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 املؤمتر
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2021 

 تقرير الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلع 

 (2021مارس/آذار  10-12)
 

 وجزامل
 2021مارس/ آذار  12إىل  10عقدت جلنة مشكالت السلع دورهتا الرابعة والسبعني بصورة افرتاضية يف الفرتة املمتدة من 

 وتناولت املسائل التالية:

 واألسواق الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية والزراعة 19-جائحة كوفيد -1
 األجلحالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية و  -2
 التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات واملسائل املستجدةو  -3
 2020حالة أسواق السلع الزراعية لعام و  -4
معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية ودعم منظمة و  -5

 األغذية والزراعة لألعضاء
 يف سياق اإلطار االسرتاتيجي الراهن اعة يف أسواق السلع وجتارهتابرانمج عمل منظمة األغذية والزر و  -6
  2022املواضيع املقرتح إدراجها يف تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام و  -7
تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابأللياف الصلبة والدورة و  -8

 ماعة احلكومية الدولية املختصة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلةالثانية واألربعني للج
 تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختّصة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهونو  -9

 سلعيف ظّل والية جلنة مشكالت ال 2030مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام و  -10
 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنةو  -11

http://www.fao.org/
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 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

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

)أ( 9الفقرات الفرعية  :والزراعةواألسواق الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية  19-جائحة كوفيد -
 )ج(10)ز( و9 إىل

 )د( 14)ج( و14)ب( و14: الفقرات حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجلو  -
)ه( 18)د( و18)ج( و18)ب( و18التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات واملسائل املستجدة: الفقرات و  -

 19)و( و18و
 27و 26و 21: الفقرات 2020حالة أسواق السلع الزراعية لعام و  -
معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية ودعم منظمة و  -

 30و 29األغذية والزراعة لألعضاء: الفقراتن 
يف سياق اإلطار االسرتاتيجي الراهن: الفقرة  ابرانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتو  -

 )ط(39)أ( إىل 39والفقرات الفرعية  38
 42و 41: الفقراتن 2022املواضيع املقرتح إدراجها يف تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام و  -
ت السلع: يف ظّل والية جلنة مشكال 2030مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام و  -

 51و 50و 49و 46الفقرات 
 54و 53برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة: الفقراتن و  -

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

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

)أ( 9الفقرات الفرعية  :الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية والزراعةواألسواق  19-جائحة كوفيد -
 )د(10)ب( و10)أ( و10)ز( و9 إىل

 )ه(14حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل: الفقرة و  -
 19)د( و18)ب( و18التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات واملسائل املستجدة: الفقرات و  -
 26و 25و 24و 23و 22و 21: الفقرات 2020حالة أسواق السلع الزراعية لعام و  -
معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية ودعم منظمة و  -

 35و 34و 33و 32و 30األغذية والزراعة لألعضاء: الفقرات 
يف سياق اإلطار االسرتاتيجي الراهن: الفقراتن  يف أسواق السلع وجتارهتا برانمج عمل منظمة األغذية والزراعةو  -

 38و 37
يف ظّل والية جلنة مشكالت السلع:  2030مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام و  -

 50و 49و 48و 47الفقرات 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اجمللس واملؤمتر

اجمللس واملؤمتر مدعّوان إىل املصادقة على تقرير الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلع والتوصيات الواردة فيه إّن 
 ضمن نطاق اختصاصهما.

 مضمون هذه الوثيقة إىل: عنميكن توجيه أي استفسارات 
 السيد بوبكر بن بلحسن
 أمني جلنة مشكالت السلع
 شعبة األسواق والتجارة

 CCP@fao.org-FAO اإللكرتوين: الربيد
 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 
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 املقدمة - أّوًل 
املققمققتقققققققدة عققققققققققدت جلققنقققققققة مشقققققققققققققققكققالت السقققققققققققققققلققع )الققلققجققنقققققققة( دورهتقققققققا الققرابققعقققققققة والسقققققققققققققققبققعققني خققال  الققفققرتة  -1
 113من املشقققققققاركني من أصقققققققل  92لدورة اضقققققققور لني حلوبلغ عدد املشقققققققاركني املسقققققققجّ . 2021 مارس/آذار 12 إىل 10 من
 واحدة ومنظمةاألعضققققاء يف املنظمة، والكرسققققي الرسققققو ، دو  من ال تسققققعة ،بصققققفة مراق  ،وشققققارك أعضققققاء اللجنة. من
املنظمققققات  من انومنظمتققققان اثنتقققق ،واإلقليميققققة من املنظمققققات القققدوليققققة وعشققققققققققققققر منظمققققاتمنظمققققات األمم املتحققققدة،  من
عقققققققققققلقققققققققققى القققققققققققرابقققققققققققط ميقققققققققققكقققققققققققن االطقققققققققققالع عقققققققققققلقققققققققققى ققققققققققققائقققققققققققمقققققققققققة املشققققققققققققققققققققققققاركقققققققققققني . و احلقققققققققققكقققققققققققومقققققققققققيقققققققققققة غقققققققققققري
 .documents/ar/74problems/ccp-http://www.fao.org/about/meetings/commodity/ التا : 

استقالة الرئيس  عق من إندونيسيا، الذي توىل مهام الرئيس  Gustaf Daud Siraitس هذه الدورة السيد وترأّ  -2
 .للجنة ةالداخليذلك عمالا أبحكام الالئحة و  من السويد، Fredrik Alfer املنتخ ، السيد

من دستور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علماا أبّن االحتاد األورويب يشارك يف هذه الدورة مبوج  الفقرتني  -3
 املنظمة.

