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 أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على للتقليل إىل أدىن حد من 
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A 

 المؤتمر

 األربعون الدورة

 2017 تموز/يوليو 8-3 روما،

 تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكالت السلع 
 (2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، )

 

 موجز

. 2016أكتوبر/تشككرين األو ة  6إىل  4مشكككالت السككلع دورحلا اةادية والسككبعا خالة ال  ة من جلنة عقدت 
لع أسككعار اجتاهات بشكك  رة اجتماع وزاري وُعقد قبل الدو  . املسككتدامة عيةالزرا والتنمية الطويل األجل األسككاسككية ي السكك 

 وترغب اللجنة ي ل ت عناية اجمللس واملؤمتر إىل نتائج مداوالحلا إىل جانب توصياحلا على الشكل التايل:
 

لع األسكككاسكككية ي األجل وزاري بشككك   اجتاهاالجتماع امللخ ص الذي أعد ه الرئيس عن اال (1) ت أسكككعار السككك 
 الطويل والتنمية الزراعية املستدامة

 األسواق العاملية للسلع الزراعية: اةالة الراهنة والتوقعات (2)

 القضايا التنظيمية واملتعلقة بالسياسات (3)

 املسائل املتعل قة بالربنامج (4)

 املسائل املتعل قة باةوكمة (5)
 

 اهتمام مجلس المنظمة المسائل التي تسترعي
  امللخ ص الذي أعد ه الرئيس عن االجتماع الوزاري بش   اجتاهات أسعار الس لع األساسية ي األجل الطويل

 واملرفق باء( 8و 7)ال قرتا   والتنمية الزراعية املستدامة

 (12و 11و 10و 9)ال قرات  األجل القصرية والتوقعات األساسية الس لع ألسواق الراهنة اةالة 
 (14و 13)ال قرتا   املستجدة والقضايا األجل: االجتاهات املتوسطة التوقعات 



C 2017/22 2 

 

 (21)ال قرة  اإلقليمية التجارية العاملية واالت اقات التجارة منظمة ي الزراعية امل اوضات عن املعلومات آخر 

 ج(( 22)ال قرة  السنة الدولية للبقوة( 

 (29و 28و 27و 26و 25)ال قرات  التجارة ودور املناخ بتغري   ةوالزراعة اخلاص األغذية منظمة اس اتيجية 

 املراجع االس اتيجي اإلطار ضمنواألسواق  التجارة جماة ي والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج 
 (38و 37)ال قرتا  

 (41)أ( و 39)ال قرتا   ال وائض لتصريف ال رعية االستشارية اللجنة استعراض 

 (44)ال قرة  د السنوات للجنةبرنامج العمل املتعد 

 
 المنظمة مؤتمرالمسائل التي تسترعي اهتمام 

 لطويلا األجل ي األساسية الس لع أسعار اجتاهات بش   الوزاري االجتماع عن الرئيس أعد ه الذي امللخ ص 
 (باء واملرفق 8و 7 ال قرتا ) املستدامة الزراعية والتنمية

 (12و 11تا  ال قر ) األجل القصرية والتوقعات ساسيةاأل الس لع ألسواق الراهنة اةالة 
 (14ال قرة ) املستجدة والقضايا االجتاهات: األجل املتوسطة التوقعات 

 (19و 18و 17و 16)ال قرات  الغذائي الز راعية: التجارة واألمن الس لع أسواق حالة 
 (21 ال قرة) اإلقليمية التجارية ت اقاتواال العاملية التجارة منظمة ي الزراعية امل اوضات عن املعلومات آخر 
 (()ب22)أ( و 22 ال قرتا ) للبقوة الدولية السنة 
 (24ة ال قر ) التجارة ودور املناخ بتغري   اخلاصة والزراعة األغذية منظمة اس اتيجية 
 (40)ج( و30)ب( و 30)ال قرات  ال وائض لتصريف ال رعية االستشارية اللجنة استعراض 
 (42)ال قرة  السلع مشكالت اسم جلنة 

 
 والمؤتمر جانب المجلس من المقترح اتخاذها اإلجراءات

 إ  اجمللس واملؤمتر مدعوا  إىل القيام مبا يلي:
 .إقرار تقرير الدورة اةادية والسبعا للجنة مشكالت السلع 

 
 :إلى الوثيقة هذه محتوى عن استفسارات أي توجيه ويمكن

 بلحسن بن بوبكر السيد
 السلع مشكالت جلنة أما

 boubaker.benbelhassen@fao.org: اإللك وين الربيد
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 مقدمة -أولا 
 
  2016أكتوبر/تشككككككرين األوة  6إىل  4عقدت جلنة مشكككككككالت السككككككلع دورحلا اةادية والسككككككبعا خالة ال  ة من  -1

من األعضكاء ي  110عضكو من أصكل  100ي املقر  الرئيسكي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ي روما. وقد حضكر الدورة 
منظمة و  والكرسكككي الرسكككويلمن الدوة األعضكككاء ي املنظمة  12وشكككارص بصككك ة مراقب  .2017-2016  ة السكككنتا لاللجنة 

كما .  تا حكوميغري منظمتا  منظمات حكومية دولية و  مخسو وكالتا  متخصككصككتا  و  ألمم املتحدةامنظمات  واحدة من
ميكن و من قطاعي التجارة والزراعة. وزراء الوزراء التجارة ومخسكككككة من وزراء الزراعة وأربعة من نواب حضكككككر الدورة  انية من 

 العنوا  التكككككككايل: ( علىCCP 16/INF/3 ةالوثيقكككككككاالطالع على قكككككككائمكككككككة البلكككككككدا  واملنظمكككككككات املمثلكككككككة ي الكككككككدورة )
http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp71/documents/ar/. 

 
)الرئيسة( وكل  من  Maria Laura da Rochaالربازيل السيدة س رية مكتب اللجنة املؤل ف من سعادة  وواصل -2

 املكتب واليته إىل حا انتخاب األعضاء اجلدد ي األمريكية األرد  وأس اليا وإستونيا وغابو  وماليزيا والواليات املتحدة
 ي هناية الدورة اةالية.

 
  2من املكككادة  9و 8وُأحيطكككت اللجنكككة علمكككا بككك    االشكككاد األورول يشككككككككككككككككارص ي هكككذه الكككدورة مبوجكككب ال قرتا  -3

 من دستور املنظمة.
 
)الرئيس(  اوسلوفاكيرد  وأفغانستا  وإندونيسيا األرجنتا واألاللجنة جلنة صياغة مؤل ة من كل من  وعي نت -4

 .وال لبا وكندا واملكسيك ونيوزيلندا االستوائيةورومانيا وزمبابوي والصا وغينيا 
 
الوثائق  وترد قائمة اللجنة جدوة األعماة واجلدوة الزمين للدورة. ويرد جدوة األعماة ي املرفق ألف. واعتمدت -5

 ي املرفق باء.
 

