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 املالحظات على جدول األعمال

. 2022يوليو/متوز  15و 14و 13ســوف تُعقد الدورة اخلامســة والســبعون للجنة مشــكالت الســلع (اللجنة) أ�م 
 .2022يوليو/متوز  15وسوف تعتمد اللجنة تقريرها يوم اجلمعة 

 
 إجراءات الدورة -1

 )CCP 22/INF/1و CCP 22/1اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (الوثيقتان  1-1

) ابلتشاور مع CCP 22/1سوف تعتمد اللجنة جدول أعمال الدورة. وقد أُعّد جدول األعمال املؤقت (الوثيقة 
مكتب اللجنة مع مراعاة اختصاصات اللجنة وأي توصيات أخرى ذات الصلة صادرة عن األجهزة الرائسية. ويرد اجلدول 

 .CCP 22/INF/1الزمىن املؤقت يف الوثيقة 

 نة الصياغة واألعضاء فيهاتعيني رئيس جل 1-2

 سوف تعّني اللجنة رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها إلعداد مشروع تقرير الدورة. 

 بيان املدير العام 1-3

 .CCP 22/INF/5سوف يُلقي املدير العام بياً� أمام اللجنة. وسوف ينشر هذا البيان فور توافره ضمن الوثيقة 
 

 الزراعيةاألسواق العاملية للسلع  -2

ـــــــدوليـــــــة للســــــــــــــلع الزراعيـــــــة (الواثئق 2-1  CCP 22/INF/6و CCP 22/2 التطورات يف األســــــــــــــواق ال
 )CCP 22/INF/7و

 الغذائية ســــــوف تناقش اللجنة يف إطار هذا البنــــــــــــــــــــد من جدول األعمال التطورات يف األســــــواق العاملية للســــــع
والصراع يف أوكرانيا والتباطؤ االقتصادي العاملية  19-سيما يف ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية وجائحة كوفيد األساسية، ال

بعنوان "التطورات يف أسواق السلع الزراعية".  CCP 22/2والتطورات يف أسواق الطاقة. وسوف يستند النقاش إىل الوثيقة 
 .CCP 22/INF/7و CCP 22/INF/6كما ستستند املداوالت إىل الوثيقتني 

 

 )CCP 22/3(الوثيقة والقضا� املستجدة  2031-2022املتوسطة األجل للفرتة لزراعية االتوقعات  2-2

ســـوف تبحث اللجنة يف اجتاهات الســـوق وتوقعاهتا ابلنســـبة إىل الســـلع الغذائية الرئيســـية خالل الســـنوات العشـــر 
ناقش املندوبون أيًضا حمركات ). وتشمل التوقعات اإلنتاج واالستخدام والتجارة واألسعار. وسوف ي2031-2022املقبلة (

بعنوان "التوقعات الزراعية  CCP 22/3هذه األســــواق واملســــائل الرئيســــية اليت تعرتضــــها. وســــتســــتند املداوالت إىل الوثيقة 
 والقضا� املستجدة". 2031-2022املتوسطة األجل للفرتة 
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 املسائل اخلاصة ابلسياسات -3

 )CCP 22/INF/8و CCP 22/4(الوثيقتان  2022سواق السلع الزراعية لعام أحالة  3-1

 الســــلعأســــواق حالة من التقرير الرئيســــي عن  2022ســــوف تناقش اللجنة يف إطار هذا البند نتائج إصــــدار عام 
الذي ســيجري إطالقه قبل الدورة اخلامســة والســبعني للجنة مشــكالت الســلع. وســوف جيري التقرير حتليًال وتقييًما  الزراعية

للدوافع الرئيســـــــــية والتغريات اهليكلية يف جتارة املنتجات الزراعية والغذائية. وســـــــــيوفر إطارًا منهجًيا لتقييم جغرافيا التدفقات 
اإلقليمية ومناقشــــــة النهج اخلاصــــــة ابلســــــياســــــات التجارية لالســــــتفادة من األرابح اليت التجارية من حيث أمناطها العاملية و 

حققتها التجارة من أجل حتســــــــني األمن الغذائي والتغذية وحتقيق النمو الشــــــــامل والتنمية املســــــــتدامة. وســــــــُتنشــــــــر الوثيقة 
CCP 22/4  الســلع بعد إصــدار التقرير ضــمن والنســخة املختصــرة من التقرير على الصــفحة اإللكرتونية للجنة مشــكالت

 وسيستند إليهما األعضاء يف مداوالهتم. CCP 22/INF/8الوثيقة 
 

معلومات حمدثة عن املفاوضــــــــــــــات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية والتطورات يف اتفاقات التجارة  3-2
 )CCP 22/5اإلقليمية املتصلة ابلزراعة (الوثيقة 

حمدثة عن آخر التطورات يف املفاوضــــــــــــــات التجارية الزراعية يف إطار منظمة ســــــــــــــوف تتلقى اللجنة معلومات 
التجارة العاملية، مبا يف ذلك القضـــا� الرئيســـية اخلاضـــعة للبحث وبشـــأن اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت ســـتتضـــمن بعض 

املداوالت يف إطار هذا البند  CCP 22/5حكام الرئيســــــــية اهلامة اليت تتناوهلا هذه االتفاقات. وســــــــوف توّجه الوثيقة ألا
 من جدول األعمال.

