
June 2022 CCP 22/10 
 

 

 www.fao.org الواثئق على موقع املنظمةميكن االطالع على 

NJ638/A 

A 

 السلع مشكالت جلنة
 والسبعون اخلامسةالدورة 

 2022 متوز/يوليو 15-13 روما،

 برانمج العمل املتعدد السنوات
 

 وجزامل
تقّدم هذه الوثيقة تقريرًا عن برانمج العمل املتعدد السنننننواج للمنة م ننننكالج السننننلع  اللمنة  منذ ا عقرد الد    الرابعة 

 .2024 –2022،  تعرض م نننننننننننننر ع برانمج العمل املتعدد السننننننننننننننواج لل    2021 السننننننننننننناعس للمنة   مر      ا  
 ت نننّكل برامج العمل املتعدد  السننننواج الا تألنننع ر اائس ة  الرة نننية ملنظمة اائةذية  الة اعة  املنظمة   دا  لت سنننس 

 .حوكمت ر  املسرءلة عن  عمرهلر
 تعّد هذه الوثيقة ابعتار هر خطة متمدد  تعرض   نننننننننننننلوو عمل اللمنة  لًقر للفنننننننننننننياة الا     لي ر اللمنة   عرم 

 لي ر.  الق  ع 2012
 

 املقرتح اختاذها من جانب اللجنة اتاإلجراء
 اللمنة مدعّو  إىل اإلحرطة علًمر ابملعلومرج الوا د    هذه الوثيقة  تقدمي التوسي رج حسامر تراه منر ًار. إن  

ر إىل املوالقة على  الن و على ، 2024-2022برانمج العمل املتعدد السننننننننننواج لل     م نننننننننر ع إّن اللمنة مدعّو   يألنننننننننً
 الوا د   املل ق هبذه الوثيقة.

 ميكن توسيه  ي ا ت سر اج ب أن مألمون هذه الوثيقة إىل:
 جلنة م كالج السلع ة مر 

 شعاة اائ واق  التمر   
 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللك  ين: 

 52723 570 06 (39+)اهلرتف: 
  

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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 أساسيةمعلومات  -ولا أ
تقريًر مرحلًير  2021  د  هتر الرابعة  السنننننناعس املنعقد    مر      ا   اللمنة  جلنة م ننننننكالج السننننننلع  تلق  -1

   القنن  على برانمج العمننل املتعنندد السننننننننننننننننواج لل    2021-2018عن تن يننذ برانمج العمننل املتعنندد السننننننننننننننننواج لل    
2021-2023. 

بنرًء على  2024-2022 على ةرا  النسننننننننننننُ السننننننننننننربقة،  لسننننننننننننع برانمج العمل املتعدد السنننننننننننننواج اجلديد لل     -2
 .من الالئ ة العرمة للمنظمة 29اختفرصرج اللمنة، على الن و املاس   املرد  

 2021التقرير املرحلي عن برانمج العمل املتعدد السنوات منذ مارس/آذار  -اثنياا
 ظم الرئيس   عألننننرء املكتع بدعم  ،2023-2021مج العمل املتعدد السنننننواج املوالق عليه لل    مع برانر شننننيً رمت -3

 من اائمر ة استمرعرج منتظمة ملكتع جلنة م كالج السلع     طة  خرى  اج الفلة.
، علقنند مننر هموعننه  ننننننننننننننناعننة استمننرعننرج للمكتننع منننذ النند    اائخ   للمنننة 2022 حىت مطلع يو يو  حةيران  -4

 م كالج السلع بارض معرجلة املسرئل  اج الفلة،  الت أل  للد    اخلرمسة  الساعس للمنة.
  ننننرهم املكتع   إسننننس إدا   اللمنة من خالإ تسنننن يل إسراء م ننننر  اج مع ا موعرج اإلقليمية، عن طريق  -5

داد سد إ اائعمرإ املؤق  للد    املم لس اإلقليميس   املكتع.  قد ثات  لرئد   لك ابلنسننننننننننننننناة إىل عمل اللمنة  إلع
 اخلرمسة  الساعس للمنة.

