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برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتا يف سياق ا طار االسرتاتيجي للمنظمة للفرت   -5
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 تقرير الدور  احلادية والثالثن للجماعة احلكومّية الدولّية املخلّصة ابل ذور الزيلّية والزيوت والدهون -7

 تقرير الدور  الراب ة وال شرين للجماعة احلكومية الدولية املخلصة ابلشاي -8
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 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس
 .دورهتا اخلامسة والس  نيف ت السلع جلنة مشكالإّن اجمللس مدعّو إىل إقرار االسلنلاجات واللوصيات الصادر  عن 

 شكل  اص إىل ما يلي:ة اجمللس بلفت عنايوت  
 ؛()ي 9ز( و) 9و( و) 9( و)ج 9ب( و) 9الفقرات  الل ورات يف األسواق الدولية للسلع الزراعية: (أ)
ه( )11د( و) 11الفقرات : والقض      ااي املس      لجد  2031-2022اللوق ات الزراعية امللوس       ة األجل للفرت  و  (ب)

 12و( و) 11و
ي( )14ز( و) 14و (ه) 14و (د) 14ب( و) 14الفقرات : 2022حالة أس              واق الس              لع الزراعية ل ام و  (ج)

 ك() 14و

ال املية والل ورات يف اتفاقات اللجار  ا قليمية م لومات حمدثة عن املفاوض       ات الزراعية يف منظمة اللجار  و  (د)
 ه() 15د( و) 15أ( و) 15الفقرات  امللصلة ابلزراعة:

وبرانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتا يف سياق ا طار االسرتاتيجي للمنظمة للفرت   (ه)
 18ب( و)17و 16ت االفقر  :2022-2031

 ه() 20د( و)20ج( و) 20أ( و) 20الفقرات  وا نذار امل كر عن األغذية والزراعة:والنظام ال املي لإلعالم  (و)
: الفقراتن قرير الدور  احلادية والثالثن للجماعة احلكوميّة الدوليّة املخلص ّ ة ابل ذور الزيليّة والزيوت والدهونوت (ز)

 24و 23
 28ود( ) 27ج( و) 27و  (ب) 27الفقرات  برانمج ال مل املل دد السنوات:و  (ح)

 املسائل اليت تسلدعي عناية املؤمتر
 .االس   لنلاجات واللوص   يات الص   ادر  عن جلنة مش   كالت الس   لع دورهتا اخلامس   ة والس     نإّن املؤمتر مدعّو إىل إقرار 

 شكل  اص إىل ما يلي:ب املؤمترة لفت عنايوت  

 )ي( 9( وح) 9و( ه) 9الفقرات  الل ورات يف األسواق الدولية للسلع الزراعية: (أ)

( د)11( وج) 11 تالفقرا والقض     ااي املس     لجد : 2031-2022واللوق ات الزراعية امللوس      ة األجل للفرت   (ب)
 12)و( و11و

ز( ) 14د( و) 14ج( و) 14و (ب) 14أ( و) 14الفقرات  :2022وحالة أس              واق الس              لع الزراعية ل ام  (ج)
 ك() 14وي( ) 14وط( ) 14و

منظمة اللجار  ال املية والل ورات يف اتفاقات اللجار  ا قليمية وم لومات حمدثة عن املفاوض       ات الزراعية يف  (د)
 (ج) 15( وب) 15)أ( و 15الفقرات  امللصلة ابلزراعة:

وبرانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتا يف سياق ا طار االسرتاتيجي للمنظمة للفرت   (ه)
 17  الفقر  :2022-2031
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 )ج( 20الفقرات  وا نذار امل كر عن األغذية والزراعة: والنظام ال املي لإلعالم (و)

 28( وأ) 27 نالفقرات وبرانمج ال مل املل دد السنوات: (ز)

 

  اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس واملؤمتر
املس  ائل  بش   ن مش  كالت الس  لعللجنة  اخلامس  ة والس    نص  ادقة على تقرير الدور  إّن اجمللس واملؤمتر مدعّوان إىل امل
  .اليت تندرج ضمن والية كل منهما

 

 ميكن توجيه أي اسلفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 بوبكر بن بلحسن السيد 
 جلنة مشكالت السلعأمن 

 ش  ة األسواق واللجار  
 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 

 FAO-CCP@fao.orgالربيد ا لكرتوين: 
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 مقدمة -أّوًل 

