج التوقعات يحي  يشمل يميع األعضاء يف منظمة والتنمية يف امل

 األغذية والزراعة، وإتاحة املشاركة الناشوة ملزيد من البلدان يف عملية وضع التوقعات. 

 :اللجنةاختاذها من جانب املقرتح  اتاإلجراء

 :النظر يف ما يلي إن اللجنة مدعوة إىل

  اإلقرار بأهمية وضرورة التعاون املستمر بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية

 والزراعة يف وضع التوقعات للسلع الزراعية يف األلل املتوسط.

 الشراكة عزيزاستعراض الوضع احلالي هلذا التعاون وتقديم املشورة والتوصيات يف ما خيص  مواصلة وت 

التوقعات يف األلل املتوسط بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  بشأن العمل على وضع

 ألعضاء يف منظمة الفاو على حنو أفضل.بهدف خدمة اومنظمة األغذية والزراعة 

 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:بشأن ميكن توليه أي استفسارات 

 السيد بوبكر بن بلحسن

 جلنة مشكالت السلع أمني

 boubaker.benbelhassen@fao.orgالربيد اإللكرتوني: 

mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org
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 مقدمة -أواًل

 

نشرة التوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة يشّكل مشروع  -1

هدًا تعاونيًا يضم خربة املنظمتني يف جماالت السلع والسياسات وخربات البلدان لوضع توقعات على ل األغذية والزراعة

ألسوا  السلع الزراعية على الصعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي. وقد حّقق هذا التعاون بني املنظمتني مدى عشر سنوات 

الرائدة يف  يوم نشرة التوقعات الزراعية يف األلل املتوسطُيعترب ال متعارف عليه جناحًا كبريًا، وأفضى إىل وضع منتج 

نشرة التوقعات . غري أن االبتكار املستمر ضروري للحفاظ على كفاءة التعاون وتوو ر نظام وضع النماذج بهدف دعم العامل

 وجمموعة من لزراعةالصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية وا السنوية الزراعية

وجيب أن حتافظ املنظمتان على رؤية مشرتكة تشد د على الوابع املشرتك الذي يتسم به العمل  األخرى. وسائل االتصال

 وضع مشاريع خاصة بها. لعلى وضع النشرة، مع إتاحة اجملال لكل مؤسسة 

 

إزاء  (4002جمال السلع والتجارة ) يف تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يفوقد وردت تعليقات إجيابية  -4

على التوقعات يف األلل  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية والزراعةالعمل املشرتك بني 

( ومواصلة COSIMO) األساسية السلع يف جمال اكاةاحملاملتوسط. وأوصى فريق التقييم بضرورة تعزيز مشروع منوذج 

 أشار التقييم اخلارلي املستقل يف منظمة األغذية والزراعة إىل هذا التقييم وصاد  على هذه التوصية. قد العمل به. و

 

 تاريخ التوقعات -ثانيًا

 

على  4002منذ عام  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديتعمل منظمة األغذية والزراعة بالشراكة مع  -3

كل عام، وقد بات هذا التقرير موبوعة رفيعة املستوى توّفر عنهما  الزراعية الصادرةنشرة التوقعات وضع تقرير 

وتبلور هذا التوو ر عرب الزمن إىل حد بعيد من خالل التعاون الوثيق بني لموارد. والتخويط ل السياسياملعلومات للنقاش 

والبلدان األعضاء، واجملموعات املتخصصة  قتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االأمانيت منظمة األغذية والزراعة و

. بيد أن منوذج املشرتك على وضع التوقعات للعملا العام بالعيد العاشر ذبالسلع ومنظمات دولية أخرى. وحنتفل ه

Aglink  عامًا مبثابة لهد للربط بني النماذج 40بدأ منذ  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالذي وضعته 

اخلاصة وروغواي حول الزراعة الناشىء عن لولة أ احلالة إىل حتليل االتفا  بناًء علىالوطنية يف البلدان األعضاء، 

ومن خالل هذه اإلدارة املركزية لنماذج التوقعات الوطنية، بات من  باالتفا  العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة.

