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 األعمال جدول على املالحظات

 

 الثالثةةاء يةةوم صةةبا  مةةن 9.33 السةةاعة عنةةد السةةلع مشةةكالت للجنةةة الةةدورة السةةبعني   عمةةال تبةةد  

  كتوبر/تشةرين األول  9 اخلمةي   يةوم  ظهةر  بعةد  تقريرهةا  اللجنةة  تعتمد  ن املتوقع ومن .2314 تشرين األول/ كتوبر 7

2314. 

 

 التنظيمية املسائل -1

 

 (CCP 14/INF/1)الوثيقة  الزمين واجلدول( CCP 14/1)الوثيقة  األعمال جدول اعتماد 1-1
 

 اللجنةة  مكتةب  مةع  بالتشةاور  املؤقت األعمال جدول عّدُ  وقد الدورة.  عمال جدول  ول، كبند ،اللجنة ستعتمد

للجنةة   السةتني و التاسعة الدورة يف املقدمة واالقرتاحات املاليةالربنامج و جلنيت توصياتو اللجنة صاتاختصا مراعاة مع

   .مشكالت السلع

 

 تعيني جلنة الصياغة 1-2
 

 جلنة الصياغة واألعضاء فيها. رئي ستعّين اللجنة 

 

 (CCP 14/INF/4)الوثيقة  العام املدير بيان -0

 

، (0214أكتوبر/تشورين األول   6) الدوليوة تقرير االجتماع الوزاري الثالث حوول احلوكموة وأسووا  السولع      -3

 (CCP 14/INF/11وCCP 14/INF/5 تان الوثيق) لرئيس االجتماع الوزاري

 

". الدوليةحول موضوع "احلوكمة و سواق السلع  2314 كتوبر/تشرين األول  6سيعقد اجتماع وزاري يف الفاو يف   

 كتوبر/تشةرين  يف و 2312عقةدا يف  كتوبر/تشةرين األول   سةب   ن  وهو يلي اجتماعني وزاريني حول تقلب  سعار األغذية 

فر فرصةة تتةازة إلعةادة    يةو االجتماع الثالث املسائل املتعلقة حبوكمة السةلع. وسةو     ا. وسو  يتناول هذ2313األول 

النظر يف اهليكليةة املؤسسةية للسةلع ويقةّيى مةدف تكيفهةا اليةوم مةع التغّيةرات الضةخمة يف هياكةل السةوق والسياسةات              

الوزاري الثالث م رئي  االجتماع والتكنولوجيا والتحديات اجلديدة اليت تواجه  سواق السلع. ومبوجب هذا البند، سيقو

  االجتماع.  هذا بإبالغ اللجنة بنتائج
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 حالة األسوا  العاملية للسلع الزراعية -4

 

 التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل 4-1
 

غ اللجنة حبالة  سواق السلع الزراعية والتطورات على مسةتوف السياسةات اخلاصةة    بّلهذا البند سو  ُت يف إطار

 ص السةلع الزراعيةة الرئيسةية. وسةو  تسرتنمةد املناقشةة بوثيقةة  ساسةية         ية بها وتقّيى التوقعات القصرية األجل فيما 

 (CCP 14/2الوثيقة )عنوانها "التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل" 

 

 املستجدة والقضايا االجتاهات األجل: املتوسطة الزراعية التوقعات 4-2
 

الرئيسية. وسةو  تغطةي    سو  تنظر اللجنة يف توقعات السوق على مدف السنوات العشر املقبلة للسلع الغذائية

سائل الرئيسية اليت نتاج واالستخدام والتجارة واألسعار. وسو  تناقش اللجنة كذلك احملركات اجلديدة واملالتوقعات اإل

االجتاهةات   :التوقعةات الزراعيةة املتوسةطة األجةل    تواجه تلك األسواق على مدف األجل املتوسط.  ما الوثيقة املعنونةة " 

 فستكون مبثابة املعلومات األساسية للمناقشة.  (CCP 14/3" )الوثيقةوالقضايا املستجدة

 