يوليو/متوز  15إىل  13عقدت جلنة مشكالت السلع )اللجنة( دورهتا اخلامسة والس  ن  ال  الفرت  اململد  من  -1
 من 17وش     ارك  أعض     ال يف اللجنة، 103مش     ارك ا من أص     ل  85لدور  ض     ور ابلغ عدد املش     اركن املس     جلن حل. و 2022
وميكن االطالع على  .حكومية دولية وإقليمية بصفة مراقبمنظمات  5األعضال يف املنظمة، والكرسي الرسويل، و ال لدان

https://www.fao.org/about/meetings/commodity-ق        ائ        م        ة املش                     ارك        ن ع        ل        ى ال        راب          ال        ل        ايل 

//documents/ar75problems/ccp 
وكان أعض     ال املكلب ا  رون  من إندونيس     يا. Gustaf Daud Siraitأس الدور  رئيس اللجنة، الس     يد وقد تر  -2

 ونيجرياي.  يرلندا الشماليةآلربي انيا ال ظمى و  أسرتاليا والربازيل والسودان وكندا واململكة امللحد 
من دس            لور  2من املاد   9و 8وأ حي ت اللجنة علم ا أبن االحتاد األورويب يش            ارك يف الدور   وجب الفقرتن  -3

 منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(.
من املاد   4، من دون أن يشكل ذلك سابقة وعمال  ابلفقر  وان قدت هذه الدور  بصور  اللل ة بصفة اسلثنائية -4

يف ظّل  من دورات اللجنة يف مقر املنظمة،   لية للجنة اليت تنص على أن ت قد يف ال اد  كل دور الثانية من الالئحة الدا
يف ال امل والش   واغل املل لقة ابلص   حة ال امة والقيود ذات الص   لة، حي  حض   ر ب ي املمثلن ش   خص   ي ا  19-جائحة كوفيد

 عقب ذلك مشاورات مع مكلب اللجنة. وقد أ إىل املقر الرئيسي للمنظمة فيما شارك آ رون بصور  افرتاضية.
دتو  -5 اللجن ة، ق  ل ب دل م داوالهت ا، أّن ه ذا االجلم اع املخلل  إ  ا يش              ك ل دور  اعلي ادي ة ر ي ة من دورات  أك ّ

اللجنة على ت  يق لوائحها الدا لية وممارس              اهتا على ارايت الدور  احلالية وت ليق أي مواد قد ال  وافقتوقد  اللجنة.
اللجنة على ت  يق أي إجرالات  اصة أو أساليب عمل م ّدلة قد  اتفقتو  د الدور  احلالية بصور  اللل ة.تلوافق مع ان قا

 على تسجيل ارايت االجلماع.  أيض ا  اتفقت. و تقلضيها احلاجة لضمان كفال  ارايت الدور 
ا( والربازيل واتيلند وتش           يكيا واجلمهورية و  األرجنلنوعاونت اللجنة جلنة ص           ياغة مؤلفة من  -6 أس           رتاليا )رئيس            

 الدومينيكية والسودان وكندا وكينيا وماليزاي. 
ويرد جدو  األعما  ض     من امللحق  اللجنة جدو  األعما  املؤقت واجلدو  الزمين املؤقت للدور . اعلمدتوقد  -7

 ألف، فيما ترد قائمة الواثئق ضمن امللحق ابل. 
 شو دونيو، املدير ال ام ملنظمة األغذية والزراعة، كلمة أمام اللجنة.وألقى الدكلور  -8

https://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp75/documents/ar/
https://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp75/documents/ar/
https://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp75/documents/ar/


5  C 2023/23 

 األسواق العاملية للسلع الزراعية -اثنًيا
 التطورات يف األسواق الدولية للسلع الزراعية -ألف

 CCP 22/2اللجنة الل ورات يف األس        واق الدولية للس        لع ال ذائية على النحو الوارد يف الواثئق  اس        ل رض        ت -9
 وهبذا الصدد، فإّن اللجنة: .CCP 22/INF/7و CCP 22/INF/6و

 
على أمهية توفري م لومات موثوقة ويف الوقت املناسب عن األسواق،  وشّددتأمهية شفافية األسواق  أّكدت (أ)

وتقّل   ات املن  اا، وا ف  ات  النزاع  اتاليقن الن  ا   ة عن  ع  دموال س              يم  ا يف ظ  ل تزاي  د ع  دد املخ  اطر وأوج  ه 
 واألمراض والصدمات االقلصادية؛

