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لجنة مشكالت السلع
الدورة الثانية والسبعون
روما 28 - 26 ،سبتمبر/أيلول

2018

المواضيع الرئيسية لإلصدار المقبل من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية
موجز
وافقت جلنة مشكالت السلع (اللجنة) يف دورهتا احلادية والسبعني عام  2016على "مواءمة دورة إنتاج تقرير
حالة أسواق السلع الزراعية مع دورة اجتماعات اللجنة ،وأوصت بالتوسع يف مناقشة املوضوع الرئيسي هلذا التقرير خالل
الدورات املقبلة للجنة" .وتعرض هذه الوثيقة ثالثة مواضيع رئيسية مقرتحة لإلصدار املقبل من تقرير حالة أسواق السلع
الزراعية لكي تنظر فيها اللجنة.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف املواضيع الرئيسية املقرتحة لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2020وتقدمي
املشورة بشأهنا لكي ينظر فيها املدير العام ويتخذ قرارا بشأهنا.
وقد ترغب اللجنة يف اقرتاح مواضيع رئيسية إضافية للتوسع يف مناقشتها والنظر فيها.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد بوبكر بن بلحسن
أمني جلنة مشكالت السلع
الربيد اإللكرتوينboubaker.benbelhassen@fao.org :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أول -مقدمة
ناقشت اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني ( 6-4أكتوبر/تشرين األول  )2016تقرير حالة أسواق السلع الزراعية
-1
ووافقت على مواءمة دورة إنتاج التقرير مع دورة اجتماعات اللجنة .وأوص تتت اللجنة أيض تتا بالتوس ت تع يف مناقش تتة املوض تتوع
الرئيسي هلذا التقرير خالل الدورات املقبلة للجنة.
وقد انصب تركيز تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2018على جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن
-2
الغذائي ومت نشره يف  14سبتمرب/أيلول  2018وفقا لقرار اللجنة مبواءمة دورة إنتاج هذا املطبوع الرئيسي مع دورة اجتماعات
اللجنة .ومحل اإلصدار السابق هلذا التقرير الذي مشل دورة اإلنتاج لعامي  2015و 2016عنوان "التجارة واألمن الغذائي:
حتقيق توازن أفضل" .وتناولت التقارير السابقة املواضيع الرئيسية التالية :أسعار األغذية واألزمة الغذائية ()2009؛ والتجارة
الزراعية وجولة مفاوضات الدوحة ( .)2006وتناول تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2004مسائل واسعة النطاق
تتعلق بتجارة املنتجات الزراعية وأسواقها مبا فيها شروط التبادل التجاري وفواتري استرياد األغذية وإيرادات التصدير
واالجتاهات الطويلة األجل.
وتعرض هذه الوثيقة ثالثة مواضتتيع رئيستتية مقرتحة لإلصتتدار املقبل من التقرير الذي ستتيتن نشتتره يف عام :2020
-3
( )1ست ت ت تتالست ت ت تتل القيمة الزراعية العاملية :القياس والست ت ت تتياست ت ت تتات؛ ( )2وأمناط جتارة املنتجات الزراعية :حتليل است ت ت تتتش ت ت ت ترايف؛
( )3واالبتكارات يف األسواق الزراعية الشاملة.

