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 السلع مشكالت جلنة
 والسبعونالدورة الرابعة 

 2021 آذار/مارس 10-12

 بر�مج العمل املتعدد السنوات
 

 وجزملا
وتعرض مشــــــــــروع بر�مج  2021-2018رب�مج العمل املتعدد الســــــــــنوات للفرتة ل التقرير املرحليهذه الوثيقة  تســــــــــتعرض

وتشــــــــــّكل برامج العمل املتعددة الســــــــــنوات لألجهزة الرائســــــــــية ملنظمة  .2023 – 2021العمل املتعدد الســــــــــنوات للفرتة 
 ) أداة لتحسني حوكمتها واملساءلة عن أعماهلا.املنظمةاألغذية والزراعة (

ض أســــــــــــــلوب عمل اللجنة وفًقا للصــــــــــــــيغة اليت حبثت فيها اللجنة يف عام هذه الوثيقة ابعتبارها خطة متجددة تعر تعّد و 
  ووافقت عليها. 2012

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 :القيام مبا يلياللجنة مدعوة إىل  إنَّ 

  ا لواليتها وفقً  2021-2018تنفيذ بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  بشأناستعراض التقرير املرحلي
 .وأهدافها العامة

  لحقملا، على النحو الوارد يف 2023-2021واملوافقة على بر�مج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة 
 .الوثيقة ذههب

 هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون 
 جلنة مشكالت السلع ةأمان

 شعبة األسواق والتجارة 
 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتوين: 

 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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 معلومات أساسية - الً أوّ 

تنفيذ  ا عنمرحليً  تقريرً  2018جلنة مشــكالت الســلع يف دورهتا الثانية والســبعني املنعقدة يف ســبتمرب/أيلول  تلقت -1
 بر�مج العمــل املتعــدد الســــــــــــــــنوات املقرتح للفرتة ســــــــــــــــتعرضـــــــــــــــــتاو  2019-2016بر�مج العمــل املتعــدد الســــــــــــــــنوات للفرتة 

 يه.ووافقت عل 2018-2021
بناءً على  2023-2021للفرتة  اجلديدالعمل املتعدد الســــــــــــنوات بر�مج  ُوضــــــــــــعالنســــــــــــخ الســــــــــــابقة،  وعلى غرار -2

 من الالئحة العامة للمنظمة. 29اختصاصات اللجنة، على النحو املبني يف املادة 

 2019-2016بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة عن  رحليالتقرير امل - ااثنيً 

بدعم ، نظم الرئيس وأعضـــاء املكتب 2021-2018للفرتة  املوافق عليهالعمل املتعدد الســـنوات  بر�مجا مع شـــيً امت -3
 صلة.لااجتماعات منتظمة ملكتب جلنة مشكالت السلع وأنشطة أخرى ذات  من األمانة

ملكتب منذ الدورة األخرية من اجتماعات اا اجتماعً  15، ُعقد ما جمموعه 2021 كانون الثاين/حىت �اية ينايرو  -4
ما بني الدورات، والتحضــــري للدورتني  معاجلة املســــائل ذات الصــــلة، وختطيط األنشــــطة يفبغرض للجنة مشــــكالت الســــلع 

 والسبعني للجنة. والرابعةالثالثة والسبعني 

 عن طريقمشــــاورات مع اجملموعات اإلقليمية، إجراء دارة اللجنة من خالل تســــهيل إ ســــنيحتســــاهم املكتب يف و  -5
لجنة وإلعداد جدويل األعمال املؤقتني للدورتني العمل ابلنســـــــــبة إىل  ذلك ائدةف تاملمثلني اإلقليميني يف املكتب. وقد ثبت

والســـــــــــــبعني للجنة، وكذلك تنظيم الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصـــــــــــــة  والرابعةالثالثة والســـــــــــــبعني 
 ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون.

