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 لجنة مشكالت السلع
 الثانية والسبعونالدورة 

 2018 أيلول/سبتمبر 28-26روما، 

 وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 موجز
 

البلدان باستتتعراس ستتياستتاطا الوطنية  قامت، 2015يف ستتبتمأيأيلو   2030منذ اعتماد خطة التنمية املستتتدامة لعام  
وبراجمها وقدرات الرصتتتتتتتتتتد اىاصتتتتتتتتتتة جا على  و تدرفي من أ ل وديد األهدات واىط  الوطنية ال  تتما تتتتتتتتتتى مع طمو  

ديدة اتجمتمع الدوي ا. وتُلزم هذه اىطة اجلمقصتتتتتد   169 البالغ عددها ومقاصتتتتتدهااألهدات الستتتتتبعة عشتتتتتر للتنمية املستتتتتتدامة 
. 2030بالقضتتتتتتتال على الوقر واجلوع ووقيق التنمية املستتتتتتتتدامة ب بعادها الثالثة )االقتصتتتتتتتادية واال تماعية والبيئية(  لو  عام 

ا،   .تنمية املستدامةتسريع تنويذ أهدات المن أ ل متكينية  يةتدعم املنظمة البلدان لبنال بيئة سياساتسوت ومن اآلن فصاعد 
 وأهدات التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عملية الرصد واملتابعة 2030ىطة عام  الرئيسيةتعرس هذه الوثيقة العناصر و  
 ا دعم املنظمة لتنويذ اىطة ومسامهة جلنة مشكالت السلع يف هذه العملية.. وتناقش أيض  اىاصة جا

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 :مدعوة إىل القيام مبا يلي إن اللجنة 
  وأهدات التنمية املستتتتدامة،  2030تنويذ خطة عام من أ ل الرتحيب بالدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة

 جلنة مشكالت السلع؛ واليةمع اإل ارة بالتحديد إىل األعما  واألنشطة ال  تندرج ضمن 
  ملعين بالتنمية ت السلع يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى اتوفري التو يهات يف ما يتعلق بإسهامات جلنة مشكالو

 .2019املستدامة لعام 
 ميكن تو يه أي استوسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 السيد بوبكر بن بلحسن

 أمني جلنة مشكالت السلع
 boubaker.benbelhassen@fao.org :الأيد اإللكرتوين
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 مقدمة -أوًل 
 
خطة التنمية املستتتتدامة  2015دولة يف ستتتبتمأيأيلو   193اعتمدت الدو  األعضتتتال يف األمم املتحدة وعددها  -1

ا. مقصتتد   169ا للتنمية املستتتدامة وهدف   17ال  تشتتمل و أو اىطة(  2030)املشتتار إليها يف ما بعد ةطة عام  2030لعام 
ع عقب عملية تشتتتتتتتتاورية عاملية متعددة األطرات كانت األوستتتتتتتتكامل ومتتلكها بالال  وضتتتتتتتتعتها البلدان اجلديد إّن اىطة و 

رار ألمم املتحدة أال وهي إحال  الستتتتالم والرفاه ووقيق االستتتتتقل الت ستتتتيستتتتيةعلى اإلطالق، وهي تستتتتتند إىل الر ية  انطاق  
 .1االقتصادي وإعما  حقوق اإلنسان للجميع. وترد قائمة أهدات التنمية املستدامة السبعة عشر يف امللحق 

 
من خال  احتضتتا ا للتنمية املستتتدامة ب بعادها الثالثة االقتصتتادية واال تماعية والبيئية،  2030وتقدم خطة عام  -2

م باملرونة، وهي صتتك يّتستت ،اال. ووّث اىطةا واستتدامة الال يُهمل أحد   ورخال  وستتالم  ا ومشوال  ر ية  تاملة لعا  أكثر إنصتتاف  
تدامة أكثر استتتتت إمنائي الشتتتتتامل لوضتتتتتع العا  على مستتتتتار   الوطنية يف إطار الطمو  هاالدو  األعضتتتتتال على وديد مقاصتتتتتد

ق التنمية ا للقضتتتال على الوقر واجلوع ووقيوقدرة على الصتتتمود. وقد التزم اتجمتمع الدوي من خال  هذه اىطة بالعمل مع  
 .2030املستدامة  لو  عام 

 
بزمامها.  الدو  األعضتتتتتتتتتتتتتتال وت خذ حددطاخ وتعتأ أهدات التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة أو  دفعة إمنائية عاملية يف التاري -3

قيقها يف إطار ا حمددة ينبغي والدو  األعضتتتتتتتتال أهداف   وختتارويندرج يف  وهر هذه األهدات االلتزام باملستتتتتتتتاللة املتبادلة. 
، مع رصتتتتتتتتتتتد اإلاازات بانتظام من أ ل تقييم التقدم اعرز على الصتتتتتتتتتتتعيد الوطين واإلقليمي والعاملي. وأهدات حمددزمين 

، وهي أهدات السوال على أهدات عاملية، تتسم بالقدر نوسه من األمهية يف البلدان املتقدمة والناميةهي التنمية املستدامة 
 .راضهاتستند إىل األدلة، يف وضع االلتزامات وتنويذها ومتابعتها واستعمرتابطة وتدعو إىل اتباع  ج  املة وتشاركية 

 
 نن واحد ا إىل الأامج والستتياستتات ال  هي يفا للتنمية استتتناد  وتقدم أهدات التنمية املستتتدامة ر ية   ديدة  متام   -4

