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موجز
عقدت جلنة مشكالت السلع دورتها التاسعة والستني من  82إىل  03مايو/أيار  8308وحبثت املسائل التالية:
()0

حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية
(أ) استعراض األسواق :الوضع السائد والتوقعات (الفقرات )03-7
(ب) التوقعات الزراعية املتوسطة األجل :االجتاهات والقضايا املستجدة (الفقرتان  00و)08

()8

التطورات على مستوى السياسات
(أ) تقرير مرحلي عن مبادرات جمموعة العشرين ،مبا يف ذلك نظام املعلومات عن األسواق الزراعية (الفقرة )00
(ب) التطورات يف املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة واالتفاقات التجارية اإلقليمية (الفقرات )02-01
(ج) التجارب يف جمال األسعار احمللية لألغذية وسياسات األغذية يف الفرتة ( 8300-8337الفقرة )01
(د) التدخالت على مستوى السياسات لدعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق (الفقرتان  83و)80

()0

اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية (الفقرة )88
(أ) إصالح جلنة مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية ،مبا يشمل تقرير جمموعة العمل املفتوحة
العضوية املعنية بإصالح جلنة مشكالت السلع (الفقرات )87-80
(ب) أولويات العمل مبوجب اختصاصات جلنة مشكالت السلع (الفقرات )08-82
(ج) برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  8302-8308للجنة مشكالت السلع (الفقرة )00

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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املسائل املعروضة على اجمللس
إ ّن اللجنة:
( )0استعرضت حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية األساسية وأكدت أهمية املعلومات اليت تتيحها الفاو والتحليالت اليت
جتريها بشأن أسواق السلع األساسية من أجل تعزيز الشفافية يف األسواق ودعم صياغة السياسات (الفقرتان  7و)2
( )8أوصت بأن تؤخذ الصالت املتزايدة بني األسواق الزراعية واألسواق املالية وأسواق الطاقة يف احلسبان يف التحليالت اليت
جتريها األمانة (الفقرة )1
( )0استعرضت التوقعات الزراعية املتوسطة األجل و العوامل احملرّكة اجلديدة والقضايا الرئيسية اليت ستواجهها تلك
األسواق يف العقد املقبل ورحّبت بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان األعضاء فيها واليت
استند إليها العمل املضطلع به يف جمال التوقعات (الفقرتان  00و)08
( )1أخذت علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ نظام املعلومات عن األسواق الزراعية وبأهميته الكربى بالنسبة إىل أنشطة جلنة
مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية (الفقرة (00د))
( )5أخذت اللجنة علماً بعمل وأنشطة شعبة التجارة واألسواق يف جمال التجارة وأوصت بتعزيز قدراتها يف عدد من
اجملاالت احملددة املتصلة بالتجارة (الفقرة )02
( )2أوصت الفاو مبراقبة حركة أسعار املواد الغذائية األساسية عن كثب واستجابة السياسات هلا وبإجراء حتليالت
ودراسات قطرية معمّقة عند االقتضاء (الفقرة (01د))
( )7طلبت أن تواصل الفاو تقديم املساعدة إىل البلدان األعضاء ،وتعزيزها بالنسبة إىل اإلجراءات املتصلة بالسياسات
وبالربامج لكي حتدّ قدر املستطاع وبفعالية من التأثريات السلبية على الفئات السكانية الضعيفة الرتفاع أسعار املواد
الغذائية وتقلّبها احلاد (الفقرة (01هـ))
( )2قدّمت املشورة يف ما خيص اجتاهات العمل والدعم الذي يقدم لألعضاء يف املستقبل يف جمال التدخالت على مستوى
السياسات ودعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق ،مبا يف ذلك ختصيص املوارد الكافية جملال العمل
هذا وأهمية التحليل والبحوث الكتساب فهم أفضل ألمناط مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق والعناصر
احملددة هلا (الفقرتان  83و)80
( )1نظرت يف خمتلف اخلالصات والتوصيات الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بإصالح جلنة مشكالت
السلع وبتّت فيها (الفقرتان  80و)81
( )03أصدرت توصيات عن سبل املضي قدماً يف املستقبل بالنسبة إىل خمتلف اللجان الفرعية التابعة للجنة مشكالت السلع
(الفقرتان  85و)87
( )00رحّبت بعملية التفكري اإلسرتاتيجي اليت أطلقها املدير العام واتفقت على أهمية االجتاهات العاملية والتحديات
الرئيسية اليت حُددت بوصفها النتيجة األوىل للعملية ،وأشارت إىل ارتباط مجيع التحديات باجملاالت ذات األولوية يف
إطار عمل اللجنة (الفقرتان  82و)81
( )08أقرّت بأهمية توافر معلومات موثوق بها يف التوقيت املطلوب حول وضع أسواق السلع والتوقعات ،وحتسني األمن
الغذائي واملعلومات عن أوجه الضعف ،واحلاجة إىل إجراء دراسات حتليلية مبا يساهم يف تعزيز الشفافية يف األسواق
وحيدّ من تقلّب األسعار (الفقرة )03
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( )00أشارت إىل جماالت األولوية الفنية التالية اليت ينبغي دجمها يف التحديات الرئيسية عند وضع األهداف اإلسرتاتيجية
اجلديدة وخطط العمل والربامج املتصلة بها لكي تضطلع الفاو بعملـها يف املسـتقبل )0( :املعلومـات عـن أسـواق السـلع
والرصد والتوقعات؛ ( )8املعلومات عن األمن الغذائي واإلنذار املبكر؛ ()0السياســـات واإلســـرتاتيجيات لـــدعم نفـــاذ
أصحاب احليازة الصغرية إىل األسـواق وسالسـل القيمـة؛ ( )1التجـارة واألمـن الغـذائي؛ ( )5تغيّـر املنـاخ والتجـارة؛
( )2وحتليل السياسات واملسائل املستجدة( .الفقرة )08
( )01وافقت على برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة ( 8302-8308الفقرة )00