إىل  وطل تنظمة ومس       امهلها يف ت زيز ش       فافية األس       واق، املعن تقديرها لل مل الذي تض        لع به  وأعربت (ب)
املنظمة مواصلة تكثيف جهودها لدعم القرارات املسلنري  يف اا  السياسات، وتشجيع اللنسيق على مسلوى 

 لألسواق وتوق ات بش هنا؛ عمليات تقييم  توفري بياانت وم لومات حمّدثة وموضوعية، و السياسات من  ال
يف ت زيز ش        فافية  (AMIS) ابلدور ا جيايب الذي يؤّديه نظام امل لومات املل لقة ابألس        واق الزراعية ونّوهت (ج)

د من اللقل ات أس     واق املنلجات الزراعية واالس     لجاابت على مس     لوى الس     ياس     ات لألمن ال ذائي، ويف احل
قة يف اا  الس ياس ات،  األعض ال إىل دعم هذه امل ادر ،  ودعتالش ديد  يف األس  ار وت زيز ا جرالات املنس ّ
  ا يف ذلك عن طريق ا بالغ يف الوقت املناسب عن ال ياانت الق رية؛

 نمية املسلدامة؛ على الدور اهلام الذي ميكن لألسواق واللجار  أن تض لع به للحقيق أهداف الل وشّددت (د)
لقواعد منظمة اللجار  ال املية، فرض قيود على اللص        دير  ط ق اعلى ض        رور  أن تلالت احلكومات،  وأّكدت (ه)

  1وغريها من اللدابري املشّوهة لللجار ؛
 ا يش  مل الس  لع من غري احل وب وغري الزيوت، يف ال مليات املق لة  ،على أمهية زايد  ت  ية الس  لع وش  ّددت (و)

إىل املنظمة ال ح  يف إمكانية ختص         يص مزيد من املوارد  وطل تللقييم األس         واق وتوفري توق ات بش          هنا؛ 
 للوفري اخلرب  الالزمة يف اا  السلع؛

إىل املنظمة زايد   طل تيقة مس              لدامة و على أمهية زايد  ا نلاجية الزراعية وا نلاج الزراعي ب ر  وش              ّددت (ز)
 امل لومات الفنية امللاحة بشكل أكرب ودعم األعضال يف هذا الصدد؛

أبّن الكثري من ال لدان، وال س              يما ال لدان النامية، ما زالت تكافع الل ثريات املل دد  األوجه لألزمة  وأقّرت (ح)
 ومل تل اَف منها ب د؛ ، 2008-2007املالية يف الفرت  

إزال االرتفاع احلاد يف أس             ار األغذية وال اقة واملد الت، وال س            يما األ د ، وارتفاع  ربت عن قلقهاوأع (ط)
تكاليف النقل، وتزايد الش          واغل بش           ن األمن ال ذائي ال املي نليجة اال لالالت النا ة عن تدابري احلوال 

                                                      
ن نرى أنّه يل ن أع ت الوالايت امللحد  األمريكية الشرح اللايل ملوقفها: "هذا ال يان ال ي رب بصور  دقيقة عن اللزامات منظمة اللجار  ال املية. وحن  1

جارية، وجيب أال تزّج نفسها على منظمة األغذية والزراعة احرتام الوالايت املسلقلة وال مليات واملؤسسات املسلقلة األ رى،  ا يف ذلك املفاوضات الل
 يف قرارات وإجرالات يف منلدايت أ رى،  ا يف ذلك منظمة اللجار  ال املية."
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ا عن قلوعن احلرب يف أوكرانيا مؤ ر ا؛  19-كوفيد  جائحة امللخذ  على مسلوى إزال اللدابري  قهاوأعربت أيض 
 تلوافق مع م ادئ منظمة اللجار  ال املية؛ اليت الالسياسات و 

بقرار الس املنظمة وتوصياته يف دورته اللاس ة والسلن ب د املائة بش ن أتثري احلرب يف أوكرانيا على  وذّكرت (ي)
على الدور الفين اهلام الذي تض         لع به املنظمة يف م اجلة أتثريات احلرب  دتوش        دّ األمن ال ذائي ال املي، 

 ال ذائي ال املي.املرتت ة على األمن 

 2031-2022التوقعات الزراعية املتوسطة األجل للفرتة  -ابء
 والقضااي املستجدة

 2031-2022أ ذت اللجنة علم ا ابمل لومات واللوق ات امللوس             ة األجل املل لقة ابألس            واق الزراعية للفرت   -10
 .CCP 22/3 Rev.1الوارد  يف الوثيقة 

