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 مقدمة

 
ات                      -1 سلع األساسية في شكل اتفاق ستهلكي ال ين منتجي وم يجري التعاون الحكومي الدولي ب

اظر           سلع األساسية      دولية للسلع األساسية، يتم تصريف أمورها من خالل المن ة لل ة المنظمات الدولي
ة بكل سلعة                   م المتحدة المعني المناظرة وجماعات الدراسة الدولية التي أنشئت نتيجة لمؤتمرات األم

ية   سلع األساس ذه ال ا، فضال عن    . من ه سميتها آله ية بت سلع األساس صندوق المشترك لل ام ال د ق وق
ة الت ة والجماعات الفرعي ة الدولي سلع الجماعات الحكومي شأن ال ة ب ة والزراع ة األغذي ة لمنظم ابع

صندوق                ة من ال زة  . الفردية األساسية، على أنها أجهزة سلع دولية مؤهلة لتقديم مشاريع ممول وأجه
ا     صاصاتها ونظمه ذاتها، اخت ة ب ستقلة وقائم ة م ة دولي ات حكومي فها هيئ ة، بوص سلع الدولي ال

ا   لطتها العلي ر س الس تعتب ديها مج ة،    وتمث. الداخلية،ول ية معين لع أساس صالح س زة م ذه األجه ل ه
ل        ستهلكين والمنتجين وتحلي ين الم ويتحقق ذلك في المقام األول من خالل المشاورات التي تجري ب

 .التطورات واالتجاهات السوقية
 

 المنظمات السلعية الدولية
 

ة        -2 ولى إقام سم لتت ذا الق ي ه ذآورة ف ية الم سلع األساس ة لل ات الدولي شئت المنظم ام أن  أحك
ة  دة المعني م المتح ؤتمرات األم ي وضعت نتيجة لم اظرة الت ية المن سلع األساس ة لل ات الدولي االتفاق

راهن             . بالسلعة األساسية المقصودة   سارية في الوقت ال سلع األساسية ال ة لل ات الدولي ع االتفاق وجمي
فافية     تعتبر اتفاقات إدارية الطابع تعمل آمنتديات للتعاون والتشاور بين المنتجي          ستهلكين، وش ن والم

 .السوق، والمشاريع اإلنمائية، وآمصادر لإلحصاءات
 

 منظمة الكاآاو الدولية
 
دان                  -3 او البل دان المنتجة للكاآ منظمة الكاآاو الدولية هي منظمة حكومية دولية تتكون من البل

اق      لكي تضع موضع التن     1973وتقع المنظمة في لندن وقد أنشئت في عام         . المستهلكة له  ذ أول اتف في
م        ه األم ذي نظمت او ال دولي للكاآ ؤتمر ال ي الم ف ف ي جني شأنه ف اوض ب رى التف او ج ي للكاآ دول

ات     . المتحدة او                  . وقد ُأبرمت سبعة اتفاق اق الكاآ اني التف سنتين الث د ال إن تمدي الي، ف وفي الوقت الح
سابع             2001الدولي لعام    دولي ال او ال اق الكاآ ام       ( ساري المفعول، في حين أن اتف اق ع ) 2010أي اتف

 لفترة عشر سنوات، ويمكن مواصلة تمديده لفترتي 2012تشرين األول   / سيسري مفعوله في أآتوبر   
 بلدا مصدرا 15( عضوا 44وتضم منظمة الكاآاو الدولية في الوقت الراهن . أربع سنوات إضافيتين  

ستوردا29و  دا م ر من ) بل ا أآث ا مع ت60،يعزى إليه ة من االس ي المائ او  ف المي من الكاآ هالك الع
 حتى الحين     2010وقد انضم إلى اتفاق عام      .  في المائة من اإلنتاج العالمي من الكاآاو       80وأآثر من   

ا        آل من  سيا وتوغو وسيراليون وغان تاريكا   و  إندوني دان المصدرة       (آوس ة البل سرا  ) من ناحي وسوي
 ). المستوردةمن ناحية البلدان(وأعضاء االتحاد األوروبي السبعة والعشرون 
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ين                      -4 ا ب دولي فيم اون ال ة التع ة وتقوي ة في تنمي ويتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة الكاآاو الدولي

ستهلكين ين والم المي   . المنتج صاد ع ة اقت ن أجل إقام ل م و العم صريح ه ة ال صاص المنظم واخت
ي    ة ف صادية والبيئي ة واالقت اد االجتماعي ة األبع ن خالل معالج او، م ستدام للكاآ اج م ن اإلنت ل م آ

ات       . واالستهالك او من التعريف وفي هذا الصدد، وتعمل المنظمة على قضايا تغطي ما يتصل بالكاآ
اج،          (الجمرآية على الواردات     اليف اإلنت غير المباشرة، والضرائب على االستهالك والتجهيز، وتك

ة  .ومعلومات السوق، وإدارة مخاطر السعار على المزارعين من خالل التعاونيات           والمنظمة الدولي
شارآة من                ) أ(للكاآاو،   او، بم المي للكاآ صاد الع تعمل آمنبر لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة باالقت

اص؛   اع الخ ات والقط ن الحكوم ل م ع اإلحصاءات  ) ب(آ ن خالل جم سوق م فافية ال ز ش وتعزي
شرها؛  ا ون او؛  ) ج(ومعالجته صاد الكاآ صلة باقت شاريع مت ذ م ضع وتنف  وت

ئة؛                و) د( شوآوالته في األسواق الناش او وال دفق    ) هـ (تعمل على الترويج الستهالك الكاآ سر ت وتي
شغيل مرآز معلومات                   ة بواسطة ت المعلومات عن الكاآاو والشوآوالته إلى جميع األطراف المعني

 .الكاآاو
 

 األعضاء
 

ى ( -5 ام  2010/ 10حت او لع دولي للكاآ اق ال سبة لالتف دان المص) 2010 بالن ل : درةالبل البرازي
اراغوا              ا ونيك ا وماليزي والكاميرون وآوت ديفوار والجمهورية الدومينيكية وإآوادور وغابون وغان

: البلدان المستوردة  . ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وسيراليون وتوغو وترينيداد وتوباغو وفنزويال        
 .االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي وسويسرا

 
 منظمة البن الدولية

 
بن             -6 سية لل ة الرئي ة الدولي دن        . منظمة البن الدولية هي المنظمة الحكومي ة في لن ر المنظم ومق

بن في         1963وأنشئت في عام      تحت رعاية األمم المتحدة عندما بدأ سريان مفعول أول اتفاق دولي لل
شأنها                . 1962عام   اوض ب ة جرى التف ذ  وقد واصلت المنظمة العمل بموجب سبعة اتفاقات متالحق من

). 2011شباط  /  فبراير 2 الذي بدء سريانه في      2007آان آخرها االتفاق الدولي للبن لعام       (ذلك الحين   
ستوردا    32 عضوا مصدرا و      33( عضوا   65وتضم المنظمة    ون    ) عضوا م ة من       97، يمثل  في المائ

 المنظمة في  وتتمثل رسالة.  في المائة من االستهالك العالمي منه80اإلنتاج العالمي للبن وأآثر من     
ل            تقوية قطاع البن العالمي والنهوض بالتوسع المستدام في بيئته المستندة إلى السوق، في حين يتمث

