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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ملنظمة متاحة على اإلنرتنت ومعظم وثائق اجتماعات ا. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 جلنة مشكالت السلع
 

 الدورة التاسعة والستون

 2102أيار /مايو 30-28روما، 

 السلع الدولية أسواقاملسائل األساسية وأولويات العمل يف 

 
 

 املوجز
 

كماا أّن  . ُأعدت هذه الوثيقة ملساعدة اللجنة يف مداوالتها حول أولوياات العمال جوجاب والياة جلناة مشاكالت السالع       

االجتاهاات العاملياة والتياديات املقبلاة لعمال منظماة        INF/12 CCP/12 النقاش للنظار يف الوثيقاة   اللجنة مدعوة أثناء

 .األغذية والزراعة
 

 التوجيه املطلوب من اللجنة  -أواًل
 

           قد ترغب اللجنة يف التسليم باحلاجة لليصاول علاى معلوماات عان أ اوال السالع والتوقعاات بشاكل  اريع

األماان الااذائي، واملعلوماات حااول مادض التعاار، للمخااطر، والدرا ااات     ، ومعلوماات عاان  ساني   وموثاول 

 ؛التيليلية بشأن  يا ات السلع والتجارة

  اللجنة لتوفري التوجيه والتوصيات حول اجملاالت ذات األولوية للعمل الذي حددته هذه الوثيقةُتدعى. 

 

 مقدمة -ثانيًا

 

 دياد  وثيقة لتيسري اختاذ القرار حاول   0212حزيران /يونيو ُرفعت أمام جلنة مشكالت السلع للمرة األوىل يف- 1

تشرين /نوفمرب)وقد جاء ذلك ردًا على مؤمتر املنظمة السادس والثالثني . أولويات العمل اليت ُأنيطت بها جوجب واليتها
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وأن عندما طلب بعض األعضاء  ديد أولوياات العمال جوجاب ااتصاصاات جلناة مشاكالت السالع،        ( "0222الثاني 

 ." دد هذه األولويات يف وثيقة للعر، على الدورة القادمة للجنة ملناقشتها

 

 .وقد ُأعدت هذه الوثيقة ملساعدة اللجنة يف مداوالتها حول أولويات العمل جوجب والية جلنة مشكالت السلع- 0

 

. ة مشاكالت السالع  وقد تضّمن برنامج عمل شعبة التجارة واأل وال جماالت العمل جوجب ااتصاصاات جلنا  - 3

 :وتشمل والية الشعبة األنشطة التالية
 

 ادمة جلنة مشكالت السلع واجلماعات السلعية احلكومية الدولية املرتبطة بها؛ 

 بأ وال السلع الزراعية األ ا ية والتجارة؛ مجع، و ليل، وتفسري، ونشر البيانات واملعلومات املتعلقة 

  العامليااة، والتوقعااات يف مااا يتعلااق بالساالع الزراعيااة األ ا ااية  الرصااد واملراقبااة الدائمااة لوضااع السااول

 والسيا ات اليت تؤثر عليها؛

 العاملية لإلعالم واإلنذار املبكر؛ النظم وعملية ادمة ترتيب األمن الاذائي واإلنذار املبكر للنقص يف الاذاء 

 السيا ية؛إصدار إ قاطات متو طة األجل للسلع الاذائية والسيناريوهات السيا ية وغري  

 ديد مشاكل السلع واملسائل الناشئة واقرتاح التدابري الالزمة للتخفيف منها؛  

         توفري  ليل  يا ات السلع والتجارة، ودعم البلادان النامياة يف املفاوضاات التجارياة جاا يف ذلاك بنااء

 القدرات؛

      لع والتجاارة الوطنياة   ات السا تقديم املشورة للبلدان فرادة واملنظمات اإلقليمياة حاول وضاع وتنفياذ  يا ا

 واإلقليمية؛

 تقديم الدعم لربنامج عمل منظمة األغذية والزراعة حول األمن الاذائي العاملي. 

