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 (؛QRالسريعة) االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 ww.fao.orgw املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

A 

 السلع مشكالت جلنة

 الدورة احلادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 

 واألسواق التجارة جمال يف والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج

 امُلراجع االسرتاتيجي اإلطار ضمن

 

 موجز
 

التجةارة واألسةوايف يف ةة ة     جمةا  يف  )املنظمةة(  هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعةتقدم  

 تةثثر علةةى عمةل املنظمةة وأنشةة تاا   قةد  ، وحتلةل الوهاةات الرئيسةةية واملسةائل النالةئة الةة      2015 – 2014السةنت   

 األولويةة لعمةل املنظمةةة يف هةذين اجملةال  يف ال ةة ة    ذات  اجملةةاالتيف جمةالي التجةةارة واألسةوايف، وحتةدد    يف املسةتقبل  

إلطار االسة اتيجي وإعةداد   الذي جيري كل أربع سنوات ل الستعراضال  ينبغي أخذها بع  االعتبار يف ا 2017–2016

 .2021 –2018اخل ة متوس ة األهل لل  ة 

 اللجنة قبل من اختاذها املقرتح اإلجراءات
 

 :  أن اللجنة مدعوة إىلإّن  
 

  ؛2015-2014التجارة واألسوايف خال  ال  ة  يف جماليعمل املنظمة  ال  حققااتأخذ علمًا باإلجنازات 

 لتنمية؛ل العامليسيايف الهزء من ال  حددت على أناا والقضايا النالئة  الوهااتاملشورة بشأن  تسدي   

 الرئيسية للعمل يف جما  التجارة واألسوايف ال  ينبغي أن تثخذ باالعتبار يف اسةتعراض   األولويات على الضوء تسّلط

 وتن يذ برامج لتحقيق األهداف االس اتيجية للمنظمة؛  

   أسةعار السةلع والتجةارة )يفةا يف ذلةد التةدةقات األهنبيةة(        إىل ُتنّوه بأهمية تدةقات االستثمار إىل الزراعة بالنسةبة

 ت ب  تدةقات االستثمار والتجارة وأسعار السلع؛وضرورة دراسة الصال

 بضرورة وضع جمموعة منتظمة مةن املعلومةات الكميةة عةن السياسةة التجاريةة كأولويةة عمةل يف جمةا            تأخذ علمًا

 التجارة واألسوايف.

http://www.fao.org/
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 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن است سارات أي توهيه ميكن 
 

 بلحسن بن بوبكر السيد

 السلع مشكالت جلنة أم 

 Boubaker.benbelhassen@fao.org: اإللك وني الربيد
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 مقدمة -اًلأّو

 

 ،2009 عةام  املنظمةة  مةثرر  أنشةأه  الذي النتائج إىل املستند والرصد وامليزانية الربامج إعداد نظام حلظه ملا وةقًا -1

 باالعتبةار  األخةذ  مةع  ،2017-2014 السةنت   ل ة ة  للمنظمةة  األهةل  املتوسة ة  اخل ةة  2014 عةام  اسُتعرضت خةال  

 الربنةامج  تةا وجلن ال نيةة  واللجةان  اإلقليمية املثررات وّةرتاا ال  والتوهياات اخلارهية البيئة يف الوهاات والت ّورات

 2017-2014 السةنت   ل ة ة  األهةل  املتوسة ة  اخل ة 2015 حزيران/يونيو يف املنظمة مثرر أقر واجمللس. وقد واملالية

   .1(امُلراهعة)

 

 لضةرورة االسةتمرار   ثابةت  قةوي  دعة   عةن  2016و 2015أعربت األهاةزة الرئاسةية وال تةزا  خةال  عةامي      و -2

 األو (. امللحقنظر ايف التوهه االس اتيجي للمنظمة لتحقيق األثر الكامل لإلطار االس اتيجي امُلراهع )

 

لعمةل املنظمةة يف املسةتقبل:     العةام عدة ت ةورات عامليةة هامةة سةتوةر اإلطةار       2016-2015حدثت يف ال  ة و -3

 ؛2030خ ةة التنميةة املسةتدامة لعةام     هدةًا الة  اعتمةدتاا األمة  املتحةدة ضةمن       17أهداف التنمية املستدامة  وعددها 

املةثرر الةدولي الثةاني    و؛ )املثرر احلادي والعشةرون لططةراف(   وات ايف باريس بشأن تغري املناخ ؛خ ة عمل أديس أباباو

 طةار سةنداي للحةد   إو؛ ووثيقة النتائج الصادرة عنه وإعالن روما بشةأن التغذيةة وإطةار العمةل املنبثةق عنةه       بشأن التغذية

مةثرر   واملاةاهرين؛  اإلنساني، مثرر قمة األم  املتحةدة بشةأن الالهةئ     للعمل العاملي القمة ، مثررمن أخ ار الكوارث

 /اخل ة احلضرية اجلديدة.األم  املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة

 

خ ةة  وإعةداد   ،كل أربع سةنوات  يتّ استعراض اإلطار االس اتيجي للمنظمة، الذي  2016 عام خال  جيريو -4

 يصةاديف علياةا  املةثررات اإلقليميةة واللجةان ال نيةة، ل    مةن خةال    وذلةد   ،2021-2018متوس ة األهل هديدة لل  ة 

للمنظمةة ملواصةلة تركيةز عملةاا     ّةر هةذه العمليةة ةرصةة    وسةتو  .2017اجمللس واملثرر يف النصف األو  مةن عةام    كل من

واخلمسة   وقد رّحب جملس املنظمةة يف دورتةه الثالثةة     على املستوى الق ري.، خاصة لموسةاملنتائج مزيد من التحقيق ل

ةرصةة  ه سةتكون هنةا    إىل أنة شةريًا  أهداف التنمية املستدامة، مب  بعد املائة باملواءمة ب  اإلطار االس اتيجي للمنظمة و

 .2021-2018إعداد اخل ة املتوس ة األهل لل  ة لدى زيد من االتسايف امللتوةري 

 

التجةارة واألسةوايف، مُنّظمةة علةى النحةو       جمةا   يف هذا السيايف، تقدم هذه الوثيقة معلومات عن عمل املنظمة يف -5

 التالي:
 

  التجارة واألسوايف ال  سةاهمت يف حتقيةق األهةداف االسة اتيجية      جما حملة موهزة عن إجنازات املنظمة يف

 ؛2015– 2014يف ة ة السنت  

                                                           
  C :mm710a.pdf-http://www.fao.org/3/a 2015/3نظر وثيقة املثرر ا  1

http://www.fao.org/3/a-mm710a.pdf


CCP 16/7 4 

            الت ورات والوهاات العاملية وتلةد اخلاصةة بالق اعةات الة  تةثثر يف عمةل املنظمةة والة  ينبغةي أن تثخةذ

 ؛2021-2018استعراض اإلطار االس اتيجي وإعداد اخل ة املتوس ة األهل لل  ة  عندباالعتبار 

      جماالت العمل ذات األولوية يف املستقبل يف سيايف اإلطار االس اتيجي للمنظمةة والوهاةات والت ةورات العامليةة

 ال  جيري حتديدها.  

