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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 
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 جلنة مشكالت السلع

 

 ونالتاسعة والستالدورة 

 

 2302أيار /مايو 03-28 روما،

 

 2302-2302لفرتة ل تعد  السووا عمل املالبرنامج 

 للجوة مشكال  السلع

 
 

 موجز
 

، إىل 2992اليت اعتمدها املؤمتر يف عام ( خطة العمل الفورية)تدعو خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 

وعلى وجه التحديد، يف . السنوات لألجهزة الرئاسية، بوصفها أدوات لتحسني فعالية احلوكمة ةإعداد برامج عمل متعدد

امج عمل متعدد نعداد بربإاسية ألجهزة الرئا جيب أن تقوم، الفوريةمن خطة العمل  07-2و 09-2إطار اإلجراءين 

أو املؤمتر وفقا /ومن قبل اجمللس  ضع للمراجعةخيالسنوات ملدة أربع سنوات على األقل، يف كل فرتة مالية، كي 

 .هماللمسؤولية الرتاتبية اإلدارية لكل من
 

مت  ذيالو 2972-2972للفرتة ( اللجنة)امج عمل متعدد السنوات للجنة مشكالت السلع نبر وتتضمن الوثيقة مشروع

 .إعداده من قبل مكتب اللجنة، وذلك بدعم من أمانة اللجنة
 

 اإلجراء املقرتح أن تتخذه اللجوة
 

 ؛تعدد السنوات وتعديله على النحو املالئماملالعمل امج نلجنة مدعوة إىل استعراض مشروع برإن ال 

 2972-2972تعدد السنوات املتفق عليه للفرتة املامج العمل نبر قد ترغب اللجنة يف إقرار. 
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 لجوة مشكال  السلعل ةعامالاألهداف  -أوال

 2302-2302لفرتة ل

 

واقعية وتفسريية  دراساتدورية ملشكالت السلع ذات الطابع الدولي، وتعد  عمليات استعراض جتري اللجنة- 7

اللجنة  تسديو. الدول األعضاء واملنظمة إجراءات متفق عليها من قبلتوجيه  بغيةلسلع، وذلك العاملية ل الةاحلعن 

أسواق السلع الزراعية، والسياسات الزراعية والتجارية ب امج العمل العام للمنظمة يف ما يتعلقاملشورة للمجلس بشأن برن

 توصياتترفع كما  قائمة على األدلةمشورة  اللجنةوتوفر . والتجارة فيهااألسواق الزراعية ايا الناشئة املتعلقة بوالقض

 .املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن نطاق اختصاصهاب ما يتعلقفي عملية املنحى إىل املؤمتر

 

 2302-2302 فرتةلا املتوخاة يف وتائجال- ثانيا

 

 لميزانيةالتخطيط لاألولويا  وسرتاتيجية وحتديد اإل- ألف

 

والية ذات الصلة ب املسائل قائمة بشأن وبرامج واضحة وأولويات حمددةسرتاتيجية إاملنظمة  لدى: النتيجة- 2

 .واختصاصاتها اللجنة

 

 :املؤشرات والغايات- 3
 

العادية رات من الدو اجزء اختصاص اللجنة باعتبار ذلكيف جماالت  عن املستجداتعرض موجز تقديم  •

 ؛للجنة

، املتوسطة األجلاجلوانب ذات الصلة من اإلطار االسرتاتيجي، واخلطة ب اللجنة املتعلقة توصياتإدراج  •

 .رير اجمللسمج العمل وامليزانية يف تقوبرنا

 

 ها وبراجمها وميزانيتهاأولوياتاملنظمة و سرتاتيجيةة عن إتوصيات واضحة ودقيقة وتوافقيرفع : املخرجات- 4

 .اتهقراريستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ  وتشكل قاعدة متينةاجمللس،  نظر فيهالكي ي

 

 :األنشطة- 5
 

جملتمع املسائل اليت تعين بشكل خاص ا، مبا يف ذلك اختصاصاتهاالوضع الراهن يف جماالت  استعراض •

 ؛الدولي

 ؛اختصاص اللجنةنطاق ضمن  امليزانية يف اجملاالت الواقعةاستعراض تنفيذ برنامج العمل و •

واألولويات يت وحمكمة وقابلة للتنفيذ بشأن اإلسرتاتيجية وقتال صياغة توصيات واضحة وتوافقية، وحسنة •

 ؛اختصاص اللجنةنطاق ضمن  والربامج وامليزانية يف اجملاالت الواقعة
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 .اللجنة اختصاص، يف جماالت على النحو املالئمجانبية،  اجتماعاتتنظيم  •

 

 املشورة حول املسائل العاملية التوظيمية واملتصلة بالسياسا  إسداء- باء

 