 ميزانيةللتخطيط الاالسرتاتيجية وحتديد األولو�ت و  - ألف

 ،األجل ةواملتوسط ةسواق السلع العاملية، والتوقعات القصري أل الراهنة الةاحلاستعرضت الدورة الثانية والسبعون للجنة  -6
 أسواق حالة تقرير من 2018 عام إصدار نتائج أيًضا اللجنة �قشتو . الصلة ذات العامة تاالسياساليت شهدهتا  تطوراتالو 

الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي، وقدمت توجيهات بشـــــــــأن أولو�ت عمل الســـــــــلع جتارة حول موضـــــــــوع  الزراعية الســـــــــلع
وإعداد بر�مج عمل املنظمة يف جمال أســـــــواق ســـــــامهت توصـــــــيات اللجنة يف حتديد أولو�ت العمل و مبوجب واليتها.  املنظمة
 .2021– 2020وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2021– 2018ضمن اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  وجتارهتاالسلع 

 كانون األول/للمجلس يف ديســـمرب الســـتني بعد املائةالرئيس تقرير الدورة الثانية والســـبعني للجنة إىل الدورة  ورفع -7
اإلطار  عند وضــــــعاليت يتعني مراعاهتا  التقنيةما يتعلق ابألولو�ت  ســــــلط الضــــــوء على توصــــــيات اللجنة يفحيث ، 2018

يف  توصــياته وأدرجاللجنة  تقريرعلى اجمللس  صــادق. و مســتقبًال عمل املنظمة يف إطار االســرتاتيجي وخطط العمل والربامج 
 1.لصادر عنهاتقرير ال

                                                   
 .2018ديسمرب/كانون األّول  7 – 3تقرير الدورة الستني بعد املائة جمللس املنظمة، روما،   1
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 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية - ابء

 الفرتة يف املنعقدة دورته احلادية واألربعنينظر املؤمتر بعد ذلك يف تقرير الدورة الثانية والســــــــــــــــبعني للجنة وأقره يف  -8
 20192.يوليو/متوز  22-29

ســــــالمة بشــــــأن يف إعداد وتنظيم املنتدى الدويل  2019يف عام أمانة جلنة مشــــــكالت الســــــلع بنشــــــاط شــــــاركت و  -9
منظمة التجارة  عقدتهاملنتدى الذي وحضــــــــــــــــر . 2019أبريل/نيســـــــــــــــان  24و 23يومي يف جنيف املنعقد  األغذية والتجارة

يف أعقاب املنتدى، و مشـــارك من مجيع أحناء العامل.  600العاملية بدعم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة العاملية 
ا للمناقشـــــات  تضـــــمنيأصـــــدرت املنظمات الثالث بياً� مشـــــرتًكا   ملســـــتمر بدعم األعضـــــاء يف جمايلا االتزامه ويؤكدملخصـــــً

 سالمة األغذية والتجارة.
بشـأن أسـواق السلع  ةغري رمسي جلسـة حتاوريف  2019 أ�ر/مايو 15 بتاريخ السـلع شـارك رئيس جلنة مشـكالتو  -10

رئيسة الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة  ه اجللسةذهاستضافت و يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.  تُعقداألساسية 
من اإلكوادور، عقب قرار اجلمعية العامة لألمم  María Fernanda Espinosa Garcésلألمم املتحدة، ســعادة الســيدة 

بشـــــــــــأن وم واحد ملدة يجلمعية العامة ا وحيدة يف تنظيم جلســــــــــــة حتاور غري رمسيةإىل " الداعي، A/RES/72/205املتحدة 
لســــــلع املتعلقة ابالســـــــتعراض االجتاهات والتوقعات العاملية  2019النصـــــــف األول من عام  يفأســـــــواق الســـــــلع األســـــــاســـــــية 

ابالشـــرتاك بني منظمة األغذية  وُنظمت جلســـة التحاور". البلدان املعتمدة على الســـلع األســـاســـيةوخاصـــة يف األســـاســـية، 
 .والزراعة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