املسائل املعروضة على املؤمتر
إ ّن اللجنة:
( )0أقرّت بأهمية حتسني نفاذ السلع األساسية من البلدان النامية إىل األسواق كوسيلة لتعزيز أمنها الغذائي وإدرار الدخل
فيها (الفقرة )03
( )8رحّبت بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان األعضاء فيها واليت استندت إليها التوقعات
الزراعية املتوسطة األجل (الفقرة )08
( )0سلّمت بأنها تعلّق أهمية كبرية على اتفاق جولة الدوحة نظراً إىل احتمال إسهامه يف إنشاء بيئة مشجّعة للتنمية الزراعية
واألمن الغذائي والتصدي الرتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلّبها (الفقرة  )05وأكّدت أهمية اإلسراع يف اختتام جولة
الدوحة للمفاوضات التجارية بصورة ناجحة (الفقرة (01ج))
( )1سلّمت بالتعاون الوثيق بني الفاو واملنظمات الدولية األخرى ،مبا فيها منظمة التجارة العاملية ،يف تنفيذ برامج املساعدة
الفنية وإجراء دراسات عن القضايا املتصلة باألسواق والسياسات التجارية وتأثرياتها على األمن الغذائي (الفقرة )07
( )5أقرّت بأنه من شأن زيادة التنسيق بني البلدان يف جمال السياسات وزيادة الشفافية يف األسواق اإلسهام يف استقرار
األسواق احمللية والعاملية على حد سواء (الفقرة (01أ))
( )2أحاطت علماً باملعلومات اليت أعطاها الرئيس القطري احلالي للجماعة احلكومية الدولية املعنية بالشاي حول القرار الذي
اعتمدته عشرة بلدان منتجة للشاي يف كولومبو ،سري النكا يف فرباير/شباط  8308وقضى بإنشاء منتدى دولي ملنتجي
الشاي (الفقرة )82
( )7أقرّت بأهمية توافر معلومات موثوق بها يف التوقيت املطلوب حول وضع أسواق السلع والتوقعات ،وحتسني األمن
الغذائي واملعلومات عن أوجه الضعف ،واحلاجة إىل إجراء دراسات حتليلية حول السياسات السلعية والتجارية مبا
يساهم يف تعزيز الشفافية يف األسواق وحيدّ من تقلّب األسعار (الفقرة )03
( )2استضافت اجتماعاً خاصاً عن "االجتماع بني الفاو والتعاونيات :العمل معاً من أجل السنة الدولية للتعاونيات يف عام
 ."8308ومتّ خالل هذا االجتماع اخلاص تعيني سفريين خاصني جديدين للتعاونيات (الفقرة )01

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
بوبكر بن بلحسن
أمني جلنة السلع األساسية

اهلاتف:

+3906 5705 5385
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أوالً -مقدمة
عقدت جلنة مشكالت السلع دورتها التاسعة والستني من  82إىل  03مايو/أيار  8308يف املقرّ الرئيسي ملنظمة
-0
األغذية والزراعة (الفاو) يف روما .وقد حضر الدورة  12بلدًا من أصل  037من البلدان األعضاء يف اللجنة يف فرتة السنتني
 .8300-8308وشاركت  2دول أعضاء يف املنظمة والكرسي الرسولي ومنظمتان من املنظمات التابعة لألمم املتحدة
و 01منظمة دولية و 5منظمات غري حكومية بصفة مراقب .وقائمة البلدان واملنظمات املمثلة يف الدورة
(الوثيقة  )CCP 12/INF/4متاحة على العنوان التالي.http://www.fao.org/bodies/ccp/ccp69/ar/ :
وبقي أعضاء املكتب الذي يضمّ كالً من السيدة ( Gothami Indikadahenaسري النكا) ،الرئيسة ،والسيد
-8
( Elias Guía Lópezإسبانيا) ،النائب األول للرئيسة ،والسيد ( Gustavo Infanteاألرجنتني) ،النائب الثاني
للرئيسة ،يف منصبهم إىل حني انتخاب املكتب اجلديد يف نهاية الدورة احلالية.
وعاونت الدورة التاسعة والستني جلنة صياغة ضمّت كالً من أرمينيا (رئيساً) ،االحتاد الروسي ،إندونيسيا،
-0
إيران (مجهورية – اإلسالمية) ،الربتغال ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،الصني،
غانا ،كندا ،املكسيك ،نيوزيلندا.
-1

واتُفق على أن تقدّم الرئيسة ملخصاً يف نهاية كل بند من البنود إلقراره من قبل اللجنة.

واطّ لعت اللجنة على بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء واعتمدت
-5
جدول األعمال (الوارد يف املرفق ألف) واجلدول الزمين للدورة.

ثانياً -بيان املدير العام
ألقى املدير العام كلمة افتتاحية أبدى فيها دعمه الكامل للجهود الرامية إىل حتسني سري عمل اللجنة وتعزيز
-2
موقعها يف صلب النقاش العاملي عن أسواق السلع الزراعية واالجتار بها والسياسات املتصلة بها .وترد كلمته االفتتاحية
(الوثيقة  )CCP 12/INF/3على العنوان التالي.http://www.fao.org/bodies/ccp/ccp69/ar/ :
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ثالثا -حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية
ألف -استعراض األسواق :الوضع السائد والتوقعات
استعرضت اللجنة حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية األساسية (الوثيقة  ،)CCP 12/3مبا يف ذلك آخر
-7
التطورات يف جمال الصادرات والواردات واألسعار الدولية .وأخذت اللجنة يف اعتبارها التحليل اخلاص بالتوقعات
القصرية األجل والذي يشري إىل إمكانية حدوث زيادة كربى إضافية يف أسعار بعض السلع األساسية.
وأكدت اللجنة أهمية املعلومات اليت تتيحها الفاو والتحليالت اليت جتريها بشأن أسواق السلع األساسية من
-2
أجل تعزيز الشفافية يف األسواق ودعم صياغة السياسات.
ووجّهت اللجنة االنتباه إىل األهمية املتزايدة للصالت بني األسواق الزراعية واألسواق املالية وأسواق الطاقة
-1
وأوصت بأخذها يف احلسبان يف التحليالت اليت جتريها األمانة.
 -03وأقرّت اللجنة أيضاً بأهمية حتسني نفاذ السلع األساسية من البلدان النامية إىل األسواق كوسيلة لتحفيز
األهداف اليت تسعى إليها واملتمثلة يف تعزيز أمنها الغذائي وإدرار الدخل فيها.

باء-

التوقعات الزراعية املتوسطة األجل :االجتاهات والقضايا املستجدة

 -00نظرت اللجنة يف الوثيقة اليت أعدّتها األمانة بشأن "التوقعات الزراعية املتوسطة األجل ألسواق السلع:
االجتاهات والقضايا املستجدة" (الوثيقة  )CCP 12/INF/6وقامت بتقدير توقعات السوق خالل السنوات العشر القادمة
يف ما يتعلق بإنتاج السلع الغذائية الرئيسية واستخدامها واالجتار بها وأسعارها .وناقشت اللجنة أيضاً العوامل احملرّكة
اجلديدة والقضايا الرئيسية اليت ستواجهها تلك األسواق يف األجل املتوسط.

 -08ورحّبت اللجنة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان األعضاء فيها واليت استند
إليها العمل املضطلع به يف جمال التوقعات.

رابعا -التطورات على مستوى السياسات
ألف -تقرير مرحلي عن مبادرات جمموعة العشرين ،مبا يف ذلك
نظام املعلومات عن األسواق الزراعية
-00

إنّ اللجنة:
(أ)

أحاطت علماً بالتعاون بني الفاو واملؤسسات الدولية األخرى من أجل إعداد تقريـر جمموعـة الــ 83بشـأن
تقلّب األسعار يف سنة 8300؛
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(ب) سلّمت بإسهام املنظمة إسهاما كبرياً يف إعداد التقرير املشرتك بني الوكـاالت بشـأن تقلّـب األسـعار وأيضـ ًا
بقيادتها الالحقة ألنشطة نظام املعلومات عن األسواق الزراعية؛
(ج) أحاطت علماً بضرورة مراجعة وحتديث وثيقيت األمانة  1 CCP 12/2و 2 CCP 12/3لتأخـذا التطـورات
األخرية يف احلسبان؛
(د)

وأخذت علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ نظام املعلومات عن األسواق الزراعية وبأهميتـه الكـربى بالنسـبة إىل
أنشطة جلنة مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية.