 وقامت اللجنة على وجه اخلصوص  ا يلي: -11

 
 االجتاهات واللوق ات ابلنس ة إىل أسواق السلع الزراعية وال ذائية يف األجل امللوس ؛  اسل رضت (أ)
اللجار ، إىل جانب ا نلاجية الكفؤ  وامل زز  والنظم ال ذائية املس       لدامة، تؤدي  طونعلى   ت الض       ولس       لّ و  (ب)

ذي ة، كم ا يف اللص               دي دور ا حيواي  يف حتس              ن األمن ال  ذائي ال  املي كميع أب  اده وك ذل ك يف ت زيز الل  
 لللحدايت وأوجه عدم اليقن اليت تواجهها أسواق السلع الزراعية حالي ا؛

على أمهية وجود نظام جتاري مل دد األطراف يلس   م بقدر أكرب من احلرية وا نص   اف وقابلية اللن ؤ  ش   ّددتو  (ج)
يف قواعدها، ب ية تش        جيع به وعدم اللمييز، قائم على قواعد حمدد  و اض        ع ملنظمة اللجار  ال املية ويس        لو 

  اللنمية الزراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق األمن ال ذائي والنهوض ابلل ذية للجميع؛
على أن اللحدايت احلالية ميكن أن تن وي على آاثر   ري  على ص يد األمن ال ذائي واالسلدامة  شّددتو  (د)

أن النلائج اليت أس     فرت عنها عد  حتليالت لس     يناريوهات تقييم أثر احلرب يف  أكدتيف األجل امللوس      ؛ و 
أوكرانيا على األسواق الزراعية الدولية واألمن ال ذائي ال املي، تشري إىل أن أس ار احل وب الرئيسية سلزيد عن 

. و  ةاملرتف  ةا احلاليهتايمسلو  النقص الل ذوي ابلنس ة  من أن يزداد ابللايل   ر عن قلقهااللجنة أعربت أصال 
 ال لدان النامية املسلورد  الصافية لألغذية وال لدان األقل  و ا؛  يفإىل السكان الض فال وال سيما 

اجلهود اليت ت ذهلا املنظمة  جرال حتليالت وتص    ور س    يناريوهات ووض    ع دراس    ات اس    لش    رافية بص    ور   ومثّنت (ه)
مثلة يف اس  لدامة ا نلاج واالس  لهالك واللجار   ا يف ذلك النظر اس  ل اقية، و اص  ة تقييم املس  ارات ال ديلة املل

املنظمة على توس        يع جهودها اللحليلية للش        مل  وش        ّج تيف القيود اللجارية واألس         ار واألمن ال ذائي، 
 اموعة أوسع من عوامل ال رض وال لب واملخاطر؛

وطل ت احلكومات واملؤس  س  ات الوطنية، على فائد  اللوق ات امللوس   ة األجل ابلنس   ة إىل  وس  ّل ت الض  ول (و)
إىل منظمة األغذية والزراعة توسيع ن اق أنش ة تنمية القدرات لل زيز اعلماد اللوق ات واللحليالت امللوس ة 

 األجل للسلع من جانب املؤسسات الوطنية وا قليمية.
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اللجنة على الش      راكة بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الل اون واللنمية يف امليدان االقلص      ادي بش       ن  وأثّنت -12

 إىل منظمة األغذية والزراعة مواصلة هذا الل اون وت زيزه بقدر أكرب. وطل تال مل على اللوق ات امللوس ة األجل، 

 املسائل اخلاصة ابلسياسات -اثلثًا

  2022حالة أسواق السلع الزراعية لعام  -ألف

بش      ن  حالة أس     واق الس     لع الزراعية عن من اللقرير الرئيس     ي للمنظمة 2022عام  اللجنة علم ا إبص     دار  ذتأ -13
ج الس       ياس       ات من أجل اللنمية املس       لدامة" امل روض يف الوثيقلن  موض       وع "ج رافيا جتار  املنلجات ال ذائية والزراعية: هن 

CCP 22/4 وCCP 22/INF/8 لنلائج اليت  لص إليها.اب، و 
 واب ضافة إىل ذلك، قامت اللجنة  ا يلي: -14
 