 

 أولويات العمل -ثالثًا

 

حيدد هذا اجلزء جماالت العمل الرئيسية الايت ينبااي أن تشاكأل أولوياات جوجاب والياة جلناة مشاكالت          - 4

االجتاهات العاملية والتيديات املقبلاة لعمال منظماة األغذياة      INF/12 CCP/12ىل الوثيقة وتستند هذه العملية إ. السلع

ومن بني جماالت العمل الواضية اليت تربز هنا احلاجة املتزايدة إىل بياناات حسانة التوقيات وموثاول بهاا،      . والزراعة

كما أّن جمااًل هامًا آاار يتمثال   .  عارول وافض تقلب األلع كإجراء كفيل بتعزيز شفافية السومعلومات حول أ وال الس

 .يف توفري التيليل املستند إىل األدلة والدرا ات اهلادفة إىل عمليات صياغة السيا ات التنويرية، واختاذ القرار

 

ويأاذ هذا بعني االعتبار متامًا قوة شعبة التجارة واأل وال، واخلربات والتجارب الايت راكمتهاا باإلضاافة إىل    - 5

معلومات السلع الزراعية وآفاقهاا، و اليال  اول السالع     اهلادفة ألن تكون مركز امتياز ومرجعًا عامليًا يف جمال  رؤيتها

وعلى ضاوء ماا  ابق حّت  دياد جمااالت      . ومعلومات حول األمن الاذائي و ليل أوجه الضعف ،والسيا ات التجارية

 .العمل ذات األولوية التالية
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 0222-0222ها فارتة  تمنذ األزمة الاذائية العاملية اليت شهد. لع، والرصد، واآلفاقاملعلومات حول سوق الس- 6

سانة التوقيات   احلوُتعترب البيانات . ُ جل طلب متزايد على ادمات املعلومات يف األ وال الزراعية، وتعزز االهتمام بها

وتكمان األولوياة يف  ساني  ارعة     . لواعياة واملوثول بها، واملعلومات املتصلة بأوضاع السول أ ا ية لتوجيه القارارات ا 

من االل النهو،  يوجعل الرصد واآلفال تستند إىل مزيد من املعلومات، وتتمتع بطابع  ليلورود البيانات ونوعيتها، 

ومان األولوياات   . بقواعد بيانات السلع، وتعزيز األبعاد الباارزة لتطاورات  اول السالع، وتقيايم التاايري يف السيا اات       

ة يف هذا اجملال العمل بنظام معلومات األ وال الزراعية الاذي راري العمال علياه بشاكل مشارتُ ماع ُشاعبة         األ ا ي

، والتوقعات الزراعياة ملنظماة التعااون    (مرتني  نويًا)هذا اجملال توقعات األغذية وتتضمن التقارير الدورية يف . اإلحصاء

 (.ُينشر  نويًا)اعة والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزر

 

باإلضافة إىل توفري املعلومات بانتظاام، وضامان الرصاد املبكار، علاى      . معلومات األمن الغذائي وًاإلنذار املبكر- 2

لتكاون أ ارع   املستويات العاملية، واإلقليمية، والوطنية البّد من الرتكيز بشكل أكرب على  سني مؤشرات األمن الاذائي 

األحداث املنااياة، والصادمات االقتصاادية، والكاوارث     أثر  اليل أوجه الضعف من االل تقييم وأكثر داللة، وتعزيز 

و ايكون أحاد األنشاطة الرئيساية يف هاذا      . الطبيعية وتلك اليت هي من صنع اإلنسان على اإلنتاج وأمن األ ار الااذائي  

أل اعار السالع   جمموعاة   1222صيانة بيانات أ عار الاذاء وأداة التيليل وتعزيزها، وهي تضم حاليًا أكثر مان  اجملال 

صاادرات  جمموعاة دولياة أل اعار     11وبلادًا،   20والايت ُتساتهلك يف    ًاشاهري  اجلملاة  وأ/وبالتجزئة الاذائية األ ا ية 

ا ينباي النهو، بتوفري املساعدة الفنية للبلدان واألطراف كم. للسلع الاذائية خمتلفة فئة 02تاطي ما جمموعه  احلبوب

األارض جلعلها تستجيب على حنو أكثر فعالية، جا يف ذلاك مان ااالل دعام بنااء القادرات يف إطاار معلوماات األمان          

لعمال يف هاذا   وُيشكأل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة ركيازة ا . الاذائي و ليل أوجه الضعف

اجملال، وتشمل املنشورات الدورية تقارير توقعات احملاصيل وحالة األغذياة، وبعثاات تقادير احملاصايل واإلمادادات      

 .الاذائية

 

يستند العمال يف  . السياسات واالسرتاتيجيات لدعم  أصحاب احليازة الصغرية يف األسواق ويف سالسل القيمة- 2

يف املشاركة يف أ وال املاداالت واملخرجاات    حليازة الصارية وصاار املزارعني وأ رهمقدرة أصياب اأّن ىل هذا اجملال إ

