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 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في أسواق السلع األساسية وتجارتها
 ضمن اإلطار االستراتيجي

  
 موجز
 

ية أسووووووال السووووولع األسووووواسووووويف جمال )املنظمة( تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة  
ظمة تؤثر يف عمل املنسووووووو، وحتلل االجتاهات الرئيسوووووووية واملسوووووووائل النا وووووووئة ال  2017-2016يف فرتة السووووووونت   هتار وجتا

 يف ، وحتدد اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف هذين اجملال وجتارهتا وأنشووواتيفا يف جماس أسووووال السووولع األسووواسوووية
  .2021 –2018توساة األلل للترتة املواخلاة  2019-2018فرتة السنت  

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب اللجنة
 

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إن   
  ع يف جماس أسوال السلأخذ العلم وإعااء تولييفات بشأن اإلجنازات واملستجدات واالجتاهات املشار إلييفا

 .هتااألساسية وجتار 
  هتا ة وجتار السلع األساسي  أسوالبشأن األولويات الرئيسة املرتباة بعمل املنظمة يف جماسإعااء التولييفات

 2021-2018ينبغي مراعاهتا لدى استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلاة املتوساة األلل للترتة  ال 
 الرابع(.  )القسم

 ميكن توليه أي استتسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 بوبكر بن بلحسنالسيد 

 أم  جلنة مشكالت السلع
 boubaker.benbelhassen@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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 مقدمة -أوالا 
 
على اإلطار  2017صووووادل مؤنر منظمة األغذية والزراعة يف دورته األربع  ال  انعقدت يف روما يف يوليو نوز  -1

 للترتةوبرنوووامل العمووول وامليزانيوووة  2021-2018، واخلاوووة املتوسوووووووووووووواوووة األلووول للترتة 1االسوووووووووووووورتاتيجي املرالع للمنظموووة

. وأعرب عن تقديره ملواءمة األهداف االسووووووورتاتيجي ة للمنظمة على  و وثيق مع خاة التنمية املسوووووووتدامة 2018-20192
 ومع أهداف التنمية املستدامة. 2030لعام 
 
، مع 2016وقد وضووووووع اإلطار االسوووووورتاتيجي املرالع من خالل عملية تتكش اسوووووورتاتيجي تشوووووواورية خالل عام  -2

ت عنه األليفزة الرئاسية للمنظمة من دعم قوي ومتواصل الستمرارية التوله االسرتاتيجي للمنظمة. ومشلت  مراعاة ما عربر
اهات املتوقع أن تشووووووووكل إطاريا للتنمية الزراعية يف األلل املتوسوووووووو ، واالجتهذه العملية حتديد االجتاهات العاملية ال  من 

القااعية واإلقليمية النا ئة عن عمليات االستعراض االسرتاتيجية اإلقليمية، ومداوالت املؤنرات اإلقليمية واللجان التنية 
راف تواليفيفا البلدان األعضوووووووووووووواء واألط والتحديات الرئيسووووووووووووووية الناجتة عن هذه االجتاهات ال  من املتوقع أن ؛للمنظمة

التاعلة يف جمال التنمية يف قااعي األغذية والزراعة يف السوووووووووووووونوات املقبلة؛ وحتليل التاورات العاملية الرئيسووووووووووووووية ال  حتدد 
السوووووووووووووويال العام ال  تعمل يف إطاره املنظمة، وحتليل تأثشات هذه التحديات والتاورات على األهداف االسوووووووووووووورتاتيجية 

وقد راعى االستعراض أيضيا التاورات العاملية الرئيسية  3ظمة يف سيال خصائص املنظمة الرئيسية ووظائتيفا األساسيةللمن
ودخول اتتال باريس بشووووووأن  2030، وأمهيفا اعتماد خاة التنمية املسووووووتدامة لعام 2016-2015ال  حصوووووولت يف الترتة 

 حيز التنتيذ. تغش  املناخ
 
األسوووووووووووووار لتنقيي اإلطار املتاهيمي ونظرية التغيش بالنسوووووووووووووبة إىل األهداف  املرالع االسووووووووووووورتاتيجيووفر اإلطار  -3

االسووووورتاتيجية اخلمسوووووة للمنظمة يف سووووويال رويتيفا وخصوووووائصووووويفا ووظائتيفا األسووووواسوووووية. وحددت اخلاة املتوسووووواة األلل 
ؤ رات وغايات، وتنتيذها ورصدها من خالل م النتائللتحقيق تخاي  لواملوارد لالرباجمي وبرنامل العمل وامليزانية اإلطار 

على  1مبا يشوووومل مسووووامهة عمل املنظمة يف حتقيق أربع  مقصووووداي من مقاصوووود أهداف التنمية املسووووتدامة. ويوفر امللحق 
حملة عامة عن الربامل  4األهداف االسوووووووووووووورتاتيجية والوظيتية - 2019-2018نتائل للترتة إطار الالويب بالوثيقة املعنونة: 

 سرتاتيجية للمنظمة، مبا يشمل اتساقيفا مع أهداف التنمية املستدامة.اال
 
ويف هذا السوووووووووويال، تقد م هذه الوثيقة حملة مولزة عن اإلجنازات ال  حققتيفا املنظمة يف جمال أسوووووووووووال السوووووووووولع  -4

 من ث   تعرضو . 2017-2016من خالل الربامل االسوووورتاتيجية يف فرتة السوووونت  لرى تيسووووشها وال   هتااألسوووواسووووية وجتار 
التاورات واالجتاهات العاملية األسوواسووية ال  سووتؤثر يف عمل املنظمة يف املسووتقبل يف هذين اجملال . ومدد القسووم األخش 

  وما بعدها. 2019–2018يف فرتة السنت   هتاجماالت عمل املنظمة ذات األولوية يف أسوال السلع األساسية وجتار 

                                                      
 C 2017/7 Rev. 1الوثيقة   1
 C 2017/3الوثيقة   2
 C 2013/7الوثيقة   3
  WA1-PC 124/2الوثيقة   4

http://www.fao.org/3/a-ms431e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms278e.pdf
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 تهامنظمة األغذية والزراعة في أسواق السلع األساسية وتجار  إنجازات -اثانيا 
 2017-2016في الفترة 

 
 رصد أسواق السلع األساسية واألمن الغذائي -ألف

 
واصوولت املنظمة تزويد اوكومات وأصووحاب املصوولحة على الصووعيدين الوط  والدوس باملعلومات احملد ثة لدعم  -5

ألمانة نظام  ملضووويتةااجليفة والتجارة وتنتيذها. وقد هنضوووت املنظمة بصوووتتيفا لألسووووال وضوووع اسووورتاتيجيات فعالة و ووواملة 
، مبسوووامهتيفا يف حتقيق قدر أكرب من الشوووتافية يف أسووووال السووولع األسووواسوووية الدولية 5املعلومات املتعلقة باألسووووال الزراعية

حملاصووويل ااخلاصوووة بظروف اليثة عن توفش معلومات حدالعمل بانتظام على ووسوووعت ناال مسوووامهتيفا، وذلال من خالل 
ا املنظمالسوووياسوووات. و على مسوووتوى تاورات الواألوضووواع العاملية للعرض والالب وحركات األسوووعار و  لنباي ة، عملت أيضوووي

لى تيسووووووش عاملنظمات التسووووووع األعضوووووواء ال  تشووووووك ل أمانة عنظام املعلومات املتعلقة باألسوووووووال الزراعيةع، مع إىل لنب 
ارف واووار يف جمال السووووياسووووات ب  البلدان املنتجة واملسووووتيفلكة الرئيسووووية للسوووولع الغذائية األسوووواسووووية تشووووارع املع عملية

وفول الصووويا(، وعقدت سوولسوولة من االلتماعات اوكومية الدولية املشوورتكة ب  الوكاالت والرامية  )القمي والذرة واألرز  
علقة تعزيز قدرات الرصوووووود يف البلدان املشوووووواركة يف نظام املعلومات املت مع ذلال بالتوازيوتواصوووووول  عملية.هذه الإىل تعزيز 

نظام جليفات التنسووووويق الوطنية، وبرنامل تبادل املعلومات املرتباة باملول يفة باألسووووووال الزراعية من خالل أنشووووواة التدريب 
 مشاريع على املستوى الوط . من خالل وضعاملعلومات املتعلقة باألسوال الزراعية، و 

 
وواصووووولت منظمة األغذية والزراعة وضوووووع التقارير بشوووووأن التاورات ال  تؤثر يف حالة األغذية يف البلدان النامية  -6

وال سووووووووووويما يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنختل، من خالل التقرير التصووووووووووولي عن توقعات احملاصووووووووووويل وحالة 
عن األغذية والزراعة اخلاص باملنظمة بانتظام معلومات حمدثة  األغذية. ونشوووووووووووووور النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر

عدد يتاد إوإنذارات خاصوووة بشوووأن حالة األمن الغذائي يف البلدان ال  تواله صوووعوبات خاصوووة يف توفش االمدادات. و  
م النظام العاملي ، قد  مع ذلال . وبالتوازي2017-2016من البعثات لتقييم احملاصووويل واألمن الغذائي خالل فرتة السووونت  

اخلاص باملنظمة ملؤ وووووور اإلليفاد يف الزراعة ودراسووووووات رصوووووود األرض بيانات االسووووووتشووووووعار عن ب عد احملدث ة لرصوووووود حالة 
احملاصيل مبا يف ذلال حتس  الكشف عن مناطق زراعة احملاصيل ال  تعاين اجلتاف. وأتيحت البيانات والتحليالت ذات 

 اري.الصلة على الصعيدين العاملي والق
 
و  حتسووو  أداة رصووود وحتليل أسوووعار األغذية و  توسووويع ناال تغاية األسوووعار لألسووووال الوطنية والدولية على  -7

حد سووواء. وتواصوول األنشوواة ال  تندرا يف إطار أداة رصوود وحتليل أسووعار األغذية ترويل وتعزيز تنمية القدرات اخلاصووة 
  برصد أسعار األغذية من ألل اختاذ القرارات.