باء-

التطورات يف املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة واالتفاقات التجارية اإلقليمية

 -01نظرت اللجنة يف احلالة الراهنة للمفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف اخلاصـة بالزراعـة اجلاريـة يف منظمـة
التجارة العاملية باالستناد إىل الوثيقـة  ، CCP 12/4وأمجعـت علـى أ ّن الوثيقـة قـدمت مـوجزًا جيـدًا للحالـة اجلاريـة
والقضايا الراهنة .وقدّم األعضاء عروض ًا إضافية وافية من وجهة نظر بلدانهم بشأن القضايا موضع البحث.
 -05وسلّمت اللجنة بأنها تعلّق أهمية كبرية علـى اتفـاق جولـة الدوحـة نظـراً إىل احتمـال إسـهامه يف إنشـاء بيئـة
مشجّعة للتنمية الزراعية واألمن الغـذائي ،فضـالً عـن إسـهامه ،يف السـياق احلـالي ،يف التصـدي الرتفـاع أسـعار املـواد
الغذائية وتقلّبها.
 -02وأخذت اللجنة علماً بعمل وأنشـطة شـعبة التجـارة واألسـواق يف جمـال التجـارة وأوصـت بتعزيـز قـدراتها يف
اجملاالت اآلتية:
(أ) استعراض السياسات التجارية وحتليلها؛
(ب) إجراء دراسات عن آثار ذلك بالنسبة إىل األمن الغذائي؛
(ج) بناء القدرات املتصلة بالتجارة؛
(د)

مساعدة البلدان النامية يف التفاوض بشأن اتفاقاتها التجارية وتطبيق هذه االتفاقات واستعدادها ألي اتفـاق
قد يتم التوصل إليه يف جولة الدوحة وأقرّت بأنه يتعيّن على الفاو تأدية دور أكرب يف جولة الدوحة.

 -07وسلّمت اللجنة بالتعاون الوثيق بني الفاو وامل نظمات الدوليـة األخـرى ،مبـا فيهـا منظمـة التجـارة العامليـة ،يف
تنفيذ برامج املساعدة الفنية وإجراء دراسات عن القضايا املتصلة باألسواق والسياسـات التجاريـة وتأثرياتهـا علـى األمـن
الغذائي.

1
2

تقرير مشرتك بني الوكاالت مقدم إىل جمموعة الـ 83عن تقلّب أسعار السلع الغذائية والزراعية.
نظام املعلومات عن األسواق الزراعية.
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 -02وأخذت اللجنة علماً بربنامج عمل األمانـة اآلخـر املتعلـق بالتجـارة ،ال سـيما مسـاعدة األعضـاء علـى مراعـاة
السياسات التجارية يف عملية التنمية.

جيم -التجارب يف جمال األسعار احمللية لألغذية واستجابات السياسات الغذائية
خالل الفرتة 2055-2002

-01

إنّ اللجنة:
(أ)

وافقت على أنّ الوثيقة  CCP 12/5قدمت عرضاً متوازناً لتأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية علـى البلـدان
النامية وعمليات التصدي يف جمال السياسات الرامية إىل احتواء ارتفاع األسعار ومواجهـة قضـايا األغذيـة
األطول أج ًال على املستويني الوطين والدولي؛

(ب) أقرّت بأنه من شأن زيادة التنسيق بني البلدان يف جمال السياسات وزيادة الشفافية يف األسواق اإلسـهام يف
استقرار األسواق احمللية والعاملية على حد سواء؛
(ج) أكّدت أهمية اإلسراع يف اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بصورة ناجحة؛
(د)

أوصت الفاو مبراقبة حركة أسعار املواد الغذائية األساسية عن كثـب واسـتجابة السياسـات هلـا وبـإجراء
حتليالت ودراسات قطرية معمّقة عند االقتضاء؛

(هـ) طلبت أن تواصل الفـاو تقـديم املسـاعدة إىل البلـدان األعضـاء ،وتعزيزهـا بالنسـبة إىل اإلجـراءات املتصـلة
بالسياسات وبالربامج لكي تتصدى بفعالية الرتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلّبها.

دال -التدخالت على مستوى السياسات لدعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق
 -83نظرت اللجنة يف الوثيقة " CCP 12/6التدخالت على مستوى السياسات لـدعم مشـاركة أصـحاب احليـازات
الصغرية يف األسواق" ،ثمّ:
(أ) قدّمت املشورة يف ما خيص اجتاهات العمل والدعم الذي يقدم لألعضاء يف املستقبل يف جمـال التـدخالت
على مستوى السياسات ودعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسـواق ،مبـا يف ذلـك ختصـيص
املوارد الكافية لتحسني فهـم القيـود املفروضـة علـى مشـاركة أصـحاب احليـازات الصـغرية يف األسـواق
احمللية وكيفية تيسري هذه املشاركة؛
(ب) أعطت توجيهاتها لألمانة من أجل حتديد فرص لدعم العمل املتصل بتحسني البيانـات الثبوتيـة بشـأن
العوامل احملددة ملشاركة أصحاب احليـازات الصـغرية يف األسـواق الزراعيـة ،وبشـأن إعطـاء إرشـادات
معتمدة على أفضل املمارسات لنُهج السياسات بغية تيسري زيادة املشاركة؛
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(ج) أعطت توجيهاتها لألمانة بالنسبة إىل حتديد األنشطة وتنفيذها ،مبا فيها أنشطة التعاون مـع املنظمـات
الوطنية واإلقليمية ،الرامية إىل استثارة حسّ أصحاب املصلحة الرئيسيني مبزايا نهج السياسات البديلـة
وتنمية قدراتهم على حتديد سياسات مناسبة وصياغتها وتنفيذها ،مبـا يف ذلـك تـوفري البنـى األساسـية
لألسواق.

 -21وبالنسبة إىل الوثيقة  CCP 12/7بعنوان "تعزيز تأثري نشـاطات التطـوير السـلعي لـدى اجلماعـات احلكوميـة
الدولية للسلع على اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف سلسلة القيمة" ،فإنّ اللجنة:
(أ)

أحاطت بالتأثري الظاهر للعمل املتصل بتطوير السلع األساسية املضـطلع بـه برعايـة اجلماعـات السـلعية
احلكومية الدولية بشأن قطاعات السلع األساسية لكثري من بلدان العجز الغذائي ذات الـدخل املـنخفض
وأقل البلدان منواً؛

(ب) أبرزت أهمية التحليالت والبحوث يف هـذا اجملـال لتحسـني فهـم أمنـاط مشـاركة أصـحاب احليـازات
الصغرية يف األسواق والعوامل احملددة هلا ،مع مراعاة عدم التجانس بني أصـحاب احليـازات الصـغرية
والتحدي املتمثل يف حتديد التدخالت يف جمال السياسات؛
(ج) اقرتحت أن ترمي اجلماعات السلعية احلكومية الدولية إىل حتسني فعاليتها يف تشـجيع صـياغة وإقـرار
ومتويل وتنفيذ مشروعات لتطوير السلع يكون هدفها األساسي تعزيز إدماج أصحاب احليازات الصـغرية
يف األسواق وسالسل القيمة للسلع األساسية ،مع إيالء عناية خاصة للنساء؛
(د)

طلبت قيام املنظمات احلكومية الدولية املختصة بالسلع ،لدى اإلبالغ عـن أنشـطتها ،باسـتعراض مـدى
مساهمة املشاريع اإلمنائية املنفذة يف تعزيز إدماج أصحاب احليازات الصغرية يف أسواق السلع األساسية.