 

 2015-2014الفرتة عمل املنظمة يف جمالي التجارة واألسواق خالل اإلجنازات يف  -ثانيًا

 

2015 – 2014ربامج ال  ة الق تقرير تن يذ يوّث -6
إجنازات املنظمة خةال  ةة ة السةنت . وقةد اس لةد عمةل        2

التجارة واألسوايف بالدورات السابقة للجنةة مشةكالت السةلع وسةاه  يف حتقيةق األهةداف االسة اتيجية         جما املنظمة يف 

 .  6اخلمسة مجيعاا واهلدف االس اتيجي 

 

 وتن يةذ  رسة   علةى   ملسةاعدتا  املعلومةات أحةدث    الةوطني  وأصةحا  املصةلحة   احلكومات إىل املنظمة قدمتو -7

 منتجةاً  عشةر  السةنت  اسةتخدام سةبعة    ةة ة  خةال   اتسةع وقةد   .والتجةارة  األسوايف جما  يف ولاملة ك ثة اس اتيجيات

نظةام  وواصةلت املنظمةة بصة تاا مضةيف أحةد هةذه املنتجةات، وهةو           .السةويف  املنظمة يف جمةا  معلومةات   منتجات من

 ، مساهمتاا يف تعزيز الش اةية يف أسةوايف السةلع الغذائيةة الدوليةة بتوةريهةا بانتظةام       باألسوايف الزراعيةاملعلومات املتعلقة 

السياسةات.   معلومات حديثة عن ظروف منو احملاصيل واألوضاع العاملية للعةرض وال لةب وحركةات األسةعار وت ةورات     

 ، يّسةرت  ام املعلومةات املتعلقةة باألسةوايف الزراعيةة    نظة وهنبًا إىل هنب مع املنظمات التسع األعضاء ال  تشّكل أمانةة   

املنظمة أيضًا تباد  املعةارف واحلةوار يف جمةا  السياسةات بة  البلةدان املنتجةة واملسةتالكة الرئيسةية للسةلع الغذائيةة            

يف البلةدان  )القمح والةذرة واألرز وةةو  الصةويا(. وتبةوأت املنظمةة أيضةًا دورًا قياديةًا يف تعزيةز قةدرات الرصةد           األساسية 

بتدريب هاات التنسيق الوطنية من خال  برنامج تباد  املعلومةات   نظام املعلومات املتعلقة باألسوايف الزراعيةاملشاركة يف 

 وتن يذ مشاريع ت وير هادةة يف بلدان عدة. ضمن هذا النظام

 

 العةاملي  يف  النظةام  املسةتجدات  وكةذلد خخةر   والزراعةة  لطغذيةة  املبكر لإلنذار ال صلية النشرة املنظمة أصدرتو -8

 اإلقليمةي  الصةعيدين  علةى  املختل ةة  ال بيعية املخاطر وقع بشأن ( GIEWS) والزراعة األغذية عن املبكر واإلنذار لإلعالم

لرصد تةأثري ظةاهرة النينيةو املناخيةة يف البلةدان       2015ويف هذا الصدد، أولي اهتمام خاص خال  عام  .والق ري ال رعي

 أيضًا بدور رائد يف تشكيل  نظةام  والزراعة األغذية عن املبكر واإلنذار لإلعالم العاملي واملناطق املتضررة. كما اض لع النظام

مبكةرة سةريعة ذكيةة    املصم  ل مجة التنبثات واإلنةذارات املبكةرة إىل إهةراءات     ، EWEAاملبكر  العمل - املبكر اإلنذار

علةى األمةن الغةذائي وإنتةا       املمتةدة منتظمةة تسةلط الضةوء علةى أثةر األزمةات        اوهادةة. كذلد أصةدرت املنظمةة تقةارير   

 بيانةات  األرض  لةة مرصد  اإللك ونةي  املوقةع قةدم  و ( ASIS) الزراعةة  يف اإلهاةاد  مثلةر  نظةام   احملاصيل، بينما قّدم

 مائيةا  إهاةاداً  تعةاني  الة   احملاصةيل  زراعةة  منةاطق  عن الكشف حتس  على وساعدا ُبعد، عن االستشعار حديثة عن

                                                           
 C 2017/8 PIR 2014-15 (www.fao.org/pir) الوثيقة  2

http://www.fao.org/pir
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األغذية إىل سةبعة  وحملاصيل اإمدادات تقدير بعثة من بعثات  12ما جمموعه  2015-2014وأوةد يف ال  ة  (.اجل اف)

يف جما  رصد أسعار األغذيةة لصةنع القةرار مةن خةال        رت مساعدة بلدين اثن  من البلدان على بناء قدراتاماوبلدان، 

 األغذيةة  عةن  املبكةر  واإلنةذار  لإلعةالم  العاملي املتضمنة يف النظام األغذية أسعار وحتليل تن يذ النسخة الوطنية ألداة رصد

 والزراعة.

 

التجاريةة الدوليةة    رّكز عمل املنظمةة يف جمةا  التجةارة علةى دعة  البلةدان يف االلةرال ال عةا  يف االت اقةات         و -9

ما يتعلق بالتجةارة واألمةن الغةذائي. وقةد تةو  هةذا العمةل         واإلقليمية وذلد بتوةري مدخالت حتليلية وت وير للقدرات يف

  التجةةارة واألمةةن الغةةذائي: حتقيةةق تةةوازن أةضةةل 2016–2015بإصةدار تقريةةر حالةةة أسةةوايف السةةلع الزراعيةةة لل ةة ة  

مسةتديرة عديةدة علةى الصةعيدين الةدولي واإلقليمةي،        موائةد عام . وعقةدت مناقشةات   ب  األولويات الوطنية والصاحل ال

 بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية وغريها من املنظمات، لنشر وحبث الرسائل الرئيسية.  

 

 الوسة ى املبادرة اإلقليمية لتجارة األغذيةة الزراعيةة وتكامةل األسةوايف يف أوروبةا وخسةيا       عملت املنظمة يف إطار و -10

على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية للتعامل ب عالية مع التحديات ال  ت رحاا زيادة التكامل التجاري، يفةا يف ذلةد   

بدع  من منظمةة   2014االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية. ولضمان استدامة هاود ت وير القدرات هذه، ُأنشئت يف عام 

 جتمةةع معةةًا خةةرباء ،الزراعيةةة والتجاريةةة يف جمةةا  السياسةةاترباء األغذيةةة والزراعةةة لةةبكة إقليميةةة غةةري ر يةةة خلةة

من احلكومات والق ةاع اخلةاص واألوسةال األكادمييةة لتعزيةز تبةاد  املعةارف واخلةربات بقضةايا السياسةات التجاريةة            

 .  يف جما  السياساتصيات والتو ال نيةوحتس  نوعية وأهمية املشورة 

 

واصلت املنظمة تقدي  تولي ات عن الوهاات واآلثةار امل تبةة علةى االسةتثمارات الدوليةة يف الق ةاع الزراعةي.        و -11

للتحةديات وال ةرص    ونشرت ووزعت على ن ايف واسع ملخصًا عن دراسات حالة لالستثمارات يف البلدان النامية وحتلةيال 

الت ةاوض بشةأن   و  األغذيةة نظ  يف الزراعة و ةاملسثول اتاالستثمارب اخلاصة باد امل  ملية وضععاملتاحة. ودعمت املنظمة 

. ووضةعت أيضةًا، بااللة ا     2014، ال  واةقت علياا جلنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األو  هذه املباد 

 الة  تاةدف    ،ة املسةثولة ية لزراعا اتسالسةل اإلمةداد  االقتصادي،  التوهياةات ل  امليدان يف والتنمية التعاون مع منظمة

 إىل مساعدة املثسسات على ت بيق هذه املباد  وغريها من املعايري ال وعية األخرى للمسثولية االهتماعية للشركات.

