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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

2021 
 تقرير الدورة الثالثة والسبعني االستثنائية للجنة مشكالت السلع 

 (2021 كانون الثاين  /يناير 22)
 

 وجزامل
، وقد ُخّصصت هذه 2021يناير/كانون الثاين  22عقدت جلنة مشكالت السلع دورهتا الثالثة والسبعني )االستثنائية( يف 

. وترغب اللجنة يف 2021فرباير/ شباط  19، واعتمدت تقريرها يف الدورة لرؤية واسرتاتيجية عمل املنظمة يف جمال التغذية
 التالية.لفت عناية اجمللس واملؤمتر إىل املسائل 

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 اجمللس مدعو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة مشكالت السلع من نتائج وتوصيات، وتلفت عنايته بشكل خاص إىل ما يلي:إّن 

تقديرها للطابع الشامل الذي تتسم به النسخة احملّدثة من مسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال  (أ)
 (.8التغذية وللجهود االستشارية الشاملة املبذولة )الفقرة 

 (.9وتطّلعها إىل وضع الصيغة النهائية لالسرتاتيجية وإطار املساءلة وخطة التنفيذ املتصلني هبا )الفقرة  (ب)

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

 املؤمتر مدعّو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة مشكالت السلع من نتائج وتوصيات، وتلفت عنايته بشكل خاص إىل ما يلي:إّن 

تقديرها للطابع الشامل الذي تتسم به النسخة احملّدثة من مسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال   (أ)
 (.8التغذية وللجهود االستشارية الشاملة املبذولة )الفقرة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اجمللس واملؤمتر
رير الدورة الثالثة والسبعني )االستثنائية( للجنة مشكالت السلع والتوصيات إّن اجمللس واملؤمتر مدعّوان إىل املصادقة على تق

 الواردة فيه.

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة جلنة مشكالت السلع
 شعبة األسواق والتجارة

 CCP@fao.org-FAO الربيد اإللكرتوين:
  52723 570 06 (39+)اهلاتف: 

 

  

mailto:FAO-CCP@fao.org
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 قدمةامل - أّوالا 
 

. 2021يناير/كانون الثاين  22عقدت جلنة مشككككالت السكككلع )اللجنة( دورهتا الثالثة والسكككبعني )االسكككتثنائية( يف  -1
من  6. وشاركت واحد وزيرأعضاء يف اللجنة، من بينهم  109من أصل  امشارك   83املسجلني للدورة وبلغ عدد املشاركني 

بصككككككككككككككفكككككة مراقكككككب. وميكن االطالع على قكككككائمكككككة املشكككككككككككككككككككاركني على الراب  التكككككا   البلكككككدان األعضكككككككككككككككككككاء يف املنظمكككككة
/problems/ccp73/documents/ar-http://www.fao.org/about/meetings/commodity 

عقب رئيس اللجنة الذي شككككغل منصككككب من إندونيسككككيا،  Gustaf Daud Siraitرأس هذه الدورة السككككيد توقد  -2
 .من السويد، عمال  ابلالئحة الداخلية للجنة Fredrik Alferاستقالة الرئيس السيد 

ا أبّن االحتاد األورويب يشكككككككككككككككارمب يف هذه الدورة  وجب الفقرتني  -3 من  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علم 
 دستور املنظمة.

والشكككككواغل املتعلقة يف العامل  19-وانعقدت هذه الدورة بصكككككورة افرتاضكككككية بصكككككفة اسكككككتثنائية يف  ّل جائحة كوفيد -4
ابلصكككككحة العامة والقيود لات الصكككككلة. وأعقب هذا مشكككككاورات أجراها املكتب بشكككككأن الرتتيبات البديلة لعقد الدورة بصكككككورة 

 .ضاء اللجنة عليهاافرتاضية، ومصادقة أع

رمسية من دورات اللجنة. استثنائية ل دورة اللجنة، قبل بدء مداوالهتا، أّن هذا االجتماع االفرتاضي يشكّ  وأّكدت -5
الداخلية وممارسككاهتا على جمر ت الدورة الالية وتعليق أي مواد قد تتعارم مع انعقاد الئحتها اللجنة على تطبيق  ووافقت

اللجنة على تطبيق أي إجراءات خاصككككة أو أسككككاليب عمل  اتفقتاالجتماع بصككككورة افرتاضككككية ألغرام الدورة الالية. كما 
 معّدلة قد تقتضيها الاجة لضمان كفاءة جمر ت الدورة.

