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 هتايف أسواق السلع وجتار األغذية والزراعة بر�مج عمل منظمة 
 الراهن اإلطار االسرتاتيجيضمن 

 
 وجزامل

 ،2020-2018تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات املنظمة يف جمال أســـــــــــــــواق الســـــــــــــــلع وجتارهتا يف فرتة اإلبالغ 
وتســــــــتعرض االجتاهات والتطورات الرئيســــــــية اليت ســــــــتؤثر على عمل املنظمة وأنشــــــــطتها يف األســــــــواق والتجارة، وحتدد 

اإلطار االســـــــــرتاتيجي اجلديد ومبوجب اخلطة املتوســـــــــطة  اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف هذه اجملاالت ضـــــــــمن
 .2025-2022األجل للفرتة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 :اللجنة مدعوة إىلإن 
  األخذ علًما ابإلجنازات اليت حتققت يف عمل املنظمة يف أســـواق الســـلع وجتارهتا، مبا يف ذلك يف ســـياق أهداف

 التنمية املستدامة.
  االجتاهات العاملية والتطورات اليت تبّني أ�ا تؤثر على عمل املنظمة يف أســواق الســلع وجتارهتا وتقدمي  اســتعراضو

 . املشورة بشأ�ا
  توجيهات حول األولو�ت الرئيســــــية لعمل املنظمة يف أســــــواق الســــــلع وجتارهتا لتوجيه العمل املســــــتقبلي  تقدميو

 .2025-2022 للفرتة اخلطة املتوسطة األجل ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ومبوجب

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل
 

 أمانة جلنة مشكالت السلع
 شعبة األسواق والتجارة

 CCP@fao.org-FAO: الربيد اإللكرتوين
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 قدمةامل -أوًال 
على اخلطة املتوســــــــطة األجل  2019حزيران /يف يونيوت عقداليت انوافق مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني  -1

وحتــدد اخلطــة املتوســـــــــــــــطــة األجــل األهــداف  20211.-2020بر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة على و  2021-2018للفرتة 
لإلطــار  اوفقًــ اجملتمع الــدويل بــدعم من املنظمــة حيققهــا األعضــــــــــــــــاء و اليت ينبغي أن حتققهــا الــدول االســـــــــــــــرتاتيجيــة والنواتج 

 ،2030خطة التنمية املستدامة لعام وبني األهداف االسرتاتيجية للمنظمة بني  ةالوثيق املواءمةاملؤمتر مثّن قد و  .االسرتاتيجي
  .املستدامةأهداف التنمية جناح تنفيذها وحتقيق إيف ط الضوء على أمهية مسامهات املنظمة وسلّ 

واإلســـــــرتاتيجية املتوســـــــطة األجل  2031-2022بوضـــــــع اإلطار االســـــــرتاتيجي اجلديد للفرتة  احاليً تقوم املنظمة و  -2
التطورات العاملية واالجتاهات اإلقليمية والعاملية والتحد�ت والفرص الرئيســـــــــــــــية يف اجملاالت  ظلّ ، يف 2025-2022للفرتة 

 عام سرتشد إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد بتصميم املنظمة على دعم حتقيق خطةوي .الواقعة ضمن نطاق والية املنظمة
مســـــــــــــــتدامة وغذائية  زراعيةنظم عرب عدم ترك أحد خلف الركب عن طريق لألعضـــــــــــــــاء  العاملية الثالثةواألهداف  2030

أفضـــــــل، وتغذية أفضـــــــل، وبيئة إنتاج  ، أال وهياملنظمة األربعة تطلعاتتقوم على وقادرة على الصـــــــمود للجميع  وشـــــــاملة
مشــرتكة بني  "ةمســّرععوامل "أربعة كافة تدّخالت الرباجمية  الاملنظمة يف ســتخدم ســت ،ولتحقيق ذلك .أفضــل، وحياة أفضــل

 .)واملؤسساتالبشري احلوكمة ورأس املال (واملكّمالت  واالبتكار والبيا�ت التكنولوجيا وهي القطاعاتقضا� و لا
رئيســــية الســــتدامة املتنمية الويســــتخدم أهداف يف صــــميمه  2030يضــــع اإلطار االســــرتاتيجي اجلديد خطة عام و  -3

 كافة  وتغطي مســــامهات املنظمة أهداف التنمية املســــتدامة .وحتقيق نتائج وتتبع التقدمومقاصــــدها ومؤشــــراهتا لتعزيز الرتكيز 
 ).احلّد من عدم املساواة( 10واهلدف ) ء على اجلوعالقضا( 2واهلدف ) القضاء على الفقر( 1ابهلدف وتسرتشد 

اإلطار االســـــــــرتاتيجي اجلديد ووضـــــــــع تطوير الفنية مدخالت هامة يف املنظمة جلان توفرها اليت توجيهات ّثل المتو  -4
 ،الفينجماالت اختصــاصــها من ضــمن ويف هذا الســياق، يرجى من اللجنة تقدمي مدخالت وتوجيهات . لهالصــيغة النهائية 

نظمة يف دورته املمؤمتر  ســـــيعرض علىاإلطار االســـــرتاتيجي اجلديد الذي تطوير ويف ســـــياق  يتوجيه العمل املســـــتقبل هبدف
 .بغرض اعتماده 2021الثانية واألربعني يف عام 

األخذ ، مع اإلبالغحملة عامة عن إجنازات املنظمة يف أســـواق الســـلع وجتارهتا خالل فرتة  بدايةً تقدم هذه الوثيقة و  -5
ا ابالعتبار  االجتاهات والتطورات من مثّ التقرير يوجز و  .األعضـــــاءفرادى من من األجهزة الدســـــتورية و الطلبات الواردة أيضـــــً

القســـم األخري اجملاالت ذات يعرض و . أســـواق الســـلع وجتارهتايف  يالعاملية الرئيســـية اليت ســـتؤثر على عمل املنظمة املســـتقبل
 .وما بعدها 2025-2022 للفرتة اخلطة املتوسطة األجلمبوجب  اجملاالتاألولوية لعمل املنظمة يف هذه 

 
 2020-2018لفرتة يف اجنازات يف عمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا اإل -ااثنيً 

 وتقييم سوق السلع واألمن الغذائيرصد  -ألف

أهم الســــــــــــلع الغذائية والزراعية، تزويد  تتناولتقرير ئة امأكثر من  ســــــــــــنو�ً  هاميتقدواصــــــــــــلت املنظمة، من خالل  -6
صنع  لعمليات اوموضوعية دعمً  تتوفر يف الوقت املناسباحلكومات واجلهات الفاعلة الدولية والوطنية ببيا�ت ومعلومات 
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من  الرصــد والتحليل جمايل عملها يفاملنظمة فت وقد كثّ . املســتنرية وتصــميم الســياســات واالســرتاتيجيات املناســبة القرارات
الوطنية والتدابري الصناعية اليت  يةالتطورات السياساتعن يف شكل سلع عامة عاملية  ها ابنتظامنشر التقارير و  خالل إصدار

 .الفواكه االستوائية وغريها من السلع غري الغذائيةوعلى  الزيتيةاصيل احملجمموعة تؤثر على 

ابالشـــرتاك مع منظمات دولية أخرى،  نظام معلومات األســـواق الزراعيةلاجلهة املضـــيفة بوصـــفها  ،نظمةامل قامتو  -7
عن يف الوقت املناســــب معلومات حديثة تقدمي عرب توســــيع مســــامهتها يف تعزيز الشــــفافية يف أســــواق الســــلع العاملية بدفع و 

وخالل فرتة  .على مســــــتوى الســــــياســــــاتاألســــــعار والتطورات  ةظروف احملاصــــــيل واألوضــــــاع العاملية للعرض والطلب وحرك
مع البلدان  والتعاونرصــد التطورات يف أســواق األغذية العاملية عن كثب علومات األســواق الزراعية منظام واصــل  ،اإلبالغ

 .األغذية وتعزيز تنسيق االستجاابت أسواقاملنتجة واملستهلكة الرئيسية لضمان شفافية 

بلدان العجز األمن الغذائي يف البلدان النامية، وال ســــيما التطورات اليت تؤثر على عن اإلبالغ واصــــلت املنظمة و  -8
الذي يتضمن  التقرير الفصلي عن توقعات احملاصيل وحالة األغذية، وذلك من خالل نشر الغذائي ذات الدخل املنخفض

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر نشــــر كذلك .  الغذاءلحصــــول على لمســــاعدة خارجية إىل قائمة ابلبلدان اليت حتتاج 
ابنتظام معلومات حمدثة وإنذارات خاصـــــــــة عن حالة األمن الغذائي يف البلدان اليت تواجه صـــــــــعوابت عن األغذية والزراعة 

رى جوقد  .اإلبالغعدد من بعثات تقييم احملاصـــــــيل واألمن الغذائي خالل فرتة  جرى إيفادو  .خاصـــــــة يف توفري اإلمدادات
وهو  ،اجلفافللكشـــف عن مناطق زراعة احملاصـــيل اليت تعاين  ته املنظمةطّور  الذينظام مؤشـــر اإلجهاد يف الزراعة حتســـني 

نظام مؤشــر اإلجهاد يف الزراعة ذ الســنتني، نـُفّ وخالل فرتة . يتضــمن اآلن مؤشــرين جديدين عن شــدة اجلفاف وتواترهابت 
خطط اجلفاف وتوجيه االستثمارات العامة وتصميم  وقعإجراءات مبكرة للتخفيف من إرشاد يف عدة بلدان واسُتخدم يف 

 . التأمني على احملاصيل

األســـــــعار  توســـــــيع نطاق تغطيةمن خالل اليت وضـــــــعتها املنظمة أداة رصـــــــد وحتليل أســـــــعار األغذية  وجرى تعزيز -9
على القائمة بذاهتا األداة نســــخة تبين لتيســــري الفنية على التحســــينات  رتكيزمع ال وتواصــــلت األنشــــطة ذات الصــــلة. احمللية

القرار، مبا يف ذلك ض صــــــنع اغر ألتعزيز رصــــــد أســــــعار األغذية للقدرات امن تنمية ذلك  يصــــــاحب الصــــــعيد القطري وما
-ج-2 التنمية املســـتدامة هدف( أهداف التنمية املســـتدامة، وهو من مؤشـــرات مؤشـــر مفارقات أســـعار األغذيةســـاب تحا

1(.  