 

للجماعةة   املشة    ، االهتمةاع 2015نوةمرب/تشرين الثاني  27إىل  25كولومبيا، يف ال  ة من  ،قد يف بوغوتاُعو -12

واجلماعةة احلكوميةة الدوليةة املختصةة بةاجلوت      ( والثالثةون  الثامنةة  الدورة) احلكومية الدولية املختصة باأللياف الصلبة

 للسةيزا   املنتجةة  للبلةدان  ال رعية للجماعة ةسبقته الدورة التاسعة عشر ، الذي(األربعون الدورة)والتيل واأللياف املماثلة 

اهتمةاع   2015ديسةمرب/كانون األو    4نوةمرب/تشرين الثاني إىل  30الص  من  ،قوانغتشو(. وعقد يف اهلنيك األغاف )و

 باحلمضةيات ركةز علةى التعةاون الةدولي يف جمةا  البحةوث للسةي رة         ب  الدورات للجماعة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة   

 للجماعةة الةدورة الثانيةة والعشةرون     2016 مايو/أيةار  27إىل  25كينيا مةن   ،على أمراض احلمضيات. وعقدت يف ني الا

ال لةب، ةضةال عةن قضةايا     العرض واملندوبون العوامل ال  تثثر على  ابالشاي، استعرض ةيا املختصة ةالدولي ةاحلكومي
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على جتارة الشاي الدوليةة ودور صةغار املةزارع  يف إنتةا  الشةاي      حلدود القصوى ملستوى املخل ات حمددة من مثل أثر ا

 تغري املناخ على الشاي.وأثر 

 

 االقتصةةادي ووسةةعت امليةةدان يف والتنميةةة التعةةاون التوقعةةات مةةع منظمةةة جمةةا  تعاوناةةا يف نظمةةةاملواصةةلت و -13

نسةخة  إىل حد كبري عملاا يف جما  التوقعات املتوس ة األهل من حيث التغ يةة اجلغراةيةة وتغ يةة السةلع. وتضةمنت      

ةصاًل خاصًا عن اهلنةد   2014نظمة لعام املمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتوقعات الزراعية املش كة ب  منظال

 . وقد أس ر هةذا التعةاون عةن عمةل منةتظ      يف اهلندنتج بتعاون وثيق مع اجمللس الوطين للبحوث االقتصادية الت بيقية ُأ

، ركةز ال صةل اخلةاص علةى خةةايف      2015يف جما  التوقعات املتوس ة األهل بشةأن السةلع يف الةبالد. ويف نسةخة عةام      

توقعةات متوسة ة    إلنتا ذ  احملاكاة ونظام من وحتديات الزراعة الربازيلية. وحتضريًا لزيادة ال كيز اإلقليمي، مت رك 

، توقعات إقليمية ملن قة الشةريف األدنةى ولةا     2015–2014تقريبا. وأعّدت يف ال  ة  األهل للبلدان األعضاء مجيعاا

 .الكربى وأةريقيا هنو  الصحراء أةريقيا

 

 العاملية وتداعياتها على عمل املنظمة تالتطورات والوجها -ثالثًا

 التجارة واألسواق جماليف 

 

التجارة الدولية بصورة متزايدة بآليات احلوكمةة املتعةددة   يف تتأثر الت ورات يف األسوايف العاملية للسلع الزراعية و -14

 العاملية. أصحا  املصلحة وبالعمليات

 

 وأهداف التنمية املستدامة 2030خ ة التنمية املستدامة لعام 

 

، 2016ال  دخلت حيةز التن يةذ يف األو  مةن يناير/كةانون الثةاني       2030عام ل التنمية املستدامة تشّكل خ ة -15

معاجلة ال قر واجلوع وتعزيز االسةتخدام املسةتدام للمةوارد    حتواًل يف املوازنة الراهنة يف رؤية العامل ومقاربته وطموحه بشأن 

 هةدةًا مةن أهةداف التنميةة املسةتدامة، إدراكةًا لواقةع        17ال بيعية والتصدي لتغري املناخ من خال  جمموعة م اب ة مةن  

ولضةمان  علةى حةدة.   وسبل العيش وإدارة املوارد ال بيعيةة ال ميكةن أن ُتعةال كةل      والتغذية أن املسائل املتعلقة باألغذية 

 توسةيعاً  والرصةد إعةداد التقةارير   توسيع إطةار  إىل  2030خ ة عام دعو ت، مجيعًا املساءلة املتبادلة ب  أصحا  املصلحة

سةتقدم البلةدان    ًاعاملية  ًامثلةر  230يسةتند إىل   ، يفا يضمن املساءلة املتبادلة بة  مجيةع أصةحا  املصةلحة، ويفةا     كبريًا

تصل إىل ذروتاا يف املنتةدى السياسةي   ل قيادتاامعين بلد كل عملية متابعة واستعراض يتوّلى مجيعاا تقاريَر عناا، تتو  ب

   .الرةيع املستوى

 

والتجةارة الدوليةة.   والتغذية األمن الغذائي كل من تشديدًا كبريًا على  2030تشدد خ ة التنمية املستدامة لعام و -16

غةري م ّصةلة ت صةياًل لةاماًل يف إطةار أهةداف       والتغذيةة  واألمن الغذائي الدولية ح  أن الروابط احملددة ب  التجارة ويف 

 جمةااًل لتعزيةز دور التجةارة    التنمية املستدامة، إال أن واقع وهود غايات متعلقة بالتجارة يف إطار عدد من األهداف يةوّةر 
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القدرة على حتقيق اإلمكانةات التحويليةة    . ويف نااية امل اف، تعتمدوالتغذية الغذائييف معاجلة التنمية املستدامة واألمن 

التجةارة يف صةلب التعةاون     ألهداف التنمية املستدامة أيضًا على تن يذ خ ة عمةل أديةس أبابةا. وتضةع الرؤيةة اجلديةدة      

لسياسات ذات الصةلة ميكةن أن تلعةب    الدولي، مع حتويل عالقات املعونة إىل عالقات جتارية ومع إدرا  أن التجارة وا

 .اهليكليدورًا رئيسيا يف استحداث ورك  الظروف املواتية لتيسري التحو  

 

 واستقرارهل اةية السويف 

 

 تقلبةات األسةعار وخليةات احلةدّ    لكن يف األعوام األخرية،  عليه ا كانتهدأ مميبدو أن األسوايف الدولية لطغذية أ -17