من خالل  تقرير حالة أســـــــواق الســـــــلع الزراعيةمن  2020عام  ســـــــخةن 2020ســـــــبتمرب/ أيلول  23يف  صـــــــدرتو  -11
على  2020 امع وركز إصــدارمبشــاركة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ورئيس جلنة مشــكالت الســلع.  افرتاضــي دثح

حول ابإلضـــافة إىل تقدمي دراســـة مفصـــلة و . 2030 عام الزراعية وأهداف التنمية املســـتدامة يف إطار خطةاملنتجات أســـواق 
التقرير عدًدا من القضـــا� املوضـــوعية، مبا يف ذلك  ناولتوحمركاهتا،  املنتجات الزراعية والغذائيةالجتاهات العاملية يف أســـواق ا

واألثر يف األســواق،  أصــحاب احليازات الصــغرية ل األغذية والزراعة، ومشــاركة املزارعنيظهور ســالســل القيمة العاملية يف جما
 .نتجات الزراعية والغذائيةاملالرقمية على أسواق  للتكنولوجيات التحّويل

حول موضـــوع  ةافرتاضـــي فعالية، حتت رعاية جلنة مشـــكالت الســـلع، 2020ديســـمرب/كانون األول  7يف  توُنظم -12
 Jeffreyوالربوفيســــــور "، مبشــــــاركة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، من أهداف التنمية املســــــتدامة 2لتجارة واهلدف ا"

Sachs مدير مركز التنمية املســــــــــــتدامة يف جامعة كولومبيا، والســــــــــــفرية واملمثلة الدائمة جلمهورية إندونيســــــــــــيا لدى منظمة ،
وقد أاتحت هذه الفعالية منصة ، ممثلة مكتب جلنة مشكالت السلع. Esti Andayaniاألغذية والزراعة، سعادة السيدة 

 املختلفة والطرق املمكنة ملعاجلتها. اتبني خيارات السياس ملقايضاتاملناقشة  هامة
بناءً على طلب من رئيس اجمللس االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي لألمم املتحدة، قدمت جلنة مشـــــــــــــكالت الســـــــــــــلع و  -13

عند اللجنة  كانتو . 2020و 2019رفيع املســـــتوى بشـــــأن التنمية املســـــتدامة يف عامي لامســـــامهات إىل املنتدى الســـــياســـــي 
 .2021 لعام يف املنتدى السياسي الرفيع املستوىتها مسامهتعكف على إعداد إعداد هذه الوثيقة ال تزال 

                                                   
 .2019 متّوز/يوليو 29 – 22املنظمة، روما،  واألربعني ملؤمتر حلاديةاتقرير الدورة   2
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لعقد اجتماع الدورة الثانية والسـبعني، اسـتعرض املكتب االقرتاح املقدم من حكومة إندونيسـيا  وبناءً على تفويض -14
اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون من أجل صياغة خطوط توجيهية طوعية بشأن الزيوت 

إىل االتفاق على  فضــــــــــــىأد من اجتماعات املكتب، مما عداالقرتاح يف  ونوقش. النباتية دعًما ألهداف التنمية املســــــــــــتدامة
 4يومي  صـــورة افرتاضـــيةبعقد الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصـــة ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون 

 ، واليت ستستضيفها إندونيسيا.2021 آذار/مارس 5و

 العمل ساليبأالتخطيط للعمل و  - جيم

الســـــــــبعني للجنة من إعداد تقرير الثانية و الدورة  مداوالتنوعية الواثئق و  تتقرير جلنة مشـــــــــكالت الســـــــــلع: مّكن -15
 .املنظمةومؤمتر على توصيات حمددة موّجهة حنو اإلجراءات لعرضها على جملس  مع الرتكيز واعتماده موجز