خامسا  -اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية
 -88وأحاطت اللجنة علماً بتقارير اجلماعات احلكومية الدولية السلعية الواردة يف الوثائق التالية تقرير الدورة
اخلامسة للجماعة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة االستوائية ( ،)CCP 12/10تقرير االجتماع املشرتك للدورة
السادسة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة باأللياف الصلبة والدورة الثامنة والثالثني للجماعة احلكومية
الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة ( ،)CCP 12/11تقرير الدورة العشرين للجماعة احلكومية الدولية
املختصة بالشاي ( ،)CCP 12/12تقرير االجتماع االستثنائي املشرتك ما بني الدورات للجماعة احلكومية الدولية
املختصة باحلبوب واجلماعة احلكومية الدولية املختصة باألرز ( )CCP 12/13واليت التأمت منذ دورتها األخرية.
وأخذت اللجنة علماً كذلك باملعلومات الواردة يف التقرير عن أنشطة تطوير املنتجات واألسواق مبا يف ذلك تلك املضطلع
بها بالتعاون مع الصندوق املشرتك للسلع األساسية (.)CCP 12/INF/9
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ألف -إصالح جلنة مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية  -تقرير جمموعة العمل
املفتوحة العضوية املعنية بإصالح جلنة مشكالت السلع
 -80نظرت اللجنة يف اخلالصات والتوصيات الواردة يف تقرير جمموعـة العمـل املفتوحـة العضـوية املعنيـة بإصـالح
جلنة مشكالت السلع (الوثيقة  )CCP 12/9وأثنت على عمل اجملموعة .وإ ّن اللجنة:
(أ)

أكّدت أ ّن اختصاصات جلنة مشكالت السلع مناسبة وما تزال صاحلة؛

(ب) شدّدت على أهمية اللجنة يف احلفاظ على التوازن احلـالي بـني اسـتعراض السـوق والعمـل القـائم علـى
التوقعات والعمل يف جمال السياسات؛
(ج) أقرّت بفائدة التشاور مع اجملموعات اإلقليمية إلعداد جدول األعمال املؤقت؛
(د)

رحّبت بالوقت اإلضايف املتاح هلذه الـدورة وأقـرّت التوصـية الداعيـة إىل اعتمـاد هـذه املـدة يف الـدورات
القادمة ،فيما أشارت إىل أنّ غنى جدول أعمال اللجنة وأهميته قد يربران إتاحة مزيد من الوقت هلـا يف
املستقبل؛

(هـ) أقرّت بأهمية توزيع الوثائق يف الوقت احملدد إلتاحة الوقت الكايف للمشاورات يف ما بني األعضاء؛
(و )
-81

ووافقت على التوصية باإلبقاء على املمارسات احلالية املتّبعة يف تعيني جلنـة الصـياغة لصـياغة مشـروع
تقرير االجتماع.

وقد اختذت اللجنة قرارات بشأن املقرتحات التالية:
(أ)

توسيع عضوية مكتب جلنة مشكالت السلع :وافقت على التوصية بتوسيع عضـوية مكتـب اللجنـة مـن
ثالثة إىل سبعة أعضاء مع ممثل واحد عن كل جمموعة إقليمية؛

(ب) الالئحـة الداخليــة :وافقـت علــى التعـديالت املقرتحــة علـى الالئحـة الداخليـة للجنــة (امللحــق األول
بالوثيقة  )CCP 12/9واليت تعكس القرار املتخـذ يف البنـد (أ) أعـاله ،وقـد اعتمـدت هـذه التعـديالت
بتوافق اآلراء؛
(ج) تشكيل جلنة توجيهية :اتُفـق علـى عـدم تشـكيل جلنـة توجيهيـة بـل علـى تكليـف املكتـب املوسّـع
االضطالع بهذه املهـام مبوجـب اختصاصـات جديـدة تُحـدد لتحسـني اسـتمرارية األنشـطة وإبـراز دور
اللجنة؛
(د)

تغيري اسم اللجنة :مل يربز توافق واضح يف اآلراء إزاء ضرورة تغيري اسم اللجنة أو إزاء اسم بديل مفضّـل
هلا .وعليه ،فقد تقرر إبقاء هذه املسألة قيد النظر؛

(هـ) مشاركة املنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص :أكـدت أهميـة إشـراك املنظمـات
احلكومية الدولية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف عمل اللجنة؛
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(و )

استعراض األجهزة الفرعية التابعة للجنة مشـكالت السـلع :طلبـت مـن اجلماعـات احلكوميـة الدوليـة
املختصة بالسلع إجراء تقييم ذاتي ألدوارها وأنشـطتها ،ورفـع تقـارير عـن ذلـك إىل اللجنـة يف دورتهـا
القادمة.

 -85ورحّبت اللجنة بالتحليل الذي قدمته األمانة يف الوثيقة الـيت أعـدّتها بعنـوان طريـق املضـي قـدم ًا بالنسـبة إىل
اللجان الفرعية للجنة مشكالت السلع (الوثيقة  .)CCP 12/INF/11وأقرّت اللجنة بأ ّن اجلماعات السـلعية احلكوميـة

الدولية واهليئات السلعية الدولية مكونات رئيسية يف االقتصاد الدولي للسلع األساسية والذي تهـدف أنشـطته إىل تعزيـز
الشفافية والكفاءة يف األسواق الدولية للسلع ،ودعـم تطـوير املنتجـات واألسـواق ،والنهـوض بسياسـات فعالـة ومنسّـقة.
وأكدت اللجنة جمدداً أيضاً أنّ اهلدف األساسي للجماعات احلكومية الدولية اليوم هو تـوفري منتـدى إلجـراء مشـاورات
حول األبعاد االقتصادية لإلنتاج واالستهالك والتسويق والتجارة بالسـلع املعنيـة واسـتعراض السياسـات املتصـلة بـذلك.
وشدّدت اللجنة كذلك علـى أنّـه يتعـيّن علـى بـرامج عمـل اجلماعـات احلكوميـة الدوليـة أن تعطـي األولويـة للمسـائل
االقتصادية والتجارية وتلك املتصلة بالسياسات ،فضالً عن التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز اإلنتاجية واالسـتدامة واألمـن
الغذائي متاشي ًا مع األهداف اإلسرتاتيجية الرئيسية للمنظمة.