 بيان المدير العام -ثانياا 
 
 نيابة عن املدير العام. افتتاحيا   ألقى نائب املدير العام )منسق املوارد الطبيعية( بيانا   -6

 

 الوزاري الجتماع عن الرئيس أعّده ملخص -ثالثاا 
 
لع أسككعار اجتاهات بشكك   الرابع الوزاري االجتماع عن الرئيس أعد ه الذي بامللخص اللجنة رح بت -7  ةاسككياألسكك السكك 
 السككككككككيدة لشككككككككعبي  ا بنغالديش مجهورية ي التجارة وزير معايل عرضككككككككه والذي ،املسككككككككتدامة الزراعية والتنمية الطويل األجل ي

Tofail Ahmed.  التقرير هبذاجيم  املرفق ضمن امللخص من نسخة تردو. 
 
 .الواجبة نايةالع إيالئها على املنظمة وحث ت الرئيس ملخ ص ي املطروحة القضايا أمهية على اللجنة وشد دت -8
 

http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp71/documents/ar/
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 األسواق العالمية للسلع الزراعية: الحالة الراهنة والتوقعات -رابعاا 
 

 األجل القصيرة والتوقعات األساسية الّسلع ألسواق الراهنة الحالة -ألف
 
 .رئيسيةال والزراعية الغذائية األساسية الس لع بش   والتوقعات األسواق بتقرير حالة علما   اللجنة أخذت -9
 

 علي جمايل الرصكككككككد والتوقعات اخلاصكككككككة ب سكككككككواق السككككككك   املنظمة به تقوم الذي العمل أمهية على اللجنة وشكككككككد دت -10
ي جماة  تنريةمسككككك قرارات الختاذو  األسكككككواق ي لتحسكككككا الشككككك افية خاصكككككة العاملي، الغذائي األمن إىل بالنسكككككبة األسكككككاسكككككية
 .السياسات

 
 التقييمو  الرصكككككد عملييت لتحسكككككا جهودهم تكثيف إىل اآلخرين املصكككككلحة حابوأصككككك اةكومات اللجنة ودعت -11

لع على والطلب للعرض  شسككا ي يسككاهم امب املناسككب الوقت ي للعموم النتائج وإلتاحة والزراعية الغذائية األسككاسككية السكك 
 .املتخذة اإلجراءات وتنسيق األسواق ي الش افية

 
 الس لع أسواق ي اضطرابات ميكن أ  حيدث إجراء أي تداعيات ي بعناية لن ظرا على اةكومات اللجنة وشج عت -12

 .األسعار تقل بأ  يتسبب ي و  التجارية والتدفقات األساسية

 
 المستجدة والقضايا التجاهات: األجل المتوسطة التوقعات -باء

 
 لتعاو ا ومنظمة والزراعة األغذية ظمةمن عن الصككادرة األجل املتوسككطة باإلسككقاطات بارتياح علما   اللجنة أخذت -13

 .اصة بالسياساتاخل القرارات ي به لالس شاد املنجز العمل وفائدة جدوى على وأثنت االقتصادي امليدا  ي والتنمية
 

  القتصاديا امليدا  ي والتنمية التعاو  ومنظمة والزراعة األغذية منظمة باالقائمة  بالشراكة اللجنة وأشادت -14
 .املنظمتا با املش كة الزراعية التوقعات تقريرالنسخة السنوية من  إصدار أجل من
 

 القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات  -اا خامس
 

 الغذائي واألمن التجارة: 2016-2015 الفترة في الّزراعية الّسلع أسواق حالة -ألف
 

 .ائجنت من تضم نه مبا علما   وأخذت الزراعية الس لع قأسوا حالة تقرير من 2016-2015 بإصدار اللجنة رح بت -15
 

 تنطوي ملا أفضل لشلي إلجراء النامية للبلدا  واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز إىل اةاجة على اللجنة وشد دت -16
   .والتغذية الغذائي األمن إىل بالنسبة وفرص انعكاسات من الصلة ذات والسياسات التجارة عليه
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 اقواالتسكككككككككك املواءمة يعز ز مبا السككككككككككياسككككككككككات بشكككككككككك   اةوار لتيسككككككككككري النامية البلدا  مبسككككككككككاعدة اللجنة صككككككككككتوأو  -17
 .بالتجارة املتصلة والسياسات واألطر الزراعية التنمية اس اتيجيات با
 

 واملتصككلة ةلتجاريا العمليات ي املشككاركة من تتمكن لكي النامية للبلدا  املسككاعدة من مزيد تقدمي اللجنة وطلبت -18
 أهداف شقيق إىل ا البلد سعي مع اتالعملي   هذه ساقات   على حرصا   األطراف واملتعدد اإلقليمي املستويا على بالتجارة

 .الصدد هبذا جهودها وملؤازرة العاملية، التجارة منظمة ي األطراف املتعددة والعملية الغذائي األمن
 

 شكالتم جلنة اجتماعات دورة مع الزراعية الس لع أسواق حالة تقرير جإنتا  دورة مواءمة على اللجنة ووافقت -19
 .للجنة املقبلة الدورات خالة املوضوع هذا مناقشة ي بالتوس ع وأوصت الس لع

 
  العالمية التجارة منظمة في الزراعية المفاوضات عن المعلومات آخر -باء

 اإلقليمية التجارية والتفاقات
 

 الت اقاتا وبشككككككك   الزراعة بشككككككك   العاملية التجارة منظمة م اوضكككككككات عن املتاحة املعلومات ربآخ اللجنة رح بت -20
 .اإلقليمية التجارية

 
 لتجاريةا امل اوضات ي مشاركة فعالة البلدا  مشاركة جلأ من املنظمة تقدمه الذي الدعم إىل اللجنة وأشارت -21

 عقد سريوتي القدرات وتنمية قاعدة األدلة إتاحة خالةمن  كبذل القيام على وشج عتها التجارية السياسات وصياغة
 .للحوار منتديات

 
 للبقول الدولية السنة -جيم

 
 :اللجنة إ    -22
 

 تغري مع التكي فو  والتغذية والصككككحة واملنافع البيئية الغذائي واألمن االسككككتدامة ضككككما  ي البقوة مبسككككامهة أقر ت )أ(
 .آثاره من والتخ يف املناخ

 العام الرأي لتوعية 2016 عام للبقوة الدولية السككنة خالة من املتاحة ال رصككة انتهاز على اةكومات ج عتوشكك )ب(
 .واستهالكها ةالبقو  إنتاج لتشجيع هاوتطبيق مناسبة وبرامج سياسات وضعول للبقوة املتعددة املنافعب

