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أول -مقدمة
ألف -معلومات أساسية عن نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية وهيكله
أطلق نظام املعلومات املتعلقة باألسو و و و ووا الزراعية (النظام) من قبل جمموعة العشو و و و ورين حتت الرئاسو و و و وة الفرنس و و و ووية
-1
i
كرد
يف يونيو/حزيران  2111ض و و و و و وومن إطار ختة العمل بش و و و و و ووعن تقل أس و و و و و ووعار األغذية والزراعة .وقد جاءت املبادرة ّ
على حاالت االرتفاع املفاجئ يف األس و و ووعار ،وتقلبات األس و و ووعار الدولية للس و و وولع ال ذائية األس و و وواسو و و وية اليت كش و و ووفت عددا
من مواطن الض و ووعظ يف نظو معلومات الس و ووو  ،ويف تنس و وويق اإلجراءات واسو و وتجابات الس و ووياس و ووات .وقد تض و وومنت نقا
الض و و و و و ووعظ :نقص البيانات واملعلومات احملدثة والقابلة للوثو هبا بشو و و و و و ووعن إنتا احملا و و و و و وويل واسو و و و و و وتخدامها وخمزوناهتا
وإتاحة تصديرها.
وقد عقد النظام اجتماعه االس ووتهال يومي  11و 11س ووبتمرب/أيلو  2111لدى منظمة األمو املتحدة لألغذية
-2
والزراعة (املنظمة) يف روما ،واختتو باعتماد اختص و ووا و ووات النظام iiوالئحته الداخلية iii.وانتخ االجتماع فرنس و ووا رئيس و ووة
أوىل للنظام والسيد  Abdolreza Abbassianمن منظمة األغذية والزراعة ،أمينا له.
وقد كلّظ النظام بر وود حالة العرو والتل للسوولع ال ذائية األسوواسووية (أي القمح والذرة واألرز وفو الصووويا)
-3
على مستوى العامل وبتشجيع التنسيق بني السياسات حينما تشري األسوا العاملية إىل ارتفاع خماطر األمن ال ذائي .وأدى
هذا اهلدف املزدو إىل تعسيس جمموعتني ضمن النظام مها:
( )1اجملموعة املعنية باملعلومات عن األس ووا ال ذائية العاملية ،واملؤلفة من خرباء تقنيني من البلدان املشوواركة يف النظام
وهي تعىن بتجميع معلومات ذات لة عن السو والسياسات.
( )2ومنتدى االس و و ووتجابة السو و و وريعة املكون من مثلني رفيعي املس و و ووتوى للبلدان املش و و وواركة يف النظام وهو يعىن بتيس و و ووري
املناقشات بشعن السياسات يف الفرتات اليت يتخللها انعدام اليقني يف األسوا  ،هبدف تعزيز تنسيق السياسات.
وحتظى كل من اجملموعتني بدعو األمانة املشو و و و وورتكة بني الوكاالت اليت تسو و و و ووتضو و و و وويفها املنظمة يف و و و و ووعبة التجارة
-4
واألس و و ووا لديها ،واليت تتعلظ بدورها من عدة منظمات وأجهزة دولية 1.وخيض و و وع عمل األمانة إىل جلنة توجيهية ترأسو و ووها
املنظمة.
ومن أجل ضمان أن متثّل البلدان املشاركة يف النظام نسبة كبرية من أسوا األغذية العاملية ،دعا أعضاء جمموعة
-1
العش ورين وإسووبانيا (باعتبارها عض ووا دائما يف جمموعة العش ورين بصووفة مراق ) سووبعة بلدان إضووافية إىل املشوواركة يف النظام.
وتلك البلدان هي مجهورية مص وور العربية وكازاخس ووتان ونيجرييا والفلبني وتايلند وأوكرانيا وفييت نام .وإن البلدان الو و و و و و و و و 22
 1إىل جان املنظمة ،تضو األمانة حاليا الصندو الدو للتنمية الزراعية ،وجملس احلبوب الدو (الذي انضو إليها يف عام  ،)2012والفريق املعين بر د
األرو (الذي انضو إليها يف عام  ) 2016ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ومؤمتر األمو املتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األغذية العاملي،
وجمموعة البنك الدو  ،ومنظمة التجارة العاملية ،واملعهد الدو لبحوث السياسات ال ذائية ،والفرقة الرفيعة املستوى املعنية بالتصدي ألزمة األمن ال ذائي
يف العامل التابعة لألمو املتحدة.
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املش وواركة يف النظام (حيّ ميثّل االحتاد األورويب مجلة دوله األعض وواء) متثّل يف جمموعها  21يف املائة على األقل من اإلنتا
العاملي للمحا يل اليت يشملها النظام.