                                                      
لسووياسووية. ا إن نظام املعلومات املتعلقة باألسوووال الزراعية عبارة عن منصووة متعددة الوكاالت ترمي إىل تعزيز  ووتافية سووول األغذية وتنسوويق االسووتجابة 5 

حتت الرئاسووووووة الترنسووووووية للمجموعة عقب ارتتاع  2011وقد أسووووووس وزراء الزراعة يف جمموعة العشوووووورين نظام املعلومات املتعلقة باألسوووووووال الزراعية يف عام 
 .2010ويف عام  2008-2007أسعار األغذية على الصعيد العاملي يف الترتة 
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مع مؤ وور إدارة املخاطر وهو نظام تعاوهنا منظمة األغذية والزراعة من خالل أنشوواة التواصوول وط دت وكذلال،  -8
باألزمات اإلنسوووووانية والكوارم يدعم القرارات بشوووووأن الوقاية من األزمات  ةاصووووواخلعاملي متتوح املصوووووادر لتقييم املخاطر 

األمن إىل جمموعة العمل املعنية بالزراعة و إضووووافية ملنظمة مسووووامهات اإلنسووووانية والتأهب واالسووووتجابة تا. وقدمت أيضوووواي ا
 (، وإىل جلنة املساعدة الغذائية.DBAR-Agriالص  )اوزام الرقمي والاريق العلمي يف الغذائي التابعة لربنامل 

 
 العالمية عن األزمات الغذائية التقارير -باء

 
. ويلتت هذا التقرير العناية إىل تتاقم 2018صووووووووودر التقرير العاملي اجلديد عن األزمات الغذائية يف مارر  ذار  -9

. على وله اخلصوووووص باألزمات وتأثش الظواهر املناخية القصوووووى ةمسووووتويات انعدام األمن الغذائي وسوووووء التغذية املرتبا
د واليفوا أزمة انعدام األمن الغذائي أو ما هو أسووووووووووووأ من ذلال بلداي ق 51مليون  وووووووووووخص يف  124وقدر التقرير أن  و 

من التصوووووونيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي(، ما يقتضووووووي عمالي إنسووووووانياي طارئاي أو ما فول ما يعادل املرحلة الثالثة  )أي
إلنقاذ األرواح ومحاية سبل املعيشة واود من اجلوع وسوء التغذية. و يفد مشال  رل نيجشيا والصومال ولنوب السودان 

م األمن الغذائي وحبالة إىل مليون  وووووووووووخص يعانون انعدا 32حيث كان  2017واليمن أسووووووووووووأ األزمات الغذائية يف عام 
، أ علن عن انتشوووووووار اجملاعة )املرحلة اخلامسوووووووة من تصووووووونيف النظام املتكامل 2017 وووووووبا  فرباير مسووووووواعدة عاللة. ويف 

لتصوووونيف مراحل األمن الغذائي( يف لنوب السووووودان. وعلى الرغم من مسووووامهة املسوووواعدة اإلنسووووانية ح  ا ن على  و  
اجملاعة على ناال واسووع، ما زالت االحتيالات اإلنسووانية مرتتعة بشووكل اسووتثنائي يف البلدان  كبش يف الوقاية من انتشووار

 .املذكورة األربعة
 

لعوامل نثل ا ال تزال و وووووووووووودد التقرير العاملي عن األزمات الغذائية أيضوووووووووووواي على أن حاالت النزاع وانعدام األمن -10
ية النعدام األمن الغذائي يف  مليون  ووووووووووووووخص يعانون انعدام األمن الغذائي  74ما زال حواس  بلداي حيث 18الرئيسوووووووووووووو

ومتالون إىل مساعدة عاللة. ويعيش نصف هؤالء األ خاص يف البلدان ال  تشيفد حاالت النزاع أو انعدام األمن يف 
الرئيسية  لأفريقيا، ويعيش أكثر من الثلث يف الشرل األوس . ومثلت الكوارم املناخية واجلتاف بصورة أساسية، العوام

مليون  خص يعانون انعدام األمن الغذائي ومتالون إىل مساعدة  39بلداي، حيث كان حواس  23لألزمات الغذائية يف 
 مليون  خص يعانون انعدام األمن الغذائي اواد. 32ثلثا هذه البلدان يف أفريقيا، حيث كان حواس ويولد عاللة. 

 
 الحكومية الدولية الجماعات -جيم

 
عقد االلتماع املشوووووووورتع ب  الدورة التاسووووووووعة والثالث  للجماعة اوكومية الدولية املختصووووووووة باأللياف الصوووووووولبة  -11

والوودورة اووواديووة واألربع  للجموواعووة اوكوميووة الوودوليووة املختصوووووووووووووووة بوواجلوت والتيوول واألليوواف املموواثلووة يف تووانغووا، تنزانيووا يف 
للجماعة الترعية للبلدان املنتجة للسيسال واتنيك . ومشلت مواضيع  ، عقب الدورة العشرين2017نوفمرب تشرين الثاين 

( واجتاهات أسوووووعار السووووويسوووووال 2( الوضوووووع الراهن لألسووووووال والتوقعات املتوسووووواة األلل؛ )1النقاش الرئيسوووووية ما يلي: )
اء السووووووويسوووووووال. ول( وهنل اسوووووووتشووووووورايف تشووووووواركي للجوت واألباكا وألياف لوز اتند والتيل و 3واألباكا واجلوت والتيل؛ )

االلتماع املشورتع يف أعقاب منتدى متعدد أصوحاب املصولحة بشوأن الترص النا وئة عن سوول السويسوال العاملية للتنمية 
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االلتماعية واالقتصووووادية يف تنزانيا. و ووووددت النقا ووووات على اوالة إىل حتتيز االسووووتيفالع احمللي للسوووويسووووال و ووووجعت 
زيز اإلنتالية تععلى شوووووتقة من السووووويسوووووال على  و أكرب. وحثت الصوووووناعة الصوووووناعة على ترويل اسوووووتخدام املنتجات امل

واجلودة لضمان قدرة تنافسية أكرب، يف األسوال احمللية والدولية على حد سواء. وقد أوصى اووار أيضاي بتحديد الترص 
نشوووواء أ اء بينيفا إ حصووووص أكرب يف سوووولسوووولة القيمة عن طريق  لة من األمور منمصوووولوا على املتاحة للمزارع  لكي 

 جتارية والرتويل تا.
 

إىل  17ن للمجموعة اوكومية الدولية املختصة بالشاي يف هانغزهو، الص  من و قدت الدورة الثالثة والعشر وع   -12
، حيث اسووتعرض املندوبون الوضووع اواس والتوقعات املتوسوواة األلل القتصوواد الشوواي، وركزوا بوله 2018مايو أيار  20

استيفالع الشاي والرواب  القائمة ب  هذه االجتاهات وعمليات الرتويل للشاي جمال ى االجتاهات اجلديدة يف خاص عل
( أسوووووال العقود ا للة واملقايضووووات اخلاصووووة بالشوووواي والترص 1بوله عام. وكذلال ناقشوووووا قضووووايا أكثر حتديدا، مثل )

أثشاهتا على الدخل الزراعي والتنمية الريتية الشوواملة ( وخا  إصوودار الشوويفادات للشوواي وت2واملخاطر و وورو  النجاح؛ )
( واسووووورتاتيجية تعزيز وصوووووول املزارع  من أصوووووحاب اويازات الصوووووغشة إىل األسووووووال يف البلدان 3والنتاذ إىل األسووووووال؛ )

نتاا الشوووواي إلقد حدم لانيب قبل أن تنظر اجلماعة اوكومية الدولية يف اخليارات املتاحة املنتجة للشوووواي الرئيسووووية. وع  
منختل الكربون، وذلال من ألل حتديد االحتيالات لالنتقال من إنتاا الشوووووووووووووواي التقليدي إىل أ ووووووووووووووكال إنتاا أكثر 

 اقتصاداي يف استخدام املوارد.
 