 التطورات على مستوى السياسات -5

 

  املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارة العامليةآخر  5-1
 

مت التوصل إىل اتفاق على عدد صغري من املسائل قيد املفاوضات يف دورة الدوحةة   2313يف ديسمرب/كانون األول  

احملاوالت غري الناجحة للتوصل إىل اتفةاق   اليت جتري منذ وقت طويلة. وبعد عدد من ملفاوضات منظمة التجارة العاملية

 بشةةأن جمموعةةة واسةةعة مةةن املسةةائل، قضةةت اسةةرتاتيجية املةةؤعر الةةوزاري التاسةةع ملنظمةةة التجةةارة العامليةةة            

قرتحةات الةيت لةديها احتمةال مقبةول بإمكانيةة       رة مةن امل ( بتحديد سلة مصةغّ 2313ديسمرب/كانون األول  7-3)بالي، 

مةع   ،ومسةائل التطةوير   ،والزراعةة  ،تيسري التجارة :هي مكونات رئيسية ثالثة ت تلك السلةالتفاق بشأنها. وقد تضمنا

 ن تيسري التجةارة. ويف إطةار  اعتبار املكونني األخريين من قبل العديد من الدول النامية ضروريني لتحقي  التوازن مع مكّو

بآخر التطورات على صعيد املفاوضات الزراعيةة ملنظمةة التجةارة     األعمال سو  تتلقى اللجنة تقريراهذا البند من جدول 

 آخةةر املسةةتجدات بشةةأن املفاوضةةات الزراعيةةة ملنظمةةة التجةةارة العامليةةة"      العامليةةة.  مةةا وثيقةةة اللجنةةة املعنونةةة "   

 ساسية.علومات  موثيقة  فستكون مبثابة (CCP 14/INF/6)الوثيقة 

 

 املخزونات الغذائية وتقلب األسعار 5-2
 

ق األغذيةة إزاء  هشانمةة  سةوا   سةنوات قةد  بةرز   مخة   متعاقبة لألسعار خالل  حادة ارتفاعات ةثالث حدوثإن 

منةذ  زمةة ارتفةاع    فاالسةتخدام متدنيةة. وعلةى مسةتوف السياسةات،      بني املخةزون و  نسبةالصدمات املخزون حني تكون 

 اسةرتاتيجيات األمةن الغةذائي الوطنيةة     مةن  تمام بتجميةع املخزونةات كعنصةر   زاد االه ،2338-2337األسعار يف الفرتة 
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 و اإلقليمية من  جل االستجابة للنق ص املؤقت يف التوريد  و لتثبيت األسةعار. وسةو  تنةاقش اللجنةة املسةائل املتعلقةة       

واألسعار وإىل  ي مدف ميكن استخدام املخزون من  جل خفض تقلب األسةعار وققية  االسةتقرار يف     مبخزونات األغذية

وتقّلةب   خمزونةات األغذيةة  واألوجه العملية واملؤسسية ذات الصةلة الواجةب معاجلتهةا.  مةا الوثيقةة املعنونةة "       األسواق

  املناقشة حول هذا البند.  توفر معلومات ألغراضفسو   (CCP 14/4األسعار" )الوثيقة 

 

 الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية 5-3
 

الزيةادات يف الةواردات وسةو  تنةاقش      األعمةال سةو  تسةتعرض اللجنةة معةدل     ل هذا البند من جةدو  يف إطار 

الضمانات اليت قد قتاج الدول النامية إليها من  جةل التخفيةم مةن  ي آثةار سةلبية  تملةة تنشةأ عةن الزيةادات يف          

. وسةو   ناميةة الن بلةدا مةن ال  133سةلعة و  15ويشةمل   ،الواردات. وسو  تقوم املناقشة علةى قليةل جتريةه األمانةة    

تسرتنمد مداوالت اللجنة بشأن هذا البند مةن جةدول األعمةال بوثيقةة اللجنةة املعنونةة "الزيةادات يف الةواردات واآلليةة          

