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 وجزامل

عالمة فارقة  اتحت بلورة رؤ ة عاملية مشبببببببببببببب كة  و  نمية  2015يف سبببببببببببببب تم    لو   2030كان اعتماد خطة عام 
االقتصببببباد ة مااليتماعية مال يويةع مابببببنعت ال ل ان من   -للجميع  تمحور حو  األبعاد الثالثة لالسبببببت امة  مسبببببت امة

مخطط لتيسببحت يقيق  ا اا التنمية  ا الوطنية ممضببع اسبب ا يجيا اذلك احلني يف اسببتعناس سببياسببااا مبنادرا مق را
املسبببببت امةع مالننس من  ا اا التنمية املسبببببت امة ممقايببببب اا او يالي  العمأل يف اااال  ذا  األ ية احلا ة للنا  

م بعاد ا، مكالالة  ن ميكن إهناء الالقن ماجلوع، جبميع يببببببببببور ا " 2030ممن األا اا النئيسببببببببببية  طة عام مالكوكبع 
ع م عنس ا ه الوثيقة العناين " العيأل طاقاام الكامنة يف إطار من الكنامة ماملساماة ميف ظأل مناخ يحيجلميع ال شن 

املنظمة مإسببببببرامرا يف  نالي  ي م  األعما ، املق م من  عم الم ا اا التنمية املسببببببت امة م  2030النئيسببببببية  طة عام 
 مع ال كي  على العمأل يف ظأل مال ة جلنة مشكال  السلعع 

 جراء املقرتح اختاذه من جانب اللجنةاإل
يف ظأل  2030املنظمة لتنالي  خطة عام  املق م من  عمالاللجنة م عوة إىل اسببببتعناس الوثيقة م ق ت التوييأ بشبببب ن إّن 

 السلعع ال جلنة مشكمال ة 
حت يقيق  ا اا مق   نغب اللجنة يف  ن  طلب من املنظمة أتكي   نشبببطة األعما  اة دة يف ظأل مال ترا   ا  يسببب

 ع 2030ست امة ميقيق رؤ ة خطة عام التنمية امل
 مضمون ا ه الوثيقة إىل:  بش ن وييأ  ي استالسارا  ميكن 

  مانة جلنة مشكال  السلع
 ُاع ة األسواق مالتجارة

 CCP@fao.org-FAOال    اإللك مين: 

http://www.fao.org/
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 مقدمة - أواًل 

م ا افرا  2030خطة التنمية املست امة لعام  2015يف س تم    لو   ال م  األعضاء يف األمم املتح ة اعتم   -1
:  على مخس ركائ 2030م نصببببببب خطة عام ع امقصبببببب    169ال الغ ع داا  ممقايبببببب اا السبببببب عة عشببببببن للتنمية املسببببببت امة

 2015 د س  اباب اليت اعُتم   يف  وليو متوز  خطة عمأل ا  ض   النا ، مالكوكب، ماالزداار، مالسالم، مالشناكة، م شمأل
ع م ند قائمة  ا اا التنمية املست امة الس عة عشن م سن ع م حتاالشناكة عاملية ي   ة   ا متو أل التنمية  امُ شكأل إطار  
 ع1يف امللحق 

 
االقتصببببببباد ة مااليتماعية  -، من خال   نكي اا على التنمية املسبببببببت امة  بعاداا الثالثة 2030م طنح خطة عام  -2

ع م ا اا التنمية "ال  تخلف فيأ  ح  عن النكب"ماست امة  امرخاء  مسالم   ممشوال   ارؤ ة ااملة لعامل  كثن إنصاف   -مال يوية 
املست امة اي  ا اا عاملية  تسم ابلق ر نالسأ من األ ية يف ال ل ان املتق مة مالنامية على السواء، ماي  ا اا م ابطة 

 االلت اما  م نالي اا ممتابعترا ماستعناضراع ي   عو إىل األخ  بُنرج ااملة م شاركية مستن ة إىل األدلة يف م  

 
إح اث  نيحت يو لي ال  قتصببببن على  سببببن ع م حتة التنمية فحسببببب، بأل ميت  ليشببببمأل  إىلا طة اجل   ة  ما ا -3

ع ممشولية ممشوال   امضببببع اسبببب ا يجية إلائية  كثن ابتكار  إح اث يو  ماضببببمن يف لط التنميةع م قتضببببي دعم ا ه التطلعا  
مبينما  نط ق  ا اا التنمية املسبببببببببت امة على ال ل ان كافة، من املسبببببببببلنم بأ  نأ  ن ني للُنرج املت عة على املسبببببببببتو  القطني 

نميببة، م ن ي م  ن أتخبب  يف االعت ببار االختالفببا  يف الواقع الوطد مالقبب را  ممسببببببببببببببتو   التلتحقيق ابب ه األابب اا 
 السياسا  ماألملو   الوطنية، مع مناعاة الطموح العام ال ي  ص و إليأ ا ه األا ااع

 
للسببببببببياسببببببببا  مبنامج التنمية  األمىلنيعية امل ا اا التنمية املسببببببببت امة من   ن اعتم اا ال م  األعضبببببببباء ممُتثِّّأل  -4

املسببببببتو  الوطدع م سببببببتعنس كأل بل   ا اا التنمية املسببببببت امة السبببببب عة عشببببببن ل  ترا إىل مقايبببببب  طموحة قابلة  على
 للتحقيق مخطط إلائية مطنية فعالةع 

 2030الدعم الذي تقدمه املنظمة لتنفيذ خطة عام  - ااثنيً 

ألغ  ة مال راعة، بتار خ عن ق مخ ة األمم املتح ة املتخصببصببة يف ا لة تمتع منظمة األغ  ة مال راعة، بويببالرا مكا -5
قو ة يف العمأل يف  يع األبعاد الثالثة للتنمية املسبببببببببت امةع ممتثنأل الق را  التقنية للمنظمة ممفنة معارفرا مخ اا املكتسببببببببب ة 

املي، دا  الني  مجتنبترا يف مضع السياسا  محضوراا الواسع على الصعي  القطني مامت اد نشاطرا على الصعي  الع يف
 نقاط قواا ل عم ال ل ان يف  نالي  ال امج ما طط الوطنية لتحقيق  ا اا التنمية املست امةع

 
مرمة يف ايوة بيوة موا ية مل     إسببراما السببلع،  ال ، مثأل جلنة مشببك1الالنيةم ق ِّم املنظمة من خال   ير اا  -6

من العمبأل الواعي مالالعبا  ماجلمباعي على املسببببببببببببببتو   العبامليبة ماإلقليميبة مالوطنيبة عن طن ق  وفحت ال يبا   ماملعلومبا ، 

                                                      
 جلنة ال راعة مجلنة مشكال  السلع مجلنة مصا   األ اك مجلنة النااب ع   1
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ماملوايببالا  ماملعا حت، م وييرا  السببياسببا  م نمية الق را ، ممن خال   طو ن م ع    اببناكا  قو ة مفعالة مع دموعة 
 ة من  يحاب املصلحة لتع وة مسائأل التنالي  املطلوبةعمتنوع

