
مقدمة
متزايدا في  اهتماما  الغذائي  واألمن  التجارة  بين  القائمة  العالقة  تستقطب 
القضاء  التنمية. وفي حين يشكل  التجارة وخطة  بكل من خطة  يتعلق  ما 

التنمية  رئيسيا لخطة  2030 هدفا  بحلول عام  العالم  الجوع في  على 
الوسائل  تعتبر إحدى  التجارة  فإن   ،2015 بعد عام  لما  الجديدة  المستدامة 

الهدف. هذا  لتحقيق 

ومع استمرار أنماط االستهالك واإلنتاج في التطور، من المتوقع أن تستمر 
التجارة العالمية في المنتجات الزراعية في التزايد على مدى العقود 

المقبلة. وستؤثر التجارة بشكل متزايد في مدى األمن الغذائي وطبيعته في 
مختلف أقاليم العالم. لهذا، فإن التحدي الماثل يكمن في كيفية ضمان أن 

توسع التجارة في المنتجات الزراعية يعمل لصالح القضاء على الجوع 
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وليس ضده. وقد كان هذا التحدي في 

طليعة جهود الحكومات وهي تكافح من أجل التفاوض بشأن إدخال 
تغييرات على االتفاقات العالمية الحالية المتعلقة بالتجارة في المنتجات 

الزراعية الالزمة لضمان أن التجارة تسفر عن تعزيز األمن الغذائي.

وكانت الروابط القائمة بين التجارة واألمن الغذائي محط نقاشات مكثفة 
على الصعيدين الوطني والعالمي، وباتت محورية بالنسبة إلى العديد من 
المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالتجارة. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي 

يتخلل هذه المناقشات في التوافق بين التدابير الهادفة إلى معالجة 
الشواغل الوطنية الخاصة باألمن الغذائي من جهة، وآثارها المترتبة على 

األمن الغذائي للشركاء التجاريين من جهة أخرى. ويهدف تقرير حالة أسواق 
السلع الزراعية 2015 إلى الحد من االستقطاب الحالي لوجهات النظر بشأن 

آثار التجارة في المنتجات الزراعية على األمن الغذائي، وكيفية حوكمة 
التجارة في المنتجات الزراعية، لكفالة أن زيادة االنفتاح التجاري يعود 

بالنفع على جميع البلدان. ويسعى التقرير، من خالل تقديم األدلة والوضوح 
بخصوص مجموعة من المواضيع، إلى المساهمة في مناقشة أكثر استنارة 

عن الخيارات السياساتية وتحديد التحسينات الالزمة في العمليات 
السياساتية التي تتم فيها هذه الخيارات.

التجارة واألمن الغذايئ: تحقيق 
توازن أفضل بني األولويات 

الوطنية والصالح العام

2015 -2016
حالة أسواق السلع الزراعية يف سطور  
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سوق محلية في غامبيا، جزء من مشروع منظمة األغذية والزراعة الرامي إلى تحسين سبل المعيشة 
واألمن الغذائي من خالل رفع االنتاجية في القطاع الزراعي، النواتج المسوقة ومداخيل المزارعين



الطبيعة المتغيّرة للتجارة الزراعية

الرسالة الرئيسية 1 ال تنفك التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية تتوسع بسرعة، غير أّن بنية التجارة ونمطها يختلفان جداً باختالف السلعة 
واإلقليم. فالمحركات الرئيسية لإلنتاج والطلب، بما فيها التجارة والسياسات ذات الصلة، تؤثر في تلك األنماط بطرق مختلفة، فتنجم عنها تداعيات على 

األمن الغذائي قد تكون على جانب كبير من األهمية.

2

المنتجات  في  العالمية  التجارة  قيمة  نمت  وقد 
العقد  تقريبا خالل  أضعاف  بثالثة  والزراعية  الغذائية 

االرتفاع،  النمو في  أن تستمر معدالت  الماضي ويتوقع 
الصادرات وأقاليم أخرى  األقاليم لصافي  مع زيادة بعض 

الواردات. لصافي 

لسلع  ا باختالف  كبير  حد  إلى  رة  لتجا ا هيكل  يختلف 
الدخل  يد  تزا ويسهم  لتطور.  ا في  وسيستمر  ليم  واألقا

لنامية  ا لبلدان  ا في  لتمدن  ا ومستوى  السكان  وعدد 
والوجبات  الحياة  نمط  في  تغييرات  إحداث  في 

بين  لتجارية  ا لتدفقات  ا أنماط  في  تؤثر  ئية،  لغذا ا
كذلك.  لتجارية  ا لمبادالت  ا تلك  تشكيل  وفي  لبلدان،  ا

لعالمية  ا لتجارة  ا هيكل  في  أخرى  تطورات  وتتأثر 
لمبادالت  ا وزيادة  عالمية،  قيمة  بظهور سالسل 

العالقات  وانتشار  الواحدة،  الشركة  داخل  التجارية 
إلقليمية. وا ئية  لثنا ا رية  لتجا ا
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الجزء األول - الطبيعة املتغّية للتجارة الزراعية

القائـم عـىل الحبـوب إىل نظـام غـذايئ أكـر غنـى بالروتينـات وأكـر تنوعاً 
إىل تغيـيات يف مكونـات التجـارة، مبـا أن االسـتهالك العاملـي يذهـب أكـر 
نحـو املنتجـات ذات القيمـة املضافـة مبـا فيهـا األغذيـة املجهـزة واملصنعة، 
ومتثـل البلـدان الناميـة حصـة متزايـدة مـن االسـتهالك العاملي. وسـيحصل 
أكـر مـن 95 يف املائـة  من النمو االسـتهاليك من اآلن وحتى عـام 2024، يف 

العامل النامي.10
عـىل املسـتوى العاملي، بقيـت حصة املنتجـات املجهزة مـن الصادرات 
الزراعيـة مسـتقرة بـني الفـرتة 2001–2004 والفـرتة 2009–2012 وقاربت 
الــ 41  يف املائـة، فيـا تقلصـت يف البلـدان األقـل منـواً، مـن 31 إىل 26 يف 
القيمـة  مـن  الخـام  السـلع  حصـة  ارتفعـت  نفسـها،  الفـرتة  ويف  املائـة. 
اإلجاليـة للصـادرات الزراعيـة ارتفاعـاً ملحوظـاً يف البلدان األقـل منواً من 
37.8 يف املائـة إىل 48.5 يف املائـة  ويف البلـدان غي السـاحلية من 33.5 إىل 
الصغـية  الجزريـة  الناميـة  البلـدان  ففـي  وبالعكـس،  املائـة.  يف   46.7
تراجعـت نسـبة الصـادرات غي املجهـزة مـن 52.9 إىل 38.3 يف املائة، فيا 
أن حصـة املنتجـات املجهـزة قـد زادت مـن 37.8 إىل 48.3 يف املائـة. وقـد 
املنتجـات  فئـات  لـكل  كبـية  زيـادة  الزراعيـة  الصـادرات  مجمـل  ازداد 