، لكةن ذلةد ال لةو     2013وقد بدأت األسعار باالعتدا  يف عةام   .ما زالت تشكل مصدر قلقالشاهقة من ارت اع األسعار 

. وقةد تسةتمر   يف األسةعار  لاهق تقلب، يفا يف ذلد ارت اع نوباتاملقبلة  العشر السنوات األسعار يف دون احتما  أن تشاد

مثاًل، يتوقع أن تصبح أحداث ال قةس الشةديدة    -ار عوامل تتخ ى ظروف االقتصاد الكلي يف التأثري على استقرار األسع

املتصلة باملناخ أكثر تواترا وأكثر كثاةة، ما سينعكس يف وهاات الغال  وبالتالي يف األسعار. وعلى املدى املتوسط، يتوقةع  

، 2008-2007ة يف العقد الذي سبق االرت اع الشاهق يف األسةعار يف ال ة    عليه مما كانت هيكليًاأن تكون األسعار أعلى 

 احلقيقيةةةة. ةعلةةةى مةةةدى السةةةنوات ألسةةةعارا ل ةةةاضاالجتةةةاه ال ويةةةل األهةةةل اللكةةةن ذلةةةد ال يتعةةةارض مةةةع 

يف املائة يف السنة بالقيمة احلقيقية، بينما ال يزا  مسةتوى االرت ةاع    1.5املاضية، ال ضت أسعار القمح يفعد   100الة 

 مرونة اإلنتا  وقدرته على التكيف وعوملة التجارة. يفمع مرور الوقت بسبب التحسينات  الشاهق لطسعار ينخ ض

 

مع ذلد، سيت لب ضمان سالمة أداء أسوايف السلع الغذائيةة واحلةّد مةن لةدة تقلةب أسةعار األغذيةة جتديةد         و -18

 دة اسةتقرار األسةوايف حمليةًا وعامليةاً    ما ب  البلدان وتعزيز لة اةية السةويف بغيةة زيةا     اجلاود الرامية إىل زيادة التنسيق يف

خنيةة  األسعار، هنا  علةى وهةه اخلصةوص حاهةة إىل معلومةات       تقلب من واحلّد السويف ل اةية على حّد سواء. ولتعزيز

لرصةد  لومةا زا   عن أسوايف السلع وإىل حتسة  املعلومةات عةن األمةن الغةذائي واالنكشةاف علةى املخةاطر.          وموثوقة أكثر

األمةن  احتياهةات  ضمان تلبيةة  أهمية حا ة لتحس  ةا  ت ورات السويف يف األهل القصري لو ينعززامل الدائب والتقدير 

 ضةة راباتلصةةدمات واالعلةةى ا بشةةأن السياسةةاتاالسةةتجابات تنسةةيق وراسةةد حتسةة   وريةةة وتشةةجيع الالغةةذائي 

 دالزراعة يف بلدان جمموعة العشرين الةذي ُعقة  ا ما أبرزه البيان الصادر عن خخر اهتماع لوزراء ذوه .األسوايفشادها تال  

 .  2016يونيو/حزيران  3يف كزيانغ )الص ( بتاريخ 

 

 ات اقات التجارة اإلقليمية والعاملية

 

أس ر املثرر الوزاري العالر ملنظمة التجارة العاملية عن التوصل بنجاح إىل إعةالن وزاري وسةتة قةرارات وزاريةة      -19

 واالحت ةاظ  للبلةدان الناميةة   اخلاصةة للوقايةة  إىل الزراعةة بشةأن التنةاةس يف التصةدير واآلليةة       تشري أربعة مناا خصوصةاً 

 يفخزونات عامة ألغراض األمن الغذائي والق ن. ومن األهمية يفكان أن االلتزامات املتعلقةة بالتنةاةس يف التصةدير تتوقةع    

أن تلغي البلدان املتقدمة ةورًا إعانات التصدير للمنتجات الزراعية باستثناء عدد قليل مناةا، يف حة  ال يتوقةع أن تقةوم     
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مةا يتعلةق بألةكا  أخةرى مةن سياسةات        وبوترية أب أ يف حاالت معينة. ويف 2018البلدان النامية بذلد إاّل حبلو  عام 

 ملعونة الغذائية واملثسسات التجارية التابعةة للدولةة(، ةةإن الضةوابط الةواردة     وا لصادراتاملخصصة لاالئتمانات التصدير )

 هلةذه السياسةات   إىل التقليةل إىل أدنةى حةد مةن األثةر التشةوياي املمكةن        يف القرار أقل صرامة، لكناا هي أيضةًا تسةعى  

 على التجارة.  

 

االت ايف الذي ُتوصل إليه سابقًا يف منظمة التجةارة   جمددًاتأكيد ال عامة يفخزونات يعيد القرار املتعلق باالحت اظو -20

امتثةا    ملواهاةة يف منظمة التجارة العامليةة   النزاعاتعن استخدام خلية تسوية  األعضاءي  ض أن ميتنع والذي العاملية، 

 غذائيةة  األمةر يفحاصةيل  شوه للتجارة، بقدر ما يتعلق ما يتعلق بالدع  احمللي امُل اللتزاماته يف من البلدان األعضاءبلد ناٍم 

 قائمةة. ويةنا القةرار    عامةة  يفخزونةات  احت ةاظ  بةرامج  الغةذائي مةن خةال     األمن لت ظ باا ألغراض تقليدية أساسية

يثكةد   للوقاية للبلدان النامية على استحداث برنامج عمل للم اوضات بشأن هذه القضية، لكنه أيضةاً  بشأن اآللية اخلاصة

النامية اللجوء إىل هذه اآللية. وأخريًا، ال يتناو  القرار بشأن الق ن مسألة اإلعانةات احملليةة   من هديد أنه لق للبلدان 

يف البلدان املتقدمة، لكنه يتضمن أحكامًا ستثدي إىل حتس  إمكانية وصو  الق ن من أقل البلدان منةوًا إىل أسةوايف الةدو     

 اا من ذلد.  ضاء ال  تعلن أناا يف وضع ميكّناملتقدمة األعضاء وكذلد إىل أسوايف البلدان النامية األع

 

 هةدو  أعمةا   ما ب  أعضاء منظمة التجةارة العامليةة بشةأن مسةتقبل      هنا  مواقف متباينة يف تزا  يف ح  الو -21

 االسة اتيجية  االقتصةادية  الشةراكة  كربى ، مثل ات ايفالقليمية اإلقليمية، وخاصة  اإلت اقات وااللتنمية، بشأن االدوحة 

 عةرب  واالسةتثمار  التجةارة  ، ولةراكة 2015تشرين األو  عةام  أكتوبر/تمت امل اوضات بشأنه يف اهلاد ، ال  اخُت للمحيط

 األطلسي، ولتمل أن تثثر على اجتاهات التجارة العاملية يف املنتجات الزراعية.

