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A 

 السلع مشكالت جلنة

 الدورة احلادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 

 الغذائي واألمن التجارة: 2016-2015 الفرتة يف الزراعية السلع أسواق حالة

 

 موجز
 

 جندو  األعمنا  التجنار     منن  كل يف االهتمام من املزيدوالتغذية  الغذائي واألمن التجارة بني العالقة تستقطب 

 لعنام  اجلديندة  املسنتدامة  التنمينة  خلطنة  رئيسنيا   هنداا   2030 عنام  حبلو  العامل يف اجلوع استئصا  ويشكل. واإلمنائي

 أمننا   اسنتمرار  ومنع . املسنتدامة  التنمينة  أهندا   حتقينق  سنبل  أحد تشكل التجارة أن كما ،(2030 عام خطة) 2030

 التنالي  العقند  امتنداد  علنى  تنزداد  أن الزراعينة  باملنتجنات  العاملينة  للتجنارة  املتوقنع  من التطور، يف واإلنتاج االستهالك

 .كااة العامل أقاليم عرب وطبيعته، الغذائي األمن نطاق يف هامة تداعيات عنها تنجم وأن
 

 مالءمنة  مندى  أن( التقرير) الزراعية السلع أسواق حالة لتقرير 2016-2015 عام إصدار يعترب اإلطار، هذا يفو 

 الزراعني  القطاع ودور أجال  األطو  االقتصاد  التحو  عمليات رئيسي بشكل تقرره البديلة التجارية السياسات خيارات

 الضنع   نقا  معاجلة سيتطلب الغذائي األمن لصاحل التجارية السياسات تطويع اإن ذلك، عن اضال و. العمليات تلك يف

 .كااة املستويات على العمليات تلك بني التآزر أواصر وتعزيز التجارية السياسات وصنع الزراعة حوكمة عمليات يف

  اللجنة قبل من اختاذها املقرتح اإلجراءات
 

 التوصنيات  يف والنظنر  مناقشتها وإىل الرئيسية ورسائلها الوثيقة هذه مبضمون علما  اإلحاطة إىل مدعوة اللجنة إن 

 :املتابعة أجل من التالية
 

 لتنداعيات  أاضنل  حتلينل  أجنل  منن  النامينة  للبلندان  سنواء  حد على واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز ضرورة 

 املدى علىوالتغذية  الغذائي األمن أهدا  حتقيق بهد  بها، املتصلة األخرى والسياسات التجارية السياسات

 األبعد؛

http://www.fao.org/
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 االتسناق  لتحسنني  السياسنات  يف جمنا   وارالن  تيسنري  أجنل  منن  النامينة  البلدان إىل املساعدة من مزيد تواري 

 بالتجارة؛ املتصلة والسياسات األطر وبني الزراعية التنمية اسرتاتيجيات بني والتناسق

 الصنلة  ذات والعملينات  والعاملينة  اإلقليمينة  التجنارة  يف تنخنر   لكني  النامينة  البلندان  إىل الدعم من مزيد تواري 

 .له ودعمها الغذائي األمن أهدا  حتقيق إىل البلدان سعي مع العمليات تلك اتساق ضمان أجل من بالتجارة،
 

 مشكالت جلنة دورة وبني التقرير إنتاج دورة بني احملّبذ الربط بشأن إرشادات تقديم يف أيضا  اللجنة ترغب قد 

  .اللجنة دورات يف موسعة مناقشات حمّط للتقرير املقبلة اإلصدارات ستتناوله الذ  الرئيسي املوضوع يكون وقد. السلع

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أ  توجيه ميكن
 

 بلحسن بن بوبكر السيد

 السلع مشكالت جلنة أمني

 Boubaker.benbelhassen@fao.org: اإللكرتوني الربيد
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 مقدمة-اًلأّو

 

 التجنار   جندو  األعمنا    منن  كل يف االهتمام من مزيدا والتغذية  الغذائي واألمن التجارة بني العالقة تستقطب -1

 لعنام  املسنتدامة  للتنمينة  اجلديندة  اخلطة من رئيسيا  هداا  2030 عام حبلو  العام يف اجلوع استئصا  ويشكل. واإلمنائي