ومجموعات البلدان )الشكل 2(. 
تـزال  ال  الحبـوب  أن  ففيـا  أيضـاً.  هـو  يتغـي  األغذيـة  واسـتخدام 
املحـور الرئيـي للتغذيـة البرشية، ازدادت مسـاهمتها يف االسـتخدامات 
الصناعيـة، وسـوف تسـتمر هـذه املسـاهمة يف التزايـد خـالل العقـود 
املقبلـة. وعـىل املسـتوى العاملـي، يبقـى الغـذاء هـو االسـتخدام األهـم 

قطـاع  يف  منـواً  الحيـواين أرسع  العلـف  عـىل  الطلـب  ولكـن  للحبـوب، 
الحبـوب، متمشـياً مـع التغيات الحاصلـة يف التفضيـالت الغذائية. وبعد 
حصـول توسـع رسيـع خـالل العقـد املـايض، أصبـح اسـتخدام اإليثانـول 
ميثـل حاليـاً 12 يف املائـة مـن االسـتهالك العاملـي للحبـوب الخشـنة.11 
ورغـم توقعـات بتباطـؤ توسـع اإليثانـول القائـم عىل الـذرة تباطـؤاً كبياً 
يف السـنوات املقبلـة، توحـي املـؤرشات إىل أن هـذا االسـتخدام للحبـوب 
الخشـنة سـيبقى بـارزاً يف مجمـل البلـدان املتقدمـة، وقـد يـرز أيضـاً يف 

البلدان النامية ككل )الشـكل 3(. 
فيـا خـص ديناميات السـوق الخاصـة باملحاصيـل املحـددة، يتوقع من 
البـذور الزيتيـة أن تـزداد أهميـة، بدعـم مـن الطلـب القـوي عـىل الزيـوت 
النباتيـة ودقيـق الروتـني. وسـوف يـزداد اسـتهالك السـكر برسعـة أيضـاً 
خصوصـاً يف البلـدان الناميـة، يف حـني سيسـجل منـواً طفيفـاً أو معدمـاً يف 
لالسـتهالك  املشـبعة  املسـتويات  بسـبب  املتقدمـة  البلـدان  مـن  الكثـي 
واملنافسـة مـن قبـل املحلّيـات األخـرى. مـن شـأن ارتفـاع املداخيـل وزيادة 
التحـرض وعوملـة العـادات الغذائية، أن تسـاهم كلها يف اسـتهالك املزيد من 
الطعـام جاهـزاً، ما سـيزيد من اسـتهالك اللحـوم والزيوت النباتية والسـكر. 
الفـرد مـن  الثـالث اآلن 35 يف املائـة مـن نصيـب  الفئـات  وتشـكل تلـك 
املدخـول السـعري يف البلـدان النامية، ما يشـي إىل ارتفاع عن نسـبة الـ30.1 
يف املائـة  التـي سـجلت يف الفـرتة 2002–2004 )الشـكل 4(. وهي مكونات 
مهمـة يف النظـم الغذائيـة البرشيـة وتشـكل مصـدراً هامـاً جداً مـن الطاقة 
وخصوصـاً يف الكثـي مـن االقتصـادات الناميـة. ويف الوقت عينـه، يثي ارتفاع 

تطور التجارة الصافية يف املنتجات الزراعية حسب اإلقليم، 2000 – 2024

الشكل 1

مالحظات: صايف الصادرات من الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل السكر واللحوم واألساك ومنتجات األلبان مقيّمة باألسعار املرجعية الدولية الثابتة لـ 2004– 2006. البيانات اعتباراً من 
سنة 2014 قصاعداً هي إسقاطات.

* تغطي »آسيا« جميع أنحاء آسيا باستثناء آسيا الوسطى وتشمل جنوب رشق آسيا، وجنوب آسيا، ورشق آسيا )مبا يف ذلك الصني(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املرشتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة 
للفرتة بني 2015-2024. باريس ، منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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الرسالة الرئيسية 2 تعتبر زيادة المشاركة في التجارة العالمية جزءاً ال مفر منه في االستراتيجيات الوطنية للتجارة لدى معظم البلدان. ولكن 
عملية االنفتاح على التجارة وما يترتب عنها من تبعات، تحتاج إلى إدارة مناسبة إّذا ما أريد للتجارة أن تكون في صالح تحسين نتائج األمن الغذائي.

عية  لزرا ا لمنتجات  ا في  لتجارة  ا ديناميات  فهم  ويعتبر 
على  لمترتبة  ا لمحتملة  ا ر  اآلثا لفهم  أساسيا  عامال 

الغذائي. األمن 

بلدان عديدة  الغذائية، أصبحت  الواردات  تزايد  ومع 
العالمية كمصدر  األسواق  موثوقية  القلق حيال  يساورها 

االنفتاح  أن  بأسعار ميسورة. وفي حين  لتوفير ألغذية 
البلدان  توافر األغذية في  إلى زيادة  التجارة يؤدي  على 
بالنسبة  األسعار  باتجاه خفض  المستوردة وفرض ضغوط 

مخاطر  أيضا  طياته  في  يحمل  فإنه  المستهلكين،  إلى 
أن تكون  إلى  تميل  العالمية  األسواق  أن  محتملة. ورغم 

االعتماد  زيادة  فإن  المحلية،  األسواق  تقلبا من  أقل 
البلدان عرضة  يترك  أن  الدولية يمكن  األسواق  على 

األسواق على  التجاريين ولصدمات  الشركاء  إلجراءات 
اإلمدادات  تقلص  التي تسفر عن  تلك  القصير،  المدى 

وتلك  المستهلكين،  إلى  بالنسبة  األسعار  وارتفاع 
يترتب عنها من  الواردات وما  الطفرات في  الناجمة عن 

السواء. المنتجين على  أسعار  انخفاضات في 
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الجزء الثاين - التجارة واألمن الغذايئ: الروابط بني املفاهيم

.3
توسع التجارة واألبعاد األربعة لألمن الغذايئ

عـر االسـتعانة باإلطـار املفاهيمـي املبـني يف القسـم الثـاين، تـم اختصـار 
اآلثـار املمكنـة لتوسـع التجـارة يف األبعـاد األربعـة لألمـن الغـذايئ ضمـن 
الجـدول 5. ومـن ثـم جـرت مناقشـة العوامـل الرئيسـية التـي تؤثـر يف 

النتائج لكل من األبعاد.

توافر األغذية ■

مـن خـالل تأثـي التجـارة يف اإلنتـاج الزراعـي والغـذايئ، تحـدد مـدى 
توافـر الغـذاء عـىل املسـتوى الوطنـي. وتؤثـر التجـارة أيضـاً يف كيفيـة 

الجدول 5

التأثيات املمكنة عى املدى القريب واملتوسط والبعيد للتجارة يف األبعاد األربعة لألمن الغذايئ 

اآلثار السلبية املمكنةاآلثار اإليجابية املمكنة 

عى املدى القريبتوافر األغذية
تحفز التجارة الواردات وتزيد من كمية الغذاء املتاح ومن تنوعه كذلك. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
ميكن للتخصص الناتج أن يؤدي إىل زيادة إنتاج األغذية من خالل املكاسب 	 

يف الكفاءة. 
بوسع املنافسة األكرب من الخارج أن تطلق العنان للتحسينات يف اإلنتاجية 	 

من خالل تحسني االستثامر والبحوث والتطوير وتداعيات التكنولوجيا. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، األسعار األعى يف األسواق 	 

الدولية تحول جزءاً من اإلنتاج كان متاحاً يف السابق لالستهالك املحيل، إىل 
الصادرات، فتخفض عى األرجح توافر األغذية األساسية عى الصعيد املحيل. 

