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تقرير الدورة الثانية والسبعين للجنة مشكالت السلع
(روما 28-26 ،سبتمبر/أيلول )2018
موجز
عقدت جلنة مشك ك كككالت السك ك ككلع دورسا الثالية والسك ك ككبع خال ال ة املمتدة من  26إىل  28سك ك ككبتم أيلو
 .2018وترغب اللجنة يف ل ت عناية اجمللس واملؤمتر إىل املسائل التالية.
المسائل التي تستدعي عناية المجلس
تُل ت عناية اجمللس بشكل خاص إىل املسائل التالية:









حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل (ال قرات  8و 9و 10و 11و)12
التوقعات املتوسطة األجل :االجتاهات واملسائل املستجدة (ال قرات  13و 14و 15و 16و 17و)18
آخر املعلومات عن امل اوضككات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية وات اقات التجارة القليمية ودع منظمة
األغذية والزراعة لألعضاء (ال قرات  20و 21و 22و 23و)24
ح ككال ككة أسك ك ك ك ك ك كواق الس ك ك ك ك ك ككلع الزراعي ككة لع ككام  :2018جت ككارة املنتج ككات الزراعي ككة وتغري املن ككا واألمن الغ ككذائي
(ال قرات  26و 27و 28و 29و)30
برلامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسك ك كواق الس ك ككلع األس ك ككاس ك ككية وجتارسا ض ك ككمن الطار االسك ك ك اتيجي
(ال قرات  34و 35و 36و)37
املواضيع الرئيسية لإلصدار املقبل من حالة أسواق السلع الزراعية (ال قرات  38و 39و)40
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة (ال قرتان  41و)42
برلامج العمل املتعدد السنوات (ال قرتان  44و)45

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :

MY354/A

C 2019/22

2

إضافة إىل ذلك ،ويف إطار البند من جدو األعما "تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة احلكومية الدولية
أقرت اللجنة االق اح الذي تقدمت به مجهورية الص الشعبية من أجل ختصيص يوم دويل للشاي
املختصة بالشاي"ّ ،
يف  21مايو أيار وطلبت من األمالة العمل مع مكتب جلنة مش كككالت الس ككلع ملتابعة هذا االق اح وعرض ككه على الدورة
الست بعد املائة للمجلس بغية رفعه إىل الدورة املقبلة للجمعية العامة لألم املتحدة يف عام ( 2019ال قرة .)33
المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر
تُل ت عناية اجمللس بشكل خاص إىل املسائل التالية:






حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل (ال قرتان  11و)12
التوقعات املتوسطة األجل :االجتاهات واملسائل املستجدة (ال قرات  14و 15و)16
آخر املعلومات عن امل اوضككات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية وات اقات التجارة القليمية ودع منظمة
األغذية والزراعة لألعضاء (ال قرات  20و 21و)24
ح ككال ككة أسك ك ك ك ك ك كواق الس ك ك ك ك ك ككلع الزراعي ككة لع ككام  :2018جت ككارة املنتج ككات الزراعي ككة وتغري املن ككا واألمن الغ ككذائي
(ال قرات  26و 27و)30
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة (ال قرتان  41و)42
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس والمؤتمر
إ ّن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل:



املصادقة على تقرير الدورة الثالية والسبع للجنة مشكالت السلع.

ميكن توجيه أي است سارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد بوبكر بن بلحسن
أم جلنة مشكالت السلع
ال يد اللك وينboubaker.benbelhassen@fao.org :
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أولا -مق ّدمة
عقدت جلنة مشكالت السلع (اللجنة) دورسا الثالية والسبع خال ال ة املمتدة من  26إىل  28سبتم أيلو
-1
املقر الرئيس ك ككي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما .ومن أص ك ككل  106من األعض ك ككاء يف اللجنة خال ف ة
 2018يف ّ
الس ككنت  ،2019-2018حض ككر  83هذه الدورة .وقد ش ككاركت ثال من الدو األعض ككاء يف املنظمة والكرس ككي الرس ككويل
وفلسكط وأربع من املنظمات احلكومية الدولية بصك ة مراقب .وميكن االطالع على قائمة باألعضكاء واملنظمات املمثلة يف
ال ك ك ككدورة (الككوث كي كق ك ك ككة  )CCP 18/INF/3ع كلككى ال كع كن كوان ال كت ك ك ككايل http://www.fao.org/about/meetings/commodity-
.problems/ccp72/list-of-documents/ar/
واسك ك ك ك ك ككتكمل املكتب املؤلل من كل من السك ك ك ك ك ككيد خالد الطويل من مجهورية مصك ك ك ك ك ككر العربية (الرئيس) واألرجنت
-2
وأس اليا وكندا والكولغو والسويد وتايلند ،واليته إىل ح التخاب مكتب جديد يف هناية الدورة.
ظل غياب الرئيس وطب ًقا لالئحة الداخلية للجنة ،رأس السيد ( Fredrik Alferالسويد) اجللسة بص ته لائبًا
-3
ويف ّ
ّأو لرئيس املكتب.
وأُحيطت اللجنة علما بأ ّن االحتاد األورويب يش ك ك ك ك ك ككار يف هذه الدورة وجب ال قرت  8و 9من املادة الثالية من
-4
دستور املنظمة.
وقد عاولت جلنة مش كككالت الس ككلع جلنة ص ككياغة تضك ك ّ كالً من أفغالس ككتان وأسك ك اليا والنمس ككا وال ازيل (الرئيس)
-5
والص وكوبا وإلدوليسيا وكينيا واململكة العربية السعودية وتولس والواليات املتحدة األمريكية وباراغواي.
-6