 للفرتة املتعدد الســــــــــــــــنوات عملها بر�مج بشــــــــــــــــأنخالل دورهتا الثانية والســــــــــــــــبعني، تقريرًا مرحلًيا تلقت اللجنة و  -16
 .2021-2018املتعدد السنوات للفرتة  عملهاوأقرت بر�مج  2016-2019

وبقي مكتب اللجنة، وال ســـــــــــــيما رئيســـــــــــــها، على اتصـــــــــــــال منتظم ودائم مع األمانة املوجودة يف شـــــــــــــعبة التجارة  -17
 .واألسواق

للجنة ابلتشــــــــاور الوثيق بني املكتب والرابعة والســــــــبعني والســــــــبعني  الثالثة تنيجدول أعمال الدور  امشــــــــروع وأُعد -18
املدير العام. وقد ســــــــــــــــهل التمثيل اإلقليمي يف املكتب التفاعل والتشــــــــــــــــاور مع  ما بعد يف وافق عليهما واللذين، واألمانة

 اجملموعات اإلقليمية املختلفة.
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 لحقملا
 جلنة مشكالت السلع

 والسبعون الرابعةالدورة 
 2021 آذار/مارس 12 – 10روما، 

 
 2023 – 2021بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع للفرتة 

 
 األهداف العامة للجنة مشكالت السلع - أّوالً 

 مبا يلي: اللجنة تقوممن الالئحة العامة للمنظمة،  29املادة  من 6 لفقرةا على النحو املبني يف -1

ما يتصل اإلنتاج والتجارة والتوزيع واالستهالك و  يفاليت تؤثر  دويل ابعطالسلع ذات  مشكالتإبقاء  )أ(
 ؛املستمراالستعراض قيد  ،سائل اقتصاديةمبذلك من 

 ؛مباشرةلدول األعضاء إىل ا مع جواز إرساهلا، العامل يف لسلعاحالة عن  وتفسريي واقعي حسمإعداد  )ب(
مشفوعة ا، مداوالهت اليت تسفر عنها العامة اتعن املسائل املتعلقة ابلسياس إىل اجمللس تقرير فعر  )ج(

 .إلحاطةللدول األعضاء على االفرعية  وأجهزهتاتقارير اللجنة  وتوزع. ذا الشأنقرتاحات هباب

ضـــمن حســـب االقتضـــاء، بشـــأن املســـائل ذات الصـــلة اليت تدخل املنظمة ومؤمتر اللجنة تقاريرها إىل جملس  رفعتو  -2
 اختصاصها. نطاق

 2023-2021النتائج املتوخاة يف الفرتة  - ااثنيً 
 وحتديد األولو�ت والتخطيط للميزانية االسرتاتيجية - ألف

 :النتيجة -3
 ومــــيــــزانــــيــــــــات حمــــــــددة بشـــــــــــــــــــــــأن املســـــــــــــــــــــــائــــــــللــــــــدى املــــنــــظــــمــــــــة اســــــــــــــــــــرتاتــــيــــجــــيــــــــة واضــــــــــــــــــــحــــــــة وأولــــو�ت وبــــرامــــج 

 .اللجنة اختصاصات اليت تدخل ضمن
 :والغا�تاملؤشرات  -4

الســـياســـة  اليت شـــهدهتا تطوراتالاللجنة ابســـتعراض ومناقشـــة حالة أســـواق الســـلع العاملية وتوقعاهتا، و  قيام •
 .وجتارهتا، وأولو�ت العمل يف أسواق السلع العامة

 .حالة أسواق السلع الزراعيةالتقرير الرئيسي عن قيام اللجنة مبناقشة  •
اإلرشادات  2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022أخذ اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  •