على أمهية وجود نظام جتاري مل دد األطراف يلسم بقدر أكرب من احلرية وال دالة والقدر  على اللن ؤ  دتشدّ  (أ)
وعدم اللمييز وقائم على قواعد حمدد ، يف إطار منظمة اللجار  ال املية و ا يلماش        ى مع قواعدها، للش        جيع 

  الل ذية للجميع؛اللنمية الزراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق األمن ال ذائي وحتسن
  امل لوب، حس     ب االقلض     ال، إىل نظم غذائية أكثر اس     لدامة، على دور اللجار  يف حتقيق اللحوّ  دتوش     دّ  (ب)

يف ال لدان النامية املس     لورد  الص     افية لألغذية،  ومن مث املس     امهة يف ض     مان األمن ال ذائي ال املي، و اص     ة  
، وت زيز القدر  على املن ثقة عنهااللنمية املس              لدامة وأهداف  2030 ام اللنمية املس              لدامة لوحتقيق   ة 

 الصمود يف وجه الصدمات االجلماعية واالقلصادية والصراعات واجلوائع والظواهر املنا ية املل رفة؛
على احلاجة إىل أن ت زز الس   ياس   ات اللجارية وجود أس   واق عاملية مفلوحة وش   فافة وجيد  األدال،  دتوش   دّ  (ج)

على أمهية حتس              ن ا نلاجية والكفال  الزراعيلن،  دتوأكّ س              يما يف أوقات ان دام اليقن واألزمات،  ال
 و في اللكاليف اللجارية ب ية ج ل اللجار  س يال  من س ل حتقيق النمو؛

لل زيز ا نلاج ال ذائي  ارئيس         ي   اعنص         ر  يش         ّكل على أن االس         لثمار يف ال حو  وال لوم واالبلكار  دتوأكّ  (د)
 دان النامية؛لعلى مدى أمهية تقدمي الدعم إىل ال   ت الضولسلّ املسلدام، و و 

إدراج هذه األب اد  طل تاالقلصادية واالجلماعية وال يئية، و  أي ألب اد الثالثة امللكاملة لالسلدامة،اب ذّكرتو  (ه)
 ؛ا صدار ا ملوضوعحالة أسواق السلع الزراعية ب ريقة ملوازنة وشاملة وفق  من تقرير القادمة ا صدارات يف 

ا ص       دارات القادمة من اللقرير الرتكيز على حالة أس       واق الس       لع  تواص       لعلى أمهية أن   ت الض       ولوس       لّ  (و)
األس    اس    ية الزراعية نظر ا إىل أتثرها ابلقض    ااي الراهنة والناش    ئة، على أن يلم إعدادها من  ال  عملية ش    املة 

 سهامات؛ا للقدمي 
ابملس         امهة ا جيابية للجار  املنلجات ال ذائية والزراعية يف ت زيز النمو االقلص         ادي والرفاه االجلماعي  توأقرّ  (ز)

 وأهداف االسلدامة ال يئية؛
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لظروف احمللية وعوامل أ رى ذات هي رهن ابن اللنمية الزراعية املس          لدامة ونظم ا نلاج املس          لدامة أب ذّكرتو  (ح)
 منلج ب ينه ب ي النظر عن مكان إنلاجه أو اسلهالكه أو االجتار به؛ دون احلكم مس ق ا على أيمن صلة، 

إبمكانية ت اض   د النهج املل دد  األطراف وا قليمية يف اللص   دي لل وامل اخلارجية ال يئية ذات الن اق  توأقرّ  (ط)
 ال املي؛

بيئية ملزمة قانوان  واملؤس  س  ات  اأحكام  اليت تلض  من اتفاقات اللجار  ا قليمية ما تن وي عليه على  دتوش  دّ  (ي)
إبمكان  هعلى أن وأكدتإمكاانت يف اللص      دي بف الية لل وامل اخلارجية ال يئية، من  ،املل ور  بش      كل جيد

 االتفاقات املل دد  األطراف أن ت اجل بصور  ف الة ال وامل اخلارجية ال يئية ال املية؛
على األمهية احملورية اليت تكلس         يها االتفاقات  الض         ول  تس         لّ ابللحدايت اليت ي رحها ت ري املناا و  توأقرّ  (ك)

ال يئية املل دد  األطراف والصكوك الدولية اخلاصة بل ري املناا، وال سيما اتفاقية األمم امللحد  ا طارية بش ن 
 ت ري املناا واتفاق ابريس امللصل هبا.