 السرتاتيجية وحتديد األولوايت والتخطيط للميزانية -ألف

خلفف  الد    ال رل ة  الساعون  اال ت نرئية  للمنة لتنر إ الرؤية  اال  اتيمية لعمل املنظمة   هرإ التاذية،  -6
 .2021لرباير  شارط  19 اعتمدج اللمنة تقرير هذه الد      

حرلة   نننواق السنننلع  2021مر      ا   12إىل  10 ا نننتعرسننن  الد    الرابعة  السننناعون للمنة الا عقدج من  -7
العرملية،  التوقعرج القفنننننن    املتو ننننننطة اائسل،  التطو اج  اج الفننننننلة على مسننننننتوى السننننننير ننننننرج.  عال   على  لك، 

املنتمرج الة اعية  جتر هتر  ا ننننتمربة املنظمة للمرئ ة،  انق نننن    ننننواقعلى   19-دانق نننن  اللمنة تث اج سرئ ة كولي
ر إصنننننندا  عرم  بعنوان "اائ ننننننواق الة اعية  التنمية املسننننننتدامة:  حرلة   ننننننواق السننننننلع الة اعية   العرممن تقرير  2020 يألننننننً

مل املنظمة مبوسع ع ننأن   لو ج  ننال ننل القيمة العرملية،  صننار  املةا عس،  االبتكر اج الرقمية"،  قّدم  التوسي رج ب
 اليت ر.   ننننرو  توصننننيرج اللمنة   إديد   لو ج العمل  إعداد برانمج عمل املنظمة   هرإ   ننننواق السننننلع  جتر هتر 

 اعتمد تقرير الد    الرابعة . 2025-2022 اخلطة املتو ننطة اائسل لل     2031-2022سننمن اإلطر  اال نن اتيمف لل    
 .2021مر      ا   12 الساعس للمنة   

لسرد ة اعلى تقريري الد  تس ال رل ة  الساعس  اال ت نرئية   الرابعة  الساعس للمنة خالإ د  ته   لساصردق  -8
 .2021 يسرن   بريل     الستس بعد املرئة
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 املسائل العاملية التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات -ابء

على تقريري الد  تس ال رل ة  السننننناعس  اال نننننت نرئية   الرابعة  السننننناعس للمنة خالإ د  ته  ؤمتر املنظمةمصنننننردق  -9
 .2021 ةيرانح  و يوي اائ بعس    ل ر يةا

،  ّظم  اائمر ة احت راًل مبنر ننننننننناة إحيرء اليوم الد ل ال رين لل نننننننننري من خالإ حد  2021مريو       21    -10
  لقى  ال اسننننف  ليع املسننننتوى ربع بس  كرب الالدان املنتمة لل ننننري  املترسر  به   العرم  ة هر من  صنننن رو املفننننل ة.

 .املنر اة هبذهاملدير العرم للمنظمة كلمة  ئيسية 
،  ّظم  اائمر ة حداًث سر اًير خالإ د    جلنة الة اعة التربعة ملنظمة التمر   العرملية 2021 اتمرب   يلوإ  24    -11

ر للسننننننير ننننننرج  املمر  ننننننرج  اج الفننننننلة،  لعرض تقرير عن االحت رظ مبخة انج حكومية من اائةذية تألننننننّمن ا ننننننتعراسننننننً
  العنرصر الرئيسية للم ر سرج  اج الفلة   منظمة التمر   العرملية. تث اهتر احملتملة على السوق، 

ر إىل اائعألنننرء   اجلمعية العرمة لتمم املت د  ب نننأن 2021 كتوبر  ت نننرين اائ إ  6    -12 ، قّدم  اائمر ة عرسنننً
 اجترهرج اائ واق  التطو اج على مستوى السير رج الا تؤثر على اائليرف الطايعية.