 .اهلد  هذا حتقيق سبل أحد متّثل التجارة أن كما ،(2030 عام خطة) 2030

 

 تتزايند  أن الزراعينة  باملنتجنات  العاملينة  للتجارة املتوقع من التطور، يف واإلنتاج االستهالك أمنا  استمرار ومع -2

 التحد  يتمثل ولذا. كااة العامل أقاليم عرب وطبيعتهوالتغذية  الغذائي األمن نطاق يف تؤثر وأن املقبلة، العقود امتداد على

 التغذينة،  وسنوء  الغنذائي  األمنن  وانعندام  اجلنوع  علنى  القضناء  لصناحل  الزراعينة  التجارة توسع يطّوع أن ضمان كيفية يف

 االتفاقات يف التغيريات بشأن التفاوض أجل من جهدت إذ الكومات اهتمامات صدارة التحد  هذا احتل وقد .ضده ال

 .الغذائي األمن تعزيز إىل التجارة تفضي أن لضمان ضرورية تعترب اليت الزراعية، بالتجارة املعنية الالية العاملية

 

 والعناملي،  النوط   املسنتويني  علنى  حناد  نقنا   موضعوالتغذية  الغذائي واألمن التجارة بني الروابط كانت وقد -3

 للمفناهيم  املختلفنة  التفسنريات  أدت وقند  .بالتجنارة  املتصنلة  واملفاوضنات  املناقشات من العديد يف مركزيا  موقعا  واحتلت

 جاننب  منن  خطنرا   التجنارة  اعتربت حيث السياسات، حو  النقا  ضمن اآلراء يف جتاذب إىل التحليل وطرائق والنهج

 ايتمثنل  النقاشنات  تلنك  يتخلل الذ  الرئيسية التحديات أحد أما .إجيابية كفرصة اآلخر البعض اعتربها ايما البعض،

 اإلجنراءات  تلنك  تنأثريات  وبنني  جهة، من الوطنية الغذائي األمن شواغل معاجلة إىل الرامية اإلجراءات بني املطابقة يف

 .أخرى جهة من التجاريني للشركاء الغذائي األمن يف

 

 تأثريات بشأن آلراءل الالي االستقطاب من التقليل إىل 2016-2015 حالة أسواق السلع الزراعية تقرير يرمي -4

 بنالنفع  املتزايند  التجنار   االنفتنا   يعود أن لضمان الزراعية التجارة إدارة طريقة ويف الغذائي األمن يف ةيالزراع التجارية

 الضنع   نقا  معاجلة إىل وسيئاتها احملددة السياسات حسنات من االهتمام انتقا  أن التقرير يعتربو .كلها البلدان على

 واستخدامه املطلوب السياسات جما  حتديد حيّسن أن شأنه من الزراعية، السياسات وصنع الزراعة حوكمة عمليات يف

 ومتكنني  الغنذائي،  األمنن  أجنل  منن  السياسنات  اتسناق  لزيادة أوجه تآزر بناء العمليات تلك تعزيز يستوجبو .املناسب

 اإلقليمية التجارية لألطر امتثاهلا وحتسني التجارية، السياسات تصميم لدى األولويات بني توازن حتقيق من الكومات

 .والعاملية

 

 الزراعية للتجارة املتغرية الطبيعة -ثانيًا

 

 سيما ال الطلب، ارتفاع جراء املنصرم العقد مر على تقريبا  أضعا  ثالثة الزراعية باملنتجات التجارة قيمة منت -5

 إقليمنا  تناله  مننوا ،  األسنرع  هنو  اآلسنيو   اإلقليم كان الصااية، املستوردة األقاليم بني ومن .الناشئة االقتصادية النظم يف

 أمريكنا  كاننت  اقند  الصنااية  املصدرة األقاليم بني من أما .الكربى الصحراء جنوب وأاريقيا األوسط والشرق أاريقيا مشا 
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 توسنعها  تواصنل  أن الغذائينة  باملنتجنات  العاملينة  للتجارة املتوقع ومن .الشمالية أمريكا بعدها ومن الصدارة، يف الالتينية

 منا  حبسنب  صااية، مستوردة تصبح أن إىل أخرى أقاليم ستتجه ايما صااية مصدرة تكون أن إىل األقاليم بعض اجتاه مع