 ة العاملية كقاعدة لتحليالت مماثلة للسياسات.املمكن توفري صورة أكثر اتساقًا للزراع

 

، يف القرن املاضي ولواملا عملت منظمة األغذية والزراعة على وضع توقعات يف األلل املتوسط منذ الستينات -2

واستخدمت مناذج متنوعة توس ع نواقها وحتس نت على مر  السنوات، بدعم من البلدان األعضاء يف أغلب األحيان. وبعد 

 إسقاطات، توّقفت منظمة الفاو عن وضع 4003عام  املتوسط للسلع الزراعية توقعات يف املدىالإصدار العدد األخري من 
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 وضعيف  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واشرتكت مع عامليالنموذج الغذائي المتوسوة األلل قائمة على 

 التوقعات الزراعية. املشرتك عن التقرير

 

 إدارة نشرة التوقعات الزراعية الصادرة عن -ثالثًا

 منظمة األغذية والزراعةالتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التعاون و

 

اتفا  شراكة  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية والزراعةيرعى التعاون القائم بني  -5

يف ما خيص  التغوية القورية واخلووات األساسية يف العملية. وبالتالي، وضعت كل من  كل طرف حيد د مسؤوليات

اليت تقع حتت بلدان واألقاليم متصلة بال إسقاطاتقواعد بيانات، ومناذج، و املنظمتني إلراءات خاصة بها إلقامة

 .مسؤوليتها، واحلفاظ عليها

 

ختضع عملية وضع نشرة التوقعات املشرتكة بشكل ، نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديفيما يتعلق مبو -6

خط األساس  إسقاطات تستعرض نظمةذه املفاجملموعة املعنية بأسوا  السلع التابعة هلرئيسي إلدارة لهازين. 

النص يف الغالب على  تركزجمموعة العمل املعنية بالسياسات واألسوا  الزراعية واالستنتالات الرئيسية يف حني أن 

 هالموبوعة. وهي تصدر توصية إلزالة التصنيف عن الوثيقة اليت جيري نشرها بعد ذلك حتت مسؤولية أميننهائي لال

 العام. 

 

. إمنا جتدر اإلشارة إىل أن البلدان ضاءمع بلدانها األع بالوريقة ذاتهاوال تعمل منظمة األغذية والزراعة  -2

والتنمية يف امليدان االقتصادي، تساهم يف هذه  أعضاء أيضًا يف منظمة التعاون واليت هي بلدان ،األعضاء يف منظمة الفاو

 . كما أن عددًا من اجلهات املتعاونة القوريةالتنمية يف امليدان االقتصادين وإىل منظمة التعاو العملية من خالل انتسابها

موافقة داخل منظمة الفاو.  ، إمنا ال يولد أي تقييم رمسي أو عمليةإلسقاطاتيف خط األساس، ويستعرض ا يساهم

 .م معلومات رالعة بشأنهاذات الصلة الستعراضها ورمبا تقدي لى اإلدارة واملوظفنيكل عام ع الرئيسية وُتعَرض النتائج

 

اهلدف حتقيق يف  يساهم وضع إسقاطات متوسوة األلل على صعيدعمل شعبة التجارة واألسوا   فإنكذلك،  -8

التمكني من ولود نظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل وكفاءة"، من خالل توفري "االسرتاتيجي الرابع ملنظمة الفاو 

. وهذه واالستهالك واألسعاراإلنتاج  ألسوا  العاملية للسلع األساسية تشمل جماالتابشأن توو رات حمتملة يف  إسقاطات

نشرة األفكار حامسة يحي  تستنري بها النقاشات واملفاوضات حول االتفاقات ذات الصلة بالتجارة الزراعية. كما أن 

كنشاط ُصن فت  منظمة األغذية والزراعةالتوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و

إحدى اآلليات ، مّما جيعل املوبوعة املتعّلق باجلودة الفنية، واملعرفة واخلدمات 6يف إطار اهلدف  فين مؤسسي

 الرئيسية لتوفري املعرفة يف املنظمة.
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 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياالختالفات يف نهجي  -رابعًا

 األغذية والزراعةومنظمة 

 

 القائمة على منوذج إلسقاطاتاالستبيانات مقابل ا -ألف

 

قد ُوضع بناًء على مناذج قورية وّفرتها  Aglinkأن منوذج  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديتعترب  -9

توقعات. كما أنها الحكومات البلدان املعنية. وُتستخدم االستبيانات القورية للحفاظ على قاعدة بيانات حمد ثة ويمع 

 مة لضمان أن تعكس قاعدة البيانات التوورات األخرية يف السو  الوطنية للسلع، مبا يف ذلك األنظمة احمللية للدعممصم 

 الزراعي والسياسات التجارية. 

