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 مقدمة   -أوالا 
 
ناقشت جلنة مشكالت السلع )اللجنة( دور اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض التابعة ملنظمة األغذية  -1

، حينميا كانيت جولية مفاو يات 2005والزراعية )اللجنية االستشيارية الفرعيية( يف دورهتيا ا امسية والسيتني املنعقيدة يف عيام 
عيين ،ييواغل الدوحيية علييى أ،ييدها، وكييان متوقعيياد  ييا أن تييددي إىل  ييوابب جديييدة متعليقيية باملعونيية الغذائييية. و  اإلعييرا  

بشأن استمرار جدوى هذه اللجنة وقدرهتا على الوفاء بواليتها. فقد   تقويض وظيفتها املتمثلة يف رصد معيامالت املعونية 
 ية يف اإلبالغ يف الوقت املناسب.ى حنو متزايد بسبب إخفاق اجلهات املاحنة الرئيسالغذائية عل

 
اليت تواجههيا ولذلك، اعترب إجراء استعراض ،امل للجنة االستشارية الفرعية ولألسبا  الكامنة وراء الصعوبات  -2

. و ي اإلعييرا  عييين ،ييواغل متجييددة بشيييأن و ييع التقييارير املرفوعيية إىل اللجنييية االستشييارية الفرعييية يف اليييدورة 1أمييراد مناسييباد 
 )التقرييييير األخييييا للجنيييية املرفييييوع إىل جلنيييية مشييييكالت السييييلع(،  2010الثامنيييية والسييييتني للجنيييية مشييييكالت السييييلع يف عييييام 

خفييييض تييييواتر عقييييد ييييير اللجنيييية االستشييييارية الفرعييييية "مبييييا يف ذلييييك بشييييأن طييييول اجتماعاهتييييا وتواترهييييا. واقييييرت  بعييييدها تقر 
 .2"االجتماعات أو إبقاء األمور مفتوحة الجتماعات خمصصة إذا كانت هناك مسائل يتعني طرحها

 
 ، يف توصييييية تقييييدمت ةييييا األمانيييية تفيييييد 2012ونظييييرت اللجنيييية، يف دورهتييييا التاسييييعة والسييييتني املنعقييييدة يف عييييام  -3

  خمصييصاجتميياع جتميياع العييادي للجنيية االستشييارية الفرعييية لتصييريف الفييوائض لتسييتبدل بينبغييي الكييف عيين دورة االبأنيييع "
. واتفقييت جلنيية مشييكالت 3ر مييا إذا كييان ينبغييي أن تسييتمركلمييا اقتضييت الاجيية أو القيييام مبراجعيية رلييية  ييذه اللجنيية لتقيير 

ف الفييوائض ملراجعيية رلييية ميين أجييل  ديييد السييلع علييى أنييع "ينبغييي إخضيياع اللجنيية االستشييارية الفرعييية االستشييارية لتصييري
 ".4الدور الذي ميكن أن تدديع يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية

 
، ليييدى النظييير يف نتيييائس دراسييية مسيييتقلية طلبيييت 2014وقاميييت اللجنييية، خيييالل دورهتيييا السيييبعني املنعقيييدة يف عيييام  -4

خييالل إنشيياء جمموعيية عمييل مفتوحيية العضييوية، القييييام مكتييب جلنيية مشييكالت السييلع، مييين ، بتفييويض "5األمانيية إعييدادها
 بالعميييل اليييالزم يف ميييا خييييص اللجنييية االستشيييارية، مبيييا يف ذليييك النظييير يف إمكانيييية إلغائهيييا، وعيييرض توصيييياتع عليييى اللجنييية 

 للنظر فيها. 6"2016يف دورهتا الادية والسبعني يف عام 
 
ل التابعييية للجنييية مشيييكالت السيييلع واملعنيييية باللجنييية وتعييرض هيييذه الوثيقييية التوصييييات الصيييادرة عييين جمموعييية العمييي -5