 .1 الشكل يصفه

 

 السنكان  وعندد  الندخل  ارتفناع  جنراء  املضنااة،  القيمة ذات املنتجات حنو االجتاه إىل العاملي االستهالك مييل -6

 األعال  إنتاج على الطلب بارتفاع مداوع اخلشنة البوب على الطلب تزايد أن ايما النامية، البلدان يف التحضر ووترية

 ترتكنز  الزراعينة  السنلع  منن  الصنادرات  أن حبيث التجارة تكوين يتطورو .املتقدمة البلدان يف اليو  والوقود اليوانية

 النذ   التجنارة،  هليكنل  املتوقنع  منن  ذلك، عن اضال . تشتتا  أكثر تكون الواردات أن ايما أقاليم بضعة ضمن اأكثر أكثر

 أيضنا   بنل  للسنوق  األساسنية  بالعناصنر  اقط ليس متأثرا  تطوره يواصل أن واإلقليم، السلعة حبسب كبريا  اختالاا  خيتل 

 .العاملية القيمة وسالسل الشركات بني ما والتجارة اإلقليمية، الثنائية التجارية العالقات يف بالتطورات

 

 2024-2000 اإلقليم، حبسب الزراعية باملنتجات الصافية التجارة تطور -1 الشكل
 

 
 
 االقتصناد   امليندان  يف والتنمينة  التعناون  منظمنة  عن الصادر الزراعية اآلااق تقرير .2015 االقتصاد  امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة الفاو: املصدر

 .االقتصاد  امليدان يف والتنمية التعاون منظمة منشورات باريس،. 2024 – 2015 للفرتة والزراعة األغذية ومنظمة
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  أمريكا الشمالية
 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أوروبا الغربية 
 أاريقيا جنوب الصحراء الكربى  مشا  أاريقا والشرق األوسط 
 أوسيانيا بلدان آسيوية أخرى 
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 املندى  علنى  االحنندار   مسنارها  تواصنل  أن الفعلينة  لألسنعار  املتوقنع  من املقبلة، العشر السنوات امتداد على -7

 انائض  أدى أخص، وبشكل .2011 عام يف بلغته قد كانت الذ  الذروة مستوى من األغذية أسعار تراجعت اقد .البعيد

 - املسنتقبل  ويف .تراجعهنا  إىل أدى الزيتينة  والبنذور  البوب أسعار على الضغط من مزيد إىل سنتني لفرتة اإلمدادات من

 .الطلننب يف الزيننادات تبنناطؤ علننى يتفننوق أن - املنندخالت أسننعار تنندني مننن بنندعم - اإلنتاجيننة لنمننو املتوقننع مننن

 تتفاقم قد اليت وتقلبها األسعار ارتفاع من ارتات الني واآلخر بني تتخلله املرتاجع االجتاه هذا أن تبّين التجربة أن إال

 .كبري خطر إىل الغذائي األمن معرضة ،مبا يف ذلك تغري املناخ واملناخية السياسية اجلغرااية األحداث جراء

 

 الغذائي واألمن التجارة بني العالقة -ثالثًا

 

 تنؤثر  التفاعنل  منن  قنوات عدة أن إذ ،بطبيعتها معقدةوالتغذية  الغذائي واألمن التجارة بني القائمة الروابط إن -8

 عندد  يف التجنارة  تنؤثر و .واالسنتقرار  واالسنتخدام  والوصو  اإلتاحة أ : الغذائي لألمن املختلفة األبعاد يف متزامن بشكل

 املخرجنات  وتكنوين  واإلنتاجينة  األساسنية  البنينة  وتنمية السوق، هياكل قبيل من واالجتماعية االقتصادية املتغريات من

 املنتغريات،  هنذه  يف التغنيري  وينؤثر . الغذائينة  الننظم  ومكوننات  وسنالمتها  وجودتهنا  الغذائينة  املنتجنات  وتنوع الزراعية

 .مجيعها الغذائي لألمن األربعة األبعاد يف متفاوتة، بدرجات

 

 خمتلن   يف تنؤثر  إذ األبعناد  تلنك  منن  كنل  يف سنواء  حند  علنى  وسلبية إجيابية آثارا  ترتك أن التجارة وبوسع -9