. هدفها الرئيسي في المساهمة في تحقيق زيادة في مستويات معيشة جميع المشارآين في قطاع البن              
ا     توفر منبرا للمناقشة بشأن مشاآل القط     ) أ(وفي هذا الصدد، فإن المنظمة       اع وإمكاناته وتحدياته مم

وتعزيز شفافية السوق من خالل نطاق عريض من            ) ب(ييسر التعاون الدولي وتنسيق السياسات؛      
صلة؛    ة ال صاءات الوثيق بن؛      ) ج(اإلح وق ال ق س سوق لتعمي ة ال رة لتنمي شطة مبتك ضطلع بأن  وت

ا من                  ) د( ل وغيره اج والتموي شأن اإلنت دريب والمعلومات ب رامج الت شطة األخرى؛    وتعزيز ب األن
ـ( شاريع ) ه ذ م  .وتنف
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 األعضاء

 
ا       : البلدان المصدرة ) 3/8/2011اعتبارًا من   ( -7 ة أفريقي أنغوال والبرازيل وبوروندي وجمهوري

اد       ا واالتح سلفادور وإثيوبي وادور وال ا وإآ وار وآوب وت ديف تاريكا وآ ا وآوس طى وآولومبي الوس
ي  د (األوروب الغ ع ضاء الب دان األع ع البل شرينجمي سبعة والع اال  ) دها ال ا وغواتيم ابون وغان وغ

دة    ا الجدي ابوا غيني ا وب اراغوا وبنم سيك ونيك ا والمك ا وليبيري سيا وآيني د وإندوني دوراس والهن وهن
ا      -والفلبين وسيراليون وتنزانيا وتايلنــد وتيمور    يمن وزامبي ام وال دا وفييت ن ـو وأوغن . ليشتي وتوغـ

 .سويسرا وتونس وترآيا والواليات المتحدةالنرويج و: البلدان المستوردة
 

 مجلس الحبوب الدولي
 
، هو منظمة حكومية دولية تتولى 1995مجلس الحبوب الدولي، الذي أنشئ في لندن في عام    -8

ام          شئ أصال في واشنطن          . 1995تصريف أمور اتفاقية التجارة في الحبوب لع د أن ان المجلس ق وآ
د   1942في عام   ذ        1ولي للقمح ، تحت اسم المجلس ال شكيل وتنفي سر ت ذي ي سي ال از الرئي ؛ وهو الجه

ام             ذ ع ا           1967العديد من االتفاقات الدولية للقمح، التي تألفت من صلين قانون  فصاعدا من صكين منف
سلة       . ة المعونة الغذائية  اتفاقية التجارة في القمح واتفاقي    : ولكنهما مرتبطين  ذه السل وآخر اتفاقية في ه

ا     1995الطويلة من صكوك التعاون المتعدد األطراف هي االتفاقية الدولية للقمح لعام             ، التي تجمع م
، الساريتين في الوقت    1999 واتفاقية المعونة الغذائية لعام      1995بين اتفاقية التجارة في الحبوب لعام       

ام          وتنطبق اتفاقي . الراهن وب لع وب الخشنة             1995ة التجارة في الحب ى التجارة في القمح والحب  عل
ى التجارة في            والذرة الصفراء والشعير والذرة الرفيعة وغيرها من الحبوب، والبذور الزيتية، وعل

 .2009تموز / األرز منذ شهر يوليو
 
علقة بالتجارة في     ويتألف مجلس الحبوب الدولي الذي يعمل آمنتدى للتعاون في األمور المت           -9

وب                ة التجارة في الحب ع األطراف في اتفاقي  من   35( عضوا    52ويضم المجلس     . الحبوب من جمي
صدرة و  دان الم ستوردة 17البل دان الم ن البل ي   ).  م دولي ف اون ال ادة التع ى زي س إل سعى المجل وي

ساه      وب؛ وي تقرار   التجارة في الحبوب؛ وتعزيز بالتوسع واالنفتاح والنزاهة في قطاع الحب م في اس
سوق   . سوق الحبوب وتعزيز األمن الغذائي العالمي     وتسعى هذه األهداف إلى تحسين الشفافية في ال

وتتمثل وظائفها في اإلشراف على تنفيذ اتفاقية       . عن طريق تقاسم المعلومات والتحليل والمشاورات     
ة في سوق الحبوب              رات     التجارة في الحبوب؛ ومناقشة التطورات الراهنة والمتوقع ؛ ورصد التغيي

دان األعضاء                في سياسات الحبوب الوطنية وآثارها على األسواق؛ ووضع ورعاية مشروعات البل
ية  سلع األساس شترك لل صندوق الم ن ال ا م ل تمويله ن أج  .م

                                                 
 .1933الذي حل بدوره محل اللجنة االستشارية للقمح التي أسست عام   1
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ة         -10 ة المعون وب ولجن دولي للحب س ال ن المجل ل م ة لك دمات إداري س خ ة المجل وفر أمان وت

ة وفر مصدرا مس. الغذائي ا ت ذور آم وب والب يالت عن تطورات سوق الحب ات والتحل تقال للمعلوم
ة   ة الغذائي ة المعون ي تجري بموجب اتفاقي ات الت ة، وترصد العملي ي  . الزيتي س ف ق المجل د واف وق

و ي يوني د ف ذي عق ر ال ران /اجتماعه األخي ي 2011حزي ارة ف ة التج ى إجراء استعراض التفاقي  عل
 .ظر في بعض أحكامها من أجل إعادة الن1995الحبوب لعام 

 
 األعضاء

 
الجزائر واألرجنتين وأستراليا وآندا وآوت ديفوار وآوبا ): 2011تموز / اعتبارًا من يوليو( -11

ة د وجمهوري ي والهن اد األوروب صر واالتح ا  وم ستان وآيني ان وآازاخ المية والياب ران اإلس إي
ي    اد الروس ستان واالتح رويج وباآ رب والن ا والمغ ة آوري سعودية  وجمهوري ة ال ة العربي  والمملك

 .وجنوب أفريقيا وسويسرا وتونس وترآيا وأوآرانيا والواليات المتحدة ومدينة الفاتيكان
 

 المجلس الدولي للزيتون
 

ام                      -12 شئت في ع بانيا، أن د باس ا مدري ة مقره ة دولي المجلس الدولي للزيتون هو منظمة حكومي
شأن زيت                تحت رعاية األمم المتحدة من أجل تصريف        1959 ة ب سلع الدولي ات ال ة اتفاق  أمور خالف

ون حتى عام           . الزيتون وزيتون المائدة   دولي لزيت الزيت  2006وآانت تعرف عادة باسم المجلس ال
دول          43ويضم المجلس   . عندما تم تغيير اسمها إلى مجلس الزيتون الدولي        ا ال ا فيه ة عضوا، بم  دول
ت ال سية لزي ة الرئي ة والمصدرة الدولي دةالمنتج ون المائ ون وزيت ة . زيت دول المنتج ى ال زى إل ويع

 في المائة من اإلنتاج العالمي من الزيتون، والذي يقع بالدرجة األولى في              98األعضاء في المجلس    
د                    . منطقة البحر المتوسط   اج، وتحدي ع اإلنت ون بواسطة تتب ز زيت الزيت ى تعزي ويعمل المجلس عل