رية التنمية فحسب ليس يف تستريع وتطموحة للغاية وتكاملية و تاملة. وتتمثل غاية هذه األهدات يف التغيري التحوي، أي 
 اوّو  واضتتيف يف من  التنمية. ويقتضتتي دعم وقيق هذه الطموحات وضتتع استترتاتيجيات إمنائية أكثر ابتكار  إحداث بل يف 

 أن أهتتتدات التنميتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة تنطبق على أيع البلتتتدان، فمن املستتتتتتتتتتتتتتلم بتتته أنتتته ينبغي للنهج  مع. و ومشوليتتتة  ومشوال  
 والقدرات ومستويات لوطينالواقع ااالختالفات يف االعتبار بملستوى القطري لتحقيق هذه األهدات أن ت خذ املتبعة على ا

 .، وأن ورتم السياسات واألولويات الوطنية، مع مراعاة الطمو  العام هلذه األهداتالتنمية
 
ستتوى الوطين. برامج التنمية على املومتثل أهدات التنمية املستتدامة يف الوقت الراهن املر ع الرئيستي لستياستات و  -5

وقد استتتتتتتتعرس كّل بلد األهدات الستتتتتتتبعة عشتتتتتتتر من أ ل وديد كيوية ترأتها إىل مقاصتتتتتتتد طموحة ولكن قابلة للتحقيق 
وخط  إمنائية وطنية فعالة. ويتمثل التحدي الرئيستتتتتي الذي توا هه اتكومات يف تقييم الستتتتتبل ال  متّكنها من ختصتتتتتي  

 .ا ألولوياطا وخصائصهااث تغيري حقيقي، وفق  موارد وطنية إلحد
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توفر . فهي 2030ا من خطة عام ،  زل  2015وتشتتتتتتتتتّكل خطة عمل أديس أبابا، ال  ا اعتمادها يف يوليويمتوز  -6
 إطار عمل للشراكة العاملية اجلديدة من أ ل التنمية املستدامة جدت متويل التنمية وتسريع وتريطا.

 
 أهداف التنمية المستدامةرصد تحقيق  -اثانيً 

 
واستتتتتتتعراضتتتتتتها أستتتتتتاستتتتتتية  لنموذج  2030تعّد اآللية القائمة على املستتتتتتاللة املتبادلة ملتابعة عملية تنويذ خطة عام  -7

يانات والرصتتتتتتتتتتتتد يت لو من م  تتتتتتتتتتتترات وب لإلبالغا على األدلة ا قائم  ا متين  . وتقتضتتتتتتتتتتتتي هذه اآللية إطار  هذا التنمية اجلديد
إحصائية لرصد التقدم اعرز، واالسرت اد جا يف وضع السياسات، وضمان املساللة؛ ونظام  امل للتحليل والتقييم على 

 .الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛ وسلسلة من العمليات الواضحة املعا  للمتابعة واالستعراس
 
عة واالستعراس على  و سريع لتوفري إ رالات منتظمة ومنهجية من أ ل متكني املعنيني وقد تطورت عملية املتاب -8

 من اختاذ قرارات مستنرية حو  ثالث جمموعات من األسئلة األساسية هي:
 

  ؟2030هتتل  ن، التتدو  األعضتتتتتتتتتتتتتتتال واتجمتمع التتدوي، على الطريق الصتتتتتتتتتتتتتتحييف لتحقيق طموحتتات خطتتة عتتام  (1)
 ا؟ وما الذي يلزم القيام به؟ وماذا تعّلمنوما الستتتتتتتبب يف ذلكما هي أو ه القصتتتتتتتور؟ وإن   يكن األمر كذلك، 

 ؟عن مقتضيات وقيق هذه الطموحات
األسواق والتنمية؛  النواذ إىلو التمويل واالستثمار؛  أي -ا  شد الوسائل الضرورية لتنويذ هذه اىطة هل نقوم مع  و  (2)

 والتكنولو يا واالبتكار؛ وتنمية القدرات؛ ودعم السياسات؟العلم و 
و منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بسرعة كافية لضمان دعم هل نقوم باختاذ اىطوات الالزمة لضمان تكيّ و  (3)

ضل وبصورة فاإل رالات اجلماعية الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل وقيق أهدات التنمية املستدامة يف توقيت أ
 أنسب وأكثر كوالة وفعالية؟

 
ري للمتابعة واالستتتتتعراس. وف متقدمة ومنتديات عمليات اآلنولكل جمموعة من األستتتتئلة ذات الصتتتتلة املذكورة  -9

عن طريق اتوار بني الدو  األعضتتتال واألمانة الذي ا استتتتحداثه يف إطار  بصتتتورة منتظمةاستتتتعراس الستتت ا  الثالث حالي ا 
 تتناسبالإلمنائية ا عل منظومة األمم املتحدة يتمثل يف ا له ا أساسي  إصال  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الذي اختذ هدف  

الرئيستتتية هلذه العملية يف قرارات  افعالدو . وتتمثل 2030خطة عام وقيق دعم ل على  و أفضتتتلمنها  مع الغرس املتوخىال
رز ال  يقوم جا اع للتقدماجلمعية العامة والتوصتتتتيات والقرارات الصتتتتادرة عن األمني العام، وعمليات االستتتتتعراس املنتظمة 