 
املنظمة إطاراا بشببببب ن املسببببباءلة مع  ا اا التنمية املسبببببت امةع ممضبببببعت، ضبببببمن إطاراا االسببببب ا يجي ماءمت م  -7

دمج مقايب   ا اا التنمية املسبت امة ممرابنااا يف إطار ، التنمية املسبت امة يف يبميم دعمرا لضعضباء عن طن ق املنايع
عمأل املنظمة م نشطترا على إجياد ق ر  ك  من اال ساق يف خمتلف القطاعا  م  ابحت السياسا  نتائجراع مرك   بنامج 
 املست امةعلتحقيق  ا اا التنمية 

 
ا يجي من  يأل  عملية اسببتشببناا اسبب  اببو دمنيو، يفماببنعت املنظمة، يت قيادة م  ناا العام اجل    ال كتور  -8

 2030مضببببببع إطار اسبببببب ا يجي ي   ع ما ا ا ه العملية إىل ز دة الت اب مالالعالية يف  وفحت ال عم لتحقيق خطة عام 
ع م  نك  ح  خلف النكب نصبببببببببببببب و إليأ من  ل لوغ ماعن طن ق  ع    نُظم األغ  ة ماألا اا العاملية الثالثة لضعضبببببببببببببباء 

غ ائية مسبببببت امة ماببببباملة مقادرة على الصبببببمود من  يأل إنتاف  فضبببببأل م ن  ة  فضبببببأل مبيوة  فضبببببأل محياة خال  نُظم  من
يف يببببميمأ م سببببتخ م  ا اا التنمية املسببببت امة النئيسببببية  2030م ضببببع اإلطار االسبببب ا يجي اجل    خطة عام   فضببببألع

يع  ا اا التنمية املست امة فإهنا  س ا  مبنظور املنظمة   إسراما ممرانااا لتع    ال كي  م ت ع التق مع مبينما  نطي 
ع مسببتسببتخ م املنظمة هنج نُظم األغ  ة يف النبط بني خمتلف التخصببصببا  ميوانب 10م 2م 1 ا اا التنمية املسببت امة 

ر عملرا، مبا  شبببببمأل ال راعة، مالنااب ، ممصبببببا   األ اك، ماحل  من الالقن، ماألسبببببواق مالتجارة، مالويبببببو  إىل االسبببببتثما
 ع 2030التق م  و يقيق خطة عام م حتة مالتمو أل، يف دعم يو أل الُنظم الن ائية من  يأل  سن ع 

 
ممن األدمار احليو ة للمنظمة يف دعم األعضببببباء  وفحت التوييأ على يبببببعي  السبببببياسبببببا  م ق ت املسببببباع ة التقنية  -9
عمليا  يبببنع السبببياسبببا ع من ذلك على سببب يأل احلكوما  ميبببانعي السبببياسبببا ع م وفِّّن املنظمة بيا   م دلة ل عم  إىل

 ا، مدعم  نمية الق را ، ممنت   حما    سبببببببياسبببببببا  التجارةآلاثر   ُق ِّم يف دا  سبببببببياسبببببببة التجارة ال راعية يليال   ااملثا   هن
 م نالي ااع  ا الاقا  التجارةاملساع ة التقنية يف إع اد  اللحوارع م ُق ِّم   ض  

 
م تمثنأل إح   الوظائف النئيسببببية للمنظمة يف العمأل كمنصببببة حما  ة السببببتعناس الصببببكوك ماملوايببببالا  ماملعا حت  -10

م سبببتضبببيف املنظمة ماألدما  املطلوبة لالنتقا   و زراعة  كثن إنتايية ماسبببت امة مق رة على الصبببمود مالتالامس بشببب هناع 
 يف خمتلف القطاعا  ال راعيةعمآلية بش ن خمتلف يوانب االست امة  ايك   70 كثن من 

 
من مرانا   امران   لواح  معشن ن ةي، ب مر الوكالة الناع2030إطار ري  خطة عام  انطالق ا من ،املنظمة م قوم -11

 ا اا التنمية املسببببببت امة، ممُيثِّّأل ذلك ز دة  كثن من مخسببببببة  ضببببببعاا مقارنة ابملراببببببنا  األربعة اليت ُريبببببب   يف إطار 
، 2030األا اا اإللائية لضلاليةع م ُع ِّّ ذلك عن ازد د   ية األغ  ة مال راعة ماكتسببببببببببببببا ا مكانة ابرزة يف خطة عام 

 للمنظمة مدمراا القيادي يف ا ه اااال عماالع اا ابلق رة التقنية 

 
م ُق ِّم املنظمة، بويببببببالرا مكالة راعية، ال عم إىل ال ل ان يف  ل ية متطل ا  النيبببببب  اجل   ة من خال  املسبببببباع ة  -12

على ضببببمان  ن  كون ال يا   الوطنية قابلة  االتقنية م نمية الق را  يف املنرجيا  ماإلحصبببباءا ع مُ سبببباع  املنظمة   ضبببب  
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 ضببببمن ا اا التنمية املسببببت امة اليت  صببببب يف عمليا  املتابعة ماالسببببتعناس  عنيف التقار ن املنحلية  ماإلسببببراملمقارنة، ل
 إطار املنت   السياسي النفيع املستو  املعد ابلتنمية املست امةع

 
 اا التنمية املسببببببت امةع ملسببببببار السببببببليم يف ريبببببب  التق م اةنز يف يقيق  ااب االلت ام  ية  امُ  رك املنظمة   ضبببببب   -13

 عقب التق م اةنز يف مرانا   ا اا التنمية املست امة املتعلقة ابألغ  ة مال راعة يف "بش ن  2020م ضمنن  قن ناا لعام 
ممعلوما  عن اجتااا  مرابببنا   ا اا التنمية املسبببت امة يت رعا تراع ممل  شبببر  الوضبببع  مالصبببال   يليال   "2020عام 

التقن ن من  ما مرد يفآلخن  اع ممفق  املحوظ   ا،  نيحت  2030سببببببنوا  عن هنا ة خطة عام  10ام، ال ي   ع  السببببببائ  ا ا الع
إىل  ن ، ال   ا  التق م اةنز غحت كاٍا يف دا  األغ  ة مال راعة، مما ُ شبببببحت 19-ُ عت ق أل  الشبببببي يائحة كوفي بيا   

2030العامل ال ميضببببببي يف املسببببببار السببببببليم  و يقيق املقايبببببب  ذا  الصببببببلة  لو  عام 
ماآلن ميف ظأل ما ُ شببببببكلأ  زمة ع 2

 من ا    للحياة مُس أل املعيشة، اب  يقيق  ا اا التنمية املست امة  كثن يعوبةع  19-كوفي 

 يف ظل والية جلنة مشكالت السلع 2030مسامهة املنظمة يف خطة عام  - ااثلثً 

 ما  لي اختصايا  جلنة مشكال  السلع بصينترا الواردة يف الالئحة العامة للمنظمة: يف -14