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، قد مييل املنتجون املحليون 	 
غي القادرين عى منافسة الواردات عى األرجح إىل خفض إنتاجهم ما سيقلل 

من اإلمدادات املحلية والتخيل عن آثار مضاعفة مهمة لألنشطة الزراعية يف 
االقتصادات الريفية. 

الحصول عى 
الغذاء

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، ترتاجع أسعار األغذية عادة 	 

حني تخف الحامية عى الحدود.
ومن األرجح ألسعار األغذية املستوردة وأسعار املدخالت أن ترتاجع. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
يف القطاعات التنافسية، من األرجح أن ترتفع املداخيل نتيجة وصول أكرب 	 

للصادرات إىل األسواق. 
ومنافع توسيع التجارة عى مستوى االقتصاد الكيل، من قبيل منو التصدير 	 

والتدفق الوارد لالستثامر املبارش األجنبي، تدعم النمو وارتفاع معدالت 
العاملة اللذين يحفزان بدورهام املداخيل.  

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، قد ترتفع األسعار املحلية 	 

للمنتجات القابلة للتصدير.  

املدى املتوسط إىل البعيد 
العاملة واملداخيل يف منافسة حساسة مع الواردات؛ قد ترتاجع القطاعات مع 	 

انتقال بعض املنتجني إىل خارج الزراعة. 
قد يحصل توزيع غي متساو للمكاسب من خالل تطورات محدودة يف 	 

محاصيل التصدير عى حساب اإلنتاج العريض القاعدة ألصحاب الحيازات 
الصغية للمحاصيل الغذائية. 

االستفادة من 
الغذاء

عى املدى القريب
بوسع زيادة تنوع األغذية املتوافرة بفضل االستياد أن تعزز نظاماً غذائياً أكرث 	 

اتزاناً وتريض األذواق والتفضيالت املختلفة. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
قد تتحسن سالمة األغذية وجودتها يف حال كانت للمصدرين نظم رقابة 	 

وطنية أكرث تقدماً أو يف حال طبقت املعايي الدولية بشكل أكرث رصامة. 

عى املدى القريب
كثياً ما يرتبط االتكال األكرب عى األغذية املستوردة بزيادة استهالك أغذية 	 

أرخص مثناً وأكرث تجهيزاً تكون عالية السعرات الحرارية وقليلة القيمة 
التغذوية. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
من شأن منح األولوية إىل السلع املصدرة أن يحول األرايض واملوارد عن 	 

األغذية التقليدية واألصيلة التي تكون أفضل عادة من وجهة النظر التغذوية. 

استقرار 
اإلمدادات 

عى املدى القريب
تخفف الواردات من التأثي املوسمي عى توافر األغذية وأسعارها بالنسبة إىل 	 

املستهلكني. 
وتخفف الواردات من احتامل حصول قصور يف اإلمداد ناتج عن مخاطر 	 

اإلنتاج املحلية 

املدى املتوسط إىل البعيد 
أسواق سطحية بدالً من أسواق عميقة: األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات 	 

الناتجة عن السياسات أو املناخ. 

عى املدى القريب
من شأن قطع االلتزامات بخصوص السياسات التجارية أن يضيف الحيز 	 

السياسايت الرامي إىل التعاطي مع صدمات األسواق قصية األجل. 
ضعف املصدرين إزاء التغييات يف السياسات التجارية، كحظر التصدير.	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
القطاعات يف املراحل األوىل من التنمية قد تكون أكرث حساسية لصدمات 	 

األسعار و/أو االرتفاعات الحادة يف االستياد. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

تطور التجارة الصافية في المنتجات الزراعية حسب اإلقليم، 2000 – 2024



التجارة واألمن الغذائي: الروابط بين المفاهيم

الرسالة الرئيسية 3 تؤثر التجارة في كل بعد من األبعاد األربعة لألمن الغذائي: أي توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واستقرار 
اإلمدادات منه. إن تفاعل التجارة مع هذه األبعاد معقد ويعتمد على مجموعة منوعة من العوامل األساسية ما يؤدي إلى اختالفات كبيرة من حيث 

تجارب البلدان فيكون من الصعب تعميم عالقة محددة عليها جميعاً. 

ت  لمتغيرا ا من  يد  لعد ا في  رة  لتجا ا تؤثر 
ية  نها في  د  تحد لتي  ا عية  الجتما وا ية  د القتصا ا

ى  لد ية  لتغذ وا ئي  ا لغذ ا ألمن  ا لة  حا ف  لمطا ا
ت  يا ومستو  ، خل لد وا لنمو  ا لك  ذ في  بما   - ن  لسكا ا

 . لحكومية ا ت  نيا لميزا وا  ، ية ألغذ ا ر  سعا وأ  ، لفقر ا
لبنية  ا ير  وتطو ؛  لسوق ا كل  هيا في  تؤثر  نها  أ كما 

؛  عي را لز ا تج  لنا ا وتركيبة  جية  إلنتا وا ؛  لتحتية ا
؛  وسالمتها تها  د وجو ئية  ا لغذ ا ت  لمنتجا ا ع  وتنو

لتي  ا ت  لتغييرا ا ثر  وتؤ  . ئية ا لغذ ا ت  لوجبا ا وتركيبة 
ألمن  ا د  بعا أ جميع  في  ت  لمتغيرا ا ه  هذ في  ث  تحد

. مختلفة ت  رجا بد بعة  ر أل ا ئي  ا لغذ ا

ظروف  ظل  في  رة  لتجا ا ل  مجا في  لبلدان  ا تعمل 
 . لتنمية ا من  مختلفة  ت  يا مستو وعند  مختلفة 

األمن  لى  إ لنسبة  با مباشرة  ر  آثا على  رة  لتجا ا وتنطوي 
لبلدان  ا معظم  في  تشكل  ردات  لوا ا ألن  ئي  لغذا ا

وبينما  ئية.  لغذا ا دات  اإلمدا لي  إجما من  مهما  ا  جزء
ر  آثا ردات  لوا ا ل  مجا في  للمنافسة  يكون  أن  يمكن 

أن  يمكن  نها  فإ لمحليين،  ا لمنتجين  ا على  مدمرة 
رات  بتكا وا جية  إلنتا ا تعزز  تغييرات  حدوث  تحفز 
لصلة.  ا ذات  د  اإلمدا وسالسل  لمحلي  ا اإلنتاج  في 

لفقر  ا من  لحد  ا في  تساهم  أن  درات  للصا يمكن  كما 
دخل  لتصدير  ا من  تية  لمتأ ا ئدات  لعا ا حسنت  إذا 

لمنخفض. ا لدخل  ا ذوي  ن  لسكا ا

3
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.3
توسع التجارة واألبعاد األربعة لألمن الغذايئ

عـر االسـتعانة باإلطـار املفاهيمـي املبـني يف القسـم الثـاين، تـم اختصـار 
اآلثـار املمكنـة لتوسـع التجـارة يف األبعـاد األربعـة لألمـن الغـذايئ ضمـن 
الجـدول 5. ومـن ثـم جـرت مناقشـة العوامـل الرئيسـية التـي تؤثـر يف 

النتائج لكل من األبعاد.