منتدى عن طريق  ااتجملس االقتصادي واال تماعي يف إطار أنشطته التنويذية السنوية. وفري استعراس الس ا  الثاين سنوي  
نتدى متويل التنمية بالتقرير السنوي الصادر عن م واالبتكار وباالستعانةمتويل التنمية املستدامة ومنتدى العلم والتكنولو يا 

 ا مر عية أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية له. وتلقى اتجمموعة األوىل وخطة عمل أديس أبابا نقاط   2030خطة عام من املستتتتتتتتتتدامة الذي يتخذ 
نمية املنتدى الستتتتتتتياستتتتتتتي الرفيع املستتتتتتتتوى املعين بالت عن طريق ا  تتتتتتتامال  املدخالت، اهتمام  من األستتتتتتتئلة ال  تلخ  أيع 
 كل أربع ستتتتنوات على مستتتتتوى ر ستتتتال الدو   ا مرةى املستتتتتوى الوزاري وا تماع  ا علا ستتتتنوي  املستتتتتدامة الذي يعقد ا تماع  
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 على املستتتتوى ،بالتنمية املستتتتدامة مرتني ، ستتتيجتمع املنتدى الستتتياستتتي الرفيع املستتتتوى املعين2019واتكومات. ويف عام 
 الوزاري )يف يوليويمتوز( وعلى مستوى أعلى خال  املناقشة العامة للجمعية العامة لألمم املتحدة.

 
فوي  عة.إ رالات املتابختاذ الرئيسي ال الدافعو لإل ابة عن هذه األسئلة األساس قوية الدلة األشّكل قاعدة تو  -10

 230ا مل  رات أهدات التنمية املستدامة يتضمن ا عاملي  أقرت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة إطار  ، 2016مارسينذار 
ن أ ل ما. وستساعد هذه امل  رات العاملية البلدان يف قياس التقدم الذي ورزه مقصد   169 املقاصد وعددها ا لرصدم  ر  

 .االت ذات األولوية ال  ينبغي أن ختص  هلا املوارداتجمد وقيق األهدات اعددة، ويف التعلم من اىأات وودي
 
ذه امل  رات ال  يبلغ هإذ ميكن تصنيو العديد من ا للبلدان. كبري    اميثل ودي   لكّن الثقل اهلائل هلذه امل  راتو  -11

ية واملهنة ائ  اجلغرافعددها أربعة أضعات عدد األهدات اإلمنائية لأللوية، على أساس نوع اجلنس والعمر والدخل واىص
املتمثل يف العدم إمها   2030ا مع املبدأ التو يهي ىطة التنمية املستدامة لعام وغريها من  وانب اهلوية اال تماعية، متا ي  

ا إىل البيانات د  ثالثة مستويات استنا ضمنتم تصنيوها فخمتلوة،  مراحلم  رات أهدات التنمية املستدامة  وبلغتأحدال. 
نهجية حمّددة وبيانات م هلا. فتتضمن م  رات املستوى األو  امل  رات ال  تتوافر منهجّيتها تطّور ومدى عنها املتوافرة

يانات اىاصة الب ا(؛ أّما م  رات املستوى الثاين فتتوفر هلا منهجية حمددة ولكنّ م  ر   75متاحة على نطاق واسع )وعددها 
نهجية هلا وضع مبعد ا(؛ أما م  رات املستوى الثالث فهي امل  رات ال    يتم م  ر   70سهولة )وعددها جا غري متاحة ب
 ا(.م  ر   85كبري )وعددها   ا وال  ما زالت البيانات املتصلة جا غري متوافرة إىل حدّ متوق عليها دولي  

 
يشمل املدخالت على املستويات اعلية والوطنية  إلعداد التقاريرا  عاملي  هيكال   2030وقد وضعت خطة عام  -12

قدم واإلقليمية، ويتّوج باملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لتقدمي التو يهات والتوصيات ووديد الت
ذه امل  رات األساس ه اعرز والتحديات وتعبئة اجلهود لتسريع عجلة تنويذ أهدات التنمية املستدامة السبعة عشر. وتعدّ 

نات. ا إىل مبدأ امللكية الوطنية، تكون البلدان مس ولة بصورة رئيسية عن أع البيااستناد  و الذي يقوم عليه هيكل املساللة. 
تقدمي املساعدة من خال  تعزيز القدرات الوطنية وضمان أن تكون البيانات  تقود عمليةولكن، ميكن للوكاالت الدولية أن 

 اإلقليمية واإلقليمية والعاملية.  بهعة على النحو الصحييف على املستويات رنة وجممّ قابلة للمقا
 

 2030الدعم الذي تقّدمه منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ خطة عام  -اثالثً 
 

تتمتع منظمة األغذية والزراعة بصوتها وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف األغذية والزراعة، بتاريخ طويل من  -13
ا وخأطا . ومتثل القدرات الونية للمنظمة ووفرة املعارت ال  تتمتع جكافةالعمل يف جما  أبعاد التنمية املستدامة الثالثة  

صعيد ع السياسات وحضورها الواسع على الصعيد القطري وامتداد نشاطها على الاملكتسبة يف جما  الرصد وجتربتها يف وض
 .2030طا لدعم البلدان يف تنويذ اىط  الوطنية لتحقيق طموحات خطة عام العاملي، نقاط قوّ 
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ة ئمثل جلنة مشكالت السلع، على  و كبري يف طي 1هم منظمة األغذية والزراعة من خال  أ هزطا الونيةاوتس -14
عن طريق توفري البيانات  وذلك ،بيئة مواتية الختاذ إ رالات أكثر فعالية وأاعية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية

أصحاب املصلحة  والعملية يف ما بنيوالقواعد، وتو يه السياسات ودعم وتنمية القدرات وتعزيز الشراكات القوية  واملعايري
 الوسائل الالزمة للتنويذ. من أ ل تعبئةاملتعددين 

 
وقد متت موالمة إطار املستتتتتاللة اىان باملنظمة لألعضتتتتتال مع أهدات التنمية املستتتتتتدامة. وقد وضتتتتتعت املنظمة  -15

ضمن إطارها االسرتاتيجي املرا ع التنمية املستدامة يف صلب دعمها للبلدان األعضال من خال  دمج مقاصد وم  رات 
 املزيد  وفريتزت الأامج االستتتتتتتتتترتاتيجية على على صتتتتتتتتتتعيد الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات، ركّ و يف إطار النتائج. أهدات التنمية املستتتتتتتتتتتدامة 

بدور  املنظمة واضتتتطلعتمن االتستتتاق بني خمتلو القطاعات وتدابري الستتتياستتتة العامة لتحقيق أهدات التنمية املستتتتدامة. 
بني أيع األطرات املعنية وأصتتتتتتتتتتتتتحاب  قدر أكأ من التعاونضتتتتتتتتتتتتتمن منظومة األمم املتحدة يف تشتتتتتتتتتتتتتجيع ومتكني  ريادي

 .2030هج ال  تقوم عليها خطة عام املصلحة، جمّسدة  املبادئ والنُ 
 
وتتمثل أبرز األدوار ال  تضطلع جا املنظمة يف دعم البلدان األعضال لتحقيق أهدات التنمية املستدامة، يف توفري  -16

ا السياسات. فتقدم املنظمة قاعدة األدلة الالزمة ليتم االسرت اد ج صانعيالدعم السياسايت واملساعدة الونية للحكومات و 
  إطار السياسة التجاريةيفم املنظمة تقدّ على سبيل املثا ، فاتوار بش ن السياسات.  وتقوم بتيسري يةاتالقرارات السياسيف 
ا، وتوفر اطالقدرات من أ ل وسني فهم القواعد الدولية وت ثري  ة بش ن العواقب اعتملة للسياسات التجارية وتنميوليال  

رية ويف املساعدة الونية يف اإلعداد للمواوضات التجاكذلك السياسات. وتوفر املنظمة   صانعيللحوار بني  امنتدى حمايد  
 تنويذ االتواقات التجارية.

 
لتحّو   و والقواعد والرسوم الالزمة ل عايريصكوك واملالستعراس ال حمايدة   ا املنظمة ألعضائها منصة  ر أيض  وتوفّ  -17

ا ونلية بش ن صك   70. وتستضيو املنظمة أكثر من اوالتواوس بش   زراعة أكثر إنتا ية واستدامة وقدرة على الصمود
 خمتلو  وانب االستدامة يف خمتلو القطاعات الزراعية.

 
طاع قوية بني أيع اجلهات الواعلة املعنية، أي اتكومات والق ب خطة التنمية املستدامة النا حة  راكاتوتتطلّ  -18

اىان واتجمتمع املدين. ومثة حا ة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين واعلي إىل هذه الشراكات الشاملة للجميع 
دت املنظمة د حدّ  وهرها. وقاملبنية على أساس املبادئ والقيم والر ية واألهدات املشرتكة ال  تدرج السكان والكوكب يف 

. وتضطلع املنظمة 2030طة عام ىا هلا يف دعمها ا رئيسي  باعتبارها حمرك  املتعددين أصحاب املصلحة  يف ما بنيالشراكات 
بدور قيادي على صعيد اتوكمة والنهج التشاركية يف وضع السياسات واختاذ القرارات، واجلمع بني خمتلو اجلهات الواعلة 

دعم البلدان يف تنويذ ، و عايريوغري اتكومية يف اتوار بش ن السياسات، وتوفري البيانات األساسية والقواعد واملاتكومية 
اال رالات الشاملة واملشرتكة بني القطاعات. وعلى املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، تبين املنظمة الشراكات لتهيئة 

ألمن الغذائي والتغذية ي املنشود يف جما  ا  االستثمار من أ ل وقيق التغيري التحوّ بيئات مواتية للسياسات والأامج وخط
 والزراعة املستدامة.

 
                                                      

 جلنة الزراعة وجلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات. 1 
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كانت تنمية القدرة على أع البيانات ووليلها من الشواغل ذات األولوية يف املراحل األوىل من تنويذ خطة قد  و  -19
من خال  رغبتها واستعدادها لقبو  املس ولية  يف ذلك كبري  . وأسهمت منظمة األغذية والزراعة على  و2030عام 

ا ألهدات التنمية املستدامة، وهو ما ميثل زيادة قدرها مخسة أضعات مقارنة  بامل  رات م  ر   21لت باعتبارها الوكالة الراعية 
رية ال  توليها خطة ديدة األمهية الكبظهر هذه املس ولية اجلاألربع ال  كانت ترصدها يف إطار األهدات اإلمنائية لأللوية. وتُ 

 لألغذية والزراعة، واالعرتات بقدرات املنظمة الونية ودورها القيادي على املستوى العاملي يف هذه اتجماالت. 2030عام 
 
(؛ 2-1-2و 1-1-2هلا فهي: )أ( إحصالات األمن الغذائي )امل  ران  راعية   املنظمة وكالة   أما امل  رات ال  تعدّ  -20

 الزراعتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة و (؛ )ج( 2-3-2و 1-3-2اإلنتتتا يتتة ودختتل أصتتتتتتتتتتتتتتحتتاب اتيتتازات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية )امل  تتتتتتتتتتتتتتران و )ب( 
 اإلنوتتتاق اتكومي و (؛ )ه( 2-5-2و 1-5-2لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة )امل  تتتتتتتتتتتتتتران  الوراثيتتتةاملوارد و (؛ )د( 1-4-2)امل  تتتتتتتتتتتتتتر 
 اتصتتتتو  على األراضتتتتي الزراعية و (؛ )ز( 1-ج-2  تتتتر موارقات أستتتتعار األغذية )املو (؛ )و( 1-أ-2)امل  تتتتر  على الزراعة
الواقد واملهدر و (؛ )ط( 2-4-6و 1-4-6استتتتتتخدام املياه واإل هاد املائي )امل  تتتتتران و (؛ ) ( 2-أ-5و 1-أ-5)امل  تتتتتران 
  1-7-14و 1-6-14و 1-4-14مصتتتتتتتتتتتتتتايد األمساك املستتتتتتتتتتتتتتتدامة )امل  تتتتتتتتتتتتتترات و (؛ )ي( 1-3-12)امل  تتتتتتتتتتتتتتر  من األغذية

(. وباإلضتتتافة إىل ذلك، تعّد 2-4-15و 1-2-15و 1-1-15الغابات واجلبا  املستتتتدامة )امل  تتترات و (؛ )ك( 1-ب-14و
 1-ج-14و 2-أ-2و 2-5-1و 2-4-1لستتتتتتة م  تتتتترات إضتتتتتافية ألهدات التنمية املستتتتتتدامة )هي  مستتتتتامهة   املنظمة وكالة  

 (.1-6-15و 1-3-15و
 
 يف جمايإلحصالات لالعاملي يف وضع األساليب واملعايري على املستوى  اا أساسي  ومثة إقرار ب ن املنظمة ت دي دور   -21

البلدان  ااملنهجيات األنستتتب لقياس امل  تتترات وستتتاعدت أيضتتت   بلورةاألغذية والزراعة. وقد  تتتاركت املنظمة منذ البداية يف 
يف موا هة وديات  ديدة يف جما  الرصتتتتتتتتد من خال  توفري املستتتتتتتتاعدة الونية وتنمية القدرات اإلحصتتتتتتتتائية. وعالوة على 

ة على عراعية، يف ضتتتتتتتتتتتتتتمان أن تكون البيانات الوطنية قابلة للمقارنة وجممّ الوكالة الذلك، ستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتاعد املنظمة باعتبارها 
دم اعرز يف البيانات يف إعداد التقارير الستتتتنوية بشتتتت ن التق هذه والعاملية. وستتتتتستتتتاهماإلقليمية واإلقليمية   تتتتبهاملستتتتتويات 

وقيق أهدات التنمية املستتتتتدامة ال  تصتتتتّب كلها يف عمليات املتابعة واالستتتتتعراس ال  يقوم جا املنتدى الستتتتياستتتتي الرفيع 
 املستوى املعين بالتنمية املستدامة.

 
 2030لجنة مشكالت السلع في خطة عام  مساهمة -رابًعا

 
 ( إبقال مشكالت السلع ذات الصبغة الدولية ال  ت ثر 1تشمل اختصاصات جلنة مشكالت السلع ما يلي: ) -22

( وإعداد 2يف اإلنتاج والتجارة والتوزيع واالستهالك وما يتصل بذلك من مسائل اقتصادية، قيد االستعراس املستمر؛ )
اتجملس  التقارير إىل( وتقدمي 3وتوسريية عن اتالة العاملية للسلع، مع  واز إتاحتها للبلدان األعضال مبا رة؛ )دراسة واقعية 

كالت مداوالطا، مشووعة مبقرتحاطا يف هذا الش ن. وتشري اللجنة إىل مش ة بالسياسة ال  تسور عنعن املسائل املتعلق
 نليات االستجابة املناسبة والعمل الدوي للحد منها. عاملي وتقرت حمددة متصلة بالسلع وذات طابع 
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 2و 1عدد من أهدات التنمية املستدامة، وال سيما األهدات و عمل جلنة مشكالت السلع  صلة ترب  بني وهناك -23
من أهدات التنمية  2 عن نقاط التالقي بني خمتلو أهدات التنمية املستدامة. ويف إطار اهلدت فضال   17و13و 12و 8و

 املستدامة )القضال على اجلوع(، يرتب  مقصدان مبا رة  بعمل اللجنة، ومها:
 

تصحييف ومنع القيود واالختالالت التجارية يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك القضال ب ال-2املقصد 
، وذلك رات ال  هلا ت ثري مكافئاملتوازي علي أيع أ كا  إعانات الصادرات الزراعية، وأيع تدابري الصاد

 الا لوالية  ولة الدوحة اإلمنائيةطبق  
اختاذ تدابري لضمان األدال السليم ألسواق السلع الغذائية ومشتقاطا، وتيسري الوصو  ىف الوقت ج ال-2املقصد 

لتقلبات ا السليم إىل معلومات السوق، مبا يف ذلك بش ن االحتياطيات الغذائية، وذلك للمساعدة ىف اتد من
 .الالشديدة ىف أسعار األغذية

 
ب ن أستتتتواق املنتجات الزراعية العاملية الشتتتتوافة غري املشتتتتوهة ال  تعمل بشتتتتكل  يد متثل  2030وتقّر خطة عام  -24

نة وتعا يف اجلهود العاملية املبذولة من أ ل ا أستتاستتي  عنصتتر   زيز الزراعة القضتتال على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية اعستتّ
 ااملتعلق بوستتتتتائل التنويذ والشتتتتتراكة العاملية  زل   17من أهدات التنمية املستتتتتتدامة(. ويشتتتتتمل اهلدت  2)اهلدت املستتتتتتدامة 

اا بالتجارة ويتضتتمن خاصتت   تو  وغري عاملي وقائم على القواعد وموالتعزيز نظام جتاري متعدد األطرات بشتت ن  احمدد   مقصتتد 
 متييزي ومنصو يف إطار منظمة التجارة العامليةال.