ثانيا -إطار نتائج نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية
يسرت د عمل األمانة بربنامج جامع ivيش ّكل إطارا اسرتاتيجيا ألنشتة النظام ،مبوافقة البلدان األعضاء يف النظام
-1
واللجنة التوجيهية لألمانة.
ومتا يا مع اختصا ات النظام ،يتمثل هذا العمل يف تعزيز جودة وإتاحة البيانات واملعلومات املتعلقة باألسوا
-7
العاملية للس و و وولع األربع اليت يش و و ووملها النظام وحتليل حالة األسو و و ووا العاملية وتوقعاهتا والض و و وولوع يف أنش و و ووتة بناء القدرات
على املس ووتوى القتري وتعزيز احلوار يف جما الس ووياس ووات بني املش وواركني يف النظام ،وال س وويما خال فرتات انعدام اليقني
يف السو .
-2

وإلطار نتائج النظام للفرتة  2112-2111مخسة أهداف رئيسية هي:
(أ) جمع المعلومات المتاحة عن األسواق والسياسات ،مبا يف ذلك بناء  3قواعد بيانات تعاونية ألر دة السلع
واملعلومات عن السووياسووات وأسووعار السووو  ،و وويانتها وحتسووينها املتوا وول .أما املخرجات الرئيسووية فهي قاعدة
البيانات اخلا ة بالسو التابعة للنظام وقاعدة البيانات اخلا ة بالسياسات التابعة للنظام وحتديّ تسلسالت
حمددة لألس و و و و و ووعار تابعة ألداة ر و و و و و وود أس و و و و و ووعار األغذية وحتليلها التابعة للن ظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر
عن األغذية والزراعة.
(ب) ووض ع ع ع ععع منرجيات ومصلع ع ع ع عرات ات ع ع ع ععلة من خال البحوث بش و و و و ووعن تقدير إنتا احملا و و و و وويل وخمزوناهتا
واسو و ووتخدامها ،وكذلك حو حمركات السو و ووو والسو و ووياسو و ووات ،لتكوين فهو أفضو و وول لتتورات األس و و ووا العاملية.
وتتضو وومن املخرجات الرئيسو ووية منهجية متوائمة من أجل مجع أر و وودة السو وولع اخلا و ووة بالنظام وبوابة املؤ و ورات
التابعة للنظام فضال عن عدة دراسات حبثية (انظر قائمة الوثائق أدناه).
( ) وتعزيز نظم معلومات الس ع ععوق لد البلدان المش ع ععار ة عرب توفري ختو توجيهية ومواد تدريبية ودعو مبا و و وور
إىل جهات االتص و و و و ووا الوطنية وغريها من أ و و و و ووحاب املص و و و و وولحة ،لتوليد معلومات جيدة عن الس و و و و ووو وتتبيق
منهجيات ومؤ و و و و ورات جديدة .وحتت هذا اهلدف ،اض و و و ووتلعت األمانة بعمليات تباد متوا و و و وولة (عرب اهلاتظ
أو الربيد اإللكرتوين أو الزيارات الش و و و ووخص و و و ووية) مع جهات االتص و و و ووا التابعة للنظام ،للحص و و و ووو على البيانات
اليت يرفعوهنا بوترية و و ووهرية ،ومش و و ووروعني متعددي الس و و وونوات لبناء القدرات (يس و و ووتهدفان اهلند ونيجرييا والفلبني
وتايلند) من أجل حتسووني نظو مجع البينات ور وودها ،وبرنامج تباد مع مشوواركني حمددين يف النظام (يسووتهدف
الصو و ووني واهلند وإندونيس و و ويا وكازاخسو و ووتان وجنوب أفريقيا وتايلند وفييت نام) من أجل تدري جهات االتصو و ووا
على جتميع أر دة السلع اخلا ة بالنظام.
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(د) ونشععر المعلومات من أجت تيسععين ععنع السععياسععات عرب مسوواعدة ووانعي السووياسووات وأ ووحاب املصوولحة
اآلخرين يف تقييو حالة السو ووو العاملية وتوقعاهتا تقييما أفضو وول .وتتضو وومن املخرجات الرئيسو ووية مر و وود األس و ووا
التابع للنظام  AMIS Market Monitorواجتماعني يف الس و و و و و وونة للمجموعة املعنية باملعلومات عن األس و و و و و ووا
ال ذائية العاملية وفعاليات متنوعة للتوعية من تنظيو األمانة (انظر قائمة الفعالية أدناه).
(ه) وتشععجيع اليوار لد مجال السععياسععات عرب ض وومان عمليات تباد منتظمة بني املش وواركني يف النظام وتقاس ووو
يسرهتا اجتماعا واحدا يف السنة
املعارف وأفضل املمارسات .وتتضمن املخرجات الرئيسية اليت نظمتها األمانة أو ّ
ملنتدى االسووتجابة الس وريعة للنظام واحلوار غري الرمسي يف جما السووياسووات بني املشوواركني يف النظام حبا انعدام
اليقني يف األسوا وعمليات التباد يف ما بني البلدان بشعن مسائل تقنية حمددة.
وقد قدمت األمانة بانتظام تقارير مرحلية عن عملياهتا إىل اجملموعة املعنية باملعلومات عن األسو و و و و و ووا ال ذائ ية
-2
العاملية وإىل منتدى االس و و ووتجابة السو و و وريعة التابع للنظام .وباإلض و و ووافة إىل ذلك ،أجري تقييمان مس و و ووتقالن vملش و و وواريع مولة
من مصادر خارجيّة ،وجد كالمها أ ّن عمل النظام ذو أمهية عالية جدا وجودة متازة.
 -11وأخريا ،أجرت األمانة اسووتتالعني لرأي املسووتخدمني بشووعن متبوعها الرئيسووي ،أي .AMIS Market Monitor
فعكد االستتالعان على أمهية التقرير يف ر د األسوا العاملية لألغذية.