 

 تغري املناخ

 

يف ات اقيةة األمة  املتحةدة     (والعشةرين  احلادية دورته يف)عتمد مثرر األطراف ، ا2015يف ديسمرب/كانون األو   -22

. علةى صةعيد تغّيةر املنةاخ     2020يس التارخيي لإلهراءات ال  ستتخذ ما بعةد عةام   اإلطارية بشأن تغري املناخ ات ايف بار

ألطةراف  البلدان ال  قّدمت مساهمات مقّررة حمددة وطنيًا يف إطار م اوضات مثرر ا كاةةيف املائة من  90أكثر من وأدر  

. ومةع توقيةع   احلادي والعشرين الزراعة باعتبارها ق اعًا سيتّ  حبثه ألغراض التخ يف من وطأة اآلثار و/أو التكّيف معاا

وسةيكون توهيةه    .ملزمةة  أبريل/نيسان، أصبحت هذه املساهمات مساهمات حمددة وطنيًا 22ات ايف باريس يف نيويور  يف 

 .يف األغذية والزراعة مركزيًا يف عملية تن يذ املساهمات احملددة وطنيا التمويل اخلاص باملناخ إىل استثمارات

 

وقد أعدت املنظمة اس اتيجية خاصة بتغري املناخ وخ ة عمل مرتب ة باا وعرضةتاا يف الةدورة احلاليةة للجنةة      -23

دعة  ممكةن للبلةدان     تقدي  أةضةل ، وهي تعرض ما تسعى املنظمة إىل حتقيقه والسبيل إىل ذلد من أهل 3مشكالت السلع

األعضاء لتلبية احتياهات نظماا الغذائية والزراعية وسبل العيش املعتمةدة علياةا بالنسةبة إىل التكيةف مةع تغةري املنةاخ        

                                                           
 CCP 16/6الوثيقة   3
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 ال سةيما لةدى ال ئةات األةقةر، وذلةد يفةوازاة إدرا  قةدرة تلةد الةنظ  علةى التخ يةف           ، الصمود يف وهاهوالقدرة على 

 من تأثريات تغري املناخ.

 

 والتجارة القيمة سلسلة ت وير

 

 ميكةن وخمتل ةة.   ة، حتةديات احملتملة  اةا إىل هانةب مناةع  الدوليةة،  التجارة يف املشاركة زيادة ت رح أن ميكن -24

الصةحة،  املتعلقةة ب األزمةات   علةى  االقتصاد العاملي أو علىي ضي ال ابط املتنامي ب  األسوايف إىل تبعات أوسع ن اقًا أن 

مواءمةة التجةارة    ت رح أنميكن و ه  يف ت اق  قضايا سالمة األغذية.اأسعار األغذية احمللية ولتمل أن يسعلى  ثّثرما سي

مةا خيةا الن ةاذ     يف انالبلةد على الوةاء بالتزامات منظمة التجارة العاملية حتديات بغية وتدابري الصحة والصحة النباتية 

وتواهةه  . مداداتللمخاطر املتصلة باألسعار واإلوالعديد من البلدان ال  تعتمد على االسترياد معرضة  .إىل األسوايف الدولية

، والبلةدان  أةريقيةا  ولةا   األدنةى  والشةريف  أةريقيةا  مثل من ،تعتمد باستمرار على استرياد األغذية أقالي  خ رية مشاكل

بعيةدًا عةن خ ةط    ا  وماألترياد األغذية املرت عة واملتزايدة عرضة للمخاطر خباصة ح  تأخذ ةواتري اسماملنخ ضة الدخل 

 لبلةدان الة  تعتمةد   لوتةزداد املشةكلة تعقيةدًا     .ت ةاق  انعةدام األمةن الغةذائي    يثدي إىل املزيد من ما  ،إمنائية هامة أخرى

 ،والة  والتوابةل  الكاكةاو  مثةل  مةن  التقليديةة،  ال تكون اإليةرادات احملققةة مةن الصةادرات     إذ على الصادرات الزراعية 

   .ةبالتقّلبات يف أسعار األسوايف الدوليكما أناا تتأثر  ،مثكدة

 

الوصةو  إىل أسةوايف هديةدة مةن خةال       إمكةان  ستقتضي معاجلة التحديات املتصلة بالتجارة إهراءات لتعزيةز  و -25

التجةارة  مواءمة التجارة وسالمة األغذية وسياسات وتشريعات الصةحة والصةحة النباتيةة بغيةة الوةةاء بالتزامةات منظمةة        

 .العامليةةة يفوهةةب ات اقةةات التجةةارة، وعةةن طريةةق تنميةةة سلسةةلة القيمةةة لتلبيةةة املت لبةةات الدوليةةة لسةةالمة األغذيةةة    

تعزيز األطةر املثسسةية لسةالمة األغذيةة والصةحة النباتيةة واحليوانيةة عةرب تنميةة قةدرات           يوية الضروري ضرورة حمن و

وهنا  طلب متزايد على االرتقاء يفستوى سالسل القيمة لضةمان االتسةايف مةع املعةايري      الوكاالت الوطنية لسالمة األغذية.

 الصةغرية واملتوسة ة يف البلةدان املصةّدرة لطغذيةة،      للمشةاريع ذلد أهميةة خاصةة   لة و .الدولية لسةالمة األغذيةة وهودتاةا   

للوةةاء  الالزمةة  كبار جمّازي األغذيةة املةوارد   تلد  ي ح  مية لمزارع  ومشّغلي األعما  التجارية الغذائية.ليفا يف ذلد 

يرّكةز تيسةري   وينبغةي أن  . لةب األحيةان  ايف غذه املةوارد  هة ثةل  ، ال حتظى األعما  التجارية الصةغرية يف أن سا باملعايري 

ألسةوايف  يف االتجارة على تعزيز املثسسةات واملسةاعدة ال نيةة ملسةاندة هاةود إضةاةة القيمةة وحتسة  اجلةودة والسةالمة           

 .لطعما  التجارية الصغرية واملتوس ة احلج  ،احمللية واإلقليمية، وكذلد صادرات منتجات خمتارة

 

ي تقةر  ة ةي كةثري مةن األحيةان،      .القيمة اجملموعات احملرومةيف بلدان كثرية، ال تشمل الت ّورات يف سالسل و -26

واملاارات واألصةو  وإمكةان    ةإىل املعرة ،تلد ال  تديرها النساءوخاصة املزارعون األسريون واألعما  التجارية الصغرية، 

تنميةة سلسةلة   ت لةب  ة. وتملشاركة والتناةس يف سالسل القيمة بصةورة ةّعالة  من ا ، يفا ميّكنالن اذ إىل املثسسات التمكينية

تنظيميةة مالئمةة تتةيح تنميةة منظمةات املنةتج         ومتكةاة  بة  الرهةا  والنسةاء سياسةات وأطةراً       لةامل القيمة بشةكل  
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وركيناةةا، وتةةبين القةةدرات ال نيةةة وقةةدرات ريةةادة األعمةةا ، يفةةا يف ذلةةد مةةن خةةال  التةةدريب املاةةين للمةةزارع       

 .مشاريعا ومثسساتا /

 

 اتاالستثمار

 

 لدى االستثمار األهنيب تأثري كبري على التجارة الزراعيةة، وباملقابةل ميكةن أن يسةاه  تزايةد تةدةقات التجةارة        -27