 
 الزراعة قيد ال  ت ثر يفالعاملية بقي منظمة األغذية والزراعة القضايا ومبو ب والية جلنة مشكالت السلع، تُ  -25

 علومات اف  على خدمة  املة جلمع موذات الصلة، و  يةمعلومات وليلية وسياساتوتعطي  مستمربشكل االستعراس 
  ينالتنبيه املبكر  و رتتيبات اإلنذار ل ات الالزمةدمتوفري اىعن وهي مس ولة  الرئيسية، الزراعيةو عن أسواق السلع الغذائية 

للحصو  على القائمة الكاملة ألنشطة اللجنة وجماالت عملها ذات األولوية لدعم تنويذ و . األغذيةما يتعلق بنق   يف
املعنونة البرنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع  CCP 18/6، الر ال االطالع على الوثيقة 2030خطة عام 

 األساسية وجتارطا ضمن اإلطار االسرتاتيجيال.
 
من م  رات أهدات التنمية  1-ج-2منظمة األغذية والزراعة الوكالة الراعية للم  ر  دّ ع  باإلضافة إىل ذلك، تتُ و  -26

عار العادية معلومات عن األس ويقّدمويقيس هذا امل  ر تقلبات أسعار األغذية  املستدامة اىان مبوارقات أسعار األغذية.
ويف عا  يتجه  ر.ناسب للتعويض عن ارتواع األسعاقت املة من السلع للمساعدة يف ضمان اختاذ التدابري املناسبة يف الو لسلّ 

أكثر من أي وقت  الدقيقة الرتواع األسعار مهمتني واملتابعة و العوملة ةطى سريعة، أصبحت مراقبة أسعار السلع الغذائية 
 وى القطري. ستمضى. ووسب منظمة األغذية والزراعة م  ر تقلب أسعار األغذية باستخدام البيانات املتاحة على امل

 إطاريف  ،نتاج عمله يف النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وأنشطته إّن هذا امل  ر الذي يصبّ و 
ذية. ر للحكومات معلومات منتظمة عن أسعار األغأداة وليل أسعار وبيانات املواد الغذائية على املستوى القطري، يوفّ 

شهرية، وذلك النشرات لالكرتوين ألداة وليل أسعار وبيانات املواد الغذائية و نشرها من خال  املوقع اإلج و ويتم وليل النتائ
 إمكانية علىحمتمل  ثري ت طبيعيالجدت توفري اإلنذارات يف وقت مبكر للبلدان حيث قد يكون الرتواع أسعار األغذية غري 

العمل  هلّ   ر واستُ املعد خاصة جذا ية. وقد ا إعداد دورة للتعّلم عن بُ املنتجات الغذائية األساس علىاالقتصادي  اتصو 
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ة ا وسهل االستخدام لوهم امل  ر ومنهجية قياسه. وهي تغطي املواهيم األساسية املتعلق واضح  جا. وتقّدم هذه الدورة دليال  
ية كيوية حساب امل  ر واستخدام أداة وليل أسعار وبيانات املواد الغذائ  وتشر  اوتقلباطووديد األسعار  األسواق ب دال

 على  بكة اإلنرتنت لتوسري النتائج على املستويني الوطين والدوي.
 
وأهدات التنمية  2030ا جلنة مشتتتتكالت الستتتتلع يف عملية املتابعة واالستتتتتعراس الستتتتنوية ىطة عام وتستتتتهم أيضتتتت   -27

بنال  على طلب رئيس و الستتتتياستتتتي الرفيع املستتتتتوى املعين بالتنمية املستتتتتدامة.  إطار املنتدىيف  يذهافري تنواملستتتتتدامة ال  
تزويد املنتدى الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتي الرفيع املستتتتتتتتتتوى املعين بالتنمية املستتتتتتتتتتدامة ال إىليدعو اتجملس االقتصتتتتتتتتتادي واال تماعي الذي 

تدامة  2030مبدخالت فنية تبنّي مستتتتتتتتتتتتتتامهة اجلهاز اتكومي الدوي يف خطة عام  بو ه عام ويف أهدات التنمية املستتتتتتتتتتتتتت
عّدت مستتتتامهات جلنة مشتتتتكالت الستتتتلع ، أُ الومقاصتتتتدها ذات الصتتتتلة مبهام اجلهاز اتكومي الدوي على و ه اىصتتتتون

. وكان عنوان املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 2018و 2017مت إىل اللجنة يف العامني دّ وقُ 
الالتحو  من أ ل إقامة  2018لعام  املنتدى وكان عنوان ال،القضتتتتتتتتتتال على الوقر وتشتتتتتتتتتتجيع الرفاهية يف عا  متغرّي ال 2017