ثالثا -األنشطة والمخرجات
 -11لدى تنفيذ برنامج عمل النظام ،سووامهت املنظمات األعضواء يف األمانة يف تتبيق املبادرة عرب تقدمي الدعو العيين
(الووذي يق و ّدر حبوا  1.1ماليني دوالر أمريكي ،ومعظم ووه من وقووت املوافني ،والبني ووة التحتي ووة لتكنولوجي ووا االتص و و و و و و ووا
واخلدمات اللوجس و ووتية لالجتماعات منذ عام  ،)2111واملس و ووامهات املالية (اليت بل ت قيمتها اإلمجالية  1.1ماليني دوالر
أمريكي اعتبووارا من ينوواير/كووانون الثوواين  .)2112وقوود دعمووت البلوودان املش و و و و و و وواركووة أيض و و و و و و ووا العموول عرب انتووداب موافني
(بقيمة تقدر حبوا مليون ( )1دوالر أمريكي) وعرب توفري متويل للمشاريع (تبلغ قيمته اإلمجالية  1.7ماليني دوالر أمريكي
اعتبارا من يناير/كانون الثاين  .)2112ومن بني البلدان الس و و و و و ووتة اليت ق ّدمت الدعو املا  ،وافقت أربعة بلدان على جتميع
مواردها ضمن حساب أمانة متعدد املاحنني خلفض التكاليظ اإلدارية وتيسري التختيط األطو أجال.

ألف -الجتماع والفعاليات
 -12تقوم أموانوة النظوام بعقود أنواع عودة من الفعواليوات .وهي مكلّفوة بعقود اجتمواعني يف السو و و و و و ونوة للمجموعوة املعنيوة
باملعلومات عن األسوا ال ذائية العاملية ،يقامان عادة لدى املقر الرئيسي للمنظمة يف روما .وتنظّو األمانة كذلك اجتماعا
واحدا على األقل يف السوونة ملنتدى االسووتجابة السوريعة بالتعاون الوثيق مع رئيسووه .ويف ما عدا هاتني الفعاليتني املنتظمتني،
تعقد األمانة أنواعا خمتلفة من ندوات البحوث واجتماعات اخلرباء وحلقات العمل التدريبية.
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وقد نظّمت األمانة االجتماعات والفعاليات التالية منذ إنشاء النظام يف عام .2111