توافر األغذية ■

مـن خـالل تأثـي التجـارة يف اإلنتـاج الزراعـي والغـذايئ، تحـدد مـدى 
توافـر الغـذاء عـىل املسـتوى الوطنـي. وتؤثـر التجـارة أيضـاً يف كيفيـة 

الجدول 5

التأثيات املمكنة عى املدى القريب واملتوسط والبعيد للتجارة يف األبعاد األربعة لألمن الغذايئ 

اآلثار السلبية املمكنةاآلثار اإليجابية املمكنة 

عى املدى القريبتوافر األغذية
تحفز التجارة الواردات وتزيد من كمية الغذاء املتاح ومن تنوعه كذلك. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
ميكن للتخصص الناتج أن يؤدي إىل زيادة إنتاج األغذية من خالل املكاسب 	 

يف الكفاءة. 
بوسع املنافسة األكرب من الخارج أن تطلق العنان للتحسينات يف اإلنتاجية 	 

من خالل تحسني االستثامر والبحوث والتطوير وتداعيات التكنولوجيا. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، األسعار األعى يف األسواق 	 

الدولية تحول جزءاً من اإلنتاج كان متاحاً يف السابق لالستهالك املحيل، إىل 
الصادرات، فتخفض عى األرجح توافر األغذية األساسية عى الصعيد املحيل. 

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، قد مييل املنتجون املحليون 	 
غي القادرين عى منافسة الواردات عى األرجح إىل خفض إنتاجهم ما سيقلل 

من اإلمدادات املحلية والتخيل عن آثار مضاعفة مهمة لألنشطة الزراعية يف 
االقتصادات الريفية. 

الحصول عى 
الغذاء

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، ترتاجع أسعار األغذية عادة 	 

حني تخف الحامية عى الحدود.
ومن األرجح ألسعار األغذية املستوردة وأسعار املدخالت أن ترتاجع. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
يف القطاعات التنافسية، من األرجح أن ترتفع املداخيل نتيجة وصول أكرب 	 

للصادرات إىل األسواق. 
ومنافع توسيع التجارة عى مستوى االقتصاد الكيل، من قبيل منو التصدير 	 

والتدفق الوارد لالستثامر املبارش األجنبي، تدعم النمو وارتفاع معدالت 
العاملة اللذين يحفزان بدورهام املداخيل.  

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، قد ترتفع األسعار املحلية 	 

للمنتجات القابلة للتصدير.  

املدى املتوسط إىل البعيد 
العاملة واملداخيل يف منافسة حساسة مع الواردات؛ قد ترتاجع القطاعات مع 	 

انتقال بعض املنتجني إىل خارج الزراعة. 
قد يحصل توزيع غي متساو للمكاسب من خالل تطورات محدودة يف 	 

محاصيل التصدير عى حساب اإلنتاج العريض القاعدة ألصحاب الحيازات 
الصغية للمحاصيل الغذائية. 

االستفادة من 
الغذاء

عى املدى القريب
بوسع زيادة تنوع األغذية املتوافرة بفضل االستياد أن تعزز نظاماً غذائياً أكرث 	 

اتزاناً وتريض األذواق والتفضيالت املختلفة. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
قد تتحسن سالمة األغذية وجودتها يف حال كانت للمصدرين نظم رقابة 	 

وطنية أكرث تقدماً أو يف حال طبقت املعايي الدولية بشكل أكرث رصامة. 

عى املدى القريب
كثياً ما يرتبط االتكال األكرب عى األغذية املستوردة بزيادة استهالك أغذية 	 

أرخص مثناً وأكرث تجهيزاً تكون عالية السعرات الحرارية وقليلة القيمة 
التغذوية. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
من شأن منح األولوية إىل السلع املصدرة أن يحول األرايض واملوارد عن 	 

األغذية التقليدية واألصيلة التي تكون أفضل عادة من وجهة النظر التغذوية. 

استقرار 
اإلمدادات 

عى املدى القريب
تخفف الواردات من التأثي املوسمي عى توافر األغذية وأسعارها بالنسبة إىل 	 

املستهلكني. 
وتخفف الواردات من احتامل حصول قصور يف اإلمداد ناتج عن مخاطر 	 

اإلنتاج املحلية 

املدى املتوسط إىل البعيد 
أسواق سطحية بدالً من أسواق عميقة: األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات 	 

الناتجة عن السياسات أو املناخ. 

عى املدى القريب
من شأن قطع االلتزامات بخصوص السياسات التجارية أن يضيف الحيز 	 

السياسايت الرامي إىل التعاطي مع صدمات األسواق قصية األجل. 
ضعف املصدرين إزاء التغييات يف السياسات التجارية، كحظر التصدير.	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
القطاعات يف املراحل األوىل من التنمية قد تكون أكرث حساسية لصدمات 	 

األسعار و/أو االرتفاعات الحادة يف االستياد. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

التأثيرات الممكنة على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتجارة في األبعاد األربعة لألمن الغذائي
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تأثر التجارة في األبعاد األربعة لألمن الغذائي:  توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واستقرار اإلمدادات منه.
بائع الخضر والفواكه في أحد أسواق مدينة القاهرة، مصر

الرسالة الرئيسية 4 تتأثر العالقة بين مستوى المشاركة في التجارة وبين األمن الغذائي  بطريقة عمل أسواق األغذية وبقدرة المنتجين 
واستعدادهم إلى االستجابة للمحفزات المتغيرة التي يمكن للتجارة أن تأتي بها وللناحية الجغرافية النعدام األمن الغذائي. كل من تلك الجوانب يجب 

مراعاته لدى صياغة التدخالت السياساتية في مجال التجارة. 