مواالة دراسة مشكال  السلع ذا  الص نة ال ملية، ماليت  رثن يف اإلنتاف مالتجارة مالتوز ع ماالسترالك  ( )
 ؛ مما  تصأل ب لك من مسائأل اقتصاد ة

 ؛اقعية م السحت ة عن احلالة العاملية للسلع، مع يواز إرساهلا إىل ال م  األعضاء م اانةإع اد دراسة م م  (ب)

 ق ت  قن ن إىل االس عن املسببببببائأل املتعلقة ابلسببببببياسببببببة العامة، اليت  سببببببالن عنرا م امالاا، مشببببببالوعة م  (ف)
 ع ء للعلممبق حااا يف ا ا الش نع م وز ع  قار ن اللجنة م ير اا الالنعية على ال م  األعضا

 

م ن  ط عمأل املنظمة يف إطار مال ة جلنة مشكال  السلع بع د من  ا اا التنمية املست امة، مبا فيرا األا اا  -15
 عن نقاط التالقي بني خمتلف  ا اا التنمية املست امةع  ، فضال  17، م10، م2، م1
 

 من  ا اا التنمية املست امة،  ن  ط مقص ان م اانة بعمأل اللجنة: 2ميف إطار اهل ا  -16

منع القيود املالنمضة على التجارة م صحيمن التشواا  يف األسواق ال راعية العاملية، "ب -2قص  امل -
ذلك عن طن ق اإللناء املوازي جلميع  اكا  إعا   الصادرا  ال راعية، م يع   ابحت التص  ن  يف مبا

 ؛"لتكليف يولة ال محة اإللائية ااملماثأل، مفق  ذا  األثن 

اعتماد   ابحت لضمان سالمة  داء  سواق السلع األساسية ممشتقااا م يسحت احلصو  "ف -2املقص   -
 املعلوما  عن األسواق يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك عن االحتياطيا  من األغ  ة، مذلك على

 ع "ا  من ا ة  قلب  سعارااحلعلى  ةللمساع 
 

                                                      
progress-http://www.fao.org/sdg- ع2020 عقب التق م اةنز يف مرانا   ا اا التنمية املست امة املتعلقة ابألغ  ة مال راعة يف عام   2

/report/ar ع 

http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
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 مالسبببببببببليمة األداءاألسبببببببببواق العاملية املتسبببببببببمة ابلشبببببببببالافية ما الية من التشبببببببببواا     ية 2030م ُقن خطة عام  -17
(ع معالمة على ذلك، 2على اجلوع ميقيق األمن الن ائي ميسبببببببني التن  ة م ع    ال راعة املسبببببببت امة )اهل ا القضببببببباء  يف
بشبب ن التجارة، مبا يف ذلك مقصبب  حم ند بشبب ن  منالصببال   ااملتعلق بوسببائأل التنالي  مالشببناكة العاملية قسببم   17أل اهل ا م شبب
إجيبباد نظببام جتبباري متعبب د األطناا عبباملي مقببائم على القواعبب  ممالتوح مغحت متيي ي ممنصببببببببببببببف يف إطببار منظمببة التجببارة "

 ع م رك  ذلك منة  خن    ية التجارةع"العاملية
 

 ة جلنة مشبببببكال  السبببببلع، يتالد املنظمة   مة اببببباملة ملعلوما  السبببببوق املتعلقة ابلسبببببلع الن ائية ميف ظأل مال -18
مال راعية النئيسببببببببببية، م وفِّّن ا ه ا  مة  ق  نا  لضسببببببببببواق م قار ن عن التوقعا ، مك لك آخن املعلوما  عن األسببببببببببعار 

األمانة املشببببب كة بني الوكاال  لنظام املعلوما   ام سبببببتضبببببيف املنظمة   ضببببب  ال ملية مالتطورا  على يبببببعي  السبببببياسبببببا ع 
لتع    ابببببالافية األسبببببواق م ع     نسبببببيق  2011يف عام  العشبببببن ناملتعلقة ابألسبببببواق ال راعية، ماي م ادرة  طلقترا دموعة 

م نظا  صببببب رهمنيببببب  األسبببببواق ال ي   قن ن م وفناسبببببتجااب  السبببببياسبببببا  أليواء ع م التيقن اليت قيِّّم على األسبببببواقع 
العنس مالطلب مالتطورا  املتوقعة يف  سببواق  آلفاق خاليببة موي ة منا  سببنو    10املعلوما  املتعلقة ابألسببواق ال راعية 

السببببببببلع العاملية اليت  نطي القممن ماألرز مال رة مفو  الصببببببببو ع كما  ُق ِّم التقن ن معلوما  عن األسببببببببعار ال ملية م طورا  
 الشحن ال حنيع السياسا  م سعار األ  ة م سعار

 
يف إطار االسببتجابة  1975ممُيثِّّأل النظام العاملي لإلعالم ماإلن ار امل كن عن األغ  ة مال راعة ال ي  نشببيف يف عام  -19

للمعلوما  عن املعنمس من إم ادا  األغ  ة مالطلب  ارئيسببببي   ااملاضببببي، مصبببب ر  سبببب عينا  القنن  يف مطلعألزمة األغ  ة 
ماملمارسببببببببني ع م تيمن ا ا النظام للمجتمع ال ميل ماحلكوما  ميببببببببانعي السببببببببياسببببببببا  محملليرا ن   عاملي ا مإقليم ا مقطعليرا 

مي  نا  بشبب ن  زما  األغ  ة الواببيكة للسببماح   السببوق  ح ث ال يا   ماملعلوما  م كثناا دقة، مُ صبب ر  ن يرا يف
إبيناء   خال  سبببببببببببن عةع م نيببببببببببب  النظام العاملي لإلعالم ماإلن ار امل كن عن األغ  ة مال راعة بصبببببببببببالة  ومية حالة إنتاف 

ل خأل األغ  ة م سبببببببعاراا مجتاراا )الواردا  مالصبببببببادرا ( يف العامل، مع إ الء عنا ة خايبببببببة ل ل ان العج  الن ائي ذا  ا
إىل امل خال ، املنخالضع م شبببببمأل املتنحتا  النئيسبببببية اليت  تم ريببببب اا حالة الطقس، مالنطاء الن اص، مإمكانية الويبببببو  

ماةلية، ماملخ م   م الشببببببي اآلفا  ماألمناس، مالتنيحتا  يف السببببببياسببببببا ، م  فقا  التجارة، م سببببببعار األغ  ة ال ملية 
 نية، مالن اعا عالن ائية، ماألمضاع مالت خال  اإلنسا

 
م ع    ابببببالافية األسبببببواق مدعم اقاذ القنار، ُ صببببب ر النظام العاملي ميف إطار  وفحت معلوما  يف الوقت املناسبببببب  -20