 السلع. ض لتنظر فيها جلنة مشكالتاالستشارية الفرعية لتصريف الفوائ
                                                           

 . 2005أبريل/ نيسان  13-11من تقرير الدورة ا امسة والستني للجنة مشكالت السلع،  31فقرة ال  1
 .2010يونيو/ حزيران  16-14، السلعلجنة مشكالت ل نيالثامنة والست الدورة تقرير ،CCP 10/Inf.7 الوثيقة من 10الفقرة   2
 . 2012مايو/ أيار  30-28، لجنة مشكالت السلعل نيوالست التاسعة الدورةتقرير  ،CCP 12/INF/11 الوثيقةمن  8الفقرة   3
 . 2012مايو/ أيار  30-28، لجنة مشكالت السلعل نيوالست التاسعة الدورةتقرير  ،C 2013/23 الوثيقة ( من)و27الفقرة   4
 ،CCP 14/10 Rev.1 ، الوثيقةيف سياق التزامات منظمة لتجارة العاملية وآفاق املستقبل اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائضدور   5

 .2014 أغسطس/آ 

 .2014 تشرين األول/ أكتوبر 9-7، لجنة مشكالت السلعل السبعني الدورة تقرير ،C 2015/22 الوثيقة من 29الفقرة   6
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 لمحة عامة عن االتجاهات في مجالي تدفقات   -ثانياا 

 تهامالمعونة الغذائية وحوك
 

 لقييييييد تضيييييياءلت ألييييييية املعونيييييية الغذائييييييية كوسيييييييلة لنقييييييل املييييييوارد خييييييالل العقييييييدين املا يييييييني،  ييييييي  ا فضييييييت  -6
ماليني طن ميرتي يف السينوات األخياة. ويف حيني تظيل الصية  5إىل أقل من  1993مليون طن مرتي يف عام  17من حنو 
زيييادة وا ييحة ومرحييب ةييا يف حصيية املييوارد النقدييية  ميين املعونيية الغذائييية عينييية يف املطلييق ) ييويالت مبا،ييرة(،  يية األكييرب

 يف املائيية علييى األقييل  50 غذييية حملييياد األاملسييتخدمة. وبالنسييبة إىل غالبييية اجلهييات املاحنيية، يشييكل تييوفا ميين  نقدييية لشييراء 
 يف املائة لعدة منها.  100من املعونة الغذائية اليت تقدمها وحوايل 

 
قة استخدام املعونة الغذائية. فقيد   ختصييص حيوايل ثالثية أربياع إمليايل املعونية كما طرأت تغياات هائلة يف طري -7

الغذائية يف السنوات األخاة لعملييات الطيوارا الييت مثليت، جنبيا إىل جنيب ميع املعونية الغذائيية املوجهية للشيرائ  الضيعيفة 
صيص جيزء من السكان يف البلدان املستفيدة )املعونة الغذائية املرتبطة مبشياريع(، م عظي  إمليايل املعونية الغذائيية املقدمية. وخيز

يف املائيية ميين ا مييوع يف السيينوات األخيياة( "لييربامس" املعنونيية الغذائييية  3صييغا فقييب ميين املعونيية الغذائييية املقدميية )حييوايل 
 العينية، أي تربعات تقدمها حكومة إىل حكومة أخرى لبيعها يف السوق احمللية للبلد املستفيد.

 
وتشييا هييذه االتاهييات إىل أني القييائق املتعليقيية مبمارسييات اجلهييات املاحنيية يف مييا خيييص املعونيية الغذائييية وطريقيية  -8

استخدام املعونة الغذائية تبتعد عن ،اغلني رئيسيني للجنية االستشيارية الفرعيية، أي الليول حميل السيوق ومثبطيات اإلنتيا  
عينية وزيادة املعامالت الثالثية األطراف واملشرتيات احمللية، بياالقرتان ميع خفيض احمللي. ومن ،أن تقليص املعونة الغذائية ال

 األحجييام اإلملالييية للمعونيية الغذائييية بشييكل ملحييو ، إظهييار أني الشييواغل بشييأن  ويييل جمييرى املبييادالت التجارييية ترتاجييع. 
 اجييييات األفييييراد الييييذين  يييي  قييييدرة ،ييييرائية ويف الوقييييت ذاتييييع، فييييملن اسييييتخدام املعونيييية الغذائييييية ليييياالت الطييييوارا لتلبييييية احتي

تهالك الذي ال يتجليى حمدودة يعين  منا أنيع يفرتض من هذا النوع من املساعدة أن يددي إىل استهالك إ ايف )أي االس
 يف السوق(.

