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 الدورة اخلامسة والسبعون للجنة مشكالت السلع

 جلنة مشكالت السلع
 2022يوليو/متوز  15-13الدورة اخلامسة والسبعون | 
 

 حدث جانيب
 

  اتعزيز شفافية أسواق األغذية وتنسيق سياساهت
 )AMIS(نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية التابع جملموعة العشرين 

 والسبعون للجنة مشكالت السلع يف منظمة األغذية والزراعةالدورة اخلامسة 
 

 )CEST( بتوقيت أورواب الوسطى الصيفي 14:00 إىل الساعة 12:45الساعة من  | 2022يوليو/متوز  13 ،األربعاء
 حدث خمتلط

 Zoomمركز الشيخ زايد ومنصة 
 هنايرجى التسجيل 

 
 معلومات أساسية

 
 األســـــــواق،هبدف تعزيز شـــــــفافية  2011يف عام  )النظام( نظام املعلومات املتعلقة ابألســـــــواق الزراعية جمموعة العشـــــــرينأطلقت 

وحتســــني تنســــيق الســــياســــات يف الفرتات اليت يعرتيها تقلب شــــديد يف  ،واحلد من احتمال االرتفاع املفاجئ يف أســــعار األغذية
وفول  ســواق العاملية ألربع ســلع غذائية رئيســية هي القمح والذرة واألرزّ األالنظام ذلك عن طريق رصــد  حيققأســعار األغذية. و 

هذه الســـــلع األســـــاســـــية. وحتظى هذه املبادرة قوم بتجارة تما بني البلدان الرئيســـــية اليت  وعن طريق تشـــــجيع احلوار يف ،الصـــــو�
ن يف احلدث و املشـــــارك يضـــــم. و )ملنظمة(امنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تســـــتضـــــيفها  أمانة مشـــــرتكة بني الوكاالتبدعم 

يف املائة من  80من  أكثر نيجمتمع املشـــاركون شـــكلوي ،مدعوة بلدان ةوســـبع )ابإلضـــافة إىل إســـبانيا(أعضـــاء جمموعة العشـــرين 
  .يت يشملها النظاموالتجارة ابلسلع الاإلنتاج العاملي 

 
احلســــــنة التوقيت واملوثوق هبا. ومن  الســــــوق يالتلأثبت النظام أنه مصــــــدر موثوق ملعلومات وحت ،أعوام من العمل 10وخالل 

مت املبادرة الدعم للبلدان يف تنفيذ منهجيات قدّ  ،ملشـــــاركة يف النظامنة يف البلدان اخالل العمل الوثيق مع جهات تنســـــيق معيّ 
حمســـــنة جلمع البيا�ت وحتليلها ونشـــــرها. وأنشـــــأ النظام شـــــبكة نشـــــطة من اجلهات الفاعلة الرئيســـــية يف أســـــواق األغذية العاملية 

مثل اضــــطراابت الســــوق النامجة عن  ،وأدت دورًا مهما بشــــكل خاص يف أوقات األزمات ،أثبتت أمهيتها األســــاســــية يف املبادرة
 أو احلرب يف أوكرانيا. 19-جائحة كوفيد

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jTO9VcwQTjCbX8w1YZYXtg
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jTO9VcwQTjCbX8w1YZYXtg


 
 اهلدف

 
عن األنشـــطة الرئيســـية للنظام  -ممثلي البلدان غري املشـــاركة يف النظام  وابألخص -يهدف احلدث اجلانيب إىل إبالغ األعضـــاء 

 االستفادة من هذه املبادرة.  هموخمرجاته وطرائق تشغيله وكيف ميكن

 
 وسوف يعقد هذا احلدث جبميع اللغات الرمسية ملنظمة األغذية والزراعة.

 
 جدول األعمال املؤقت

 
 لنيابةاب، أمني نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية Joe Glauberالسّيد  امليّسر:

 
 املالحظات االفتتاحية 12:45

ورئيس اللجنة التوجيهية ألمانة نظام  ،يف منظمة األغذية والزراعة مدير شعبة األسواق والتجارة، بكر بن بلحسن السيد بو
 املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية

 
 دور نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية خالل األزمات 12:50

 ورئيس نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية ،رئيس خرباء االقتصاد يف وزارة الزراعة األمريكية ،Seth Meyerالسيد 

 ورئيسة سابقة لنظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية ،، مستشارة زراعية لالحتاد األورويبAdriana Herreraالسيدة 
 

 نبذة عن هيكل نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية وأهدافه وإجنازاته الرئيسية 13:05

 ، مدير املشاريع يف نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعيةDenis Drechslerالسيد 

 ، كبرية املستشارين يف شعبة الزراعة والسلع لدى منظمة التجارة العامليةالسيدة دعاء عبد املتعال

 
 وجهات نظر البلدان املشاركة 13:15

ـــــيد  االحتاد األورويب: ـ ـ ـ حتليل االســـــــــــــرتاتيجيات والســـــــــــــياســـــــــــــات العامة، واملدير العام للزراعة ، مدير Tassos Haniotisالســ
 )تؤكد مشاركته الحًقا( ةاألوروبي املفوضية الريفية يف والتنمية



كبري خرباء االقتصاد الزراعي يف وزارة الزراعة وإصالح األراضي ،Molahlegi Aubrey Mphatengالسيد جنوب أفريقيا: 
 والتنمية الريفية

 

 أسئلة وأجوبةجلسة  13:30

 املالحظات اخلتامية 13:55
 

 FAO-CCP@fao.org :لكتابة إىلاللمزيد من املعلومات يرجى 