 عمليات الحوكمة الدولية دعم -دال
 

واصووولت منظمة األغذية والزراعة دعميفا لعمليات اووكمة الدولية وال سووويما تلال ال  ختضوووع إل وووراف جمموعة  -13
، قدمت منظمة األغذية والزراعة تقريراي عن تكنولوليا املعلومات 2016الدول السووووووووووووووبع وجمموعة العشوووووووووووووورين. فتي عام 

رير شوووووووورين برئاسووووووووة  يفورية الصوووووووو  الشووووووووعبية. وتناول التقواالتصوووووووواالت يف جمال الزراعة إىل وزراء الزراعة يف جمموعة الع
دة لتحسووو  تبادل ن اقرتاحات حمداإلمكانات ال  تتيحيفا تابيقات تكنولوليا املعلومات واالتصووواالت يف الزراعة وتضوووم  

لدول ا تكنولوليا املعلومات واالتصوووووووووووووواالت والتعاون يف هذا اجملال. وبناءي على طلب اليابان ال  كانت ترأر جمموعة
السووووووووووووووبع، قدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم للمداوالت ال  ألرهتا جمموعة العمل املعنية باألمن الغذائي يف جمموعة 
الدول السبع ولاللتماعات ال  عقدها كبار املسؤول  عن الزراعة يف اجملموعة، وقدمت املنظمة أيضاي مسامهات فنية يف 

 بشأن األمن الغذائي والتغذية واإلعالن الوزاري لوزراء الزراعة يما ع للعمل -ع ايسي  املناقشات أفضت إىل اعتماد روية
 .السبع الدول خالل قمة جمموعة

 
، وبناءي على طلب إيااليا ال  كانت ترأر جمموعة الدول السوووووووووووووبع،  ووووووووووووواركت منظمة األغذية 2017ويف عام  -14

الغذائي )برعاية املسووووووواعدين اخلرباء لوزراء الشوووووووؤون اخلارلية(، مرك زةي والزراعة يف مناقشوووووووات جمموعة العمل املعنية باألمن 
على الرواب  القائمة ب  األمن الغذائي واتجرة. وقدمت مذكرات فنية ومعلومات حمدثة بالتعاون مع الصووووووووووووندول الدوس 

 مع ىل لنبغذية والزراعة، لنباي إللتنمية الزراعية، وبرنامل األغذية العاملي واملنظمة الدولية لليفجرة. ووفرت منظمة األ
الصووووووووووووووندول الدوس للتنمية الزراعية وبرنامل األغذية العاملي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووووووووووووادي، الدعم 
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كبار املسؤول  عن الزراعة يف جمموعة الدول السبع من خالل إعداد تقرير حول عاألمن لللمناقشات ال  ختلليفا التماع 
 والزراعة والتنمية الريتية واتجرةع، فضال عن تقرير حول عإدارة املخاطر الزراعيةع. الغذائي

 
رين يف عام جمموعة الدول العشووووكانت ترأر وخالل العام نتسووووه، وبناءي على طلب  يفورية أملانيا االحتادية ال    -15

ول والزراعة املسوتدامت ع من ألل دعم النقا وات ح، قدمت منظمة األغذية والزراعة تقريراي بعنوان عاملياه لألغذية 2017
، وبنواءي على طلوب  يفورية 2017لراءات املتخوذة إلدارة امليواه على  و مسووووووووووووووتودام يف جموال الزراعوة. ويف هنوايوة عوام إلا

مية يف ، أعد ت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتن2018األرلنت  ال  ترأر جمموعة الدول العشووووووورين يف عام 
امليدان االقتصووووووادي، باالسووووووتعانة مبسووووووامهات من الصووووووندول الدوس للتنمية الزراعية واملعيفد الدوس لبحوم السووووووياسووووووات 
الغووذائيووة والبنووال الوودوس ومنظمووة التجووارة العووامليووة، تقريراي عن عاألمن الغووذائي والتغووذيووة: التحووديووات ال  توالووه الزراعووة 

 رت د به يف مناقشات السياسات ال  جيرييفا أعضاء جمموعة العشرين.واإلمكانات اخلتية للرتبةع لكي ي س
 

يف لنيف، سووووويسوووورا.  2017نوفمرب تشوووورين الثاين  9و 8قد املؤنر العاملي الثالث للمنتدى العاملي للموز يف وع   -16
ة اإللكرتونية وابمندوباي يف اسوووووووتعراض الصوووووووكوع الرئيسوووووووية ال  وضوووووووعيفا املنتدى )مبا يف ذلال الب 250و وووووووارع ما يقارب 

ود من البصوووووومت  املائية والكربونية ودليل الصووووووحة والسووووووالمة امليفنيت ( اللممارسووووووات اجليدة لملنتاا املسووووووتدام، ودليل 
 على القيام مبزيد من األنشاة التعاونية الستحدام سالسل قيمة أكثر مشوالي واستدامة.واتتقوا 

 
 التجارة والسياسات التجارية -هاء

 
ظمة التجارة ي عشر ملنجمال التجارة، قدمت منظمة األغذية والزراعة إسيفامات كثشة يف املؤنر الوزاري اواديف  -17

اضووويع تسوووعة ملخصوووات عن السوووياسوووات بشوووأن مو  عد تان للمؤنر الوزاري اوادي عشووور، أ  تي إطار هتيئة البلدالعاملية. ف
نيفا، . ومشلت هذه امللخصووووووات  لة مواضوووووويع من بيللعمومتيحت حمددة يف جمال جتارة املنتجات الزراعية والسوووووومكية، وأ  

اجتاهات أسوووووووال املنتجات الزراعية وجتارة األ اع واملنتجات السوووووومكية فضووووووالي عن قضووووووايا حمددة متعلقة بالسووووووياسووووووات 
 التجارية مثل التدابش غش اجلمركية والقيود على التصدير.

 
اع مع مؤنر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، دراسووووة الرواب  القائمة واصوووولت منظمة األغذية والزراعة، باال وووورت و  -18

من التقرير بشووووأن السوووولع األسوووواسووووية  2017ب  االعتماد على السوووولع األسوووواسووووية ونتائل التنمية، وأعد ا معاي إصوووودار عام 
السوووبل ال  ن ر روى متعمقة عوالتنمية املعنون عأسووووال السووولع األسووواسوووية والنمو االقتصوووادي والتنميةع. ويقد م هذا التقري

النمو الشووامل تشووجيع و التغلب على التحديات احملددة ال  تواليفيفا املعتمدة على السوولع األسوواسووية للبلدان النامية  تتيي
 2017والنجاح يف هناية املااف يف حتقيق أهداف التنمية املسووووووتدامة. وقد صوووووودر هذا التقرير يف ديسوووووومرب كانون األول 

  ر الوزاري اوادي عشر ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف بوينس  يرر، األرلنت .على هامش املؤن
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يف لنيف ائيةع الغذواصوتات املالتجارة و ععنوان بمنظمة التجارة العاملية  أعد  بالتعاون معمشورتع مابوع وصودر  -19
ت واصوووووتاامل، زو د اوكومات بالوسوووووائل الالزمة لوضوووووع إطار لتيسوووووش التجارة على أسوووووار 2017يوليو نوز خالل  ووووويفر 

 املتتق علييفا دولياي.الغذائية 
 

ومبوازاة هذه اجليفود املبذولة على الصعيد العاملي،  اركت منظمة األغذية والزراعة يف العديد من األنشاة على  -20
، كزت املنظمة. ور ةيتتاقات التجار االجارية وتنتيذ لمتاوضووووووات التلعداد اإلالصووووووعيد القاري لدعم البلدان األعضوووووواء يف 

لى حتقيق عحتت املظلة الشاملة  لية منظمة األغذية والزراعة لدعم برامل الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة، 
ات الزراعية نظمة يف تقييم السياسقدر أكرب من االتسال ب  السياسات التجارية والزراعية. ويف هذا الصدد،  اركت امل

والتجارية يف تنزانيا ورواندا وزامبيا وموزامبيق. وعقدت حوارات وطنية مبشووواركة اوكومات، مع القااع اخلاص واألوسوووا  
األكادميية واجملتمع املدين من ألل التحقق من نتائل هذه التقارير. وأكملت سووائر األنشوواة ال  تضووالع ظا املنظمة من 

نشر املعلومات والتولييفات بشأن االستثمار املسؤول على املستوى العاملي. وأتاحت منظمة األغذية والزراعة تنمية  ألل
ة أوروبا و سيا الوساى من خالل املبادرة اإلقليمية حول جتارة املنتجات الغذائية الزراعيإقليم القدرات يف جمال التجارة يف 

 وتكامل األسوال.
 