 
العامليييية وقيييد مثييييل تعزييييز هيييذا الو يييع التقيييدم الكبيييا اليييذي أحيييرز يف حوكمييية املعونييية الغذائيييية يف منظمييية التجيييارة  -9

خييالل املفاو ييات بشييأن  7واتفاقييية املعونيية الغذائييية. وتعييززت الضييوابب املتعلقيية باملعونيية الغذائييية يف منظميية التجييارة العاملييية
الزراعية يف إطيار جولية الدوحية. و  التوصيل إىل توافيق يف اشراء بشيأن نيص هنيائي يتعليق باملعونية الغذائيية يف امليد ر الييوزاري 

 .20158ديسمرب/كانون األول  18إىل  15التجارة العاملية الذي انعقد يف ناويب خالل الفرتة من العا،ر ملنظمة 
 

                                                           
 .2008ديسمرب/كانون األول  6، منظمة التجارة العاملية، AG/W/4/Rev.4/TN، الوثيقة املشروع املنق  لطرائق العمل املتعلقة بالزراعة  7

 WT/MIN(15)/45 الوثيقتيان -2015ديسيمرب/كانون األول  19، امليدر  املنافسية يف جميال التصيديرالقيرار اليوزاري بشيأن  - املنافسة يف جمال التصدير  8

 WT/L/98 .https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htmو

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm


CCP 16/9 4 

 وال تعتيييرب املعونييية الغذائيييية، مبوجيييب اتفاقيييية املعونييية الغذائييييية اجلدييييدة، الوسييييلة الوحييييدة ليييدع  األمييين الغييييذائي  -10
فيييع املعونيية السييلعية عنصييراد واحييداد ميين جهييود املسيياعدة  يف البلييدان الضييعيفة، بييل إهنييا جييزء ميين سييياق أوسييع نطاقيياد تشييكيل

الغذائية، ومن املدكد أنيع لييس ألهيا. وباملثيل، ييت  يف بيرامس املسياعدة الغذائيية الثنائيية تسيعا املعونية الغذائيية بشيكل كاميل 
 لنقيييييل القيمييييية،  وو يييييع آلييييييات أكثييييير صيييييرامة للرصيييييد والتقييييييي  لضيييييمان أن تكيييييون املعونييييية الغذائيييييية طريقييييية فعيالييييية وكفيييييدة

 مع إحالة املنافع إىل ا موعات املستهدفة مبا يتناسب مع كلفة هذه الربامس مقارنة بأنواع التدخالت املمكنة األخرى.
 

 األنشطة األخيرة للجنة االستشارية الفرعية    -ثالثاا 
 

حيييني ولييييد تيييراك  الفيييوائض  تعيييود أصيييول اللجنييية االستشيييارية الفرعيييية إىل مطليييع ا مسيييينيات مييين القيييرن املا يييي، -11
الزراعية يف أمريكا الشمالية فكرة مفادها إمكانية "تصريف" هذه الفوائض ملساعدة البليدان الييت تشيهد نقصياد يف األغذيية. 