واعتمدت اللجنة جدو األعما واجلدو الزمين املؤقتان للدورة .ويرد جدو األعما يف املرفق ألل.

ثانياا -بيان نائب المدير العام (العمليات)
ألقى الس ك ككيد  ،Laurent Thomasلائب املدير العام (العمليات) ،بيالًا افتتاحيًا ليابة عن املدير العام ،ش ك ككدد فيه
-7
على أمهية الدور الذي تضطلع به جلنة مشكالت السلع بالنسبة إىل عمل املنظمة.

ثالثاا -األسواق العالمية للسلع الزراعية
ألف -حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصيرة األجل
اسككتعرضككت اللجنة حالة أسكواق السككلع األسككاسككية والتوقعات القصككرية األجل بالنسككبة إىل السككلع الغذائية والزراعية
-8
وأعربت عن تقديرها ملا أتيح هلا من معلومات.
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وش ك ك ك ّددت اللجنة على أمهية عملية الرصك ك ككد ال تقوم ظا املنظمة ألس ك ك كواق السك ك ككلع األسك ك ككاسك ك ككية وعمليات التقيي
-9
والتوقعات والتقارير املنبثقة عنها يف سبيل زيادة الش افية يف األسواق واالس شاد ظا الختاذ القرارات السياساتية.
 -10وش ككددت اللجنة على أمهية تعزيز هذه األلش ككطة ودع األعض ككاء يف إطار اجلهود املبذولة لتحقيق املقص ككد (2ج)
من اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة من أجل "اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاسا

وتيس ك ك ككري احلص ك ك ككو على املعلومات عن األسك ك ك كواق يف الوقت املناس ك ك ككب ،ا يف ذلك عن االحتياطيات من األغذية ،وذلك
للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها".

 -11وحثّت اللجنة احلكومات وأص ك ككحاب املص ك ككلحة ااخرين على مواص ك ككلة حتس ك ك ك رص ك ككد العر والطلب والتجارة
واألسعار اخلاصة بالسلع الغذائية والزراعية وإتاحة البيالات واملعلومات ذات الصلة للعموم يف الوقت املناسب.
 -12وأش ك ككارت اللجنة إىل ألّه باس ك ككتطاعة األمالة البحم يف إمكالية مراعاة عوامل أخرى لدى حتليل األسك ك كواق العاملية
للسلع األساسية ،حسب املقتضى.

باء-

التوقعات المتوسطة األجل :التجاهات والمسائل المستجدة

 -13أخذت اللجنة علماً بارتياح بالسككقاطات املتوسككطة األجل الصككادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ولاقشت تداعياسا احملتملة على األمن الغذائي والتنمية الزراعية.
 -14وش ككددت اللجنة على أمهية الس ككقاطات املتوس ككطة األجل اخلاص ككة بالس ككلع وفائدسا وجدواها لالسك ك ش ككاد ظا يف
القرارات املتعلقة بالسياسات.
 -15وأبرزت اللجنة أمهية التواصككل مع املؤس كسككات الوطنية والقليمية لتعزيز التعويل على السككقاطات اخلاصككة بالسككلع
واستخدامها من أجل االس شاد ظا يف القرارات املتعلقة بالسياسات.
 -16وأوص ك ك ك ككت اللجنة باس ك ك ك ككتخدام التعاون ب بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي لتش ك ك ك ككجيع التعويل على الس ك ك ك ككقاطات
املتوسطة األجل.
-17

وأوصت اللجنة بإدراج سلع أساسية أخرى هامة بالنسبة إىل األمن الغذائي.