 بقوة،ال جماة ي العمل مواصككككككككككلة ة  كاف    املعنيا املصككككككككككلحة وأصككككككككككحاب واألعضككككككككككاء املنظمة من كل    إىل وطلبت )ج(
 .2016 سنة بعد ما هلا ال ويج ذلك ي مبا
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 المسائل المتعّلقة بالبرنامج  - سادساا 
 

 التجارة ودور المناخ بتغيرّ  والزراعة الخاصة األغذية منظمة استراتيجية -ألف
 

. عنها املنبثقة الثالث لنتائجا وأقرت املناخ، تغريب اخلاصة املنظمة باس اتيجية املتعلقة املناقشة بوثيقة اللجنة رحبت -23
 والتحديات زراعةوال األغذية با القائمة الصلة ي املنظمة تؤديه الذي العاملي الدور تعكس أ  هذه الوثيقة إىل وأشارت

 .املناخ تغري يطرحها اليت
 

 األساسية لسلعا ب سواق الصلة ذات ضايابالق شيط أ  من األمانة االس اتيجية مُتكِّن أ  إىل اللجنة وتطلعت -24
 فضال   آثاره، حدة نم والتخ يف املناخ تغري مع التكي ف با التآزر أوجه تستكشف وأ  الزراعية، املنتجات ي والتجارة

 .البلدا  با التعاو  توطيد عن
 

 االس اتيجي إلطارا ضمن ُتدرَجس املناخ بتغري اخلاصة باالس اتيجية املتصلة العمل خطة أ  إىل اللجنة وأشارت -25
  املوظ ا يثح من وقدرات موارد من املنظمة شتاج إليه ملا ت صيل إعدادها سيتم اليت العمل خطة ي وسريد. املراجع

 .االس اتيجية تن يذل
 

  بناء   ،لدا الب مبساعدة املعنيا، املصلحة أصحاب مع بالتعاو  املنظمة، تقوم أ  أمهية على اللجنة وشد دت -26
 املتكاملة هجوالنُ  دامةاملست بالزراعة للنهوض ال نية قدراحلاتطوير و  املؤسسية وعملياحلا أطرها تعزيز أجل من طلبها، على

 املناخ تغري مع لتكي فا جماة ي الزراعة قطاع احتياجات معاجلة ذلك ي مبا املناخ، لتغري للتصدي القطاعات با املش كة
 .باريس اقات  مبوجب وطنيا   احملددة املسامهات ي جاء ما حنو على آثاره حدة من بالتخ يف املتعلقة وإمكاناته

 
 السلع أسواقو  والتجارة املناخ تغري با القائمة الصالت بش   التحليل من مزيد إىل حاجة هناص أ  اللجنة ورأت -27

 .الغذائي واألمن األساسية
 

 التجارة ومنظمة املناخ تغري بش   اإلطارية املتحدة األمم ات اقية مع لتعاو ا مواصلة على املنظمة اللجنة وشجعت -28
 الثغرات عاجلةمب عملها، ونطاق واليتها حدود وي موضوعية بطريقة القيام، أجل من املعنية املنظمات من وغريها العاملية

 السلع جتارة على ناخامل تغري آلثار األدلة على والقائمة الكمية التقييم عمليات من املزيد إىل واةاجة على مستوى املعارف
 .وقياسها األساسية بالسلع اخلاصة اآلثار شليل ذلك ي مبا القطري، املستوى على األساسية

 
 أفريقيا خاصة ل ة،خمت أقاليم ي التزايد ي اآلخذة اجل اف وجاتمل أكرب اهتمام إيالء املنظمة إىل اللجنة وطلبت -29

 قادرة أعشاب وأنواع أصناف اعتمادجماة اإلدارة املستدامة ملوجات اجل اف عرب  ي ألعضاءل دعمتقدمي الو  األدىن، والشرق
   .واألمراض واآلفات اجل اف مقاومة على
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 الوقت نم يك ي ما لألعضاء يتيح مبا املناسب، الوقت ي الوثائق نشر ضما  على املنظمة اللجنة وحثت -30
 .والتشاور للتحضري

 
 والثالثين الثامنة الدورة بين المشترك الجتماع تقرير -باء

 للجماعة األربعين والدورة الصلبة باأللياف المختصة الدولية الحكومية للجماعة
 المماثلة واأللياف والتيل بالجوت المختصة الدولية الحكومية

 
 باأللياف ملختصةا الدولية اةكومية اعةللجم والثالثا الثامنة الدورة با املش ص االجتماع تقرير اللجنة أقرت -31

 .املماثلة واأللياف والتيل باجلوت املختصة الدولية اةكومية للجماعة األربعا والدورة الصلبة
 

 بالشاي المختصة الدولية الحكومية للجماعة والعشرين الثانية الدورة تقرير -جيم
 

 .بالشاي املختصة الدولية اةكومية عةللجما والعشرين الثانية الدورة تقرير اللجنة أقرت -32
 

 الزيتية وروالبذ واألرز؛ اةبوب؛ أي) بالسلع األخرى املختصة اةكومية اجلماعاتسائر  إ  إىل اللجنة وأشارت -33
 عند" فقط جتتمع أ  ينبغي( واةمضيات االستوائية؛ وال اكهة واملوز األلبا ؛ ومنتجات واللحوم والدهو ؛ والزيوت
 اق اح تقدمي ىلإ البلدا  ودعت السلع، مشكالت للجنة السبعا الدورة تقرير ي إليه مشار هو ما حنو على ،"االقتضاء

 .االستوائية وال اكهة باملوز املختصة الدولية اةكومية اجلماعة الستضافة
 

 .لعبالس املختصة دوليةال اةكومية اجلماعات أمهية على ،3-6و 2-6 البندين ي النظر عند أيضا، اللجنة وشددت -34
 

  واألسواق التجارة مجال في والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج -دال
 المراجع الستراتيجي اإلطار ضمن

 
  األسواقو  التجارة جمايل يمن إجنازات من خالة عملها  املنظمة هتحقق مبا التقدير مع علما   اللجنة أخذت -35
 .2015-2014 ال  ة خالة من
 

 .واألسواق التجارة جمايل ي املستقبل ي املنظمة عمل ي تؤثر قد اليت احملددة واالجتاهات بالتطورات اللجنة قرتوأ -36
 

 الواردة) األسواقو  التجارة قطاعي ي املنظمة عمل إىل بالنسبة احملددة الرئيسية األولويات وأقرت اللجنة ودرست -37
 األجل ملتوسطةا اخلطة وإعداد االس اتيجي اإلطار مراجعة إطار ي فيها النظر ةمواصل يتعا   واليت( CCP 16/7 الوثيقة ي