مبادرة الرصــــــــد اجلغرايف العاملي مع فين تعاو�ا الاملنظمة اليت تضــــــــطلع هبا، عززت  التواصــــــــلمن خالل أنشــــــــطة و  -10
لرصد من الفضاء األرض مالحظة بيا�ت إىل  ا، وهي منصة تقوم إبنتاج ونشر املعلومات يف الوقت املناسب استنادً للزراعة

مســــامهات إضــــافية إىل جمموعة العمل املعنية ابلزراعة واألمن  اوقدمت املنظمة أيضــــً . إنتاج احملاصــــيل على الصــــعيد القطري
 .الغذائية املعونةإىل جلنة كما ،  )DBAR-Agri(الغذائي التابعة لرب�مج احلزام الرقمي والطريق العلمي يف الصني 

التقرير هو مثرة تقييم هذا و  .األزمات الغذائية عنالتقرير العاملي جديد بعنوان مطبوع  صـــــــــــــــدر، 2018يف عام و  -11
ســــــّجل وقد . منظمة شــــــريكة 16أجرته قائم على توافق اآلراء حلاالت انعدام األمن الغذائي احلادة يف أحناء العامل  مشــــــرتك
مليون  135 كان حوايل  ،2019أنه يف عام  كشــــــــــف، إذ  اداحلانعدام األمن الغذائي  ن يعانونمليف العامل أعلى عدد التقرير 

 املناخيةاألحداث بســـــبب النزاعات و  ومســـــاعدة غذائية ســـــبل عيشذية و أغ إىلملحة اجة حبومنطقة ا بلدً  55شـــــخص يف 
نســـــانية اإلعونة صـــــعيد املعلى إىل اختاذ إجراءات اجة الضـــــوء على احلالتقرير ســـــلط و . والصـــــدمات االقتصـــــاديةالقصـــــوى 
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 ســـــــــــــــكانال تعرضخفض بفعالية ألزمات الغذاء املعقدة و للتصـــــــــــــــدي جهود بناء الســـــــــــــــالم، مع  ترتافقتزامنة، املمنائية اإلو 
 .19-وفيدكجائحة  تداعيات ليشمل  2020أيلول /يف سبتمربالتقرير  جرى حتديثوقد  .مخاطرلل

 توسطة األجلاملتوقعات ال -ابء

توفري  من أجلشـــــــــــراكتها مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي األغذية والزراعة منظمة واصـــــــــــلت  -12
لتوقعات الزراعية املشــرتكة بني من ا 2019إصــدار عام وتضــمن . توقعات متوســطة األجل ألســواق الســلع الزراعية الرئيســية

: الزراعة يف أمريكا الالتينية"عن  اخاصــــــــــً  والزراعة فصــــــــــًال منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــادي ومنظمة األغذية 
ل عن األو  .مت وضع سيناريوهني اثنني ونشرمهاالتقرير، يف  األساس الواردةخط  على إسقاطاتوبناء ". اآلفاق والتحد�ت

، هتاوجتار  هاوأســـعار  هاواســـتهالكحلوم اخلنزير على إنتاج  الوابءالدراســـة أثر اســـتكشـــفت  وفيه، مرض محى اخلنازير األفريقية
على نقص التغذية املمكنة التأثريات لالســـتهالك البشـــري و  ةاملعدّ  اتعن أســـواق األعالف واملصـــادر البديلة للربوتين فضـــًال 

جري أُ و  ظل حتد�ت تغري املناخ للدول العربية والتجارة يفاألمن الغذائي عن  الثاين فكانأما الســـــــــــــــيناريو . وغازات الدفيئة
اإلقليمي للشــرق األدىن ومشال أفريقيا وجلنة األمم املتحدة االقتصــادية واالجتماعية لغرب آســيا املنظمة ابلتعاون مع مكتب 

 .)اإلسكوا(

لتوقعات الزراعية املشـــــــــــرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان امن  2020عام إصـــــــــــدار متوز /يف يوليوأُطلق و  -13
 اجلديداإلصدار متّيز و . 2029حىت عام ساس األط رئيسية شاملة خلوّفر إسقاطات ، و األغذية والزراعةاالقتصادي ومنظمة 

إقليمية، تتضمن تفاصيل االجتاهات املتوسطة األجل  ملخصاتاخلاص بستة  الفصلاالستعاضة عن من خالل بتكار ابال
وســــــــــعة من التوقعات اإلقليمية ألورواب وآســــــــــيا نســــــــــخة مصــــــــــدرت  كذلك.  منظمة األغذية والزراعةأقاليم على تداعياهتا و 

-كوفيدجائحة  وقع وأجريت دراســات متابعة عن . اإلقليمي ألورواب وآســيا الوســطىاملنظمة مكتب الوســطى ابلتعاون مع 
. 2019مى اخلنازير األفريقية لعام اخلاص حبسيناريو التحليل لحتديث كما ُأجري على أسواق األغذية والزراعة العاملية،   19

 .حمّدثةالنمذجة قدرات إبقاء لضمان التكميلية وأدواته  Aglink-Cosimoنموذج لتطوير البحث و ال ت جهودواستمر 

 التجارية واالتفاقات السياسات -جيم

دف هتو . الزراعية املنتجات لتعزيز قدرات البلدان يف جمال جتارةعن بُعد تعلم إلكرتوين  حصـــــــــــــــيتنظمة املأطلقت  -14
إىل دعم البلدان يف جهودها الرامية إىل تنمية قدراهتا على اختاذ  ،"اتفاقات التجارة الدوليةالزراعة يف " عن ألوىلا احلصـــــــــــــــة

السياسات واالستثمارات واالسرتاتيجيات املتعلقة ابلتنمية الزراعية مبوجب أحكام اتفاقات منظمة بشأن القرارات املناسبة 
متتني دف إىل وهت ،"التجارة واألمن الغذائي والتغذية"ة فتتناول الثاني احلصــــــةأما  .التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية

 احلصـــتنيكل من و . حتقيق األمن الغذائي إىلمفضـــية املؤســـســـية القطرية يف جمال صـــياغة وتنفيذ ســـياســـات جتارية  القدرات
 .املنظمةفرها و اليت تم اإللكرتوين أكادميية التعلّ  ضمن متاح

خالل املبادرة يف أورواب وآســـــــــيا الوســـــــــطى من شـــــــــبكة اخلرباء يف جتارة املنتجات الزراعية دعم نظمة واصـــــــــلت املو  -15
ســــــــتويني خمتلفة على امل فعالياتالشــــــــبكة نظمت قد و  .وتكامل األســــــــواقوالغذائية اإلقليمية حول جتارة املنتجات الزراعية 

الزراعية املنتجات بتجارة لتيسري توليد وتبادل املعارف املتعلقة  ،واإلقليمي، إىل جانب اجتماعاهتا اإلقليمية السنويةالقطري 
نشئت يف أفريقيا أُ ، 2019يف عام و . ، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية اإلقليمية واملتعددة األطرافالزراعيةلتجارة سياسة ابو 

التعاون يسري ، هبدف تيف أفريقيا التجارية الزراعية ضمن مركز التدريب على السياسات التجاريةشبكة ممارسي السياسات 

https://elearning.fao.org/
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ســــــتة بلدان املنظمة ، دعمت أورواب وآســــــيا الوســــــطىويف . الســــــياســــــات الناشــــــئةمســــــائل بشــــــأن القطاعات والبلدان عرب 
جريت دراسة وأُ . رصد السياسات الزراعية من أجل) اومجهورية مولدوف قريغيزستانو  جورجياو بيالروس و أرمينيا و  أذربيجان(

نطاق الدراسة لتشمل طاجيكستان  جرى توسيع، 2020ويف عام . يف القطاع الزراعي يةتشوهات السياساتالقياس جتريبية ل
 .وأوزبكستان

سالمة بشأن تنظيم املنتدى الدويل لالتجارة العاملية منظمة ، نظمة، ابلتعاون مع منظمة الصحة العامليةاملدعمت و  -16
 ،مشارك 600 الذي حضرهاملنتدى، و�قش . 2019نيسان /أبريل 24و 23 يومييف جنيف تجارة، الذي ُعقد الاألغذية و 

 أمهية التكنولوجيات الرقمية واحلاجة إىل الشــراكات والتنســيق الدويل،ا وســالمة األغذية، مربزً  بني التجارة العالقات القائمة
احلدث،  وعقب هذا .وســــــــــالمة األغذيةالتجارة جمال الغذائي يف  الدور اهلام الذي ميكن أن يؤديه الدســــــــــتور عن فضــــــــــًال 

أكدت فيه على ضــــرورة  2،امشــــرتكً  بيا�ً أصــــدرت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 
الدســــــتور يقوم به والدور احلاســــــم الذي  ســــــالمة األغذية ابســــــتمرار مع االحتياجات املتغرية،التنظيمية للوائح الأن تتكيف 

لوطنية لســـالمة التنظيمية ا اللوائحمواءمة وأمهية  مارســـات التجارة العادلة،النهوض مبصـــحة املســـتهلكني و  الغذائي يف محاية
 لتمكني الســـــــــــــــكان الدعم لتنمية القدراتمزيد من  الثالث إىلودعت املنظمات  .معايري الدســـــــــــــــتور الغذائي األغذية مع