فستتتتتيكون المتكني الستتتتتكان وضتتتتتمان الشتتتتتمو   2019جمتمعات مستتتتتتدامة وقادرة على الصتتتتتمودال. أما عنوان املنتدى لعام 
 .2امللحق  ضمنإىل املنتدى  2018عام يف ع متها جلنة مشكالت السلواملساواةال. وترد الوثيقة ال  قدّ 
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 1الملحق 
 أهداف التنمية المستدامة

 
 على الوقر جبميع أ كاله يف كل مكان القضال -1الهدف 
 القضال على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية اعّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة -2الهدف 
 صحية وبالرفاهية يف أيع األعمارضمان متّتع اجلميع ب مناط عيش  -3الهدف 
 ضمان التعليم اجليد املنصو والشامل للجميع وتعزيز فرن التعّلم مدى اتياة للجميع -4الهدف 
 وقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النسال والوتيات -5الهدف 
 ضمان توافر املياه وخدمات الصرت الصحي للجميع وإدارطا إدارة مستدامة -6الهدف 
 ضمان حصو  اجلميع بتكلوة ميسورة على خدمات الطاقة اتديثة املوثوقة واملستدامة -7الهدف 
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق  -8الهدف 
 للجميع
 لتصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإقامة ُبىن وتية قادرة على الصمود، ووويز ا -9الهدف 
 من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها اتد -10الهدف 
 املدن واملستوطنات البشرية  املة للجميع ونمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  عل -11الهدف 
 و ود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة ضمان -12الهدف 
 إ رالات عا لة للتصدي لتغري املناخ ونثاره اختاذ -13الهدف 
 اعيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على  و مستدام لتحقيق التنمية املستدامة حو  -14الهدف 
النظم اإليكولو ية الأية وترميمها وتعزيز استخدامها على  و مستدام، وإدارة الغابات على  و  محاية -15الهدف 
 كافحة التصحر، ووقو تدهور األراضي وعكس مساره، ووقو فقدان التنوع البيولو يمستدام وم

على إقامة جمتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من أ ل وقيق التنمية املستدامة، وإتاحة  التشجيع -16الهدف 
 توياتعلى أيع املسإمكانية وصو  اجلميع إىل العدالة، وبنال م سسات فعالة وخاضعة للمساللة و املة للجميع 

 وسائل التنويذ وتنشي  الشراكة العاملية من أ ل وقيق التنمية املستدامة. تعزيز -17الهدف 
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 2الملحق 
 الوثيقة التي قدمتها لجنة مشكالت السلع إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 

 2018بالتنمية المستدامة لعام 
 

 األغذية والزراعة لجنة مشكالت السلع في منظمة
 

 منظمة األغذية والزراعة السلع فيدور لجنة مشكالت 
 

مواصلة دراسة مشكالت السلع ذات الصبغة ( 1 قني: ) علىتنطوي اختصاصات جلنة مشكالت السلع  
دراسة  إعدادو ( 2) ؛الدولية، وال  ت ثر يف اإلنتاج والتجارة والتوزيع واالستهالك وما يتصل بذلك من مسائل اقتصادية

ا السلع أيض   . وتقدم جلنة مشكالتواقعية وتوسريية عن اتالة العاملية للسلع، مع  واز إرساهلا إىل الدو  األعضال مبا رة
 توصيات بش ن القضايا النا ئة عن مداوالطا.

 
 8و 2و 1صلة بعدد من أهدات التنمية املستدامة، وال سيما األهدات ال وويعّد عمل جلنة مشكالت السلع ذ 

  عن نقاط التالقي بني خمتلو أهدات التنمية املستدامة.فضال   17و 13و 12و
 

 الرسائل الرئيسية
 
ا لضمان أساسيً  اتمثل أسواق المنتجات الغذائية والزراعية العالمية الشفافة التي تعمل بشكل جيد عنصرً  -1

 النمو الشامل للجميع وأنماط استهالك وإنتاج مستدامة.
 

ألمهية لتحقيق األمن بالغة اعناصر  واملعلومات اعّدثةيعتأ رصد وتقييم أسواق السلع العاملية وتوافر البيانات  )أ(
شوافية لاالغذائي العاملي. إذ ت دي إتاحة املعلومات املوثوقة يف الوقت املناسب جلميع اجلهات الواعلة املعنية وتعزيز 

 .تامن تقلبات األسعار واالسرت اد جا يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسياس ، إىل اتدّ يف األسواق
ييم للعرس د والتقالرص ةلى تكثيو اجلهود لتحسني عمليعاتكومات وسائر أصحاب املصلحة  فري حثّ و  )ب(

ساهم يف وسني ي ممالع األساسية الغذائية والزراعية وإلتاحة النتائج للعموم يف الوقت املناسب والطلب على الس
 الشوافية يف األسواق وتنسيق االستجابة.