 يف اهتذا  املزيةد مةن االسةتثمارات األهنبيةة. وقةد ارت ةع االسةتثمار الةدولي يف الزراعةة ارت اعةًا ملحوظةا يف السةنوات            

 وظلةت األسةعار وال تةزا  علةى مسةتوى أعلةى       2008-2007 ة ال  أعقبت االرت ةاع الشةاهق ألسةعار األغذيةة يف ال ة     

 سةةيت لب زيةةادة كةةبرية 2مةةن مسةةتواها قبةةل األزمةةة. وهةةذا ت ةةور إجيةةابي، ذلةةد أن حتقيةةق اهلةةدف االسةة اتيجي   

بلةغ  رهةا يف رومةا يف  امق توهةد  تقدرها وكةاالت األمة  املتحةدة الة      والزراعةيف االستثمارات اإلنتاهية يف التنمية الري ية 

بعةض   ين ةوي  مليار دوالر سنويًا. غري أن املنةاةع اإلمنائيةة لالسةتثمار الزراعةي ال تنشةأ تلقائيةًا، وقةد        140 إضايف قدره

ألكا  االستثمار على خماطر على سكان الريف. ةمثاًل، تب  أن هزءًا كبريًا من االستثمارات اإلضاةية يف ق ةاع الزراعةة   

 ، الةة  أصةةبحت تشةةّكل اآلن عبئةةا علةةى العديةةدالزراعيةةةت والبنةةى ُخصةةا لةة ال 2008-2007الةة  أعقبةةت أزمةةة 

تك ةي لتغ يةة تكةاليف اإلنتةا .      2012من املزارع  واألسوايف الزراعية إذ مل تعد مع ال اض أسعار األغذية منةذ عةام   

 األغذيةة  ونظة   الزراعةة  يف املسثولة باالستثمارات اخلاصة العاملي الغذائي األمن جلنة ويشري التأييد الواسع الن ايف ملباد 

 إىل األهمية ال  تولياا البلدان األعضاء والشركات ومنظمات اجملتمع املدني لالستثمار الزراعي املسثو . 2014يف عام 

 

، تةثثر أنشة ة الشةركات    ل  تةدخل سالسةل التوريةد العامليةة    حصة اإلنتا  الزراعي اارت اع تواصل ي ويف ح  -28

. وبت بيةق املعةايري املسةّل  باةا لتسةيري      املنتجات تأثريًا متزايدًا على البلدان ال  تنتج أو تش ي العاملة يف هذه السالسل

خ ةر   تقلل األعما  التجارية املسثولة، وخباصة ت بيق إهراءات العناية الواهبة، ميكن للشركات املتعددة اجلنسيات أن

مة الدولية األخرية تصةرف األعمةا  التجاريةة تصةرةًا مسةثواًل،      اآلثار السلبية على البلد املضيف. وقد أكدت مثررات الق

إعةداد   ، يفا يف ذلد مةن خةال  التزامةات   العناية الواهبة يف سالسل التوريد إليالءخ وات تشريعية  واختذت بلدان عدة

االقتصةادي   يةدان امل يف والتنميةة  عناةا. وبإمكةان توهياةات منظمةة التعةاون      الكشةف  التقارير عن البيانات غري املالية أو

 .يف هذا الصددأن تساعد البلدان  سالسل اإلمداد الزراعي يف املسثولة ومنظمة األغذية والزراعة بشأن االستثمارات

 

 يف املستقبل التجارة واألسواق جمال األولويات لعمل منظمة األغذية والزراعة يف -رابعًا

 

نظة  زراعيةة   التجةارة واألسةوايف مسةاهمة مبالةرة يف التوصةل إىل       يف جما نظمة امليف ح  تساه  غالبية أعما   -29

، (5اهلةةدف االسة اتيجي   ) القدرة علةى الصةمود  يف وإىل حد أقل  (4وك اءة )اهلةدف االس اتيجي  لواًلوغذائية أكثر 

 )اهلةةةدف( والزراعةةة املنتجةةة واملسةةتدامة 1تةةذهب مسةةاهمات هامةةة أيضةةًا إىل األمةةن الغةةذائي )اهلةةدف االسةة اتيجي  

 .(3 االس اتيجي (، وخ ض ال قر )اهلةدف2 االس اتيجي
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إن منظمة األغذيةة والزراعةة، بقةدرتاا علةى االسةت ادة مةن اخلةربة يف التكيةف مةع تغةري املنةاخ ويف حتليةل             و -30

قاعةدة املعةارف   كةثري مةن التحسةينات الالزمةة يف     الناا من أن تأخذ زمام املبادرة يف إهةراء  التجارة، يف وضع مثالي ميّك

 املتعلقة بوقع تغري املناخ على التغيريات يف أمنال التجارة. وسةتدع  املنظمةة احلكومةات وأصةحا  املصةلحة ذوي الصةلة      

، يفا يف ذلةد خليةات   الشاملتكّيف مع املناخ تندر  ةياا التجارة والنمو اليف االست ادة من املعرةة املتولدة لوضع سياسات 

 السل قيمة مستدامة باالست ادة من أدوات من مثل لاادات الكربون ومعايري االستدامة.  لتيسري االنتقا  إىل س

 

 الصةلة ملبةاد    ذوي املصةلحة  كاةةة أصةحا    هانةب  ستشجع منظمة األغذية والزراعة االستخدام ال ّعا  مةن و -31

األغذيةة. وستضةع وتن ةذ  برناجمةًا مظلةة        ونظة   الزراعةة  يف املسثولة باالستثمارات اخلاصة العاملي الغذائي األمن جلنة

 الةوعي وتيسةري احلةوار    لالرتقةاء يفسةتوى  ل مجة املباد  إىل عمل يف البلدان األعضةاء. وسيشةمل هةذا الربنةامج أنشة ة      

لصةندويف الةدولي للتنميةة الزراعيةة     وبناء القدرات بالشةراكة مةع منظمةات أخةرى مثةل ا      ب  أصحا  املصلحة املتعددين

 والبنةد الةدولي. ويعتةزم بعةض البلةدان إدرا   املبةاد : يف سياسةاته ويف احلةواةز        املتحدة للتجارة والتنمية  ومثرر األم 

ال  حتك  االستثمارات اخلارهية. وستستجيب املنظمة الحتياهات البلدان األعضاء بتقةدي  تولي ةات وخةربة ومسةاعدة     

نظ  حلقات تدريبية بشأن هذا املوضةوع لصةانعي   املسثو . وسُتبشأن االستثمار الزراعي  يف جما  السياساتتقنية ومشورة 

االقتصةادي ومنظمةة العمةل     امليةدان  يف والتنميةة  القرار، بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية أخةرى مثةل منظمةة التعةاون    

 الدولية.  