يف العامل والشواغل  19-وقد انعقدت هذه الدورة بصورة افرتاضية، بشكل استثنائي، يف ظّل تفشي جائحة كوفيد -4
 .وجاء ذلك عق  مشاورات أجراها مكت  اللجنةاملتعلقة ابلصحة العامة والقيود ذات الصلة. 

وأّكدت اللجنة، قبل بدء مداوالهتا، أّن هذا االجتماع االفرتاضققققققققققققققي يشققققققققققققققّكل دورة عادية ر ية للجنة. ووافقت  -5
على تطبيق الئحتها الداخلية وما تعتمده من ممارسققققققققققققات على ورةت هذه الدورة وتعليق أي مواد قد تتعار  مع اللجنة 

ا اتّفقت اللجنة على تطبيق أي إجراءات خاصقققققة أو أسقققققالي  انعقاد االجتماع بصقققققورة افرتاضقققققية ألغرا  هذه الدورة. كم
 عمل معّدلة قد تقتضيها احلاجة لضمان كفاءة ورةت الدورة. 

ا( و وقد  -6 مجهورية إيران و  الربتغا و  إندونيسققياو  أسققرتالياعاون اللجنة، جلنة صققياغة ضققّمت كالا من األرجنتني )رئيسققا
 .حدة األمريكيةالوالةت املتو  فنزويالو  زامبياو  اإلسالمية

واعتمدت اللجنة جدو  األعما  املؤقت واجلدو  الزمين املؤقت للدورة. ويرد جدو  األعما  يف املرفق ألف،  -7
 بينما ترد قائمة الواثئق يف املرفق ابء.

 .وألقى السيد شو دونيو، املدير العام للمنظمة، كلمة أمام اللجنة -8

 واألسواق الزراعية والتجارة 19-جائحة كوفيد -اثنًيا 
 واستجابة منظمة األغذية والزراعة

جائحة بعنوان  CCP74/2021/2على االسققققققققققققتعرا  والتقييم الشققققققققققققاملني ضققققققققققققمن الوثيقة  أثنتاللجنة و  رّحبت -9
 كما أّن اللجنة:   واألسواق الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية والزراعة، 19-كوفيد

 على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛  19-إزاء أتثريات جائحة كوفيد أبدت قلقها (أ)
ابملنظمة على اسققققققتجابتها الفورية وامللموسققققققة للجائحة مبا يف ذلك تعاو ا الوثيق مع هي ات األمم  ونّوهت (ب)

 املتحدة األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية؛ 

http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp74/documents/ar/
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صققققققققققققققحققة واحققدة  للتخفيف من وطققنة  ققاطر األمرا  احليوانيققة برتكيز املنظمققة على تعزيز  ج   ورّحبققت (ج)
املصقققدر ودعم وضقققع مواصقققفات وخطوط توجيهية وتوصقققيات دولية مسقققتندة إىل العلم بشقققنن تدابري فعالة 

 مكافحة األمرا  احليوانية املصدر؛ للتخفيف من التنثريات و 
للبياانت واملعلومات اآلنية واملوثوقة اليت أاتحتها املنظمة لالسققققققرتشققققققاد تا يف السققققققياسققققققات  وأبدت تقديرها (د)

على مسققتوى السققياسققات من أجل مواجهة التحدةت الناشقق ة عن اجلائحة، فضققالا  اوتوصققياهت ،والقرارات
واألطراف  عن دورها القيادي النشقققققققط لتيسقققققققري التعاون الدو  واإلجراءات املشقققققققرتكة بني  تلف الشقققققققركاء

 الفاعلة املعنية؛ 
 املنتجات الغذائية والزراعية وأخذت علماا بدرجة عدم اليقني العالية احملدقة ابلتطورات املستقبلية يف أسواق (ه)

على أمهية التجارة الدولية لزةدة القدرة  وسققّلطت الضققوءتبعاا جملرةت اجلائحة ومسققار التعايف االقتصققادي، 
 نظمة تذا الصدد؛ عمل امل وأيّدتعلى الصمود 

على ضققرورة العمل فوراا للتصققدي للتنثريات السققلبية املتعددة للجائحة ابلنسققبة إىل النظم الزراعية  وشققددت (و)
إىل إيالء عناية خاصقققة الحتياجات املزارعني األسقققريني وأصقققحاب  ودعتوالغذائية واجلوع وسقققوء التغذية، 

خال  اجلائحة واجملتمعات احمللية شققققعوب األصققققلية ال، فضققققالا عن احليازات الصققققغرية وإىل صققققيادي األ اك
 وما بعدها؛ 

 والتعايف منها وواالت األولوية السبعة املنبثقة عنه، 19-بربانمج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد ورّحبت (ز)
 ال سيما وا  األولوية املتعلق ابلتجارة ومعايري سالمة األغذية.

 
 وإّن اللجنة: -10

أبمهية التجارة من حيث مسققققامهتها يف توفري الغذاء وإمكانية احلصققققو  عليه بكلفة ميسققققورة، فضقققالا  نّوهت (أ)
عن اسققتقرار األسققواق واحلد من التقلبات املفرطة يف أسققعار املواد الغذائية وذّكرت وشققددت على أمهية أن 

حواجز غري ضقققققرورية يعمل األعضقققققاء على تصقققققوي  القيود والتشقققققوهات التجارية ومنعها، وعلى إلغاء أي 
وغري مربرة أمام التجارة يف أسققققققققققققواق املنتجات الزراعية وعدم خلق مثل هذه احلواجز، وذلك متاشققققققققققققياا مع 

 قواعد منظمة التجارة العاملية ووفاء اللتزاماهتم مبوج  اتفاقات منظمة التجارة العاملية؛ 
املتعلقة ابألغذية والزراعة من خال  على أمهية الشققفافية إزاء حالة األسققواق والسققياسققات وسققّلطت الضققوء  (ب)