لإلعالم ماإلن ار امل كن عن األغ  ة مال راعة  قن ن ن رئيسببببببيني،  ا التقن ن نصببببببف السببببببنوي عن  وقعا  األغ  ة، مالتقن ن 
لضسببواق م وقعا  قصببحتة األيأل لكأل  امحالة األغ  ةع م وفِّّن  قن ن  وقعا  األغ  ة  قييم   الالصببلي عن  وقعا  اةايببيأل

معلوما  عن آخن  اح ة، م تضبببمن مقاال  خايبببة عن قضبببا  السببباعةع م شبببمأل التقن ن   ضببب   علىسبببلعة غ ائية رئيسبببية 
اآليلة، م سببعار الشببحن ال حني،  من مراببنا  األسببواق، مبا  شببمأل األسببواق ا طورا  السببياسببا  ا ايببة ابلسببلع مع د  

للمنطقة  احلالة األغ  ة   ع   ااسبببببتشبببببنافي   اممرابببببنا  املنظمة لضسبببببعارع م وفِّّن  قن ن  وقعا  اةايبببببيأل محالة األغ  ة  قييم  
مظنما األمن الن ائي، مع إ الء عنا ة خايبببببة ل ل ان العج  الن ائي اجلننافية، م نك  على إنتاف احل وب محالة األسبببببواق 

دا   قائمة مالصلة ابل ل ان اليت يتاف إىل مساع ة خاريية يفذا  ال خأل املنخالضع م شمأل كأل ع د من  ع اد التقن ن 
 األغ  ة، مُ سلط الضوء على العوامأل النئيسية مراء حالة انع ام األمن الن ائيع 
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ف املتعلق  داء  سبببببواق األغ  ة -2ملرابببببن مقصببببب  التنمية املسبببببت امة  الناعيةممضبببببعت املنظمة، ابعت اراا الوكالة  -21
األغ  ةع م قيس ا ا املراببن ال ي ُسسببب م نيبب  على املسببتو  لالختالال  يف  سببعار  ام قل ا   سببعار األغ  ة، مراببن  

ألسببببببببببعار يف سببببببببببلة من السببببببببببلع ملسبببببببببباع ة احلكوما  عن االقطني،  قل ا   سببببببببببعار األغ  ة، م ُعطي معلوما  منتظمة 
ئمة يف الوقت املناسببب لتعو ض االر الاع يف األسببعارع م ُنشببن النتائج يف الصببالحا  اإللك منية  ق ت االسببتجابة املال على

للنظام العاملي لإلعالم ماإلن ار امل كن عن األغ  ة مال راعة ممن خال  النشببببببنة الشببببببرن ة ا ايببببببة بنيبببببب   سببببببعار األغ  ة 
اإلمكا    إىل الت ثحت على سببببببببببببببعار األغ  ة  فيرا ار الاع اليت ميكن  ن  رديميليلرا   ا  وفحت إن ارا  م كنة لل ل ان 

 مب  مت إع اد دمرة  علم إلك منية خايببببة   ا املراببببن م على املنتجا  الن ائية األسبببباسببببيةع  االقتصبببباد ة الكاليلة ابحلصببببو 
ي املالاايم األسبببباسببببية م ُنط ،مسببببرأل االسببببتخ ام لالرم املراببببن ممنرجية  ق  نه اماضببببح   العمأل  اع م وفِّّن ا ه ال مرة دليال  

اا، م شبببببنح كيالية حسببببباب املرابببببن ماسبببببتخ ام  داة ريببببب   سبببببعار األغ  ة ااملتعلقة  داء األسبببببواق مي    األسبببببعار م قل 
 ميليلرا لتالسحت النتائج على املستو ني الوطد مال ميلع 

 
 للتجارةيف يبببببببياغة سبببببببياسبببببببا   م تمثنأل اهل ا النئيسبببببببي لعمأل املنظمة يف دا  التجارة ال راعية يف دعم ال ل ان -22

ماملشببباركة الالعالة يف مالامضبببا  التجارة م نالي  ا الاقا  التجارةع م تحقق ذلك من خال   وفحت قاع ة األدلة، مدعم  نمية 
 الق را ، م نظيم فعاليا  احلوار م يسحتاا، مبا يف ذلك فعاليا  احلوار يف ينيف )سو سنا(ع 

 
 اامال   امع رؤ ة األمم املتح ة إلعادة ال ناء بشكأل  فضأل،  طلقت املنظمة بن د   ا، ممتااي  2020ميف  وليو متوز  -23

مالتعايف منرا   ا التخاليف من اآلاثر امل اانة للجائحة ميف الوقت نالسأ  ع    ق رة نُظم  19-لالستجابة جلائحة كوفي 
  مج س عة داال  عمأل ذا   ملو ة  ح اا او األغ  ة ال راعية مُس أل املعيشة على الصمود يف امل   ال عي ع م شمأل ال

 ثناء ف ة  الشببي  يسببحت التجارة يف املنتجا  الن ائية مال راعية م سببن ع م حتاا   ا  "التجارة مموايببالا  سببالمة األغ  ة"
علوما  األسواق اجلائحة مبع ااع م شمأل ا ا ااا  ذم األملو ة  ع     يسحت التجارة، م وفحت ال عم من  يأل إنشاء نُظم مل

 ماإلن ار امل كن، مدعم  نمية ق را  املرسسا  الوطنية ماإلقليميةع

 
م ا اا التنمية  2030جلنة مشببببكال  السببببلع يف عملية املتابعة ماالسببببتعناس السببببنو ة  طة عام  امُ سببببرم   ضبببب   -24

عوة من رئيس االس االقتصبببببادي املسبببببت امة اليت جيني  نالي اا يف إطار املنت   السبببببياسبببببي النفيع املسبببببتو ع مبناء  على د
لمنت   ل  ن  سببببببببببببببرم مب خال  يف االسببببببببببببببتعناس املواضببببببببببببببيعيمااليتماعي اليت طلب فيرا من اهليوا  احلكومية ال ملية 

ع 2017من  عام  إسبببراما  ابلتشبببامر مع مكتب جلنة مشبببكال  السبببلع م ُق نم سبببنو     ع  السبببياسبببي النفيع املسبببتو ، 
اجلمعية العامة لضمم  ي ده االسبببببببياسبببببببي النفيع املسبببببببتو  املعد ابلتنمية املسبببببببت امة موضبببببببوع    ُنطي املنت  كأل عام،  يفم 

النا  مضببببببمان متكني " على 2020موضببببببوع عام  مانصبببببببمعيننة من  ا اا التنمية املسببببببت امةع  ااملتح ة، م ُناقش  ا اف  
 هل ه الوثيقةع 2يف امللحق  2020م ند  قن ن جلنة مشكال  السلع لعام ع "الشمو  ماملساماة
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 1مللحق ا
 أهداف التنمية املستدامة