،  ظم  اائمر ة 2021،  كمةء من االحت رإ بيوم اائةذية العرملف لعرم 2021ت نننننننننننننننرين اائ إ    كتوبر 15    -13
حوا ًا ب نننأن ال نننري  الق و .  عرض اصد  منفنننة سيد  ال نننتك نننرف اائوية ال قرلية  االستمرعية  االقتفنننردية  الاي ية 

  دىل املدير العرم للمنظمة   ترج هذين امل ر بس.لل ري  الق و   منرق ة اصلوإ للتالع على مسرئل اال تدامة املرتاطة إب
  حظف اصد  بتاطية إعالمية  ا عة النطرق. ابملالحظرج االلتترحية.

، شنننر ئ  ئيس اللمنة   مين ر   استمرع م ننن ئ ة   اف لتاردإ اائلكر  2021 كتوبر  ت نننرين اائ إ  25    -14
.    ح االستمرع لرصنننننننة ملنرق نننننننة اائ  نننننننطة Bechdol  Semedoالسنننننننيد ن انئار املدير العرم بس اللمرن ال نية  ظمته 

   ال التعر ن املمكنة.  2022 اائ لو ج الرئيسية احملدد  لد  اج اللمرن ال نية لعرم 
اللمنة  الرئيس املسنننننننننتقل للمملس ملنرق نننننننننة  نننننننننال  مس    ،  لظم استمرع بس  ئيس2022لرباير  شنننننننننارط  3    -15

 الوق   لعرلية عمل اللمنة. إسس الك رء    ا تخدام
، شننر ئ  ئيس اللمنة   سلسننة اإلحرطة ال نية لتعألننرء   املنظمة بعنوان "سلسننة 2022مر       ا   25    -16

  اصرو     كرا ير على توقعرج اائمن الاذائف  التاذية"،   دىل بايرن. 19-إحرطة لنية:  ثر سرئ ة كوليد
 اللمنة   اصوا  الت رعلف للممعية العرمة لتمم املت د  ب نننأن   نننواق ، شنننر ئ  مس2022مر      ا   31    -17

السلع اائ ر ية، الذي  ظمه مؤمتر اائمم املت د  للتمر    التنمية،  قدم عرًسر عن "االجترهرج  التوقعرج املتعلقة أب وق 
 ". 19-السلع اائ ر ية الة اعية    يرق سرئ ة كوليد

لس االقتفنننننردي  االستمرعف التربع لتمم املت د ، قرم مكتع اللمنة  اائمر ة إبعداد  بنرًء على طلع  ئيس ا  -18
 . 2022  2021مدخالج اللمنة  تقدمي ر إىل املنتدى السير ف الرليع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة   عرمف 
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 التخطيط للعمل وأساليب العمل -جيم

  وعية مدا الج الد  تس ال رل ة  السنننننناعس  اال ننننننت نرئية   الرابعة تقرير جلنة م ننننننكالج السننننننلع: مّكن  الواثئق  -19
 السنننننننناعس للمنة من إعداد تقرير موسة  اعتمرده مع ال كية على توصننننننننيرج إلدد  موّس ة هو اإلسراءاج لعرسنننننننن ر على 

 هلس  مؤمتر املنظمة.
 مج عمل ر املتعدد السننننننننننننننننواج لل    تلق  اللمنة خالإ د  هتر الرابعة  السننننننننننننننناعس، تقريرًا مرحلًير ب نننننننننننننننأن بران -20

 .2023-2021  قرج برانمج عمل ر املتعدد السنواج لل     2018-2021
 بقف مكتع اللمنة،  ال  نننننيمر  ئيسننننن ر، على اتفنننننرإ منتظم  دائم مع اائمر ة الا تسنننننتألننننني  ر شنننننعاة التمر    -21

  اائ واق.
 للمنة ابلت نننننننر   الوثيق بس املكتع  اائمر ة،   لعد م نننننننر ع سد إ اائعمرإ املؤق  للد    اخلرمسنننننننة  السننننننناعس -22

 قد  ننننننننننننننن ل التم يل اإلقليمف   املكتع الت رعل  الت نننننننننننننننر   مع  تلف ا موعرج    الق عليه   مر بعد املدير العرم.
 اإلقليمية.