ع األساسية لن أن حيدث اضطرابات يف أسواق السشّجع اتكومات على النظر بعناية يف تداعيات أي إ رال ميكتُ و  )ج(
 األسعار. اتبدفقات التجارية وأن يتسبب يف تقلوالت
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مًرا أيعّد نظام التجارة العالمي المتعدد األطراف القائم على القواعد والمنفتح وغير التمييزي والمنصف  -2
 لتشجيع التنمية الزراعية واألمن الغذائي. ضروريًا

 
 متثل التجارة إحدى الوسائل الرئيسية لتنويذ أهدات التنمية املستدامة إىل  انب املقاصد املتصلة بالتجارة واعددة 

ج متكاملة ومشرتكة على  و تدرفي  ُ  اتباعا يتطلب مم(، 17و 14و 10و 8و 2يف عدد من أهدات التنمية املستدامة )
 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

 
 ا نظر   الغ األمهيتةبتتوازن م تتتتتتتتتتتتتتامتل و  ولتة التدوحتة اإلمنتائيتة التتابعتة ملنظمتة التجتارة العتامليتة على  و  اختتتاميعتأ  )أ(

 األسعار.املورط يف ب تقلالإىل مسامهتها اعتملة يف الزراعة وطيئة بيئة مواتية للتنمية واألمن الغذائي وموا هة 
ومثة حا ة إىل تعزيز القدرات البشرية وامل سسية للبلدان النامية إل رال وليل أفضل ملا تنطوي عليه التجارة  )ب(

 يات على األمن الغذائي والتغذية.والسياسات ذات الصلة من فرن وتداع
ات التجارية املشاركة على  و أفضل يف العملي من أ للبلدان النامية إىل ازيد من املساعدة املاللجنة تقدمي  توطلب )ج(

ت مع سعي البلدان اا على اّتساق هذه العمليرات حرص  واملتصلة بالتجارة على املستويني اإلقليمي واملتعدد األط
أهدات األمن الغذائي والعملية املتعددة األطرات يف منظمة التجارة العاملية، وم ازرة  هودها. وأوصت  إىل وقيق
اتيجيات ا يعّزز املوالمة واالتساق بني اسرت مما مبساعدة هذه البلدان لتيسري اتوار بش ن السياسات اللجنة أيض  

 التنمية الزراعية واألطر والسياسات املتصلة بالتجارة.
زيز األمن الغذائي ووقيق لتع ويّتسم وسني نواذ البلدان النامية إىل أسواق السلع األساسية ب مهية باعتباره وسيلة   )د(

 توليد الدخل يف هذه البلدان.املتصلة بهدات األ
 

سواق األ للخطر فيإن دمج أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين األسريين والمنتجين المعرضين  -3
 األهمية لضمان عدم إهمال أحد. أمر بالغوسالسل القيمة 

 
أصحاب اتيازات الصغرية يف األسواق وسالسل القيمة.  جا دمإمن املهم وضع سياسات واسرتاتيجيات لدعم  )أ(

ة. سواق اعلية والداخلييف املائة من أصحاب اتيازات الصغرية يف األ 80على الصعيد العاملي، يعمل أكثر من و 
جلهود املبذولة لزيادة إنتا ية أصحاب اتيازات الصغرية واملزارعني األسريني من أ ل ضمان التنمية ت ثري اوسيكون 

وسالسل    يتم تعزيز الرواب  مع األسواق ما االريوية والزراعية الشاملة واملراعية للمساواة بني اجلنسني، حمدود  
 .االقيمة يف نن مع  

زات اتيا ة للمنتجني أصحاب، وال سيما تلك املو هّ ووسينها حا ة ماسة إىل زيادة االستثمارات الزراعية هناكو  )ب(
ية لزيادة إنتا ية املزارعني األمه بالغةيف الزراعة والبنية التحتية الريوية  اتفاالستثمار  الصغرية يف البلدان النامية.

ون لكي تك ةمس ول اتكون االستثمار تومن املهم أن  م على الصمود. هم يف األسواق وتعزيز قدرطادمإو 
 .ااتا ة إليه أمسّ هم يف أولئك الذين ويد تأن و ة مستدام
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ر تغير آثاب على مستوى المعارف المتصلة ثغراتحاجة إلى مواصلة مساعدة البلدان ومعالجة ال هناك -4
 على الصمود. وقدرةً  أكثر استدامةً  زراعية وغذائية نظملترويج الالمناخ من أجل 

 
زيادة تواتر رها يف ال  سوت تساهم بدو  املتطرفةمن الظواهر اجلوية  املزيديف تغرّي املناخ  يتسببمن املتوقع أن  )أ(

، همسبل عيشو  و ه خان يف دخل صغار املنتجنيعلى وقد ي ثر ذلك  .وتوسيع نطاقها يف األسعار تقلباتال
 لبلدان النامية.ا بالنسبة إىل دة يات أكثر وديف ا متسبب  

سية وتنمية امل س األطر والعملياتو ّددت اللجنة على أمهية مساعدة البلدان، بنال  على طلبها، من أ ل تعزيز  )ب(
 الونية للنهوس بالزراعة املستتتتتتتتتتتتدامة والُنهج املتكاملة املشتتتتتتتتتتترتكة بني القطاعات للتصتتتتتتتتتتتدي لتغري املناخ،  القدرات

دة احتيا ات قطاع الزراعة يف جما  التكّيو مع تغري املناخ وإمكاناته املتعلقة بالتخويو من ح تلبيةمبا يف ذلك 
 ا مبو ب اتواق باريس.نثاره على النحو الوارد يف املسامهات اعددة وطني  

 املناخ والتجارة وأسواق بني تغري القائمة بالعالقة املتصلةمعاجلة الثغرات على مستوى املعارت  يف شّجع التعاونويُ  )ج(
مليات التقييم ع ا من أ ل إ رال املزيد منأيض  شّجع التعاون ، ويُ موضوعية   معاجلة السلع األساسية واألمن الغذائي

 ي.نثار تغري املناخ على جتارة السلع األساسية على املستوى القطر ال  تنظر يف األدلة  واملستندة إىلالكمية 