 والبعيد، القريب املدى على التأثريات تكون وقد. والبعيد واملتوسط القريب املدى على واالجتماعية االقتصادية املتغريات

 .متجانسة غري الغذائي، لألمن املختلفة الركائز على للتجارة اإلمجالي والتأثري ،خمتلفة اجتاهات يف تسري رمبا اليت

 

  التفاعل قنوات: الغذائي لألمن األربع والركائز التجارة -2 الشكل
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 نهاينة  يف اتقنرر  الغنذائي،  األمنن  ننواتج  منع  التجارة تفاعل كيفية يف تؤثر اليت الكامنة العوامل من عدد هناك -10

 املنننتجني قندرة  ؛احمللينة  األغذينة  أسنواق  عمنل  طريقنة : العوامنل  تلنك  وتتضنمن . سنلبيته  أو التنأثري  إجيابينة  املطنا  

 لتندخالت  ينبغني . األسنواق  يف الصنغرية  الينازات  أصنحاب  مشناركة  ؛املنتغرية  للحنوااز  االسنتجابة  على واستعدادهم

 .الغذائي واألمن التجارة بني الروابط يف تؤثر اليت املتنوعة الكامنة العوامل تراعي أن التجارية السياسات

 

 جيعنل  منا  القطرينة،  التجنارب  يف عظيمنة  انوارق  إىل الغنذائي  واألمن التجارة بني التفاعل قنوات تعقيد يؤد  -11

 تشنكل  ال التجارة أن 2016-2015 حالة أسواق السلع تقرير يرىو. كبرية بدرجة حمدد سياقب متصال  اإلمجالي التأثري

 ينبغني  وخمناطر  حتنديات  تطنر   وإمنا والتغذية، الغذائي األمن لتحسني ناجعا  حال  ليست أنها كما ذاتها حبد تهديدا 

 .السياسات بشأن القرار اختاذ لدى معاجلتها

 

 والتغذية الغذائي لألمن داعمة سياسات من بها يتصل وما التجارية السياسة -رابعًا

 

 .التجنارة  تداق يف التأثري على القادرة العديدة السياسات ائات من واحدة ائة جمرد التجارية السياسات تعترب -12

 تأثرياتهنا  بسنبب  األهمينة  منن  نفسنه  القدر على املستهلكني حنو املوجهة وتلك املنتجني حنو املوجهة التدابري تكون قد

 علنى  النوط   اإلنتناج  يف التغنيريات  عنن  تننتج  قند  النيت  املباشنرة  غري والتأثريات لإلنتاج الوطنية املستويات يف املباشرة

 للمندخالت  احمللينة  األسنعار  بنني  اجنوة  تقنيم  النيت ) األسنعار  سياسنات  تكنون  وقد .العاملية واألسواق التجارة تداقات

 تكنون  قند  أنهنا  مبنا  ولكنن  خناص،  بوجنه  مهمة( اإلجراءات تلك غياب يف لتسود كانت اليت األسعار وبني واملخرجات

 .جدا  خمتلفة تأثريات هلا تكون قد خمتلفة، بطرق ومنفذة مصممة

 

 الغنذائي  لألمنن  املختلفنة  األبعناد  أخنرى،  سياسنات  منن  بهنا  يتصنل  ومنا  التجارينة  السياسات أهدا  تتناو  -13

 أهندا   اعلنى . سنواها  منن " أنسنب " للسياسنة  أداة توجند  الو .الوقنت  عنرب  وتنتغري  البلندان  عرب تتفاوت وهيوالتغذية 

 السياسنات  تصنميم  إرشناد  ويف السياسنات،  تلنك  مالءمة مدى تقرير يف الاسم العامل هي تكون أن السياسات تدخالت

 .بالتجارة املتصلة

 

 السنوق،  لصندمات  األمند  قصنرية  التنأثريات  علنى  الغنذائي  واألمنن  بالتجنارة  املتصنلة  النقاشنات  تركز ما غالبا  -14

 النظنر  املهنم  منن  أننه  غنري  .واملنتجنون  املستهلكون يواجهها اليت واألسعار التجارة تداقات يف عنها النامجة والتغيريات