 -82وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات الـيت أعطاهـا الـرئيس القطـري احلـالي للجماعـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة
بالشاي حول القرار الذي اعتمدته عشرة بلدان منتجة للشاي يف كولومبـو ،سـري النكـا يف فربايـر/شـباط  8308وقضـى
بإنشاء منتدى دولي ملنتجي الشاي.
-87

ونظرت اللجنة يف التوصيات اليت رفعتها األمانة واتفقت على عدد منها من بينها ما يلي:
(أ)

ينبغي أن تُعقد اجتماعات اجلماعـات احلكوميـة الدوليـة عـادة خـارج املقـرّ الرئيسـي ملنظمـة األغذيـة
والزراعة بدعم من احلكومة املضيفة من أجل احتواء التكاليف التنظيمية؛

(ب) ينبغي عقد اجتماعات مشرتكة للجماعات احلكومية الدولية متى أمكن ذلك .ويوصى بإشـراك اجلماعـة
احلكومية الدولية املعنية باللحوم يف االجتماعات املخصصة للجلود الكبرية والصغرية ،كما يوصى بـالنظر
يف إمكانية دمج اجلماعتني احلكوميتني الدوليتني املعنيـتني باحلمضـيات واملـوز والفاكهـة االسـتوائية يف
مجاعة حكومية دولية واحدة معنية بالفاكهة؛
(ج) ينبغي النظر يف األمناط اجلديدة مبا يف ذلك املنتديات املتعددة أصحاب املصلحة لتشجيع املشـاركة علـى
نطاق أوسع؛
(د)

يتعيّن مواصلة العمل بالصيغة احلالية حيث تلتقي اجلماعات احلكوميـة الدوليـة عنـدما تـدعو احلاجـة
ومتى يُطلب منها ذلك ،فيما ينبغي إجيـاد طـرق بديلـة هلـا لتضـطلع مبهامهـا األساسـية بـني الـدورة
واألخرى؛
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(هـ) ينبغي أن يُشكّل مستقبل كلّ من اجلماعات احلكومية الدولية بنداً على جدول أعمال االجتماع القـادم،
أو يف حال عدم انعقاد اجتماع ،ينبغي إجراء مسح إلكرتوني الستقصاء اآلراء؛
(و )

وينبغي إخضاع اللجنة الفرعية االستشارية لتصريف الفوائض ملراجعـة رييـة مـن أجـل حتديـد الـدور
الذي ميكن أن تؤديه يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية.

باء-

أولويات العمل مبوجب اختصاصات جلنة مشكالت السلع

 -82رحّبت اللجنة بعملية التفكري اإلسرتاتيجي اليت أطلقها املدير العام لتحديـد االجتـاه اإلسـرتاتيجي للمنظمـة يف
املستقبل ،ولتوجيه عملية مراجعة اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ،8301-8303وإعداد خطة العمل املتوسطة األجل للفرتة
.8307-8301
 -81واتفقت اللجنة على أهمية االجتاهات العاملية والتحديات الرئيسـية السـبعة 3الـيت حُـددت بوصـفها النتيجـة
األوىل للعملية ،وأشارت إىل ارتباط مجيع التحـديات باجملـاالت ذات األولويـة يف إطـار اسـتعراض عمـل اللجنـة .وقـد
أشارت اللجنة أيضاً إىل الطابع العاملي هلذه التحديات وإىل أنّها ال متثّل بالضـرورة جمـاالت يُركـز عليهـا عمـل منظمـة
األغذية والزراعة فقط .وتقتضي بلورة األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة يف املستقبل حتليل كـلّ حتـدق قياسـاً صصوصـيات
املنظمة األساسية ووظائفها الرئيسية وميزاتها النسبية .كما برزت احلاجة إىل حتديد الصلة بني األهـداف اإلسـرتاتيجية
للمنظمة والعمل امليداني بصورة واضحة لرتمجة عمل املنظمة القانوني واملعياري على الصعيد القطري .كما أُشـري إىل أنّـه
ينبغي ربط أولويات جلنة مشكالت السلع باألهداف اإلسرتاتيجية للمنظمـة ،كمـا يتعـيّن إقامـة شـراكات هادِفـة لبلـوغ
األهداف اإلسرتاتيجية يف املستقبل.
 -03وأقرّت اللجنة بأهمية توافر معلومات موثوق بها يف التوقيت املطلـوب حـول وضـع أسـواق السـلع والتوقعـات،
وحتسني األمن الغذائي واملعلومات عن أوجه الضعف ،واحلاجة إىل إجراء دراسـات حتليليـة حـول السياسـات السـلعية
والتجارية مبا يساهم يف تعزيز الشفافية يف األسواق وحيدّ من تقلّب األسعار.

 -00وناقشت اللجنة أولويات عملها يف جمال اختصاصها باالستناد إىل الوثيقة بعنوان املسـائل األساسـية وأولويـات
العمل يف األجهزة السلعية الدوليـة ( ،)CCP 12/8وأعطـت توجيهاتهـا لألمانـة إزاء األولويـات احملتملـة يف جمـاالت
العمل كما جرت اإلشارة إليها يف هذه الوثيقة .ونظرت اللجنة يف مجيع املسائل اليت اعتربتها األمانة هامـة ،غـري أنّهـا
أكّدت أ ّن حتديد األولويات ضروري يف ضوء القيود املفروضة على موارد املنظمة وميزتها النسبية.

 -08وأشارت اللجنة إىل جماالت األولوية الفنية التالية املدرجة يف إطار واليتها ،واليت ينبغي دجمها يف التحـديات
الرئيسية عند وضع األهداف اإلسرتاتيجية اجلديدة وخطط العمل والـربامج املتصـلة بهـا لكـي تضـطلع الفـاو بعملـها يف
املستقبل:
3

الوثيقتان  ،CCP 12/INF/12و CCP 12/INF/12كملحق إلكرتوني.
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املعلومات عن أسواق السلع والرصد والتوقعات؛

(ب) املعلومات عن األمن الغذائي واإلنذار املبكر؛
(ج) السياسات واإلسرتاتيجيات لدعم نفاذ أصحاب احليازة الصغرية إىل األسواق وسالسل القيمة؛
(د)

التجارة واألمن الغذائي؛

(هـ) تغيّر املناخ والتجارة؛
(و )

وحتليل السياسات واملسائل املستجدة.
جيم – برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 2052-2052

للجنة مشكالت السلع
راجعـــت اللجنـــة ،وعـ ـدّلت ،ووافقـــت علـــى برنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات للفـــرتة 8302-8308

-00
(الوثيقة  .)CCP 12/INF/10وقد أُرفقت النسخة املعدّلة بهذا التقرير يف املرفق باء.

سادسا -أية مسائل أخرى
 -01عُقد اجتماع خاص عن "االجتماع بني الفاو والتعاونيات :العمل معاً من أجل السنة الدولية للتعاونيات يف عـام
 "8308يوم الثالثـاء  81مـايو/أيـار  8308علـى هـاما الـدورة التاسـعة والسـتني للجنـة مشـكالت السـلع ومبشـاركة
السيدة  ،Laura Chinchilla Mirandaرئيسة مجهورية كوستاريكا والسيد جوزيه غرازيـانو دا سـيلفا ،املـدير العـام
ملنظمة األغذية والزراعة .وشارك يف االجتماع أيض ًا عدد من الوزراء وأصحاب املصلحة .ومتّ خالل هذا االجتمـاع اخلـاص
تعيني سفريين خاصني جديدين للتعاونيات هما كل من السـيدة  ،Elisabeth Atanganaرئيسـة منتـدى املـزارعني يف
البلــدان األفريقيــة والســيد  ،Roberto Rodriguezرئــيس اجمللــس األعلــى لألعمــال التجاريــة الزراعيــة يف احتــاد
الصناعات يف ساو باولو.
 -05وسلّمت اللجنة بإسهام السيد  David Hallamيف عملها وشكرته على اخلدمات اليت قدمها كأمني هلا خالل
السنوات العشر املاضية .وجرى تقديم األمني اجلديد للجنة السيد بوبكر بن بلحسن.