 إعطاء معلومات حمّدثة وموثوقة؛ 
على عمققل نظققام املعلومققات املتعلقققة ابألسققققققققققققققواق الزراعيققة، مبققا يف ذلققك املكّون املتمثققل يف منتققدى  وأثنققت (ج)

إىل احلاجة  أبرزتاالستجابة السريعة، والنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، حيث 
مواصققققققلة توفري االسققققققتثمارات من أجل مراقبة األسققققققواق وتعزيز احلوار والتنسققققققيق الدوليني بشققققققنن التطورات 

 األسواق؛  يف
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على أمهية وجود نظام جتاري متعدد األطراف يتسققققم بقدر أكرب من احلرية والعدالة والقدرة على  وشققققددت (د)
التنبؤ وعدم التمييز وقائم على قواعد حمددة خاضققققققع ملنظمة التجارة العاملية ويسققققققتويف قواعدها، لتشققققققجيع 

 ة للجميع.التنمية الزراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والنهو  ابلتغذي
اللجنة احلكومات إىل جتّن  السقققققياسقققققات اليت من شقققققن ا أن تقّو  حسقققققن أداء أسقققققواق السقققققلع الزراعية  ودعت -11

 .والغذائية
واصقققققفات اليت تضقققققعها هي ة الدسقققققتور الغذائي واالتفاقية املاللجنة أمهية املواصقققققفات الغذائية وسقققققواها من  وأبرزت -12

 تدابري الصقققققحة والصقققققحة النباتيةتطبيق الدولية لوقاية النبااتت واملنظمة العاملية لصقققققحة احليوان، متاشقققققياا مع االتفاق بشقققققنن 
 .الصادر عن منظمة التجارة العاملية

ة تقيم عالققة بني األغقذيقة ومواد تعب قة األغقذيقة وأقّرت اللجنقة أبنقه ال توجقد يف الوققت احلقاضققققققققققققققر أي أدلّقة علميق -13
، كما أبرزته منظمة الصحة العاملية. وعليه، فقد شّجعت اللجنة املنظمة على مضافرة 19-وارتباطها ابنتقا  جائحة كوفيد

وجتهيزها  جهودها مع املنظمات الدولية واإلقليمية املختصققققققققققققة لتحسققققققققققققني األمن الغذائي وإنتاج املنتجات الزراعية والغذائية
 .وتوزيعها خاصة خال  تفشي اجلائحة

 األسواق العاملية للسلع الزراعية -اثلثًا 
 حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل -ألف 

القصقققققققققرية األجل الواردة والتوقعات حالة األسقققققققققواق العاملية للسقققققققققلع األسقققققققققاسقققققققققية  اسقققققققققتعرضقققققققققتاللجنة و  لعتاطّ  -14
  احلالة الراهنة ألسققققققققققواق السققققققققققلع األسققققققققققاسققققققققققية والتوقعات القصققققققققققرية األجل بعنوان  ،CCP74/2021/3ة الوثيق ضققققققققققمن

 ، كما معلومات حمدثة عن حالة أسققققققواق السققققققلع والتوقعات يف األجل القصققققققري بعنوان  CCP74/2021/INF/6 الوثيقةو 
 أ ا: 

واليت مشلت السقققققلع أخذت علماا ابلتطورات الرئيسقققققية اليت شقققققهدهتا األسقققققواق العاملية للسقققققلع األسقققققاسقققققية  (أ)
 ؛ الغذائية األساسية واملواد اخلام واملنتجات البستانية واالستوائية

على أمهية ما تقوم به املنظمة من رصققققد ألسققققواق السققققلع األسققققاسققققية وتقييم هلا وإعداد توقعات  دتشققققدّ و  (ب)
وإنذار مبكر بشققققققن ا، ابعتبار ذلك منفعة عامة، خاصققققققة يف ظل تنامي املخاطر وأوجه عدم اليقني نتيجة 

واجلوائح والصققققققققققققققدمقات ازدةد التقلبقات املنقاخيقة والكوارل الطبيعيقة واآلفقات واألمرا  النبقاتيقة واحليوانيقة 
االقتصادية يف مسعى منها إىل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة الواقعة ضمن نطاق والية املنظمة، 

 ؛ من أهداف التنمية املستدامة 2)ج( للهدف 2ال سيما املقصد 
بات املفرطة يف أمهية نظام املعلومات املتعلقة ابألسققققققققققققواق الزراعية لتعزيز الشققققققققققققفافية واحلد من التقل وأبرزت (ج)

 ؛ األسعار واإلفادة عن التطورات على مستوى السياسات جتنّقباا لألزمات
املنظمة مواصققققققلة وتكثيف أنشققققققطتها ودعمها لألعضققققققاء من أجل مجع معلومات آنية وموثوقة  من وطلبت (د)

وحتليلها ورصقققدها وحتسقققني فرص احلصقققو  عليها بغر  حتسقققني شقققفافية أسقققواق السقققلع األسقققاسقققية وأدائها 
شققجيع السققياسققات املسققتندة إىل األدلّة والتنسققيق على مسققتوى السققياسققات واالسققرتشققاد تا يف عمليات وت

 ؛ صنع القرار؛ وإعداد وموعة أدوات للتحليل املسبق للسيناريوهات احملتملة
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يتعلق إبنتاج املنتجات  األعضاء على مواصلة حتسني توقيت البياانت واإلحصاءات وجودهتا يف ما وحّثت (ه)
الزراعية والغذائية واسققققققققققققتخدامها وجتارهتا و زوانهتا وأسققققققققققققعارها وإاتحة تلك املعلومات وجعلها يف املتناو  

 بصورة آنية ومنتظمة.
التغريات على صققعيد املسققتجدات يف االقتصققاد الكلي، مبا يف ذلك أسققعار الصققرف  ةاللجنة بضققرورة مراعا وأقّرت -15

 ومعدالت الفائدة والدوافع الكامنة وراءها، لدى النظر يف سلوك أسعار املواد الغذائية من منظار نُُظمي.