( وهيي "مدونية سيلوك باملبياداوأديى هذا إىل و ع مبادا املنظمة املتعليقة بتصريف الفوائض )املشار إليها يف هيذه الوثيقية 
، تشييجيع االسييتخدام البنييياء للسييلع الزراعييية الفائضيية وتصييون يف الوقييت نفسييع 1954عتمييدها جملييس املنظميية يف عييام ا ةدولييي

كجهيياز فرعييي   1955مصييلحة املصييديرين التجيياريني واملنتجييني احملليييني". وقييد أزنشييئت اللجنيية االستشييارية الفرعييية يف عييام 
 .املبادالى هذه للجنة مشكالت السلع التابعة للمنظمة ةدف اإل،راف ع

 
يييو ل  -12 يييزت اللجنييية االستشيييارية الفرعيييية بشيييكل رئيسيييي عليييى "بيييرامس" املعونييية الغذائيييية العينييييية الييييت  ز  ويف الواقيييع، ركي

إىل نقد واليت تندر   ت إطار  وابب منظمة التجارة العاملية املتعلقة باملنافسة يف جمال التصدير، وختضع لعمليات الرصد 
 .9للمباداعية بشأن االمتثال اليت تقوم ةا اللجنة االستشارية الفر 

 
مشيياورات مسييبقة وإبييالغ أمانيية اللجنيية االستشييارية الفرعييية بصييورة رلييية عيين فييرادى  للمبيياداويشييمل االمتثييال  -13

مبيادالت املعونية الغذائييية. وييت ي هييذا اإلبيالغ عليى أسيياق "معاملية مقابييل معاملية" ويف "الوقيت القيقييي" عمومياد، ويشييمل 
 تعلييييق بالسيييلعة املعنيييية، وكييييف ميكييين أن توفيرهيييا اجلهييية املاحنييية وكييييف سييييت ي تسيييليمها واسيييتخدامها معلوميييات ذات صيييلة ت

 يف البلد املستفيد. وعادة ما تقوم اللجنة االستشارية الفرعية بعملية اإلبالغ واالستعراض هذه قبل ،حن السلعة.
 

عندما  2010، ومل يكن  ا أي نشاط منذ عام 2000وعرفت اللجنة االستشارية الفرعية نشاطاد حمدوداد منذ عام  -14
. وهييذا يشييا، كمييا هييو مبيينيي أعيياله، إىل الرتاجييع الالفييت يف الجيي  اإلملييايل للمعونيية الغذائييية 10عقييدت اجتماعهييا األخييا

ييو ل إىل نقييد، ويعييزى ذلييك جزئييياد إىل حتمييية االسييتجابة لالحتياجييات  واالبتعيياد عيين "بييرامس" املعونيية الغذائييية العينيييية اليييت  ز
 الطارئة امللحة، وكذلك إىل ا فاض مستوى اإلبالغ من جانب البلدان املاحنة.

  

                                                           
 يف جميييالاملنافسييية  يييت ركييييزة  املنظميية زراعيية، عليييى حنيييو مبا،ييير مببيييادا) ( ميين اتفييياق جولييية أوروغيييواي بشيييأن ال4-10يف هييذا الصيييدد، تيييرتبب امليييادة   9

 الصادرات.

 .2010الثامنييييييييييييية والسيييييييييييييتني يف عيييييييييييييام هتيييييييييييييا دور يف جلنييييييييييييية مشيييييييييييييكالت السيييييييييييييلع  عليييييييييييييىرض آخييييييييييييير تقريييييييييييييير للجنييييييييييييية االستشيييييييييييييارية الفرعيييييييييييييية عزييييييييييييي  10
http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7806a.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7806a.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7806a.pdf
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 العملية االستشارية بشأن مستقبل اللجنة االستشارية الفرعية   -رابعاا 
 

، سيفاة الربازييل، قييادة Maria Laura da Rochaتولييت رئيسية مكتيب جلنية مشيكالت السيلع، سيعادة السييدة  -15
جمموعة العمل املعنية باللجنة الفرعية. و،كيل األعضاء اشخرون يف مكتب جلنية مشيكالت السيلع أعضياءد أساسييني عمل 

يف جمموعة العمل: غابون )أفريقيا( وماليزيا )آسيا( وإستونيا )أوروبا( واألردن )الشرق األدىن( والواليات املتحيدة األمريكيية 
احمليب ا ادا(. و،ارك ممثلون من كيل مين األرجنتيني وبينغالدين وكنيدا و،ييلي  )أمريكا الشمالية( وأسرتاليا )جنو  غر 

واال اد األورويب وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبني والسودان وتنزانييا وزامبييا يف اجتمياع أو أكثير مين اجتماعيات جمموعية العميل.  
و أكثيير، حسييب االقتضيياء، الطييالع جمموعيية كمييا ،يياركت منظميية التجييارة العاملييية وبرنييامس األغذييية العيياملي يف اجتميياع أ

 العمل على أنشطتهما.
 