 

اجملاميع اإلقليمية، ال ميكن اعتماد هكذا نهج. ونظرًا إىل أن منظمة الفاو تغوي عددًا أكرب بكثري من البلدان و -10

احملاكاة يف جمال السلع األساسية فالتوقعات اخلاصة بالبلدان الفردية واجملاميع اإلقليمية اليت يشملها منوذج 

Cosimo  املعتمد يف منظمة الفاو توضع بصورة أساسية من لانب خرباء من داخل املنظمة. وتستخدم منظمة الفاو

 وأم ا. كذلك، إلسقاطاتا عملية وضع من ألل إقامة قاعدة بيانات عاملية لدعم واستعراضها قدراتها يف رصد األسوا 

لعتها من لانب خرباء يف جمال السلع يف منظمة الفاو يتم  استعراضها ومراينتجها النموذج فالتوقعات األو لية اليت 

 ومؤسسات وطنية يف بلدان متعاونة ملراعاة عوامل ال تظهر يف النموذج.

 

 عامةاملخصصة مقابل النماذج الالنماذج  - هيكلية النموذج -باء

 

منظمة التعاون والتنمية يف استنادًا إىل االختالفات يف مشاركة البلدان، ختتلف أيضًا عملية وضع النماذج بني  -11

. لدًا بكل بلد ةخاص ةذج القوريتكون هيكلية النما، Aglinkومنظمة األغذية والزراعة. ففي منوذج  امليدان االقتصادي

النماذج فيما قّلما ُتدخل  على املعنية كالة املتعاونةالو لسياسات بشكل أكثر تفصياًل. وتصاد وُتعرض هيكلية السو  وا

 التحديثات على هيكلية املعادلة، خاصة لتشمل سياسات لديدة.

 

اختالفات و مواصفات مماثلة من حي  املعادلة شكاًل حمد دًا يضم نهجًا يعتمد  فتستخدم منظمة الفاو أماو  -14

 كل عام. عليها التحديثات حد، وُتدخلماذج القورية عن مصدر وابنيوية أقل  بني النماذج الفردية. وتتأتى يميع الن

ويف حني تصبح املعلومات اخلاصة بالبلدان  بيد أن درلة املرونة وغريها من معايري النموذج ختتلف بني بلد وآخر.

   .ئج أكثر دّقةاللحصول على نت األساسي أيضًا يف النموذج ُيعمل على إدرالهامتوفرة من خالل اجلهات املتعاونة، 
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 ملية األساسيةالع -خامسًا

 

تبدأ العملية املشرتكة لوضع نشرة التوقعات بنماذج قائمة يحد  ذاتها تضعها كل منظمة وفقًا ملا يرد وصفه  -13

تتابع اخلووات اليت تعتمدها كل لهة. وهذا أعاله. وجيب أن تؤخذ هذه االختالفات يف االعتبار يف لدول التوقعات و

معلومات حامسة وضرورية الستكمال مرحلة العناصر القائمة يحد  ذاتها من خالل ينوبق بصورة خاصة على تبادل 

 بيانات متصلة باالقتصاد الكلي واألسعار املرلعية الدولية.

 

القورية بصورة صحيحة، ُتدمج يف منوذج عاملي واحد وقاعدة بيانات واحدة. كما  ربامجحاملا تعمل يميع الو -12

البلدان الفردية. وحني يتحقق هذا األمر،  إسقاطات نتائج جتري اختبارات مكثفة لضمان أن يعكس النموذج املدمج

أسعار حملية. وبعد ذلك، خيضع خيضع النموذج إىل توازن السو  العاملي من خالل حتويل األسعار املرلعية العاملية إىل 

املنظمتني، والبلدان املتعاونة  يفهذا التقدير خلط األساس القائم على النموذج إىل استعراض مكثف من لانب أخصائيني 