 .والتوصيات بشأن أولو�ت العمل يف االعتبار
 : املخرجات -5

مما اجمللس،  اثبتة إىل أدلةو  ا إىل معلومات حمدثةاســــــتنادً  وتوافقيةتوصــــــيات واضــــــحة ب مشــــــفوعةللجنة ارير اتق فعر 
 توجيهاته واختاذ قراراته. شكل قاعدة متينة يستند إليها إلعطاءي
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 :األنشطة -6
، مبا يف ذلك املســائل اليت تعين بشــكل خاص واليتهايف جماالت وآخر التطورات اســتعراض الوضــع الراهن  •

 .اجملتمع الدويل
وتداعياهتا وجتارهتا اســــتعراض قرارات وتوصــــيات صــــادرة عن منتد�ت عاملية وإقليمية أخرى معنية ابلســــلع  •

 .واملنظمةعلى األعضاء 
 .املنظمةاستعراض قرارات وتوصيات صادرة عن أجهزة رائسية ودستورية وجلان فرعية أخرى يف  •
لتحديد أولو�ت العمل  وجتارهتايف أســـــــــواق الســـــــــلع صـــــــــياغة توصـــــــــيات واضـــــــــحة وتوافقية وقابلة للتنفيذ  •

 .اإلطار االسرتاتيجيطاق ن اليت تدخل كلها ضمنواالسرتاتيجيات والربامج وامليزانية 

 إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات - ءاب

 :النتيجة -7
بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة  وتوصياتهاملؤمتر ثراء قرارات توّفر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة إل

 ابلسياسات.
 :املؤشرات والغا�ت -8

األعضــاء قيمة من مداوالت اللجنة، وذلك ابســتخدام املشــورة والتوصــيات املســتخلصــة لالســرتشــاد  حيقق •
 .يف اإلجراءات والسياسات هبا

يف  التنظيمية واملتصلة ابلسياسات العامليةبشأن املسائل ملؤمتر إىل اوحمددة توصيات واضحة  اللجنة صدرتُ  •
 .واليتهاجماالت 

 .يف تقرير املؤمتراملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات بشأن اللجنة  توصيات جُتدرَ  •
 : املخرجات -9

 الصكوك التنظيمية واملتصلة ابلسياسات. وأبشأن األطر  املنظمة رفع توصيات واضحة وتوافقية ملؤمتر
 :األنشطة -10

 .لناشئة عن مداوالت اللجنةرفع تقرير إىل املؤمتر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات وا •
 .الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة والعمليات استعراض حالة االتفاقات والصكوك •
عمل األعضــاء و ســياســات ابخليارات احملتملة يف العمل على معاجلة القضــا� اجلديدة واملســتجدة والتوصــية  •

 اآلخرين. املعنينيأصحاب املصلحة واملنظمة و 

 .أحداث، على النحو املالئم، يف جماالت اختصاص اللجنة تنظيم •
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 التخطيط الفعال لعمل جلنة مشكالت السلع - ااثلثً 

 :النتيجة -11
 .تعمل اللجنة بفعالية وكفاءة، وبصورة موجهة حنو اإلجراءات وشاملة

 :املؤشرات والغا�ت -12

تســــتجيب لالحتياجات و زة مركّ وتكون   الوثيق مع اجملموعات اإلقليميةابلتشــــاور  عمالألاجداول  توضــــع •
 .الناشئة

 .واثئق اللجنة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة تتاح •
 ُتعقد الدورات بطريقة كفؤة وفعالة. •

تتضــمن توصــيات حمددة وموجهة حنو اإلجراءات، مع إاتحتها يف التوقيت و  ابإلجياز الدورات تقارير تتســم •
 متر.املناسب لألعضاء وللمجلس واملؤ 

أنشــــطة خالل الفرتة الفاصــــلة ما بني الدورات بشــــأن  ينظم مكتب جلنة مشــــكالت الســــلع ويشــــرف على •
 .مسائل ذات أمهية موضوعية ضمن والية اللجنة

 :املخرجات -13
واحتواؤها على توصــــــــــــــــيات حمّددة موجهة حنو  اتســــــــــــــــام جداول أعمال اللجنة ابلرتكيز وتقاريرها ابإلجياز •