 أهندا   حتقينق  يف اعاليتهنا  تقينيم  لندى  القريب املدى على املمكنة وتبعاتها األجل قصرية السياسة تدخالت بعد ما إىل

 .الغذائي األمن

 

 عنندد إىل 2008-2007 الفننرتة يف وتقلبهننا األغذيننة أسننعار ارتفنناع مننن اننرتة أدت املثننا ، سننبيل اعلننى -15

. التكلفنة  مقبنو   للغنذاء  به موثوق كمصدر العاملية األسواق يف الثقة تضاؤ  جراء املدى، قصرية السياسية االستجابات من

 السياسنات  اسنتجابات  منن  العديند  ركنز  واجليناع،  الفقنراء  علنى  الغنذاء  تكلفة الرتفاع السلبية اآلثار ختفي  أجل ومن
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 املستوردة البلدان يف) االسترياد على الواجز خفض على أو( الصااية املصدرة البلدان يف) الصادرات تقييد على التجارية

 قصنرية  أهندا   حتقينق  علنى  تساعد قد السياسات تلك أن إال. احمللية اإلمدادات من كااية كمية ضمان بغية( الصااية

 لتلنك  املمكننة  السنلبية  للتنأثريات  وميكنن  أسنعارها،  وخفض األغذية إتاحة زيادة يف تتمثل الوط  املستوى على األجل

 املنزارعني  تعرتض اليت العوائق قبيل من) والعاملي الوط  املستويني من كل على البعيد، إىل املتوسط املدى يف السياسات

 العنرض  بنني  التنوازن  تضناؤ   بسنبب  العاملية األسعار ارتفاع إىل تؤد  اليت والضغو  األكيدة، غري السياسات بيئة جراء

 .األجل قصرية مكاسب أ  كبرية بدرجة تقوض أن( األغذية أسواق يف والتقلب اليقني قلة وتفاقم والطلب،

 

 بنه  تتسنم  لنذ  ا اهليكلني  للتحنو   أجنال   األبعند  احملركنات  منظور على النقا  الرتكاز ميكن ذلك، من بدال و -16

 األمنن  تالئنم  جتارينة  سياسنات  واسنتخدام  صنياغة  حينث  منن  هامنة  تداعيات يولد أن البلدان ملعظم اإلمنائية املسارات

 املطنردة  الزينادات  تعنزز  سياسنات  إىل حاجنة  مثنة  األبعند  املدى على الغذائي األمن حتقيق أجل ومن. احملسن الغذائي

 الطننابع ودور اقتصنناد  نظننام أ  يف االقتصنناد  اهليكلنني التحننو  مسننتوى مراعنناة مننع الزراعيننة، اإلنتاجيننة يف

 .للزراعة التجار 

 

 قطاعنا   اينه  متلنك  موقنع  منن  املتدني التنمية مستوى ذات البلدان تنطلق القياسي، اهليكلي التحو  منظور من -17

 هنذه  يف .العمالنة  منن  بعند  أكنرب  وحصة احمللي ناجتها إمجالي من كبرية حصة يشكل الجم كبري جتار  غري زراعيا 

 املنزارعني  منن  أكنرب  عندد  تنواري  أ  اإلنتاجينة،  يف التحسنينات  تفعينل  يف حيويا  دورا  الكومية الوااز تؤد  البيئة،

 بتوليند  هلنم  للسنما   قليلنة،  وخمناطر  متدنينة  بتكلفنة  واملخرجات املدخالت أسواق وإىل التمويل إىل النفاذ على القادرين

 .جتار  كقرار لألسواق اائض

 

 السياسات بوسع لإلنتاجية، املعززة اخلاصة االستثمارات تشجيع إىل الرامية التدخالت من حمددة ارتة خال  -18

 إجيابينة  بطريقنة  يتجناوبوا  كني  للمننتجني  املطلنوب  االسنتقرار  وتنواري  اإلنتناج  خمناطر  خفض على تساعد أن التجارية

 بكفناءة  واملخرجنات  املندخالت  أسنواق  تعمل حيث نضجا ، األكثر االقتصادية النظم يف أخرى، ناحية منو. الوااز مع

 مسني ُي وقند  ،كنبرية  بدرجنة  جتارينة  بصنفة  يتسنم  الزراعني  اإلنتاج أن كما املخاطر، إلدارة مناسبة أدوات توجد أكرب،