المجموعة المعنية بالمعلومات عن األسواق الزراعية العالمية:


الدورة األوىل 11-2 :فرباير /با  ،2112روما
الدورة الثانية  4-2أكتوبر/تشرين األو  ،2112روما



الدورة الثالثة 24-23 :أبريل/نيسان  ،2113باريس
الدورة الرابعة  2-1أكتوبر/تشرين األو  ،2113روما





الدورة اخلامس و و و ووة 21-21 :مايو/أيار  ،2114مكس و و و وويكو
سييت
 الدورة السادسة 11-2 :أكتوبر/تشرين األو ،2114
روما








الدورة السابعة 11-14 :مايو/أيار  ،2111روما
الدورة الثامنة 21-12 :أكتوبر/تش و و ورين األو ،2111
ميالنو
الدورة التاسعة 23-22 :يونيو/حزيران  ،2111روما
الدورة العا و و و وورة 7-1 :أكتوبر/تش و و و ورين األو ،2111
روما
الدورة احلادية عش و و و وورة 23-22 :يونيو/حزيران ،2117
روما
الدورة الثانية عش وورة 13 :نوفمرب/تشو ورين الثاين ،2117
جنيظ

منتدى الستجابة السريعة التابع للنظام:





الدورة األوىل 11 :أبريل/نيسو و و و ووان  ،2112مكسو و و و وويكو
سييت
الدورة الثانية 21 :فرباير /و و و و و ووبا  ،2113وا و و و و و وونتن
العا مة.
الدورة الثالثة 1 :مارس/آذار  ،2114كانبريا



الدورة الرابعة  27-21مارس/آذار  ،2111لندن



الدورة اخلامس و و و و ووة 11 :مارس/آذار  ،2111وا و و و و و ونتن
العا مة
الدورة السادسة 27 :فرباير /با  ،2117برلني



ندوات البيوث واجتماعات الخبراء وحلقات العمت التدريبية المتعلقة بالنظام:










حتسني بيانات األرز يف تايلند والفلبني 17-11 :ديسمرب/كانون األو  ،2113بانكوك
اجتماع اخلرباء املعين بقياس املخزونات 21 :نوفمرب/تشرين الثاين  ،2114لندن
حلق ووات عم وول ت وودريبي ووة حو توثيق البي ووان ووات ومع ووايري حفظ الوث ووائق وأدواهت ووا 1:ديس و و و و و وومرب/ك ووانون األو 2114
و 21مايو/أيار  ،2111أبوجا
حتسني بيانات األرز يف تايلند والفلبني 4-3 :ديسمرب/كانون األو  ،2114مانيال
ثالث حلقات تدريبية حو حتسووني الو ووو إىل البيانات القائمة ،من خال تصووميو وتنفيذ سووياسووة لالطالع السووهل
على البيانات يف نيجرييا :من  22يناير/كانون الثاين إىل  1فرباير /با  ،2111أبوجا
تدري املوافني املناس ووبني من الوكاالت على مس ووتوى االحتاد والواليات يف نيجرييا حو أدوات  SDMXومارس وواهتا:
 14-13مايو/أيار  ،2111أبوجا
تعزيز معلومات األسوا الزراعية يف بن الديش 31 :يونيو/حزيران  ،2111داكا
حلقة عمل اخلرباء حو قياس املخزون واستخدامه يف الصني 7-1 :يوليو/متوز  ،2111بيجني
حلقة عمل تدريبية حو إنتا أسعار السو للسلع الزراعية 2-1 :أكتوبر/تشرين األو  ،2111أبوجا
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حلقة عمل اخلرباء بشعن مؤ رات السو  13-12 :فرباير /با  ،2111وا نتن العا مة
حلقة العمل النهائية حو حتسووني إحصووائيات أس ووا األرز يف تايلند والفلبني 21-23 :نوفمرب/تش ورين الثاين ،2111
بانكوك
األداة اجلوالة جلمع البيانات عن أسعار السو  7-4 :أبريل/نيسان ،أبوجا
النهج واملنهجيات من أجل ر د احملا يل وتوقع اإلنتا  21-21 :مايو/أيار  ،2111داكا
الذكاء اال تناعي جلمع معلومات عن السو  14 :نوفمرب/تشرين الثاين  ،2117جنيظ