 -18وأبدت اللجنة دعمها لأللش ك ك ككطة ال تض ك ك ككطلع ظا املنظمة يف اا وض ك ك ككع املعايري والدور اهلام الذي تؤديه يف
التجارة الدولية.

5

C 2019/22

رابعا -المسائل الخاصة بالسياسات
ا
ألف -آخر المعلومات عن المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة اإلقليمية
ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء
رحبت اللجنة بآخر املعلومات املتاحة عن م اوض ك ك ك ككات منظمة التجارة العاملية بش ك ك ك ككأن الزراعة وبش ك ك ك ككأن ات اقات
-19
ّ
التجارة القليمية.
 -20وشككددت اللجنة على دور التجارة باملنتجات الزراعية بوص ك ها عامالً مسككامهاً لتحقيق أهداف التنمية املسككتدامة،
وال س ككيّما اهلدف  1منها املتمثل يف القض ككاء على ال قر ميع أش كككاله ويف كل مكان واهلدف  2املتمثل يف القض ككاء على
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية ّ
 -21وأ ّك كدت اللجنككة على أمهيككة وجود لظككام جتككاري عككاملي ثنككائي ومتعككدد األطراف واجلهككات ،قككائ على القواعككد،
ومن تح ،وغري متييزي ومنص ك ككل وميكن توقعه ويؤدي إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية احمل ّسك ك كنة والتنمية الزراعية املس ك ككتدامة
ككل.
على مستوى العامل ّ
-22

ورحبت اللجنة بدع املنظمة لألعضاء يف ات اقات التجارة الزراعية وشددت على أمهية مواصلة هذا العمل.
ّ

-23
املستدام.

اددا دعمها لتعزيز عمل األجهزة املعنية بوضع املعايري ،ا يف ذلك من خال ضمان التمويل
وأكدت اللجنة ً

صك ك ك ك كة بالبذور الزيتيّة والزيوت والدهون
علما باق اح عقد اجتماع للجماعة احلكوميّة الدوليّة املخت ّ
 -24وأخذت اللجنة ً
دعما ألهداف التنمية املس ك ككتدامة وات قت على عر هذا
يف عام  2019لص ك ككياغة خطوي توجيهية طوعية للزيوت النباتية ً
االق اح على مكتب جلنة مشكالت السلع لدراسته.

باء-

حالة أسواق السلع الزراعية لعام  :2018تجارة المنتجات الزراعية
وتغير المناخ واألمن الغذائي

رحبت اللجنة بإصك ك ككدار عام  2018من تقرير حالة أس ك ك كواق السك ك ككلع الزراعية الذي تناو "جتارة املنتجات الزراعية
-25
ّ
تضمنه من لتائج.
وتغري املنا واألمن الغذائي" وأخذت علماً ا ّ
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أقرت اللجنة بالدور الذي باس ك ك ك ك ك ككتطاعة جتارة املنتجات الزراعية أن تؤديه يف س ك ك ك ك ك ككبيل التكيل مع تغري املنا
 -26و ّ
والتخ يل من وطأته واملس ك ك ك ككامهة يف حتقيق األمن الغذائي وتعزيز يو اللتاجية الزراعية على مس ك ك ك ككتوى العامل أمجع وإمكالية
خ ض البعاثات غازات الدفيئة يف العامل.
 -27وش ككددت اللجنة على دور املنظمة يف تعزيز وتيس ككري احلوار بش ككأن الس ككياس ككات على املس ككتويات العاملية والقليمية
تغري املنا  ،ا يشك ك ككمل ات اق باريس وات اقات منظمة التجارة العاملية من أجل مؤازرة الدور
والوطنية بالنسك ك ككبة إىل التجارة و ّ
الداع املتباد هلذه االت اقات املتعددة األطراف بالنظر إىل والية كل منها و ا يدع اختاذ إجراءات ملموسك ك ك ككة من جالب
البلدان األش ّد ضع ً ا.
علما بات اقية األم املتحدة الطارية بش ككأن تغري املنا  ،ش ككددت على ض ككرورة إجراء مزيد من
 -28وإذ أخذت اللجنة ً
التحليل لتداعيات الس ككياس ككات التجارية والس ككياس ككات ذات الص ككلة على حتقيق األهداف املتص ككلة باألمن الغذائي والتغذية،
بالض ك ك ك ك ككافة إىل اس ك ك ك ك ككتي اء الغاية احملددة يف ات اق باريس واملتمثلة يف البقاء على معد ارت اع درجات احلرارة العاملية دون
1
درجت ( )2مئويت بشكل ملحوظ.
 -29وحثّت اللجنة املنظمة على مواص ك ك ك ك ك ككلة ألش ك ك ك ك ك ككطتها يف اا بناء القدرات وتعزيزها ا مي ّكن البلدان من مواجهة
تغري املنا .
التحديات املتنامية خاصة من أجل التصدي لتأثريات ّ
أقرت اللجنة ا تتميز به الدو اجلزرية الصككغرية النامية ومن هشككاشككة وكي ية تأثّر إلتاج األغذية لديها .وشككددت
 -30و ّ
اللجنة على احلاجة إىل وجود أس ك ك ك كواق دولية وإقليمية للسك ك ك ككلع الزراعية تتس ك ك ك ك باالل تاح والش ك ك ك ك افية والعدالة وعدم التمييز
ا مي ّكنها من تلبية احتياجاسا الغذائية.