يع املنتدى السننننننير ننننننف الرل ابمل ل،  ننننننرهم  عألننننننرء املكتع ب ننننننكل كا    إعداد مدخالج اللمنة لتقدمي ر إىل  -23
 ،    لوا امل ر  اج مع ا موعرج اإلقليمية. 2022  2021املعين ابلتنمية املستدامة   عرمف املستوى 

 حفنننل املكتع بفنننو   متواصنننلة على معلومرج إلّدثة ب نننأن عمل املنظمة املند ج   إطر   الية اللمنة.  على  -24
مع  عألنننننننرء  نننننننواق السنننننننلع الة اعية   العرم   حرلة عن تقريرلل 2022 سه الت ديد، مت  منرق نننننننة موسنننننننوع إصننننننندا  عرم 

 املكتع  االت رق عليه،  مت  إحرطت م علًمر إبعداد التقرير على الن و الواسع.
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 امللحق

 2024 – 2022رانمج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع للفرتة ب

 األهداف العامة للجنة مشكالت السلع –أّولا 

 مبر يلف: اللمنة تقوممن الالئ ة العرمة للمنظمة،  29املرد   من 6 ال قر  على الن و املاس   -1
مر يتفل اإل ترج  التمر    التوزيع  اال ت الئ     د ل الا تؤثر طربع السلع  اج  م كالجإبقرء     

 ؛املستمراال تعراض قيد  ،سرئل اقتفرديةمبذلك من 
 ؛مارشر لد إ اائعألرء إىل ا مع سواز إ  رهلر،   العرم لسلعاحرلة عن  اقعف  ت س ي  مسحإعداد   و 
م  وعة ر، مدا الهت الا تس ر عن ر العرمة رجعن املسرئل املتعلقة ابلسير  إىل ا لس تقرير  لع  ج 

 .لإلحرطةلد إ اائعألرء على اال رعية    س ةهترتقر ير اللمنة   توزع. ذا ال أنابق احرج هب
سنننمن املنظمة حسنننع االقتألنننرء، ب نننأن املسنننرئل  اج الفنننلة الا تدخل  مؤمتر اللمنة تقر يرهر إىل هلس  رلعت   -2

 اختفرص ر.  طرق

 2024-2022النتائج املتوخاة للفرتة  -اثنياا

 السرتاتيجية وحتديد األولوايت والتخطيط للميزانية -ألف

 :النتيمة -3
 املسننننننننننننننننننننننرئننننننننللنننننننندى املنننننننننظننننمننننننننة ا نننننننننننننننننن اتننننيننننمننننيننننننننة  اسنننننننننننننننننن ننننننننة    لننننو ج  بننننرامننننج  مننننيننننةا ننننيننننننننرج إلنننننننندد  ب ننننننننننننننننننننننأن 

 .اللمنة اختفرصرج الا تدخل سمن
 :املؤشراج  الار ج -4

 السنننير نننة  الا شننن دهتر تطو اجالاللمنة اب نننتعراض  منرق نننة حرلة   نننواق السنننلع العرملية  توقعرهتر،    قيرم
 . جتر هتر،    لو ج العمل     واق السلع العرمة

  السلع الة اعيةحرلة   واق التقرير الرئيسف عن قيرم اللمنة مبنرق ة. 
     اإل شرداج  2023-2022 برانمج العمل  امليةا ية لل     2025-2022 خذ اخلطة املتو طة اائسل لل

 . التوصيرج ب أن   لو ج العمل   االعتار 
 : املخرسرج -5

ممر ا لس،  اثبتة إىل   دلة ا إىل معلومرج إلدثةا ننننننتنردً   توالقيةتوصننننننيرج  اسنننننن ة ب م نننننن وعةللمنة ا ير رتق  لع
  كل قرعد  متينة يستند إلي ر إلعطرء توسي رته  اختر  قرا اته.ي
 



CCP22/10 6 

 

 :اائ  طة -6
  مبر    لك املسننرئل الا تعين ب ننكل خر   اليت ر  هرالج   خر التطو اج ا ننتعراض الوسننع الراهن ،