 

االقتصادي، مشةروعًا جتريبيةًا    امليدان يف والتنمية ست لق منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمة التعاونو -32

ودع  اجلاود الة  تبةذهلا    املسثولة اختبارًا ميدانيًا الزراعي الختبار تن يذ الشركات للتوهياات املتعلقة بسالسل اإلمداد

البلدان األعضاء لتعزيز السلو  املسثو  يف األعما  التجارية يف التجارة الزراعية، يفا يف ذلد عةن طريةق قيةام املثسسةات     

ذ أن التوهياةات  إ. وسيعمل هذا املشروع بتنسيق وثيق مع  الربنةامج املظلةة  املةذكور أعةاله،     اختاذ اإلهراءات الالزمةب

 ونظة   الزراعةة  يف املسةثولة  باالسةتثمارات  اخلاصةة  العةاملي  الغةذائي  األمةن  جلنةة  الشركات على استخدام مباد  تساعد

 األغذية. 

 

)اهلةدف   املسةتدامة  السلع لتجارة التمااًل أكثر املصلحة أصحا  متعددةستواصل املنظمة دع  ت وير لراكات و -33

(. ويوةر املنتدى العاملي للموز منوذهًا م يدًا للشةراكة الناهحةة بة  احلكومةات     4اهلدف االس اتيجي و 2االس اتيجي 

أخرى. وسيعقد املنتدى مةثرره العةاملي الثالةث ملناقشةة التعةاون      والشركات واملنظمات غري احلكومية ميكن تكراره لسلع 

 رض ذبةو  املةوز ال  ةري   الدولي للتصدي للتحديات ال  تواهه جتارة املوز، وخاصة انتشار األمراض اجلديةدة مثةل مة   

(tropical race 4 وست لق .)عضةاء األخةرى.   نظمة برناجما عامليةًا ملكاةحةة هةذا املةرض ومنةع انتشةاره إىل البلةدان األ       امل

 وسيساه  إنشاء بوابة إلك ونية للممارسات اجليدة للتجارة املسةتدامة وتةوةري التةدريب بشةأن الصةحة والسةالمة املانيةة       

يف ت وير سالسل قيمة للموز أكثر التمااًل وةعالية. وستسةاعد املنظمةة أيضةا احلكومةات ومنظمةات املنةتج  واجلمعيةات        

 اس وخ ض انبعاثات غازات الدةيئة ) البصمة الكربونية ( لتجارة املوز.التجارية على ت وير أدوات لقي

 



CCP 16/7 12 

ألمن الغذائي، ستواصل منظمة األغذية والزراعة تقدي  الدع  للبلدان األعضةاء  إىل ا بالنسبةنظرا ألهمية التجارة و -34

إىل التنميةة الزراعيةة وحتسة      امل ضةية ( 4)اهلدف االسة اتيجي   التجارية واالت اقات السياسات يف ال عالة املشاركةيف 

األمن الغذائي. وت قدم هذه املساعدة من خال  التحليل وت وير القدرات وتيسري احلةوار باةدف توليةد ةاة  أكةرب للقضةايا       

الرئيسية ال  تثثر على الزراعة وجتارة األغذية وت ةورات السةويف. وسة كز املسةاعدة علةى الصةعيد        املتعلقة بالسياسات

األمةن الغةذائي وعلةى تشةجيع      سياسات واس اتيجيات التجارة املختل ةة علةى   تأثرياتالق ري على تعزيز األدلة بشأن 

لتقةدي   كون يالتجارة/االستثمار. ويف هذا السةيايف، سة   زيادة املواءمة ب  السياسات الزراعية الوطنية وب  أولويات وبرامج

عن التدابري السياساتية الق رية قيمة خاصة. كما أن من لأن ذلد أن يساعد أيضةًا علةى تعزيةز التنسةيق      بيانات منتظمة

لتجةارة،  وموازنة األولويةات يف تصةمي  سياسةات ا    اتسايف سياسات األمن الغذائيلزيادة  أوهه التآزرب  احلكومات وبناء 

 بغية حتس  امتثاهلا لططر التجارية اإلقليمية والعاملية.

 

)اهلدف االسة اتيجي   وحتليلاا األغذية أسعار رصد جما  يف قدراتاا لتعزيز دع  البلدانبملنظمة قيام اسيظل و -35

 القائمةة علةى األدلةة للمسةاعدة علةى احلةدّ       اخلاصة بالسياساتالقرارات إلياا يف  واالستناد( 1اهلدف االس اتيجي و 5

 األغذيةة  أسةعار  وحتليةل  رصةد  وجيري التخ يط كةي تشةمل أداة  . ، يشكل دورًا رئاسيًامن التقلب احلاد ألسعار األغذية

 والزراعةة نسةخة وطنيةة ُمحّسةنة علةى املسةتوى الق ةري        األغذيةة  عةن  املبكةر  واإلنذار لإلعالم العاملي النظام يف املتضمنة

، بينما سيجري توسيع عمليات الرصد والتحليل لوهاات أسةعار األغذيةة احملليةة الة  تقةوم باةا املنظمةة        اإلقليميأو 

والزراعةة   األغذيةة  عةن  املبكةر  واإلنةذار  لإلعةالم  العاملي الدولية القياسية. وسيواصل النظامعروض األسعار وكذلد توسيع 

املبكةر، ويف الوقةت    العمل - املبكر اإلنذارظام الغذائي، ةضاًل عن دع  ن بشأن األمن امبكر اتوةري معلومات منتظمة وإنذار

 ن سه سيحّسن نظمه العاملية للرصد، ال  تدع  إهراء حتلةيالت ذات مغةزى يف الوقةت املناسةب وكةذلد تلبيةة ال لةب       

 الصةمود والتكيةف  على تنمية القدرات. وكجزء من هاٍد أع  تقوم بةه املنظمةة بغيةة زيةادة قةدرات سةكان الريةف علةى         

 املبكةر  واإلنذار لإلعالم العاملي يف وهه تغري املناخ، يفا يف ذلد الظواهر املناخية القصوى من مثل النينيو، سيواصل النظام

 رصد األحداث املناخية القصوى والعمل علةى تقليةل وقعاةا علةى األمةن الغةذائي. وسةيت  االنتاةاء         والزراعة األغذية عن

 األغذيةة  عةن  املبكةر  واإلنةذار  لإلعةالم  العةاملي  املتضةمن يف النظةام   ظام مثلر اإلهاةاد يف الزراعةة  نمن من نسخة مستقلة 

 . كمةةا سةةيجري أيضةةًا تن يةةذ مناجيةةة مثلةةر االنكشةةاف الق ةةريليجةةري جتريباةةا وتن يةةذها علةةى املسةةتوى  والزراعةةة

 ووضةع نظةام لصةيانة هةذا املثلةر      والزراعةة  األغذيةة  عةن  املبكةر  واإلنةذار  لإلعالم العاملي على املخاطر املتضمن يف النظام

 بانتظام.