ألف -انتخاب األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلع
 -02انتخبت اللجنة السيد ( Eric Robinsonكندا) رئيساً ،وممثلي كـ ًال مـن أسـرتاليا وشـيلي ومجهوريـة إيـران
اإلسالمية والفلبني والربتغال وزمبابوي نواب ًا ستة للرئيس.
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باء-

ترتيبات الدورة السبعني

 -07أُبلغت اللجنة بأنّ الدورة السبعني ستُعقد يف النصف األول من سنة  8301يف موعد يُحدد تبع ًا للجدول الـزمين
الجتماعات األجهزة الرئاسية األخرى .وسيبلّغ التاريخ احملدد للدورة يف الوقت املناسب.

15

C 2013/23

املرفق ألف -
جدول أعمال الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع
-0

املسائل التنظيمية
(أ) اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
(ب) تعيني جلنة الصياغة

-8

بيان املدير العام

-0

حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية
(أ) استعراض األسواق :الوضع السائد والتوقعات
(ب) التوقعات الزراعية املتوسطة األجل :االجتاهات والقضايا املستجدة

-1

التطورات على مستوى السياسات
(أ) تقرير مرحلي عن مبادرات جمموعة العشرين ،مبا يف ذلك نظام املعلومات عن األسواق الزراعية
(ب) التطورات يف املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة واالتفاقات التجارية اإلقليمية
(ج) التجـــارب يف جمـــال األســـعار احملليـــة لألغذيـــة واســـتجابات السياســـات الغذائيـــة خـــالل
الفرتة 8300-8337
(د) التدخالت على مستوى السياسات لدعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق

-5

اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية
(أ) إصالح جلنة مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية  -تقرير جمموعة العمـل املفتوحـة
العضوية املعنية بإصالح جلنة مشكالت السلع
(ب) أولويات العمل مبوجب اختصاصات جلنة مشكالت السلع

-2

أية مسائل أخرى
(أ) انتخاب األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلع
(ب) ترتيبات الدورة السبعني

-7

اعتماد التقرير
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املرفق باء -

الالئحة الداخلية للجنة
التعديالت املُقرتحة

الالئحة الداخلية للجنة مشكالت السلع
املادة 5

هيئة املكتب
 - 0تنتخب اللجنة من بني ممثلي أعضائها ،يف أول دورة تعقد يف كـل فـرتة ماليـة ،رئيسـا وسـتة نـواب للـرئيس
ونائبا أول للرئيس ونائباً ثانياً للرئيس يشكلون معاً مكتب اللجنة .ويتوىل املكتب ،بني الدورة واألخـرى ،متثيـل أعضـاء
اللجنة واالضطالع بالوظائف املتعلقة بالتحضري لدورات اللجنة واالضطالع بأي وظائف أخرى قـد توكلـه إياهـا اللجنـة.
ويبقون يف مناصبهم إىل حني انتخاب رئيس ونواب رئيس جدد
 - 8يُنتخب الرئيس ونواب الرئيس ملدة سنتني ويبقون يف مناصبهم إىل حني انتخاب رئيس ونواب رئـيس جـدد يف
نهاية الدورة التالية للجنة .ويُنتخب الرئيس وستّة نوّاب للرئيس من األقاليم التالية :ممثل واحد من كـ ّل مـن أفريقيـا،
آسيا ،أوروبا ،أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،الشرق األدنى ،أمريكا الشمالية ،وجنوب غرب احمليط اهلادئ.
 - 00يتوىل الرئيس ،أو أحد نائيب الرئيس يف حالة غيابـه ،رئاسـة اجتماعـات اللجنـة ،ويضـطلع باملهـام األخـرى
الالزمة لتسهيل عمل اللجنة .ويف حالة عدم متكن الرئيس ونائيب الرئيس من رئاسة جلسة من اجللسات ،تعني اللجنـة
أحد أعضائها لتولي الرئاسة.
 - 18يعيّن املدير العام للمنظمة أمينا للجنة ،يقوم بالواجبات اليت يتطلبها عمل اللجنة.
املادة 2

الدورات
-0

تعقد اللجنة دوراتها طبقا لنصوص الفقرتني  1و  5من املادة  81من الالئحة العامة للمنظمة.

 - 8تعقد اللجنة عادة دورتني خالل كل فرتة مالية ،يدعو إىل عقدهما املدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ،ومـع
مراعاة أية اقرتاحات تقدمها اللجنة.
-0

جيوز للجنة عقد أي عدد من اجللسات املنفصلة يف أثناء كل دورة من دورات اللجنة.

 - 1تعقد دورات اللجنة عادة يف مقر املنظمة .وجيوز عقد دورة يف أي مكان عمال بقرار تتخذه اللجنة ،بالتشاور مع
املدير العام ،أو بناء على طلب كتابي يقدم للمدير العام من أغلبية أعضاء اللجنة.
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 - 5يرسل إشعار مبوعد كل دورة ومكان انعقادها إىل مجيع الدول األعضاء واألعضـاء املنتسـبة يف املنظمـة ،والـدول
غري األعضاء واملنظمات الدولية اليت تدعى إىل حضـور الـدورة ،قبـل موعـد انعقادهـا بشـهرين علـى األقـل يف األحـوال
العادية.
-2

جيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعني مناوبني ومستشارين ملمثله يف اللجنة.

-7
املادة 3

يكتمل النصاب الالزم الختاذ أي إجراء ريي من قبل اللجنة حبضور ممثلي أغلبية أعضاء اللجنة.

احلضور
 - 0خيضع اشرتاك املنظمات الدولية يف عمل اللجنة ،بصفة مراقب ،لألحكام اخلاصة بذلك يف الدسـتور والالئحـة
العامة للمنظمة ،4وكذلك للقواعد العامة اليت وضعتها املنظمة واليت حتكم عالقاتها مع املنظمات الدولية.
خيضع حضور الدول غري األعضاء يف املنظمة دورات اللجنة للمبادئ املقررة من املؤمتر ملنح صفة املراقب للدول.