 .من االستفادة من التقدم التكنولوجي والتجارةلمخاطر واملعرضني لاحملرومني 

احلدود مواءمة مســـــــــألة  ماتناول أوهل. الزراعيةاملنتجات يتعلقان بتجارة  تقريريننظمة امل، نشـــــــــرت 2020يف عام و  -17
وُعرضـــت  .لى التجارةاملختلفة عاملواءمة مســـتو�ت الغذائي وأثر مع معايري الدســـتور املبيدات  القصـــوى ملســـتو�ت خملفات

ملنظمة التجارة جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية التابعة اجتماع قد على هامش افرتاضي عُ هذه الدراسة يف إطار حدث 
املقايضــات فناقش  ،2التنمية املســتدامة  عن التجارة وهدفوهو  ،أما التقرير الثاين. 2020تشــرين الثاين /يف نوفمرب العاملية

مطلع  يف افرتاضــيضــمن حدث التقرير هذا طلق أُ قد و  .ملعاجلتهاوحدد الســبل املمكنة املختلفة  يةالســياســات هدافاألبني 
مدير مركز  ،Jeffrey Sachsوالربوفيسور األغذية والزراعة  ، مبشاركة املدير العام ملنظمة2020األول كانون /ديسمرب شهر

 .التنمية املستدامة يف جامعة كولومبيا

 سالسل القيمة العاملية املسؤولة -دال

مبا يف ذلك تطوير ســالســل القيمة الزراعية املســؤولة من خالل أنشــطة خمتلفة، األغذية والزراعة منظمة دعمت  -18
�ائية تم املشروع بنجاح بندوة اختُ وقد . ذ ابالشرتاك مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديفّ مشروع جترييب نُـ 

االقتصادي، أعدت  امليدان والتنمية يفلتعاون مع منظمة التعاون ابو . 2019ألصحاب املصلحة املتعددين يف �اية عام 
منظمة األغذية والزراعة بشــــــأن -توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــاديلتنفيذ  امشــــــرتكً  انظمة بر�جمً امل

الواثئق ذات الصــــلة،  من وجمموعةً  2022-2020على مدى الفرتة  االســــتثمارات املســــؤولة يف ســــالســــل اإلمداد الزراعي
ـــــــــــ لتوجيهات متاحة اآلن او . املستدامةأهداف التنمية التوجيهات و هذه بني عن الروابط  وثيقةيف ذلك  مبا لغة، مبا  12بـ

لفواكه لســــــــالســــــــل القيمة املســــــــؤولة كبري حول مشــــــــروع   اقرتاحنظمة املأعدت قد و . يف ذلك مجيع لغات األمم املتحدة
ومشلت األنشطة  .19-جائحة كوفيد ت هباسبباليت ت االختالالترغم  2020تنفيذ املشروع يف عام  شرتاالستوائية واب

                                        
 :الرابط ميكن االطالع على البيان املشرتك على 2

statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16-source/resources/joint-https://www.who.int/docs/default 

https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16
https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16
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أنشطة التعاون  ومناقشة على اإلنرتنتوصفحات  ملخصاتوإصدار  أصحاب املصلحة القيمة وحتديدسالسل حتليل 
 .املشروعيف شركاء المع املمكنة 

نظمة حلقات دراســـية وندوات عرب اإلنرتنت عن املســـاواة بني اجلنســـني يف امل عقدت، 2020و 2019 ييف عامو  -19
توجيهية ا وضــــــــــعت خطوطً و . التعلى العامِ  19-جلائحة كوفيدذلك عن اآلاثر احملددة  مبا يف ســــــــــالســــــــــل القيمة العاملية،

كما دعمت املنظمة البلدان يف جمال .  عن هذا املوضـــــوعا تدريبيً  �ً فيديو شـــــريط و املوز قطاع بشـــــأن العمالة اآلمنة للمرأة يف 
األنشــطة إطالق منتدى لى مثلة عاألتشــمل و . احلواروتيســري فنية من خالل تقدمي املشــورة اليف الزراعة  االســتثمار املســؤول

ويف . يف غا�يف الزراعة ابالســـتثمار النســـاء والشـــباب قيام لدعم  ملخصـــاتعلى اإلنرتنت، وعقد حلقات عمل، وإصـــدار 
إطالق  تكما دعم.  يف تونسالســــتثمار املســــؤول يف الزراعة قيام الشــــباب اباملنظمة حلقة عمل عن  عقدت، 2019عام 

لربملانيني بشــــــأن املســــــاواة بني اجلنســــــني واالســــــتثمارات يف الزراعة واألمن شــــــبكة ااجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا 
أحناء العامل،  خمتلف يف الزراعة يف ةاملباشر  ةاألجنبي اتوعالوة على ذلك، نشرت املنظمة معلومات عن االستثمار . الغذائي

، أصـــــــدرت 2020ويف عام . وحلقات عمل وحلقات دراســـــــية إلكرتونيةصـــــــفحات من خالل تقارير ونشـــــــرات إلكرتونية و 
انظمة امل والســلوك التجاري يف ســالســل القيمة  ةاملســؤول اتواالســتثمار  19-كوفيدائحة  عنن الســياســات اخلاصــة جب ملخصــً

 .الزراعية

تعزيز الســــياســــات العامة من خالل تصــــدير املوز قطاع نظمة دعم ســــبل كســــب العيش للعاملني يف املواصــــلت و  -20
د من ومشلت األنشـــــــطة دعم وضـــــــع أدلة لتنمية القدرات يف عد. ةوالســـــــالمة املهنياملهنية وبناء القدرات يف جمال الصـــــــحة 

ة يجور املعيشــــــحول األبلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا، وتشــــــجيع البحوث واملناقشــــــات بني أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين 
ماية العمال للنهوض حبأشرطة فيديو تدريبية عداد إب اأيضً املنظمة كما قامت .  املنتدى العاملي للموزلعمال املزارع يف إطار 

 إلكرتونًياا موقعً  املنظمةطورت وابإلضـــــــــافة إىل ذلك،  .وغريها من املخاطر املتصـــــــــلة ابلعمل 19-كوفيدجائحة  من خماطر 
ملكافحة تغري املناخ واحلفاظ و  .وثيقة توعية 17من النوع االســـتوائي وأعّدت  عن مرض ذبول املوز الفطريالعاملية للشـــبكة 

ائية وامل يةالكربونالبصــــــــــمتني املوز على قياس  ملســــــــــاعدة منتجيأداة على اإلنرتنت وضــــــــــعت املنظمة ، على املوارد الطبيعية
  .بلدان أمريكا الالتينيةمن أربعة يف عليها ا وعقدت تدريبً 

 ابلسلعاملختصة  كومية الدوليةاحلاجلماعات  -هاء

والدورة الثانية واألربعني احلكومية الدولية املعنية ابأللياف الصلبة جماعة قد االجتماع املشرتك للدورة األربعني للعُ  -21
تشرين /يف أكتوبر ،بيجني، مجهورية الصني الشعبيةيف  ابجلوت والتيل واأللياف املماثلةاملختصة للجماعة احلكومية الدولية 

 اجتاهات يفتباحث و  .املشـــــرتك الوضـــــع الراهن لألســـــواق والتوقعات املتوســـــطة األجل جتماعاال واســـــتعرض. 2019األول 
الناشئة سياسة الوآاثر  اجتاهات) 1( :جرى فحصهااألخرى اليت  ومشلت البنود. ال واألابكا واجلوت والتيلز لسيلاألسعار 
وروابطها مع ســــــلســــــلة اهلندية اجلوت تقرير عن صــــــناعة و  )2(املمكنة؛ والفرص  التقليديةألكياس البالســــــتيكية لاملضــــــادة 

ابجلوت يتعلق  يف ماو احلكومية الدولية املختصـــة ابأللياف الصـــلبة  اتخطة العمل املســـتقبلية للجماعو ) 3( العاملية؛القيمة 
شـــغل  وضـــع خطة عمل توجهفريق مهام لإنشـــاء  املشـــرتكالجتماع ل وكان أحد القرارات الرئيســـية. والتيل واأللياف املماثلة

 .احلكومية الدوليةاجلماعات 

للجماعة احلكومية الدولية  تنيبني الدور مشـــرتك اجتماع  2018تشـــرين الثاين /يف روما يف نوفمربُعقد وكان قد  -22
التقدم الذي أحرزته يف تباحث ، املماثلة املختصة ابأللياف الصلبة واجلماعة احلكومية املختصة ابجلوت والتيل واأللياف
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التمويل تني الشــــــراكات االســــــرتاتيجية ومترعاية والتحد�ت املتعلقة باملســــــائل يف وعملها يف املســــــتقبل و  العملجمموعات 
املختصة لجماعة احلكومية الدولية ل  اجتماعدورتنيالما بني ، ُعقد و مشابهعلى حنو . املستدام لصناعة األلياف الطبيعية

وكان اهلدف الرئيســــــي لالجتماع تقييم التقدم الذي  .2019حزيران /يونيولشــــــاي يف ســــــوتشــــــي، االحتاد الروســــــي، يف اب
وعقدت . هذه اجملموعات يتعلق خبطة عمل يف مااجلماعة احلكومية الدولية  اتالعمل والتماس توجيهجمموعات أحرزته 

لعرض والطلب لمتوســـطة األجل  يوفر إســـقاطاتالذي للشـــاي األغذية والزراعة منوذج منظمة حول األمانة حلقة عمل 
 ية مسامهةلتوفري التدريب على كيفجهات اتصال معنية ابإلحصاءات البلدان املعنية رّشحت وقد . على الشاي نيالعاملي

 .متوسطة األجل للشايتوقعات  إلصداراستخدام األدوات املختلفة اليت أاتحتها األمانة على و هذه اجلهات 

