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 السلع  مشكالت جلنة

 الدورة اخلامسة والسبعون

 2022يوليو/متوز    15-13روما، 

  للجماعة احلكومية الدوليةنيالدورة احلادية والثالثتقرير 
 املختصة ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون 

 

 املوجز
عقدت اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون دورهتا احلادية والثالثني بصورة افرتاضية يف  

 ، وتناولت املسائل التالية: 2022يوليو/ متوز  5ويف  2021مارس/ آذار  5و 4
 األسواق والسياسات؛  املستجدات على صعيد •
 . التنمية املستدامةالنباتية املستدامة دعًما ألهداف  الزيوتطوعية بشأن خطوط توجيهية وضع و  •
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

املصادقة على تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابلبذور الزيتية  إّن اللجنة مدعوة إىل  
 التوجيهات حبسب ما تراه مناسًبا.  يف تقدميترغب والزيوت والدهون وقد 

 
 مضمون هذه الوثيقة إىل:  بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 أمانة جلنة مشكالت السلع 
 والتجارةشعبة األسواق  

 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتوين: 
 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 
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 املسائل التنظيمية -ًل أو  

دورهتا )اجلمداعة احلكوميدة الدوليدة  عقددت اجلمداعة احلكوميدة الدوليدة املختصددددددددددددددة ابلبدذور الزيتيدة والزيوت والدهون   -1
وبلغ عدد مجهورية إندونيسدددددديا.  وقد اسددددددتضددددددافتها، 2022يوليو/ متوز    5ويف   2021مارس/آذار   5و  4يف احلادية والثالثني  

  وثالث منظمات دولية. وسدددتتاا قائمةيف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة    األعضدددا من  71املشددداراني املسدددجلني للدورة 
 .CCP:OOF21/INF.2الوثيقة  ضمن شارانيابمل

من مجهورية إندونيسديا، الذي دعا   Gustaf Daud Siraitافتتح الدورة رئيس جلنة مشدكالت السدلع السديد وقد  -2
 جلماعة احلكومية الدولية املختصة ابلبذور الزيتية والزيوت والدهون.ا إىل تقدمي الرتشيحات ملناصب رئيس وانئيب رئيس

من مجهورية إندونيسدددددددديا رئيسددددددددة   Ina Hagniningtyas Krisnamurthiوانتخبت اجلماعة سددددددددعادة السددددددددف ة  -3
 Bommankanti Rajenderمن نيج اي والسدددددددددددددديدد   Yaya Olaniranالسدددددددددددددديدد    مناالً و ، احلكوميدة الددوليدة للجمداعدة

 . للرئيسةنائبنيااهلند   من

العاملية وما يرتبط هبا   19-اسدددددددددتثنائج، يف ضدددددددددو  جائحة اوفيد بصدددددددددورة افرتاضدددددددددية بشدددددددددكل  الدورةهذه  قدت وع   -4
رمسية  دورةشدددددددددكل ياالجتماع االفرتاضدددددددددج العتبار خماوف وقيود تتعلق ابلصدددددددددحة العامة. وأعقب ذلجل، عييد اجلماعة   من

السدلع وتوصديته بعقد   إىل املشداورات السدابقة مع مكتب جلنة مشدكالت رت هذه األخ ةاحلكومية الدولية. وأشدا للجماعة
 .ةافرتاضي االجتماع بصورة

إدارة هذه   من أجل اخلاصددددددددة هبا  على تطبيق أحكام الالئحة الداخلية واملمارسددددددددات  احلكومية الدولية  ووافقت اجلماعة  -5
اجلماعة احلكومية اما وافقت ألغراض هذه الدورة.    بصددددورة افرتاضددددية الجتماع  نعقاد ا الدورة، وتعليق أي قواعد قد تتعارض مع ا 

 . مبا يكفل حسن س  الدورة عمل معدلة حسب االقتضا     أساليب على تطبيق أي إجرا ات خاصة أو    الدولية أيًضا 
 لى الرتتيبات اخلاصة إبعداد مشروع تقرير الدورة.عاجلماعة احلكومية الدولية ووافقت  -6

ن جددو   مجددو  األعمدا  واجلددو  الزممل املنيقتني للددورة. وترد نسددددددددددددددخدة اجلمداعدة احلكوميدة الددوليدة  واعتمددت   -7
 األعما  يف امللحق ألف هبذا التقرير.