 واالستثمارالتجارة  -واو
 

ليل أوس للرواب  حتإلراء بناءي على طلب جلنة مشوووكالت السووولع يف دورهتا اوادية والسوووبع ، با ووورت املنظمة ب -21
املعنونة  CCP 18/INF/9والتجارة وأسووووووووووعار السوووووووووولع األسوووووووووواسووووووووووية. وتقد م الوثيقة  اتالقائمة ب  تدفقات االسووووووووووتثمار 

 .يفاال    التوصل إلي ية، ملخصاي عن النتائل األولعع األساسيةأسعار السلواتل و نلاوالتجارة و  اتاالستثمار ع
 

وباإلضافة إىل ذلال، عقدت املنظمة حلقات عمل وطنية مع حكومات غانا ومالوي والسنغال من ألل تعزيز  -22
عاية بر  قدت حلقات العمل. وقد ع  ةاملسوووووؤول ةالزراعي اتحوار أصوووووحاب املصووووولحة املتعددين املسوووووتنش بشوووووأن االسوووووتثمار 

 ابان.الي وبتمويل من ةالزراعي اتبرنامل تديره جمموعة العمل املشرتكة ب  الوكاالت واملعنية باالستثمار 
 

 المتوسطة األجل التوقعات -زاي
 

واصوووووووولت منظمة األغذية والزراعة  ووووووووراكتيفا مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووووووادي من ألل توفش  -23
التوقعات الزراعية املشوورتكة من  2017إصوودار عام  األلل ألسوووال املنتجات الزراعية العاملية. وتضوومنالتوقعات املتوسوواة 

ب  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووادي ومنظمة األغذية والزراعة فصووالي خاصوواي عن  وورل  سوويا. ومبوازاة ذلال، 
اا توقعات حمددة ضووع النماذا إنتاألسوواسووية فبات بإمكان نظام و تغاية السوولع ناال التغاية اجلغرافية و ناال   توسوويع 

يف املقر  2018يوليو نوز  3يف من التقرير  2018 طبعة عاممتوسوواة األلل للبلدان األعضوواء كليفا تقريباي. وقد صوودرت 
ير العام ملنظمة دالرئيسوووووي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصوووووادي يف باريس خالل مؤنر صوووووحايف مشووووورتع ب  امل
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قليم إاألغذية والزراعة واألم  العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووووووادي. وتضوووووووومن التقرير مقاالي خاصوووووووواي عن 
 الشرل األوس  ومشال أفريقيا.

 
يووة لشوووووووووووووورل األدىن ومشووال أفريقيووا واللجنووة االقتصوووووووووووووووادلقليمي إلأعوود  تقييم تال عي بووالتعوواون مع املكتووب اقوود و  -24

:  فال 2030وااللتماعية لغريب  سووويا، بشوووأن الزراعة واألمن الغذائي يف املناقة العربية بعنوان ع فال املناقة العربية لعام 
إسوووقاطات إقليمية Aglink-Cosimo  تعزيز األمن الغذائي يف املناقة العربيةع. ويقد م التقرير عن طريق اسوووتخدام جوذا

من السوووووويناريوهات ال  تقيس تأثشات قرارات السووووووياسووووووات البديلة مثل بذل ليفود  عرض أيضوووووواي جمموعةي ، وي2030لعام 
إضافية لتشجيع جو اإلنتالية، والتحول احملتمل إىل أجا  استيفالع صحية أو اخليارات اخلاصة باملخزونات االسرتاتيجية 

 لألغذية وتأثشاهتا.
 

 أسواق السلع الزراعية حالة -حاء
 

. ويركز هذا التقرير الذي 2018سوووال السوولع الزراعية يف سووبتمرب أيلول اجلديد من تقرير حالة أاإلصوودار  صوودر -25
يتنوواول موضوووووووووووووووع عجتووارة املنتجووات الزراعيووة وتغش املنوواخ واألمن الغووذائيع على دور التجووارة يف التكيف مع تغش املنوواخ 

ال ملتاحة لواضوووعي السوووياسوووات من ألل تنتيذ اتتية اات ثاره. ويقدم جمموعة واسوووعة من األدوات السوووياسووو والتختيف من
 من ب   لة أمور أخرى، أ ووووووووووووووكال الدعميناقش باريس مبولب اتتاقية األمم املتحدة اإلطارية بشووووووووووووووأن تغش املناخ، و 

املختلتة يف جمال التكيف مع تغش املناخ والتختيف من  ثاره، وما إذا كانت اختصوووواصووووات منظمة التجارة العاملية تترض 
داي على التكيف مع تغش املناخ والتختيف من  ثاره. وتتضوووووومن مثل هذه السووووووياسووووووات توفش الدعم للبحوم والتنمية، قيو 

وتوسوويع ناال رارسووات الزراعة الذكية مناخياي فضووالي عن السووياسووات ال  حتد من االنبعاثات وتزيد احتباسوويفا عن طريق 
 تغش استخدام األراضي.

 
 واالتجاهات العالمية وتأثيراتها على أسواق السلع األساسية والتجارة التطورات -ثالثاا 

 
 2030التنمية المستدامة لعام  خطة -ألف

 
. ونث ل خاة عام 2030، اعتمد روسووواء الدول واوكومات خاة التنمية املسوووتدامة لعام 2015يف سوووبتمرب أيلول  -26

التزاماي تارخيياي من ألل معاجلة قضووووايا التقر واجلوع وتعزيز االسووووتخدام املسووووتدام للموارد الابيعية ومواليفة تغش  املناخ  2030
هدفاي للتنمية املستدامة، مع اإلقرار بعدم إمكانية معاجلة القضايا املتعل قة باألغذية وسبل  17من خالل جمموعة مرتاباة من 

الابيعية على  و منتصوول. وضووماناي للمسوواءلة املتبادلة ب   يع أصووحاب املصوولحة، تدعو خاة عام املعيشووة وإدارة املوارد 
مقصووووووداي  169 من خالل قيام البلدان بإعداد تقارير عن، على ناال واسووووووع والرصوووووودرفع التقارير إىل توسوووووويع إطار  2030

ة وكالةي راعية لواحد وعشووووووووورين مؤ وووووووووراي ذات صووووووووولة منظمة األغذية والزراعلرى تعي  وقد . مؤ وووووووووراي عاملياي  230وأكثر من 
. وباإلضوووووافة إىل ذلال، تعد  املنظمة وكالة مسوووووامهة يف أربعة مقاصووووود 15و 14و 12و 6و 5و 2بأهداف التنمية املسوووووتدامة 

  أخرى ألهداف التنمية املستدامة، ما ميثل باإل ال أكثر من ع شر مؤ رات أهداف التنمية املستدامة كافة.
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ن م لب من املنتدى السياسي الرفيع املستوى املع  بالتنمية املستدامة عمتابعة تابيق متيفوم التنمية املستدامةط  و  -27
تداخل مع اتياكل واتيئات والكيانات القائمة باريقة فعالة من حيث التكلتةع. وعقد املنتدى حدوم جتنب ألل 

التماعاي برعاية اجمللس االقتصوووادي وااللتماعي  2017يوليو نوز  السوووياسوووي الرفيع املسوووتوى املع  بالتنمية املسوووتدامة يف
ع مع الرتكيز مثالي على أهداف  ملناقشوووووووووة التقدم احملرز حتت عنوان عالقضووووووووواء على التقر وتشوووووووووجيع الرفاهية يف عا  متغش 

قدمي ت ،مشووووكالت السوووولعنة مبا فييفا جل، لب من األليفزة الرئاسووووية الدولية. وط  14و 9و 5و 3و 2و 1التنمية املسووووتدامة 
ف يلخص إسوووووويفامات املنظمة الرامية إىل حتقيق  تل ت منظمة األغذية والزراعة تقريراي أعد  وقد إسوووووويفامات يف هذا اجملال. 

 أهداف التنمية املستدامة وقدم ته إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املع  بالتنمية املستدامة.
 

 اف التنمية المستدامةجديدة لتمويل تحقيق أهد هجن   -باء
 

وضوووووووووعت عدة تقديرات لقيار االحتيالات املالية من ألل حتقيق أهداف التنمية املسوووووووووتدامة. ورغم اختالف  -28
تريليون دوالر أمريكي، وهو  4، فإهنا تركز كليفا على مبلغ جمموعه حواس املت بع التقديرات حسووووووب املصوووووودر وهنل القيار

أدت املبالغ ال  توفرها املصووووووووووووادر التقليدية لتمويل التنمية مثل املسوووووووووووواعدات اإلجائية اخلارلية. ف بقدر كبشمبلغ يتجاوز 
احتيالات التمويل الضوووووووووخمة الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املسوووووووووتدامة إىل ظيفور عدد من املبادرات الرامية إىل حتديد 

 لسووووعي لتحقيق التمزر مع القااع اخلاص يف املسووووامهة يفمصووووادر لديدة لتمويل التنمية، واألهم من ذلال أهنا أدت إىل ا
داف التنمية لتمويل أهاملتاحة  ةوتقوم حالياي املنظمة باسووووووووووووووتعراض اخليارات اجلديد حتقيق أهداف التنمية املسووووووووووووووتدامة.