-8
–0

(أ) تكون جلسات اللجنة علنية ،ما مل تقرر اللجنة عقد جلسات خاصة ملناقشة أي موضوع يف جدول أعماهلا.
(ب) مع مراعاة أحكام البند (ج) التالي ،جيوز أليـة دولـة عضـو يف املنظمـة غـري ممثلـة يف اللجنـة ،أو أي عضـو
منتسب ،أو أي دولة غري عضو يف املنظمة تدعي إىل حضور دورة من دورات اللجنـة بصـفة مراقـب ،أن تقـدم
مــذكرات وأن تشــرتك يف أيــة مناقشــة جتــرى يف جلســة علنيــة أو خاصــة للجنــة ،دون أن يكــون هلــا حــق
التصويت.
(جـ( جيوز للجنة أن تقرر ،يف حاالت استثنائية ،قصر احلضور يف اجللسات اخلاصـة علـى ممثـل أو مراقـب كـل
دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.
املادة 4

جدول األعمال والوثائق
 - 0يعد املدير العام ،بالتشاور مع رئيس اللجنة جدول أعمال مؤقتـا يوزعـه ،يف العـادة قبـل موعـد انعقـاد الـدورة
بشهرين على األقل ،على مجيع الدول األعضـاء واألعضـاء املنتسـبة يف املنظمـة ،ومجيـع املنظمـات الدوليـة املـدعوة إىل
حضور الدورة.

 4املقصود يف هذا السياق بتعبريي "الدستور" و"الالئحة العامة للمنظمة" مج يع القواعد العامة والبيانات اخلاصة بالسياسة اليت أقرها املـؤمتر إلكمـال
الدستور والالئحة العامة ،ومنها "البيان اخلاص باملبادئ املتعلقة مبـنح صـفة املراقـب للـدول"  ،والقواعـد العامـة الـيت تـنظم العالقـات بـني املنظمـة
واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية.
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 - 8جيوز جلميع الدول األعضاء يف املنظمة واألعضاء املنتسبة ،كل يف حدود وضعها ،أن تطلـب مـن املـدير العـام،
قبل املوعد احملدد للدورة بثالثني يوما على األقل يف األحوال العادية ،إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت .ويقوم املـدير
العام عندئذ بتوزيع البند املقرتح على مجيع أعضاء اللجنة مشفوعا بالوثائق الالزمة.
 - 0يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو اعتماد جدول األعمال ،وجيوز للجنة يف أثنـاء انعقادهـا ،أن تعـدل
باملوافقة العامة جدول األعمال حبذف أو إضافة أو تنقيح أي بند ،بشرط أال يستبعد من جـدول األعمـال أي بنـد أحيـل
إليها من اجمللس أو بناء على طلب املؤمتر.
 - 1الوثائق اليت مل يتم توزيعها ترسل مع جدول األعمال املؤقت أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.
املادة 1

التصويت
-0

لكل عضو يف اللجنة صوت واحد.

 - 8يتحقق الرئيس من قرارات اللجنة ،ويلجأ ،بناء على طلب واحد أو أكثر من األعضاء ،إىل إجـراء اقـرتاع ،ويف
هذه احلالة تطبق األحكام ذات الصلة من املادة  08من الالئحة العامة للمنظمة ،مع مراعاة مقتضى احلال.
املادة 2

احملاضر والتقارير
 - 0توافق اللجنة يف كل دورة على تقرير يقدم للمجلس ،ويتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتهـا ،مبـا يف ذلـك ،عنـد
الطلب ،بيان بآراء األقلية .ويبلغ اجمللس بأية توصيات توافق عليها اللجنة وتؤثر يف برنامج املنظمة أو ماليتها أو تتعلق
بالشؤون القانونية والدستورية ،مشفوعة مبالحظات اللجان املناسبة املتفرعة عن اجمللس.
 - 8توزع تقارير الدورات على مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،والدول غري األعضـاء املـدعوة إىل
حضور الدورة ،وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التمثيل يف الدورة.
 - 0تدرج يف تقرير اللجنة مالحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية ،وكذلك اآلراء اليت يبـديها عضـو
أو أكثر من أعضاء اللجنة ،إذا طلب هؤالء ذلك .ويقوم املدير العام ،بناء على طلب أي عضـو ،بتوزيـع هـذا اجلـزء مـن
تقرير اللجنة بأسرع ما ميكن على الدول أو املنظمات الدولية الـيت تتلقـى عـادة تقريـر اجلهـاز الفرعـي املعـين .وجيـوز
لل جنة أن تطلب أيضا من املدير العام ،عند إحالته تقريرهـا وحماضـر مـداوالتها إىل األعضـاء ،أن يوجـه العنايـة بصـفة
خاصة إىل آراء اللجنة وتعليقاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية.
 - 1عندما تعقد اللجنة جلسة خاصة ،فإنها تقرر يف مستهلها ما إذا كانـت سـتحرر حمضـرا هلـذه اجللسـة ،وإذا
تقرر ذلك فإنها تقرر نطاق توزيع هذا احملضر ،الذي ال يتعدى النطاق املنصوص عليه يف الفقرة  8أعاله.
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حتدد اللجنة اإلجراءات اليت تتبع بشأن البيانات الصحفية اليت تصدر عن أعماهلا.

املادة 2

األجهزة الفرعية
 - 0وفقا ألحكام الفقرة  03من املادة  81من الالئحة العامة للمنظمة ،جيوز للجنـة ،عنـد االقتضـاء ،إنشـاء جلـان
فرعية ومجاعات حكومية دولية للسلع وأجهزة فرعية متخصصة ،رهنا بتوافر االعتمادات الالزمـة يف البـاب ذي الصـلة
من امليزانية املعتمدة للمنظمة .وجيوز هلا أن تضم إىل عضوية مثل هذه اللجـان الفرعيـة واألجهـزة الفرعيـة املتخصصـة،
دوال أعضاء وأعضاء منتسبة يف املنظمة من غري أعضاء اللجنة .وتكون عضوية مجاعات السـلع احلكوميـة الدوليـة ،الـيت
تشكلها اللجنة ،مفتوحة جلميع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،وللمجلـس أن يقبـل يف عضـوية مثـل هـذه
اجلماعات دوال أعضاء يف األمم املتحدة ،أو يف أي وكالة من وكاالتها املتخصصة ،أو الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة ،وان
مل تكن أعضاء أو أعضاء منتسبة يف املنظمة.
 - 8يعرض على اللجنة ،قبل اختاذ أي قرار بإنشاء أجهزة فرعية ،تقريـر مـن املـدير العـام بشـأن اآلثـار اإلداريـة
واملالية املرتتبة على هذا القرار.
 - 0حتدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية ،ويتعني على هذه األجهزة أن ترفـع تقاريرهـا إىل اللجنـة .وتُبلـغ
هذه التقارير إىل مجيع أعضاء األجهزة الفرعية املعنية ومجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،والـدول غـري
األعضاء املدعوة إىل حضور دورات األجهزة الفرعية ،واملنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق حضور هذه الدورات.
املادة 2

تعطيل الالئحة
جيوز للجنة أن تقرر تعطيل أية مادة مـن مـواد الئحتهـا الداخليـة السـالفة الـذكر ،شـريطة اإلشـعار بـاقرتاح
التعطيل قبل نظره بأربع وعشرين ساعة ،واتساق اإلجراء املراد اختاذه مع الدستور والالئحة العامـة للمنظمـة .5وجيـوز
اإلعفاء من هذا اإلشعار إذا مل يعرتض على ذلك أي عضو من أعضاء اللجنة.
املادة 9