 .2021-2018 لل  ة
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 :اللجنة فإ  ذلك، إىل وباإلضافة -38
 

 وأسكعار التجارةو  االسكتثمارات تدفق با القائمة الروابط دراسكة وضكرورة الزراعة قطاع ي االسكتثمار ب مهية أقرت (أ)
 األساسية؛ السلع

  ك ولوية  التجارية السككككككككككككككياسككككككككككككككات بشكككككككككككككك   ةالكمي   املعلومات من منهجية جمموعة إىل باةاجة علما وأخذت (ب)
 .واألسواق التجارة إطار ضمن عملمن أولويات ال

 
 المسائل المتعّلقة بالحوكمة  - سابعاا 

 
 الفوائض لتصريف الفرعية الستشارية اللجنة استعراض -ألف

 
 :ييل ما على اللجنة وافقت -39
 

 روما ي نعقدت أ ( ال رعية اللجنة) ال وائض لتصككككككككككككريف ال رعية االسككككككككككككتشككككككككككككارية اللجنة الجتماعات ينبغي (أ)
 ".االقتضاء عند"

 تقييم للجنة، الداخلية الالئحة من من املادة األوىل 4بال قرة  عمال ،السككككككلع مشكككككككالت جلنة ملكتب ينبغي (ب)
يتعا  عليه  الذي العام املدير إىل توصكككككككككية ورفعد اللجنة ال رعية ما يربر ظاهريا  طلب انعقا هناص كا   إذا ما

 .ممكن وقت ب سرع االجتماع عقد عندها ينبغي باإلجياب، الرد كا   وإذا. هبذا الش   هنائي قراراختاذ 
 ةجلن أمانة ضكككيفتسكككت اليت للمنظمة التابعة واألسكككواق التجارة شكككعبة ي روما ي األمانة مقر يكو  أ  ينبغي (ج)

 .بالسلع املختصة الدولية اةكومية اجلماعات وأمانات السلع مشكالت
 

 التابع لزراعةوا األغذية عن املبكر واإلنذار لإلعالم العاملي النظام تُبل غ أ  على املاحنة اجلهات اللجنة وحثت -40
 بش   الت اصيل لكذ ي مبا ،ذا الش  هب قرارات اختاذ فور غذائية معونة تقدمي بني تها( لإلعالم العاملي النظام) للمنظمة

 اجلهات املاحنة  اللجنة حثتكما  .الغذائية للمعونة املتوقع واالستخدام اهلبة، تقدمي وطريقة ستقدم، اليت األساسية السلع
 النقدية ةالغذائي ملعونةا قيمة إمجايل ذلك ي مبا نقد، إىل العينية الغذائية املعونة شويل بش   الحقة بيانات تقدمي على

 .نقد إىل الغذائية املعونة شويل عملية خالة من مجعها يتم اليت األمواة واستخدام
 

 ك اءة  ألكثرا األسلوب شديد أجل من العاملي األغذية برنامج مع باالش اص العمل املنظمة إىل اللجنة وطلبت -41
واإلنذار املبكر  ، على أنه جيوز للنظام العاملي لإلعالمهاعن واإلبالغ الغذائية املعونة شحنات رصد ملواصلة وتطبيقه وفعالية

   عن األغذية والزراعة أ  يتوىل عملييت الرصد واإلبالغ.
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 السلع مشكالت لجنة اسم -باء
 

 .السلع مشكالت كلجنة  امسها على اإلبقاء اللجنة قر رت -42
 

  العمل برنامج عن تقرير :السلع مشكالت للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج -جيم
  المتعدد العمل برنامج ومشروع 2016-2012 للفترة السنوات المتعدد

 2019-2016 للفترة السنوات
 

 .2016-2012 لل  ة السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج تن يذ عن املرحلي بالتقرير علما اللجنة أخذت -43
 

 وارد هو ما حنو علىعليه  ووافقت ،2019-2016 لل  ة  حاملق السنوات املتعدد العمل برنامج اللجنة واستعرضت -44
مع إدخاة التعديالت اليت ات قت عليها اللجنة )ويرد برنامج العمل املتعدد السنوات املراجع  CCP 16/8 الوثيقةب لحقامل ي
 هبذا التقرير(. املرفق داةي 
 

 المسائل األخرى  -ثامناا 
 

 تبالمك في الجدد األعضاء انتخاب -ألف
 

 .للجنة جديدا   العربية، رئيسا   مهورية مصرجل املمثلية الدائمة من الطويل خالد السيد بالتزكية اللجنة انتخبت -45
 

 والبحر الالتينية كاأمري) األرجنتا: اللجنة مكتب ي ك عضاء  التالية الستة البلدا  بالتزكية اللجنة وانتخبت -46
 ؛(أوروبا) والسويد ؛(أفريقيا) الكونغو ومجهورية ؛(الشمالية أمريكا) وكندا ؛(اهلادئ يطاحمل غرب جنوب) وأس اليا ؛(الكارييب
 (.آسيا) وتايلند

 
 والسبعين الثانية بالدورة الخاصة الترتيبات -باء

 
 املدير أ إىل و  2018 عام ي روما ي ستعقد السلع مشكالت للجنة والسبعا الثانية الدورة أ  إىل اللجنة أشارت -47

   .املتبعة لإلجراءات وفقا اللجنة، رئيس مع بالتشاور النهائي املوعد سيحدد العام
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 المرفق ألف
 

 السلع مشكالت للجنة والسبعين الحادية الدورة جدول أعمال
 

 المسائل التنظيمية - 1
 اعتماد جدوة األعماة واجلدوة الزمين 1-1 
 تعيا جلنة الصياغة 1-2 

 
  بيان المدير العام - 2

 
  ملخص أعّده الرئيس عن الجتماع الوزاري - 3

 
 األسواق العالمية للسلع الزراعية: الحالة الراهنة والتوقعات - 4

 
 اةالة الراهنة ألسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل 4-1 

 
 التوقعات املتوسطة األجل: االجتاهات والقضايا املستجدة 4-2 

 
 نظيمية والمتعلقة بالسياساتالقضايا الت - 5

 
 : التجارة واألمن الغذائي2016-2015حالة أسواق السلع الزراعية ي ال  ة  5-1 
 آخر املعلومات عن امل اوضات الزراعية ي منظمة التجارة العاملية واالت اقات التجارية اإلقليمية 5-2 

 
 السنة الدولية للبقوة 5-3 

 
 برنامجالمسائل المتعلقة بال - 6

 
 اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ ودور التجارة 6-1 
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تقرير االجتماع املشكككك ص با الدورة الثامنة والثالثا للجماعة اةكومية الدولية املختصككككة باأللياف  6-2 
 لياف املماثلةالصلبة والدورة األربعا للجماعة اةكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأل

 
 تقرير الدورة الثانية والعشرين للجماعة اةكومية الدولية املختصة بالشاي  6-3 

 
 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة ي جماة التجارة واألسواق ضمن اإلطار االس اتيجي املراجع 6-4 

 
 المسائل المتعلقة بالحوكمة - 7

 
 ل رعية لتصريف ال وائضاستعراض اللجنة االستشارية ا 7-1 

 
 اسم جلنة مشكالت السلع 7-2 

 
برنامج العمل املتعدد السكنوات للجنة مشككالت السكلع: تقرير عن برنامج العمل املتعدد السكنوات  7-3 

 2019-2016ومشروع برنامج العمل املتعدد السنوات لل  ة  2016-2012لل  ة 
 

 المسائل األخرى - 8
 اجلدد ي املكتب  انتخاب األعضاء 8-1 

 
 ال تيبات اخلاصة بالدورة الثانية والسبعا 8-2 

 
 أية مسائل أخرى 8-3 

 
 اعتماد التقرير - 9
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 المرفق باء
 

 قائمة بالوثائق
 

 العنوان رمز الوثيقة
 

CCP 16/1 Rev.1 جدوة األعماة املؤقت واملالحظات عليه 
CCP 16/2 ساسية والتوقعات القصرية األجل اةالة الراهنة ألسواق السلع األ 
CCP 16/3 التوقعات املتوسطة األجل: االجتاهات والقضايا املستجدة 
CCP 16/4  التجارة واألمن الغذائي2016-2015حالة أسواق السلع الزراعية لل  ة : 
CCP 16/5 اخليارات املتاحة لتسخري التجارة باعتبارها آلية للتكيف مع تغري املناخ 

CCP 16/6  اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ 
CCP 16/7  برنكككككككامج عمكككككككل منظمكككككككة األغكككككككذيكككككككة والزراعكككككككة ي جمكككككككاة التجكككككككارة واألسككككككككككككككواق 

 ضمن اإلطار االس اتيجي املراجع
CCP 16/8  برنامج العمل املتعدد السككككنوات للجنة مشكككككالت السككككلع: تقرير عن برنامج العمل

ومشكككككككروع برنامج العمل املتعدد السكككككككنوات  2016-2012لل  ة  املتعدد السكككككككنوات
 2019-2016 لل  ة

CCP 16/9  استعراض اللجنة االستشارية ال رعية لتصريف ال وائض 
CCP 16/10 Rev.1 
English only 

 اسم جلنة مشكالت السلع
 

 وثائق المعلومات
 

 

CCP 16/INF/1 
Rev.1 

 اجلدوة الزمين املؤقت

CCP 16/INF/2 
Rev.1 

 قائمة بالوثائق

CCP 16/INF/3  القائمة املؤقتة باملندوبا 
CCP 16/INF/4 بيا  االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االشاد األورول ودوله األعضاء 
CCP 16/INF/5 بيا  املدير العام 
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CCP 16/INF/6  اقككات يككة وات ككعن امل ككاوضكككككككككككككككات الزراعيككة ي منظمككة التجككارة العككامل املعلومككاتآخر
 اإلقليمية  التجارة

CCP 16/INF/7 السنة الدولية للبقوة 
CCP 16/INF/8  تقرير االجتماع املشككككككككككككك ص با الدورة الثامنة والثالثا للجماعة اةكومية الدولية

املختصككككة باأللياف الصككككلبة والدورة األربعا للجماعة اةكومية الدولية املختصككككة 
نوفمرب/تشككككككككككككككرين  27- 25مككاثلككة )بوغوتككا، كولومبيككا، بككاجلوت والتيككل واألليككاف امل

 (2015الثاين 
CCP 16/INF/9  تقرير الدورة الثانية والعشككككككككككككرين للجماعة اةكومية الدولية املختصككككككككككككة بالشككككككككككككاي

 (2016مايو/أي ار  27 – 25)ناي اشا، كينيا، 
CCP 16/INF/10 عار ة األجل ألسكككمذكرة م اهيمية عن االجتماع الوزاري بشككك   االجتاهات الطويل

أكتوبر/تشكككككرين  3)روما، إيطاليا،  السكككككلع األسكككككاسكككككية والتنمية الزراعية املسكككككتدامة
 (2016األو ة 

CCP 16/INF/11  ملخص رئيس االجتماع الوزاري بشكككك   االجتاهات الطويلة األجل ألسككككعار السككككلع
 األساسية والتنمية الزراعية املستدامة 
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 المرفق جيم
 

 األجل الطويلة التجاهات بشأن الرابع الوزاري اعالجتم رئيس ملخص
 المستدامة الزراعية والتنمية األساسية السلع ألسعار

 
 ، وزير التجارة في بنغالديشTofail Ahmedمقّدم من معالي السيد 

 
 ، نائب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةMaria Helena Semedoسعادة السيدة 
 ، رئيسة جلنة مشكالت السلعMaria Laura da Rochaسعادة الس رية 

 السادة معايل الوزراء وسعادة الس راء
 السادة املندوبو  والضيوف الكرام

 السادة أعضاء أمانة جلنة مشكالت السلع
 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 
سية ت الطويلة األجل ألسعار السلع األسايسر ين أ  أطلعكم اليوم على نتائج االجتماع الوزاري بش   االجتاها 

 والتنمية الزراعية املستدامة الذي ُعقد باألمس هنا ي منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(.
 
وقد شارص زهاء عشرو  من الوزراء ونواب الوزراء ي هذا االجتماع باإلضافة إىل عدد من االشادات واملنظمات  

قشنا معا  قضايا هامة على غرار االعتماد على السلع وتنويعها وال كيبة الدولية لتجارة الدولية والقطاع اخلاص. وقد نا
 األغذية. وتطر قنا ي مداوالتنا أيضا  إىل تغري املناخ مبا ي ذلك دور التجارة ك داة للتكي ف. وحبثنا كذلك ي السبل 

 ة.اليت ميكن من خالهلا للتجارة وللسياسات األخرى أ  شس ن التغذي
 
 وأود  أ  أنتهز هككذه ال رصكككككككككككككككة ألتوجككه بككالشكككككككككككككككر إىل كككل  من منظمككة األغككذيككة والزراعككة وسككككككككككككككعككادة املككدير العككام  

السككككككيد غرازيانو دا سككككككيل ا لعقدمها هذا االجتماع. فهو يشككككككك ل بالنسككككككبة إىل العديد من البلدا  منتدى هاما  لتبادة اآلراء 
 لع األساسية الزراعية وبتجارحلا.ولتشاطر التجارب ي جماة السياسات اخلاصة بالس