احلكومية الدولية ة واجلماعابلشـــــــاي اجلماعة الدولية املختصـــــــة األغذية والزراعة يف إطار عمل بدعم من منظمة و  -23
الثانية للدورة الرابعة والسـبعني اعتمدت اللجنة  ،أللياف الصـلبةوتلك املختصـة ابابجلوت والتيل واأللياف املماثلة املختصـة 

وكان أ�ر، /مايو 21للشــــــــــاي يف كل ســــــــــنة بيوم دويل االحتفال  ما أوهلأنشــــــــــأ  ؛اثنني قرارين للجمعية العامة لألمم املتحدة
 ". األلياف النباتية الطبيعية والتنمية املستدامة"بشأن القرار  همااثني

أكرب ا معً  رفيع املســـتوى مجع افرتاضـــي حدثمن خالل  2020أ�ر /مايو 21أبول يوم دويل للشـــاي يف فل احتُ و  -24
ختللت و . عن البلدان املنتجة الرئيســــية وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرين واملســــتوردة للشــــاي يف العامل، فضــــًال البلدان املصــــدرة 

 .األغذية والزراعةاملدير العام ملنظمة احلدث كلمة رئيسية ألقاها 

 دعم عمليات احلوكمة الدولية -واو

تلك اليت جتري حتت رعاية جمموعة واصـــــلت منظمة األغذية والزراعة دعمها لعمليات احلوكمة الدولية، ال ســـــيما  -25
اجتماع يف  2018عام  شـــاركت املنظمة يف ،وحتت رائســـة مجهورية األرجنتني جملموعة العشـــرين. العشـــرين وجمموعة الســـبعة

الزراعة يف جمموعة العشـــــــــــــــرين وجمموعة العمل املعنية  مندويب املنظمة أعمالودعمت . يف جمموعة العشـــــــــــــــرينوزراء الزراعة 
التحـــد�ت اليت تواجـــه الزراعـــة : الغـــذائي والتغـــذيـــة األمن"بعنوان جمموعـــة العشـــــــــــــــرين من خالل تقرير فين ى لـــدابلتنميـــة 

 .العاملياألمن الغذائي بشأن اإلجراءات اليت تعزز  يةسياسات حتليالت وتوصيات م التقريروقدّ  ".واإلمكا�ت اخلفية للرتبة

يف جمموعة الزراعة  مندويبشاركت املنظمة يف اجتماعات  ،موعة العشرينالياابن جملرائسة  ، حتت2019يف عام و  -26
. وزراء الزراعة يف جمموعة العشــرين اجتماع إىلاملفضــية داوالت األعضــاء مل الدعم فنية وقدمتمدخالت  العشــرين وقدمت

حول نية فأعدت املنظمة مذكرة ، موعة العشـــــــــــــــرينالياابنية جملرائســـــــــــــــة الوابلتعاون مع منظمات دولية أخرى، وبطلب من 
خطة عام ســــــــالســــــــل القيمة، ورأس املال البشــــــــري، و : القادرة على الصــــــــموداملســــــــتدامة واملنتجة و والغذائية  نظم الزراعيةال"

واإلجراءات اليت الســــياســــاتية التوصــــيات ن أبشــــالعشــــرين اليت جتريها الدول األعضــــاء يف جمموعة باحثات لدعم امل" 2030
 .تعزز األمن الغذائي

دمت مدخالت قفدعمت املنظمة عملية جمموعة العشــــــرين برائســــــة اململكة العربية الســــــعودية، ، 2020يف عام و  -27
موعة، اجملتوجيه مداوالت أعضــاء جمموعة العشــرين يف خمتلف مســارات عمل لاألدلة قائمة على  يةمعرفية ومشــورة ســياســات

لتطوير مبادرات جمموعة العشـــــــــــــــرين، ا كبريً   افنيً ا دعمً قدمت املنظمة كذلك .  مبا يف ذلك الزراعة واملياه والبيئة وإدارة املناخ
من  العاملية للحدّ  واملبادرة بيان الر�ض جملموعة العشــــــــــرين لتعزيز تنفيذ االســــــــــتثمار املســــــــــؤول يف نظم الزراعة واألغذيةمثل 

مؤمتر القمة االســــتثنائي لقادة جمموعة العشــــرين شــــاركت املنظمة يف و . األرضــــية تدهور األراضــــي وتعزيز احلفاظ على املوائل
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 21(جمموعــة العشـــــــــــــــرين يف وزراء الزراعــة االســـــــــــــــتثنــائي ل جتمــاعاالو ، )2020آذار /مــارس 26( 19-كوفيــدجــائحــة   حول
مؤمتر القمة لقادة و  )2020أيلول /ســــــــــــبتمرب 12(واجتماع وزراء الزراعة واملياه جملموعة العشــــــــــــرين ، )2020نيســــــــــــان /أبريل

 ).2020تشرين الثاين /نوفمرب 22-21(جمموعة العشرين 

 حالة أسواق السلع الزراعية -زاي

، عن حالة أســــــواق الســــــلع الزراعية من التقرير الرئيســــــي 2020عام إصــــــدار  2020أيلول /ســــــبتمرب 23يف  طلقأُ  -28
واالبتكارات  وأصــــحاب احليازات الصــــغريةســــالســــل القيمة العاملية : الزراعية والتنمية املســــتدامة األســــواق" موضــــوع تناولو 

 مفصــــــــًال  تقرير حتليًال اليقدم و . 2030حتقيق خطة التنمية املســــــــتدامة لعام يف ألســــــــواق مســــــــامهة اكيفية ز على  وركّ  "الرقمية
بغية  ،ر ســــالســــل القيمة العامليةعن تطو  فضــــًال ، هتاوجتار  املنتجات الزراعية والغذائية لالجتاهات العاملية الرئيســــية يف أســــواق
يقدم التقرير مســــامهة وبذلك  ،االقتصــــادية الشــــاملةالتنمية وبيئية واجتماعية وحتفيز حتديد كيفية جين مكاســــب اقتصــــادية 

. التنمية املســــتدامةيف و  للجميع األســــواق يف حتقيق النمو االقتصــــادي الشــــامل مســــامهةهامة يف النقاش الدائر حول كيفية 
أصـــــــحاب الســـــــياســـــــات واآلليات املبتكرة واالبتكارات الرقمية اليت ميكن أن تعزز مشـــــــاركة البلدان النامية و رير التقبحث وي

جائحة كما يبحث يف االســــــتجاابت الســــــياســــــاتية ملعاجلة آاثر ،  العامليةالقيمة وســــــالســــــل األســــــواق يف احليازات الصــــــغرية 
 .لوطين والعامليستويني ااملمن  كلٍ على سالسل القيمة الغذائية على   19-كوفيد

 
 ابألسواق والتجارة السلعيةاملتعلقة االجتاهات والتطورات العاملية  -ااثلثً 

 أهداف التنمية املستدامة أجل حتقيقمن عقد العمل  -ألف

متثل أهداف و . 2030، اعتمد رؤســــاء الدول واحلكومات خطة التنمية املســــتدامة لعام 2015 أيلول /يف ســــبتمرب -29
ــــ املستدامة الالتنمية  ـــــ ـــــ ـــــ ــــ وا 2030عام  طةخيف  الواردة 17ـ ـــــ ـــــ ـــــ للغاية  اطموحً  اجديدً  اإمنائيً  االداعمة هلا إطارً  169ملقاصد الـ

ويف حني جيري إحراز بعض التقدم يف العديد . الروابط القائمة بينهادرك جوانب االســـــــــتدامة ويُ  مجيعج ر دوعملي املنحى يُ 
 .ابلسرعة والنطاق املطلوبني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ه ليس، إال أناجملاالتمن 

 دعت قمة أهداف التنمية املســـــــــتدامة يف ،عشـــــــــر ســـــــــنوات ســـــــــوى أقل من 2030عام  مل يعد يفصـــــــــلنا عنإذ و  -30
تمويل وتعزيز التنفيذ الوطين الشد حبًة تعهدموتنفيذ من أجل حتقيق التنمية املستدامة،  عمل عقدإىل  2019 أيلول/سبتمرب

ت وأقر . دون ترك أحد خلف الركبمن ، 2030عام أي والنهوض ابملؤســــــــــــــســــــــــــــات لبلوغ األهداف حبلول املوعد احملدد، 
الالمساواة و  اجلوع ز�دة ابينه مجلة أمور من إىلة مشري  ،فيما احلرمان على اتساعلمخاطر مرتفعة التعرض لأوجه ن أبالقمة 

تســــــــريع احللول املســــــــتدامة عقد العمل  يتطلبويف هذا الســــــــياق،  .بينها يف ماو البلدان ضــــــــمن يف الثروة والدخل والفرص 
 .يف كل مكانطاقات اجلميع وحشد  العاملاليت يواجهها أكرب التحد�ت واجهة مل

 ةعلى ثالث إىل التأهب لعقد من العمل مجيع قطاعات اجملتمع األمني العام لألمم املتحدة يف مؤمتر القمة، دعاو  -31
 عمل حمليلتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وأذكى  من املوارد وحلوًال واملزيد أعظم لتأمني قيادة  عمل عاملي :مستو�ت

التحوالت الالزمة يف الســــياســــات وامليزانيات واملؤســــســــات واألطر التنظيمية للحكومات واملدن والســــلطات احمللية؛  يشــــمل
 .املطلوبة مجيع أصحاب املصلحة لتوليد حركة ال ميكن وقفها تدفع ابجتاه التحوالتيقوم به  شعيب عملو

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum


9 CCP74/2021/8/Rev.1 

 