دي ااملسوووووتدامة. ويشووووومل هذا االسوووووتعراض خيارات االسوووووتتادة من تولييفات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووو
 من ألل تقييم االمتثال ألهداف التنمية املستدامة. سالسل اإلمداد الزراعي املسؤولة ومنظمة األغذية والزراعة بشأن

 
 أدنىالسوق للتوّصل إلى أسواق يكون فيها العرض جيداا واألسعار الحقيقية  توقعات -جيم

 
، دخلت أسوووال 2012و 2008عامي ب  املمتدة بعد تقلبات األسووعار القوية ال   وويفدهتا األسوووال يف الترتة  -29

السوووووولع الغذائية الرئيسووووووية يف فرتة أكثر هدوءاي. وبلغت  زونات اوبوب أعلى مسووووووتوى تا على اإلطالل باألرقام املالقة 
الزاي ضد الصدمات حاستخداميفا. ومن املترتض أن يوفر ارتتاع املخزونات إىل وسجلت مستويات  به قياسية بالنسبة 

األلل الصادرة عن  توساةاملساعد يف جتنب تقلبات األسعار على ناال واسع. وتشش التوقعات الزراعية ارلية وأن ياخل
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووادي ومنظمة األغذية والزراعة إىل أن أسووووعار  يع السوووولع األسوووواسووووية الرئيسووووية 

مة اوقيقية بعد  ية، ولكنيفا سووووتنختل بالقي السوووونة األسووووار بالقيمة اإلمبسووووتوياهتا يف سووووتسووووجل ارتتاعاي بسوووويااي مقارنةي 
عار تتضوووومن العوامل ال  تدعم توقعات ا تاض األسووووو تعديليفا ملراعاة عامل التضووووخم، خالل السوووونوات العشوووور املقبلة. 

خاصوووووة يف ، ة يف الدخلمسوووووتويات عالية من الالمسووووواواو ( 2املعتدل؛ )اإل اس ( النمو االقتصوووووادي 1اوقيقية ما يلي:)
اإل ووووووووووووباع واإلفرا  يف االسووووووووووووتيفالع واملخاوف الصووووووووووووحية املتزايدة يف العديد من البلدان املتقدمة؛ و ( 3البلدان النامية؛ )

 إىلاألحيائي الوقود الصالحيات اخلاصة بارتتاع و ( 5ملواد الغذائية األساسية، وال سيما اوبوب؛ )اارتتاع  زونات و  (4)
 .يةاملواد األولالسول على  زونات طلب لااقة، ما يقلل من احتمال زيادات متواضعة يف أسعار او ( 6؛ )حد  اإل باع
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 الدائملنقص المحّلي إلى ا بالنسبةأيضاا و ... -دال
 

ان نقصوووووووووووواي البلد العرض يف أسوووووووووووووال األغذية العاملية لي د، يعاين عدد متزايد من البلدان واملناطق داخل أن   مع -30
بلداي يف أفريقيا، حبالة إىل مسوووواعدات  28بلداي، مبا يشوووومل  37إذ تشووووش التقديرات إىل أن ما جمموعه  األغذية.حاداي يف 

نتيجة الصراعات واألزمات املمتدة والصدمات املرتباة باألحوال بشكل أساسي خارلية للحصول على األغذية، وذلال 
عرضووووووووووووووووة توووا، وهي الصوووووووووووووووموووال واليمن  اجملووواعوووة أو مأربعوووة بلووودان تعووواين، كوووانوووت 2017وحبلول موووارر  ذار . اجلويوووة
، أ علن ر ياي عن انتشووووووووووار اجملاعة 2017   ووووووووووبا السووووووووووودان ونيجشيا )املناقة الشوووووووووومالية الشوووووووووورقية(. فتي فرباير ولنوب

ية مهلنوب السوووووووووووووودان. وتعد  نظم اإلنذار املبكر والتقارير الدورية عن حالة األمن الغذائي واألزمات الغذائية بالغة األ يف
اختاذ إلراءات مبكرة للحد من ، ال بد من لضووووووومان عدم إمهال أحد؛ ولكن، لكي يكون إل وووووووارات اإلنذار املبكر تأثش

ذار ويدعو ذلال أيضووواي إىل تنسووويق نظم اإلن كاليف االسوووتجابة واالت الاوار .اخلسوووائر النا ة عن الكوارم وختل ت
 املبكر والعمل املبكر على  و أوثق.

 
 ةة اإلقليمييتفاقات التجار االمتطور للتجارة العالمية: منظمة التجارة العالمية و  هيكل -هاء

 
رغم عدم إحراز تقدم يف جمال املتاوضوووووووات بشوووووووأن جتارة املنتجات الزراعية خالل املؤنر الوزاري اوادي عشووووووور  -31

ية اري متعدد األطراف، مذكرين بأمهنظمة عن دعميفم الكامل لنظام جتاملعدد من أعضوواء ملنظمة التجارة العاملية، أعرب 
الدور الذي تضووووووالع به املنظمة يف ضوووووومان التجارة الشووووووتافة والتعالة واملنصووووووتة. وما زال تنتيذ اتتاقات التجارة املتعددة 
 األطراف القائمة ميثل جماالي ميفماي ملواصوووووولة التعاون املتعدد األطراف. وات سووووووم دخول اتتال تيسووووووش التجارة ملنظمة التجارة

 بأمهية خاصة بعد أن صادل عليه ثلثا أعضاء منظمة التجارة العاملية. 2017يف فرباير  با   التنتيذالعاملية حيز 
 

، 2017و 2016خالل عامي  التنتيذة اإلقليمية حيز يتتاقات التجار االويف الوقت نتسووووووووووووووه، دخل العديد من  -32
ليفت اد األورويب واتتال التجارة اورة ب  كندا وأوكرانيا. ووامثل االتتال االقتصووووادي والتجاري الشووووامل ب  كندا واالحت

صوووووعوبات يف مرحلة التصوووووديق، وأبرزها الشوووووراكة االقتصوووووادية االسووووورتاتيجية للمحي  بشوووووأهنا اتتاقات أخرى   التتاوض 
فشوووكل ت البلدان األحد عشووور املتبقية  .2017مريكية من االتتال يف عام اتاد  بسوووبب انسوووحاب الواليات املتحدة األ

 .2018يف يناير كانون الثاين  ااختتمت متاوضاهتو للمحي  اتاد   الشاملة والتدرجييةشراكة ال
 

 سالسل القيمة العالمية -واو
 

ت سوووالسووول القيمة العاملية طبيعة اإلنتاا وختصوووص الصوووناعات على مدى عقود، ولكن يفا تعترب ظاهرة لديدة  -33 غش 
اي يف جمال األغذية والزراعة. ونثل سووووووالسوووووول القيمة العاملية يف جمال األغذية والزراعة  يع األنشوووووواة ال  تناوي على نسووووووبي

 ال النيفائي.مراحل إنتاا املنتجات وتسويقيفا وتسليميفا إىل املستيفلمبا يشمل حتويل املواد اخلام إىل منتل هنائي استيفالكي، 
 



11 CCP 18/6 

 

 سالسل القيمة العاملية إىل العالقات التعاقدية ب  املؤسسات املتعددة اجلنسيات وتستند عادة التجارة يف إطار -34
أو ضوومنيفا. وغالباي ما تكون الشووركات املنخرطة يف سووالسوول القيمة العاملية ال  تسووتتيد من مكاسووب التخصووص الكبشة 

. ويف ن األربوواحقوودريا أكرب مجت  و  أعلى ال  توفرهووا هووذه األخشة، أكثر ابتكوواراي وغووالبوواي مووا يكون العووائوود على رأر املووال
 على سووووووبيل املثال، تؤدي درلة التخصووووووص العالية يففالوقت نتسووووووه، تشووووووك ل سووووووالسوووووول القيمة العاملية  اطر لديدة. 