باء-

التقارير والدراسات

 -14ب ض النظر عن متبوعوواهتووا املنتظمووة مثوول  AMIS Market Monitorالووذي يصو و و و و و وودر  11مرات يف السو و و و و و ونووة،
أو التقارير املرحلية وتقارير الر و و و و و و وود اليت تصو و و و و و وودر بني الفرتة والفرتة ،تع ّد أمانة النظام وثائق لالجتما عات يف كل دورة
من دورات اجملموعة املعنية باملعلومات عن األس و و و ووا الزراعية العاملية ومنتدى االس و و و ووتجابة الس و و و وريعة .وتلك الوثائق متاحة
2
للمشاركني يف االجتماعات من خال موقع إلكرتوين غري متاح للعموم.
 -11باإلض و و ووافة إىل ذلك ،أطلقت األمانة عدة وثائق حبثية وختو توجيهية واس و و ووتعراض و و ووات ملؤلفات ميكن االطالع
عليها عرب املوقع اإللكرتوين العام للنظام .وترد القائمة الكاملة أدناه.














2

استعراو الت يريات يف األسعار احمللية للحبوب خال حاالت االرتفاع احلاد لألسعار العاملية (نوفمرب/تشرين الثاين )2111
أسوا األسهو املستقبلية تشري إىل الت يري :تفسري سلوك األسعار (نوفمرب/تشرين الثاين )2111
نس و و و اسو و ووتخدام املخزونات باعتبارها من مؤ و و ورات االنكشو و وواف على االرتفاع احلاد لألسو و ووعار يف األس و و ووا العاملية
للحبوب (أكتوبر/تشرين األو )2112
ت يري هيكلي يف األسهو املستقبلية الزراعية؟ (أكتوبر/تشرين األو )2113
احملسنة لتقييو خمزونات األغذية (نوفمرب/تشرين الثاين )2113
املنهجية ّ
اإلدما املش و و و و و وورتك غري اخلتي يف نظام ال ذاء-اإليثانو -الزيت :أدلة من مناذ تص و و و و و وووي ختع املوجهات االنتقالية
السلسة (ديسمرب/كانون األو )2113
حتسني تقديرات استخدام األعالف :البيانات واملنهجيات والتحديات :تقرير حتديد النتا العاملي ودراسات احلاالت
القترية (أبريل/نيسان )2114
تقرير بشعن تقييو البيانات يف نيجرييا (مايو/أيار )2114
القياسات املعيارية الدولية للسلع وأسعار املنتجني (أكتوبر/تشرين األو )2114
توقع غال احملا يل :اجلوان املنهجية واملؤسسية (فرباير /با )2111
وضع جمموعة من مؤ رات اإلنذار املبكر لألسوا العاملية (مارس/آذار )2111
اخلتو التوجيهية لتصميو مسوح خمزونات احلبوب وتنفيذها (مارس/آذار )2117
تقدير أمنا التقلبات يف احملا يل ال ذائية (مارس/آذار )2117
للحصو على بيانات تسجيل الدخو يرجى االتصا بعمانة النظام ()AMIS-Secretariat@fao.org
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بناء نظو املعلومات لألسوا الزراعية  -استعراو للمؤلفات (يونيو/حزيران )2117
املمارسو و و ووات وختوات التقدم األخرية لتوقعات غال احملا و و و وويل اخلا و و و ووة بالنظام على مسو و و ووتوى املزرعة وقتع األرو
الفردية :استعراو (يوليو/متوز )2117
دليل أر دة العرو والتل (نوفمرب/تشرين الثاين )2117

رابعا -اإلنجازات الرئيسية
 -11تعسو و و و ووس النظام للحد من احتما نشو و و و وووء أزمات على مسو و و و ووتوى األسو و و و ووعار ال ذائية ،ومن تعثري تلك األزمات.
ويف غياب أي اضو و ووترابات رئيسو و ووية يف السو و ووو منذ إطال هذه املبادرة ،يصو و ووع طبعا اجلزم ما إذا كان النظام قد حقق
هذا اهلدف أم ال .ولكن مثة إ و و ووارات إىل تعثري ملتّظ مكن مارسو و ووه النظام على األس و و ووا  .ويناقش هذا اجلزء اإلجنازات
الثالثة الرئيسية اليت تعتربها األمانة ومراقبو األسوا اآلخرون ذات أمهية رئيسية.