 19-جائحة كوفيد –ابء

ضــــمان األمن الغذائي وســــالمة بشــــأن وآاثرها العاملية خماوف غري املســــبوق وانتشــــارها  19-أاثرت جائحة كوفيد -32
ض اجلهود الرامية إىل القضــــاء على اجلوع وانعدام األمن أحناء العامل، وال تزال من أكثر املســــائل اليت تقوّ خمتلف يف  األغذية
يف ات ذات شأن أدى االنكماش االقتصادي العاملي الذي أعقب اجلائحة إىل اخنفاضكما .  اإحلاحً  وسوء التغذيةالغذائي 

 .على الطلب على األغذيةا أيضً  تأثر  على االستهالكالدخل ويف اإلنفاق 

يعانون انعدام من يف فرتة ازداد فيها عدد  اليت رافقتهااألزمة االقتصـــادية العاملية و  19-جائحة كوفيد وقد تفشـــت -33
مليون شــــخص يف العامل  690األمن الغذائي يف أحناء العامل على مدى الســــنوات األربع املاضــــية، إذ يقدر أن ما يقرب من 

بشــــدة، وميكن ابجلائحة وتتأثر البلدان النامية . 2019كانوا يعانون نقص التغذية يف عام )  ئة من ســــكان العاملايف امل 8.9(
انعدام يف أن يرتفع على إمكانية احلصـــــــــــــول على الغذاء، مع وجود خطر حقيقي  اكبريً   ادخل أتثريً أن تؤثر اخلســـــــــــــائر يف ال

مليون  132و 83املنظمة أن اجلائحة ميكن أن تضـــــــــــــــيف ما بني قامت به ظهر حتليل ويُ  .اســـــــــــــــريعً ا ارتفاعً  األمن الغذائي
 .االقتصاديسيناريو النمو لا تبعً من يعانون نقص التغذية، صفوف شخص إىل 

 19-ما، كشــــــــــفت جائحة كوفيد على الصــــــــــمود إىل حدٍّ  هتاقدر وجتارهتا ة يالزراع املنتجاتأســــــــــواق بينما أثبتت  -34
الوقع ، فإن والغذائية مدادات الزراعيةاإليف ســـــالســـــل  االختالالتإىل وابإلضـــــافة . لديناوالغذائية نظم الزراعية الهشـــــاشـــــة 

قدرهتم على حتمل تكاليف الغذاء  مما حيّد منأحناء العامل، مجيع سيظل يؤثر على الناس يف  19-ائحة كوفيدجلاالقتصادي 
وسيتوقف احلجم والتأثريات على سرعة التعايف من  .لمخاطرعرضة لاجملتمعات احمللية أكثر املغذي والصحي، ال سيما يف 

، 2020ئة يف عام ايف امل 3.5أنه بعد انكماش بلغ  2021كانون الثاين /يف ينايروقد توقع صـــــــــــــندوق النقد الدويل . الركود
لكن من املتوقع أن تســــتمر اجلائحة  ،2022ئة يف عام ايف امل 4.2و 2021ئة يف عام ايف امل 5.5ســــينمو االقتصــــاد العاملي 

 .السنوات القادمة خاللق اسو يقني يف األالإىل افتقار  إحداثوآاثرها يف 

 الكوارث واألزماتز�دة التعرض للمخاطر بسبب  –جيم

تكشــــــف التهديدات املتعددة لألمن الغذائي والتغذية وآاثرها الســــــلبية والرتاكمية والروابط بني الصــــــدمات والفقر  -35
تعرض الناس يف ويتزايد . وانكشــــافها على خماطر الكوارث واألزمات وتعرضــــها هلاوالغذائية  الزراعيةنظم الواجلوع هشــــاشــــة 

ب نزاعات وصـــــــــــدمات الســـــــــــوق وتقلّ الوبئة إىل األطبيعية و الكوارث المن  – الطبيعيةواألزمات مجيع أحناء العامل للمخاطر 
الكوارث واألزمات  نوال ترتتب ع. هذه التهديدات والتحد�تإىل تفاقم تغري املناخ ؤدي يو . دةمتاملزمات األاألســــــــــــعار و 

ما تعاين ا كثريً ،  فمثًال  .استغرق بناؤها سنوات إمنائيةسبل عيش ومكاسب  اأيضً توهن آاثر قصرية األجل فحسب، بل إ�ا 
ويف أحناء العامل، يعتمد ما . الزراعة عواقب طويلة األمد ومتعددة اجلوانب مثل فقدان املاشية وتدمري البنية التحتية واألصول

هي  الفئــاتتكون هــذه وعــادة مــا . على الزراعــة واملوارد الطبيعيــةيف حيــاهتم يف املــائــة من الفقراء واجليــاع  75يقــدر بنحو 
 .من الصدماتا األشد تضررً 

اليقني مسة مميزة االفتقار إىل  حاالتقدرة البلدان واجملتمع الدويل على العمل يف مواجهة املخاطر املتزايدة و إن , -36
البلدان أكثر وينبغي أن تكون . حيو�ً  احلاالت الطوارئ أمرً ا حتســبً التأهب يعّد و . لتحقيق القدرة على الصــمود واالســتدامة

ثقافة رصد وتقييم آاثر تطوير إن و . شعوهباوسبل عيش آاثر الصدمات على حياة وختفيف ملواجهة األزمات ملنع ا استعدادً 
بشــــكل ومن الضــــروري . املخاطرخفض من الكوارث و  الكوارث جزء ال يتجزأ من تعزيز فعالية ســــياســــات وإجراءات احلدّ 
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لمخاطر املتزايدة لالتصــــــــدي قدرات كافية ونظم مراقبة فّعالة لإلنذار املبكر كي تتمكن من مجيعها  للبلدان أن تتوفر حيوي
 .دعمالالقدرات وحتتاج إىل  مثل هذه �مية كثرية تفتقر إىل غري أن بلدا�ً  ؛والصدمات املتكررة

  أمناط التجارة واالتفاقات التجاريةتطّور  -دال
، 1995منذ عام ف. اكبريً   اتطورً املنتجات الغذائية والزراعية تطورت التجارة العاملية يف على مدى العقود املاضــــــية،  -37

تســـــــــتأثر ويف حني  .2008أبطأ منذ األزمة املالية يف عام ما زال ازدادت أبكثر من الضـــــــــعف ابلقيمة احلقيقية، لكن منوها 
بقدر البلدان النامية واالقتصـــادات الناشـــئة تشـــارك أخذت  ،املنتجات الزراعية والغذائيةالبلدان املرتفعة الدخل مبعظم جتارة 

التجارة تزيد وعالوة على ذلك، . تجارةإمجايل هذه الأكثر من ثلث تشّكل صادراهتا فأصبحت يف األسواق العاملية،  أكرب
ســــــــالســــــــل قيمة عاملية ضــــــــمن والغذائية يتم االجتار هبا  الزراعية املنتجاتوتبني التقديرات أن ثلث صــــــــادرات . ترابط العامل

النمو االقتصـــــــــــــــادي والتغريات ابلتحديد وهناك عوامل كثرية تدفع أمناط التجارة، وهي . تشـــــــــــــــمل ثالثة بلدان على األقل
 .والتقدم التكنولوجي والسياسات التجارية احلضريالسكانية والدميغرافية والتوسع 

تطور سالسل القيمة العاملية واالستخدام املتزايد  حيطر ) أ( نها مثًال:م من املسائلا ستطرح هذه االجتاهات عددً و  -38
ز�دة مشـــــــاركة تســـــــفر  ميكن أنو ) ب(تتعلق بقوة الســـــــوق؛  خماوف املنتجات الزراعية والغذائيةللتطبيقات الرقمية يف جتارة 

يف هيكل  عن تغيرياتعلى حدٍّ سواء، االسترياد والتصدير يف ، املنتجات الزراعية والغذائيةالبلدان الناشئة الكبرية يف جتارة 
تؤدي الشــــواغل املتزايدة بشــــأن قضــــا� ســــالمة األغذية إىل ز�دة ســــو ) ج(والزراعة العاملية ويف ســــري أعماهلا؛ الغذاء أســــواق 

أنظمة رتجم بصــــــــمة الكربون للمنتجات إىل رجح أن تُ لذا يُ و أكرب أمهية املســــــــائل البيئية  تكتســــــــيو  )د(اســــــــتخدام املعايري؛ 
 .تجارةلاصة ابخ

 ،لقاعدة بيا�ت منظمة التجارة العاملية اووفقً . أمناط التجارة ابلنســـــــــــــــبة إىل اهامً  عامالً االتفاقات التجارية وتعّد  -39
ومن األســـــباب  .2020و 2000ازداد عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية الســـــارية املفعول أكثر من ثالثة أضـــــعاف بني عامي 

ؤدي إىل تكامل جتاري متيل إىل أن تأ�ا و االتفاقات أنه ميكن إبرامها بســــرعة أكرب، هذه الرئيســــية للز�دة الســــريعة يف عدد 
في حني أعرب ف. يف منظمة التجارة العاملية الوضــــــــــع الراهنابلنظر إىل  هام على حنو خاصوهذا أمر . واقتصــــــــــادي عميق

رين ابلدور اهلام الذي التجارة العاملية عن أتييدهم القوي للنظام التجاري املتعدد األطراف، مذكّ العديد من أعضـــــاء منظمة 
على دفع اتفاقات جتارية جديدة وحل هتا قدر بشــــأن التســــاؤالت  كثُرت،  هتاكفاءالتجارة و تضــــطلع به يف ضــــمان شــــفافية و 

هيئة االستئناف مل يعد بوسع وإىل أنه  ال تزال يف مأزقويرجع ذلك إىل واقع أن مفاوضات جولة الدوحة . اجلارية النزاعات
لقواعد منظمة  اوفقً (يئة السبعة اهلعضو واحد فقط من أعضاء يف املنصب غري النظر يف الطعون بعد اآلن ألنه ليس هناك 