الة  د األص ودة ورص ايير الج دف ال. مع ة    ويه ستدامة لزراع ة الم ي التنمي ساهمة ف ى الم س إل مجل
سياسات ومعالجة التحديات الناشئة                  ضايا صنع ال شة ق وفي  . الزيتون، ويعمل آمنتدى عالمي لمناق

ى      ة مع القطاع الخاص عل شراآة الوثيق صدد، يعمل المجلس بال ذا ال ي ) أ(ه اون التقن شجيع التع ت
د  وير، والت شاريع البحث والتط شأن م دولي ب ا؛ ال ل التكنولوجي ي ) ب(ريب ونق ع ف شجيع التوس وت

ايير التجارة وتحسين                   التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة، وآذلك وضع وتحديث مع
صناعـــــة؛      ) ج(الجــــودة؛   ون          ) د(وتعزيز األثر البيئي لل المي لزيت الزيت ز االستهالك الع وتعزي

ال الل الحم ـن خ دة مــــــ ون المائ ل؛ وزيت ط العم رة وخط ـ(ت المبتك ات ) ه داد بالمعلوم واإلم
 .وتوفير منتدى للمناقشات) و(واإلحصاءات؛ 

 
ية،       -13 سلع األساس ة لل ات دولي سة اتفاق ور خم صريف أم دولي بت ون ال س الزيت ام مجل د ق وق

دة            ون المائ ذا في         ) 2005(وأحدثها هو االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت ذي أصبح ناف ايو  25ال /  م
سمبر 31 ويفترض أنه ساري المفعول حتى       2007أيار   انون األول  /  دي اق    . 2014آ ذا االتف ولي ه وي

تج،                      ى جودة المن ة عل د من األهمي ترآيزا على بناء عالقات أوثق مع القطاع الخاص، ويعلق المزي
 .زيت الزيتون/ ويبرز الحاجة إلى تحسين األثر البيئي لزراعة الزيتون وصناعة الزيتون

 
 عضاءاأل

 
ألبانيا والجزائر واألرجنتين واالتحاد األوروبي      ): 2010آانون األول   / اعتبارًا من ديسمبر  ( -14

ران  صر وإي ا وم ة (وآرواتي المية–جمهوري ا )  اإلس ان وليبي رائيل واألردن ولبن راق وإس والع
 .  والجبل األسود والمغرب وسوريا وتونس وترآيا

 



7 CCP 12/INF/8 
 

7 

 منظمة السكر الدولية
 

ة  -15 اق      منظم شئت بموجب االتف دن وأن ا لن ة مقره ة دولي ة حكومي ي منظم ة ه سكر الدولي ال
م  سكر لع دولي لل ة . 1968ال ضم المنظم ام  86وت ا لع ى بياناته اء عل دول 2009 عضوا، وبن إن ال ، ف

ل       ا تمث سكر و                 83األعضاء فيه المي من ال اج الع ة من اإلنت ة من االستهالك         69 في المائ  في المائ
ة  47 في المائة من الصادرات العالمية و95العالمي منه، و   واردات العالمي وتهدف  .  في المائة من ال

دى    ) أ(المنظمة إلى    وفير منت ضمان تعزيز التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالسكر عن طريق ت
ة،              سكر العالمي سير التجارة    ) ب(للمشاورات الحكومية الدولية من أجل تحسين ظروف سوق ال وتي

المي        من خالل ج   سكر الع ذ            . مع وتوفير المعلومات عن ال از المسؤول عن تنفي ة هي الجه والمنظم
سمبر  31 الذي سيظل ساري المفعول حتى         1992االتفاق الدولي للسكر لعام      انون األول    /  دي  2011آ

نتين دة س ده لم ي تمدي النظر ف دولي ب سكر ال س ال وم مجل ذي يق  وال
 ).2013آانون األول /  ديسمبر31حتى (
 

 عضاءاأل
 

ا        -16 شاد وآولومبي اميرون وت األرجنتين وأستراليا وبربادوس وبيالروس وبليز والبرازيل والك
وادور ومصر                  ة وإآ ة الدومينيكي ا والجمهوري ا وآوب ورا وآرواتي والكونغو وآوستاريكا وآوت ديف

دوراس واله  ا وهن اال وغيان ا وغواتيم ي وغان ي وفيج اد األوروب ا واالتح سلفادور وإثيوبي د وال ن
ران  سيا وإي ة (وإندوني المية–جمهوري الوي  )  اإلس ا وم ة آوري ا وجمهوري ا وآيني وجامايك

ستان            ا وباآ وموريشيوس والمكسيك وجمهورية مولدوفا والمغرب وموزامبيق ونيكاراغوا ونيجيري
وازيلند    سودان وس ا وال وب أفريقي ربيا وجن ي وص اد الروس ين واالتح اراغواي والفلب ا وب وبنم

ة       وسويسرا وتن  ارات العربي ا واإلم دا وأوآراني ا وأوغن ونس وترآي زانيا وتايلند وترنداد وتوباغو وت
 .المتحدة وفييت نام وزامبيا وزمبابوي

 
 المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية

 
ة                    -17 ة حكومي ان، هي منظم ا بالياب ة في يوآوهام توائية، القائم المنظمة الدولية لألخشاب االس

شكل            دولية تنهض بالمحاف   ا ب ظة على مصادر الغابات االستوائية وإدارتها واستخدامها والتجارة فيه
ام              . مستدام م المتحدة في ع ة األم ي لألخشاب     1986وقد أنشئت تحت رعاي اق دول  بواسطة أول اتف

ام   توائية لع رتين    1983االس ه م ات حول رت المفاوض ذي ج امي  ( ال ي ع ضم ). 2006 و1994ف وت
ة  ضوا  59المنظم دا ع ا و  33( بل دا منتج ستهلكا 26 بل دا م  ) بل
الم و            80يمثلون حوالي    ة           90 في المائة من الغابات االستوائية في الع ة من التجارة العالمي  في المائ

توائية ي األخشاب االس دولي لألخشاب  . ف اق ال ي إطار االتف راهن ف ي الوقت ال ة ف ل المنظم وتعم
دة        2016 الساري المفعول حتى عام      2006االستوائية لعام    ه لم اقبين ل دين متع  مع إمكانية إجراء تمدي

 .خمس وثالث سنوات على التوالي
 

ضايا                   -18 شأن الق دولي ب اون ال شاورات والتع شات والم سير المناق وتتمثل رسالة المنظمة في تي
. المتصلة بالتجارة الدولية في األخشاب االستوائية واالنتفاع بها واإلدارة المستدامة لقاعدة مواردها           

تضع وثائق سياسات دولية متفق عليها لتعزيز اإلدارة المستدامة ) أ: (ي هذا الصدد، فإن المنظمةوف
سياسات         ك ال ع تل واؤم م ى الت ضاء عل توائية األع دان االس ساعد البل ات وت ون الغاب ات وص للغاب

شروعات؛  الل الم ن خ ذها م شرها؛) ب(وتنفي ا وتن ات وتحلله ع البيان  وتجم
ى النطاقين المجتمعي            وتمول المشروعات   ) ج( واألعمال األخرى الرامية إلى تنمية الصناعات عل