ألف -تعزيز بيانات األسواق
 -17من املسلّو به أ ّن املعلومات بشوعن حالة العرو والتل للسلع ال ذائية الرئيسية على مستوى العامل موجودة قبل
إنش و و وواء النظام .ولكن البيانات اليت نش و و وورها املزودون الرئيس و و وويون ملعلومات األس و و ووا العاملية (أي املنظمة ،وجملس احلبوب
الدو ووزارة الزراعة األمريكية) قد كانت غري متس و و و و ووقة يف حني وحىت متناقض و و و و ووة يف حني آخر .ومن خال العمل الوثيق
مع مزودي البيانات هؤالء ،مت ّكن النظام من أن حي ّسو و و ون تدرجييا موثوقية البيانات املتاحة ،والدليل على ذلك التقارب العام
بني املؤ رات الرئيسية.
 -12ويربز هذا التقارب بوجه خاص يف ما يتعلق باملعلومات عن املخزونات ،حيّ تدنت الفوار بني املصو و و و و و ووادر
املختلفة بدرجة ملحواة .ولكن الس و و و و و ووعي إىل حتقيق املزيد من التقارب ال يعين أن األرقام س و و و و و ووتتتابق متاما يف النهاية.
وإن إحدى حس و وونات النظام تتمثل يف زيادة التش و وواور من أجل عرو الفوار املتبقية بش و ووكل و وريح ،و و وورح ملا وجهات
النظر املختلفة تلك تش ّكل تقييما احلا حلالة األسوا العاملية.

باء-

تعزيز القدرات الوطنية

 -12من املتفق عليه أن النظام قد مارس أعظو األثر على تعزيز القدرات الوطنية يف ر وود أس و ووا األغذية .وبالنس ووبة
إىل بعض البلدان املش وواركة يف النظام ،فمن مفهوم أر وودة العرو والتل حبد ذاته كان جديدا ،ولذا فقد اس ووتفادت تلك
البلدان استفادة ملحواة من التوجيهات اليت تلقتها بشعن البيانات اليت قدمتها بوترية هرية ،فضال عن األنشتة التدريبية
اهلادفة .وقد قامت بلدان أخرى ذات نظو ر و و و وود قائمة أ و و و ووال بتوسو و و وويع نتا حتليلها من املسو و و ووتوى الوطين إىل العاملي،
مثال لتقييو وضعها يف األسوا العاملية كجهات مستوردة لألغذية أو مص ّدرة هلا.
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 -21وتتض و و وومن األمثلة احملددة االحتاد الروس و و ووي وأوكرانيا اللذان حس و و وونا أر و و وودة الس و و وولع لديهما حتس و و ووينا كبريا وقيام
إندونيسو و وويا بتعديل توقعاهتا إلنتا الذرة واكتسو و وواب الصو و ووني فهما أفضو و وول حلالة اإلمدادات لديها وتتبيق جنوب أفريقيا
تقييما منتظما حلالة السو يف البالد وبدء االحتاد األورويب بمنتا أر دة هرية استجابة ال رتاطات النظام.
 -21وباإلضو و و و ووافة إىل ما تقدم ،فم ّن التعاون بني جهات االتصو و و و ووا الوطنية للنظام والنظراء لدى الفريق املعين بر و و و و وود
عزز استيعاب معلومات السواتل لتحسني الر د الزراعي ،وكندا خري مثا على ذلك.
األرو ،قد ّ