العاملية والتطورات يف اتفاقات التجارة معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة  -ابء
 اإلقليمية املتصلة ابلزراعة

وبش      ن ا ابمل لومات احملدثة اليت وردهتا بش      ن املفاوض     ات الزراعية يف منظمة اللجار  ال املية اللجنة علم    ذتأ -15
 ، وابأل ص:اتفاقات اللجار  ا قليمية

 
دها أعض        ال منظمة اللجار  ال املية يف مؤمترها الوزاري بنلائج املفاوض        ات امللص        لة ابلزراعة اليت اعلم  ترحّ  (أ)

 ل رضتنفيذ هذه النلائج  من أجلمنظمة األغذية والزراعة إىل مواص       لة دعم أعض       ائها  ودعت الثاين عش       ر
نظام جتاري مل دد األطراف يلس        م بقدر أكرب من احلرية وال دالة والقدر  على اللن ؤ به وعدم  تش        جيع قيام

اللمييز، وقائم على قواعد حمدد  و اض       ع ملنظمة اللجار  ال املية ويس       لويف قواعدها، ويؤدي إىل وض       ع حد 
 ؛للجوع ولسول الل ذية يف ال امل

جتاري مل دد األطراف يلسم بقدر أكرب من احلرية وال دالة ووجود نظام األطراف على أمهية ت ددية  دتوشدّ  (ب)
والقدر  على اللن ؤ به وعدم اللمييز وقائم على قواعد حمدد  للش          جيع اللنمية الزراعية والريفية واملس          امهة يف 

للج  ار  يف اللحو ، ال  ذي تؤدي  ه اابل  دور اهل  ام  أقّرتحتقيق األمن ال   ذائي والنهوض ابلل   ذي  ة للجميع، كم  ا 
 ؛سب االقلضال، إىل نظم غذائية أكثر اسلدامةح

على أمهية  وأّكدت من جديدعلى أمهية إبقال األس  واق مفلوحة وض  مان تدفق س  لس لللجار   س  ّل ت الض  ولو  (ج)
 ؛عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات ب ريقة ال تلفق مع أحكام منظمة اللجار  ال املية ذات الصلة

الزراعي  ة وال   ذائي  ة   ا يف ذل ك من  ال  توفري املنلج  ات تق  ديره ا ل م  ل املنظم  ة يف ا ا  جت ار   عن وأعرب ت (د)
على أمهية املس   اعد   دتوأكّ ، بياانت وم لومات وأدلة علمية حمدثة  رش   اد املناقش   ات املل لقة ابلس   ياس   ات

املنظمة زايد  ت  ئة املوارد لدعم  إىل وطل تالفنية املقدمة إىل األعض       ال يف إطار والية املنظمة وص       الحيلها، 
 ؛ت زيز هذا ال مل



9  C 2023/23 

الزراعية، املنلجات الل اون الوثيق بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اللجار  ال املية يف ميدان جتار   مثّنتو  (ه)
افظ على هذا الل اون اجليد وأن إىل منظمة األغذية والزراعة أن حت وطل تيلماش         ى مع والية كل منهما،   ا

 .توطده بقدر أكرب

 املسائل املتعلقة ابلربامج -رابًعا

برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتا يف سياق اإلطار السرتاتيجي  -ألف
 2031-2022للمنظمة للفرتة 

 لإلجن   ازات اليت حققله   ا املنظم   ة يف ا   ا  أس              واق الس              لع وجت   ارهت   ا يف الفرت  عن تق   ديره   االلجن   ة  أعرب   ت -16
 ودهتا.كبلنوّع امل  وعات واملنلجات واخلدمات اليت تقّدمها املنظمة و  ونّوهت، 2020-2021

 وعالو  على ذلك، فإّن اللجنة: -17

 
لؤثر على عمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا يف سياق ساليت ال املية احملدد   ابالجتاهات والل ورات أقّرت (أ)

من أجل  2025 -2022واخل ة امللوس      ة األجل للفرت   2031-2022للفرت  للمنظمة ا طار االس     رتاتيجي 
 حتقيق أهداف اللنمية املسلدامة، من دون ترك أي أحد  لف الركب؛

أسواق السلع وجتارهتا يف سياق اا  على األولوايت اليت مت حتديدها ل مل املنظمة يف  صادقتو  واسل رضت (ب)
على  2025 -2022واخل ة امللوس              ة األجل للفرت   2031-2022للفرت  للمنظمة ا طار االس             رتاتيجي 
 اللايل:ك  CCP 22/6النحو امل ن يف الوثيقة 