توقع أن يؤدي تعيني مدير عام جديد يو  ).أعضـــــــــــــاء هيئة االســـــــــــــتئنافمن التجارة العاملية جيب أن ينظر يف الطعون ثالثة 
 .اها قدمً دفعل املفاوضات املتعددة األطرافوالديناميكية والزخم يف هتمام جلب مزيد من االملنظمة التجارة العاملية إىل 

 الغذائية الصحية اطواألمنبـالتغذية متزايد اهتمام  -هاء

التنمية املســـــتدامة  من أهداف 2 دفاهليقر و  .كبريحتظى ابهتمام دويل  الصـــــحية مناط الغذائية واألالتغذية  ابتت -40
لدى وتقّزم األطفال ونقص الوزن األطفال مبا يف ذلك هزال  ،)2-2املقصـــــــــــد (أشـــــــــــكال ســـــــــــوء التغذية  مجيعإ�اء أبمهية 

املرتبطة  والوزن الزائد لدى األطفال والنقص يف املغذ�ت الدقيقة والوزن الزائد والســـــــــــــــمنة واألمراض غري املعديةاألطفال 
، اعتمد املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية 2014ويف عام . ، لتحقيق األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصـــــــــــــــاديةابلتغذية
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يف و . صـــــــــــــــحيةغذائية أمناط توفري  أجلاحلالية من  الغذائيةنظم الابلتحدي الذي تواجهه ا منّوهً إعالن روما وإطار عمله، 
). 2025-2016(تمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ، اع2016نيسان /أبريل

بلوغ املقاصــــــد العاملية اخلاصــــــة ابلتغذية، مبا يف ذلك تلك على املســــــار الصــــــحيح لالعامل ليس ، كافة  ولكن رغم االلتزامات
، وال يزال عبء ســــوء التغذية جبميع أشــــكاله يشــــكل 2030حبلول عام  ،م والوزن الزائد لدى األطفالاملتعلقة ابهلزال والتقزّ 

 .ملّحةيتطلب اختاذ إجراءات  هائًال  حتد�ً 

وليس من تركيبة موّحدة . الغذائية غري الصــــــــحية هي أحد األســــــــباب الرئيســــــــية لألمراض غري املعدية اطاألمنوإن  -41
ختتلف ابختالف املواقع اجلغرافية والســــــــــن واحتياجات  ألمناطهذه ا ، ال ســــــــــيما وأنالغذائي الصــــــــــحي النمطيتألف منها 

مكّونة من أغذية مجيعها الغذائية األمناط غري أن . فضــــــليات الثقافيةاألالســــــكان ونوع اجلنس والظروف الصــــــحية الكامنة و 
األغذية  وتقدر منظمة .اونوعً ا زن كمً واكاٍف ومأمون ومنوّع ومتء  أي غذا: األفراد لعيش حياة مفعمة ابلصـــــــــــــــحةها حيتاج

يف العامل، ويكّلف مخســــــــــة من الناس مليارات  3كلفة غري متيســــــــــر ألكثر من دىن  الغذائي الصــــــــــحي األ مطوالزراعة أن الن
 .فقط الطاقة الغذائية من خالل مادة نشوية أساسيةمن حتياجات االليب يغذائي  طمنه كلفما يأضعاف 

إ�اء يعّد و  .كل من جدويل أعمال التجارة والتنميةيف   امتزايدً  اجتتذب العالقة بني جتارة األغذية والتغذية اهتمامً و  -42
، والتجارة إحدى وســــائل التنمية املســــتدامة من أهداف 2 دفاهلمن مقاصــــد  ارئيســــيً  امجيع أشــــكال ســــوء التغذية مقصــــدً 

وجوب أن بالغذائي والتغذية و لتحقيق األمن  املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية أبّن التجارة عامل رئيســــــــيوقد نّوه . تنفيذه
وعلى وجه العموم، تؤثر التجارة يف نتائج التغذية . الســـــياســـــات التجارية إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية للجميعتفضـــــي 

وابإلضافة ). سواء على حدٍّ  واقتصاد�ً  ماد�ً (من خالل آاثرها على توفر األغذية وإمكانية احلصول عليها  بشكل أساسي
أســــــــعار األغذية وتكاليفها على املســــــــتهلكني، تتيح التجارة توفري كميات كافية من األغذية على مدار الســــــــنة إىل خفض 

غري أن التجارة ميكن أن تزيد توفر األغذية . الغذائية اطوتزيد تنوع األغذية املتاحة للمســـــــتهلكني، ما يســـــــهم يف تنوع األمن
ض فّ يف الوقت نفســــــــــه خت، و امللح والســــــــــكر والدهون والدهون املشــــــــــبعة نســــــــــبة عالية منعلى اليت حتتوي  ،عالية التجهيزال

ويتطلب  ســـببية بني التجارة وأمناط اســـتهالك األغذية والنتائج التغذوية يشـــكل حتد�ً إظهار العالقات الوال يزال . هاأســـعار 
 .إجراء مزيد من البحوث

 التكنولوجيات الرقمية -واو

املنتجــات ميكن أن يؤدي التقــدم يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت إىل إحــداث حتول جوهري يف جتــارة  -43
كبرية جلمع   اتوّلد التكنولوجيات الرقمية فرصًـــ و . الزراعية والقدرة التنافســـية للجهات الفاعلة املختلفة ضـــمن ســـلســـلة القيمة

أكثر كفاءة  وميكنها أن جتعل األســواق، مجيع ســالســل القيمة الزراعيةأصــبحت ســائدة يف قد و  هاوحتليل هاوإدماجالبيا�ت 
ر التفاعل بني و  .ومشوالً  تســـاهم التطبيقات الرقمية يف ز�دة الشـــفافية وإمكانية التتبع يف األســـواق وســـالســـل القيمة، ما ييســـّ

لكن آاثرها التحويلية الطويلة ، دةالبائعني واملشـــــــــــــرتين وحيفز االبتكار والثقة ويؤدي إىل اقتصـــــــــــــاد أقوى وفرص جتارية جدي
الدفع و  املخّلةتوقع آاثرها على حنو أفضــل ليصــبح ابإلمكان متواصــلني  وحتليًال  ايتعلق هبا من خماطر تتطلب حبثً  األجل وما

 .نتائج إجيابيةحتقيق  إىل

أن تــدابري اإلغالق قــد تعرقــل العمليــات العــاديــة للســـــــــــــــلطــات  ، أدركــت بلــدان كثرية19-خالل جــائحــة كوفيــدو  -44
. املنتجات الزراعية والغذائيةالشــــهادات وغريها من الرتاخيص واملوافقات الالزمة لواردات وصــــادرات  تصــــدراليت احلكومية 

دات البيطرية رقمية، مثل الشــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية والشــــــــها حلوًال عدة ذلك، اعتمدت بلدان اســــــــتجابة لو 
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وابإلضـــــافة إىل ذلك، أنشـــــأ بعض املناطق . أو تدابري أخرى لتبســـــيط إجراءات ترخيص الواردات) الشـــــهادات اإللكرتونية(
ممرات تتيح ز�دة التشــغيل اآليل وز�دة كفاءة تبادل البيا�ت بني الســلطات اجلمركية والســلطات ذات الصــلة، وعلى معابر 

 .ة من املنتجات األساسيةحدودية خمتارة ولقائمة خمتار 

طميكن ملنصــات أنشــطة متنوعة مثل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية أو التجارة اإللكرتونية أن و  -45 ع تدفق ســرّ وتُ  تبســّ
تنظيمية جديدة لضـــــــــمان  اجً لكنها تتطلب مهارات رقمية وبنية حتتية مناســـــــــبة و�ُ  ،األغذية واملنتجات الزراعية عرب احلدود

كي   ا،وتتطلب الفجوة الرقمية اهتمامً . ولكن ال تزال هناك فجوة رقمية بني البلدان وضــــــــمنها. هتاوز�د مكاســــــــب الكفاءة
 .لبلدان الناميةاوالغذائية إىل حتد�ت إضافية يف لنظم الزراعية لالتحول الرقمي  يؤدي ال
 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديدضمن اجملاالت ذات األولوية يف األسواق والتجارة  -ارابعً 
 2025-2022 للفرتة املتوسطة األجلواخلطة 

املنظمة على الربامج والشـــــــراكات االســـــــرتاتيجية بين لالســـــــتجابة للتطورات والتحد�ت اجلديدة املبّينة أعاله، ســـــــت -46
وتسـتند اجملاالت ذات األولوية احملددة أد�ه إىل الوظائف . القائمة واجلديدة مع املنظمات واملؤسـسـات الدولية ذات الصـلة

إنتاج أفضـــــل، وتغذية أفضـــــل، وبيئة أفضـــــل، وحياة  أال وهي التطلعات األربعة اجلديدة للمنظمة وإىل للمنظمة ســـــاســـــيةاأل
الذي ســيعقد  مة األمم املتحدة للنظم الغذائية، حســب االقتضــاء، نواتج وقرارات قســتدمج أولو�ت العملأن كما .  أفضــل

 .2021يف عام 

 السلعأسواق واستشراف وتقييم رصد  -ألف

البيا�ت واملعلومات عن أســــــــواق املواد الغذائية  املتعلقة جبمع األســــــــاســــــــيةأنشــــــــطتها قّوي ســــــــتواصــــــــل املنظمة وتُ  -47
تقارير شــاملة عن ابنتظام وســتصــدر . عن املنتجات االســتوائية واملشــروابت واملواد اخلام ، فضــًال وحتليلها ونشــرها األســاســية

إلنتاج واالستخدام والتجارة واملخزو�ت واألسعار، إىل جانب حتليل املسائل عن امعلومات السوق وتنبؤات قصرية األجل 
، الذي حيظى مبكانة رفيعة توقعات األغذيةتقرير كل سنتني نشر  وسيُ . يةواملعلومات املتعلقة آبخر التطورات السياساتاآلنية 