األولويات واخلصوصيات  ومع مراعاةمن خالل املؤمتر،  تسدي املنظمةىل توصيات اللجنة، استنادا إ: النتيجة- 2

اجه العامل واملتصلة بالسياسات اليت تو الرئيسية التنظيمية املسائلومفيدة بشأن قليمية، مشورة واضحة وجمدية اإل

 .اتهااختصاص جماالتضمن ، وذلك كل من الدول األعضاءو واألقاليم

 

 :والغاياتاملؤشرات - 0
 

 ستخدام املشورة والتوصيات املستخلصة لالسرتشاد بها يف، وذلك بات اللجنةقيمة من مداوالاألعضاء ل حتقيق •

 ؛جراءات والسياسات احملليةاإل

املسائل الرئيسية التنظيمية واملتصلة  نبشأتوصيات واضحة وعملية املنحى  وتتضمن تقارير اللجنة  •

 ؛بالسياسات

 املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة إىل املؤمتر بشأن ناسبت امليوقتتوصيات واضحة وحمددة يف الإصدار اللجنة  •

 .بالسياسات يف جماالت اختصاصها

 

ليات والصكوك التنظيمية واملتصلة األطر واآل بشأنلمؤمتر لتوصيات واضحة وتوافقية  رفع: املخرجات- 2

 .بالسياسات

 

 :األنشطة- 0
 

 ؛الناشئة عن مداوالت اللجنةو عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياساتتقرير إىل املؤمتر  رفع •

 ؛الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنةوالصكوك االتفاقات حالة استعراض  •

 واملنظمة األعضاء حمتملة لعملبسياسات وخيارات  العمل على معاجلة القضايا اجلديدة واملستجدة والتوصية •

 .ىواجلهات املعنية األخر

 

 لفعال لعمل جلوة مشكال  السلعالتخطيط ا- ثالثا

 

 .املعنيةة لألطراف شاملفعالية وكفاءة، وبصورة موجهة حنو اإلجراءات وب اللجنة تعمل: النتيجة- 79
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 :املؤشرات والغايات- 77
 

 ؛يق مع اجملموعات اإلقليميةبالتشاور الوث وضع جداول عمل مركزة للجنة، •

مع إتاحتها يف التوقيت املناسب حمددة وموجهة حنو اإلجراءات، توصيات للجنة تتضمن  وجزةمتقارير إعداد  •

 ؛ألعضاء وللمجلس واملؤمترل

 ؛بدء الدورة قبل أربعة أسابيع من املنظمةميع لغات جب إتاحة وثائق اللجنة •

 .بني الدورة واألخرى ويف عمل اللجنة األنشطة يفكفالة االستمرارية  •

 

 :املخرجات- 72
 

 ؛2972يف عام اعتماد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات  •

 .2974يف عام  السنوات ةعدداملتاللجنة عمل امج تقرير مرحلي عن بررفع  •

 

 :األنشطة- 73
 

 ؛جداول األعمال وصياغة التقرير النهائي املستخدمة عند إعداد فعالةالرتتيبات لل عناية متواصلة إيالء •

 ؛الوقت املتاح تفعيل االستفادة منت، مبا يف ذلك تنظيم الدورايف سبل حتسني  البحث •

 ؛تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى بغية وعملهم حتديد طرق واضحة النتخاب أعضاء املكتب •

 ؛الرئيسية الناشئة تركيز االجتماعات اجلانبية على املسائل •

 .منظمة، على النحو املالئمللاألخرى الفنية التنسيق مع اللجان  سرييت •

 

 أساليب العمل- رابعا

 

والسياسة التجارية  سواق السلع،ألالعاملية  جتاهاتالل منتظمني وحتليل يف عملها إىل استعراضلجنة الستند ت- 74

 :التالية أساليب العملهي تعمل استنادا إىل و. ذات الصلة يف جماالت اختصاصها واملسائل
 

 ؛مقرا هلا التجارة واألسواق قسماليت تتخذ  اللجنة أمانةمع والتشاور عقد اتصاالت منتظمة  •

 ؛املنظمةرعاية ب ،ذات الصلة جهزة الدستوريةالتعاون مع األجهزة الرئاسية للمنظمة واأل •

سرتاتيجية واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل إلا بشأنجلنة الربنامج  مع تاتصاالإجراء  •

 ؛تعلقة بامليزانيةاملالية وامل

 ؛لجنةى عاملة يف جماالت ذات صلة بالأخرلتفاعل مع منظمات دولية ا •

 ؛األمانة قبل من استباقي الرئيس واملكتب وبدعم إشرافحتت  املعتادة بني الدورة واألخرى األنشطةالقيام ب •

مشاركة املزارعني ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، ضمن القواعد واألنظمة املعمول  سرييتشجيع وت •

 .بها يف املنظمة