 تامكونات  تلتة من املنتل النيفائي إىل تعرض سوووووووالسووووووول القيمة العاملية إىل خار التغشات املتالئة يف نظم السوووووووياسووووووو
ا يقتصوور ذلال على م ملثل، يتالب توسوويع األعمال التجارية أو جتزئتيفا عرب اودود دراية متخصووصووة، وغالباي التجارية. وبا

 جمال وال سووووويما يفالغذائية واصوووووتات امل. كذلال، قد يكون اكتسووووواب الدراية املتخصوووووصوووووة للتعامل مع ىالشوووووركات الكرب 
تحدي الذي تواليفه هذه الشوووووووووووووركات يف إتقان هذه ويتمثل ال قاي للشوووووووووووووركات يف البلدان النامية.سوووووووووووووالمة األغذية، مره

املواصووووووتات والتنافس يف الوقت نتسووووووه مع الشووووووركات املتعددة اجلنسوووووويات من البلدان املتقدمة ال  حتصوووووول على التمويل 
ئية املنتجات الغذا سوالأإىل تزايد أمهية سالسل القيمة العاملية بالنسبة ويف ظل  على  و أفضل. والدراية والتكنولوليات

الزراعية، يقرتح اجلزء املخصص ألولويات العمل يف هذه الوثيقة إلراء املزيد من التحليل بشأن حسنات سالسل القيمة و 
 العملية لالستتادة من فوائد هذه السالسل. ساتيةيارات السيااخلالعاملية وسيئاهتا فضالي عن 

 
 تغير المناخ -ايز 

 
 مؤنر األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة اإلطارية بشووووووووووأن تغش املناخ، اعتمد 2015يف ديسوووووووووومرب كانون األول  -35
على صووووعيد تغش  املناخ.  2020اتتال باريس التارخيي لمللراءات ال  سووووتتخذ ما بعد عام  دورته اوادية والعشوووورين( )يف

يف إطار متاوضووووووووووووووات مؤنر ال  قد مت مسووووووووووووووامهات مقر رة حمددة وطنياي كافة يف املائة من البلدان   90وأدرا أكثر من 
األطراف اوادي والعشرين، الزراعة باعتبارها قااعاي سيتم  النظر فيه ألغراض التختيف من  ثار تغش املناخ و أو التكي ف 

، 2017الثاين شووووووورين تمؤنر املتابعة ملؤنر األطراف )مؤنر األطراف الثالث والعشووووووورون( يف بون يف نوفمرب وخالل معيفا. 
 ارة أكثر من أي وقت مضى لزءاي ر ياي ال يتجزأ من عملية املتاوضات بشأن تغش املناخ.أصبحت التج

 
وقد  ووووجع مؤنر األطراف الثالث والعشوووورون اتيئة الترعية للمشووووورة العلمية والتكنولولية واتيئة الترعية للتنتيذ  -36

من الغذائي األبعاد االلتماعية واالقتصوووووادية واأليتضوووووم ن على معاجلة القضوووووايا املتصووووولة بالزراعة على  و أكثر مشوالي مبا 
من  2018لتغش املناخ على صوووعيد قااع الزراعة. واسوووتبقت  وووعبة التجارة واألسووووال هذه الالبات مرك زةي يف إصووودار عام 

ف معه. وبدأت يتقرير حالة أسوووووال السوووولع الزراعية على دور التجارة يف املسووووامهة يف التختيف من  ثار تغش املناخ والتك
منظمة األغذية والزراعة عموماي باملشاركة يف عملية متعددة أصحاب املصلحة ومشرتكة ب  الوكاالت معروفة باسم عمل  

ويناوي عمل كورونيتيا املشووووورتع على جماالت عمل متعددة على املسوووووتوى العاملي    كورونيتيا املشووووورتع بشوووووأن الزراعة.
لى مبادرات عمن خالل رير حالة أسووووووووال السووووووولع الزراعية ويتيي الترص لرت تيفا من تق 2018عرضووووووويفا يف إصووووووودار عام 

  املستوى القاري.
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 تهاعمل المنظمة ذات األولوية في أسواق السلع األساسية وتجار  مجاالت -رابعاا 
 وما بعدها 2019-2018فترة لل

 
 نظم أغذيةو أن غالبية أنشوواة املنظمة يف جمال التجارة واألسوووال تسوويفم مبا وورة يف التوصوول إىل نظم زراعية  مع -37

(، تقدم 5( وبقدر أقل يف تعزيز القدرة على الصووومود )الربنامل االسووورتاتيجي 4أكثر مشوالي وكتاءة )الربنامل االسووورتاتيجي 
( وزيادة اإلنتالية واالسووتدامة على 1ن الغذائي )الربنامل االسوورتاتيجي املنظمة أيضوواي مسووامهات كبشة يف جمال حتقيق األم

وترد يف ما يلي جماالت العمل  (.3(، واود من التقر )الربنامل االسوووووووورتاتيجي 2صووووووووعيد الزراعة )الربنامل االسوووووووورتاتيجي 
 ربامل االسرتاتيجية املختلتة للمنظمة.الذات األولوية املتوخاة مبولب 

 
 أسواق السلع األساسية ونظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية رصد -ألف

 
سوووووووتواصووووووول منظمة األغذية والزراعة توفش املعلومات املرتباة بأسووووووووال السووووووولع الزراعية من خالل  ع البيانات  -38

مة، وحتديداي تقرير بصوورة منتظوالرصود والتقييم املسوتمرين للعرض والالب والتجارة واملخزونات واألسوعار وإعداد التقارير 
توقعات األغذية واحملاصوووويل وحالة األغذية الصووووادر يف إطار النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر. ويشوووومل ذلال أيضوووواي 

 استضافة األمانة املشرتكة ب  الوكاالت يف نظام املعلومات املتعلقة باألسوال الزراعية واألنشاة ذات الصلة.
 

مل، وميكن أن تشوومل اإلضووافات يف ناال الع مع االجتاهات والقضووايا النا ووئة. اال العمل تكي تهوسوويواصوول ن -39
النظر يف العقبووات أو املنعاتووات ال  تواليفيفووا جتووارة األغووذيووة العووامليووة، وهنل التعلم ا س والووذكوواء االصووووووووووووووانوواعي لقيووار 

 ىل االسووووووتخدام يف قيار قابلية تأثر األسوووووووالالسووووووول أو اسووووووتعراض دور نسووووووبة املخزونات ونسووووووبة املخزونات إ اجتاهات
الدولية بالصوووووودمات اخلارلية. وقد جيري توسوووووويع ناال هذه اجليفود يف املسووووووتقبل ظدف توسوووووويع ترسووووووانة أدوات الرصوووووود 

 .ال  تستند إلييفا وحتس  البيانات األساسية
 

 العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة النظام -باء
 

يف إطار تعزيز القدرات العاملية وتدعيميفا لتوفش حتليل عن األزمات الغذائية الو وووووووووووووويكة يف الوقت املناسووووووووووووووب،  -40
النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة يف املستقبل على إضتاء الاابع املؤسسي على تركيز سيواصل 

نولوليات مبتكرة. ويف هذا الصوووووووودد، يواصوووووووول النظام العاملي لملعالم فضووووووووالي عن تابيق تك ،املنيفجيات واألدوات اتامة
زراعي نظام مؤ وووووووووووورات اإلليفاد ال ة املناخ والبيئة ملواصوووووووووووولة تاويرواإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة التعاون مع  ووووووووووووعب

ل أوله حتسووو  ماإلنتاا. وتشوووات اخلاصوووة بتوقعالللكشوووف عن اإلليفاد املائي على احملاصووويل على  و أفضووول وحتسووو  
تغايته لرصووووود املراعي، ما من  وووووأنه تعزيز عملية حتليل حالة األمن الغذائي للسوووووكان ناال النظام املقبلة أيضووووواي توسووووويع 

 الذين يعتمدون على الثروة اويوانية.
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ه. وميثل توسووووووويواصووووووول النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة أيضووووووواي العمل على تنمية قدرا -41
نظام مؤ ووووووووووووورات اإلليفاد الزراعي إىل لانب أداة حتليل أسوووووووووووووعار وبيانات املواد الغذائية، حمور التعاون الوثيق ب  النظام 

 ا من هذاتوفش نسوووووووووووذ قائمة حبد ذاهتالعاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة والعديد من البلدان حيث يتم 
اإلنذار املبكر. اض ألغر تحليل السوووال و ألل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال رصوود الزراعة واأل النظام وتوفش التدريب من

دعم مبا وووور لالضوووواالع بعمليات تقييم أولية يف البلدان، يسووووعى النظام العاملي لملعالم إىل ال تزال هناع حالة وحيث 
زراعة ب  برنامل األغذية العاملي ومنظمة األغذية وال واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة إىل تعزيز البعثات املشوووووووووووووورتكة

 جيري اسوووووتكشووووواف إمكانيات دمل التكنولوليات اجلديدة يف بعثات تقييم احملاصووووويلو  لتقييم احملاصووووويل واألمن الغذائي.
رض داين على أتقييم ميلراء واألمن الغذائي، مبا يف ذلال تابيق حتليل االسووووووووووووووتشووووووووووووووعار عن بعد وغشها من التقنيات إل

لى النحو عالواقع. وباإلضافة إىل ذلال، ولزيادة عدد اخلرباء املتوافرين لالضاالع ببعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي 
امليفلة قصووووووووووووووشة، يقوم النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة  عندما تكونالبلدان، ح   الذي تالبه

 الزراعي  على املنيفجية املتبعة يف بعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي.بالتخاي  لتدريب امليفندس  
 