وتضمن المنظمة، في إطار وظائفها، قيام شراآة متساوية بين األعضاء . والصناعي على حد سواء
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ضطلع   ارة، وت ات التج دني ومنظم ع الم شارآة المجتم ل م ستهلكين، وتكف ين واألعضاء الم المنتج
 .ضاء المنتجة باستخدام الخبرات المحلية في أغلب األحوالبمشروعات في البلدان األع

 
ه بواسطة  -19 تم تمويل ذي ي شطتها األخرى وال شروعاتها وأن امج م إدارة برن ة ب وم المنظم وتق

ة        . المساهمات الطوعية، التي تأتي غالبا من البلدان المستهلكة األعضاء         شغيل المنظم دأ ت ومنذ أن ب
ر     1987في عام    ا مولت أآث در        700 من  ، فإنه شطة أخرى تق شاريع وأن ابقة للم شطة س  مشروع وأن

شطة     .  مليون دوالر أمريكي   280قيمتها بأآثر من     ك األن وآان المبلغ اإلجمالي المخصص لتمويل تل
 .مليون دوالر أمريكي17.5 زهاء 2010خالل عام 

 
 األعضاء

 
و   الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو  : البلدان المنتجة  -20 وار والكونغ   وآوت ديف
ة ( ة–جمهوري د       )  الديمقراطي ي والهن ا وفيج و وآمبودي ا وتوغ ا ونيجيري ا وليبيري ابون وغان وغ

ل     ا والبرازي انواتو وبوليفي د وف ين وتايلن دة والفلب ا الجدي ابوا غيني ار وب ا وميانم سيا وماليزي وإندوني
دوراس والمكسيك و            ا وهن اال وغيان وادور وغواتيم داد        وآولومبيا وإآ رو وسورينام وتريني ا وبي بنم

دانمرك ومصر         : البلدان المستهلكة . وتوباغو وفنزويال  أستراليا والنمسا وبلجيكا وآندا والصين وال
دا            آوفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان و     دا ونيوزيلن ال وهولن ان ولكسمبورغ ونيب يرلندا وإيطاليا والياب

ة آوري     ال وجمهوري دا والبرتغ رويج وبولن دة     والن ة المتح سرا والمملك سويد وسوي بانيا وال ا وأس
دة ات المتح  .والوالي
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 جماعات الدراسات الدولية

 
ي تحدد اختصاصات آل                         م المتحدة الت ات األم ام اتفاق ة أحك ة إلقام ُتنشأ جماعات الدراسات الدولي

ش                      . منها ة، وت سلع الراهن ة لل ات الدولي ر من األوجه لالتفاق ا في الكثي شابهة تمام دافها   وهي م ير أه
ل االقتصادي              ات اإلحصائية، والتحلي شر المعلومات والبيان شة، ون ر للمناق وفير منب الرئيسية إلى ت

ذ المشروعات       ة جماعات       . والسوق للتطورات الجديدة وتصميم وتنفي ة التالي د أدرجت في القائم وق
 .الدراسات الدولية التي تشير إلى السلع الرئيسية الزراعية فقط

 
 دولية لدراسة المطاطالجماعة ال

 
اء المخطط             1944أنشئت الجماعة الدولية لدراسة المطاط في عام         -21 اب انته دن في أعق  في لن

ة تجمع      . 1934الدولي لتنظيم المطاط الذي آان يعمل منذ عام          والجماعة بمثابة منظمة حكومية دولي
راهن      ما بين أصحاب المصلحة في إنتاج واستهالك المطاط في العالم؛ وتضم ف             دا   16ي الوقت ال  بل

ضوا اط       . ع صاد المط ى اقت ؤثر عل ي ت شاآل الت شة الم دى لمناق وفير منت ى ت ة إل دف الجماع وته
صناعة       ن ال صاءات ع شر اإلح ع ون طناعي، وجم ي واالص دم   . الطبيع ة أن تق ستطيع الجماع وت

دول األعضاء ات ال ة لحكوم ر ملزم ذه التوصيات غي ر أن ه صدر توصيات، غي شورة وأن ت  .الم
ن       ضاء م ضم أع سبين ت ن المنت ة م شاء لجن م إن ة، ت صناعة والجماع ين ال ل ب سير التفاع ة تي وبغي

 .المنظمات المنخرطة في مجال صناعة المطاط
 

صفيتها في                   -22 م ت سابقة التي ت ة للمطاط الطبيعي ال ة الدولي وقد جمعت الجماعة تراث المنظم
شئ        ة أن دولي    1980ت في عام   أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وهي منظم اق ال شغيل االتف  لت

  .للمطاط الطبيعية المكرس للعمل على استقرار السوق من خالل تدخالت المخزون االحتياطي
  األعضاء

ان          -23 ا والياب د وإيطالي ا والهن سا وألماني وار وفرن وت ديف اميرون وآ ة الك ا وجمهوري بلجيك
 . سبانيا وسري النكا وتايلند والواليات المتحدةوماليزيا ونيجيريا واالتحاد الروسي وسنغافورة وا

 
 الجماعة الدولية لدراسة الجوت

 
شئت                -24 ة أن ة دولي ة حكومي نغالديش، منظم ا بب الجماعة الدولية لدراسة الجوت، القائمة في دآ

شبيهة    اف ال اف واأللي شأن الجوت والقن ة للدراسات ب ة دولي ل آجماع اد للعم ة األونكت تحت رعاي
ة للجوت                      وه. األخرى ة الدولي ات باسم المنظم شئت أصال في الثمانيني د أن ذه الجماعة التي آانت ق

امي               دولي للجوت ومنتجات الجوت لع صفية       1989 و   1982لتصريف أمور االتفاق ال م ت د أن ت  وبع
ام               2000تلك المنظمة في عام      دة في ع  بواسطة   2002 أنشئت الجماعة الدولية لدراسة الجوت الجدي

شأن اختصاصات الجماعة      2001اتفاق عام    ضم الجماعة     .  ب ر من          30وت ل أآث  في   60 عضوا وتمث
 .المائة من التجارة العالمية في الجوت

 
اع    -25 شارآة القط دى لم اع الجوت ومنت شأن قط دولي ب اون ال وفير أساس للتع ضال عن ت وف

ى    شير إل ة ت داف الجماع إن أه اص، ف اع؛  ) أ(الخ اق القط يع نط سين ظروف) ب(توس اة وتح  حي
ة        ) د(وتحسين الظروف الهيكلية للقطاع؛      ) ج(المعنيين في القطاع؛     اف طبيعي ز الجوت آألي وتعزي

وجي؛     ل البيول د والتحل ة للتجدي ة وقابل ديقة للبيئ  ص
ـ( سوق ) ه فافية ال سير ش ى    . وتي وي عل ة تنط ائف الجماع إن وظ صدد، ف ذا ال ي ه ع ) أ: (وف وض

وت   صاد الج سين اقت ى تح ل عل تراتيجيات تعم وت؛   اس ات الج وض بمنتج ى النه ز عل ) ب( وترآ
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وفير اإلحصاءات؛     ) د( ووضع ورصد المشروعات؛    ) ج(والمشاورات وتبادل المعلومات؛     ) ه(وت
 .والنظر في القضايا الوثيقة الصلة باالقتصاد الدولي للجوت) و(واالضطالع بالدراسات؛ 