 : الجتاهات واملسائل املستجدةيف األجل املتوسطالتوقعات  -ابء
 املشققققققققققققققرتكة  2029-2020التوقعات الزراعية للفرتة وسققققققققققققققطة األجل اسققققققققققققققتناداا إىل اللجنة ابلتوقعات املت رّحبت -16

  .CCP74/2021/4بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والواردة ضمن الوثيقة 
اللجنة على حتليل القضققاة والتوقعات ابلنسققبة إىل األسققواق الدولية للمواد اخلام والسققلع االسققتوائية الواردة  وأثنت -17

 .CCP74/2021/5/Rev.1ضمن الوثيقة 
 وابإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة: -18

 إبدراج املواد اخلام واملنتجات االسقققققققتوائية ضقققققققمن التوقعات املتوسقققققققطة األجل للمنظمة والتحليالت  رّحبت (أ)
 اليت جتريها؛ 

للتوقعات ابلنسقققبة إىل أسقققواق السقققلع األسقققاسقققية الغذائية والزراعية  وأجرت تقييماااالجتاهات  واسقققتعرضقققت (ب)
اجع املستمر يف األسعار احلقيقية ابلنسبة ابلتحدةت الناش ة عن الرت  وأقّرتخال  السنوات العشر املقبلة 
تذا الصققققققدد  طلبت، ال سققققققيما صققققققغار املزارعني واملزارعني األسققققققريني، و ةإىل منتجي املواد الزراعية والغذائي

 ؛ ه املسنلةإيالء العناية الواجبة هلذ

سققاسققية الغذائية وأشققارت إىل القضققاة املسققتجدة واملخاطر وأوجه عدم اليقني السققائدة يف أسققواق السققلع األ (ج)
 على أمهية إجراء حتليل وتقييم مسبقني للمخاطر؛  دتوشدّ والزراعية يف األجل املتوسط 

 أمهية اإلسقققققققاطات املتوسققققققطة األجل لتقييم السققققققيناريوهات املختلفة، مبا يف ذلك ما يتعلق  ائحة  وأبرزت (د)
عار احلقيقية ابلنسبة إىل منتجي ، لكي يُنظر فيها إىل جان  األثر الذي تبّينه على صعيد األس19-كوفيد

 املواد الغذائية والزراعية لدى االستجابة للدعوة إىل  حتوالت  يف النظم الغذائية؛ 

 املنظمة تعزيز قدراهتا يف وا  التحليل والتقييم املسققققققققبقني وزةدة حتليلها االسققققققققتشققققققققرايف ملا بعد من وطلبت (ه)
 ؛2030سنة 

املنظمة على تشجيع املؤسسات الوطنية واإلقليمية على العمل ابإلسقاطات والتحليالت املتوسطة  وحّثت (و)
 األجل ابلنسبة إىل السلع األساسية، مبا يف ذلك من خال  بناء القدرات. 

املنظمة مواصققققققققققلة العمل  من وطلبتاللجنة ابلتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصققققققققققادي  ورّحبت -19
 على توطيد هذه الشراكة.
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 املسائل املتعلقة ابلسياسات - رابًعا
سالسل القيمة  :الزراعية والتنمية املستدامة السلع أسواق: "2020لعام  حالة أسواق السلع الزراعية - ألف

 "العاملية واملزارعون أصحاب احليازات الصغرية والبتكارات الرقمية
بشققققنن  أسققققواق  حالة أسققققواق السققققلع الزراعيةمن تقرير املنظمة الرئيسققققي عن  2020اللجنة إبصققققدار عام  رّحبت -20

السقققققلع الزراعية والتنمية املسقققققتدامة: سقققققالسقققققل القيمة العاملية واملزارعون أصقققققحاب احليازات الصقققققغرية واالبتكارات الرقمية  
 .CCP74/2021/INF/7و CCP74/2021/6ضمن الوثيقتني  تُعر وأخذت علماا مبا تضّمنه التقرير من نتائج وهي 

اللجنة ابلدور األسقققاسقققي الذي ابسقققتطاعة أسقققواق السقققلع الزراعية وجتارهتا العاملة على هو جّيد أن تؤديه  وأقّرت -21
 منو اإلنتاجية الزراعية والتنمية املستدامة واملسامهة يف األمن الغذائي العاملي.  لتشجيع

نة اللجنة على قدرة سقققققققالسقققققققل القيمة العاملية يف  وأثنت -22 األغذية والزراعة على تشقققققققجيع نشقققققققر التكنولوجيا احملسقققققققّ
على أمهية وجود جتارة  دتوشققققققققدّ  ،واملعارف واملمارسققققققققات اجلّيدة، مبا يشققققققققّجع منو اإلنتاجية الزراعية وزةدة مداخيل املزارع

 دة وغري متييزية وميكن التنبؤ تا. دولية مفتوحة وقائمة على قواعد حمدّ 

ود اليت يعاين منها املزارعون األسققققريون وأصققققحاب احليازات الصققققغرية يف البلدان النامية اللجنة على القي دتوشققققدّ  -23
من أجل النفاذ إىل األسواق وسالسل القيمة وأشارت إىل اآلليات والسياسات الواردة يف التقرير واليت من شن ا أن تيّسر 

 . إدماجهم يف األسواق وأن تشّجع على اتباع ممارسات اإلنتاج املستدام

يف التعليم والبىن التحتية الريفية نظراا إىل وجود مسققققققتوةت  تلفة  والتدري  اللجنة احلاجة إىل االسققققققتثمار وأبرزت -24
من سقققققققققققالسقققققققققققل القيمة للمنتجات الزراعية، مبا يف ذلك البىن التحتية الرقمية واملهارات الرقمية، لتشقققققققققققجيع إدماج املزارعني 

 األسواق ويف سالسل القيمة العاملية.  األسريني وأصحاب احليازات الصغرية يف

الغذائية املسقتدامة والسقياسقات واآلليات اليت تشقّجع وجود بي ة مواتية و اللجنة على أمهية النظم الزراعية  دتوشقدّ  -25
 لألعما  التجارية من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف وا  األغذية والزراعة. 