ثانيا -سالسل القيمة الزراعية العالمية :القياس والسياسات
حتدد سالسل القيمة العاملية يف يومنا هذا بشكل متزايد معامل االقتصاد العاملي .وميكن لسالسل القيمة العاملية
-4
ال سيما يف قطاع األغذية الزراعية أن توفر نقطة دخول للمنتجني يف العامل النامي للمشاركة يف األسواق الدولية .ويعترب
هذا حامسا يف املقابل لتحقيق التنمية االقتصادية ال سيما يف البلدان النامية اليت تتمتع بقطاعات زراعية كبرية .وميكن لنشوء
سالسل القيمة العاملية أن يؤثر بشكل كبري على األسواق الزراعية مما يدث تغيريات هيكلية يف جتارة املنتجات الزراعية
الدولية .وأدى التنسيق العمودي الوثيق أكثر بني املنتجني واجملهزين وجتار التجزئة على شكل اتفاقات تعاقدية
أو ضمن شركات متكاملة على حد سواء إىل در مكاسب ملحوظة يف الكفاءة .ومع نشوء شركات متعددة اجلنسيات،
أصبحت سالسل القيمة العاملية معززة أكثر فأكثر ال سيما يف قطاع بيع األغذية بالتجزئة مع ما لذلك من تداعيات
على امتداد السلسلة.
وتوفر سالسل القيمة العاملية إمكانيات هائلة لتحقيق التنمية .ويوفر بدوره الطلب املتزايد على املنتجات الغذائية
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الزراعية العالية القيمة الذي يعتمد على الصادرات فرصة للبلدان املنخفضة الدخل لتوسيع نطاق صادراهتا وتنويعها .ويعد
ذلك بإمكانية اتباع نظن إنتاج كثيفة االستخدام لليد العاملة اليت تتمتع بقيمة أساسية عالية للتطور باعتبارها جزءا من
سالسل القيمة العاملية مما يساهن يف احلد من الفقر .وتؤدي أيضا املشاركة يف سالسل القيمة العاملية إىل نقل التكنولوجيا
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والرساميل مع تشجيع اإلنتاجية وحتسني االمتثال للمعايري وختفيض تكاليف املعامالت .إال أن سالسل القيمة العاملية
تنطوي أيضا على خماطر وال سيما يف ما يتعلق بقدرة املزارعني األسريني أصحاب احليازات الصغرية والعمال الريفيني على
املقايضة مقارنة مع الشركات املتعددة اجلنسيات.
وتعترب البيئة السياساتية حامسة لبلد ما لتحقيق الطاقات اإلمنائية ل سالسل القيمة العاملية .وميكن للمناقشة بشأن
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آثار سالسل القيمة العاملية والتداعيات السياساتية ذات الصلة بناء على األدلة بشأن مشاركة البلدان املتقدمة والنامية يف
س ت تتالس ت تتل القيمة العاملية الزراعية فض ت تتال عن دراس ت تتات احلالة بش ت تتأن س ت تتلعة معينة أن توفر آراء وافية بش ت تتأن إمكانية إدماج
املزارعني أصتحاب احليازات الصتغرية يف األستواق وحتقيق النمو االقتصتادي واالستتثمار يف التجهيز الزراعي ومستار التحول
اهليكلي يف البلدان النامية.
وس ت تتو يكون حتليل التجارة الدولية من خالل س ت تتالس ت تتل القيمة العاملية الذي من املمكن أن يقدمه تقرير حالة
-7
أس تواق الس تتلع الزراعية لعامي  2121-2102بغية دراس تتة االجتاهات احلالية يف األس تواق الزراعية العاملية مناس تتبا من حيث
التوقيت .وحاولت حبوث أجريت حديثا أن توفر آراء بش ت تتأن دور العوامل الس ت تتياس ت تتاتية يف املش ت تتاركة يف س ت تتالس ت تتل القيمة
العاملية .1ويعترب إجراء حتليالت إضتتافية عملية طموحة قد تفيد بشتتكل ملحوا املناقشتتات الستتياستتاتية .وستتو يركز هذا
النوع من التحليالت على عدد من البلدان املتقدمة والنامية مع تقيين تراجع الدخل يف ست ت ت ت ت تتالست ت ت ت ت تتل القيمة العاملية وقياس
احملتوى احمللي واألجنيب للسلع النهائية املنتجة حمليا.