 تنسنحب  أن للحكومنات  األاضنل  منن  يكنون  قند  ذلنك،  عنن  عوضنا   لنذا  .متزايند  بوجه مضرا  التدخلية النهج استخدام

 النمو قدرات من املزيد إطالق أجل من الزراعية التجارة سياسات وحمررة اخلاص للقطاع مكانها تاركة السوق أنشطة من

 قطاعاتهنا  تفنتح  أن البلندان  علنى  كنان  إذا منا  حنو   السنؤا   يعود ال مدى، األبعد املنظور هذا منو .الزراعي اجملا  يف

 .وكي  متى بل املنااسة، من املزيد أمام الزراعية

 

 العملينات مرهوننا  ب  كنبرية  بدرجنة  البديلنة  التجارينة  السياسنات  خينارات  مالءمة مدى يكون السياق، هذا يفو -19

 حتلينل  من االهتمام، يف انتقاال  هذا يستوجب. العمليات تلك ضمن الزراعي القطاع ودور االقتصاد  للتحو  مدى األطو 

 وخفنض  الفنرص  اغتننام  علنى  يركنز  للسياسنات  أجنال   أطنو   نهنج  إىل للصدمات، األجل القصرية السياسات اعل ردود
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 القطنر   السنياق  اهنم  يكنون  املنظور، هذا منو. والعاملية اإلقليمية الزراعية األسواق على االنفتا  بزيادة املرتبطة املخاطر

 .الغذائي األمن تدعم أن الزراعية للتجارة ميكن كي  حتديد يف أساسيا  عامال  احملدد

 

 الغذائي لألمن والوطنية واإلقليمية العاملية السياسات عمليات تعزيز -خامسًا

 

 سياسنات  علنى  تطبنق  النيت  االختصاصنات  رهنن  املعنني  للبلند  الغذائي األمن يف للتجارة املمكنة املساهمة تكون -20

 منظمنة  لنوائح  مبوجنب  نفسه للبلد منحُي الذ " بالسياسات اخلاص اجملا " أيضا  ولكن جزئية، بصورة األخرى البلدان

 أهندااها  حتقينق  علنى  ملساعدتها النامية البلدان إىل حمددة مرنة إجراءات تقدم الزراعة بشأن االتفاق يف .العاملية الصحة

 .البلدان إىل املتا  املرونة مستوى بشأن مستمرا  يزا  ال النقا  أن غري .الغذائي األمن جما  يف

 

 اسنتخدام  بشنأن  االختصاصنات  خنال   منن  املنفنذ  اجلمناعي  العمنل  مننااع  بنني  املناسنب  التوازن إقامة جيب -21

 يسرتشند  أن حتديندها  علنى  النيت  النامينة،  البلندان  إليهنا  حتتناج  النيت  السياسنات  مساحة وبني التجارية، السياسات

 البلندان  تقييند  عندم  ضنمان  بنني  التنوازن  بتحقينق  املتعلنق  النقنا   إن .القطنر   املسنتوى  علنى  احملنددة  باالحتياجات

 بلندانا  " إينذائها  عندم " ضنمان  نفسنه  الوقنت  ويف الغذائي لألمن الوطنية الشواغل حل إىل سعيا  للسياسات استخدامها يف

 األهندا   حتقينق  بنأن  ذلنك  يعنرت   .2030 عنام  خطنة  يف" والتمييز الكونية" بشأن اجلار  الوار مع يتناغم أخرى،

 .اإلمنائي الصعيد على وتقدمها وواقعها املختلفة البلدان قدرات مراعاة رهن هو املشرتكة

 

 بصننع  اخلاصنة  العملينات  هنذه  بنني  الضنعيفة  بنالروابط  سنلبا  والتغذية  الغذائي واألمن التجارة حوكمة تأثرت -22

 املتصنلة  والننهج  األولوينات  بنني  التناسنق  انعدام مبفاقمة هذه الضع  نقا  تسببت وقد .املستويات كااة على السياسات

 قندرات  علنى  منؤخرا  ذلك أثر وقد. الوط  املستوى على العمل إلرشاد عاملي إطار تواري الصعوبة من وجعلت بالتجارة،