 
 القضاء على الالقن جبميع  اكالأ يف كأل مكان  - 1اهلدف 
 املست امة م ع    ال راعة اةسنةالقضاء على اجلوع م وفحت األمن الن ائي مالتن  ة  - 2اهلدف 
 ضمان متّتع اجلميع  لاط عيش يحية مابلنفااية يف  يع األعمار  - 3اهلدف 
 للجميع  ضمان التعليم اجلي  املنصف مالشامأل للجميع م ع    فنص التعّلم م   احلياة - 4اهلدف 

 يقيق املساماة بني اجلنسني ممتكني كأل النساء مالالتيا   - 5اهلدف 
 مست امة  الصحي للجميع مإداراا إدارةصنا ضمان  وافن املياه مخ ما  ال - 6اهلدف 
 ماملست امة ضمان حصو  اجلميع بتكلالة ميسورة على خ ما  الطاقة احل  ثة املوثوقة - 7اهلدف 
 ع    النمو االقتصببادي املطند مالشببامأل للجميع ماملسببت ام، مالعمالة الكاملة ماملنتجة، م وفحت العمأل  - 8اهلدف 

 الالئق للجميع 
 م شجيع االبتكار  ،الشامأل للجميعاملست ام إقامة ُبىن يتية قادرة على الصمود، ميالي  التصنيع  - 9اهلدف 
 احل  من انع ام املساماة داخأل ال ل ان مفيما بينرا  -10اهلدف 
 ممست امة يعأل امل ن ماملستوطنا  ال شن ة ااملة للجميع مآمنة مقادرة على الصمود -11اهلدف 
  لاط استرالك مإنتاف مست امة  ضمان ميود -12اهلدف 
 اقاذ إيناءا  عايلة للتص ي لتنحّت املناخ مآاثره -13اهلدف 
 حالد اةيطا  مال حار ماملوارد ال حن ة ماستخ امرا على  و مست ام لتحقيق التنمية املست امة  -14اهلدف 
على  و مسبببت ام، مإدارة النااب  على  محا ة النظم اإل كولويية ال ّ ة م نميمرا م ع    اسبببتخ امرا -15اهلدف 

  و مست ام، ممكافحة التصحن، ممقف   اور األراضي معكس مساره، ممقف فق ان التنوع ال يولويي 
 ُرّمش فيرا  ح  من  يأل يقيق التنمية املسبببببببببببت امة،  التشبببببببببببجيع على إقامة دتمعا  مسببببببببببباملة ال -16اهلدف 

، مبناء مرسبببسببا  فعالة مخاضبببعة للمسبباءلة مابباملة للجميع على  يع مإاتحة إمكانية ميببو  اجلميع إىل الع الة
 املستو  
 املست امة  ع    مسائأل التنالي  م نشيط الشناكة العاملية من  يأل يقيق التنمية -17اهلدف 
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 2امللحق 

 
 األغذية والزراعة يف منظمةجلنة مشكالت السلع 

 2020لعام  املستوىمدخالت من أجل املنتدى السياسي الرفيع 
 2020يوليو/متوز  7-16

 "العمل املعجَّل واملسارات الكفيلة ابلتغيري: تنفيذ عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة"
 

ُ ساع  جلنة مشكال  السلع يف املنظمة يف  ع    الُنرج املتكاملة مالكاليلة إبح اث يو  من  يأل  سن ع م حتة التق م 
واالة دراسببببببببة مشببببببببكال  السببببببببلع ذا  الصبببببببب نة ال ملية، ماليت  رثن يف اإلنتاف م (1(  مال ترا عن طن ق اةنز من خال

إع اد دراسبببببة ماقعية م السبببببحت ة عن احلالة ( 2(؛ مالتجارة مالتوز ع ماالسبببببترالك مما  تصبببببأل ب لك من مسبببببائأل اقتصببببباد ة
ع بعينرا مُي ِّد جلنة مشببببكال  السببببلع مشببببكال  سببببلع العاملية للسببببلع، مع يواز إرسبببباهلا إىل ال م  األعضبببباء م ااببببنة

بشببببببب ن م امال  اللجنة  م عق مقضبببببببا  ذا  يببببببب نة عاملية، م ناقش م ق ح آليا  لالسبببببببتجابة مإيناءا  ملوايرتراع 
املسائأل النئيسية، م ُناقش أتثحتا  األمن الن ائي العاملي، م طنح  وييا  بش ن السياسا ع م ن  ط عمأل اللجنة  طة 

، 13، م12، م8، م2، م1مبع د من  ا اا التنمية املسببببببببببت امة، ال سببببببببببيما األا اا  2030نمية املسببببببببببت امة لعام الت
 عن نقاط التالقي بني خمتلف  لك األا ااع  ، فضال  17م
 
لتنفيذ عقد العمل “ العمل املعجَّل واملسييييارات الكفيلة ابلتغيري”لضييييمان  3السييييياسييييات والتدابري الر يسييييية -1

 من أجل التنمية املستدامة واإلجناز
 

ألمن يف ا   ية حا ةالشيييفافية يف األسيييواا وةمكانية الو يييوو ةت املعلومات عن األسيييواا تتسيييم  ( )
الن ائي العاملي، مخايببببة من  يأل إثناء القنارا  على يببببعي  السببببياسببببا ع مجة حاية إىل ز دة يرود 

األغ  ة مالسبببببببلع ال راعية مإاتحة املعلوما  يسبببببببني النيببببببب  مالتقييم للعنس مالطلب مالتجارة م سبببببببعار 
 للعموم يف الوقت املناسب من  يأل ز دة الشالافية م ع     نسيق اإليناءا  املتخ ةع

 
يف يقيق  ا اا التنمية املسببببببببببببببت امة، ميكن للتجارة الزراعية أن تقوم بدور مهم كعامل مسييييييييييياهم و  (ب)

املتمثأل  2ابببببببببببكالأ ميف كأل مكان، ماهل ا املتعلق ابلقضببببببببببباء على الالقن جبميع   1سبببببببببببيما اهل ا  مال
 القضاء على اجلوع م وفحت األمن الن ائي مالتن  ة اةسننة م ع    ال راعة املست امةع يف

 

                                                      
  ن مالنقاط الواردة  عاله حسب املخطط املق ح املنفق بنسالة رئيس االس االقتصادي مااليتماعيع م  ُدريت العنا  3
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 م سببببببببببببببرمميكن للتجييارة الزراعييية أن تقوم بييدور يف التكيتغ مع تغريت املنيياي والتوفيغ من و يي تييه و  (ف)
ضببببببببببببمان األمن الن ائي العاملي، م ع    لو اإلنتايية ال راعية على مسببببببببببببتو  العامل، مإمكانية خالض  يف

 ةالعاملي األيببع ةعلى  تعزيز حوار السييياسييات وتيسييريهان عااث  غازا  ال فيوة يف العاملع ممن احلاسببم 
 لتجارة م نحتر املناخعاب عن  نقاط االلتقاء ةمالوطني ةماإلقليمي

 
أ حاب احليازات الصغرية والنساء واملزارعّي الشباب مضببع سببياسببا  ماسبب ا يجيا  ل عم  يتعّيَّ و  (د)