ثالثا -أنماط تجارة المنتجات الزراعية :تحليل استشرافي
تطورت األس ت ت ت ت تواق الزراعية العاملية بش ت ت ت تتكل ملحوا منذ بداية القرن احلادي والعش ت ت ت ت ترين .وزادت معدالت جتارة
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املنتجات الزراعية العاملية بني عامي  2111و 2102بأكثر من ثالثة أض ت ت تتعا من حيث القيمة مع مواكبة تركيبتها ومنطها
التغيريات اجلارية يف الطلب وبروز مص ت تتدرين ومس ت تتتوردين جدد يف األست ت تواق الزراعية .وتعترب األتية املتزايدة لالقتص ت تتادات
الناشت ت تتئة تطورا أست ت تتاست ت تتيا يف األس ت ت تواق الزراعية العاملية منذ عام  .2111وتشت ت تتارد البلدان النامية على او متزايد أيض ت ت تا يف
األس تواق العاملية .وتعترب اجتاهات جتارة املنتجات الزراعية مدفوعة بالنمو االقتص تتادي واإلدماج يف األس تواق على او أكرب
والكلفة املنخفضت تتة لنقل املنتجات فضت تتال عن التحست تتينات يف إمكانية الوصت تتول إىل األس ت تواق .وتشت تتري التحليالت إىل أن
االخنفاض يف التعريفة اجلمركية للدول األوىل بالرعاية منذ تسعينات القرن املاضي قد نتج عن اتفاقية منظمة التجارة العاملية
بش ت ت ت تتأن الزراعة اليت أبرمت عام  0221واالتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية والتغيريات الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتاتية األحادية وختفيض
التعريفات اجلمركية فضال عن "االلتزام" بالتعريفات اجلمركية املطبقة.

Greenville, J., Kawasaki, K. and Beaujeu, R. (2017), A method for estimating global trade in value added within agriculture 1
.and food value chains, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 99
Greenville, J., Kawasaki, K. and Beaujeu, R. (2017), How policies shape global food and agriculture value chains. OECD
.Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 100
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ومن املرجح أن تتسارع يف املستقبل وترية التغيريات اهليكلية يف التجارة الدولية بسبب عدد من احملركات باإلضافة
-2
إىل النمو االقتصت ت ت تتادي ومنو عدد الست ت ت تتكان والطلب املتزايد .وست ت ت تتيؤثر أوال تغري املناخ على امليزة النست ت ت تتبية للزراعة يف يع
األقتتالين .وثتتانيتتا قتتد يؤدي الطلتتب املتزايتتد على األغتتذيتتة العتتاليتتة اجلودة واملغتتذيتتة وا منتتة – نتيجتتة لتغري العتتادات الغتتذائيتتة
واملخاطر على س تتالمة األغذية ورفع مس تتتوى الوعي بش تتأن اجلوانب األخالقية والبيئية – إىل اتباع مواص تتفات غذائية أكثر
ص ت ت ت ت ترامة .ومن املرجح ثالثا أن تعزز التحس ت ت ت ت تتينات يف التكنولوجيات الرقمية واعتمادها من إمكانية اإلدماج يف األس ت ت ت ت تواق
وختفض تكاليف التجارة واملعامالت.
 -01ويف هناية املطا  ،من املرجح أن يستمر انتشار االتفاقات التجارية اإلقليمية .وتشري تقديرات مؤمتر األمن املتحدة
للتجارة والتنمية إىل أن معدل النمو السنوي للتجارة يف املنتجات الزراعية اليت تتن يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية قد
بلغ خالل الفرتة  2102-2117أكثر من ضعف معدل التجارة اليت تتن خارج إطار هذه االتفاقات التجارية اإلقليمية ،مما
يشري إىل أن هيكل التجارة الدولية يتغري .وتظهر االتفاقات التجارية اإلقليمية املعززة واألوسع نطاقا واملتعددة األطرا
كشراكة احمليط اهلادئ وشراكة التجارة واالستثمار عرب األطلسي والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة اجتاها عاما تتبعه
االتفاقات التجارية يتخطى ختفيض التعريفات اجلمركية مما يعكس أيضا املخاطر الكامنة وراء استثناء بعض البلدان النامية.
 -00وال بد أن تكون معاجلة االجتاهات والتحديات املستقبلية للتجارة يف املنتجات الزراعية مبنية على األدلة
والتحليالت .وميكن أن يكون تقرير حالة أسواق السلع الزراعية يف عام  2121على شكل حتليل استشرايف مبين على العمل
الذي مت االضطالع به هذا العام يف ما يتعلق بتغري املناخ والتجارة واألمن الغذائي ويتناول األثر احملتمل للمحفزات اإلضافية
على أمناط التجارة .وسيوفر هذا العمل املقرتح حماولة منهجية ومنسقة لتقيين مستقبل األسواق الزراعية وجتارة املنتجات
الزراعية على األجلني املتوسط والطويل باالستناد إىل املسائل الناشئة ومع حتديد احملركات األساسية اليت من املرجح أن ترتد
أثرا هاما على القطاع وتقيين هذا األثر .وستكمن األهدا الواسعة النطاق هلذه احملاولة يف رفع مستوى وعي صانعي
السياسات واألحباث مع حتديد األولويات ووضع رؤية اسرتاتيجية مشرتكة واحلد من حالة عدم اليقني.