 .ا تمع الد ل
  تداعيرهتر  جتر هتر ا ننننتعراض قرا اج  توصننننيرج صننننرد   عن منتد ج عرملية  إقليمية  خرى معنية ابلسننننلع 

 .على اائعألرء  املنظمة
    املنظمةا تعراض قرا اج  توصيرج صرد   عن  س ة   ة ية  د تو ية  جلرن لرعية  خرى. 
  لت ديد   لو ج العمل   جتر هتر     نننننننننواق السنننننننننلعصنننننننننيرةة توصنننننننننيرج  اسننننننننن ة  توالقية  قربلة للتن يذ

 .اإلطر  اال  اتيمف طرق  الا تدخل كل ر سمن اال  اتيميرج  الربامج  امليةا ية 

 املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياساتإسداء  -ابء

 :النتيمة -7
ب أن املسرئل العرملية التنظيمية  املتفلة   توصيرتهاملؤمتر ثراء قرا اج توّلر قرا اج اللمنة  توصيرهتر قرعد  متينة إل

 ابلسير رج.
 :املؤشراج  الار ج -8

 اائعألننرء قيمة من مدا الج اللمنة،   لك اب ننتخدام امل ننو    التوصننيرج املسننتخلفننة لال نن شننرد  حيقق
 .  اإلسراءاج  السير رج هبر

  التنظيمية  املتفلة ابلسير رج العرمليةب أن املسرئل ملؤمتر إىل ا إلدد  توصيرج  اس ة  اللمنة فد تل   
 . اليت رهرالج 

    تقرير املؤمتراملسرئل العرملية التنظيمية  املتفلة ابلسير رج ب أن اللمنة  توصيرج جتلد  . 
 : املخرسرج -9

 الفكوئ التنظيمية  املتفلة ابلسير رج.   ب أن اائطر  املنظمة  لع توصيرج  اس ة  توالقية ملؤمتر
 :اائ  طة -10

 لع تقرير إىل املؤمتر عن املسرئل العرملية التنظيمية  املتفلة ابلسير رج  النرش ة عن مدا الج اللمنة . 
 الد لية  اج الفلة   هرالج اختفر  اللمنة  العمليرج ا تعراض حرلة االت رقرج  الفكوئ. 
  عمل اائعألننرء    ننير ننرج تملة   ابخلير اج احملالعمل على معرجلة القألننر  اجلديد   املسننتمد   التوصننية

 اآلخرين. املعنيس ص رو املفل ة  املنظمة   
 حدا ، على الن و املالئم،   هرالج اختفر  اللمنة تنظيم . 
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 التخطيط الفعال لعمل جلنة مشكالت السلع -اثلثاا
 :النتيمة -11

 .تعمل اللمنة ب عرلية  ك رء ،  بفو   موس ة هو اإلسراءاج  شرملة
 : الار ج املؤشراج -12

 تسننننننتميع لالحتيرسرج   ة  مركّ  تكون    الوثيق مع ا موعرج اإلقليميةابلت ننننننر   اائعمرإسدا إ  توسننننننع
 .النرش ة

 بدء الد      قرو  ق  ممكن قال  اثئق اللمنة جبميع لارج املنظمة  تترح. 
 .تلعقد الد  اج بطريقة ك ؤ   لعرلة 
 إلدد   موس ة هو اإلسراءاج، مع إ حت ر   التوقي   تتألننمن توصننيرج   ابإلجيرز الد  اج تقر ير تتسننم

 املنر ع لتعألرء  للمملس  املؤمتر.
 ننننطة خالإ ال    ال رصننننلة مر بس الد  اج ب ننننأن  ينظم مكتع جلنة م ننننكالج السننننلع  ي ننننرف على   

 .مسرئل  اج  وية موسوعية سمن  الية اللمنة
 :املخرسرج -13

    تقر يرهر ابإلجيرز  احتواؤهر على توصنننننننننننننننيرج إلّدد  موس ة هو اتسنننننننننننننننرم سدا إ  عمرإ اللمنة ابل كية
 .اإلسراءاج تلرلع إىل ا لس  املؤمتر على حٍد  واء