لقدرة  ا على  عة  لزرا ا في  فسة  لمنا ا يا  قضا تؤثر 
من  عي  لزرا ا ج  إلنتا ا ومستوى  ء  للفقرا ئية  لشرا ا

فر  وتوا ؛  ر ألسعا ا ونقل   ر  ألسعا ا في  ثيرها  تأ خالل 
في  ر  الستثما ا ومستوى  ج؛  إلنتا ا وحجم  لمدخالت؛  ا
وهيكل   ، ج إلنتا ا حجم  ن  إ و  . يفية لر ا لتحتية  ا لبنية  ا

جز  وحوا لحكومي  ا لتنظيم  وا  ، لقيمة ا سالسل 
لمؤسسات  ا نشطة  وأ يق،  لتسو ا ت  قنوا في  لدخول  ا

مل  عوا كلّها   ، لحكومية ا و  أ لحكومية  ا شبه  ية  ر لتجا ا
رعين  لمزا ا قدرة  مدى  أن  كما   . بدور تضطلع 

على  لصغيرة  ا ت  زا لحيا ا ب  أصحا من  يين  ألسر ا
ألهمية  ا لغ  با مال  عا يضا  أ يُعد  ق  ألسوا ا في  ركة  لمشا ا

. ئي ا لغذ ا ألمن  ا لتحقيق 

ض  نخفا ا من  لمستهلكين  ا من  يد  لعد ا د  ستفا ا وقد 
ت  لمنتجا ا من  كبر  أ عة  مجمو ومن  ليف  لتكا ا

ية  ر تجا ق  أسوا د  مدا إ سالسل  ظهور  عن  تجة  لنا ا
لمنتجين  ا أن  ال  إ  . لية عا فسية  تنا قدرة  ت  ذا

جودة  ت  ذا سلع  لتوفير  يدة  متزا ضغوطا  جهون  يوا
لتعديالت  وا ت  را الستثما ا أن  كما  قل،  أ ر  بأسعا أعلى 

من  يد  للعد يا  تحد تشكل  قد  زمة  لال ا لتنظيمية  ا
. لتصنيع ا ت  وشركا رعين  لمزا ا ر  صغا

عية  لزرا ا كل  لهيا ا في  يضا  أ تؤثر  أن  رة  للتجا ويمكن 
 . وتدميرها يلها  وتحو ق  ألسوا ا ء  نشا إ خالل  من 
ت  ا د النتقا ا لبعض  لمفتوحة  ا رة  لتجا ا وتتعرض 
ير  لتحر لمحتملة  ا لسلبية  ا ر  آلثا با تتعلق  لتي  ا

ق  نطا توسيع  مثل  عي،  لزرا ا لهيكل  ا على  ق  ألسوا ا
يؤدي  مما   ، كثر أ بصورة  لمصنعة  وا ألكبر  ا رع  لمزا ا
للدخل  رة  لمد وا لمنتجة  ا لفرص  ا من  لتقليل  ا لى  إ

لصغيرة  ا ت  زا لحيا ا ب  أصحا رعين  لمزا ا لى  إ لنسبة  با
وعند   . لكبيرة ا ت  للشركا فسية  لتنا ا لميزة  ا ة  د يا وز

كل  لهيا ا بأن  ر  إلقرا ا يجب   ، يا لقضا ا هذه  تقييم 
بين  م  النقسا ا من  ا  تعقيد كثر  أ هي  عية  لزرا ا

. ية ألسر ا رع  لمزا وا عية  لصنا ا عة  لزرا ا

4



 السياسة التجارية والسياسات ذات العالقة بالتجارة 
الداعمة لألمن الغذائي

الرسالة الرئيسية 5 تتناول التجارة وما يتصل بها من أهداف سياساتية أبعاداً مختلفة من األمن الغذائي وهي تختلف عبر البلدان وتتغير على 
مر الزمن. وتقوم مالءمة الخيارات السياساتية البديلة في مجال التجارة بنسبة كبيرة على العمليات األطول أجالً للتحول االقتصادي، ودور القطاع 

الزراعي في تلك العمليات. 

ذات  تية  لسياسا ا لتدخالت  ا أهداف  تكون  أن  ينبغي 
ء  ثرا إ وفي   ، مالءمتها مدى  تحديد  في  قصوى  أهمية 
أن  سات  لسيا ا واضعي  على  ويجب   . تصميمها عملية 

 ، لمتغيرة ا تية  سا لسيا ا ألهداف  ا لهذه  مدركين  يكونوا 
سات  لسيا ا بتعديل  لكفيلة  ا آلليات  ا يضعوا   وأن 

. لذلك تبعا 

لألمن  ألربعة  ا د  ألبعا ا حيث  من  للتفكير  ويمكن 
قات  لسيا ا بين  لتفريق  ا في  عد  يسا أن  ئي  لغذا ا

يع  لتوز يمكن  ل،  لمثا ا سبيل  فعلى   . ية لقطر ا
ئي  لغذا ا األمن  م  نعدا ا من  نون  يعا لذين  ا لسكان  ا

األهداف  بين  لتوازن  ا في  لتأثير  ا وجودهم  ومكان 
في  لدخل  وا إلنتاج  ا دة  زيا على  تركز  لتي  ا تية  لسياسا ا

ر  بأسعا أغذية  تأمين  على  تركز  لتي  ا وتلك  لريف،  ا
لتنمية  ا مستوى  أن  كما  لمدن.  ا ن  لسكا أرخص 

لتي  ا ن  لبلدا ا ففي   . مهمة لة  مسأ ما  لبلد  دية  القتصا ا
بما  متطورة  غير  عية  لزرا ا عات  لقطا ا فيها  تكون 

تعزيز  أهداف  تكون  أن  لمحتمل  ا من  ية،  لكفا ا فيه 
ر  آلثا ا بسبب  ية  لبدا ا في  أهمية  كثر  أ جية  إلنتا ا

دة  زيا خالل  من  تحدث  لتي  ا لكبيرة  ا عفة  لمضا ا
تساع  وا د  االقتصا تطور  ومع  عية.  لزرا ا إلنتاجية  ا

 ، لريفية وا لحضرية  ا لمناطق  ا في  لدخل  ا بين  لفجوة  ا
أهمية.  كثر  أ هدفا  يصبح  أن  لى  إ لدخل  ا دعم  يميل 

أهداف  تتجاوز   ، نضجا األكثر  االقتصادات  وفي 
لزراعي  ا إلنتاج  ا لصلة  ا ذات  لسياسات  وا رة  لتجا ا

ئي. لغذا ا واألمن 

بعض  بأن  ئلة  لقا ا ت  لتصورا با نة  الستعا ا عدم  ينبغي 
ن  لبلدا ا في  ليا  حا لمستخدمة  ا سية  لسيا ا ألدوات  ا

لعدم  رئيسية  كحجة  كل،  مشا رت  ثا أ لمتقدمة  ا
تبلغ  قطاعات  ذات  أخرى  ن  بلدا في  مها  استخدا

ف  أهدا ولها  لتنمية  ا من  مختلفة  يات   مستو
. مختلفة تية  سا سيا
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التدخل الحكومي يف اإلنتاجية الزراعية أثناء التحول البنيوي ■

لتطويـر مفهـوم لطبيعـة العوائـد الحساسـة للوقـت للتدخـالت املختلفـة، 
التـي تشـكل الثـورة الخـرضاء يف الهنـد مثـاالً عليهـا والتي لوحظـت أيضاً يف 
مراحـل زيـادة اإلنتـاج يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وإن كانـت قصـية، 
يبني الشـكل 16 مسـاهات تدخالت الحكومات، املالية منهـا وتلك التي يف 