 
 رصد أسواق السلع وتقييمها واللوق ات ذات الصلة 
 رصد األمن ال ذائي وتقييمه وا نذار امل كر 
 اللجار  ابألغذية والزراعة 
 سالسل القيمة ال املية املسؤولة 
 عمل اجلماعات احلكومية الدولية املخلصة ابلسلع 
 )دعم ال مليات الدولية )اموعة ال شرين/اموعة الس  ة 
  حالة أسواق السلع الزراعيةإعداد اللقرير عن 

اللجنة بل اون املنظمة مع املنظمات الدولية األ رى من أجل تنفيذ برانمج عملها يف أس            واق الس            لع  ورّح ت -18
 إىل املنظمة مواصلة هذا الل اون وتوطيده. وطل توجتارهتا واملواضيع ذات الصلة، 
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 النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة -ابء

بش     ن عمل النظام ال املي لإلعالم وا نذار امل كر عن األغذية والزراعة  CCP 22/7اللجنة الوثيقة  اس    ل رض    ت -19
 .( وأنش له املسلق ليةGIEWS -)النظام ال املي 

 وقامت اللجنة على وجه اخلصوص  ا يلي: -20
 

 أبنه وأقّرتلل مل الذي يض  لع به النظام ال املي، فض ال  عن منلجاته و دماته امللنّوعة،  أعربت عن تقديرها (أ)
 ؛يشكل مصدر ا هام ا للم لومات املسلند  إىل الوقائع وآلية رائد  لإلنذار امل كر على ن اق ال امل

 ؛وأحاطت علم ا ابلل ورات املسلمر  للنظام ال املي  رور الوقت ملواجهة القضااي الناشئة (ب)
ي د املخ اطر وأوج ه ع دم اليقن ابألمهي ة امللزاي د  للنظ ام ال  املي وج دواه، وال س              يم ا ابلنظر إىل تزا واعرتف ت (ج)

 ؛ابلنس ة إىل األمن ال ذائي ال املي
ابجلهود الل اونية اليت ي ذهلا النظام ال املي، وال سيما ابلنس ة إىل هنج ا نذار امل كر املسلند إىل توافق  ونّوهت (د)

 ؛يف هذا الصددالنظام ال املي على مواصلة ت زيز أواصر الل اون مع سائر أصحاب املصلحة  وحّثتا رال، 
من  وطل تعلى أمهية اللكنولوجيات اجل رافية املكانية والرقمية من أجل  ع ال ياانت وحتليلها،  وش              ّددت (ه)

النظام ال املي مواص    لة ت وير قدراته إىل جانب قدرات س    ائر أص    حاب املص    لحة على املس    لوى الق ري من 
 ؛أجل االسلفاد  من هذه احللو 

بل زيز اللواص     ل بش      ن امل لومات واألدوات ونش     ر ال ياانت اليت يليحها النظام ال املي هبدف دعم  وأوص     ت (و)
 .األعضال وسائر أصحاب املصلحة وتزويد املسلخدمن ابلدعم للنمية قدراهتم

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة -خامًسا

 املختّصة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهونتقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية  -ألف

ة ابل ذور الزيلّية والزيوت على اللجنة  ص       ادقت -21 تقرير الدور  احلادية والثالثن للجماعة احلكومّية الدولّية املخلص       ّ
 2021 مارس/آذار 5و 4 يوميقدت بش  كل افرتاض  ي اليت اس  لض  افلها إندونيس  يا وع   (احلكومّية الدولّية)اجلماعة  والدهون

 .2022يوليو/متوز  5و
ا خل ة عام  دتوش              دّ  -22 وأهدافها،  2030اللجنة على أمهية ا نلاج املس              لدام للزيوت الن اتية واالجتار هبا دعم 
 سيما مع أ ذ أزمة األغذية ال املية األ ري  ب ن االعل ار. ال

وأهدافها يف جدو   2030اللجنة اقرتاح إدراج بند بش ن ا نلاج املسلدام للزيوت الن اتية دعم ا خل ة عام  وق لت -23
 قادمة للجماعة احلكومّية الدولّية.ات الدور إحدى الأعما  