. كمييييا ناقشييييت، خييييالل 2016ومايو/أيييييار  2015وعقييييدت جمموعيييية العمييييل سييييتة اجتماعييييات بييييني مييييارق/آذار  -16
 اجتماعهيييا األول، اختصاصيييياهتا واجليييدول الييييزمين ألعما يييا، فضييييال عييين ترتيبييييات عملهيييا. ووافقييييت، يف االجتمييياع الثيييياين، 
 علييى اختصاصيياهتا واستعر ييت دور اللجنيية االستشييارية الفرعييية وأليتهييا، باإل ييافة إىل ا يييارات املمكنيية للمضييي قييدما. 
مث حضرت، خالل اجتماعها الثال ، ثالثة عيروض قيدميها خيرباء مين النظيام العياملي لاعيالم واإلنيذار املبكير عين األغذيية 

( التيابع للمنظميية، والنظيام الييدويل ملعلوميات املعونية الغذائييية التيابع لربنييامس املبكير لاعيالم واإلنييذار والزراعية )النظيام العيياملي
األغذيية العياملي، ومنظمية التجيارة العامليية. وناقشيت جمموعية العميل، يف اجتماعهيا الرابيع، وثيقية معلوميات أساسيية أعيدهتا 

 وافقت على املبادا األربعة الواسعة النطاق التالية:األمانة، تتناول ثالثة تصورات حمتملة ملستقبل اللجنة الفرعية، كما 
 

 قد تربز الاجة إىل آلية مشاةة للجنة الفرعية يف املستقبل؛ •
 ينبغي أن تكون األمانة يف روما؛ •
 ينبغي عدم توخي أي تكاليف إ افية؛ •
 ينبغي عدم تغيا والية هذا اجلهاز )عدم تكليفع بوالية تتعليق بقضايا السياسات مثالد(. •

 
وناقشت جمموعة العمل، يف اجتماعها ا امس، اقرتاحياد أعدتيع األمانية اسيتناداد إىل املبيادا األربعية املتوافيق عليهيا  -17

، علييييى رفييييع 2016مايو/أييييار  27امليييذكورة أعيييياله. ووافقيييت جمموعيييية العميييل، يف اجتماعهييييا السييييادق واألخيييا املنعقييييد يف 
 دورهتا الادية والسبعني. التوصيات التالية إىل اللجنة للنظر فيها يف
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 ستقبل اللجنة االستشارية الفرعيةتوصيات بشأن م   -خامساا 
 

 وافقيييييت جمموعييييية العميييييل، عليييييى  يييييوء ميييييا هيييييو وارد أعييييياله، و يييييت اإل،يييييراف العيييييام لرئيسييييية اللجنييييية، سيييييعادة  -18
التاليية بشيأن مسيتقبل اللجنية ، سفاة الربازيل، ومبساعدة أمانة اللجنية، عليى التوصييات Maria Laura da Rochaالسيدة 

 الفرعية، لتنظر فيها اللجنة:
 

 عقد اجتماعات اللجنة االستشارية الفرعية  )أ(
 

عنييد "يزقييرت  اإلبقيياء علييى اللجنيية االستشييارية الفرعييية كهيئيية غييا نشييطة جلمييع املعلومييات وأن تعقييد اجتماعاهتييا  
لغذائييية بشيكل وثيييق ذات أليية، إذ ال ميكيين يف املسييتقبل . وال تيزال الاجيية إىل رصيد معييامالت املعونية ا"الطليب فحسييب

 استبعاد حصول فائض يف اإلمدادات يف بعض البلدان وقد تصب  املعونة الغذائية منفذاد لتصريف هذه الفوائض.
 