 
 املسائل املتعلقة ابلربامج -4

بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أســواق الســلع وجتارهتا يف ســياق اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة  4-1
 )CCP 22/6(الوثيقة  2031-2022 للفرتة

ســــــوف تبحث اللجنة يف إطار هذا البند يف عمل املنظمة يف جمال أســــــواق الســــــلع الزراعية وجتارهتا يف ســــــياق اإلطار 
. 2021ه مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني خالل شهر يونيو/حزيران ر الذي أق 2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

يســـية اليت حتققت خالل فرتة الســـنتني الســـابقة وســـتعطي توجيهات بشـــأن أولو�ت وســـيجري إطالع اللجنة على اإلجنازات الرئ
 .CCP 22/6العمل يف إطار اختصاصاهتا وابلنظر إىل املستجدات العاملية. وسوف تستند اللجنة يف مداوالهتا إىل الوثيقة 

 

 )CCP 22/7واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة (الوثيقة  لإلعالمالنظام العاملي  4-2

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة يف أعقاب األزمة  1975أنشـــــــأ جملس املنظمة يف عام 
الغذائية يف بداية السـبعينات من القرن املاضـي. وقد أثبت النظام منذ ذلك احلني موقعه كمصـدر رائد للمعلومات يف العامل 

على املسـتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية. وهو يتيح للمجتمع الدويل واحلكومات  حول إمدادات األغذية والطلب عليها
وصـــــانعي الســـــياســـــات وحمللي الســـــياســـــات بيا�ت ومعلومات حمدثة وموضـــــوعية ويصـــــدر إنذارات وحتذيرات يف حاالت 

شــأن أنشــطته ومنتجاته يف األزمات الغذائية الوشــيكة. وســوف تســتعرض اللجنة عمل النظام العاملي وســتعطي توجيهاهتا ب
املســـتقبل يف ضـــوء التحد�ت والتهديدات املتزايدة احملدقة ابألمن الغذائي العاملي. وســـوف يســـتند األعضـــاء يف مناقشـــاهتم 

 .CCP 22/7إىل الوثيقة 
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 املسائل املتعلقة ابحلوكمة -5

ة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهون تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة  5-1 احلكومّية الدولّية املختصــــــــــــــّ
 )CCP 22/8(الوثيقة 

للجماعة احلكومية الدولية املختصـــــــة  أشــــــــارت اللجنة يف دورهتا الرابعة والســــــــبعني إىل أّن الدورة احلادية والثالثني
مل ُتنِه دراســــــــــــــة البنود املدرجة على جدول  2021مارس/آذار  5و 4والدهون اليت انعقدت يومي  ابلبذور الزيتية والزيوت

جيم ورابًعا يف أقرب فرصة ممكنة. وستتلقى اللجنة  -أعماهلا وقررت تعليق االجتماع واستئناف الدورة خبصوص البند اثلثًا 
 يف إطار هذا البند معلومات حمدثة عن األوضاع الراهنة.

 

 )CCP 22/9تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشاي (الوثيقة  5-2

احلكومية الدولية املختصــــــــة ابلشــــــــاي اليت عقدت  لجماعةلســــــــوف تتلقى اللجنة تقرير الدورة الرابعة والعشــــــــرين 
 .2022فرباير/شباط  23ابلوسائل االفرتاضية يف 

 

 )CCP 22/10بر�مج العمل املتعدد السنوات (الوثيقة  5-3

، إىل وضــــــــــع بر�مج عمل 2012عمدت جلنة مشــــــــــكالت الســــــــــلع، على غرار اللجان الفنية األخرى، منذ عام 
وحوكمتها. وســــــيتلقى األعضــــــاء يف إطار هذا البند من جدول  اللجنةمتعدد الســــــنوات ليكون مبثابة أداة لتحســــــني كفاءة 

وســــــتقوم ابســــــتعراض بر�مج عملها  2023-2021األعمال تقريرًا مرحلًيا عن تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســــــنوات للفرتة 
 هذا البند من جدول األعمال. CCP 22/10. وستعرض الوثيقة 2024-2022هذا للفرتة 

 

 املسائل األخرى -6

 انتخاب األعضاء اجلدد يف املكتب 6-1

رئيًسا وستة أعضاء يشكلون مًعا مكتب اللجنة. ويقوم ممثلو  سوف تنتخب اللجنة، متاشًيا مع الئحتها الداخلية
األعضــــاء املنتخبني مبهمة �ئب الرئيس. وســــيتم انتخاب الرئيس وأعضــــاء املكتب لفرتة ســــنتني وســــيبقون يف منصــــبهم إىل 

 اجلديد يف �اية الدورة املقبلة.حني انتخاب املكتب 
 

 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة السادسة والسبعني 6-2

ســـتبحث اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف مواعيد انعقاد دورهتا القادمة ويف أية مســـائل تنظيمية 
 أخرى ذات صلة.

 

 ما يستجد من أعمال 6-3

قد يرغب أعضــاء اللجنة يف طرح أي مســألة تتعلق ابلدورة احلالية للجنة مشــكالت الســلع، ابإلضــافة إىل اقرتاح 
 .2024املواضيع والبنود املمكنة من جدول أعمال الدورة املقبلة يف عام 
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 اعتماد التقرير -7

ســوف تبحث اللجنة يف مشــروع تقرير الدورة بغرض اعتماده. وســيحال التقرير إىل الدورة احلادية والســبعني بعد املائة 
 . 2023وإىل الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر يف يوليو/متوز  2022للمجلس يف شهر ديسمرب/كانون األول 

 