 األقنل  البلندان  حالنة  وتعّد. الغذائي األمن حتسني تدعم متسقة جتارية واسرتاتيجيات سياسات صياغة يف جما  البلدان

 بالزراعنة  املتعلقنة  االسنتثمارية  واخلطنط  االسنرتاتيجيات  صنياغة  جنرت  البلدان تلك افي .منوذجيا  مثال  أاريقيا يف منوا 

 أاريقينا،  يف الزراعينة  للتنمينة  الشنامل  الربننامج  أ  مسنتقلتني،  عملينتني  ضنمن  عامة والتجارةواألمن الغذائي والتغذية 

 ومصنادر  التنمينة  يف وشنركاء واألجهزة اإلقليمينة   مصلحة وأصحاب وزارات ايهما تشرتك اللذين املعزز، املتكامل واإلطار

 جمتنزأة  اسنرتاتيجيات  إىل العملينتني  هاتني بني املبهمة الروابط أدت وقد .واألخرى الواحدة بني خمتلفة التمويل، لدعم

 .اليت تتيحها األسواق فرصال استغال  جهة من ضائعة وارص

 

 األهندا   حتقينق  إىل الرامينة  الصنكوك  أ ) وسنيئاتها  احملنددة " السياسنات " حسننات  منن  االهتمنام  نقل أما -23

 وصننع  السياسنات،  بشنأن  النقاشنات  ترشند  النيت  الوكمنة " عملينات " يف الضنع   نقنا   معاجلة إىل( الشاملة القطاعية

 ،(الشناملة  القطاعينة  األهندا   هنذه  حتندد  النيت  املتنااسنة  والقنوى  التفاعالت أ ) والزراعة التجارة جما  يف القرارات

 تلنك  لتحقينق  املناسبة" السياسات" مزيج وحتديد واملتبادلة املشرتكة األهدا  بشأن اتفاق إىل التوصل :يف يساعد اسو 
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 التواينق  توقعهنا؛  وقابلينة  السياسنات  اتسناق  زينادة  املناسنب؛  واسنتخدامه  املعنني  السياسني  اجملا  حتديد ؛األهدا 

 .العاملي الغذائي األمن وأهدا  الوطنية األهدا  بني

 

 .الدولينة  والتجنارة والتغذينة   الغذائي األمن من كّل على خاص بشكل 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تركز -24

 القضناء  أ ) 2 اهلند   حتنت  املسنتدامة  التنمينة  أهندا   منن  جزءا والتغذية  الغذائي األمن بوضو  تعترب أنها حني ويف

 وسنائل  عنداد  يف التجنارة  تندرج  اهني  ،(املستدامة الزراعة وتعزيز التغذية وحتسني الغذائي األمن وحتقيق جلوع،ا على

بنل تشنمل    املسنتدامة  التنمية أهدا  حتقيق أجل مناليت ال تقتصر على املوارد املالية ونقل التكنولوجيا احسب  التنفيذ

 الغنذائي  واألمنن  التجنارة  بنني  احملنددة  الروابط أن حني ويف .الدولية أيضا  اإلصالحات اهليكلية للنظم املالية والتجارية

 عندد  حتنت  بالتجنارة  متصنلة  غاينات  وجنود  انإن  املسنتدامة،  التنمينة  أهدا  إطار يف بالكامل موضحة ليستوالتغذية 

 والتنمينة  املسناواة  وانعندام  االقتصناد   النمنو  مثنل  أساسية، مسائل تناو  يف التجارة دور لتعزيز نطاقا  يوار األهدا  من

 .والتغذية الغذائي واألمن املستدامة

 

 التزامنات  تنفينذ  علنى  أيضنا   املسنتدامة  التنمينة  ألهدا  التحويلية القدرات حتقيق على القدرة تعتمد وأخريا ، -25

 بإصنال   بندورها  تنرتبط  وهني  بهنا،  املرتبطنة  واملنوارد  التنفينذ  وسنائل  دور وتوضنيح  التنمينة،  أجنل  من التمويل عملية

 التجنارة  تضنع  املاحننة  البلندان  لندى  حالينا   تتشنكل  النيت  اجلديندة  الرؤينة  إن .اجلارية اخلارجية اإلمنائية املساعدات