 كما يزقرت  عقد اجتماعات اللجنة االستشارية الفرعية يف روما )بدالد من وا،نطن العاصمة(. 
 

 االستشارية الفرعيةماعات اللجنة قرار بشأن اجت اتخاذ )ب(
 

تشكيل اللجنة االستشيارية الفرعيية أحيد األجهيزة الفرعيية للجنية مشيكالت السيلع. وضيوز ألي عضيو أو جمموعية  
من األعضاء الطلب إىل اللجنة االستشارية الفرعية عقد اجتماع، استنادا إىل تربيير وا ي  ومد،ير عليى الطيابع امللي  لعقيد 

 مييين الالئحييية الداخليييية للجنييية مشيييكالت السيييلع، يكلويييف مكتيييب اللجنييية مبسيييدولية تقييييي   4-1جتمييياع. وعميييال بامليييادة ا
ما إذا كان هناك ما يربر الطلب ألول وهلة وتقدمي توصية إىل امليدير العيام اليذي يتخيذ القيرار النهيائي بشيأن عقيد اجتمياع 

 تماع بأسرع وقت ممكن.أم ال. وإذا كان الرد باإلضا ، ينبغي عقد االج
 

 مكان أمانة اللجنة االستشارية الفرعية  )ج(
 

يزقرت  أن يوفير النظام العاملي لاعالم واإلنذار املبكر ا دمات الالزمة للجنة االستشارية الفرعية يف ،عبة التجارة  
واألسواق التابعة للمنظمة اليت تستضيف أيضاد أمانة جلنة مشكالت السلع وأمانات اجلماعات الكوميية الدوليية املختصية 

ستشارية الفرعية إىل روما تيسا دع  الوظائف اليت تضطلع ةا اللجنية االستشيارية بالسلع. ومن ،أن نقل أمانة اللجنة اال
 الفرعيية مين جانيب خيرباء فنييني وميين دون أي تكياليف إ يافية مرتقبية. ومين ،ييأن ذليك أيضياد أن يتيي  التكاميل والوصييول 

 املتوافرة يف املنظمة.إىل ا موعة الكاملة من املعلومات واألدوات التحليلية 
 

يف أوائييل سييبعينات القييرن املا ييي يف أعقييا  األزميية الغذائييية لاعييالم واإلنييذار املبكيير لقييد أنشيين النظييام العيياملي  
العاملييية. وهييو املصييدر الرئيسييي للمعلومييات املتعلقيية بملنتييا  األغذييية واألميين الغييذائي لكييل بلييد تقريبييا يف العييامل. وهييو يييزود 

ملعلوميات املتاحيية وأكثرهيا موثوقييية. ويراقييب النظيام العيياملي عليى الييدوام حاليية صيانعي السياسييات وا تميع الييدويل بأحييد  ا
 العييرض والطلييب علييى األغذييية يف العييامل، ويزصييدر تقييارير منتظميية عيين حاليية األميين الغييذائي يف العييامل ويييوفر اإلنييذار املبكيير 

اجع حالة غذائية طارئة وخطياة، يقيوم ا يرباء عن األزمات الغذائية الو،يكة يف فرادى البلدان. وبالنسبة إىل البلدان اليت تو 
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يف النظييام العيياملي، جنبييا إىل جنييب مييع برنييامس األغذييية العيياملي، بمليفيياد بعثييات مشييرتكة لتقيييي  احملاصيييل واألميين الغييذائي. 
ا ويتمثيييل ا ييدف األساسييي  ييذه البعثييات يف تقييدمي معلومييات دقيقيية ويف الوقييت املناسييب عيين حاليية األميين الغييذائي لتييوف