  بعد  ق   سية من اختترم الد  اج   يةابلفياة اإللك   ير رالتق إصدا. 
 العمل  برانمج م نننر ع  اصرل برانمج العمل املتعدد السننننواج ب نننأنرحلف امل التقرير موالقة اائعألنننرء على

 .اجلديد املتعدد السنواج
 :اائ  طة -14

  ا موعرج اإلقليميةابلت ر   الوثيق مع  مركة  سع سدا إ  عمرإ. 
  ةنية ابملعلومرج  إ حت ر   الوق  املنر عتكون    تتسم ابإلجيرز لد  اجلإعداد  اثئق. 
  ابلت ر   مع اائعألرء حسع االقتألرءللد  اجسر اية   حدا تنظيم ،. 

 أساليب العمل -رابعاا
، الة اعية   نننواق السنننلع  العرملية  التطو اج  تسنننتند اللمنة   عمل ر إىل ا نننتعراض  إليل منتظمس لالجترهرج -15

 الترلية:   رليع العملا إىل  السير ة التمر ية  املسرئل  اج الفلة   هرالج اختفرص ر.  هف تعمل ا تنردً 
 التمر    اائ واق تستألي  ر شعاةمع  مر ة اللمنة الا  منتظم االتفرإ  الت ر   ب كل. 
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 التعر ن مع اائس ة  الرة ية للمنظمة  اائس ة  الد تو ية  اج الفلة، برعرية املنظمة. 
  املسرئل  اج اائ لوية  مع جلنة املرلية ب أن املسرئل  اال  اتيميةإسراء اتفرالج مع جلنة الربانمج ب أن 

 ، حسع االقتألرء.مليةا يةاملرلية  املتعلقة اب
  ر    لك من خالإ م ننننننر كة ، مب خرى عرملة   هرالج  اج صننننننلة ابللمنة منتد ج عرمليةالت رعل مع

 . اج الفلة د ليةالحدا  اائستمرعرج   اال   اائمر ة  عألرء املكتع 
   سننننننع  املكتعاللمنة  ئيس  اج بتيسنننننن  منبس الد   خالإ ال    ال رصننننننلة القيرم ابائ  ننننننطة املعترد  ،

 .اائمر ة من  بدعم االقتألرء،
   سننننننمن القواعد  اائ ظمة هرت ننننننميع م ننننننر كة املةا عس  منظمرج ا تمع املدين  القطرع اخلر   تيسنننننن ،

 .املعموإ هبر   املنظمة
 لمنة:املقالة ل د  اجال  الا م ياّ  لي ر بعد ج الانود الترلية د     تل  -16

  اجلد إ الةمين املؤقتساعتمرد سد إ اائعمرإ  
 تعيس  عألرء جلنة الفيرةة 
  على املديس القف   املتو ط  العرم  توقعرهترحرلة   واق السلع : 
 حرلة   واق السلع الة اعية 
 معلومرج إلّدثة ب أن امل ر سرج الة اعية اجلر ية   منظمة التمر   العرملية  ات رقرج التمر   اإلقليمية 
 ج اصكومية الد لية تقر ير ا موعر 
  ر   واقالسلع اائ ر ية   هرل جتر    املنظمةبرانمج عمل  
 برانمج العمل املتعدد السنواج 
 ا تخرو  عألرء املكتع اجلديد 
 لد    القردمة للمنةاخلرصة اب تيارج ال 
 اعتمرد التقرير 

 الساعس للمنة  السرد ةسد إ  عمرإ الد     علىتوصيرج ب أن مسرئل إلدد  مد سة  اللمنة مكتع  يعّد  -17
مع إيالء االعتار  الواسع للقرا اج  اج الفننلة الفننرد   عن اائس ة  الرة ننية ،  اائمر ة ابلت ننر   مع ا موعرج اإلقليمية

الاذائية  مرجأب نننواق املنتالعمليرج الد لية  اإلقليمية  اج الفنننلة املتعّلقة  خر التطو اج   إىل سر ع للمنظمة اائخرى 
 . جتر هتر الة اعية  