 التجنارة  بنأن  االعنرتا   منع  جتارينة  عالقات إىل املساعدات عالقات بتحويل املاحنني قيام مع الدولي التعاون صلب يف

 حتتناج  سنو   .اهليكلني  التحنو   لتيسنري  التمكينية الظرو  إجياد يف رئيسي دور أداء تستطيع بها املتصلة والسياسات

 النظنر  حتسنني  حنو التقنية املسائل جتاوز إىل بالتالي التجارية واالتفاقات التجارية والسياسات التجارة بشأن النقاشات

 ميكن اليت لفرصمن أجل حتقيق ا بينها، ايما والتوايق املوارد وتعبئة اهليكلي والتحو  السياسات نطاق بني الروابط يف

 .الغذائي األمن لتحسني تواريها التجارة

 

 اللجنة قبل من اختاذها املقرتح اإلجراءات -سادسًا

 

 ترغنب  قند  ،2030 لعنام  املسنتدامة  التنمية خطة يف للتنفيذ وسيلة باعتبارها بالتجارة امللحوظ االهتمام ضوء يف -26

 :2016-2015 لتقرير التالية الرئيسية بالرسائل علما  اإلحاطة يف اللجنة
 
 أوسنع  جمموعنة  منن  جنزءا   بصنفتها  أخنرى  سياسنات  منن  بهنا  يتصنل  وما التجارية السياسات صياغة ينبغي (أ)

 املتعلقنة  املصناحل  منن  بندال   األجل الطويل ياهليكل التحو  أهدا  إىل األولوية متنح أن وعليها السياسات، من

 ؛املدى قصرية التجارية املصاحل أو بالسياسات

 تكنون  أن ضنمان  على يساعد أن احملددة بالسياقات السياسات ارتبا  على يركز الذ  العملي النهج شأن منو (ب)

 واسنرتاتيجيات والتغذينة   الغذائي واألمن للزراعة احملددة الظرو  اتناسب تصميما  أاضل التجارية السياسات

 ؛املختلفة البلدان
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 يقيمنوا  أن السياسنات  لصنانعي  ينبغني  ،والتغذينة  الغنذائي  األمن لصاحل التجارية السياسات توسيع أجل منو (ج)

 جهنة  منن  بالزراعنة  اخلاصنة  السياسنات  صننع  عملينة  بني االتساق حيسنوا وأن املتنااسة األهدا  بني توازنا 

 .سياسيا  والتزاما  قيادة يتطلب الذ  األمر أخرى، جهة من بالتجارة اخلاصة تلك وبني

 

 :املتابعة سبيل على التالية التوصيات تناو  يف اللجنة ترغب قد املتابعة، أعما  حيث من -27
 
 لتنداعيات  أاضنل  حتلينل  أجنل  منن  النامينة  للبلندان  سنواء  حد على واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز ضرورة ()أ

 األبعد؛ املدى على الغذائي األمن أهدا  حتقيق بغية بها، املتصلة األخرى والسياسات التجارية السياسات

 والتناسنق  االتسناق  لتحسنني  السياسنات  حنوار  تيسنري  أجنل  منن  النامينة  البلندان  إىل املسناعدة  من مزيد تواري ()ب

 بالتجارة؛ املتصلة والسياسات األطر وبني الزراعية التنمية اسرتاتيجيات بني

 الصنلة  ذات والعملينات  والعاملينة  اإلقليمينة  التجنارة  يف تنخنر   لكني  النامينة  البلندان  إىل الدعم من مزيد تواري ()ج

 .له ودعمها الغذاء األمن أهدا  حتقيق إىل البلدان سعي مع العمليات تلك اتساق ضمان أجل من بالتجارة،

 

 جلننة  دورة وبنني  التقرينر  إنتناج  دورة بنني  احملّبنذ  النربط  بشنأن  توجيهنات  تقنديم  يف أيضا  اللجنة ترغب قد -28

 موسنعة  مناقشنات  موضنع  للتقرينر  املقبلنة  اإلصندارات  سنتتناوهلا  النذ   الرئيسنية  املواضنيع  تكون وقد. السلع مشكالت

 .اللجنة دورات يف