سوق املدخالت واملخرجات، يف مراحل تنمية قطاع الزراعة املختلفة.
يبـني الشـكل 16 أنه يف مراحل التتجي املختلفة، مـن الزراعة املتدنية 
اإلنتاجيـة إىل الزراعـة األكـر توجهاً نحـو التجارة، تتغي الفعالية النسـبية 
للتدخـالت السياسـاتية مقابـل النهج األكـر ليرالية. ففـي املرحلة األوىل، 
التـي تتميـز الزراعـة فيها بإنتاج شـبه كفـايف عىل نطاق واسـع وانخفاض 
يف مسـتويات مشـاركة السـوق، ينبغـي أن يتضمـن الدعـم اسـتثارات 
تكنولوجيـات ومارسـات جديـدة.  الظـروف العتـاد  لتهيئـة  أساسـية 
ومـن املرجـح يف هـذه املرحلة أن يقترص االسـتيعاب عىل عـدد قليل من 
املزارعـني ممـن لديهـم إمكانيـة الحصول عـىل متويل موسـمي ونفاذ إىل 

أسواق مجدية.

وينبغـي أن يطلـق التدخـل الحكومـي يف التجـارة واألسـواق التحـول 
الزراعـي الرسيـع )املرحلـة 2(، موفـراً لعـدد أكـر مـن املزارعـني إمكانيـة 
إىل أسـواق موسـمية للمدخـالت  الحصـول عـىل متويـل موسـمي ونفـاذاً 
واملخرجـات منخفضـة التكلفـة ومنخفضـة املخاطـر، مـا يتيـح لهـم توليـد 

فائض لألسواق كقرار تجاري.
وحاملـا يعتـاد املزارعـون عـىل تكنولوجيـات جديـدة، وعندمـا ترتاكـم 
كميـات الطلـب عـىل التسـليف وعـىل املدخالت وكميـات عـرض املنتجات 
وتنخفـض تكاليـف الوحـدة الواحـدة، ميكـن للحكومـات االنسـحاب مـن 
أنشـطة السـوق والسـاح للقطـاع الخـاص بتـويل تقديـم خدمـات سـوق 

الحاسمة األهمية )املرحلة 3(.
هـذا اإلطـار املفاهيمـي مدعـوم مـن أدلـة تجريبيـة مـن الهنـد تتعلـق 
بالعوائـد عـىل الناتـج املحـيل اإلجـايل الزراعـي مـن األنـواع املختلفـة مـن 
اإلنفـاق الحكومـي عـر الزمـن.63 وتُصّنـف اإلنفاقـات إىل اسـتثارات )يف 
الزراعيـة والتنميـة(  الطـرق والتعليـم والبنيـة األساسـية للـري والبحـوث 
ومعونـات دعـم )لألسـمدة والتسـليف والـري والطاقـة(. وتظهـر النتائـج 
)الشـكل 17( أدلـة قويـة عـىل أن عوائـد االسـتثارات يف الطـرق والتعليـم 
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الشكل 16

املصدر: مقتبس من  A policy agenda for pro-poor agricultural growth. World Development .2004 .A. Dorward, J. Kydd, J.A. Morrison and I. Urey، 32)1( 73–89 , الشكل 1.

املرحلة 1
استثامرات تثبت األساسات 

متويل موسمي محيل ميكن 
التعويل عليه، أسواق 

مدخالت ومخرجات

املرحلة 3
االنسحاب

أسواق قطاع خاص فّعالة

املرحلة 2
 معونات الدعم تبعث 

النشاط يف األسواق

طرق/ شبكات ري/ أبحاث/ 
إرشاد/ )إصالح زراعي(

طلب فّعال من املزارعني عى 
املدخالت وإنتاج فائض

تكنولوجيا مكثفة محققة للربح، 
يثبط االستيعاب األوسع بسبب 

االفتقار إىل مدخالت ومتويل وأسواق 
للمخرجات

زراعة منترشة ذات إنتاجية منخفضة

يفشل التدخل، يفشل تحرير التجارة 

ميكن أن ينجح التدخل، ميكن أن ينجح تحرير التجارة

يفشل التدخل، ميكن أن ينجح تحرير التجارة 

وضع الزراعةإجراءات الحكومة

 كميات أكرب من التمويل وطلب
عى املدخالت وعرض للمنتجات. 

روابط غي زراعية
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الرسالة الرئيسية 6 تعتبر حاالت االرتفاع الحاد في أسعار األغذية مهمة نظراً إلى آثارها السلبية المحتملة في األمن الغذائي. ومن الممكن للتقلبات 
الجيوسياسية والمناخية، فضالً عن استجابات الحكومات أن تفاقم تلك األزمات في المستقبل، ما يزيد من احتمال عرقلة التدفقات التجارية. ويجب مراعاة 

احتمال حصول ارتفاع مفاجئ في األسعار، حتى ولو كان عرضياً، في القرارات األبعد أجالً التي تتعلق بإدارة التجارة بالمنتجات الغذائية والزراعية.

كل  في  لنظر  ا السياسات  صانعي  أهداف  على  ويجب 
والتنمية  واألسواق،  للتجارة  األجل  القصيرة  اإلدارة  من 
وتختلف  األطول.  المدى  على  واالجتماعية  االقتصادية 
الغذائي  األمن  شواغل  معالجة  إلى  لرامية  ا السياسات 
تعزيز  إلى  لهادفة  ا تلك  عن  والمؤقتة  األجل  القصيرة 

للحد  الالزمة  المستدامة  لزراعية  ا اإلنتاجية  زيادة 
وقد  األطول،  المدى  على  الغذائي  األمن  انعدام  من 
زنة  لموا ا وتكتسي  لبعض.  ا لبعضها  مكّملة  تكون  ال 

كبيرة  أهمية  األجل  والطويلة  القصيرة  األهداف  بين 
متضاربة  تبعات  على  تنطوي  أن  يمكن  أنها  إلى  نظرا 

الغذائي. األمن  إلى  بالنسبة 

االهتمام  يتركز  ما  لبا  غا الغذائي،  األمن  سياق  وفي 
أهداف  لتحقيق  رية  لتجا ا لسياسات  ا م  استخدا على 

آثار صدمات  تعالج  التي  تلك  مثل  األجل،  قصيرة 
لتجارية  ا لتدفقات  ا في  لناتجة  ا لتغيرات  وا السوق 
لمنتجون.  وا لمستهلكون  ا يواجهها  لتي  وا ر  واألسعا

ووضع  األجل  القصيرة  لثابتة  ا االعتبارات  تجاوز  وإن 
األجل  لطويلة  ا لديناميكيات  ا منظور  في  لنقاش  ا

على  ينطوي  مية  لنا ا االقتصادات  في  لهيكلي  ا للتحول 
رية  لتجا ا لسياسات  ا رسم  إلى  لنسبة  با مهمة  تبعات 

. واستخدامها لغذائي  ا األمن  تحسين  مع  لمتوافقة  ا

نهج  استخدام  المهم  من  األطول،  المدى  وعلى 
تغييرات  اعتماد  من  بدال  السياسات  تدريجية إلصالح 