ملن  كون  الشيييييموو واملسييييياواة من  يأل  ع    على دخوو األسيييييواا ود هم يف سيييييالسيييييل القيمة 
امل ارعني الشببب اب لضبببمان  نمية ر الية مزراعة م  يبببحاب احليازا  الصبببنحتة مالنسببباء جلرود ز دة إنتايية 

سببو   ثن حم مد إذا مل  تم  ع    النمابط مع األسببواق مسببالسببأل القيمة يف آن  اابباملة ممنصببالة ينسبباني  
ماح ع ماناك حاية ماسة إىل ز دة االستثمارا  ميسينرا، مال سيما االستثمارا  املوينرة إىل ينار 

 املنتجني يف ال ل ان الناميةع

 
املعجَّل واملسييييارات الكفيلة ابلتغيري وتنفيذ عقد العمل واإلجناز مسييييامهة جلنة مشييييكالت السييييلع يف العمل  -2

 2030أجل حتقيق خطة عام  من
 

  2 اهل فنيالسببببببببببببببلع بع د من  ا اا التنمية املسببببببببببببببت امة، ال سببببببببببببببيما  ن  ط عمأل جلنة مشببببببببببببببكال   ( )
)القسببم املتعلق ابلتجارة( مبتعجيأل م حتة العمأل  و يقيق  17ف( ماهل ا -2ب ماملقصبب  -2)املقصبب  
 ع 2030خطة عام 

 
 ق ِّم جلنة مشبببببببببكال  السبببببببببلع إسبببببببببراما  مرمة يف ايوة بيوة مُتكِّن من اقاذ قنارا  مإيناءا  فعالة م  (ب)

املن  طة  سبببببواق على املسبببببتو   العاملية ماإلقليمية مالوطنية، من خال  اسبببببتعناس املسبببببائأل مم رمسبببببة 
السلع مما  ستج  من مسائأل، م ع    احلوار مطنح  وييا  بش ن السياسا ، م وييأ  ملو   العمأل 

 مإس اء املشورة بش ن احتيايا  ال ل ان من املساع ة التقنية م نمية الق را ع

 
 ويأ جلنة مشكال  السلع عمأل املنظمة يف القضا  العاملية املرثنة على  سواق السلع مجتارة املنتجا  م  (ف)

ال راعيةع ميف إطار مال ة اللجنة، يتالد املنظمة   مة معلوما  اببببببببباملة عن  سبببببببببواق السبببببببببلع الن ائية 
 توىل املسرملية عن خ مة  ن ي ا  ماملنتجا  ال راعية، م وفِّّن املعلوما  التحليلية ماملتعلقة ابلسياسا ، م 

ع اللجنة   ضببب  اإلن ارا   على  ع    ابببناكا   اامل كنة مالتن يرا  بشببب ن حاال  نقأل األغ  ةع مُ شبببجِّّ
  شمأل الع    من  يحاب املصلحة من  يأل اإلنتاف املست ام للسلع ال راعية مجتارااع 
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ارات الكفيلة ابلتغيري من أجل تنفيذ عقد العمل تو ييييييييات تتارة لتسيييييييريع وترية التقدم والتحر  يف املسييييييي -3
 (2018سبتمرب/أيلوو  28-26للجنة مشكالت السلع،  والسبعون)الدورة الثانية 

 
اللجنة احلكوما  م يبببببببحاب املصبببببببلحة اآلخن ن على موايبببببببلة يسبببببببني ريببببببب  العنس مالطلب حثت   ((

ال يا   ماملعلوما  ذا  الصببببببلة للعموم إاتحة م مالتجارة ماألسببببببعار ا ايببببببة ابلسببببببلع الن ائية مال راعية 
 الوقت املناسبع  يف

 
اللجنة ابسبببتخ ام التعامن بني بل ان اجلنوب مالتعامن الثالثي لتع    التعو أل على اإلسبببقاطا    ميبببتم  ب((

 املتوسطة األيأل ألسواق السلع ال راعية ماستخ امراع
 
متعبب د األطناا ماجلرببا ، قببائم على القواعبب ، اللجنببة   يببة ميود نظببام جتبباري عبباملي ثنببائي م   كبب  م  ف((

نة مالتنمية  ممنالتمن، مغحت متيي ي ممنصبببببببف مميكن  وقعأ م ردي إىل يقيق األمن الن ائي مالتن  ة اةسبببببببن
 ال راعية املست امة على مستو  العامل ككألع 

 
لة  ع     نشببببببببببببببطة  نمية الق را  لتمكني ال ل ان من اللجنة  حثتم  د(( موايرة التح    على موايبببببببببببببب

 املتنامية، خاية من  يأل التص ي ألثن  نحتر املناخع
 
  ابببببببببببب ندمبا  تمين  بأ ال م  اجل ر ة الصببببببببببببنحتة النامية مطن قة أتثن إنتايرا من األغ  ةع م اللجنة   قن م  اب((

الة مع م احلاية إىل ميود  سببببواق دملية مإقليمية للسببببلع ال راعية  تسببببم ابالنالتاح مالشببببالافية مالع  على
 التميي  مبا ميكنرا من  ل ية احتيايااا الن ائيةع 

 
أمثلة توضييييال  االت العمل والصييييكو  كجزء من مدخالت جلنة مشييييكالت السييييلع لتسييييريع وترية التقدم  و تنفيذ 

 2030خطة عام  وحتقيقعقد العمل 
 

 1املثاو 
املسبببببت امة م ع    الق را  اإلحصبببببائية ملعاجلة الالجوا  االسبببببتثمار يف ال يا   ماإلحصببببباءا  املتعلقة  ا اا التنمية 

ال يا   املتعلقة  ا اا التنمية املسببببببببببببببت امة من  يأل متكني ال ل ان من  ق ت بيا   مإحصبببببببببببببباءا  عالية اجلودة  يف
 الني  ماإلبالغع نظممموثوقة ميف الوقت املناسب ممصننالة، مدمج  ا اا التنمية املست امة بصورة كاملة يف 
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 نظام املعلومات املتعلقة ابألسواا الزراعية -ألغ 
 

كج ء من خطة العمأل   نظام املعلومات املتعلقة ابألسييييييواا الزراعيةعن إطالق  2011يف عام  العشببببببببن ن علنت دموعة 
املتعلقة بتقلب  سبببعار األغ  ة مال راعةع ماُق   ا ه امل ادرة اسبببتجابة الر الاع األسبببعار م قل ا  األسبببعار ال ملية للسبببلع 
الن ائية األسبببببباسببببببية، مما كشببببببف عن ع د من مواطن الضببببببعف يف نُظم املعلوما  املتعلقة ابألسببببببواق م نسببببببيق اإليناءا  

السبببياسبببا ع ممشلت مواطن الضبببعف ع م ميود بيا   ممعلوما  ح  ثة مموثوقة عن إنتاف ماالسبببتجااب  على يبببعي  
اةايببببببببيأل، ماسببببببببتخ امرا، مخم م اا، م وافن إم ادااا املتاحة للتصبببببببب  نع م  عم ا ا النظام  مانة مشبببببببب كة بني الوكاال  

