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 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 
 اسم لجنة مشكالت السلع

 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
 

 . امسهاإن اللجنة مدعوة إىل النظر يف اقرتاح تغيري  

 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 السيد بوبكر بن بلحسن
 أمني جلنة مشكالت السلع
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للعمل حتت إشراف ( 1949)أنشئت جلنة مشكالت السلع )اللجنة( من قبل مؤمتر املنظمة يف دورته اخلامسة  -1
(، جلنة تابعة للمجلس. 1957اجمللس وتكون مسؤولة أمامه. وأصبحت اللجنة، مبوجب قرار اختذه املؤمتر يف دورته التاسعة )

 .1950وتعترب اللجنة أقدم جلنة فنية يف املنظمة، فقد عقدت دورهتا األوىل يف يناير/كانون الثاين 
 
توحة دورات إضافية بناًء على طلب األعضاء. وعضويتها مفوجتتمع اللجنة عادًة مرًة كل سنتني، وجيوز هلا عقد  -2

 جلميع الدول األعضاااااااااااااء الي تابلام املدير العام كتابة برغبتها يف االنضاااااااااااامام إىل عضااااااااااااوية اللجنة وبعزمها على املشاااااااااااااركة
 يف أعماهلا.

 
 تتضمن اختصاصات اللجنة الوظائف التالية:و -3
 

 ذلك الي تؤثر يف اإلنتاج والتجارة والتوزيع واالستهالك وما يتصل ب إبقاء مشكالت السلع ذات الصبغة الدولية
 ؛من مسائل اقتصادية، قيد االستعراض

 وإعداد دراسة واقعية وتفسريية عن احلالة العاملية للسلع، يتم إتاحتها بشكل مباشر للدول األعضاء؛ 

 ك لارير وتة عن مداوالهتا، وإتاحة هذه التقوتقدمي تقارير ومقرتحات إىل اجمللس عن قضايا السياسة العامة الناشئ
 الصادرة عن أجهزهتا الفرعية للدول األعضاء للعلم.

 
(، يف أدوار وترتيبات العمل 2010يونيو/حزيران  16-14يف دورهتا الثامنة والسااااااااااااااتني )روما، وقد نظرت اللجنة،  -4

عة العمل( تشااكيل وموعة عمل مفتوحة العضااوية )ومو اخلاصااة  ا وتلك املتعلقة بأجهزهتا الفرعية. ووافق األعضاااء على 
 للنظر يف خمتلف القضايا املتصلة بسري عمل اللجنة. ومشل ذلك إعادة النظر يف اسم اللجنة.

 
وخالل عمل وموعة العمل، أعرب عدة أعضاء عن تفضيلهم لتغيري اسم اللجنة. وقد كانت عبارة "مشكالت"  -5

ت أهنا تعطي رسالة سلبية عن السلع وتاقّيد نطاق اجملموعة الواسعة لعمل اللجنة، مصدر الواردة يف اسم اللجنة والي  اعتاربر
قلق بالم. وارتأى األعضاء أنه ينبغي لالسم أن يربز بشكل أفضل العمل الذي تنطوي عليه اختصاصات اللجنة. ووافقت 

تغيري االسم إىل "جلنة السلع  (1)ى النحو اآليت: وموعة العمل على أن تعرض على اللجنة ثالثة خيارات للنظر فيها عل
 أو إبقاء االسم على حاله. (3)أو تغيري االسم إىل "جلنة السلع والتجارة"؛  (2)الزراعية"؛ 

 
 . ونظرا إىل عدم انبثاق أي توافق 2012ونظرت اللجنة يف هذه املسااااااااااااألة يف دورهتا التاسااااااااااااعة والسااااااااااااتني يف عام  -6

 إىل تغيري اسااااااااااام اللجنة أو بشاااااااااااأن اسااااااااااام بديل قد يكون مساااااااااااتحسااااااااااانا، تقرر إبقاء املساااااااااااألة يف اآلراء بشاااااااااااأن احلاجة
 قيد االستعراض. 

 
 ، على ضااااااااااااارورة أن يقوم مكتب اللجنة بدراساااااااااااااة مساااااااااااااألة2014ووافقت اللجنة، يف دورهتا السااااااااااااابعني يف عام  -7

 .2016اسم اللجنة وأن يقدم استنتاجاته إىل دورهتا القادمة يف عام 
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 شااااورات،، عقب م". ووافق مكتب اللجنةجلنة آفاق السااالعمكتب اللجنة يف هذه املساااألة، وانبثق اسااام "ونظر  -8
 هذا االسم البديل على أعضاء اللجنة الختاذ قرار بشأنه. على عرض

 
 الفنية اللجان أمساء مع يتماشااااااااى أن شااااااااأنه منف. "الساااااااالع جلنةوهو " فيه النظر ميكن آخر بديلاساااااااام وهناك  -9

 اللجنة اساااااااام يتماشااااااااى مع أن شااااااااأنه من كما.  الغابات وجلنة األمساك؛ مصااااااااايد الزراعة؛ وجلنة جلنة: املنظمة يفاألخرى 

 .الفرنسية باللغة
 
 . هاامس ريبشأن إمكانية تغي ات الواردة أعالهقرتاحالوإن اللجنة مدعوة إىل النظر يف ا -10
 
 وسينطوي تنفيذ هذا االقرتاح، يف حال موافقة اللجنة عليه، على تعديل النصوص األساسية للمنظمة،  -11

هذه التعديالت بصورة منفصلة، من خالل ستعاَلج مع اإلشارة بشكل خاص إىل دستور املنظمة والئحتها العامة. و 
 نونية واجمللس واملؤمتر.اإلجراءات املتبعة هلذا الغرض، عن طريق جلنة الشؤون الدستورية والقا