ذات  والسياسات  التجارية  السياسات  في  جذرية 
التدخالت  أنواع  في  االستقرار  لضمان  الصلة 

اإلصالحات  إلى  لنظر  ا أيضا  وينبغي  لمعتمدة.  ا
قا  نطا أوسع  سياسات  مجموعة  من  كجزء  لتجارية  ا

بما  مة،  لمستدا ا لتنمية  ا أهداف  تحقيق  إلى  تهدف 
الغذائي  األمن  وانعدام  الجوع  على  القضاء  ذلك  في 

لمحتملة  ا ر  اآلثا مراعاة  ينبغي  كما  لتغذية.  ا وسوء 
لقطاعات  ا لمختلف  رية  لتجا ا لسياسات  ا في  للتغيرات 

المالي  والحيز  الزراعة،  ذلك  في  بما  اإلنتاجية، 
األمان  وشبكات  الحيوية  لعام  ا القطاع  خدمات  لتقديم 

لغذائي.  ا األمن  شواغل  لمعالجة 

السياق  على خصوصية  يركز  عملي  نهج  اعتماد  وإن 
لتجارية  ا لسياسات  ا وضع  ضمان  على  سيساعد 

الغذائي  واألمن  للزراعة  المحددة  والظروف  لتتناسب 
ن. لبلدا ا مختلف  تيجيات  سترا وا

نساء يقطفن أوراق الشاي في التعاونية الفالحية باتياغاما بالهضاب العليا الوسطى بالقرب من كاندي، سري النكا
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روما، المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة – االجتماع الوزاري لعام 2014 حول الحوكمة وأسواق السلع الدولية 

نحو حوكمة محسنة للتجارة واألمن الغذائي

الرسالة الرئيسية 7 يمكن أن تفّصل شواغل التجارة واألمن الغذائي بصورة أفضل في نظام التجارة متعدد األطراف من خالل إدخال تحسينات 
على اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. ولكن يجب تحقيق التوازن المناسب ما بين منافع العمل الجماعي التي تتحقق من خالل 

التخصصات المعنية باستخدام السياسات التجارية، وبين الحيز السياساتي الذي تحتاج البلدان النامية إليه، علماً أن تحديد ذلك الحيز يجب أن يستند 

إلى االحتياجات المحددة على المستوى القطري. 

لزراعة  ا بشأن  لمية  لعا ا لتجارة  ا منظمة  تفاق  ا يتيح 
واألمن  لتجارة  ا شواغل  عن  لتعبير  ا لتحسين  األساس 

لمتعدد  ا لتجاري  ا لنظام  ا حوكمة  في  لغذائي  ا
أن هذا  البعض  يجادل  في حين  ولكن  األطراف. 
كاف خاص  بحيز  لنامية  ا لبلدان  ا يزود  االتفاق 

بير  تدا فإن  لغذائي،  ا األمن  يا  قضا لمعالجة  بالسياسات 
لحيز  ا بين  تميّز  ما  نادرا  بالسياسات  الخاص  لحيز  ا

لمعني.  ا لبلد  با لصلة  ا ذي  لحيز  وا فر  لمتوا ا

بين ضمان  توازن  يجاد  إ بشأن  النقاش  ويتردد صدى 
للسياسات  استخدامها  في  مقيّدة  لبلدان  ا تكون  أال 
الغذائي  األمن  شواغل  معالجة  إلى  سعيها  إطار  في 

ببلدان  الضرر«  تلحق  »أال  ذاته  الوقت  وفي  الوطنية 
واالختالف«  »العالمية  بشأن  الجاري  الحوار  مع  ثالثة، 

بأن  يقر  وهذا   .2015 عام  بعد  لما  لتنمية  ا في خطة 
لقدرات  ا في  لنظر  با رهين  المشتركة  األهداف  تحقيق 

ين  لمتبا ا ئي  إلنما ا لتقدم  وا ينة  لمتبا ا ئق  لحقا وا
ن. لبلدا ا لمختلف 
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الرسالة الرئيسية 8 من شأن تحويل االهتمام عن حسنات وسيئات السياسات المحددة إلى معالجة نقاط الضعف في عمليات حوكمة الزراعة 
وصناعة القرارات التجارية، أن يحسن من تحديد الحيز السياساتي المطلوب، واستخدامه المالئم. يتطلب تعزيز تلك العمليات بناء التآزر من أجل 

زيادة تناسق السياسات الخاصة باألمن الغذائي وتمكين الحكومات من التوفيق بين األولويات في تصميم السياسات التجارية وتحسين امتثالها لألطر 

التجارية اإلقليمية والعالمية.

حوكمة  في  الضعف  مواطن  لجة  معا وستساعد 
وعملية  لسياسات  ا مناقشة  توجه  لتي  ا لعمليات«  »ا

على  والزراعة  التجارة  مجالي  في  القرارات  اتخاذ 
والمقايضات  واألهداف  لنظر  ا وجهات  بين  لتوفيق  ا

واألمن  التجارة  عانت حوكمة  وقد  المتعددة. 
العمليات  هذه  بين  لروابط  ا من ضعف  الغذائي 
الضعف  مواطن  وأدت  المستويات.  جميع  على 

والنهج  األولويات  بين  االتساق  عدم  تفاقم  إلى  هذه 
إطار  توفير  الصعب  من  وجعلت  لتجارة  با لمتصلة  ا
وفي  لوطني.  ا لمستوى  ا على  لعمل  ا لتوجيه  لمي  عا
لبلدان  ا قدرة  إلى  بالنسبة  ذلك  أثر  المطاف،  نهاية 

رية  لتجا ا تيجيات  واالسترا لسياسات  ا صياغة  على 
ئي. لغذا ا األمن  تحسين  تدعم  لتي  ا لمتناسقة  ا

 . نموا األقل  األفريقية  لبلدان  ا هو  مثال   وخير 
لمتعلقة  ا تيجيات  االسترا توضع  لبلدان،  ا هذه  ففي 

في  عموما  االستثمار  وخطط  لتجارة  وا بالزراعة 
للتنمية  مل  لشا ا مج  لبرنا ا  ، منفصلتين عمليتين 

المعزز،  المتكامل  واإلطار  أفريقيا  في  لزراعية  ا
مصلحة  وأصحاب  مختلفة  وزارات  على  تنطويان 
در  ومصا مختلفين  لتنمية  ا في  ء  وشركا مختلفين 

لي. لما ا لدعم  ا من  مختلفة 

بين  جيد  بشكل  المحددة  غير  لروابط  ا وأسفرت 
واستخدام  جزئية  تيجيات  استرا عن  لعمليات  ا هذه 

للموارد.  كفء  غير 

السياسات  صنع  عمليات  بين  لتآزر  ا ء  بنا وسيؤدي 
اتساق  زيادة  إلى  والتجارة  بالزراعة  المتصلة 

على  وسيساعد  ئي.  لغذا ا األمن  لتحقيق  لسياسات  ا
واألولويات  األهداف  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل 