 ع    يودة ال يا   ماملعلوما  املتعلقة   سبببببببتضبببببببيالرا املنظمةع م شبببببببمأل عمأل نظام املعلوما  املتعلقة ابألسبببببببواق ال راعية
، ميليأل مإاتحة ا ه ال يا   ماملعلوما  ابألسببببببواق العاملية للسببببببلع األربع املشببببببمولة )القممن ماألرز مال رة مفو  الصببببببو (

ر السياسا  حالة األسواق العاملية مالتوقعا  بش هنا؛ ماملشاركة يف  نشطة بناء الق را  على املستو  القطني، م ع    حوا
بني ال ل ان املشبببببببببببببباركة يف نظام املعلوما  املتعلقة ابألسببببببببببببببواق ال راعية، مخايببببببببببببببة يف األمقا  اليت  يِّّم فيرا ع م التيقن 

 األسواقع على
 

ممن املرك   ن نظام املعلوما  املتعلقة ابألسواق ال راعية ساام يف يسني الشالافية يف األسواق مز دة إمكانية الويو  إىل 
منيبببببببب  األسببببببببواق ال ي  قن ن املط وعا  املنتظمة، مثأل  مإىل يانبيا   ماملعلوما  املتعلقة  سببببببببواق الن اء العامليةع ال 

،  ي ر  األمانة الع    من الورقا  ال حثية مال راسا  ما طوط التوييرية ماستعناضا  املرلالا   10 نشن  منا  سنو  
الصعي   املتاحة يف املوقع الش كي لنظام املعلوما  امل كورع كما سا ت امل ادرة يف  ع    ق را  ري   سواق األغ  ة على

نظام املعلوما  املتعلقة ابألسببواق ال راعية، كان مالروم مي ان العنس مالطلب  ابلنسبب ة ل عض ال ل ان املشبباركة يفم الوطدع 
   ذا أ ي    ا، مما يعلرا  ستالي  كثحت ا من التوييأ املق م م نشطة الت ر ب املويرة يف ا ا االجتاهع مقامت بل ان  خن  

 املسببببببتو  العاملي مذلك على سبببببب يأل املثا  ظم ريبببببب  عاملة ابلالعأل بتوسببببببيع نطاق يليلرا من املسببببببتو  الوطد إىلل  را نُ 
 .لتقييم منك اا يف األسواق العاملية كمستورد  م كمص ر لضغ  ة

 
الثقة بني ال ل ان  قائمة علىممن السبببببببما  املرمة األخن  اليت متيِّّ  نظام املعلوما  املتعلقة ابألسبببببببواق  نأ  نشببببببب  اببببببب كة 

عن ما  ثن  موية يالاا يف  من كا  2012النئيسببببببية املنتجة ماملسببببببترلكة للن اءع ممضببببببعت الشبببببب كة على اةك يف عام 
على حمصببببويل ال رة مفو  الصببببو ، بينما  اثر  األيواء احلارة ماجلافة يف ينوب  مرماب خماما بشبببب ن  اك حت    االشببببمالية أتثحت  

  ية املنطقتني ابلنس ة ألسواق األغ  ة العاملية، استشعن كثحت من املناق ني  زمة  خن  يف  سعار  حمصو  القممنع ميف ضوء
نت ال ل ان من العودة إىل نظام املعلوما  املتعلقة 2008-2007ملا اببببببببببببببر  أ الال ة  ااألغ  ةع ممع ذلك، مخالف   ، متكن

السببببتجااب  املناسبببب ةع معلى النغم من الضببببنط على دموعة ممناقشببببة اابألسببببواق ال راعية كمنت   لتقييم حالة األسببببواق 
ألنأ كان سببيردي ، قنر املشبباركون يف نظام املعلوما  املتعلقة ابألسببواق ال راعية ع م عق  ايتماع طار  للتحنكالعشببن ن 

ضبببببب  اقاذ إيناءا  متسببببببنعة يف دا   اال  قاسببببببتقنار األسببببببواقع ماق  النظام ك لك مو  ةزع ع مالاقمة من ميرة نظنام إىل
 ن النظام ميكن  2012السياسا  اليت كانت ق  فاقمت األزما  يف املاضيع م  نين من حلقة األح اث اليت ار اا عام 

  ن  تالىف انع ام االستقنار يف األسواقع 
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عيبببببببة يف النابط التبببببببايل: مميكن النيوع إىل م  ببببببب  من املعلومبببببببا  عن نظبببببببام املعلومبببببببا  املتعلقبببببببة ابألسببببببببببببببواق ال را
/outlook.org/home/en-http://www.amisع  
 

 التوقعات الزراعية املشرتكة بّي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملنظمة األغذية والزراعة
 

 قن ن سببببنوي جيمع  التعامن مالتنمية يف املي ان االقتصببببادي ممنظمة األغ  ة مال راعةالتوقعا  ال راعية املشبببب كة بني منظمة 
ال ل ان األعضبباء  إسببراما عن  املنظمتني، فضببال  بني ا  ا  يف دا  السببلع مالسببياسببا  ما  ا  القطن ة ل   كأل من 
 األيأل املتوسط:  املتعامنة إليناء  قييم سنوي للتوقعا  بش ن األسواق ال راعية العاملية على

 
آلفاق السبببلع ال راعية النئيسبببية مالوقود  ام وفِّّن التوقعا  املتوسبببطة األيأل لصبببانعي السبببياسبببا  م يبببحاب املصبببلحة  قييم  

 احليوي ماأل اك يف األسببببواق الوطنية ماإلقليمية مالعاملية خال  العق  املق ألع ممُتثِّّأل  وقعا  خط األسببببا  سببببينار و معقوال  
مالظنما املناخية  مسبببببببياسبببببببا  التجارةء  على اف اضبببببببا  حم دة متعلقة بظنما االقتصببببببباد الكلي مال راعة للمسبببببببتق أل بنا

ميكن أليحاب املصلحة استخ امأ  امُ شكأل مقياس   ،األيأل الطو أل مالتطورا  يف السوق ال ملية على ماجتااا  اإلنتاف
ا   ،التحوال  يف  لاط االسبببببببببببببترالك م  لتقييم   ا ن اة دا  النئيسبببببببببببببية لضسبببببببببببببواق، مثأل غال  اةايبببببببببببببيأل،  م التنحتر

السببياسببا  اةلية  م سببياسببا  التجارةع م كالأل نظام النم ية األسبباسببي ا سبباق  وقعا  خط األسببا  مُ شببكأل  داة  يف
 للتحليأل الكمي  يارا  السياسا  مقنارا  قصيأل املوارد م قييمراع

 
 عhttp://www.fao.org/3/ca4076en/CA4076EN.pdf: من التقن ن من ا ا النابط 2019مميكن  ن  أل إي ار عام 