 
 األعضاء

 
 .بنغالديش والهند وسويسرا واالتحاد األوروبي -26

 
  للسلع األساسيةدوليةالجهزة األاألجهزة السلعية األخرى المسماة 
 

ؤتمرات               -27 فضال عن المنظمات الدولية للسلع واللجان الدولية للدراسات التي برزت نتيجة لم
م                    ا اختصاصات محددة وت األمم المتحدة، فإن هناك هيئات حكومية دولية أخرى للسلع األساسية له

 . دولية وجرت تسميتها آأجهزة دولية للسلع األساسيةها بواسطة اتفاقاتؤإنشا
 

 اللجنة االستشارية الدولية للقطن
 

ن          -28 ستهلكة للقط ة والم دان المنتج ات البل ة لحكوم ن رابط ة للقط شارية الدولي ة االست اللجن
وقد تم إنشاؤها   . والمتاجرة فيه، تعمل آجهاز دولي للسلع األساسية هي القطن والمنسوجات القطنية          

عشر بلدان منتجة لمناقشة مشاآل 1939في االجتماع الدولي للقطن الذي عقدته في واشنطن في عام  
ة  عار الهابط دة واألس ات المتزاي رط والمخزون اج المف ي  . اإلنت اع ف سي لالجتم دف الرئي ل اله وتمث

ن           المي للقط صاد الع ي االقت شوشة ف ورات الم ب التط سق لتجن ي مت راء دول اذ إج  .اتخ
يعها              وآانت عضوية  م توس ه ت ر أن دان المنتجة للقطن، غي ى البل  اللجنة في بداية األمر مقصورة عل

تيراد القطن       . فيما بعد لتشمل جميع أعضاء األمم المتحدة اآلخرين المهتمين بإنتاج أو تصدير أو اس
ا   ضم حالي ضوا 43وت دثهم ( ع رو أح  ).بي

ة          غ      وميزاني . وأآبر خمس دول مصدرة للقطن أعضاء آلها في اللجن ة تبل ون دوالر    1.98ة اللجن  ملي
ي  ة(أمريك سنة المالي  لل

اء )2012 -2011 أتي زه ات و 85، ي ى الحكوم درة عل تراآات المق ا من االش ة منه ي المائ ي 15 ف  ف
ية     ات الدراس ات والحلق ي االجتماع شارآة ف وم الم تراآات ورس ات االش ن مبيع ة م  .المائ
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ا   -29 ساعدة الحكوم ي م ة ف الة اللجن ل رس المي   وتتمث صاد صحي ع ود اقت ز وج ى تعزي ت عل

دولي                . للقطن اون ال ق التع ة للقطن وتحقي ة العالمي ساهم  . وتشير واليتها الرئيسية إلى رصد الحال وت
وفير     ي ت صاد القطن وف ي اقت ئة ف ضايا الناش وعي بالق ستوى ال ع م ي رف ك ف ضال عن ذل ة ف اللجن

صاءات وتحدد التغييرات الناشئة في هيكل         توفر اإلح ) أ: (وفي هذا الصدد، فإن اللجنة    . المعلومات
ن،   ة للقط سوق العالمي سوجات     ) ب(ال ن والمن ن القط ة ع ات التقني ادل المعلوم ة لتب ل آغرف وتعم

وتمثل صناعة القطن الدولية أمام وآاالت األمم المتحدة        ) د(وتوفر منتدى للمناقشات،    ) ج(القطنية،  
صندوق             وترعى المشار ) هـ(والمنظمات الدولية األخرى،     ل من ال ى تموي يع من أجل الحصول عل

منذ بدأ تشغيل الصندوق شغاال في أوائل التسعينيات،تم دعم ما مجموعه            (المشترك للسلع األساسية    
 ). مليون دوالر أمريكي70 مشروعا للقطن تبلغ قيمتها 22
 

 األعضاء
 

اميرون   س رآينا فا األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وبو    ) 2011/ 9اعتبارًا من   ( -30 و والك
ا           سا وألماني دا وفرن صر وفنلن وار وم وت ديف ا وآ صين وآولومبي ي ال ايوان ف ة ت شاد ومقاطع وت
الي           ا وم ة آوري ا وجمهوري ستان وآيني ا وآازاخ رائيل وإيطالي ران وإس د وإي ان والهن واليون

ا وأ      وب أفريقي سودان   وموزامبيق وهولندا ونيجيريا وباآستان وبيرو وبولندا وروسيا وجن بانيا وال س
ا  ستان وزامبي دة وأوزبك ات المتح دا والوالي ا وأوغن و وترآي ا وتوغ وريا وتنزاني سرا وس وسوي

 .وزمبابوي
 

 الشبكة الدولية للخيزران والروطان
 

شئت في              -31 الشبكة الدولية للخيزران والروطان هي منظمة حكومية دولية قائمة في بيجين وأن
 بلدا عضوا آلهم من منتجي      37وتضم الشبكة   . لدى األمم المتحدة   بواسطة معاهدة مودعة     1997عام  

ام           . أو الروطان، فيما عدا آندا    / الخيزران و  وفي حين أن الشبكة تعتبر منظمة حكومية دولية منذ ع
ام      1997 ي ع دء ف شبكة ب ا آ إن وجوده ر       . 1993، ف رة للفق ول مبتك ع حل ي وض دفها ف ل ه ويتمث

تخدام ال ة باس تدامة البيئي ول واالس ك الحل ان والنهوض بتل زران والروط اك . خي أن هن در ب  1.5ويق
ي   ه ف اع ب إن االنتف م ف ن ث زران، وم ى الخي ر مباشر عل شكل مباشر أو غي دون ب سمة يعتم ار ن ملي
اليم  ي األق ة ف اطق الريفي ي المن راء ف سكان الفق سي من أجل ال دور رئي وم ب ة يق األغراض التجاري

ا                  وفي. االستوائية وشبه االستوائية   ى تحسين م شطة إل  هذا السياق، تسعى الشبكة بما تقوم به من أن
ستدامة   ي إطار اإلدارة الم ة ف رزق الريفي ي مصادر ال ساهمة ف ن م زران والروطان م ه الخي يقدم

وع        . للموارد الطبيعية  ة والتن ر، وصون البيئ وتشير أهدافها االستراتيجية إلى التخفيف من حدة الفق
وفي هذا السياق فإن    . آثر نزاهة وإنشاء شبكة ممتدة من أصحاب المصلحة       البيولوجي، والتجارة األ  

ة ة؛   ) أ: (اللجن تراتيجية والتطويعي وير االس ال البحث والتط دعم أعم ول  ) ب(ت ة ح شر المعرف وتن
وارد            ستدامة للم ر واإلدارة الم ن الفق د م ززا الح ان أن يع زران والروط ن للخي ي يمك سبل الت ال

ع اإلحصاءات ووضع                  وتيسر ال ) ج(الطبيعية؛   ة من خالل سياسة التجارة وتجمي دخالت اإلنمائي ت
 .المعايير والتدخالت المباشرة المستندة إلى المجتمع المحلي
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 األعضاء

 
ل   ( -32 ارًا من شهر أبري سان / اعتب دي    ): 2011ني ان وبورون نن وبوت نغالديش وب ين وب األرجنت