من أجل ة من التكنولوجيات الرقمية واألدوات اإللكرتونية لتيسققققري التجارة اللجنة أبنّه ابإلمكان االسققققتفاد وأقّرت -26
على أمهية سققققققّد الفجوة الرقمية  وسققققققّلطت الضققققققوء واسققققققتدامة جعل أسققققققواق املنتجات الزراعية والغذائية أكثر كفاءة ومشوالا 

 ناسبة، خاصة يف املناطق الريفية. وتشجيع رقمنة النظم الزراعية والغذائية من خال  السياسات واألنظمة واالستثمارات امل

 املنظمة أن تواصققققققققققققققل أنشققققققققققققققطتها التحليلية ويف وا  تنمية القدرات واكتسققققققققققققققاب قدر أكرب  مناللجنة  وطلبت -27

 من املعارف حو  مسامهة أسواق املنتجات الزراعية وجتارهتا يف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبي ية للتنمية املستدامة.
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 يف منظمة التجارة العاملية الزراعيةثة عن املفاوضات حمدّ  معلومات -ابء 
 ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء واتفاقات التجارة اإلقليمية

اللجنة آبخر املعلومات املتاحة عن مفاوضققققققققققققات منظمة التجارة العاملية بشققققققققققققنن الزراعة واتفاقات التجارة  رّحبت -28
 عليها. وأثنتاإلقليمية، 

اللجنة على أمهية املساعدة الفنية اليت تقدمها املنظمة لألعضاء يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق واليتها  وشّددت -29
املنظمة على مواصققققلة جهودها وتوطيدها يف واالت  وحّثتواختصققققاصققققاهتا ابلنسققققبة إىل السققققياسققققات واالتفاقات التجارية 
 . التحليل وتنمية القدرات وتنظيم فعاليات للحوار وتيسريها

اللجنققة ابلتعققاون القققائم بني منظمققة األغققذيققة والزراعققة ومنظمققة التجققارة العققامليققة يف وققا  جتققارة املنتجققات  ونّوهققت -30
 املنظمة توطيد هذا التعاون بقدٍر أكرب مع احرتام والية كٍل من املنظمتني.  من وطلبتالزراعية 

هلا  ومتّنتة عامة ملنظمة التجارة العاملية على تعيينها مدير  Iweala-Ngozi Okonjoاللجنة الدكتورة  وهّننت -31
 دوام النجاح يف مهامها اجلديدة. 

على أمهية وجود نظام جتاري متعدد األطراف يتسقققققققم بقدر أكرب من احلرية والعدالة والقدرة  شقققققققّددتوإّن اللجنة  -32
 قواعدها، لتشقققققققققققجيع التنمية خاضقققققققققققع ملنظمة التجارة العاملية ويسقققققققققققتويفو على التنبؤ وعدم التمييز وقائم على قواعد حمددة 

 الزراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والنهو  ابلتغذية للجميع.
اللجنة على الدور اهلام الذي إبمكان جتارة املنتجات الزراعية والغذائية القيام به كعامل يسققققققققاعد على  وشققققققققّددت -33

 دة قدرة األسواق على الصمود، مبا يف ذلك يف مواجهة األزمات. حتقيق أهداف التنمية املستدامة وما لذلك من أمهية لزة
على أمهية اتفاقات التجارة اإلقليمية والتجارة األقاليمية لتوسقققققققيع األسقققققققواق وتشقققققققجيع  الضقققققققوءاللجنة  وسقققققققّلطت -34

ا لتحقيق التنمية املسققققتدامة للنظم الزر  19-سققققالسققققل القيمة، ليس لغر  التعايف من جائحة كوفيد اعية فحسقققق ، بل أيضققققا
 والغذائية أببعادها الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبي ية. 

اللجنة أمهية التقّيد ابملعايري الدولية، مبا يف ذلك مواصقققققققققفات الدسقققققققققتور الغذائي، واالتفاقية الدولية لوقاية  وأبرزت -35
الصققققادر عن تدابري الصققققحة والصققققحة النباتية االتفاق بشققققنن تطبيق النبااتت، واملنظمة العاملية لصققققحة احليوان، متاشققققياا مع 

حلواجز التقنية أمام التجارة، بغر  تيسقققققققققري التجارة اإلقليمية اتفاق منظمة التجارة العاملية بشقققققققققنن امنظمة التجارة العاملية و 
 والعاملية ابألغذية والزراعة وتسريع وتريهتا.

 املسائل املتعلقة ابلربامج -خامًسا 
 منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتابرانمج عمل  -ألف 

 يف سياق اإلطار السرتاتيجي الراهن
  خال اللجنقققققة ابإل قققققازات اليت حققتهقققققا املنظمقققققة يف عملهقققققا يف وقققققا  أسققققققققققققققواق السققققققققققققققلع والتجقققققارة رّحبقققققت  -36
، 19-جائحة كوفيد بوجه خاص بتنوّع املنتجات واخلدمات اليت قّدمتها املنظمة منذ تفشي وأشادت 2020-2018 الفرتة

 وجودهتا.
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اللجنة ابلتطورات واالجتاهات العاملية احملددة اليت ينبغي أن توّجه عمل املنظمة وأنشققققققطتها وأن تؤثر عليها  أقّرتو  -37
 يف املستقبل يف وا  أسواق السلع والتجارة.