 .حمددة عن سلع أساسية امع تقارير أكثر تواترً 

نشـطة رصـد التدفقات التجارية، مبا يف ذلك الصـادرات والواردات حسـب املصـدر أ اتكّثف املنظمة أيضًـ وف سـو  -48
تعطل االت رصـــد معلومات الســـوق املتعلقة حب اوســـيشـــمل العمل أيضًـــ . ، واحتســـاب ونشـــر فواتري اســـترياد األغذيةالوجهةو 

اليت حيتمل أن لألحجام الصغرية يتعلق بسالسل اإلمدادات  يف مااإلمدادات والعوائق اللوجستية العامة، ال سيما سل سال
مثل منتجات الثروة احليوانية والفواكه واخلضـــــــروات واملواد (التغذية العاملية شـــــــكل خرطًا على تتكون هشـــــــة واليت ميكن أن 

 ).القابلة للتلف واملواد الغذائية ذات القيمة املضافة

 األعضــــاء طالعواإلبالغ عنه وإ لألســــواقرصــــد املنتظم الســــيواصــــل نظام املعلومات املتعلقة ابألســــواق الزراعية و  -49
اختاذها لتفادي االســــتجاابت الســــياســــاتية الســــلبية وضــــمان أن تعمل األســــواق  اليت يتعنياإلجراءات على واجملتمع الدويل 

واق وســــتكون املشــــاورات املنتظمة مع أعضــــاء نظام املعلومات املتعلقة ابألســــ. بشــــكل ســــليم وأن تتدفق التجارة بســــالســــة
وغريها من الصــدمات، مع تركيز إضــايف على  19-كوفيدائحة  الزراعية هامة ملعاجلة أوجه عدم اليقني يف الســوق املرتبطة جب

 .ويف الوقت املناسب من األعضاء التماس بيا�ت عن السوق أكثر اكتماًال 
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مؤشــــر أســــعار األغذية واملؤشــــرات الفرعية  بتجديدكجزء من رصــــدها املنتظم لتطورات األســــعار، قامت املنظمة و  -50
ذا أولوية  اوسيظل ذلك ميثل نشاطً . لألسعار ذات الصلة لتحديث فرتة األساس وتوسيع تغطية السلع األساسية واألسعار

اختاذ  لالســــــرتشــــــاد هبا يفللمنظمة لضــــــمان أن متثل مؤشــــــرات األســــــعار التطورات يف األســــــواق العاملية وأن تكون مالئمة 
وابإلضــــافة إىل ذلك، ســــتُبذل جهود لتعزيز قدرة املنظمة يف هذا اجملال اهلام من جماالت العمل، مبا يف ذلك عن . اتالقرار 

  .لبيا�تجديدة للحصول على اطريق استحداث أدوات 

ة تقرير التوقعات الزراعية املشــــرتكة بني منظموُتطور املنظمة واصــــل يتعلق ابلتوقعات املتوســــطة األجل، ســــتُ  يف ماو  -51
ابعتباره املرجع العاملي لإلســــــــــــقاطات املتوســــــــــــطة األجل  يف امليدان االقتصــــــــــــادي ومنظمة األغذية والزراعةالتنمية و التعاون 

 يف إطــار النمــذجــة 19-كوفيــدجــائحــة  دمج معــامل آاثر من خالل ولتحليــل األســـــــــــــــواق يف القطــاع الزراعي، مبــا يف ذلــك 
Aglink-Cosimo . تقدمي ســـــتواصـــــل املنظمة ، "بيد االعمل يدً "وابإلضـــــافة إىل ذلك، من خالل ربط هذا اإلطار مببادرة

عاملية الألسواق لابستخدام توقعات  الديهالتخطيط االسرتاتيجي وحتليل السياسات  ا يف جمالالدعم لألعضاء لتعزيز قدراهت
يتعلق ابالجتاهات والتطورات  يف ماات البديلة هالســيناريو  وســُتجرى دراســات حماكاة الســتكشــاف أثر. وطنيةالقليمية و اإلو 

طار لتفعيل تعاو�ا واســـتخدامها إلوســـيجري اســـتكشـــاف املزيد من أنشـــطة تنمية القدرات هبدف دعم البلدان . املســـتقبلية
ذائية ذات اإلســـــقاطات املتوســـــطة األجل للســـــلع غري الغ يف جمالاملنظمة عملها قّوي وابإلضـــــافة إىل ذلك، ســـــت. النمذجة

 .ااألمهية الكبرية للعديد من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوً 

 النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة -ابء
ة ســــــــــســـــــــأعلى م ياملســــــــــتقبلتركيز عمله ســــــــــيواصــــــــــل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة  -52

تطبيق تكنولوجيــات مبتكرة هبــدف تعزيز القــدرات القطريــة واإلقليميــة  فضـــــــــــــــًال عن ،احلــامســة األمهيــةاملنهجيــات واألدوات 
جائحة عن األزمات الغذائية الوشـــــــــــيكة، مبا يف ذلك نقص األغذية بســـــــــــبب يف الوقت املناســـــــــــب وتدعيمها لتوفري حتليل 

 .لقة ابملناخعن األحداث املتعاجلوائح كما وغريها من  19-كوفيد

رصـــــــــد توفر األغذية احمللية ومتطلبات االســـــــــترياد يف لقدرات ال ســـــــــيجري تعزيز، 19-كوفيد  جائحةعلى خلفية و  -53
ســــلســــلة اإلمدادات وإمكانية احلصــــول على اخللل الالحقة باالت يتعلق حب يف ماالبلدان األكثر عرضــــة للخطر، ال ســــيما 

عن رصــد عمل شــبكات األمان وتنبيه اجملتمع الدويل إىل مشــاكل اجلوع احملتملة إلاتحة اختاذ إجراءات يف  األغذية، فضــًال 
  .الوقت املناسب

يتعلق ابألزمات النامجة عن الطقس، ســـــــــــــــيواصـــــــــــــــل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية  يف ماو  -54
والزراعة التعاون مع مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة لنشـــــــــر نظام مؤشـــــــــر اإلجهاد يف الزراعة على املســـــــــتوى 

من متكني املؤســـــــــــــســـــــــــــات الوطنية بغية لعمل يًدا بيد ارة ســـــــــــــيما يف البلدان ذات األولوية اليت حددهتا مباد القطري، ال
وســــتشــــمل . الكشــــف املبكر عن اإلجهاد املائي على احملاصــــيل وتوجيه إجراءات التخفيف املناســــبة يف الوقت املناســــب

اإلحصـــــــائي حتمال االوارزمية تقّدر تطوير خُ ي يف النظام العاملمن الفضـــــــاء املتضـــــــمنة حتســـــــينات أدوات رصـــــــد األرض 
كما ســيواصــل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة .  احملاصــيلزراعة جفاف طوال موســم  دوثحل

 .البلدان قدراتلتنمية دعمه  اأيضً 
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املســــاعدة بؤرة تركيز  حتليل أســــعار وبيا�ت املواد الغذائيةنظام أدوات نظام مؤشــــرات اإلجهاد الزراعي و تشــــكل و  -55
د نسخ قائمة حب ُتستخدمحيث  ،لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة لعدة بلدان النظام العامليالفنية اليت يقدمها 

وحيثما . تعزيز القدرات الوطنية يف جمال رصد الزراعة واألسواق والتحليل ألغراض اإلنذار املبكرعلى تدريب الى ذاهتا وجير 
املنهجيات املستخدمة  مباشرة يف البلدان، خيطط النظام العاملي لتعزيزهناك حاجة إىل دعم مباشر إلجراء تقييمات تكون 

أثناء البعثات املشـــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي لتقييم احملاصـــــيل واألمن الغذائي، ال ســـــيما من 
 .لعالية الدقة يف تقدير الغالمن الفضاء ألرض لخالل ز�دة استخدام صور رصد 

، وهي املختصةمشاوراهتا مع املنظمات ، جهودها الرامية إىل تعزيز رصد األمن الغذائيضمن ستواصل املنظمة، و  -56
بر�مج األغذية العاملي ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي واجمللس الدويل ديد ابلتح

عن معامالت املعونة الغذائية، مبا يف ذلك إمكانية إحياء النظام  للحبوب، هبدف وضــــــــــع نظام شــــــــــامل للرصــــــــــد واإلبالغ
 .الدويل ملعلومات املعونة الغذائية التابع لرب�مج األغذية العاملي

 جتارة األغذية والزراعة -جيم

املكاتب ســــــــتدعم شــــــــعبة األســــــــواق والتجارة  ،19-كوفيدائحة  يف إطار اســــــــتجابة املنظمة للتحد�ت املتعلقة جب -57
مخســـــة جماالت للمســـــاعدة وقد ُحددت ". معايري ســـــالمة التجارة واألغذية"اإلقليمية والقطرية يف فهم إمكا�ت ومعوقات 

) 3(إنشـــــــــاء شـــــــــبكات إقليمية؛ و ) 2(الزراعية وتقييم الســـــــــياســـــــــات التجارية؛ املنتجات حتليل جتارة ) 1: (ذات أولوية هي
تطوير وتعزيز و ) 5(توفري معلومات عن األســـــــــواق وإنشـــــــــاء نظم إنذار مبكر؛ و ) 4(املســـــــــاعدة يف جمال تيســـــــــري التجارة؛ و 

 .عمل عاملية وإقليمية واثئقذا الصدد هبوقد أعدت . القدرات الفنية يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية

مع ة ظماملن، تقوم جابةهلذه االســــــــتا ودعمً  19-كوفيدائحة  ابإلضــــــــافة إىل اســــــــتجابة منظمة األغذية والزراعة جلو  -58
منظمة التجارة العاملية إبعداد مذكرة تفاهم لرب�مج لتنمية القدرات يهدف إىل متكني البلدان من االســـــــــــــــتفادة من الفرص 