 
وهذا االجتماع الذي كا  على شكل موائد مستديرة قد شك ل فرصة للمناقشات الت اعلية وشارص فيه وزراء  

الزراعة والتجارة. وإين شخصيا  أرح ب هبذه اخلطوة السب اقة اليت أغنت مناقشاتنا وجعلت حوارنا بن اء  وواِعدا . وكا  تبادة 
 عن سياساتنا الرامية إىل التصدي ملسائل أساسية هاما  للغاية.املعلومات 

 
عن حوارنا باألمس عدد من النقاط اهلامة اليت يسر ين أ  ألقي الضوء على بعض منها ي تقريري هذا  انبثقوقد  

 املرفوع إليكم.
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 بالنسبة إىل النمو ؤدي دورا  هاما  وتتعلق النقطة األوىل باالعتماد على السلع األساسية. فالسلع األساسية الزراعية ت 

ي البلدا  النامية. وميكن ةركة أسعار السلع األساسية أ  تؤثر بشكل كبري على سبل عيش أصحاب اةيازات الصغرية 
 وال قر واألمن الغذائي، فضال  عن اقتصادات البلدا  املعتمدة على السلع األساسية.

 
الزراعة   أساسيتا للحد من اعتماد البلدا  على السلع األساسية ولتنويعواعُتربت إضافة القيمة والتنويع آليتا 

 واةد من التعر ض للمخاطر.
 
وتوص لنا ي ختام مناقشاتنا إىل شديد مسار إلضافة القيمة يعتمد على شسا البىن التحتية وبناء القدرات خاصة  

اصة ى اةاجة إىل ال ويج جملموعات املزارعا والتعاونيات اخلمن خالة الشراكات با القطاعا العام واخلاص. وشد دنا عل
 هبم وإىل استهداف املزارعا وصقل مهاراحلم ي ما يتعلق باألعماة التجارية والتسويق.

 
ومن ش   تعاونيات املزارعا، من خالة زيادة اةجم وشقيق قيمة مضافة وتسويق املنتجات، أ  تعزز قدرة  

أ  يتيح فرصا   ،االئتماناتغرية على املقايضة ي األسواق. وهذا من ش نه، إىل جانب اةصوة على أصحاب اةيازات الص
 ألصحاب اةيازات الصغرية واألعماة التجارية الصغرية للتكامل ي سالسل القيمة واةد من اعتمادهم على السلع 

 الزراعية الرئيسية.
 
غالة. وت ثرياته  املناخ حيدث تغيريا  ي ظروف اإلنتاج الزراعي ويهدد الوتتعلق النقطة الثانية بتغري  املناخ. فتغري   

ات خاصة بالنسبة إىل تغري  املناخ على شدي لت ثرياتبدأت تتجلى بال عل ي العديد من البلدا . وسوف ينطوي التصدي 
لك بالنسبة إىل اإلضاي الناجم عن ذالبلدا  اليت توجد فيها جمموعة كبرية من أصحاب اةيازات الصغرية نظرا  إىل الضغط 

 األسر الضعي ة أصال .
 
وقد الحظنا أ   السعي إىل شقيق النمو املستدام لإلنتاجية هو م تاح اةل  للتعاطي مع الطلب املتزايد والتنافس  

ات والتدابري اسعلى املوارد الشحيحة والتصدي لتغري املناخ. وستشكل التجارة كذلك أداة هامة، ضمن نطاق جمموعة السي
 األوسع، ملواجهة تغري  املناخ.

 
ومن با اجملاالت السياساتية ذات األولوية هناص االستثمارات املتجددة ي البحث والتطوير واالبتكار واعتماد  

 أصحاب اةيازات الصغرية على حنو أكرب على املمارسات املستدامة. وشد د املشاركو  أيضا  على ضرورة مؤازرة جهودهم
الرامية إىل وضع سياسات وطنية تست يد من ميزاحلم املقارنة ومصممة خصيصا  للتصدي للتحديات املاثلة أمامهم والناشئة 

 عن تغري املناخ.
 
أما النقطة الثالثة، فتتعلق ببيئة السياسات التجارية. وأشار املتحدثو  ي مداخالحلم إىل أمهية التجارة واالت اقات  

 إىل األمن الغذائي وسل طوا الضوء على دور التجارة كعامل مساعد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.التجارية بالنسبة 
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وأشري إىل أ   منو التدفقات التجارية أمر مرغوب فيه ألغراض التنمية والنمو االقتصادي. وإ   التدابري اليت تؤدي  
اري قيود على الصادرات، إمنا تقو ض الثقة ي النظام التجإىل تشوهات ي األسواق، مبا ي ذلك اإلعانات للصادرات وال

 العاملي. وكانت هناص إشارة إىل أمهية النتائج املنبثقة عن االجتماع الوزاري ملنظمة التجارة العاملية ي نريول العام ال ائت.
 
تة من التنمية ت او وسوف تساهم التحسينات اإلضافية ي تعزيز النظام التجاري. ومع بلوغ البلدا  مراحل م 

 الزراعية، ال بد  للسياسات التجارية من مراعاة االحتياجات املختل ة لتلك البلدا .
 
وتتعلق النقط األخرية اليت أود  طرحها بالتغذية. فقد خل صنا ي هناية مناقشاتنا إىل أ   األمناط الغذائية هي حلقة  

ل طنا الضوء أيضا   تتيحها التجارة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية وسالوصل با التجارة والتغذية. وحبثنا ي ال رص اليت
 على املخاطر.

 
فالتجارة تسكككككاعد على توسكككككيع اخليارات املتاحة للمسكككككتهلكا من خالة أغذية أكثر تنوعا  وأمنا  وأفضكككككل جودة.  

 لكن   ة خماوف أيضا  إزاء ازدياد فرص اةصوة على أغذية مغذية بقدر أقل .
 
 وتؤثر التجارة على النقص التغذوي وعلى البدانة بطرق خمتل ة و ة حاجة إىل إجراء شليالت خاصة بكل بلد  

من البلدا  قبل إصدار توصيات على مستوى السياسات. وقد يساعد ي ذلك اعتماد مبادئ قائمة على أسس علمية 
 اجلودة وعلى سالمة األغذية.ومستندة بدورها إىل الدستور الغذائي، فضال  عن التشديد على 

 
ن إشكراص وملزيد م -كالزراعة والصكحة والتجارة   -وال يزاة هناص هامش لتحسكا التنسكيق مع اإلدارات اةكومية  

 أصككككككككككككككحككاب املصككككككككككككككلحككة املعنيا على امتككداد النظككام الغككذائي. ويُعككد  توسككككككككككككككيم األغككذيككة من األمثلككة على التككدابري املكم لككة 
 با التجارة والتغذية.