ا           ا وآوب صين وآولومبي دا وشيلي وال سيا           والكاميرون وآن د وإندوني ا والهن ا وغان وادور وإثيوبي  وإآ
ين    دا والفلب رو وروان ا وبي ا وبنم ال ونيجيري ار ونيب ق وميانم ا وموزامبي شقر وماليزي ا ومدغ وآيني
 .والسنغال وسيراليون وسري النكا وسورينام وتنزانيا وتوغو وتونغا وأوغندا وفنزويال وفييت نام

 
 المنظمة الدولية للكروم والنبيذ

 
ذي                -33 ذ ال أنشئت المنظمة الدولية للكروم والنبيذ، التي حلت محل المكتب الدولي للكروم والنبي

اق          1924أنشأته االتفاقية الدولية لعام      اريس بموجب اتف ل  3، في ب سان   /  ابري ة    . 2001ني وهي منظم
شروبات           ذ والم روم والنبي ال الك ي مج صاصات ف ي باخت ي وتقن ابع علم ة ذات ط ة دولي حكومي

روم                     المست ك من المنتجات المستخرجة من الك ر ذل دة والزبيب وغي . خرجة من النبيذ، وعنب المائ
 . بلدا عضوا45وتضم المنظمة 

 
إبالغ أعضائها بالتدابير التي يتعين أخذ اهتمامات المنتجين     ) أ: (وتتمثل أهداف المنظمة في    -34

ار؛        ي االعتب صلحة ف حاب الم ن أص رهم م ستهلكين وغي ساعد) ب(والم ة  وم ات الدولي ة المنظم
د قياسي؛                 شطة توحي ك التي تضطلع بأن سيق        ) ج(األخرى، وبخاصة تل ق التن ساهمة في تحقي والم

التجانس ) أ: (وتشمل أنشطة المنظمة  . الدولي في الممارسات والمعايير القائمة وإعداد معايير دولية       
ادل؛   راف المتب ي واالعت د القياس ا ) ب(والتوحي اون والوس آزر والتع ة؛والت  طة الدولي

ات؛           ) د(والبحث والرصد العلمي؛     ) ج( اج محاصيل الكروم وأصناف النبات وممارسات  ) هـ (وإنت
ور؛     م الخم صلة بعل ل المت ق التحلي ستهلكين؛   ) و(وطرائ ات الم سويق والمعلوم ة ) ز(والت وحماي

ار    ) ط(صحة المستهلك وسالمة األغذية؛     ) ح(الدالالت الجغرافية؛    ة والت ة،   التراث والثقاف يخ والبيئ
 .والتدريب واالتصال) ي(
 

 األعضاء
 

ا والبوسنة        ): 2011تموز  / اعتبارًا من يوليو  ( -35 الجزائر واألرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيك
سا       دا وفرن شيكية وفنلن ة الت رص والجمهوري ا وقب يلي وآرواتي ا وش ل وبلغاري ك والبرازي والهرس

ا وال ان وهنغاري ا واليون ا وألماني سمبورغ وجورجي ان ولك ا ولبن رائيل وإيطالي دا وإس د وأيرلن هن
دا       رب وهولن ود والمغ ل األس دوفا والجب ة ومول سابقة ومالط الفية ال دونيا اليوغوس ة مق وجمهوري
وب   لوفينيا وجن لوفاآيا وس يا وصربيا وس ا وروس ال وروماني رو والبرتغ رويج وبي دا والن ونيوزيلن

 . وأوروغوايأفريقيا واسبانيا والسويد وسويسرا وترآيا
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 الجماعات الحكومية الدولية واللجان الفرعية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

 
سلع   -36 رادى ال ة والزراعة والمختصة بف ة األغذي ة لمنظم ة التابع ة الدولي الجماعات الحكومي

ة          أجهزة فرعي صندوق     . األساسية قامت بإنشائها لجنة مشكالت السلع آ د ال د عم سل    وق ع المشترك لل
د                       ة مسؤولة عن تحدي أجهزة سلع دولي ذه المجموعات آ األساسية إلى تسمية تسع مجموعات من ه
سلع األساسية                       شاريع من أجل ال سلع األساسية وعن استهالل م االستراتيجية اإلنمائية الخاصة بال

رعيتين لل   . المعنية وتحديد أولويتها واإلشراف عليها    ين ف ي للجنت ة  آما ُمنح مرآز جهاز سلع دول جن
 .األسماك وهي جهاز تابع لمجلس منظمة األغذية والزراعة أيضا

 
ا هياآل عضوية                 -37 يس له والجماعات الحكومية الدولية واللجنتان الفرعيتان للجنة األسماك ل

الغ عددهم                   . منفصلة ة الب ع األعضاء في المنظم ام جمي دا واألعضاء     192فالعضوية مفتوحة أم  بل
م المتحدة أو   المنتسبون، ويمكن منحها أي   ضا للدول غير األعضاء المهتمة التي هي أعضاء في األم

ا المتخصصة  ل       . وآاالته نتين، مث ل س ا آ ع عموم صلة وتجتم الس منف ا مج يس له ات ل والجماع
دورة            ين ال ات ب د اجتماع ة عق ع إمكاني ماك، م ة األس سلع ولجن شكالت ال ة م ا األم، لجن أجهزته

 .واألخرى
 

 لفاآهة االستوائيةا المختصة بالموز والجماعة الحكومية الدولية
 

ستين           -38 ة وال محل  ) 1999(حلت هذه الجماعة التي أنشأتها لجنة مشكلة السلع في دورتها الثاني
الموز    صة ب سابقة المخت ة ال ة الدولي ة الحكومي ي . الجماع دافها ف ل أه دى  ) أ( وتتمث وفير منت ت

شاورات؛  ات؛ ) ب(للم صاءات والمعلوم وفير اإلح تهالك  و) ج(وت ادة االس ات زي ة إمكان دراس
ة        ة الوثيق سالسل القيم صادية ل شاآل االقت ة؛ والم ا االجتماعي صناعة وجوانبه اءة ال المي؛ وآف الع

 .الصلة
 

 الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحمضيات
 

ددتها لج  ) 1959(أنشأتها لجنة مشكالت السلع في دورتها الثانية والثالثين      -39 نتين، م ة  لفترة س ن
ين     ة والثالث ا الثامن ي دورته سمى ف ر م ل غي ى أج ك إل د ذل سلع بع شكالت ال والغرض ). 1965(م

اج           ل لإلنت ل األج وازن الطوي ى الت ؤثر عل ي ت شكالت الت ة الم ة دراس ذه الجماع ن ه سي م الرئي
ساد  ة للف ضية القابل ار الحم ابع الثم ن ط شأ ع ا ين تهالك وم . واالس
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 صة بالحبوبالجماعة الحكومية الدولية المخت

 
ويتمثل الغرض منها في ). 1957(أنشأتها لجنة مشكالت السلع في دورتها الثامنة والعشرين  -40

وب             النظر في األمور المتصلة بجميع الحبوب بخالف األرز، بما في ذلك استعراض سياسات الحب
 .الوطنية وتأثيرها الدولي ودراسة إنتاج الحبوب واستهالآها والتجارة فيها

 
 اعة الحكومية الدولية المختصة باأللياف الصلبةالجم

 
ين       -41 ا األربع سلع في دورته ة مشكالت ال شأتها لجن ي   ). 1966(أن ا ف ل الغرض منه ) أ(ويتمث