جارة، على النحو الوارد يف اللجنة األولوةت الرئيسققية لعمل املنظمة يف وا  أسققواق السققلع األسققاسققية والت وأقّرت -38
للفرتة اليت سقتؤخذ يف احلسقبان على هو أكرب يف اإلطار االسقرتاتيجي اجلديد للمنظمة  CCP74/2021/8/Rev.1الوثيقة 
 . 2025-2022ويف إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2022-2031

  وقامت اللجنة على وجه اخلصوص مبا يلي: -39
 الرباوية املقرتح بشنن شفافية األسواق والتجارة مبوج  اإلطار االسرتاتيجي اجلديدمبجا  األولوية رّحبت  (أ)

 ؛ 2031-2022للفرتة 
على ضققرورة إبراز والية املنظمة وعملها يف وا  أسققواق السققلع والتجارة وأمهية إدراجهما  وسققّلطت الضققوء (ب)

 ؛ الغذائية يف سياق  ج النظم 2031-2022للفرتة يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 
بدور نظام املعلومات املتعلقة ابألسققققققققققواق الزراعية وشققققققققققّجعت األعضققققققققققاء على مواصققققققققققلة توفري  وأشققققققققققادت (ج)

 ؛ هلا الدعم
 ؛ أمهية الشراكات يف تنفيذ برانمج العمل بشنن األسواق والتجارة وأبرزت (د)
مبجا  األولوية اخلاص ابلتجارة ومواصقققققفات سقققققالمة األغذية يف إطار برانمج املنظمة لالسقققققتجابة  ورّحبت (ه)

 ؛والتعايف منها 19-جلائحة كوفيد
على أمهية عمليات الرصقققققد اليت تقوم تا املنظمة ألسقققققواق السقققققلع من أجل حتقيق الشقققققفافية يف  وشقققققّددت (و)

 وما بعدها؛ 19-، خال  جائحة كوفيداألسواق واختاذ قرارات مستنرية على مستوى السياسات
ابجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز سققققالسققققل القيمة العاملية املسققققؤولة ابلتعاون مع الشققققركاء املعنيني،  ورّحبت (ز)

 آخذةا يف احلسبان مسامهتهم يف النظم الغذائية؛
 وسقققققّلطت الضقققققوءإىل العمل الفين الذي تضقققققطلع به املنظمة لدعم التجارة واالتفاقات التجارية،  وأشقققققارت (ح)

 .على أمهية مواصلة تعزيز قدرات البلدان يف هذا الصدد
على املنظمة ملا تبذله من جهود متواصلة  أثنتعلى أمهية إجياد حلو  رقمية لألسواق والتجارة و  وشّددت (ط)

 يف هذا الصدد.

 2022لعام  املواضيع املقرتح إدراجها يف تقرير حالة أسواق السلع الزراعية - ابء
ووجدت أّن  2022اللجنة يف املواضققققققققققققققيع املقرتح إدراجها يف تقرير حالة أسققققققققققققققواق السققققققققققققققلع الزراعية لعام  نظرت -40

 .ني من جان  األعضاءني املقّدم  على مزاة االقرتاح   وشّددت، ُودةناالقرتاحني 
اللجنة إىل األمانة إعداد وثيقة مناقشققققققة إضققققققافية حو  االقرتاحات اليت تقّدم تا األعضققققققاء خال  الدورة  وطلبت -41

الرابعة والسقققققبعني للجنة، مبا يشقققققمل أوجه التازر بني املواضقققققيع املقرتحة، ومواصقققققلة التشقققققاور مع مكت  اللجنة، مع مراعاة 
 .ةوجهات النظر اليت مت اإلعراب عنها خال  اجللسة العام



C 2021/25 11 

اللجنة األمانة على إصققدار تقرير حالة أسققواق السققلع الزراعية قبل انعقاد الدورة اخلامسققة والسققبعني للجنة  وحّثت -42
 .إليها مت التوصلإلاتحة ما يكفي من الوقت لألعضاء ليتمكّنوا من النظر يف النتائج اليت 

الدولية املختصة ابأللياف الصلبة  تقرير الجتماع املشرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية -جيم 
 والدورة الثانية واألربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة

اللجنة على تقرير االجتماع املشققققرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصققققة ابأللياف  صققققادقت -43
ني للجماعة احلكومية الدولية املختصققققققققققققققة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة اليت عقدت يف الصققققققققققققققلبة والدورة الثانية واألربع

 .2019أكتوبر/تشرين األو   24إىل  22بيجني، مجهورية الصني الشعبية خال  الفرتة من 

 هوناحلادية والثالثون للجماعة احلكومّية الدولّية املختّصة ابلبذور الزيتّية والزيوت والد الدورة -دال 
أشققققققققققققققارت اللجنة إىل أّن الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصققققققققققققققة ابلبذور الزيتية والزيوت  -44

مل تُنققهد دراسقققققققققققققققة البنود املققدرجققة على جققدو  أعمققاهلققا وقررت تعليق  2021مققارس/آذار  5و 4والققدهون اليت انعقققدت يومي 
 جيم ورابعاا يف أقرب فرصة ممكنة. -االجتماع واست ناف الدورة خبصوص البند اثلثاا 

 للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشاي والعشرينجدول أعمال الدورة الرابعة  -هاء 
للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشاي للدورة الرابعة والعشرين أخذت اللجنة علماا  دو  األعما  املؤقت  -45