 ف،األعمككال املؤقككت واجلككدول الؤمت املؤقككت للككدورة. ويرد جككدول األعمككال يف املرفق أل اللجنككة جككدول واعتمككدت -6
 .وقائمة الواثئق يف املرفق ابء

 كلمة أمام اللجنة.،  شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والؤراعة الدكتوروألقى  -7

 الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية - اثنياا
 لنسككككككككككككككخككككة احملكككّدثكككة من مسككككككككككككككودة الرؤيكككة واالسككككككككككككككرتاتيجيككككة لعمككككل املنظمككككة يف جمكككال التغككككذيكككةاباللجنككككة  بكككتحّ ر  -8
(CCP73/2021/2 )لقطاعات مع الطابعها الشككككامل الذي ج وأعربت عن تقديرهاإىل تلقي نسككككخة  دثة منها  وتطّلعت

 .يف هنج للنظم الغذائية، واجلهود االستشارية الشاملة املبذولة كافة  

 .املتصلني هبا ملساءلة وخطة التنفيذااللجنة إىل وضع الصيغة النهائية لالسرتاتيجية وإطار  وتطّلعت -9

http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp73/documents/ar/
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ا علىخبصككوص االسككرتاتيجية، من وجهة نظر األسككواق والتجارة،  ر بثمنتوجيهات ال تقدّ  اللجنةوأاتحت  -10  حرصكك 
نه من جهود للقضككككاء على انعدام األمن و ما يبذل لنهوم ابلوالية امللقاة على عاتق املنظمة ودعم األعضككككاء يفيف اجدواها 

 .الغذائي وسوء التغذية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

 وإنَّ اللجنة:  -11

ابلرؤية اليت تضككككككمنتها مسككككككودة الرؤية واالسككككككرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية وأشككككككارت إىل  نّوهت (أ)
 ؛CCP73/2021/2من الوثيقة  15الفقرة 

أمناط غذائية صحية إجاد لمسامهة يف لمهية الذي تضطلع به األسواق والتجارة ابلدور الاسم األ تأقرّ و  (ب)
والفئات والقضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية جبميع أشكاله، وال سيما ابلنسبة إىل الفقراء 

 ؛ لدخلللعمل وإدرار ل،  ا يف للك من خالل خلق فرص الضعيفة
 ا ل كلفتها، ة مسكككككامهة التجارة يف توافر األغذية وإمكانية الصكككككول عليها والقدرة على حتمّ أبمهي توأقرّ  (ج)

والقيود اليت يفرضككككها التقّلب الاد يف أسككككعار املواد وكذلك اسككككتقرار األسككككواق يف للك األغذية املغذية، 
تجارة العاملية ووفاء على أمهية أن يعمد األعضكككاء، متاشكككي ا مع قواعد منظمة ال ولّكرت وشكككددتالغذائية 

اللتؤاماهتم  وجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية، إىل تصككككككككككككككحيو القيود والتشككككككككككككككوهات التجارية ومنع 
الؤراعية وعدم املنتجات حدوثها إضافة إىل إلغاء القيود غري الضرورية وغري املربرة أمام التجارة يف أسواق 

 خلق أي منها؛ 
على أمهية التحلي ابلشفافية يف ما يتعلق بظروف السوق والسياسات يف جما  األغذية  وسّلطت الضوء (د)

 ؛والؤراعة، عن طريق توفري بياانت ومعلومات حديثة وموثوقة
على أمهية وجود نظام جتاري متعدد األطراف يتسككككككككككم بقدر أكرب من الرية والعدالة والقدرة  وشككككككككككددت  (ه)