صلبة    اف ال ن األلي ا م ين وغيره سيزال والهينك ا وال صاد األباآ ة اقت شاور ودراس دى للت وفير منت ت
رى؛  سويق و) ب(األخ ات الت سين ممارس ة تح اج ودراس ين اإلنت وازن ب تالل الت باب اخ أس
 .واالستهالك

 
 الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والقناف واأللياف المماثلة

 
ين               -42 سادسة والثالث ا ال سلع في دورته دى      ) 1963(أنشأتها لجنة مشكالت ال وفير منت بغرض ت

شبيه    اف ال اف واأللي وت والقن صاد الج شأن اقت ات ب شاورات والدراس ى  . ةللم ة إل دف الجماع وته
 .دراسة تحسين ممارسات التسويق والنظر في أسباب اختالل التوازن بين اإلنتاج واالستهالك

 
 الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات األلبان

 
ين            -43 دعى أصال       )1970(أنشأتها لجنة مشكالت السلع في دورتها الخامسة واألربع ، وآانت ت

ة الدرا اللحوم  جماع صة ب ة المخت ي   . س سية ف دافها الرئي ل أه شاورات   ) أ(وتتمث دى للم وفير منت ت
ات؛  وم؛ ) ب(والدراس اج اللح اق إنت يع نط صلة بتوس رامج المت ل الب اق ) ج(وتحلي ل اآلف وتحلي

ة األجل؛         ا         ) د(المرتقبة القصيرة والمتوسطة والطويل ات، فيم ادل المعلومات عن تحسين التقني وتب
د با  تم التقي صحية؛    ي ة وال د البيطري وم والقواع صارمة للح صحية ال ة ال ات  ) ه(لنظاف الغ الهيئ وإب

 .المختصة بنطاق وحجم المشاآل التي تم تحديدها
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 الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالزيوت والبذور الزيتية والدهون

 
حل هذا الجهاز محل ، وقد )1965(أنشأتها لجنة مشكالت السلع في دورتها الثامنة والثالثين   -44

شمل  د وسعت لت صاصاتها ق ي آانت اخت د الت د ومنتجات جوز الهن الجماعة المختصة بجوز الهن
دهون  وت وال ة والزي ذور الزيتي شاورات،   . الب ات والم دى للدراس وفير منت ى ت ة إل دف الجماع وته

ي يمكن         دابير الت سر حل   وتحديد المشاآل التي تتطلب إجراءات قصيرة األجل والنظر في الت أن تي
 .المشاآل المتوسطة والطويلة األجل

 
 الجماعة الحكومية الدولية المختصة باألرز

 
سادسة والعشرين             -45 ا ال دعى أصال       )1955(أنشأتها لجنة مشكالت السلع في دورته ، وآانت ت

ة      ة دراس م جماع دها باس ألرز وبع صادية ل ب االقت صة بالجوان شارية المخت ة االست ة الفرعي اللجن
ه          . األرز ى وج ز عل ولي الترآي شاورات ي دى للم وفير منت ي ت ا ف سي منه رض الرئي ل الغ ويتمث

 .الخصوص على أي صعوبات خاصة توجد أو يحتمل أن تنشأ في التجارة الدولية في األرز
 

 الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي
 

ين         -46 ة واألربع ا الرابع ي دورته سلع ف شكالت ال ة م شأتها لجن ة  ) 1969(أن ا اللجن باعتباره
االستشارية المختصة بالشاي في أعقاب سلسلة من المشاورات الحكومية الدولية المخصصة تحت              

شاي        1965إشراف منظمة األغذية والزراعة بدأت في عام          وعقد اجتماع طارئ للبلدان المصدرة لل
ة  الج: إلى االسم الراهن1971وقد تغير اسم هذا الجهاز في عام        . 1969في عام    ماعة الحكومية الدولي

شاي         . المختصة بالشاي  شأن ال ) أ(والجماعة   . وتمثل الجماعة منتدى للمشاورات الحكومية الدولية ب
ة األجل؛            سوق      ) ب(تقوم بإجراء استعراض مستمر للتطورات القصيرة والطويل وبدراسة هيكل ال

تهالآه؛  رويج الس شاي والت تهالك ال ي اإلجراءات الدولي) ج(الس د مقترحات ) د(ة؛ وتنظر ف وتع
 .لتقديمها إلى الحكومات

 
 اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض

 
شرين  -47 ة والع ا الثالث ي دورته سلع ف ة مشكالت ال شأتها لجن از فرعي لرصد ) 1954(أن آجه

ة                       ة من أجل تدني ة غذائي ستخدمة آمعون ة الم سلع األساسية الزراعي الشحنات الدولية من فوائض ال
اج الزراعي                اآلث ى اإلنت شاط التجاري وعل ى الن شحنات عل ا      . ار الضارة لهذه ال ل، وفق ة تعم واللجن

د االستعراض،             ) أ: (الختصاصاتها، على  ة قي وائض الزراعي ) ب(إبقاء التطورات في تصريف الف
وائض،       صريف الف بة لت ائل مناس تحداث وس ي اس ضاء ف دول األع ساعدة ال  وم

دول              وتوفير منتدى للمشاورات وا   ) ج( ا ال وم به ي تق ة الت إلخطارات بشأن معامالت المعونة الغذائي
 .وتجتمع اللجنة الفرعية أربع مرات تقريبا آل سنة في واشنطن العاصمة. األعضاء

 
ة            -48 ة في ورق د      2وقد أثير التساؤل حول دور اللجن ة العه و ( حديث ران   / يوني ادة  ) 2011حزي إع

ة حيث               ة الفرعي اء اللجن النظر في آليات المساعدات الغذائية العالمية، وأوصى مؤلفوها بالفعل بإلغ
ة اآل          ة الغذائي اة             أن الغالبية الكبرى من شحنات المعون م معف ن مخصصة لحاالت الطوارئ، ومن ث

                                                 
2 Barrett, C.B, et al (2011), Uniting on Food Assistance: Action Paper, Global Public Policy Institute and 

Cornell University 
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دمها الجهات                        ي تق ة الت ة الغذائي الغ عن شحنات المعون تم اإلب من تمحيص اللجنة الفرعية وحيث ي
 .المانحة من خالل قنوات بديلة

 
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك

 
ي دو  -49 ماك ف صايد األس ة م شأتها لجن شرة أن سادسة ع ا ال دى ). 1985(رته ة منت وفر اللجن وت

سمكية ة في األسماك والمنتجات ال ارة الدولي صادية للتج ة واالقت شأن الجوانب الفني شاورات ب . للم
سية؛          ) أ: (ويشمل عملها  سمكية الرئي شة  ) ب(استعراض األحوال واستشراف مستقبل السلع ال ومناق

ة؛     ول الممكن ماك والحل ارة األس شاآل تج ة؛    ) ج(م ارة الدولي وض بالتج دابير النه شة ت ) د(ومناق
يش؛              ة الجودة والتفت ) ه(وتوصيات بشأن النهوض بمعايير الجودة الدولية وتجانس إجراءات مراقب

 .وتوصيات بشأن تنمية السلع السمكية
 

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك
 

ام                أنشأتها ل  -50 ة والعشرين في ع ا الرابع ة    . 2001جنة مصايد األسماك في دورته وفر اللجن وت
ور   شأن األم ماك ب صايد األس ة م ى لجن شير عل ة وت اء المائي ة األحي شأن تربي شاورات ب دى للم منت