 المتوسطة األجل التوقعات -جيم
 

 املنظمة على تقرير التوقعات الزراعية املشرتكة ب  منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ومنظمةست بقي  -42
ع املرلع العاملي لملسوووووووووقاطات املتوسووووووووواة األلل ولتحليل األسووووووووووال يف القاا باعتباره  ببلورتهوسوووووووووتقوم  األغذية والزراعة

الزراعي. وسوووووتقدم املنظمة الدعم للبلدان األعضووووواء لتعزيز قدراهتا يف جمال التخاي  االسووووورتاتيجي والتحليل السوووووياسوووووا  
تغاية السووووولع ناال رافية و التغاية اجلغناال باسوووووتخدام توقعات السوووووول العاملية واإلقليمية والوطنية. وسووووويجري توسووووويع 

األسوواسووية يف نظام التوقعات املتوسوواة األلل لتوفش إسووقاطات  وواملة للسووول وحتليالت للسوويناريوهات املتعلقة بتاورات 
السوووووول النا وووووئة وصوووووياغة االتتاقات التجارية. وسوووووتمك ن ليفود تنمية القدرات البلدان من أن تصوووووبي أكثر نشووووواطاي يف 

ر وضووووووع النماذا. ومن خالل إ ووووووراع املكاتب امليدانية واملؤنرات اإلقليمية للمنظمة على  و التعاون ويف اسووووووتخدام إطا
 .اتواالستعراضالتعقيبات لتقدمي  كيفعال، من املرتقب استحدام نظام دينامي

 
 واألنشطة المرتبطة بها التجارة -دال

 
نظراي ألمهية التجارة والسووووياسووووات التجارية لتحقيق األمن الغذائي، سووووتواصوووول منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان  -43

االقتصووادية اإلقليمية يف تنمية القدرات يف إطار االتتاقات الدولية واعتماد اخلاو  التولييفية الاوعية واجلماعات األعضوواء 
 (.4امل االسووووووورتاتيجي )الربن الغذائيةالتصووووووودير وتزيد كتاءة النظم الزراعية و  ال  تشوووووووجع الشوووووووتافية يف السوووووووول وتعزز فرص

وسوووووف تتمثل صووووكوع الدعم الرئيسووووية يف حتليل وتقدمي األدلة، وتبادل املعارف، وتعزيز القدرات الوطنية املرتباة بالقضووووايا 
  عددة األطراف.وضات التجارية اإلقليمية واملتاألساسية ال  تؤثر يف جتارة األغذية واملنتجات الزراعية، مبا يف ذلال املتا
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وسووووووورتكز املسووووووواعدة على املسوووووووتوى القاري واإلقليمي على الرتويل لقدر أكرب من املواءمة ب  التدابش التجارية  -44
ييفا فوالسوووووياسوووووات والربامل الزراعية. وسوووووتواصووووول املنظمة أيضوووووا مسووووواعدة البلدان النامية واملؤسوووووسوووووات الوطنية واإلقليمية 

السووووووتتادة من فرص التصوووووودير إىل األسوووووووال الدولية من خالل تيسووووووش التجارة وتابيق تدابش الصووووووحة والصووووووحة النباتية ل
واملشووووواركة بنشوووووا  أكرب يف سوووووالسووووول القيمة العاملية. وسوووووتتيي املنظمة تنمية القدرات من ألل تنتيذ االتتاقات التجارية 

، مبا يف يف التنمية ينشركاء ا خر الالعاملية لتيسش التجارة. وبالتعاون مع القائمة على  و فعال مثل اتتال منظمة التجارة 
ذلال مركز التجارة الدولية، سوووووووتوفر منظمة األغذية والزراعة املسووووووواعدة للبلدان األعضووووووواء يف اتباع اسووووووورتاتيجيات وبرامل 

ب املتعلقة بالعمالة سم حتليل اجلوانويت   لة للجميع واملوليفة  و التصدير.تصدير نالحة ويف تعزيز سالسل القيمة الشام
 الريتية يف تنمية سالسل القيمة بأمهية خاصة يف هذا السيال.

 
وسوووووف تسوووويفم املنظمة يف وضووووع مؤ وووورات السووووياسووووات الزراعية بناء على املعلومات الكمية والنوعية من ألل  -45

الوطنية غذائية النظم الالزراعية على لغذائية و واة يالتجار السووووووووووياسووووووووووات تزويد الدول باألدوات الالزمة لرصوووووووووود وحتليل  ثار 
(. وسوووف خيتتم هذا املشووروع التجرييب الذي مشل سووتة بلدان من أوروبا و سوويا الوسوواى يف عام 4)الربنامل االسوورتاتيجي 

 وسوووووووويجري توسوووووووويع ناال هذا املشووووووووروع ليشوووووووومل بلداناي إضووووووووافية والسووووووووتكمال املعلومات املتوافرة يف مشووووووووروع .2018
Ag-Incentives  اووافز الزراعية( وسوووتنتذه منظمة األغذية والزراعة باال ووورتاع مع املعيفد الدوس لبحوم السوووياسوووات(

 الغذائية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وسائر املنظمات الدولية.
 

 والتغذية التجارة -هاء
 

اب املصوووووووولحة أصووووووووحيف منظمة األغذية والزراعة وغشها من الغذائية بالتعاون الوثيق مع  ووووووووعبة التغذية والنظم  -46
قد اسوووووتدعى العبء و  ال الصوووووالت ب  التجارة والتغذية.، سوووووتقوم  وووووعبة التجارة واألسووووووال بتعميق عمليفا يف جماملعني 

تجارية ال اتاملتزايد النالم عن زيادة الوزن والسوووومنة بوله خاص اوالة لدراسووووة إمكانية االسووووتتادة من تدابش السووووياسوووو
سووووتقل التجارية املختلتة وحدودها يف التماع م اتلتحسوووو  التغذية. وقد سووووبق أن نت مناقشووووة ناال تدابش السووووياسوووو

. وقد   التارل إىل 2016للخرباء حول التجارة والتغذية نظمته  وووووعبة التجارة واألسووووووال يف نوفمرب  تشووووورين الثاين عام 
. ويربز يف طليعة املخاوف الوضع يف 2017ال  عقدهتا املنظمة خالل عام  هذا املوضوع أيضا يف  تلف ندوات التغذية

ذت السمنة وزيادة الوزن إىل مستويات عالية. وقد أخمعدل انتشار الكثش من الدول اجلزرية الصغشة النامية حيث وصل 
ألقل  تحدة ومكتب املمثل السوواميلشووؤون االقتصووادية وااللتماعية لألمم املابالتعاون مع إدارة  ،منظمة األغذية والزراعة

البلدان جواي والبلدان النامية غش السووواحلية والدول اجلزرية الصوووغشة النامية، بزمام إعداد برنامل العمل العاملي بشوووأن األمن 
الية وويشوووومل العمل املخا  له يف هذا السوووويال، حتليل االجتاهات ا الدول اجلزرية الصووووغشة النامية. الغذائي والتغذية يف

يف جمال التجارة و تلف أ كال سوء التغذية يف فرادى الدول اجلزرية الصغشة النامية مبا يف ذلال التوصيات بشأن السبل 
ال  ميكن من خالتا للتجارة والسووياسووات التجارية أن تسوواعد يف معاجلة التحديات ال  تواليفيفا الدول اجلزرية الصووغشة 

  (.4نامل االسرتاتيجي النامية يف جمال التغذية )الرب 
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 سالسل القيمة العالمية -واو
 

ختا   ووعبة التجارة واألسوووال بالتعاون الوثيق مع سووائر املنظمات الدولية وباالسووتناد إىل أعماتا، ملسووار عمل  -47
ال  مللموسة اسالسل القيمة العاملية يف جمال األغذية والزراعة. وسشكز هذا العمل على حتديد التدابش إىل لديد بالنسبة 

اية، وحتقيقاي تذه الغ .نا ووئة عنيفاسووتسوواعد البلدان النامية يف ل  سار سووالسوول القيمة العاملية والتغلب على التحديات ال
لى فيفم  تلف سووووالسوووول القيمة الزراعية، مع الرتكيز عإىل  ملية بالنسووووبةسووووالسوووول القيمة العا سوووويجري أوالي النظر يف أمهية

مكانات االقتصادية واملخاطر املرتباة ظا. وجيوز أيضاي تقييم سالسل القيمة العاملية يف سيال اإلصدار املقبل من تقرير اإل
على  لالزم تاا الدعمجمال الزراعة و  حالة أسووال السولع الزراعية املخصوص تا، مع عرض أمهية سوالسول القيمة العاملية يف

 .مستوى السياسات
 

 المسؤولة اإلمدادات الزراعية سالسل -زاي
 

جارية صل العمل املتعلق بأدوات التوليه القائمة بشأن تسيش األعمال التاتو  على خا  العمل املستقبلية تنص -48
األنشووووووووووواة على املسوووووووووووتوى العام )أي على ناال  املسوووووووووووؤولة، عن طريق التوعية والدعوة وتنمية القدرات. وسووووووووووووف تركز

القااعات وعرب سوووالسووول القيمة بأكمليفا( على توفش الدعم الت  لربنامل املنظمة الشوووامل بشوووأن االسوووتثمارات الزراعية 
 املسؤولة على املستوى العاملي واإلقليمي والقاري.