وســـــيؤدي هذا الرب�مج الشـــــامل . منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقيةمن  االتجارية وتســـــخري الفوائد الكاملة للتجارة، بدءً 
 جتّنبوبذلك اجملاالت املتعلقة ابلتجارة، على امتداد طيف كامل من وفعاليتها إىل ز�دة اتســــــــــاق أنشــــــــــطة تنمية القدرات 

 .جتزئة أنشطة املساعدة الفنية

. لتصـــــــديرتعزيز قدراهتم املتعلقة ابتفاقات التجارة الدولية وتعزيز فرص ا علىتســـــــاعد املنظمة األعضـــــــاء وف ســـــــو  -59
وســـــتشـــــمل األنشـــــطة الرئيســـــية وضـــــع حتليالت قائمة على األدلة وتبادل املعارف وتنمية القدرات الوطنية بشـــــأن املســـــائل 

 .الرئيسية املتعلقة ابلتجارة يف األغذية والزراعة، مبا يف ذلك املفاوضات التجارية اإلقليمية واملتعددة األطراف

وات ســياســاتية لتحليل ورصــد الســياســات التجارية والزراعية وآاثرها على بتزويد األعضــاء أبدملتزمة املنظمة إن و  -60
يف تنفيذ رصـــــــد الســـــــياســـــــات الزراعية على أســـــــاس مجع البيا�ت  وتشـــــــارك املنظمة. الغذائيةنظم الاألمن الغذائي الوطين و 

ع نطاق املشــروع التجرييب الذي ُأجري لســتة بلدان يف وقد وُ . ايً ونوع ايً وحتليلها كم  أورواب وآســيا الوســطى ليشــمل بلدا�ً ســّ
 أقاليمو  وميكن توسيع نطاق هذا النشاط ليشمل بلدا�ً . لتحديث البيا�ت واملؤشرات وتوسيع نطاق تغطية السلعو إضافية 
 .أخرى

ية وابلتعاون الوثيق مع شـــــعبة األغذية والتغذ الصـــــحية،الغذائية  اطســـــوء التغذية واألمنبالهتمام املتزايد إىل ا انظرً و  -61
على يف املنظمة وغريها من أصــــحاب املصــــلحة املعنيني داخل املنظمة وخارجها، ســــتعمق شــــعبة األســــواق والتجارة عملها 
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الروابط  حبثســــــعى إىل اســــــتكمال يو  املنتجات الزراعية والغذائيةرتكز العمل على جتارة يوســــــ. الروابط بني التجارة والتغذية
الغذائية والتغذية واستكشاف  اطكز على حتليل مسامهة التجارة يف األمنري س، كما بني التجارة والتغذية من منظور اقتصادي

 .املستهلكني على التجارة الدوليةودخل أتثريات أفضليات ابإلضافة إىل الروابط بني السياسات التجارية والتغذية، 

من ودعم البلدان  والغذائية عيةالزرا املنتجاتســــــــــتواصــــــــــل املنظمة بناء األدلة على االبتكار والتكنولوجيا لتجارة و  -62
أن تتيح هــذه ويُفرتض . ف مع التكنولوجيــات الرقميــة واالســـــــــــــــتفــادة منهــاهتيئــة بيئــة متكينيــة تســــــــــــــــاعــدهــا على التكيّ  أجــل

، وحتفيز االســـــــــتثمارات العامة واخلاصـــــــــة للتغلب على هذه املمكنةالتقييمات لواضـــــــــعي الســـــــــياســـــــــات حتديد االختناقات 
 .حتديد الفرص املتاحة لتجاوز الُنهج القائمةابإلضافة إىل االختناقات، 

 سالسل القيمة العاملية املسؤولة -دال
ســتدعم املنظمة الســلوك املســؤول يف األعمال التجارية والعناية الواجبة يف ســالســل القيمة الزراعية العاملية واحرتام  -63

يشـمل ل وضـع بر�مج عاملي لسـالسـل القيمة الزراعية املسـؤولة من خالوذلك املعايري البيئية واالجتماعية ومعايري احلوكمة، 
عتماد الالرب�مج ّوج وســـــــــري . ابلتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــادي ،أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املتعددين

األغذية والزراعة بشــأن توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي ومنظمة املؤســســات اخلاصــة يف أحناء العامل 
 .سالسل اإلمدادات الزراعية املسؤولة

إلجياد حلول للفواكه مباحثات أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين يف ســـــــالســـــــل القيمة ا أيضـــًــــ ســـــــتيســــــّـر املنظمة و  -64
النهوض ، مبا يف ذلك من خالل 19-كوفيدجائحة  مســـــــتدامة للمنتجني وغريهم من اجلهات الفاعلة املتضـــــــررة من أزمة 

املخاطر والصحة النباتية، ال سيما للسلع اليت تدعم التغذية وسبل عيش املزارعني من تقييم لعناية الواجبة القائمة على اب
 2021يف عام  رواتواخلضللفواكه وستدعم هذه األنشطة مشاركة املنظمة يف السنة الدولية . أصحاب احليازات الصغرية

 .تهاويف أنشطة متابع

ســــــتيســــــر املنظمة منابر أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين، مبا يف ذلك املنتدى العاملي للموز، ابإلضــــــافة إىل ذلك، و  -65
تعزيز الصــحة والســالمة املهنية و ) 2(ملســاواة بني اجلنســني يف مجيع ســالســل القيمة الزراعية العاملية؛ ابالنهوض ) 1( :هبدف

وخفض دعم اجلهود الرامية إىل قياس و ) 3(وسالسل القيمة؛ ة الصناعو رة االتجوالعمل الالئق يف  الكافية واألجور املعيشية
النهوض يهدف إىل  اجتريبيً  اذا الصـــــــــــــــدد، ســـــــــــــــتطلق املنظمة مشـــــــــــــــروعً هبو . انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف التجارة

لتخفيف من آاثر تغري املناخ يف قطاع املوز واســـــتكشـــــاف اســـــتخدام تكنولوجيا ســـــجل احلســـــاابت املوزّع كوســـــيلة لتمييز اب
  .يف أسواق التصدير ةمستدامزراعة املزروعة الفواكه 

على ســــــــالســــــــل اإلمدادات الزراعية وإعداد  19-كوفيدجائحة  آاثر عن ، ســــــــتواصــــــــل املنظمة إجراء حبوث اأخريً  -66
قدرة ســـالســـل إمداداهتا توطيد هية ملســـاعدة احلكومات على صـــياغة الســـياســـات واالســـرتاتيجيات الرامية إىل خطوط توجي

 .على مواجهة األوبئة والكوارث الطبيعية

 اجلماعات احلكومية الدولية املختصة ابلسلع -هاء
الغذائية، وال ســـــيما تلك اليت دعم الســـــلع غري على العمل  إدامة وتقويةهي ملنظمة اإحدى أولو�ت أمانة تتمثل  -67

 :وسيكون دعم املنظمة اجلماعات احلكومية الدولية على النحو التايل. ال تغطيها مؤسسات دولية أخرى
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يف نيودهلي اليت ســــــتســــــتضــــــيفها اهلند  املقبلةهتا دور يف  خدمة اجلماعة احلكومية الدولية املختصــــــة ابلشــــــاي )أ(
 .القيام أبنشطة بني الدورات االدعم أيضً وسيشمل . 2021خالل الربع األخري من عام 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة ابجلوت خدمة اجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة ابأللياف الصـــــلبة و  )ب(
بنغالديش يف دكا يف الربع األخري  هي ستستضيفذالاجتماعهما املشرتك املقبل يف والتيل واأللياف املماثلة 

 .القيام أبنشطة بني الدورات اعم أيضً وسيشمل الد. 2022من عام 

قررت جلنة مشــكالت الســلع خالل وقد . حســب االقتضــاء 3خدمة اجلماعات احلكومية الدولية األخرى، )ج(
جيب أن جتتمع "أن اجلماعات احلكومية الدولية غري تلك املذكورة أعاله  2014يف عام دورهتا الســــــــــــــبعني 
 ."فقط عند االقتضاء

 األخرى األساسيةاألنشطة  -واو

 الزراعية واحلوكمة العاملية،املنتجات جتارة األخرى املتصــلة أبســواق الســلع و  األســاســيةســتواصــل املنظمة أنشــطتها  -68
توفري الدعم الفين واملشــــــــاركة يف االجتماعات، عرب املشــــــــاركة يف عمليات جمموعة العشــــــــرين وجمموعة الســــــــبعة،  وابلتحديد

، ســــتقدم املنظمة 2021ويف عام . اليت تصــــدر كل ســــنتني" اق الســــلع الزراعيةحالة أســــو "إصــــدار مطبوعتها الرئيســــية عن و 
جملموعة العشـرين وغريها اإليطالية الدعم جملموعة العشـرين برائسـة مجهورية إيطاليا؛ وقد بدأت ابلفعل مشـاورات مع األمانة 

ل بق ذي سيصدرال 2022حالة أسواق السلع الزراعية لعام تقرير التحضريات إلصدار  ابشرتكما ،  من املنظمات الدولية
 . الدورة اخلامسة والسبعني للجنة مشكالت السلع

                                        
لبذور الزيتية والزيوت ابواجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة ، حلبوباباجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة و  ،ألرزّ املختصـــــة اباحلكومية الدولية ة اجلماع 3

واجلماعة  ،ملوز والفواكه االســــــــــــتوائيةابواجلماعة احلكومية الدولية املختصــــــــــــة ، للحوم ومنتجات األلباناب احلكومية الدولية املختصــــــــــــةواجلماعة والدهون، 
 .حلمضياتاب احلكومية الدولية املختصة