تناقش القضايا الرئيسية في    ) أ: (واللجنة الفرعية . التقنية والسياساتية المتصلة بتربية األحياء المائية     
وتحدد القضايا المحتاجة إلى إجراء من أجل       ) ب(مية تربية األحياء المائية على الصعيد العالمي؛        تن

صادية والتخفيف من                      ة االقت ذائي، والتنمي ق األمن الغ زيادة مساهمة تربية األحياء المائية في تحقي
اء   وتقدم توصيات من أجل اتخاذ إجراءات دولية لمعالجة حاجات تنمية           ) ج(حدة الفقر؛    تربية األحي

 .وتقديم المشورة بشأن إعداد االستعراضات التقنية) د(المائية؛ 
 

 السلع األساسيةب معنيةخرى أنظمات دولية م
 

باإلضافة إلى األجهزة الدولية المذآورة آنفا، هناك عدد من المنظمات الدولية التي تضطلع               -51
يالت وإ             ة     بأعمال بشأن السلع األساسية في شكل دراسات وتحل سقاطات قصيرة ومتوسطة وطويل

ة     شعبة التجارة واألسواق     وفضال عن    . األجل، والتي تحتفظ بقواعد بيانات وثيقة الصلة        في منظم
سلع ومختلف الجماعات وتصدر،                ة مشكالت ال األغذية والزراعة، التي تقدم خدماتها ألمانات لجن

شرتي    ل ن ن قبي ة م ات دوري ادي، مطبوع ا الع ار برنامجه ي إط ةتوق"ف ات األغذي ات "و " ع توقع
التوقعات الزراعية المشترآة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان "و" المحاصيل وحالة األغذية  

ل            ) وهي إسقاطات عشرية    "" (الفاو"االقتصادي ومنظمة    زة من قبي سير اجتماعات أجه وم بتي وتق
ة، ف  ة الدولي ات الحكومي ية والجماع سلع األساس شترك لل صندوق الم ة إن ال دة الخاصة المعني الوح

ية  سلع األساس اد،  بال ة لألونكت ؤخرا التابع صلحة م   الُم
ة Development Prospects Groupو  دولي، و    التابع ة  Trade and Agriculture Department للبنك ال  التابع

ضايا المتعلق شأن الق ضا ب ا تعمل أي صادي، آانت آله دان االقت ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم
 .باقتصادات السلع األساسية الزراعية المحددة

 
ية   -52 سلع األساس سية عن ال اد الرئي وع األونكت ى من مطب ة األول سلع "وآانت الطبع ر ال تقري

وع        2012آانون الثاني   /قد صدرت في شهر يناير    " األساسية والتنمية   على أن يصدر من بعدها مطب
ية   " سلع األساس سلع ال ات ال تعراض سياس  اس

" )Commodities and Development Review .("    ه ويتم توفير إحصاءات وثيقة الصلة من خالل دوريت
ات   " Commodities at a Glance"الربع سنوية  وم     . UNCTADStatوقاعدة البيان ذي تق شمل العمل ال وي

سير                   سلع األساسية تي شأن ال سلع األساسية ب ة بال راء ال    به الوحدة الخاصة المعني اع الخب دد  اجتم متع
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ة         سلع األساسية والتنمي ي بال سلع األساسية          السنوات المعن المي لل دى الع يم     .  وتنظيم المنت م تقي د ت وق
ي تجري         3ووفقا لالستعراض . 2009عمل األونكتاد بشأن السلع األساسية في عام         ال الت إن األعم ، ف

ه    اطراد، وأوِصي بأن ن ب بطء وإن يك سابقة ب ا ال دت أهميته اد فق ي األونكت ية ف سلع األساس شأن ال ب
ودة،    ة الج رة المرتفع ال البحوث المبتك ي مج ؤخرا ف صلحة م دة الخاصة الُم تثمار الوح ي اس ينبغ

 . اعداته التقنية، وتعزيز التآزر مع المؤسسات القائمة خارج األونكتادوإعادة تحديد زخم مس
 

سلع   -53 ق بال صال الحاسوبي المباشر تتعل واتر باالت ديدة الت دولي مطبوعات ش ك ال دم البن ويق
 Commodityويقدم البنك بيانات تاريخية عن السلع األساسية في . األساسية الزراعية وغير الزراعية

Price Dataسلع األساسية في        ، و سية في أسواق ال  Commodity Marketsاستعراض للتطورات الرئي
Review ي عار ف سوق واألس ات ال ل توقع نوي Global Commodity Markets،وتحلي به س ديث ش ، وتح

بيد أنه وفقا لما جاء في تقرير تم إعداده . Individual Commodity Briefsبشأن سلع أساسية مختارة في 
شاطه في             4)2011(صندوق المشترك للسلع األساسية     من أجل ال   ة ون دولي التحليلي  فإن قدرة البنك ال

 .مجال ترآيز رئيسي في أنشطتهمجال السلع األساسية انخفضت منذ الثمانينيات عندما آانت تمثل 
 

سلع األساسية                    -54 رادى ال شأن ف دان االقتصادي ب ويشير عمل منظمة التعاون والتنمية في المي
ة   "بالدرجة األولى إلى     ى               " التوقعات الزراعي ة والزراعة عل ة األغذي د مع منظم ي تع سنوية، الت ال

ة   ام النمذج اس نظ شترك،  Aglink-COSIMOأس شكل م عه ب م وض ذي ت وفر    ال ذي ي ام ال و النظ  وه
سلع األساسية               ا أن   . تقييمات وإسقاطات متوسطة األجل على مدار فترة عشر سنوات لعدد من ال آم

ات         ز قاعدة البيان ؤرة ترآي ل ب سلع األساسية تمث " International Trade by Commodity Statistics"ال
شأن سلع أساسية محد                     ى أساس سنوي ب ة عل ات تجاري وفر بيان اون        التي ت ة التع دة من أجل منظم

سية    ة رئي ات قطري ة ومجموع ي المنظم ر أعضاء ف دان غي صادي وبل دان االقت ي المي ة ف . والتنمي
ى حد                      سلع األساسية عشوائية إل شأن ال وفضال عن هذين الناتجين، يمكن اعتبار األعمال التي تتم ب

 .ما
 

سلع        -55 ة بال ال الخاص ن األعم شغيلي م ب الت ق بالجان ا يتعل صندوق   وفيم إن ال ية، ف األساس
المشترك للسلع األساسية هو الذي يرآز أنشطته بالدرجة األولى على مشاريع تنمية السلع األساسية 

وارده ن م ة م صندوق  . الممول ن ال ا م ن أجل تمويله شاريع م ضع م تم أن ي ن ألي طرف مه ويمك
سل                    ي لل از دول ا جه ا آله ولى    المشترك للسلع األساسية، ولكن يجب أن يصدق عليه ع األساسية ويت

 سلعة  40وتغطي المشاريع الممولة من الصندوق في الوقت الحالي أآثر من           . تقديمها إلى الصندوق  
ة        120أساسية، ولكن التقارير تشير إلى احتمال أن يدعم زهاء           زة الدولي ا األجه  سلعة أساسية تغطيه

 .للسلع األساسية
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4  "Commodities and their Common Fund",  Kees Burger, Report written for the Common Fund for Commodities, March 

2011. 