 
 وإين لعلى أمت  الثقة من أ   هذه اللجنة سوف ت خذ هذه األبعاد بعا االعتبار. 
 
وامسحوا يل أ  أتوجه بالشكر إىل السيد غرازيانو دا سيل ا على التنظيم املمتاز هلذا االجتماع الوزاري الرابع بش    

 السلع األساسية.
 

 سعادة السيدة نائب املدير العام،
 جلنة مشكالت السلع،سعادة السيدة رئيسة 

 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

 شكرا  لكم مجيعا  على حسن اإلصغاء وأمتىن لدورتكم النجاح.
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 المرفق دال
 

 2019 – 2016برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع للفترة 
 

 األهداف العامة للجنة مشكالت السلع -أّولا 
 2019-2016للفترة 

 
 جتري اللجنة عمليات اسكككككتعراض دورية ملشككككككالت السكككككلع ذات الطابع الدويل، وتعد دراسكككككات واقعية وت سكككككريية -1

عن اةالة العاملية للسككككككككككلع، وذلك بغية توجيه إجراءات مت ق عليها من قبل الدوة األعضككككككككككاء واملنظمة. وتسككككككككككدي اللجنة 
ية والتجارية ، والسكككياسكككات الزراعالزراعية ة ي ما يتعلق ب سكككواق السكككلعاملشكككورة للمجلس بشككك   برنامج العمل العام للمنظم

 ملية املنحىعوالقضككككككايا الناشككككككئة املتعلقة باألسككككككواق والتجارة. وتوفر اللجنة مشككككككورة قائمة على األدلة كما ترفع توصككككككيات 
 صها.ن نطاق اختصااملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات الواقعة ضمب ما يتعلقفي إىل املؤمتر

 
 2019-2016النتائج المتوخاة في الفترة  -ثانياا 

 
 وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية الستراتيجية -ألف

 
 :النتيجة -2
 

 ئلحمددة بشككككككككككككك   املسكككككككككككككاوهيكليات تنظيمية وميزانيات واضكككككككككككككحة وأولويات وبرامج  اسككككككككككككك اتيجيةلدى املنظمة 
 ا.ذات الصلة بوالية اللجنة واختصاصاحل

 
 :املؤشرات والغايات -3
 

 .من الدورات العادية للجنة جزءا   اخلاصة ب سواق السلع والسياساتموجز عن املستجدات  تقدمي يشك ل •
تنظر اللجنة ي دورحلا اةادية والسكككككبعا ي شليل وضكككككع السكككككلع الزراعية ي العال )حالة أسكككككواق السكككككلع الزراعية  •

 (.2016 – 2015لل  ة 
 لس.االس اتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ي تقرير اجمل باإلطار املتعل قةت توصياترد ال •

 
 : املخرجات -4
 

براجمها وميزانيتها املنظمة وأولوياحلا و  اسكك اتيجيةرفع توصككيات واضككحة ودقيقة وتوافقية عن إعداد تقرير للجنة مع 
 متينة يستند إليها إلعطاء توجيهاته واختاذ قراراته.شكل قاعدة مما يلكي ينظر فيها اجمللس، 
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 :األنشطة -5
 

 .استعراض الوضع الراهن ي جماالت اختصاصاحلا، مبا ي ذلك املسائل اليت تعين بشكل خاص اجملتمع الدويل •
ء ااسكككتعراض قرارات وتوصكككيات صكككادرة عن منتديات عاملية وإقليمية أخرى معنية بالسكككلع وتداعياحلا على األعضككك •

 واملنظمة.
 استعراض قرارات وتوصيات صادرة عن أجهزة رئاسية ودستورية وجلا  فرعية أخرى ي ال او. •
 .استعراض تن يذ برنامج العمل وامليزانية ي اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاص اللجنة •
واألولويات والربامج  ةاالس اتيجيصياغة توصيات واضحة وتوافقية وحسنة التوقيت وحمكمة وقابلة للتن يذ بش    •

 اخلاصة بالسلع والتجارة ضمن اإلطار االس اتيجي املراجع.وامليزانية ي اجملاالت 
 ، على النحو املالئم، ي جماالت اختصاص اللجنة.أحداثتنظيم  •

 
 إسداء المشورة حول المسائل العالمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات -باء

 
 :النتيجة -6
 

اسككتنادا إىل توصككيات اللجنة ومع مراعاة األولويات واخلصككوصككيات اإلقليمية، و  ،خالة املؤمتر تسككدي املنظمة من
مشككورة واضككحة وجمدية وم يدة بشكك   املسككائل الرئيسككية التنظيمية واملتصككلة بالسككياسككات اليت تواجه العال واألقاليم 

 اختصاصاحلا. جماالتوكل من الدوة األعضاء، وذلك ضمن 
 
 :غاياتاملؤشرات وال -7
 

 األعضككككاء قيمة من مداوالت اللجنة، وذلك باسككككتخدام املشككككورة والتوصككككيات املسككككتخلصككككة لالسكككك شككككاد هبا حيقق •
 .ي اإلجراءات والسياسات احمللية

املتصكككككككلة التنظيمية و  العامليةبشككككككك   املسكككككككائل موج هة حنو اإلجراءات تتضكككككككمن تقارير اللجنة توصكككككككيات واضكككككككحة و  •
 .بالسياسات

ة يات واضككحة وحمددة ي التوقيت املناسككب إىل املؤمتر بشكك   املسككائل العاملية التنظيمية واملتصككلتوصكك اللجنة ُتصككدر •
 .بالسياسات ي جماالت اختصاصها

توصيات اللجنة اليت اعتمدحلا منتديات دولية أخرى، ال سيما املنتدى السياسي الرفيع املستوى ملتابعة واستعراض  •
من جانب منتدى اجمللس االقتصككككككككككككككادي  خطة عمل أديس أباباومتابعة ، 2030خطة التنمية املسككككككككككككككتدامة لعام 

 واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية.
 
 : املخرجات -8
 

 ات.بش   األطر واآلليات والصكوص التنظيمية واملتصلة بالسياس املنظمة رفع توصيات واضحة وتوافقية ملؤمتر
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 :األنشطة -9
 

 .سائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات والناشئة عن مداوالت اللجنةرفع تقرير إىل املؤمتر عن امل •
 .الدولية ذات الصلة ي جماالت اختصاص اللجنة والعمليات استعراض حالة االت اقات والصكوص •
العمل على معاجلة القضكككايا اجلديدة واملسكككتجدة والتوصكككية بسكككياسكككات وخيارات حمتملة لعمل األعضكككاء واملنظمة  •

 اب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين.أصحو 
 املسامهة ي عمليات وصكوص دولية أخرى، حسب االقتضاء. •

 
 التخطيط الفعال لعمل لجنة مشكالت السلع -ثالثاا 

 
 :النتيجة -10
 

ة وطرائق العمل وفقا  خلطط العمل القائم شقيق النتائجموجهة حنو و تعمل اللجنة ب عالية وك اءة، وبصورة شاملة 
 احملس نة.