خامسا -المسائل الخاصة بالبرامج
ا
ألف -تقرير الجتماع المشترك بين الدورة التاسعة والثالثين للجماعة الحكومية الدولية
المختصة باأللياف الصلبة والدورة الحادية واألربعين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل
واأللياف المماثلة
 -31صادقت اللجنة على تقرير االجتماع املش ب الدورة التاسعة والثالث للجماعة احلكومية الدولية املختصة
باأللياف الصلبة والدورة احلادية واألربع للجماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة ال عقدت
يف تالغا (مجهوريّة تنزاليا املتحدة) من  15إىل  17لوفم تشرين الثاين .2017
1
فورا عن تطبيق مسامهاسا احملددة
علما بقرار الواليات املتحدة األمريكية االلسحاب من ات اق باريس .وقد أعلنت الواليات املتحدة أهنا ستتوقل ً
إلنا لأخذ ً
وطنيًا وهي تؤكد التزامها الراسخ باتباع هنج من شأله أن خي ّ ض االلبعاثات وازاة دع النمو االقتصادي وحتس االحتياجات املتصلة بأمن الطاقة .وتعلن
الواليات املتحدة أهنا ستسعى إىل العمل بشكل وثيق مع البلدان األخرى ملساعدسا يف احلصو على الوقود األح وري واستخدامه بشكل لظيل أكثر و زيد
لظرا ملا للحصو على الطاقة وأمنها من أمهية يف مسامهاسا املقررة وطنيًا.
من الك اءة وستساعد يف لشر مصادر الطاقة املتجددة والنظي ة األخرىً ،
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باء -تقرير الدورة الثالثة والعشرين
للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي
 -32صادقت اللجنة على تقرير الدورة الثالثة والعشرين للمجموعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي ال عقدت يف
هالغزهو (مجهوريّة الص الشعبيّة) من  17إىل  20مايو أيار .2018
أقرت اللجنة االق اح الذي تقدمت به مجهوريّة الص ك ك ك ك ك ك الشك ك ك ك ك ككعبيّة من أجل االحت ا بيوم دويل للشك ك ك ك ك ككاي يف
 -33و ّ
 21مايو أيار وطلبت من األمالة العمل مع مكتب اللجنة ملتابعة هذا االق اح وعرض ك ك ك ك ك ككه على الدورة الس ك ك ك ك ك ككت بعد املائة
للمجلس من أجل دراسته بغية عرضه على الدورة املقبلة للجمعية العامة لألم املتحدة يف سنة .2019

جيم -برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في أسواق السلع األساسية وتجارتها
ضمن اإلطار الستراتيجي
رحبت اللجنة بالتقرير عن الجنازات احملققة يف عمل املنظمة يف أس كواق السككلع األسككاسككية وجتارسا ضككمن الطار
-34
ّ
االسك ك ك ك ك ك ك اتيجي لل ة  ،2017-2016وأعربت عن تقديرها إزاء اجملموعة املتنوعة من املنتجات واخلدمات ال سدف إىل
حتس ك ك ش ك ك افية األس ك كواق ،وإبالمل القرارات املتعلقة بالسك ككياسك ككات ،وتعزيز االسك ككتثمارات الزراعية املسك ككؤولة ،ودع عمليات
احلوكمة العاملية والقليمية.
 -35وات قت اللجنة مع التطورات واالجتاهات العاملية احمل ّددة وال س ك ُ شككد عمل املنظمة وألشككطتها يف أس كواق السككلع
األساسية وجتارسا.
أقرت اللجنة األولويات الرئيس ككية لعمل املنظمة يف أسك كواق الس ككلع األس ككاس ككية وجتارسا ،على و ما هو معرو
 -36و ّ
يف الوثيقة  ،CCP 18/6وال ستؤخذ بع االعتبار يف استعرا اخلطة املتوسطة األجل لل ة .2021-2018
-37

وش ّددت اللجنة مرة أخرى على أمهية عمل وضع املعايري على الصعيد العاملي.