 اإلجراءات املالئمة وتيسا ذلك. املعلومات الالزمة الختاذ
 

 اإلبالغ عن معامالت المعونة الغذائية )د(
 

 يزقرت  أن تبليغ اجلهات املاحنة على وجع السرعة عن نواياها بتقدمي معونة غذائية فيور اختياذ القيرارات ذات الصيلة. 
التيييابع لربنيييامس األغذيييية العييياملي باملعونييية الغذائيييية وييييدر  ميييا يكفيييي مييين  11الغذائييييةويزبليييغ النظيييام اليييدويل ملعلوميييات املعونييية 

أو مشيروع التفاصيل عن السلع اليت سيت  تقدميها، و،كل ا بة )عينيية و/أو نقدية( واالستخدام املتوقع  يا )حالية طيوارا 
اجلهات املاحنة إزاء النظام الدويل ملعلوميات املعونية  أو برنامس(. وقد يتعنيي استعراض ممارسات اإلبالغ الالية اليت تعتمدها

الغذائية من حي  ،كل/منوذ  اإلبيالغ وانتظاميع. ولين ترتتيب عليى اجلهيات املاحنية أي التزاميات قانونيية جدييدة أو غاهيا 
 ميييييييين االلتزامييييييييات باسييييييييتثناء تييييييييوفا معلومييييييييات عيييييييين أنشييييييييطتها املرتبطيييييييية باملعونيييييييية الغذائييييييييية بطريقيييييييية كامليييييييية ومناسييييييييبة 
ميين حييي  التوقيييت. وتقييدم اجلهييات املاحنيية أيضييا بيانييات الحقيية إىل النظييام الييدويل ملعلومييات املعونيية الغذائييية بشييأن  ويييل 

 الييييت ييييت  ملعهيييا املعونييية الغذائيييية العينيييية إىل نقيييد، مبيييا يف ذليييك إمليييايل قيمييية املعونييية الغذائيييية النقديييية واسيييتخدام األميييوال 
ملعلومييات  النظييام الييدويل عمييل اسييتمرارب مشييروط املقييرت  الرتتيييب هييذاو  ذائييية إىل نقييد.ميين خييالل عملييية  ويييل املعونيية الغ

 .العاملي األغذية ربنامسالتابع ل املعونة الغذائية
 

 توحيد بيانات المعونة الغذائية ونشرها )هـ(
 

يصييب  تقرييير توقعييات احملاصيييل وحاليية األغذييية الصييادر عيين املنظميية/ النظييام العيياملي لاعييالم واإلنييذار املبكيير عيين  
األغذييية والزراعيية )باإل ييافة إىل املوقييع اإللكييرتوين العييام للنظييام الييدويل ملعلومييات املعونيية الغذائييية( الوسيييلة اليييت تسييتعني ةييا 

علوميييات. وينبغيييي لتقريييير توقعيييات احملاصييييل وحالييية األغذيييية أن ييييزود اجلهيييات املاحنييية اللجنييية االستشيييارية الفرعيييية لنشييير امل
ييدة ومنهجييية ويف الوقييت املناسييب عيين معييامالت املعونيية الغذائييية إىل اجلهييات املاحنيية. وباإل ييافة إىل ذلييك،  مبعلومييات موحي

اليت تشمل بيانات مناسبة مين حيي  التوقييت  فملن إملايل املعلومات املبلغ عنها يف تقارير توقعات احملاصيل وحالة األغذية
عيين إمييدادات األغذييية الالييية وتوازنييات الطلييب يف األسييواق احمللييية للبلييدان املسييتفيدة، إىل جانييب إحصيياءات أخييرى ذات 
صلة بأسواق األغذية اإلقليمية والعاملية، سيوفير قاعدةد معلومات جييدة ألعضياء جلنية مشيكالت السيلع اليذين قيد تيراوده  

 أو الييت سيتقد م.سئلة أو هواجس حول إمكانية اللول حميل السيوق واشثيار املثبطية الييت تنشيأ عين املعونية الغذائيية املقدمية أ
 ملعلومات املعونية الغذائيية النظام الدويل عمل استمرارب ونشرها مشروط الغذائية املعونة بيانات توحيدل املقرت  الرتتيب هذاو 