 
 :املؤشرات والغايات -11
 

 .ة، بالتشاور الوثيق مع اجملموعات اإلقليميللجنة تستجيب لالحتياجات الناشئةجداوة عمل مركزة  توضع •
للجنة تتضكككككككككمن توصكككككككككيات حمددة وموجهة حنو اإلجراءات، مع إتاحتها ي التوقيت املناسكككككككككب  وجزةتقارير م تعد   •

 .ألعضاء وللمجلس واملؤمترل
 .نة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورةوثائق اللج تتاح •
تنظ م أنشطة وأحداث خالة ال  ة ال اصلة ما با الدورات بش   مسائل ذات أمهية موضوعية وتوقيت مناسب  •

 .بالنسبة إىل اجملتمع الدويل تقع ضمن والية اللجنة
 

 :املخرجات -12
 

 .2016 – 2012لل  ة نة املتعددة السنوات برامج عمل اللجتن يذ تقرير مرحلي عن  إقرار •
 .2016ي عام  2019 – 2016لل  ة اعتماد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات  •

 
 :األنشطة -13
 

 .إيالء عناية متواصلة لل تيبات ال عالة املستخدمة عند إعداد جداوة األعماة وصياغة التقرير النهائي •
 .، مبا ي ذلك ت عيل االست ادة من الوقت املتاحالبحث ي سبل شسا تنظيم الدورات •
 تيسري التنسيق مع اللجا  ال نية األخرى للمنظمة، على النحو املالئم. •
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 أساليب العمل -رابعاا 
 

تسكككتند اللجنة ي عملها إىل اسكككتعراض وشليل منتظما لالجتاهات العاملية ألسكككواق السكككلع، والسكككياسكككة التجارية  -14
 التالية: أساليب العمللة ي جماالت اختصاصها. وهي تعمل استنادا إىل واملسائل ذات الص

 
 .التجارة واألسواق تستضي ها شعبةمع أمانة اللجنة اليت  منتظم االتصاة والتشاور بشكل •
 .التعاو  مع األجهزة الرئاسية للمنظمة واألجهزة الدستورية ذات الصلة، برعاية املنظمة •
ملالية واملسائل ذات األولوية ومع جلنة املالية بش   املسائل ا االس اتيجيةنامج بش   إجراء اتصاالت مع جلنة الرب  •

 .واملتعلقة بامليزانية
ملة ، مبا ي ذلك من خالة مشككككككاركة حمتأخرى عاملة ي جماالت ذات صككككككلة باللجنة منتديات عامليةالت اعل مع  •

 ألعضاء املكتب ي اجتماعات وأحداث دولية.
 .األمانة من وبدعم واملكتباللجنة رئيس  ات بتيسري منبا الدور خالة ال  ة ال اصلة ة املعتادة القيام باألنشط •
عموة هبا ، ضمن القواعد واألنظمة املهاتشجيع مشاركة املزارعا ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وتيسري  •

 .ي املنظمة
راض ا وعملها بصككككككككككورة أكرب لعمليات املتابعة واالسككككككككككتعتعزيز بروز اللجنة مبا ي ذلك من خالة إتاحة توصككككككككككياحل •

 العاملية.
 

 وستدرج البنود العالقة التالية على جداوة أعماة اللجنة املستقبلية: -15
 

 اعتماد جدوة األعماة واجلدوة الزمين املؤقتا •
 تعيا أعضاء جلنة الصياغة •
 واملتوسط حالة أسواق السلع واآلفاق املتعل قة هبا: على املديا القصري •
 معلومات حمد ثة بش   امل اوضات الزراعية اجلارية ي منظمة التجارة العاملية وات اقات التجارة اإلقليمية •
 تقرير عن التطورات اخلاصة بسياسات التجارة الزراعية ضمن املنتديات الدولية املعنية •
 تقارير اجملموعات اةكومية الدولية بش   السلع •
 ايل التجارة واألسواقبرنامج عمل ال او ي جم •
 برنامج العمل املتعدد السنوات •
 انتخاب أعضاء املكتب اجلديد •
 ترتيبات الدورة القادمة للجنة •
 اعتماد التقرير •
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 المرفق هاء
 في لجنة مشكالت السلعقائمة باألعضاء 

 
 عضو منظمة - األورول االشاد
 الروسي االشاد

 املتحدة العربية اإلمارات
 األرجنتا

 األرد 
 الربازيل
 الربتغاة
 التشيك
 اجلزائر

 مينيكيةالدو  اجلمهورية
 الدامنرص

 السل ادور
 السنغاة
 السودا 
 السويد
 الصا
 العراق
 الغابو 
 ال لبا

 الكامريو 
 الكونغو
 الكويت
 املغرب

 املكسيك
 السعودية العربية اململكة
 املتحدة اململكة
 النمسا
 اهلند

 األمريكية املتحدة الواليات
 اليابا 
 اليونا 
 إثيوبيا
 إري يا
 إسبانيا
 إستونيا

 أرمينيا
 أس اليا

 أفغانستا 
 أكرانيا
 أملانيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوغندا
 آيرلندا

 باراغواي
 باكستا 

 باناما
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 فاسو بوركينا

 بوروندي
 بولندا
 بريو

 تايلند
 تركيا
 تشاد

 تشيلي
 توغو
 تونس

 الدميقراطية الكونغو مجهورية
 اإلسالمية إيرا  مجهورية
 املتحدة تنزانيا مجهورية
 البولي ارية فنزويال مجهورية
 كوريا  مجهورية
 الدميقراطية الشعبية كوريا  مجهورية
 أفريقيا جنوب

 القوميات املتعددة بولي يا دولة
 زامبيا

 زمبابوي

 مارينو سا 
 النكا سري

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سويسرا

 غانا
 غواتيماال

 غينيا
  االستوائية غينيا
 فرنسا
 فنلندا
 قربص
 فريدي كابو

 كرواتيا
 كندا
 كوبا
 دي وار كوت

 كوستاريكا
 لومبياكو 

 كينيا
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 ماليزيا

 مدغشقر
 مصر

 موزامبيق
 ناميبيا
 نيجرييا

 نيوزيلندا انيكاراغو 
 هاييت

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 