مر احلكومّية الدولّية مواصلة املناقشات للحديد ا جرالات املمكنة اليت ميكن أن تسلاجلماعة  اللجنة من وطل ت -24
 الزيوت الن اتية يف االض الع هبا للحقيق أهداف اللنمية املسلدامة.
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 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشاي -ابء

قدت تقرير الدور  الراب ة وال ش       رين للجماعة احلكومية الدولية املخلص       ة ابلش       اي اليت ع  على اللجنة  ص       ادقت -25
 .2022فرباير/ش اط  23بشكل افرتاضي يف 

 برانمج العمل املتعدد السنوات -جيم

على النحو  2023-2021للفرت  املل دد الس       نوات  هابرانمج عملتنفيذ اللجنة اللقرير املرحلي عن  اس       ل رض       ت -26
 .CCP 22/10يف الوثيقة  الوارد

  ا يلي: كذلكوقامت اللجنة -27
 

 ؛ عملهاعلى أمهية اعلماد جلنة مشكالت السلع ملنظور النظم ال ذائية يف  سّل ت الضول (أ)

املكلب، بدعم من األمانة، على تنظيم ف اليات مواض        ي ية  ال  الفرتات الفاص        لة بن دورات  وش        ّج ت (ب)
 اللجنة؛

ألمم الر ية ل إىل املكلب ال ح  يف احلاجة إىل مراج ة اس            م اللجنة، وتنس            يقه يف الللف الل ات وطل ت (ج)
؛ مع مراعا  الل ريات األ ري  اليت ش          هدهتا األوض          اع مثل الرتكيز امللزايد على املس          امهات ا جيابية امللحد 

 ألسواق السلع واللجار ؛
على دور اللجنة ض     من ااالت ا لص     اص     ها يف رص     د وحتليل أتثريات األزمات والص     راعات مع  وش     ّددت (د)

ي  ا على األمن ال   ذائي ال   املي ض              من إط  ار والي  ة املنظم  ة، الرتكيز بوج  ه    اص على أتثري احلرب يف أوكران
االنكماش االقلص              ادي، واللدابري املخّلة ابللجار ، وحتويل ارى امل ادالت اللجارية، وت ري املناا  وحاالت

 ، والصدمات واألزمات األ رى.19-وجائحة كوفيد
 

 .2024-2022اللجنة على برانمج عملها املل دد السنوات للفرت   ووافقت -28
، Gustaf Daud Siraitلل مل اململاز الذي قام به املكلب املؤلف من الس              يد  تقديرهااللجنة عن  وأعربت -29
يرلندا آلربي انيا ال ظمى و من أس       رتاليا والربازيل والس       ودان وكندا واململكة امللحد   إندونيس       يا )الرئيس(، وكلّ  هورية  من

 ونيجرياي. الشمالية
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 األخرىاملسائل  -سادًسا

 انتخاب األعضاء اجلدد يف املكتب -ألف

 سفري نيجرياي رئيس ا للجنة. Yaya Olaniranاللجنة ابللزكية س اد  السيد  انلخ ت -30
كنواب للرئيس: األرجنلن املنلخ ن   اللجنة ابللزكية ال لدان الس             لة اللالية من أعض             ال مكلب اللجنة وانلخ ت -31

وأسرتاليا )جنوب غرب احملي  اهلادئ(؛ وأملانيا )أورواب(؛ وإندونيسيا )آسيا(؛ وموريلانيا )أمريكا الالتينية وال حر الكارييب(؛ 
 )الشرق األدىن(؛ والوالايت امللحد  األمريكية )أمريكا الشمالية(.

النجاح واللوفيق يف األدوار املنوطة  دوامهلم  تومتنّ اللجنة الرئيس املنلخب وأعض              ال املكلب املنلخ ن   توهنّ  -32
 هبم.

 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة السادسة والسبعني -ابء

 أبنّ و 2024ن الدور  السادسة والس  ن للجنة مشكالت السلع سل  قد يف روما يف عام علم ا أباللجنة   ذتأ -33
 ا لإلجرالات املرعية.املوعد النهائي ابللشاور مع رئيس اللجنة ووفق  سيحدد املدير ال ام 

 ما يستجد من أعمال -جيم

 مل جير طرح أي مسائل أ رى.  -34

 اعتماد التقرير -ابعً سا
 . ابللزكيةاخلامسة والس  ن للجنة مشكالت السلع  اعلمد تقرير الدور  -35
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 تقرير الدور  الراب ة وال شرين للجماعة احلكومية الدولية املخلصة ابلشاي 5-2
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