تحديد  وعلى  لقطاعات  ا مختلف  عبر  لمشتركة  ا
لتمويل  ا من  ومجموعات  لسياسات  ا من  مزيج 

. لتحقيقها ألنسب  ا

النظر في  إلى تحسين  ماسة  ثمة حاجة  ولذلك 
ذات  والمناقشات  بالسياسات  المتعلقة  العمليات 
التجارية  والسياسات  التجارة  تؤثر في  التي  الصلة 

بين  القائمة  الروابط  بين  والتسوية  التجارة  واتفاقات 
وتعبئة  الهيكلي،  والتحول  بالسياسات،  الخاص  الحيز 
للتجارة  التي يمكن  الكبيرة  للفرص  أريد  إذا  الموارد 

تتحقق أن  الغذائي  األمن  لتحسين  تتيحها  أن 
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سياسـات التغذيـة الوطنية. ويشـي هذا الوضـع إىل رضورة تحقيق مزيد من 
االتسـاق، ال يف السياسـات فحسـب، بـل أيضـا يف املعونـة وغيها مـن أدوات 
التمويـل. ومـن املثـي لالهتـام مالحظـة أن ضعـف الحوكمـة عـىل الصعيد 
العمليـات  ربـط  يواجـه  الـذي  نطاقـا  األوسـع  التحـدي  يعكـس  الوطنـي 
القضايـا االجتاعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة عـىل  التـي تعالـج  السياسـاتية 
الصعيـد العاملـي. فبينـا تناقـش قضايـا الزراعة واألمـن الغذايئ )تغـي املناخ 
والتغذيـة( ضمـن إطـار أهـداف التنمية املسـتدامة، فإن قضايـا التجارة هي 
جـزء مـن عمليـة متويـل التنمية. ويجري تحليـل الحوكمة العاملية يف القسـم 

التايل، وهو الفصل النهايئ من هذا التقرير.
يف هـذا السـياق، يشـكل جعـل السياسـات التجارية تعمل بشـكل أفضل 
عـىل تحقيـق األمـن الغـذايئ تحديـاً اقتصاديـاً قـدر مـا يشـّكل تحديـا تقنياً. 
ويتعـني عـىل سياسـات البلدان تحقيق تـوازن بني األهداف املتنافسـة، وعىل 
صانعـي السياسـات تحقيـق تـوازن بـني مصالـح الفئـات املختلفـة داخـل 
وخـارج حـدود بلدانهم. وعندمـا يتـم تعيـني األهـداف، تتضـح أكـر قيمـة 
اتسـاق السياسـات، كـا تتضـح حاجـة البلـدان إىل تغيـي سياسـاتها وجعلها 

متسقة مع األهداف اإلمنائية.

تعميـم األمـن الغذايئ يف صنـع القـرارات املتعلقة بسياسـات التجارة  ■
الوطنية

يف حـني تقـوم البلـدان املتقدمـة النمو بفحـص أفضل السـبل إلصالح حوكمة 
مؤسسـاتها لتعزيـز قدراتهـا عـىل إدراج سياسـات التنميـة يف مجموعـة مـن 
التجـارة  خـالل  مـن  االقتصـادي  النمـو  لتوسـيع  نطاقـا  أوسـع  السياسـات 
واالسـتثار، مـن املهـم دعـم البلـدان الناميـة يف إصـالح نظم الحوكمـة فيها 

لتيسـي إدمـاج األمـن الغـذايئ يف عمليـات صنـع القـرار للسياسـات التجارية 
الوطنيـة. وهنـاك تحـدٍّ مشـرتك لـكل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلدان 

النامية هو تعزيز قدراتها عىل العمل عر القطاعات.
إن جرس الثغرات بني العمليات القطاعية أمر ممكن من خالل:

زيـادة مشـاركة أصحـاب الشـأن يف التجـارة، مبـا يف ذلـك وزارات التجـارة 	 
ومجالـس تشـجيع التصديـر والرابطـات الصناعيـة وغـرف التجـارة، يف 

تطوير اسرتاتيجيات الزراعة وخطط االستثار فيها؛
التوفيـق بـني اسـرتاتيجيات الزراعـة وخطـط االسـتثار وبـني السياسـات 	 

وأطـر التخطيـط املتعلقـة بالتجـارة، كاسـرتاتيجيات التصديـر واالسـتياد 
والدراسـة التشـخيصية للتكامـل التجـاري – وسـيتطلب ذلـك يف حـاالت 
األولويـات  بشـأن  التفـاوض  والتجـارة  الزراعـة  وزارتـا  تعيـد  أن  كثـية 
التجـارة  التوسـع يف  بـني  التـوازن  لتحسـني  الزراعيـة  للتجـارة  الوطنيـة 
وتقديـم الدعـم لسـلع األغذيـة االسـرتاتيجية املنافسـة للواردات. كذلـك 
االسـرتاتيجيات  يف  اتسـاقاً  األكـر  األولويـات  تنعكـس هـذه  أن  ينبغـي 
اإلمنائيـة للبلـدان ووثائق الرامج الطويلة األمـد املتفق عليها مع املانحني 
واملنظـات الدوليـة، مثـالً يف أطـر عمـل األمـم املتحدة اإلمنائيـة الخاصة 

بالبلد املعني؛
إرشاك خراء يف التجارة والزراعة يف وضع اسـرتاتيجيات وخطط االسـتثار 	 

يف القطاع املقابل؛
ربـط الهيـاكل الوطنيـة املتصلـة بالعمليـات القطاعيـة )مثـل الرنامـج 	 

الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا واإلطار املتكامل املعزز للمسـاعدة 
الفنية املتصلة بالتجارة(، حيثا وجدت.

غـي أن ربـط الزراعـة مع العمليات املتصلـة بالتجارة لن يحـدث تلقائيا. 
ويتطلب تحسـني اتسـاق السياسـات قيادة والتزاماً سياسـيا وتيسـياً مستمراً 

حوكمة عمليات تخطيط الزراعة والتجارة يف البلدان األفريقية األقل منواً
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حوكمة عمليات تخطيط الزراعة والتجارة في البلدان األفريقية األقل نمواً

أهداف التنمية المستدامةالتمويل ألجل التنمية

تقرير حالة األسواق الزراعية الذي ينشر كل سنتين، يستعرض حالة األسواق الزراعية بطريقة موضوعية ومفهومة لصانعي السياسات، 
التنمية  مراقبي حالة أسواق السلع والخبراء المهتّمين بتطور حالة أسواق السلع الزراعية وآثارها على بلدان لديها مستويات مختلفة من 

االقتصادية. والهدف من ذلك هو رفع مستوى اإلدراك حول األثر المحتمل لهذه التنمية على سبل المعيشة واألمن الغذائي لألفراد في شتى 
أرجاء المعمورة، وكذا على اقتصادات البلدان التي تعتمد على السلع المصّدرة كجزء مهم من عائدات الصادرات أو على استيرادها لحصة 

كبيرة من امداداتها الغذائية.