عيالم واالنيذار لا يالنظيام العياملوبتقدمي املعلوميات والبيانيات الالزمية يف الوقيت املناسيب إىل  العاملي األغذية ربنامسالتابع ل
 التابع للمنظمة. املبكر

  

                                                           
األغذية العاملي  مان برنامس توىل اعتبارا من تاريخ إعداد هذا التقرير، قيد االستعراض. وسي ،لنظام الدويل ملعلومات املعونة الغذائيةاوظيفة كانت    11

 لنظام الدويل ملعلومات املعونة الغذائية.امن اة تزامات املتوخلدور واالالطورات اليت قد تدثر على جلنة مشكالت السلع على عل  بالتنظمة وأمانة بقاء امل
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة   -سادساا 
 

 املتعلقة مبستقبل اللجنة االستشارية الفرعية: إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف التوصيات التالية -19
 
 اجتماعات اللجنة االستشارية الفرعية: )أ(
 

 ."عند االقتضاء"ستعقد اجتماعات اللجنة االستشارية الفرعية يف روما  
 

 اختاذ قرار بشأن اجتماعات اللجنة الفرعية: ) (
 

مين الالئحية الداخليية للجنية، بتقييي  ميا إذا كيان هنياك  4-1يزكلوف مكتب جلنة مشكالت السلع، عميال بامليادة  
ما يربر طلب عقد اجتماع للجنة االستشارية الفرعية ألول وهلة وتقدمي توصية إىل امليدير العيام اليذي يتخيذ القيرار النهيائي 

 بشأن عقد اجتماع أم ال. وإذا كان الرد باإلضا ، ينبغي عقد االجتماع بأسرع وقت ممكن.
 

 مانة اللجنة االستشارية الفرعية:أمكان  ) (
 

روما مقراد  ا وتكون موجودة يف النظام العاملي لاعالم واإلنذار املبكر من تتخذ أمانة اللجنة االستشارية الفرعية  
اليت تستضيف أيضياد أمانية جلنية مشيكالت السيلع وأمانيات اجلماعيات الكوميية يف املنظمة  من ،عبة التجارة واألسواق 

 بالسلع.الدولية املختصة 
 

 اإلبالغ عن معامالت املعونة الغذائية: )د(
 

تبلييغ اجلهييات املاحنيية علييى الفييور النظييام الييدويل ملعلومييات املعونيية الغذائييية التييابع لربنييامس األغذييية العيياملي بنواياهييا  
يت  تقيدميها، و،يكل املتعلقة بتقدمي معونة غذائية فور اختاذ القرارات ذات الصلة، مبا يف ذليك التفاصييل عين السيلع الييت سي

أو مييا إىل ذلييك(. ا بيية )عينيييية و/أو نقدييية( واالسييتخدام املتوقييع للمعونيية الغذائييية )أي حاليية طييوارا أو مشييروع أو برنييامس 
وتقدم اجلهات املاحنة أيضا بيانات الحقية إىل النظيام اليدويل ملعلوميات املعونية الغذائيية بشيأن  وييل املعونية الغذائيية العينيية 

من خيالل عمليية  وييل املعونية د، مبا يف ذلك إملايل قيمة املعونة الغذائية النقدية واستخدام األموال اليت يت  ملعها إىل نق
 الغذائية إىل نقد. 

 
 توحيد بيانات املعونة الغذائية ونشرها: )هي(
 

ذار املبكير التيابع للمنظمية يصب  تقرير توقعات احملاصيل وحالة األغذية الصادر عن النظيام العياملي لاعيالم واإلني 
باإل افة إىل املوقع اإللكرتوين للنظام الدويل ملعلوميات املعونية الغذائيية التيابع لربنيامس األغذيية العياملي الوسييلة الييت تسيتعني 

 ةا اللجنة االستشارية الفرعية لنشر املعلومات.