نشرة التوقعات الصادرة عن منظمة ملوبوعة  وخرباء آخرين. وإن إسقاطات خط األساس النهائية اليت تشّكل قاعدًة

هي نتيجة توافق واسع النوا  بني يميع أصحاب  يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعةالتعاون والتنمية 

 .ذات الصلة الشأن

 

 عملية النشر -سادسًا

 

الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية  الزراعية نشرة التوقعاتيرعى إصدار  -15

تقد م خدمات  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياتفا  خاص بالنشر بني املنظمتني. وينص  على أن  والزراعة

، حتت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالنشر املتصلة بالتوقعات وُينشر الكتاب كموبوعة صادرة عن 

منظمة مع يميع قواعد النشر املعتمدة يف املنظمة. كذلك، تبيع  مسؤولية األمني العام للمنظمة. وجيب أن يتوابق العرض

. وتتلقى منظمة الفاو نسخًا لتوزيعها للنسخة الواحدة يورو 29نسخًا ورقية بسعر  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 لكل  نسخة.فقط يورو  3550على يميع املكاتب امليدانية والبلدان األعضاء بسعر 

 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان تغوي ولفرنسية، واإلسبانية، والصينية. نشرة التوقعات باإلنكليزية، واتصدر  -16

منظمة التعاون بالتشارك بني  كلفة النسخة الفرنسية يف حني جيري متويل النسختني اإلسبانية والصينية االقتصادي

 ة.ومنظمة األغذية والزراع والتنمية يف امليدان االقتصادي

 

كوثيقة ُتوز ع يف اللغات األربعة ذاتها. وتقوم منظمة الفاو بتوليه هذا تنفيذي إضافًة إىل ذلك، ُينشر مولز  -12

 اجلهد، إمنا تشارك املنظمتان يف تصميمه وتتوصالن إىل توافق حول شكله.
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االقتصادي ومنظمة األغذية نشرة التوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ُتولق  -18

، خالل مؤمتر صحايف مشرتك بني املدير العام ملنظمة من كل عام متوز يوليو/ حزيران وأوائل يونيو/ أواخر يف والزراعة

 السنتني الفاو وأمني عام منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. ونظرًا إىل الرتكيز اخلاص على الصني واهلند يف

املوبوعة النهائية  إصدارفعاليات إطال  النشرة. وبعد عن هذين البلدين يف  ، شارك ممثلون(4012-4013) السابقتني

كاتب امل لنشر النتائج على نوا  واسع. وتعمل على تنظيم هذه األحداث إقليمية ، ُتنّظم أحداثعلى الصعيد العاملي

 ن.، أو شركاء وطنيومنظمة األغذية والزراعةوقتصادي تابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االاللية احمل

 

 ميزات خاصة -سابعًا
 

 فصل مواضيعي -ألف

 

 ميزًة هامة يف تقرير األساسية السلع سوا أقد بات فصل يرّكز بصورة خاصة على موضوع ذات صلة كبرية بل -19

ومنظمة األغذية  والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون  ، عملتالنسختني األخريتني للتقريرفي فالتوقعات.  نشرة

 الذي يرّكز على ميزة حمد دة يسمح ( على ميزة قورية خاصة. وإن الفصل4012( واهلند )4013والزراعة مع الصني )

السلع، مبا يثري حمتوى نشرة ب املتصلةيف الفصول  ممكنمّما هو  على حنو أعمق حمد دموضوع تحليل واستعراض ب

ويوّفر يعرض مصاحلهما وأهدافهما املختلفة  أنه وقد شّكل ذلك جمااًل للتعاون الكثيف بني املنظمتني، حي  التوقعات.

 لتوصل إىل توافق.هلما يف الوقت ذاته منربًا ل

 

تتمتع خبربة مستفيضة ومعرتف اليت ، وال سيما تلك كبريةالبلدان الوقد شج ع رئيسا املنظمتني الرتكيز على  -40

 4015الربازيل البلد موضوع الرتكيز عام من املقر ر أن يكون لذا و .ال الزراعة لتبادهلا مع سائر بلدان العاملبها يف جم

 .4016عام  تركيز إقليمي موضع لنوب أفريقيا جيري نقاش لتكونفيما 

 