 
 2املثاو 
يف  دما  التخطيط مالسببببببببببببببياسببببببببببببببا   2030التنالي  الوطد من خال  العمأل االسببببببببببببببت اقي  و  عميم خطة عام  ع    

 يف الوقت نالسأ للعمليا  الوطنية مضمان امللكيةع مع إ الء املناعاة ،ماالس ا يجيا  ماأُلطن املالية الوطنية
 

رئيسي  ص ر كأل سنتني م ر ا إىل  ق ت نقاش حو  قضا   سواق السلع ال راعية  قن ن حالة أسواا السلع الزراعية: 
صانعي السياسا  ماجلمرور على النطاق األمسعع م سعى التقن ن إىل  ق ت معاجلة موضوعية ممتوازنة لمقضا  السياسا  

مآاثراا اةتملة على ال ل ان معلى األمن لقضبببببببببا  االقتصببببببببباد مالتجارة جلميع املرتمني بتطورا   سبببببببببواق السبببببببببلع ال راعية 
 الن ائيع

 
جتارة املنتجا  ال راعية م نحتر املناخ ماألمن "من  قن ن حالة  سببببواق السببببلع ال راعية على موضببببوع  2018مرك  إيبببب ار عام 

بني جتارة املنتجا  ال راعية، م نحتر املناخ،  ابلق ر الكايف مرك  على نقاط التالقي املعق ة مغحت املسببببببببببببببتكشببببببببببببببالةع "الن ائي
النقاش ال ائن على يبببببببببعي  السبببببببببياسبببببببببا  حو  التكيرف مع  نحتر املناخ  يف امرم   اماألمن الن ائيع م ُق ِّم التقن ن إسبببببببببرام  

سبببواء  ابلنسببب ة لل عم اةلي م  ابحت التجارة اليت ميكن  - تنام  السبببياسبببا   امالتخاليف من آاثرهع م تضبببمن التقن ن نقااببب  
معيشة امل ارعني يف  يع   اء العاملع  من مط  أ، ميسني ُس أل ُع ز األمن الن ائي، مالتكيرف مع  نحتر املناخ مالتخاليف   ن

http://www.amis-outlook.org/home/en/
http://www.fao.org/3/ca4076en/CA4076EN.pdf
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يف نقاش السببببياسببببا  بشبببب ن كيالية  ع    ال مر ال اعم  امرم   اإسببببرام   2018ممُيثِّّأل  قن ن حالة  سببببواق السببببلع ال راعية لعام 
من  قن ن حالة  سبببببببببببواق السبببببببببببلع  2018مميكن االطالع على إيببببببببببب ار عام املت اد  لقواع  التجارة ماإليناءا  املناخيةع 

 عhttp://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf ال راعية يف ا ا النابط:
 
التجارة ماألمن الن ائي: يقيق  وازن  فضبببببببببببأل بني "يت عنوان  2016-2015تقرير حالة األسيييييييييواا الزراعية يببببببببببب ر م 

مكان اهل ا من التقن ن او احل  من االسببببببتقطاب يف ميرا  النظن بشبببببب ن  ثن جتارة  ع"الوطنية مالصببببببام العاماألملو   
التجارةع املنتجا  ال راعية على األمن الن ائي معلى طن قة  نظيم التجارة لضبببببمان اسبببببتالادة  يع ال ل ان من ز دة انالتاح 

معن طن ق  وفحت األدلة مز دة الوضوح يف دموعة من املواضيع املعاينة، سعى التقن ن إىل اإلسرام يف نقاش مستنحت حو  
خيارا  السبببياسبببا  مي    التحسبببينا  املطلوبة يف عمليا  السبببياسبببا  اليت  ُتخ  فيرا ا ه ا يارا ع مميكن االطالع 

  عi5090e.pdf-http://www.fao.org/3/a: يف ا ا النابط 2016-2015 ائية قن ن حالة  سواق السلع الن على 
 

 3املثاو 
احل  من التالامات  يف الثنمة مال خأل من خال  اقتصببببببببببادا  مسببببببببببت امة معادلة، م وفحت التمو أل الكايف ماجلي  التوييأ، 

ن من  إيناء اسبببتثمارا  مسبببت امة مالوفاء اباللت ام حيا  التعامن ال ميل مبا  تالق مع مسبببارا  االسبببت امة مايوة بيوة مُتكِّّ
 امن مالشناكة على املستو   كافةع على األيأل األطو ، مإجياد حلو  للتح    من خال  التع

 
 املستدامّي للموز:شراكة بّي العديد من أ حاب املصلحة لتعزيز اإلنتاج والتجارة املنتدى العاملي بش ن املوز: 

 
 نشببيف املنت   العاملي بشبب ن املوز لكي ُ شببكِّأل منصببة ميكن فيرا أليببحاب املصببلحة النئيسببيني يف سببلسببلة إم ادا  املوز 

مالتجارة املسبببت ميني للموزع م سبببعى املنت   اإلنتاف لتحقيق  وافق عام يف اآلراء حو   فضبببأل ممارسبببا   االعاملية العمأل مع  
من خال  اجلمع بني احلكوما  ماملنتجني مجتار التج ئة ماملسبببببببببببتورد ن ماملصببببببببببب ر ن  املقام األم إىل يقيق مرمة ثنائية يف 

 العما  ممنظما  ااتمع امل ين: مرابطا  املسترلكني ماملرسسا  ال حثية منقااب  

 من بني  يحاب املصلحة  سالن عن يقيق نتائج عملية لتحسني قطاع املوز؛ شكيأل مص ر إهلام إلقامة  عا ( )

التويببببأل إىل  وافق يف اآلراء حو   فضببببأل املمارسببببا  بشبببب ن قضببببا  مكان العمأل، ماإلنصبببباا اجلنسبببباين، م  (ب)
 ماألثن ال يوي، ماإلنتاف املست ام، مالقضا  االقتصاد ةع 

 
 من األدما  الستخ امرا يف قطاع إنتاف املوز، مبا  شمأل ما  لي:  ام ي ر املنت   ع د  

  دموعة من  فضأل ممارسا  اإلنتاف املست ام اليت ميكن الويو  إليرا بسرولة من خال  بوابة إلك منية خمصصة
 هل ا الننس؛

  دليأل الصحة مالسالمة املرنيتني لت ر ب العما  مموظالي الشنكا  مامل ارعني؛م 

  لقيا  ال صمتني الكنبونية ماملائية للم ارعني ماحل  منرا؛ دليأل عمليم 

  عاملوز الالطني من النوع االستوائيفن ق مرام عاملي ُ شارك فيأ الع    من  يحاب املصلحة ملكافحة ذبو  م 

http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf
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 ُست   بأ يف سائن السلعع  امميكن استلرام املنت   العاملي بش ن املوز ماقاذه لوذي  

 
 على م    من املعلوما  عن املنت   العاملي بش ن املوز يف النابط التايل:ميكن االطالع م 

forum/ar-banana-http://www.fao.org/worldع 
 

http://www.fao.org/world-banana-forum/ar