 سواق والسياسات األاملستجدات على صعيد  –ااثنيً 

 قدمتها األمانة، اسدددددددتعرض االجتماع املسدددددددتجدات على صدددددددعيد األسدددددددواق العاملية للبذوربناً  على العروض اليت  -8
عن التغي ات ذات  القريب واملتوسدددددط، فضددددداًل  األجلني، مبا يف ذلجل توقعات السدددددوق يف واملسددددداحيق الزيتيةالزيتية والزيوت  

  .  CCP:OOF21/CRS2و  CCP:OOF21/CRS1  تانالوثيقالقطاع )  هذا  الصلة على صعيد السياسات واملبادرات يف

، واسددددددددتخدامها والتجارة الزيتية إنتاج البذور الزيتية والزيوت واملسدددددددداحيقاجلماعة احلكومية الدولية واسددددددددتعرضددددددددت   -9
لفرتة خال  االعرض والطلدب  توقعداتالدوليدة هبا وخمزوانهتا وأسددددددددددددددعدارها وتطورات السدددددددددددددديداسددددددددددددددات املتعلقدة هبا، ونظرت يف  

لبذور الزيتية ومنتجاهتا،  ابلنسددددبة إىل ا املتوسددددط   األجليف  التوقعات  اجلماعةوابإلضددددافة إىل ذلجل، انقشددددت   .2020/2021
التوقعات الزراعية املشدددددددددددددرتاة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصدددددددددددددادي ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة بناً  على 

2020-2029. 
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ابلتطورات األخ ة يف ال من السددددددددياسددددددددات الوطنية  اجلماعة احلكومية الدولية علًماوعالوة على ذلجل، أحاطت  -10
وتباد  األعضدددددا    ،مشدددددتقاهتاواملبادرات يف القطاع اليت تنيثر على األسدددددواق الدولية واإلقليمية والوطنية للمحاصددددديل الزيتية و 

التداب    عن  فضدددددددداًل ،  19-من آاثر جائحة اوفيدقدر املسددددددددتطاع اهتم للحّد عن التداب  اليت اختذهتا حكوماألفكار وأفادوا  
املختلفة لتعزيز األبعاد االجتماعية واالقتصدددددادية والبيلية للتنمية املسدددددتدامة يف قطاع البذور الزيتية واتاصددددديل الزيتية والزيوت 

 والدهون واملساحيق الزيتية.

ها لعمل منظمة األغذية والزراعة بشددددأن رصددددد وتقييم أسددددواق البذور عن تقدير اجلماعة احلكومية الدولية وأعربت  -11
طت ، واذلجل بشدددأن التطورات يف  ا  السدددياسدددات، وسدددلّ ومشدددتقاهتاالزيتية واتاصددديل الزيتية والزيوت والدهون واملسددداحيق 

 تجدات على صدددددعيداملسددددد لتعزيز الشدددددفافية بشدددددأن حالة األسدددددواق و  متينةنظم وجود  الضدددددو  على احلاجة إىل التنسددددديق وإىل 
 أوجه عدم اليقني. احلّد منالسياسات و لالسرتشاد هبا يف السياسات، 

لقطاع، ذا اعلى أمهية قطاع اتاصديل الزيتية، مبا يف ذلجل توف  الدعم الكايف هلاجلماعة احلكومية الدولية ت وأادّ  -12
اتاصدددددددددديل الزيتية األخره، و قيق أهداف التنمية املسددددددددددتدامة  تلبية الطلب املتزايد على الزيوت النباتية ومنتجات من أجل 

 ذات الصلة.

اجلمدداعددة دت  مهيددة التجددارة الدددوليددة يف قطدداع الزيوت النبدداتيددة والبددذور الزيتيددة والزيوت والدددهون، شدددددددددددددددددّ أل  اوإدرااددً  -13
سددددددياسددددددات ميكن التنبني هبا   وجودعلى أمهية  سددددددني الشددددددفافية، وإزالة احلواجز التجارية غ  الضددددددرورية، و احلكومية الدولية 

بني التجارة القائمة  لروابط ل مشددددددرت عن احلاجة إىل فهم    ومعلومات علمية قائمة على األدلة يف ما يتعلق ابلتجارة، فضدددددداًل 
 السياسات. والتنسيق يف  ا الدولية واألسواق وممارسات اإلنتاج املستدامة 

 وضع خطوط توجيهية طوعية بشأن الزيوت النباتية املستدامة   –ااثلثً 
 دعًما ألهداف التنمية املستدامة 