 (.الحقااواليت ستعقد يف نيودهلي، اهلند )حيدد املوعد 

 ابحلوكمةاملسائل املتعلقة  -سادًسا 
 2030مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام  - ألف

 يف ظّل ولية جلنة مشكالت السلع
ابلدعم الذي توفّره املنظمة لتنفيذ خطة التنمية املسققققققققققققققتدامة  نّوهتو  CCP74/2021/12اللجنة ابلوثيقة  رّحبت -46
 وطلبتبوجه خاص بوالية اللجنة وعملها للمسققققققققققققققامهة يف حتقيق أهداف التنمية املسققققققققققققققتدامة كافة،  أقّرت، و 2030لعام 
 املنظمة مواصلة هذا العمل. من
 اللجنة الدور اهلام الذي تضطلع به األسواق والتجارة يف تعزيز التنمية املستدامة. وأبرزت -47
على أمهية أن يقوم  شقققققّددتو  وذّكرتاللجنة أبمهية اسقققققتقرار األسقققققواق واحلد من شقققققدة تقل  األسقققققعار،  وأقّرت -48

منظمة التجارة العاملية، بتصقققققققققحيح  األعضقققققققققاء، متاشقققققققققياا مع قواعد منظمة التجارة العاملية ووفاءا اللتزاماهتم مبوج  اتفاقات
القيود املفروضقققة على التجارة والتشقققوهات الالحقة ومنعها، فضقققالا عن إلغاء وعدم اسقققتحدال احلواجز غري الضقققرورية وغري 

 املربرة أمام التجارة يف األسواق الزراعية.
أنه يتعني أن حتظى على ئية و اللجنة على أّن األسقققققواق والتجارة تشقققققّكل جزءاا ال يتجزأ من النظم الغذا وشقققققّددت -49

 ابالهتمام الواج  عند معاجلة مسنلة احلاجة إىل االستدامة يف الزراعة من وجهة نظر النهج اخلاص ابلنظم الغذائية.
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اللجنة على املسامهات السنوية اليت تقدمها اللجنة يف إطار منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى  وأثنت -50
 املعين ابلتنمية املستدامة.

اللجنة أمهية مواصققلة تعزيز عمليات رصققد أسققواق السققلع األسققاسققية وتقييمها والتوقعات ذات الصققلة اليت  وأّكدت -51
 تضطلع تا املنظمة.

 برانمج العمل املتعدد السنوات -ابء 
 .2021-2018 للفرتة اللجنة التقرير املرحلي عن تنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات استعرضت -52
 .2023-2021للجنة على برانمج عملها املتعدد السنوات للفرتة اووافقت  -53
منظمة األغذية مشققققققكالت السققققققلع/جلنة التازر القائمة بشققققققنن والية وعمل أوجه مهية التكامل و وأحاطت علماا أب -54

 .الرصد والتحليليشمل مبا  املعنية،وغريها من املنظمات الدولية  منظمة التجارة العامليةمع والزراعة 

 املسائل األخرى -سابًعا 
 األعضاء اجلدد يف املكتب انتخاب -ألف 

 .ا للجنةمن مجهورية إندونيسيا رئيسا  Gustaf Daud Siraitاللجنة ابلتزكية السيد  انتخبت -55
نواب للرئيس: أسقققققققرتاليا )جنوب اللجنة كأعضقققققققاء مكت  من اللجنة ابلتزكية البلدان السقققققققتة التالية  انتخبتكما  -56

 نيجرية )أفريقيا(؛و كندا )أمريكا الشققققققققققققققمالية(؛ و  الربازيل )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(؛و  غرب احمليط اهلادئ(؛
 .واململكة املتحدة )أورواب( ؛ودان )الشرق األدىن(السو 

 .مت املنوطة دواراألالتوفيق يف النجاح و م كل هل تومتنّ  ملنتخبني،ا الرئيس املنتخ  وأعضاء املكت اللجنة نت وهنّ  -57

 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة اخلامسة والسبعني -ابء 
 و/متوزيولي 15إىل  13خال  الفرتة من اخلامسققققققققققة والسققققققققققبعني سققققققققققتعقد يف روما هتا أبن دور  اأحاطت اللجنة علما  -58

2022. 
القادمة، ابلتشقققققاور مع الرئيس  هتادور اخلاصقققققة باسقققققتعرا  ترتيبات العمل الضقققققوء على ضقققققرورة اللجنة سقققققّلطت و  -59

 ها.عملفعالية لوقت و سني كفاءة استخدام اللجنة لبغية حت ،ملنظمةيف ااألخرى فنية املستقل للمجلس ورؤساء اللجان ال

 عتماد التقريرا - اثمًنا
 ابلتزكية.الرابعة والسبعني للجنة  مد تقرير الدورةاعتُ  -60
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 امللحق ألف
 جدول األعمال املؤقت

 
 جمرايت الدورة 1 البند

 CCP74/2021/1/Rev.1اعققققققتققققققمقققققققاد جقققققققدو  األعققققققمقققققققا  واجلقققققققدو  الققققققزمققققققين: )الققققققوثققققققيقققققققققققققتقققققققان  1-1
 (CCP74/2021/INF/1/Rev.1و

 تعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها 1-2
 بيان املدير العام 1-3

 واألساااااااااااواق الزراعياااة والتجاااارة واساااااااااااتجااااباااة منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة 19-جاااائحاااة كوفياااد 2 البند
 (CCP74/2021/2 الوثيقة)

 األسواق العاملية للسلع الزراعية 3 البند
 CCP74/2021/3 )الوثيقتقققققققان حقققققققالقققققققة أسققققققققققققققواق السققققققققققققققلع والتوقعقققققققات يف األجقققققققل القصققققققققققققققري 3-1