 حتليل السيناريو -باء
 

أطر التوقعات اليت قد تنشأ عن  مسار يفُيستخدم حتليل السيناريو على حنو متزايد للنظر يف مواطن الريبة  -41

يوّفر  Aglink-Cosimo. وإن منوذج التوازن اجلزئي سياساتية أو غري سياساتية، أو عن ظروف خمتلفة يف األسوا 

سوا  السلع من قبيل أ ممكنة تتعر ض هلافعلية أو عن صدمات  احملتملة اليت قد تنجم ثارآلإمكانية االحتساب الكم ي ل

املواضيع ذات األهمية ورات يف السياسات. اد الكلي، والوقس غري االعتيادي، والكوارث الوبيعية والتغي أحداث االقتص

متيل إىل الرتكيز على قضايا  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الذي ألرته بالنسبة إىل حتليل السيناريو

كية واالحتاد يريف الواليات املتحدة األم الوقود احليويب لةاللوائح املتص السياسات يف بلدانها األعضاء، من قبيل

العاملية من  فقد رّكز بصورة رئيسية على القضايا اإلمنائية منظمة األغذية والزراعةاألوروبي. وأم ا العمل على السيناريو يف 

وُتدرج عادة جمموعة خمتارة من هذه الدراسات يف املوبوعة  .صعيد اإلنتاج يف البلدان الناميةلى قبيل تقليص الفجوة ع

 مثل أورا  العمل. منفصلةاألساسية للنشرة إمنا ُتنشر هكذا دراسات أيضًا يف وسائل 
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 نظام وضع النماذج -ثامنًا
 

 TROLLاحلالي لوضع النماذج مزجيًا من األدوات تتم  برجمتها يف برنامج احملاكاة  TROLLيشّكل نظام  -44

 يف األهداف االسرتاتيجية يف العمل لوضع التوقعات.. وُيعترب هذا املزيج مالئمًا للمهام احملد دة MS Excelو 

 

والنظام املستخدم يف منظمة الفاو يسمح بإقامة قواعد بيانات، ومعايري، وبرامج قائمة يحد  ذاتها، ومناذج ذات  -43

من نقوة مركزية.  حمّلل لهاأن يشغ  ه العمليات ممكننة وميكنذهبيقها واستعراضها على حنو كفوء. كما أن الصلة، وتو

. ومن شأن Excelالعديد من األدوات القائمة على برنامج كذلك، ميكن تصو ر خمرلات النموذج وتعديلها من خالل 

 اجل متولبات األهداف االسرتاتيجية حاملا تظهر.ويع س ن قدرات النموذجة يف هذا اإلطار أن حتمراملست اتالتوور

 

ج ذجمموعة خمتلفة من األدوات اليت تدعم النمو منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديتستخدم  -42

 ات طابع قوري أكرب.ذمولهة إىل عملية هي ، وMS Excel و GAMSالرئيسي. وتقوم هذه األدوات على برناجمي 

 

حاليًا باستكشاف خيارات بديلة  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديو األغذية والزراعة منظمة وتقوم -45

من شأن أي برنامج بديل حمتمل ف. ونظرًا إىل أن االنتقال إىل برنامج لديد سوف يوّلد تكاليف كبرية، لربامج املعلوماتية

 أن يقد م منافع ضخمة يف ما خيص  األهداف االسرتاتيجية.

 

 التوقعات وضع األهداف االسرتاتيجية يف العمل يف األجل املتوسط على -تاسعًا

 يف منظمة األغذية والزراعة

 

ات أهمية مركزية بالنسبة إىل ذباالستناد إىل التعاون النالح يف السنوات املاضية، تبقى األولويات التالية  -46

 التوقعات يف منظمة األغذية والزراعة: وضع العمل يف األلل املتوسط على
 

  نشرة التوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة اإلبقاء على

السلع  األلل املتوسط وحتليل األسوا  بالنسبة إىل كمرلع عاملي ثابت للتوقعات يف األغذية والزراعة

 ؛الزراعية األساسية

  التوقعات العاملية مبوبوعات عن توقعات إقليمية ُتعَرض على املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية تكملة

 والزراعة ملناقشتها؛

  ،احلفاظ على أدوات متوورة لوضع النماذج من ألل حتفيز املسائل الناشئة والتوورات يف الزراعة العاملية