جيم -لبكة ثقة
 -22لعل النقتة األهو هي أ ّن النظام قد بىن و و ووبكة ثقة بني البلدان املنتجة واملس و و ووتهلكة الرئيس و و ووية للس و و وولع ال ذائية.
وقد ت ّري عدد قليل من جهات االتصووا منذ تعسوويس النظام ،لذا فمن جمموعة مثلي البلدان نفسووها قد التقت مرات عدة
حس اجلماعة واهلدف املشرتك.
على املستويني التقين والسياسي األمر الذي ّ
عزز ّ
 -23وقد امتحنت الش و ووبكة بعيد تعس و وويس النظام حني ض و وورب جفاف مفاجئ أمريكا الش و وومالية يف عام  2112مؤديا
إىل اخنفاو حاد يف غلة الذرة وفو الص و و ووويا ،فيما أثارت الظروف احلارة واجلافة يف أوروبا اجلنوبية و و وواغل بش و و ووعن غال
القمح .ونظرا إىل أمهية اإلقليمني املذكورين ألس و و و و و ووا األغذية العاملية ،خش و و و و ووي العديد من املراقبني أزمة أخرى ألس و و و و ووعار
األغذية .ولكن ،بعكس ما حص و و و وول يف املوس و و و ووو  2112/2117متكنت البلدان من االس و و و ووتعانة بالنظام لكي يوفر منتدى
لتحليل حالة الس وو ومناقشووة االسووتجابات املالئمة .وعلى الرغو من الض و و اليت متت مارسووتها على جمموعة العش ورين
حلفزها على اختاذ إجراءات ،فمن املش و و و و و وواركني يف النظام قرروا عدم عقد اجتماع طار العتبارهو أنه س و و و و و وويفاقو من زعزعة
األس و و ووا  .واختذ النظام كذلك موقفا ضو و وود اختاذ التدابري املتسو و وورعة يف جما السو و ووياسو و ووات اليت كانت قد فاقمت األزمات
يف املاض ووي على غرار فرو احلظر على الص ووادرات .وقد أثبتت حادثة  2112أن النظام قادر على تاليف انعدام االس ووتقرار
يف السو .

خامسا-

الخطوات المقبلة

 -24على مر السوونوات السووت املاضووية ،اكتس و النظام اعرتافا واسووعا بكونه منتدى مرجعيا ملعلومات السووو واحلوار
بش و ووعن الس و ووياس و ووات .والدليل على ذلك الدعوات املتكررة اليت تلقاها النظام كي يوس و ووع ت تيته فتش و وومل الس و وولع ال ذائية
األخرى وأن يو ّس و و وع واليته حىت ،مثال عرب إدرا ر و وود التدفقات التجارية املادية للس و وولع ال ذائية خال الظروف التجارية
اهلامة اسرتاتيجيا ،يف برنامج عمله.
 -21ويف حني أن النظام قد خيوو مسو و ووارات عمل جديدة ،فمن تعزيز التعاون مع البلدان ويف ما بينها سو و وويبقى جما
الرتكيز األهو .وال ميكن للنظام أن ينجح إال إذا بقي أ ووحاب املصوولحة كافة ملتزمني مثال عرب مشوواركة معلومات منتظمة
عن السو والسياسات واملشاركة يف اجتماعات النظام واملسامهة بنشا يف بكة الثقة .وإن أمانة النظام وكافة منظماهتا
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األعض و وواء مس و ووتعدة لتلبية احتياجات البلدان وتوقعاهتا ،وهلذا الس و ووب فهي تنظر يف عدد من خيارات التمويل مع جهات
ماحنة حمتملة ب ية دعو املبادرة.

المراجع
i

ختة عمل جمموعة العشرين بشعن تقل أسعار األغذية والزراعة

outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/2011--www.amis

agriculture-plan-en.pdf

 iiاختصا ات النظام:
outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Inception_meeting/AMIS_TERMS_OF_REFERENCE.pdf-www.amis
 iiiالالئحة الداخلية للنظام:
www.fao.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Inception_meeting/AMIS_RULES_OF_PROCEDURE.pdf

 ivوثيقة الربنامج اجلامع للنظام:
outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Secretariat/AMIS_Multi_Donor_Trust_Fund_Document_upated_2 -www.amis
017.pdf

 vتقييو مشروع نظا م املعلومات املتعلقة باألسوا الزراعية "تعزيز نظو معلومات األسوا الزراعية على املستوى العاملي ويف بلدان خمتارة ،بواستة
الوسائل املبتكرة والتكنولوجيا الرقمية" www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1099034/ :وتقييو الشراكة من
أجل النظام :مرفق املنح اإلمنائية :سيتاح قريبا على املوقع www.fao.org/evaluation