 وثيقة حتديد مواقف من إندونيسيا  -ألف

على عرض قّدمته إندونيسدددددددددديا تضددددددددددّمن اقرتاا البالد لوضددددددددددع خطوط توجيهية  اجلماعة احلكومية الدوليةلعت اطّ  -14
هو  الطوعية والغرض من هذه اخلطوط التوجيهيةًما ألهداف التنمية املسدددتدامة. عطوعية بشدددأن الزيوت النباتية املسدددتدامة د

الثالث للتنمية املسدتدامة، أال وهج األبعاد   زمتوازن إزا  الزيوت النباتية املسدتدامة مع مراعاة الراائشدامل و ضدمان اتباع ج  
املقرتحة، من بني مجلة   الطوعية  وسددددددددوف تتمثل األهداف الرئيسددددددددية للخطوط التوجيهية  القتصددددددددادية واالجتماعية والبيلية.ا

معاجلة   لاملواقف من أجأهداف أخره، يف دعم أهداف التنمية املسددددددددتدامة وتنفيذها وتشددددددددجيع اإلنتاج املسددددددددتدام وتوحيد 
 فهم مشرت  بشأن االستدامة.أهداف التنمية املستدامة ورسم الطريق اآليلة إىل  قيقها واملسامهة يف ااتساب 

وعليه، فقد اقرتحت إندونيسديا وضدع خطوط توجيهية طوعية بشدأن الزيوت النباتية املسدتدامة دعًما ألهداف التنمية   -15
ذه العملية واسددددتكماهلا، مع إمكانية عليف جلنة فنية  املسددددتدامة من خال  إنشددددا   موعة عمل مفتوحة العضددددوية للمباشددددرة هب 

من جداندب اللجدان الفنيدة الطوعيدة ة معنيدة بعمليدة التعداون، وذلدجل بغرض املصددددددددددددددادقدة على اخلطوط التوجيهيدة  داخليدة يف املنظمد 
 ، متهيًدا لعرضها على الدورة الثالثة واألربعني ملنيمتر املنظمة من أجل اعتمادها. 2022املختصة يف املنظمة يف عام  
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 العروض التفسريية للخرباء واملناقشة اجلماعية  -ابء

تنظيم إندونيسددديا دور الزيوت النباتية يف دعم  قيق أهداف التنمية املسدددتدامة    نانقش اجتماع لفريق من اخلربا  م -16
ايت وسدددددّلط الضدددددو  على االشاهات الناشدددددلة، مبا يف ذلجل التطورات على مسدددددتوه أسدددددعار الزيوت النباتية، إضدددددافة إىل  دّ 

ت فو  الصددددددددواي وبذور اللفت وبذور دّوار الشددددددددمس وزيت جوز اهلند دة يواجهها عدد من القطاعات من بينها قطاعاحمدّ 
 والزيتون والنخيل. 

وأبرز اخلربا  أمهية مسدددددددامهة الزيوت النباتية يف  قيق أهداف التنمية املسدددددددتدامة وأعطوا أدلّة على ذلجل. وأشددددددداروا   -17
ا إىل إمكانية إنتاج الزيوت النباتية بصدورة مسدتدامة من أجل تلبية الطلب  العاملج املتزايد وأوصدوا بتوطيد التعاون الدو  أيضدً

دوا على ضدددرورة . وشددددّ لمملعاجلة مسدددألة اسدددتدامة الزيوت النباتية بصدددورة شددداملة ومتوازنة، إضدددافة إىل اتباع ج  قائم على الع  
 . للتحّو  إىل اإلنتاج املستدامتعزيز قدرات صغار املزارعني 

ا ملناقشددددددددات اخلربا  هذه وتوجهت ابلشددددددددكر إىل اخلربا  على عروضددددددددهم تقديره وأبدت اجلماعة احلكومية الدولية -18
 املفيدة.  

 مداولت األعضاء وقراراهتم  - جيم

الضددو  على الدور الذي تنيديه الزيوت النباتية يف  قيق االسددتدامة االجتماعية احلكومية الدولية سددّلطت اجلماعة  -19
. وأشدددارت اجلماعة 2030على اهلدف املشدددرت  لتنفيذ خطة عام  احلكومية الدولية واالقتصدددادية والبيلية. وشدددددت اجلماعة  

ن تواصدددل جلنة مشدددكالت السدددلع د ج  مناسدددب لكل احلاالت وال حّل شدددامل، وطلبت أجإىل أنه ال يو احلكومية الدولية 
العمل على  ديد اإلجرا ات املمكنة اليت ميكن أن تواصدل من خالهلا الزيوت النباتية عدية دورها يف سدبيل  قيق أهداف  

 التنمية املستدامة.

 اعتماد التقرير  –رابًعا
 .ابلتزايةتقرير الاعتمد   -20