قواعد  ددة، يف إطار منظمة التجارة العاملية و ا يتماشككككككككككككككى مع  على التنبؤ وعدم التمييؤ وقائم على
  قواعدها، لتشجيع التنمية الؤراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية للجميع؛

 املتعلقة ابلسكككككياقالقائق تنوع أبنه ليس مثة حّل واحد يناسكككككب اجلميع، وسكككككّلطت الضكككككوء على  توأقرّ  (و)
 ؛للظروف الوطنية والتنوع الكبري الذي تتسم به النظم الغذائية

على أمهية البياانت والتحليالت واألدلة،  ا يشككمل العالقات القائمة بني التجارة والتغذية، يف  وشككددت (ز)
 ؛توجيه التدخالت والسياسات املعتمدة

على أمهية سككككككككالمة األغذية وصككككككككحة النبااتت واليواانت لتحقيق نتائج إجابية على صككككككككعيد  وشككككككككددت (ح)
التغذية وأبرزت على حنو خاص عمل هيئة الدسككككككككككككككتور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هبذا 

 الصدد؛
 ز دة اإلنتاجية، ،  ا يف للك التكنولوجيا من أجلعلى تؤايد أمهية الرقمنة واالبتكار وسكككككككّلطت الضكككككككوء (ط)

 ؛ملسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذيةوضرورة إدراجهما يف وضع الصيغة النهائية 
 إنتاجما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي كجؤء من  لإلشككككككككككككككارة إىل التعاون يف وأعربت عن تقديرها (ي)

 ؛األدلة وتبادل املعارف وتنمية القدرات
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واجملتمعات احمللية وأصككككككحاب اليازات الصككككككغرية السكككككككان األصككككككليني أمهية وقيمة إدراج على  وشككككككددت (مب)
 ؛وسوء التغذيةواملؤارعني األسريني ضمن سالسل القيمة الغذائية ويف اسرتاتيجيات مكافحة اجلوع 

أبمهيككة املكككاتككب امليككدانيككة للمنظمككة ضككككككككككككككمن شككككككككككككككراكككة مع الكومككات الوطنيككة لككد  تنفيككذ الرؤيككة  وأقّرت (ل)
 سرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية؛واال

املنظمة إىل مواصككلة توطيد شككراكاهتا مع الكومات واملنظمات الدولية املختصككة األخر  وسككواها  ودعت (م)
من أصككككككحاب املصككككككلحة حسككككككب املقتضككككككى من أجل تنفيذ الرؤية واالسككككككرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال 

 التغذية؛
أبمهية مراعاة قضا  الشباب واملساواة بني اجلنسني،  ا يف للك النساء الريفيات ونساء السكان  وأقّرت (ن)

املسكككاواة االجتماعية والفقر يف العمل  تمعات احمللية، فضكككال  عن أوجه عدماألصكككليني، وكذلك نسكككاء اجمل
 يف جمال التغذية يف سياق التجارة. 

 اعتماد التقرير -اثلثاا 
 اعتماد التقرير.  لأجمن  2021 طفرباير/شبا 19يف ة جلساهتا استأنفت الدور  -12

 .مد تقرير الدورة ابلتؤكيةاعتُ وقد  -13
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 املرفق ألف

 جدول األعمال

 إجراءات الدورة -1
 افتتاح الدورة 1-1
 جدول األعمال واجلدول الؤمتاعتماد  1-2

 الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية -2

 اعتماد التقرير -3
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 املرفق ابء

 قائمة الواثئق
 

 العنوان الوثيقة رمز
 

CCP73/2021/1 املؤقت األعمال جدول 
CCP73/2021/2 التغذية جمال يف املنظمة لعمل واالسرتاتيجية الرؤية 
CCP73/2021/3 والتغذية التجارة 

 

 املعلومات واثئق
 

 

CCP73/2021/INF/1 املؤقت الؤمت اجلدول 
CCP73/2021/INF/2 الواثئق قائمة 
CCP73/2021/INF/3 القائمة املؤقتة ابملندوبني 
CCP73/2021/INF/4  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 

 

 