دال -المواضيع الرئيسية لإلصدار المقبل من حالة أسواق السلع الزراعية
 -38حبثت اللجنة يف املواض ك ك ككيع الرئيس ك ك ككية املق حة لإلص ك ك ككدار املقبل من حالة أسك ك ك كواق الس ك ك ككلع الزراعية يف عام
واعت ت ثالثة اق احات ادية.
-39
العامة.

2020

وطلبت اللجنة إىل األمالة إجراء املزيد من املش ك ككاورات مع مكتب اللجنة مع مراعاة ااراء املع ّ عنها يف اجللس ك ككة

C 2019/22

8

 -40وحثت اللجنة األمالة على إطالق تقرير حالة أسك ك ك ك ك كواق الس ك ك ك ك ككلع الزراعية يف وقت مس ك ك ك ك ككبق قبل العقاد دورة جلنة
إفساحا يف الوقت الكايف لألعضاء لتحليل النتائج الواردة يف التقرير.
مشكالت السلع
ً

سادسا -المسائل الخاصة بالحوكمة
ا
ألف -خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة
 -41رحبت اللجنة بارتياح بدع املنظمة لتن يذ خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة وال سيما يف ما يتعلق
بالعمل واأللشطة اخلاضعة لوالية جلنة مشكالت السلع وطلبت من املنظمة مواصلة عملها هذا.
 -42وأبدت اللجنة تقديرها ملسككامهات اللجنة يف املنتدى السككياسككي الرفيع املسككتوى بشككأن التنمية املسككتدامة يف عامي
 2017و 2018وطلبت من األمالة العمل مع املكتب من أجل إعداد املس ك ك ك ك ك ككامهات الالزمة للمنتدى يف عام  2019حو
موضوع "متك الشعوب وضمان الشمولية واملساواة" باالستناد إىل مناقشات اجللسة العامة.

باء-
-43

برنامج العمل المتعدد السنوات

علما بالتقرير املرحلي عن تن يذ برلامج عمل اللجنة املتعدد السنوات لل ة .2019-2016
أخذت اللجنة ً

قدما يف تن يذها
 -44وأثنت اللجنة على ازدياد األلشطة يف ال ة ال اصلة ب الدورات وشجعت على املضي ً
يف املستقبل.
-45

واستعرضت اللجنة برلامج العمل املتعدد السنوات املق ح لل ة  2021-2018ووافقت عليه.

سابعا -المسائل األخرى
ا
ألف -منصة تعميم التنوع البيولوجي
علما ا وردها من معلومات
-46
ّ
رح بت اللجنة نص ك ك ك ك ك ككة منظمة األغذية والزراعة لتعمي التنوع البيولوجي وأخذت ً
بشأن إلشاء هذه املنصة.

باء-
-47

انتخاب األعضاء الجدد في المكتب

جديدا للجنة.
ئيسا ً
التخبت اللجنة بالتزكية السيد  Fredrik Alferمن السويد ر ً
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 -48والتخبت اللجنة بالتزكية البلدان الستة التالية كأعضاء يف مكتب اللجنة :األرجنت (أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب)؛ جزر سليمان (جنوب غرب احمليط اهلادئ)؛ إري يا (أفريقيا)؛ األردن (الشرق األدىن)؛ إلدوليسيا (آسيا واحمليط
اهلادئ)؛ والواليات املتحدة األمريكية (أمريكا الشمالية).

جيم -الترتيبات الخاصة بالدورة الثالثة والسبعين
 -49أشارت اللجنة إىل أن الدورة الثالثة والسبع للجنة مشكالت السلع ستعقد يف روما يف عام  2020وإىل أن املدير
العام سيحدد املوعد النهائي بالتشاور مع رئيس اللجنة ،وف ًقا لإلجراءات املتبعة.

دال -ما يستجد من أعمال
-50

أعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي اضطلع به الرئيس السيد خالد الطويل من مجهورية مصر العربية.
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