 (CCP74/2021/INF/6و
 CCP74/2021/4)الوثيقتان  التوقعات يف األجل املتوسققققققققققققققط: االجتاهات والقضققققققققققققققاة املسققققققققققققققتجدة 3-2

 (CCP74/2021/5/Rev.1و
 املسائل املتعلقة ابلسياسات 4 البند

املسقققققتدامة: سقققققالسقققققل القيمة  األسقققققواق الزراعية والتنمية  - 2020 لعامحالة أسقققققواق السقققققلع الزراعية  4-1
 CCP74/2021/6 )الوثيقتان العاملية واملزارعون أصقققققققققققحاب احليازات الصقققققققققققغرية واالبتكارات الرقمية 

 (CCP74/2021/INF/7و
 يف منظمققة التجققارة العققامليققة واتفققاقققات التجققارة اإلقليميققة الزراعيققةمعلومققات حمققدثققة عن املفققاوضقققققققققققققققات  4-2

 (CCP74/2021/7 الوثيقة) لألعضاءودعم منظمة األغذية والزراعة 
 املسائل املتعلقة ابلربامج 5 البند

 برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسقواق السقلع وجتارهتا يف سقياق اإلطار االسقرتاتيجي الراهن 5-1
 (CCP74/2021/8/Rev.1 )الوثيقة

 (CCP74/2021/9)الوثيقة  2022لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةمواضيع  5-2
تقرير االجتماع املشققققققرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصققققققة ابأللياف الصققققققلبة  5-3

 والققدورة الثققانيققة واألربعني للجمققاعققة احلكوميققة الققدوليققة املختصقققققققققققققققة ابجلوت والتيققل واألليققاف املمققاثلققة
 (CCP74/2021/10)الوثيقة 
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ة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهونتقرير الدورة احلادية  5-4  والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختصققققققققققققققّ
 (CCP74/2021/11)الوثيقة 

 لدورة الرابعة والعشقققققققققققققرين للجماعة احلكومية الدولية املختصقققققققققققققة ابلشقققققققققققققايل األعما  املؤقتجدو   5-5
 (CCP74/2021/INF/8)الوثيقة 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة 6 البند

يف ظّل والية جلنقة  2030مسقققققققققققققققامهة منظمقة األغذية والزراعة يف خطقة التنميقة املسققققققققققققققتقدامة لعقام  6-1
 (CCP74/2021/12)الوثيقة  مشكالت السلع

 (CCP74/2021/13)الوثيقة  برانمج العمل املتعدد السنوات 6-2
 املسائل األخرى 7 البند

 انتخاب األعضاء اجلدد يف املكت  7-1
 اخلاصة ابلدورة اخلامسة والسبعنيالرتتيبات  7-2
 ما يستجد من أعما  7-3

 اعتماد التقرير 8 البند

 

  



C 2021/25 15 

 امللحق ابء
 ئققائمة الواث

 
 العنوان رمز الوثيقة

CCP74/2021/1/Rev.1 جدو  األعما  املؤقت 
CCP74/2021/2 واألسواق الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية والزراعة 19-جائحة كوفيد 
CCP74/2021/3 حالة أسواق السلع والتوقعات يف األجل القصري 
CCP74/2021/4 التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات والقضاة املستجدة 

CCP74/2021/5/Rev.1 القضاة والتوقعات ابلنسبة إىل األسواق الدولية للمواد اخلام والسلع االستوائية 
CCP74/2021/6  األسقققققققققواق الزراعية والتنمية املسقققققققققتدامة: 2020لعام  الزراعيةحالة أسقققققققققواق السقققققققققلع  :

 سالسل القيمة العاملية واملزارعون أصحاب احليازات الصغرية واالبتكارات الرقمية 
CCP74/2021/7  يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة  الزراعيةمعلومات حمدثة عن املفاوضققققققققققات

 والزراعة لألعضاء اإلقليمية ودعم منظمة األغذية
CCP74/2021/8/Rev.1  برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسقققققواق السقققققلع وجتارهتا يف سقققققياق اإلطار

 االسرتاتيجي الراهن
CCP74/2021/9  2022لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةمواضيع 

CCP74/2021/10  احلكومية الدولية املختصققققققققققة تقرير االجتماع املشققققققققققرتك بني الدورة األربعني للجماعة
ابأللياف الصققققققققققققققلبة والدورة الثانية واألربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصققققققققققققققة 

 ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة
CCP74/2021/11  تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختصققققققققّقة ابلبذور الزيتّية

 والزيوت والدهون
CCP74/2021/12  يف ظّل والية  2030مسقققققامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املسقققققتدامة لعام

 جلنة مشكالت السلع
CCP74/2021/13 برانمج العمل املتعدد السنوات 

 واثئق املعلومات
CCP74/2021/INF/1/Rev.1 اجلدو  الزمين املؤقت 

CCP74/2021/INF/2 قائمة الواثئق 
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CCP74/2021/INF/3 القائمة املؤقتة ابملندوبني 
CCP74/2021/INF/4 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
CCP74/2021/INF/5 بيان املدير العام 
CCP74/2021/INF/6 حالة أسواق السلع والتوقعات يف األجل القصري: معلومات حمدثة 
CCP74/2021/INF/7 :األسقققققققققققققواق الزراعية والتنمية 2020لعام  حالة أسقققققققققققققواق السقققققققققققققلع الزراعية ملخص  :

املسققتدامة: سققالسققل القيمة العاملية واملزارعون أصققحاب احليازات الصققغرية واالبتكارات 
 الرقمية 

CCP74/2021/INF/8  املختصقققققة جدو  األعما  املؤقت للدورة الرابعة والعشقققققرين للجماعة احلكومية الدولية
 ابلشاي

 
 