تعديل الالئحة
جيوز للجنة ،بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة ،أن تعدل الئحتها الداخلية ،شريطة اتساق التعديل مع الدسـتور
والالئحة العامة للمنظمة .وال يدرج أي اقرتاح بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة مـن دورات اجلنـة ،مـا مل
يرسل املدير العام إشعارا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يوم ًا على األقل.
5

انظر حاشية الفقرة  0من املادة .0
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املرفق جيم -
برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 2052-2052
للجنة مشكالت السلع
(النسخة املعدّلة)

أوال-

األهداف العامة للجنة مشكالت السلع للفرتة 2052-2052

جتري اللجنة عمليات استعراض دورية ملشكالت السلع ذات الطابع الدولي ،وتعد دراسات واقعية وتفسريية
-0
عن احلالة العاملية للسلع ،وذلك بغية توجيه إجراءات متفق عليها من قبل الدول األعضاء واملنظمة .وتسدي اللجنة
املشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة يف ما يتعلق بأسواق السلع الزراعية ،والسياسات الزراعية والتجارية
والقضايا الناشئة املتعلقة باألسواق الزراعية والتجارة فيها .وتوفر اللجنة مشورة قائمة على األدلة كما ترفع توصيات
عملية املنحى إىل املؤمتر فيما يتعلق باملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
ثانيا -النتائج املتوخاة يف الفرتة 2052-2052

ألف -اإلسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية
النتيجة :لدى املنظمة إسرتاتيجية واضحة وأولويات حمددة وبرامج قائمة بشأن املسائل ذات الصلة بوالية
-8
اللجنة واختصاصاتها.
-0

املؤشرات والغايات:
• تقديم عرض موجز عن املستجدات يف جماالت اختصاص اللجنة باعتبار ذلك جزءا من الدورات العادية
للجنة؛
• إدراج توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصلة من اإلطار االسرتاتيجي ،واخلطة املتوسطة األجل،
وبرنامج العمل وامليزانية يف تقرير اجمللس.

املخرجات :رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية عن إسرتاتيجية املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتها
-1
لكي ينظر فيها اجمللس ،وتشكل قاعدة متينة يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.
-5

األنشطة:
• استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاصاتها ،مبا يف ذلك املسائل اليت تعين بشكل خاص اجملتمع
الدولي؛
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• استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛
• صياغة توصيات واضحة وتوافقية ،وحسنة التوقيت وحمكمة وقابلة للتنفيذ بشأن اإلسرتاتيجية واألولويات
والربامج وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛
• تنظيم اجتماعات جانبية ،على النحو املالئم ،يف جماالت اختصاص اللجنة.

باء-

إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات

النتيجة :استنادا إىل توصيات اللجنة ،تسدي املنظمة من خالل املؤمتر ،ومع مراعاة األولويات واخلصوصيات
-2
اإلقليمية ،مشورة واضحة وجمدية ومفيدة بشأن املسائل الرئيسية التنظيمية واملتصلة بالسياسات اليت تواجه العامل
واألقاليم وكل من الدول األعضاء ،وذلك ضمن جماالت اختصاصاتها.
-7

املؤشرات والغايات:
• حتقيق األعضاء لقيمة من مداوالت اللجنة ،وذلك باستخدام املشورة والتوصيات املستخلصة لالسرتشاد بها يف
اإلجراءات والسياسات احمللية؛
• وتتضمن تقارير اللجنة

توصيات واضحة وعملية املنحى بشأن املسائل الرئيسية التنظيمية واملتصلة

بالسياسات؛
• إصدار اللجنة توصيات واضحة وحمددة يف التوقيت املناسب إىل املؤمتر بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة
بالسياسات يف جماالت اختصاصها.
املخرجات :رفع توصيات واضحة وتوافقية للمؤمتر بشأن األطر واآلليات والصكوك التنظيمية واملتصلة
-2
بالسياسات.
-1

األنشطة:
• رفع تقرير إىل املؤمتر عن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالت اللجنة؛
• استعراض حالة االتفاقات والصكوك الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة؛
• العمل على معاجلة القضايا اجلديدة واملستجدة والتوصية بسياسات وخيارات حمتملة لعمل األعضاء واملنظمة
واجلهات املعنية األخرى.
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ثالثا -التخطيط الفعال لعمل جلنة مشكالت السلع
-03

النتيجة :تعمل اللجنة بفعالية وكفاءة ،وبصورة موجهة حنو اإلجراءات وشاملة لألطراف املعنية.

-00

املؤشرات والغايات:

• وضع جداول عمل مركزة للجنة ،بالتشاور الوثيق مع اجملموعات اإلقليمية؛
• إعداد تقارير موجزة للجنة تتضمن توصيات حمددة وموجهة حنو اإلجراءات ،مع إتاحتها يف التوقيت املناسب
لألعضاء وللمجلس واملؤمتر؛
• إتاحة وثائق اللجنة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة؛
• كفالة االستمرارية يف األنشطة ويف عمل اللجنة بني الدورة واألخرى.
-08

املخرجات:

• اعتماد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات يف عام 8308؛
• رفع تقرير مرحلي عن برامج عمل اللجنة املتعددة السنوات يف عام .8301
-00

األنشطة:

• إيالء عناية متواصلة للرتتيبات الفعالة املستخدمة عند إعداد جداول األعمال وصياغة التقرير النهائي؛
• البحث يف سبل حتسني تنظيم الدورات ،مبا يف ذلك تفعيل االستفادة من الوقت املتاح؛
• حتديد طرق واضحة النتخاب أعضاء املكتب وعملهم بغية تعزيز االستمرارية بني الدورة واألخرى؛
• تركيز االجتماعات اجلانبية على املسائل الرئيسية الناشئة؛
• تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى للمنظمة ،على النحو املالئم.

رابعا -أساليب العمل
 -01تستند اللجنة يف عملها إىل استعراض وحتليل منتظمني لالجتاهات العاملية ألسواق السلع ،والسياسة التجارية
واملسائل ذات الصلة يف جماالت اختصاصها .وهي تعمل استنادا إىل أساليب العمل التالية:
• عقد اتصاالت منتظمة والتشاور مع أمانة اللجنة اليت تتخذ قسم التجارة واألسواق مقرا هلا؛
• االضطالع بالوظائف واملسؤوليات اليت قد توكلها إياها اللجنة؛
• التعاون مع األجهزة الرئاسية للمنظمة واألجهزة الدستورية ذات الصلة ،برعاية املنظمة؛
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• إجراء اتصاالت مع جلنة الربنامج بشأن اإلسرتاتيجية واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بشأن املسائل
املالية واملتعلقة بامليزانية؛
• التفاعل مع منظمات دولية أخرى عاملة يف جماالت ذات صلة باللجنة؛
• القيام باألنشطة املعتادة بني الدورة واألخرى ،حسب االقتضاء ،حتت إشراف الرئيس واملكتب وبدعم استباقي
من قبل األمانة؛
• تشجيع وتيسري مشاركة املزارعني ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص ،ضمن القواعد واألنظمة املعمول
بها يف املنظمة.