 .(CCP 14/5اخلاصة للوقاية" )الوثيقة 

 

 إصالح جلنة مشكالت السلع واألجهزة الفرعية -6

 

مجاعةة العمةل املفتوحةة العضةوية      2313 نشأت اللجنة يف دورتها الثامنة والسةتني املنعقةدة يف يونيةو/حزيران     

. وقةد  الفرعيةة املعنية بإصال  اللجنة بقيادة رئي  اللجنة، من  جل استعراض األدوار وترتيبات عمل اللجنة و جهزتها 

يف حةني  ّن معظةى   و. 2312التاسةعة والسةتني يف مايو/ يةار    استعرضت اللجنة نتائج عمل مجاعة العمل هذه يف دورتهةا  

يف عدد مةن املسةائل    سو  تنظر اللجنة قت هذا البند مل قد نالت املوافقة خالل هذه الدورة، فإّنتوصيات مجاعة الع

 بتعلي  عمليات اللجنة الدولية لألرّز. غ بّلُتالعالقة اليت تتطلب املزيد من العمل. وسو  

 

  (CCP 14/6للجنة مشكالت السلع )الوثيقة  ةالداخلي الالئحةالتعديالت املقرتحة على  6-1

 

 ،CCP 14/INF/7و ،CCP 14/10 الوثةائ  )للجنةة مشةكالت السةلع    اسةتعراض األجهةزة الفرعيةة     6-2

 .(CCP 14/INF/10و

 

 (CCP 14/11 اللجنة الدولية لألرز )الوثيقة 6-3

 

 الزراعية عالسل لجما يف الدولية اإلجراءات -7

 

 برنةةامج عمةةل منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة يف جمةةال التجةةارة واألسةةواق يف اإلطةةار االسةةرتاتيجي املراجةةع 7-1

 (CCP 14/7 )الوثيقة
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 (CCP 14/8 )الوثيقة برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع 7-2

 

الشراكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةادي ومنظمةة األغذيةة والزراعةة بشةأن التوقعةات        7-3

 .(CCP 14/9 )الوثيقةاملتوسطة األجل 

 

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السةابعة والةثالثني للجماعةة احلكوميةة الدوليةة املختصةة باألليةا          7-4

والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واألليةا  املماثلةة   الصلبة والدورة التاسعة 

 .(CCP 14/INF/8 )الوثيقةلمجموعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزال والدورة الثامنة عشرة ل

 

 (CCP 14/INF/9)الوثيقة تقرير مرحلي عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية    7-5

 

 أخرى مسائل أية -8

 

 مواضةيع  اقةرتا   و/ و الةدورة  هةذه  علةى  عروضةة امل املعلومةات  وثائ ب تتعل  مسألة ة ي طر  يف اللجنة ترغب قد

 .القادمة الدورة يف فيها لنظرميكن ا

 

 األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلع انتخاب 8-1
 

حةني سةيتى    ،يف املكتب الذين سيبقون يف منصبهى حتى نهايةة الةدورة املقبلةة    اجلدداألعضاء  اللجنة ستنتخب

 .  انتخاب األعضاء اجلدد للمكتب

 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والسبعني 8-2
 

 تنظيميةة  مسةائل   يةة يف و القادمةة  دورتها انعقاد موعد يف األعمال، جدول من البند هذا إطار يف اللجنة، ستنظر

 الصلة. ذات

 

 التقرير اعتماد -9

 

 تةه دور يف الفةاو  جملة   إىل السةبعني  الةدورة  تقريةر  وسةُيرفع  اعتمةاده.  بغةرض  تقريرال مشروع يف اللجنة تنظرس

 والةةةثالثني التاسةةةعة دورتةةةه يف الفةةةاو مةةةؤعر وإىل (2314 ديسةةةمرب/كانون األول 5-1) املائةةةة بعةةةد اخلمسةةةني

 .(2315 يونيو/حزيران 6-13)