 .اجمللس واملؤمتر على حٍد سواءاإلجراءات ُترفع إىل 
 .بعد وقت وجيز من اختتام الدورات ابلصيغة اإللكتونيةرير االتق إصدار •
العمل  بر�مجومشـــروع  احلايل بر�مج العمل املتعدد الســـنوات بشـــأنرحلي امل التقرير موافقة األعضـــاء على •

 .اجلديد املتعدد السنوات
 :األنشطة -14

 .اجملموعات اإلقليميةابلتشاور الوثيق مع  مركزةوضع جداول أعمال  •
 .غنية ابملعلومات وإاتحتها يف الوقت املناسبتكون و  تتسم ابإلجياز لدوراتلإعداد واثئق  •
 .، ابلتشاور مع األعضاء حسب االقتضاءللدوراتجانبية  حداثأتنظيم  •

 أساليب العمل - ارابعً 
، الزراعية أســـواق الســـلعيف العاملية والتطورات  لالجتاهاتتســـتند اللجنة يف عملها إىل اســـتعراض وحتليل منتظمني  -15

 التالية: أساليب العملا إىل والسياسة التجارية واملسائل ذات الصلة يف جماالت اختصاصها. وهي تعمل استنادً 
 .التجارة واألسواق تستضيفها شعبةمع أمانة اللجنة اليت  منتظم االتصال والتشاور بشكل •
 .الرائسية للمنظمة واألجهزة الدستورية ذات الصلة، برعاية املنظمةالتعاون مع األجهزة  •
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واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل  االسرتاتيجيةإجراء اتصاالت مع جلنة الرب�مج بشأن  •
 ، حسب االقتضاء.املالية واملتعلقة ابمليزانية

، مبا يف ذلك من خالل مشـــــــاركة ات صـــــــلة ابللجنةأخرى عاملة يف جماالت ذ منتد�ت عامليةالتفاعل مع  •
 .حمتملة ألعضاء املكتب يف اجتماعات وأحداث دولية

 واملكتب وبدعماللجنة رئيس  ات بتيســـــــــــري منبني الدور خالل الفرتة الفاصـــــــــــلة القيام ابألنشـــــــــــطة املعتادة  •
 .األمانة من

، ضـــــــمن القواعد واألنظمة هايســـــــري تشـــــــجيع مشـــــــاركة املزارعني ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وت •
 .املعمول هبا يف املنظمة

 :لجنةاملقبلة ل دوراتاليف يت مل يبّت فيها بعد الالتالية ج البنود درَ وستُ  -16
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتني •

 تعيني أعضاء جلنة الصياغة •

 : على املديني القصري واملتوسطتوقعاهتاو يف العامل حالة أسواق السلع  •

 أسواق السلع الزراعيةحالة  •

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

 تقارير اجملموعات احلكومية الدولية  •

 هاأسواقو  األساسيةالسلع جتارة يف جمايل  املنظمةبر�مج عمل  •

 بر�مج العمل املتعدد السنوات •

 كتب اجلديدانتخاب أعضاء امل •

 لدورة القادمة للجنةاخلاصة ابرتتيبات لا •

 اعتماد التقرير •

والســـــــبعني للجنة  اخلامســـــــةجدول أعمال الدورة  لىعاملكتب توصـــــــيات بشـــــــأن مســـــــائل حمددة مدرجة ســـــــيعّد و  -17
مع إيالء االعتبار الواجب للقرارات ذات الصــلة الصــادرة عن األجهزة الرائســية ، واألمانة ابلتشــاور مع اجملموعات اإلقليمية

الغذائية  املنتجاتســـواق أبالعمليات الدولية واإلقليمية ذات الصـــلة املتعّلقة آخر التطورات يف إىل جانب للمنظمة ألخرى ا
 .وجتارهتا الزراعيةو 
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