رابعا -البتكارات في األسواق الزراعية الشاملة
 -02شددت معظن التحليالت بشأن التنمية الزراعية على أتية إدماج املزارعني األسريني يف األسواق .وتعين عدم
إمكانية الوصول إىل األسواق بسبب البين التحتية السيئة واالفتقار إىل أسواق للتسليف والتأمني وتقلص رأس املال
أن معظن املزارعني يف البلدان النامية سيفضلون أن يكون إنتاجهن الستهالكهن اخلاص بشكل رئيسي .ويبيع املزارعون
أصحاب احليازات الصغرية يف كينيا على سبيل املثال حوايل  21يف املائة من اإلنتاج ويستخدمون الباقي الستهالكهن
اخلاص .أما يف نيبال اليت تتسن مبناطقها اجلبلية فتصل نسبة اإلنتاج الزراعي الذي يتن بيعه يف األسواق إىل  02يف املائة
فحسب من اإلنتاج.2

 2منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة .2107 ،ملف البيتتانتتات عن املزارع األس ت ت ت ت ت ت تريتتة الص ت ت ت ت ت تتغرية ،رومتتا .انظر
./sources/dataportrait/farm-size/en

http://www.fao.org/family-farming/data-
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 -03وشتتددت التوصتتيات اخلاصتتة بستتياستتات "ربط أصتتحاب احليازات الصتتغرية باألس تواق" اليت اعتمدهتا جلنة األمن
الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني على أتية األست ت ت ت ت ت تواق املرتبطة بالنظن الغذائية احمللية والوطنية واإلقليمية باعتبارها
األكثر تعويضتتا على املزارعني أصتتحاب احليازات الصتتغرية وتعود بالفائدة على األمن الغذائي واالقتصتتادات الريفية .ودعت
جلنة األمن الغذائي العاملي يع أصحاب املصلحة إىل توثيق التجارب والدروس املستخلصة من استخدام هذه التوصيات
وتيس تتري عملية املتابعة من خالل رس تتن اخلرائط للتجارب املكتس تتبة يف بعض اجملاالت الرئيس تتية وتقييمها وتش تتجيع تبادهلا،
وتشمل هذه اجملاالت منهجيات جلمع البيانات وسالمة األغذية وبرامج املشرتيات العامة .3ويوجد العديد من االبتكارات
يف األست تواق املدفوعة بالقطاع اخلاص فض تتال عن احلكومات واجملتمع املدين أيض تتا .ومع ذلك تعترب األدلة بش تتأن ابتكارات
السوق نادرة وغري منظمة – وترد يف معظن املطبوعات القيود اليت يواجهها املزراعون األسريون أصحاب احليازات الصغرية
واشرتاطات السياسات العامة.
 -04ويتمل أن ينظن تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2121أدلة بشأن ابتكارات السوق مل تكن منهجية
من قبل ويللها ويقدمها كآليات للمشرتيات يف القطاع العام ومناذج جتارية شاملة للقطاع اخلاص ومبادرات يدعمها اجملتمع
احمللي وآليات األسواق اليت يدعمها اجملتمع املدين .وجيب أن ينصب الرتكيز يف التحليالت على الطريقة اليت يعترب فيها
املشاركون يف األسواق مرتبطني يف مناذج جتارية ابتكارية مشاهبة لتعزيز اإلدماج يف األسواق فضال عن حتقيق املكاسب
احملتملة من حيث زيادة دخل املزارعني والعمالة واألمن الغذائي والتغذية .وميكن احلصول على آراء إضافية يف ما يتعلق
بشفافية هذه األسواق وأساليب التمويل االبتكارية اليت تستفيد من رؤوس األموال اخلاصة خللق فرص عمل وحتقيق
منو شامل.
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جلنة األمن الغذائي العاملي .2102 ،تقرير الدورة الثالثة واألربعني "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية".