 القرارات يف البلدان األعضاء؛وتوفري نتائج السيناريو اهلامة بالنسبة إىل صانعي 

  إشراك البلدان األعضاء يف منظمة الفاو على حنو متزايد يف توليد خط األساس، وحتديد القضايا الناشئة

 وحتليلها، ومتكينها من استخدام إطار وضع النماذج. 
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ير إطار وضع النماذج على ، ينبغي أن يرّكز تووباالستناد إىل األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة -42

 األهداف التالية:
 

  نظرًا إىل أن الرتكيز الالمركزي ملنظمة الفاو يشد د أكثر على النشاطات القورية املباشرة، من املقر ر إقامة

احلصول بسهولة على جلميع البلدان األعضاء يف منظمة الفاو  ونشر الوصالت البينية واألدوات اليت تتيح 

 ووضع التوقعات يحسب الولب.يالت البيانات والتحل

  يتوّلب العمل مع البلدان األعضاء واملكاتب امليدانية زيادة اجلهود املعنية ببناء القدرات. كما جيب

 ميع الشركاء املهتمني )أصحاب الشأن(.ر املواد التعليمية وتوفريها جلحتسني التوثيق وتووي

 مة الفاو لهات هامة ألنشوة وضع التوقعات يف األلل جيب أن ُتعترب املكاتب اإلقليمية والقورية ملنظ

 املتوسط. كما ينبغي وضع خوط العمل اإلقليمية والقورية املول هة إىل دعم أنشوتها دعمًا مباشرًا.

 كما  ،أصبحت شعبة التجارة واألسوا  لهة اتصال بالنسبة إىل العمل لوضع السياسات يف منظمة الفاو

 بالتوقعات قدراته التحليلية مع هذا النوع من العمل. جيب أن يكي ف الفريق املعين

  تبقى ألزاء كبرية من الزراعة يف العديد من بلداننا األعضاء غري مشمولة يف النموذج احلالي، وخباصة

حمليًا من منظور األمن الغذائي  امةواحملاصيل النقدية، إضافًة إىل احملاصيل اهل كهة واخلضارالفا

ضم هذه  ميزات تتيح Cosimoمنوذج إطار  . وجيب أن يضع والكسافا البقوليات مثلوالتغذية 

 التغذيةعات املتصلة باألمن الغذائي وأو من خالل روابط( للمساهمة يف التوق القواعات )على حنو مباشر

 باالستناد إىل إمدادات الواقة الغذائية ومكو نات األغذية. الناقصة

 

 آفاق املستقبل -عاشرًا

 

تتبادل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بعد عشر سنوات من الشراكة النالحة، من املقرر أن  -48

الوثيق الذي يت سم  . وإن الوابع التعاونيهاوتناقشارؤيتهما االسرتاتيجية وخووهما املستقبلية ومنظمة األغذية والزراعة 

املنظمتني بشأن أي توورات مستقبلية من ألل احلفاظ على قاعدة  ستوى بنيامل تنسيقًا رفيع هذا العمل يتوّلببه 

نظام مشرتك لوضع النماذج يسمح ب مواصلة العملعلى  مثاًل الفر  يف املنظمتني فقجيب أن تتومشرتكة لنشرة التوقعات. 

 . وإجناز العمل املشرتك لوضع التوقعات على النحو األكثر كفاءة وفعالية تهاكل منظمة الوفاء بواليل

 

قيق  وعلى صعيد احلوكمة، ميكن النظر يف إمكانية إنشاء آلية حوكمة متثل املنظمتني يحي  متضي قدمًا يف حت -49

   صدد.رؤية العمل على وضع نشرة مشرتكة للتوقعات. وقد تضولع جلنة مشكالت السلع بدور يف هذا ال
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 إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف ما يلي: -30
 

  اإلقرار بأهمية وضرورة التعاون املستمر بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية

 يف األلل املتوسط. األساسية والزراعة يف وضع التوقعات للسلع الزراعية

  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية منظمة استعراض الوضع احلالي للشراكة بني

على صعيد التوقعات املتوسوة األلل، وتقديم املشورة والتوصيات بشأن مستقبلها بهدف خدمة  والزراعة

 األعضاء يف منظمة الفاو على حنو أفضل.

 