ساني قاعادة املعاارف  حاول     وتشمل األنشطة  . الزراعية و ري هذه األ وال حامسة يف  عيهم لرفع اإلنتاجية واإلنتاج

الصاارية املختلفاة يف النفااذ إىل     ول وشروط املشاركة فيها، والعقبات الايت تواجههاا فئاات أصاياب احلياازة     أمناط الس

ول نات املؤ ساية اهلادفاة إىل جعال السا    قاعدة لتوجيه تاداالت صاياغة السيا اات والتيساي     لاأل وال املتعددة لتشك

هج يف اعتماد الانُ كما أّن اهلدف هو كذلك دعم املؤ سات الوطنية واإلقليمية . تستوعب اجلميع، وإىل تطوير حلقة القيمة

 .مشاركة أصياب احليازة الصارية يف األ وال، وتعزيز قدرتاهم اإلنتاجية الكامنةاليت تؤدي إىل 

 

يهدف هذا العمل إىل مساعدة البلدان واملنظمات اإلقليمية على صياغة  يا ة جتاارة  . التجارة واألمن الغذائي- 2

تياليال حاول املساائل املتعلقاة     وتشامل األنشاطة تاوفري ال   . زراعية تتماشى مع عمليات التنمية واألمن الاذائي األو اع 

باملفاوضات التجارية واملساعدة الفنية يف جولة مفاوضات منظمة التجارة العاملياة يف الدوحاة، واملسااعدة يف التنفياذ بعاد      
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 لويف ما يتعلق بعنصر التجارة اإلقليمية  تقوم األنشطة على توفري التياليل واملساعدة الفنية حاول مساائ  . انتهاء اجلولة

مان االهتماام    كماا البادّ  . التجارة اإلقليمياة  اّتفاقياتويف وضع  ،ارة اإلقليمية اليت تؤثر على الزراعة واألمن الاذائيالتج

الت باني االقتصااد الكلاي واالقتصااد اجلزئاي كاأثر إصاالحات  يا اة         بشكل أكرب، يف جمال العمل هذا، بدرا ة الّص

 .ر املزارعني وأ رهم بتبدل األ وال العامليةالتجارة على أمن األ ر الاذائي وكيفية تأثر صاا

 

يكمن اهلدف يف إجراء  اليل حول السيا ات القائمة، واحملتملة للنظر  .حتليل السياسات واملسائل الناشئة- 12

هاذا  و يشامل  . دان النامية وأقل البلدان منوًاليف أثر  يا ات السلع والتجارة على األ وال واألمن الاذائي، ال يما يف الب

 ليالت للمسائل اليت تتطور على األجل املتو ط من االل السيا اات املعماول بهاا    و ،أيضًا درا ات مستندة إىل األدلة

 .حاليًا والسيناريوهات غري السيا ية، وتقييم اآلثار على أ وال السلع، والتجارة، واألمن الاذائي

 

بشكل كبري على أمناط اإلنتاجية واإلنتاج الزراعيني، ماع ماا    ُيتوقع أن يؤثر تاري املناخ. تغري املناخ والتجارة- 11

و يسعى العمل يف هذا اجملال إىل بلوغ فهم أفضال  . يرافق ذلك من آثار بعيدة املدض على التجارة واألمن الاذائي العاملي

لعمال واألدوات لبنااء   ير أ االيب ا وو يشامل ذلاك تطا   . دولياة التجاارة ال  ناخ على األ وال الزراعية وأمناطآلثار تاري امل

قدرات البلدان النامية يف إدراج  يا ات ذكية بيئيًا يف اطط التنمياة الزراعياة، والنهاو، بفارت اقتصاادية مساتدامة       

أّما على الصعيد العاملي فسيشمل العمل التيليالت والدرا ات حول الروابط باني تااري املنااخ،    . لصاار أصياب احليازة

 .ن الاذائيوالتجارة الزراعية، واألم

 

 التوجيه املطلوب من اللجنة -رابعًا

 

 :CCP 12/INF/12على ضوء ما  بق وآاذين بعني االعتبار الوثيقة - 10
 

     قد ترغب اللجنة يف التسليم باحلاجة لليصول على معلومات عن أ وال السلع والتوقعاات بشاكل  اريع

دض التعار، للمخااطر، والدرا اات    وموثول، ومعلومات عن  سني األمن الاذائي، واملعلوماات حاول ما   

 ؛التيليلية بشأن  يا ات السلع والتجارة

 ُتدعى اللجنة لتوفري التوجيه والتوصيات حول اجملاالت ذات األولوية للعمل الذي حدد يف ما  بق. 

 