 
 اجلاري املرتب  بسووالسوول القيمة للموز.عمل ومن  ووأن األنشوواة اخلاصووة بسووالسوول قيمة حمددة أن توسووع ناال ال -49

لديدة وأفضوول املمارسووات لتحسوو  ا ثار االلتماعية والبيئية )مثل حتسوو   يةوسوويتضوومن مسووار العمل هذا أدوات تولييف
يائية املواد الكيمة ومكافحة ا فات واألمراض، واود من اسوووووووووتخدام يمواصوووووووووتات الصوووووووووحة امليفنية، وتعزيز األلور املعيشووووووووو

املائية( من خالل تعاون  يع اجليفات التاعلة يف سوولسوولة القيمة. وسوويضووالع املنتدى العاملي  اتالزراعية، واود من البصووم
 للموز الذي ميثل املنصة العاملية املتعددة أصحاب املصلحة الوحيدة يف هذا القااع، مبيفام املنصة الرئيسية تذا النشا .

 
 أهداف التنمية المستدامةتحقيق تمويل المبتكر لوال اتاالستثمار و  المواصفات -حاء

 
سة اعرتاف متزايد باوالة إىل البحث عن مصووووووووووووووادر نويل لديدة لتحقيق األهداف الواردة يف خاة التنمية  -50

. ونثل تولييفات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووووووادي ومنظمة األغذية والزراعة بشووووووأن 2030املسووووووتدامة لعام 
االسووووووتثمارات املسووووووؤولة يف سووووووالسوووووول اإلمداد الزراعي أول دليل عملي لتوليه القااع اخلاص  و رارسووووووات جتارية أكثر 
اسوووتدامة، وبالتاس،  و االمتثال ألهداف التنمية املسوووتدامة. وتشووومل التولييفات  لة أمور من بينيفا جوذا عن سوووياسوووة 

القائمة على املؤسووسووات من ألل االنتقال إىل أ ووكال أكثر  متصوولة للمؤسووسووات، أي جمموعة ملموسووة من السووياسووات
على أرض الواقع ومن املقرر استكماله  6استدامة يف إنتاا األغذية. وجيري حالياي تنتيذ مشروع جترييب الختبار التولييفات

على تابيق  تبة. ويتيي هذا املشوووووووووووروع التجرييب الترصوووووووووووة لتيفم ا ثار والتوائد املرت 2019حبلول التصووووووووووول األخش من عام 

                                                      
6  http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/en/ 

http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/en/
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 اإلمدادات. وسوويسوواعد املشوواركون يفسووالسوول التولييفات ظدف تعزيز اختيار مصووادر اإلمداد املسووؤولة ورارسووات إدارة 
هذا املشووووووووووووووروع يف حتديد املمارسووووووووووووووات اجليدة وتبادل اخلربات والتعلم من ا خرين يف إطار منتدى قائم على التعاون 

 املتبادل. والدعم
 

 الجديدة الناشئة وأهميتها في رصد األسواق تالتكنولوجيا -طاء
 

ار املبكر م اإلنذيارات لديدة لرصوووووود األسوووووووال إىل لانب نظخبظيفور العديد من التكنولوليات اجلديدة  يؤ  -51
تابيقات و  وتشوووووووومل هذه التكنولوليات اجلديدة على سووووووووبيل املثال حتسوووووووو  الصووووووووور امللتقاة بالسووووووووواتل والعمل املبكر.

البيانات الضخمة، والذكاء االصاناعي والتعلم ا س، وغشها من تابيقات تكنولوليا قواعد البيانات التسلسلية. وتتمتع 
 كرناال وسوووووووووورعة توفش املعلومات املرتباة باألسوووووووووووال ومنتجات اإلنذار املبدقة و هذه التكنولوليات بالقدرة على تغيش 

بة التجارة واألسوووووووال ليفوداي أولية لتقييم ناال هذه التكنولوليات وقامت مبحاوالت أوىل . وقد بذلت  ووووووعتغيشاي لذرياي 
مثالي اسوووتخدام نظم الذكاء االصووواناعي والتعلم ا س لرت ووويد اسوووتخدام معلومات سوووول فقد    لالسوووتتادة من فوائدها. 

. تخرلة تقرأها وجتمعيفا ا الالسووووولع األسووووواسوووووية ألغراض الرصووووود. فتم تاوير مؤ ووووور ثقة على أسوووووار معلومات مسوووووت
 متابيقات تكنولوليا قواعد البيانات التسوولسوولية يف جمال الزراعة بوله عا إمكانات CCP 18/INF/14 وتوضووي الوثيقة

 وأسوال السلع على وله التحديد.
 

 األنشطة الرئيسية سائر -ياء
 

باإلضوووافة إىل جماالت العمل ذات األولوية املذكورة  نتاي، سوووتواصووول  وووعبة التجارة واألسووووال أنشووواتيفا الرئيسوووية  -52
لجنة  اخلدمات لتوفشاألخرى املتعلقة بأسوووووال السوووولع األسوووواسووووية، وجتارة املنتجات الزراعية واووكمة العاملية، وال سوووويما 

ختصووووووة بالسوووووولع، وتوفش الدعم الت  جملموعة الدول السووووووبع وجمموعة مشووووووكالت السوووووولع واجلماعات اوكومية الدولية امل
 العشرين، وإعداد املابوع الرئيسي عن حالة أسوال السلع الزراعية.
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 1الملحق 
 منظمة األغذية والزراعةاالستراتيجي لإلطار لالمكونات الرئيسية 

 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
يسوويفم فيه الغذاء والزراعة يف حتسوو  مسووتويات حياة اجلميع، وخباصووة من هم أ وود من اجلوع وسوووء التغذية  خال  عا  

 فقراي، باريقة مستدامة اقتصادياي والتماعياي وبيئياي.
 

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
   ع ياسووتئصووال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوووء التغذية للعمل تدرجيياي على بناء عا  مصوول فيه النار يف

األوقات على غذاء كاف  و من ومغذ  يليب احتيالاهتم التغذوية وأذواقيفم ليعيشوووووووووووووووا حياةي ملؤها النشووووووووووووووا  
 والصحة؛

 التنمية  زيادة إنتاا األغذية، وحتسووو مع التقر ودفع التقدم االقتصوووادي وااللتماعي للجميع،  والقضووواء على
 الريتية وسبل املعيشة املستدامة؛

 ملسوووووووتدامان للموارد الابيعية، مبا يف ذلال األراضوووووووي واملياه واتواء واملناخ واملوارد الوراثية واإلدارة واالسوووووووتخدام ا
 لصاحل أليال اواضر واملستقبل.

 
 األهداف االستراتيجية

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (1)
 إنتالية واستدامةولعل الزراعة والغابات ومصايد األ اع أكثر  (2)
 اود  من التقر يف األريافو  (3)
 نك  نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالي وكتاءةو  (4)
 زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التيفديدات واألزماتو  (5)

 
 الهدف اإلضافي

 التغذية(اجلنس  واووكمة و اجلودة التنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة )تغش  املناخ واملساواة ب   (6)
 

 الوظائف األساسية
تيسوووووش ودعم عمل البلدان يف وضوووووع وتنتيذ الصوووووكوع املعيارية ووضوووووع املواصوووووتات مثل االتتاقات الدولية  (7)

 ومدونات السلوع واملواصتات التنية وغش ذلال
لصووووووووووولة اجملاالت ذات ا ع البيانات واملعلومات وحتليليفا ورصووووووووووودها وحتسووووووووووو  فرص اوصوووووووووووول علييفا يف  (8)

 باختصاصات املنظمة
 تيسش وتعزيز ودعم اووار من ألل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقارية (9)
إسووووداء املشووووورة ودعم تنمية القدرات على املسووووتويات القارية واإلقليمية لتنتيذ ورصوووود وتقييم السووووياسووووات  (10)

 ى األدلةواالستثمارات والربامل القائمة عل
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ن من  (11) إسووداء املشووورة ودعم األنشوواة ال  جتمع املعارف والتكنولوليات واملمارسووات اجليدة وتنشوورها وحتسوو 
 تابيقيفا يف جماالت اختصاص املنظمة

تيسش إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريتية، ب  اوكومات و ركاء  (12)
 واجملتمع املدين والقااع اخلاص التنمية

 الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت والية املنظمة (13)
 

 األهداف الوظيفية
 التواصل 
 تكنولوليا املعلومات 
 حوكمة املنظمة واإل راف والتوليه 
 اإلدارة املتسمة بالكتاءة والتعالية 

 
 
 