 

مواكبة قضايا السلع املعاصةرة وتعزيةز أدوارهةا يف تنميةة      بالسلع املختصة الدولية احلكومية اجلماعاتستك ل و -36

القدرات والتعةاون الةدولي لغةرض تعزيةز دخةل املنةتج  مةن أصةحا  احليةازات الصةغرية وأمةنا  الغةذائي )اهلةدف              

 للجماعة احلكومية الدوليةة املختصةة باألليةاف الصةلبة    (. وحتقيقا هلذه الغاية، أوصى االهتماع املش   3االس اتيجي 

جلماعةة  بأن تنظر جلنة مشكالت السةلع يف دمةج ا   واجلماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة

 اجلماعة احلكومية الدوليةة املختصةة بةاجلوت والتيةل واألليةاف املماثلةة      مع احلكومية الدولية املختصة باأللياف الصلبة 

مةا بة  الةدورات اقة اح     م يف اهتمةاع  . وقّداتالسياسي هدوىوحتس  بري بغية حتقيق كتلة حرهة واقتصاد احلج  الك
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بةاملوز وال اكاةة   جلماعةة احلكوميةة الدوليةة املختصةة     باحلمضيات مع ا جلماعة احلكومية الدولية املختصةمماثل بدمج ا

 االستوائية.

 

التنميةة والتعةاون يف امليةدان االقتصةادي     بة  منظمةة    التوقعات الزراعية املشة كة ستحاةظ املنظمة على تقرير و -37

لق ةاع الزراعةي   األسةوايف يف ا تحليةل  لباعتباره املرهع العةاملي لإلسةقاطات املتوسة ة األهةل و     ،والزراعة ةومنظمة األغذي

كما ستقدم املنظمة الدع  للبلةدان األعضةاء لتعزيةز قةدراتاا يف جمةا  التخ ةيط االسة اتيجي         .(6اهلدف االس اتيجي )

حليل السياساتي باستخدام توقعات السويف العاملية واإلقليمية والوطنية. وسيجري توسيع التغ ية اجلغراةية والسةلعية  والت

لنظام التوقعات املتوس ة األهل لتوةري إسقاطات لاملة للسويف وحتليالت للسيناريوهات املتعلقة بت ورات السويف النالةئة  

بناء القدرات البلدان من أن تصبح أكثر نشاطًا يف التعاون ويف اسةتخدام إطةار    االت اقات التجارية. وستمّكن هاودوصياغة 

واالسةةتعراض بتةةأم  املشةةاركة ال عالةةة للمكاتةةب امليدانيةةة  التعليقةةاتلتقةةدي   كي. وسةةيت  إنشةةاء نظةةام دينةةاميالنمذهةةة

 واملثررات اإلقليمية للمنظمة.

 

وستواصل املنظمة تزويد األعضةاء ةياةا وأصةحا  املصةلحة املاةتم  اآلخةرين باملعلومةات عةن أسةوايف السةلع            -38

وال لب والتجارة واملخزونات واألسعار وإعداد تقارير منتظمةة، وهةي    للعرضالزراعية من خال  الرصد والتقيي  املستمرين 

. ويشمل هذا أيضًا استضاةة األمانة املشة كة بة  الوكةاالت    حتديدًا توقعات األغذية وتوقعات احملاصيل وحالة األغذية

 واألنش ة ذات الصلة.   الزراعية باألسوايف املتعلقة املعلومات نظاميف 

 

 ويف إطار برنامج العمل، إةساحًا يف اجملا  لواضةعي السياسةات واجلماةور العةريض  إلهةراء مناقشةة م توحةة        -39

عن أسوايف السلع الزراعية ومسائل السياسات ذات الصلة، ستواصل املنظمة إصدار م بوعاا الرئيسةي عةن حالةة أسةوايف     

السلع الزراعية. ويسعى هذا التقرير إىل معاجلة القضايا االقتصادية وحتليلةاا بصةورة موضةوعية ل ائةدة مجيةع املاةتم        

 ثرياتاا.  بالت ورات ال  تشادها أسوايف السلع الزراعية وتأ
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 العناصر الرئيسية -إطار النتائج يف املنظمة : 1 امللحق 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
 

عامل خا  من اجلوع وسوء التغذية تساه  ةيه األغذية والزراعة يف الناةوض يفسةتويات املعيشةة للجميةع، وخاصةة ألةد       

 ال ئات ةقرًا، ب ريقة مستدامة اقتصاديا واهتماعيًا وبيئيًا.
 

 األهداف العاملية الثالثة لألعضاء 
 
      القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، والضمان التدرجيي لعامل ميكةن ةيةه جلميةع النةاس يف

مجيع األوقات احلصو  على أغذية كاةية وسليمة ومغذية تليب حاهاتا  التغذويةة وتناسةب أذواقاة  الغذائيةة     

 النشال والصحة؛كي يعيشوا حياة موةورة 

 القضاء على ال قر ودةع عجلة التقةدم االقتصةادي واالهتمةاعي للجميةع، مةع زيةادة إنتةا  األغذيةة، وتعزيةز          و

 التنمية الري ية وسبل املعيشة املستدامة؛

 للمةوارد ال بيعيةة، يفةا يف ذلةد األرض وامليةاه واهلةواء واملنةاخ واملةوارد         املستدام اإلدارة املستدامة واالستخدامو 

 الوراثية، لصاحل األهيا  احلاضرة واملستقبلية.
 

 األهداف االسرتاتيجية
 

 اإلساام يف استئصا  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (1)

 وحتس  توةري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األ ا  ب ريقة مستدامة زيادة (2)

 الري يةاحلّد من ال قر يف املناطق  (3)

 وك اءة   لواًلأكثر  وغذائية زراعيةنظ   رك  (4)

 واألزمات على الصمود أمام التاديدات عيشسبل ال قدرةزيادة  (5)
 

 اهلدف اإلضايف
 

 واملعرةة واخلدمات ال نيةاجلودة 
 

 الشاملة املواضيع
 

 الشثون اجلنسانية 

 احلوكمة 

 التغذية 
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 تغري املناخ 

 

 الوظائف الرئيسية
 

وضةع املواصة ات، مثةل االت اقةات     وتلةد اخلاصةة ب  تيسري ودع  عمل البلدان يف وضع وتن يذ الصكو  املعيارية  (1)

 ؛هاالدولية ومدونات السلو  واملواص ات التقنية وغري

جتميةةع البيانةةات واملعلومةةات وحتليلةةاا ورصةةدها وحتسةة  ةةةرص احلصةةو  علياةةا يف اجملةةاالت ذات الصةةلة  (2)

 باختصاصات املنظمة؛

 على املستويات العاملية واإلقليمية والق رية؛ يف جما  السياساتوتعزيز ودع  احلوار  تيسري (3)

تن يةذ ورصةد وتقيةي  السياسةات     عةداد و املشورة ودع  تنمية القدرات على املستوي  الق ري واإلقليمةي إل  إسداء (4)

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة؛

ال  جتمع املعرةة والتكنولوهيات واملمارسات اجليدة وتنشةرها وحتّسةن ت بيقاةا     املشورة والدع  أنش ةالقيام ب (5)

 يف جماالت اختصاص املنظمة؛

شةركاء  الإقامة الشراكات يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الري يةة بة  احلكومةات و    تيسري (6)

 اخلاص؛التنمية واجملتمع املدني والق اع يف 

 .الدعوة واالتصا  على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة (7)

  

 األهداف الوظيفية
 

 اخلدمات اإلرلادية 

 تكنولوهيا املعلومات 

 ااايواإللراف علياا وتوهاملنظمة  حوكمة   

 ال عالةوثة الك  اإلدارة 

 


