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لجنة مشكالت السلع
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روما 28-26 ،سبتمبر/أيلول
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برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في أسواق السلع األساسية وتجارتها
ضمن اإلطار االستراتيجي
موجز
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف جمال أس و ووال الس و وولع األس و وواس و وية
وجتارهتا يف فرتة الس و و وونت  ،2017-2016وحتلل االجتاهات الرئيس و و ووية واملس و و ووائل النا و و ووئة ال سو و و وتؤثر يف عمل املنظمة
وأنشوواتيفا يف جماس أس ووال السوولع األسوواسووية وجتارهتا ،وحتدد اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف هذين اجملال يف
فرتة السنت  2019-2018واخلاة املتوساة األلل للترتة .2021 –2018
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب اللجنة





إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:
أخذ العلم وإعااء تولييفات بشأن اإلجنازات واملستجدات واالجتاهات املشار إلييفا يف جماس أسوال السلع
األساسية وجتارهتا.
إعااء التولييفات بشأن األولويات الرئيسة املرتباة بعمل املنظمة يف جماس أسوال السلع األساسية وجتارهتا
ال ينبغي مراعاهتا لدى استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلاة املتوساة األلل للترتة 2021-2018
(القسم الرابع).

ميكن توليه أي استتسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

السيد بوبكر بن بلحسن
أم جلنة مشكالت السلع
الربيد اإللكرتوينboubaker.benbelhassen@fao.org :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه 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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أوالا -مقدمة
ص ووادل مؤنر منظمة األغذية والزراعة يف دورته األربع ال انعقدت يف روما يف يوليو نوز  2017على اإلطار
-1
االسو و و و و و ورتاتيجي املرالع للمنظم ووة ، 1واخلا ووة املتوسو و و و و و وا ووة األل وول للترتة  2021-2018وبرن ووامل العم وول وامليزاني ووة للترتة
 .22019-2018وأعرب عن تقديره ملواءمة األهداف االس و و ورتاتيجية للمنظمة على و وثيق مع خاة التنمية املسو و ووتدامة
لعام  2030ومع أهداف التنمية املستدامة.
وقد وض و ووع اإلطار االس و و ورتاتيجي املرالع من خالل عملية تتكش اس و و ورتاتيجي تش و وواورية خالل عام  ،2016مع
-2
عربت عنه األليفزة الرئاسية للمنظمة من دعم قوي ومتواصل الستمرارية التوله االسرتاتيجي للمنظمة .ومشلت
مراعاة ما ر
إطارا للتنمية الزراعية يف األلل املتوسو و و و  ،واالجتاهات
هذه العملية حتديد االجتاهات العاملية ال من املتوقع أن تش و و ووكل ي
القااعية واإلقليمية النا ئة عن عمليات االستعراض االسرتاتيجية اإلقليمية ،ومداوالت املؤنرات اإلقليمية واللجان التنية
للمنظمة؛ والتحديات الرئيس و و و و و ووية الناجتة عن هذه االجتاهات ال من املتوقع أن تواليفيفا البلدان األعض و و و و و وواء واألطراف
التاعلة يف جمال التنمية يف قااعي األغذية والزراعة يف الس و و و و و وونوات املقبلة؛ وحتليل التاورات العاملية الرئيس و و و و و ووية ال حتدد
الس و و و و و وويال العام ال تعمل يف إطاره املنظمة ،وحتليل تأثشات هذه التحديات والتاورات على األهداف االسو و و و و و ورتاتيجية
3
أيضا التاورات العاملية الرئيسية
للمنظمة يف سيال خصائص املنظمة الرئيسية ووظائتيفا األساسية وقد راعى االستعراض ي
ال حص و وولت يف الترتة  ،2016-2015وأمهيفا اعتماد خاة التنمية املس و ووتدامة لعام  2030ودخول اتتال باريس بش و ووأن
تغش املناخ حيز التنتيذ.
ووفر اإلطار االس و و و و و ورتاتيجي املرالع األسو و و و و ووار لتنقيي اإلطار املتاهيمي ونظرية التغيش بالنسو و و و و ووبة إىل األهداف
-3
االس و ورتاتيجية اخلمسو ووة للمنظمة يف سو وويال رويتيفا وخصو ووائصو وويفا ووظائتيفا األسو وواسو ووية .وحددت اخلاة املتوسو وواة األلل
وبرنامل العمل وامليزانية اإلطار الرباجمي واملوارد للتخاي لتحقيق النتائل وتنتيذها ورصدها من خالل مؤ رات وغايات،
مبا يشو وومل مسو ووامهة عمل املنظمة يف حتقيق أربع مقصو ووداي من مقاصو وود أهداف التنمية املسو ووتدامة .ويوفر امللحق  1على
الويب بالوثيقة املعنونة :إطار النتائل للترتة  - 2019-2018األهداف االسو و و و و و ورتاتيجية والوظيتية 4حملة عامة عن الربامل
االسرتاتيجية للمنظمة ،مبا يشمل اتساقيفا مع أهداف التنمية املستدامة.
ويف هذا الس و و و وويال ،تقدم هذه الوثيقة حملة مولزة عن اإلجنازات ال حققتيفا املنظمة يف جمال أس و و و و ووال الس و و و وولع
-4
األس وواس ووية وجتارهتا وال لرى تيس ووشها من خالل الربامل االس و ورتاتيجية يف فرتة الس وونت  .2017-2016وتعرض من ث
التاورات واالجتاهات العاملية األسوواسووية ال سووتؤثر يف عمل املنظمة يف املسووتقبل يف هذين اجملال  .ومدد القسووم األخش
جماالت عمل املنظمة ذات األولوية يف أسوال السلع األساسية وجتارهتا يف فرتة السنت  2019–2018وما بعدها.
1
2
3
4

الوثيقة
الوثيقة C 2017/3
الوثيقة C 2013/7
الوثيقة PC 124/2-WA1
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ثانياا -إنجازات منظمة األغذية والزراعة في أسواق السلع األساسية وتجارتها
في الفترة 2017-2016
ألف -رصد أسواق السلع األساسية واألمن الغذائي
واصوولت املنظمة تزويد اوكومات وأصووحاب املصوولحة على الصووعيدين الوط والدوس باملعلومات احملدثة لدعم
-5
وضووع اس ورتاتيجيات فعالة و وواملة لألس ووال والتجارة وتنتيذها .وقد هنضووت املنظمة بصووتتيفا اجليفة املضوويتة ألمانة نظام
املعلومات املتعلقة باألسو ووال الزراعية ، 5مبس ووامهتيفا يف حتقيق قدر أكرب من الش ووتافية يف أسو ووال الس وولع األس وواس ووية الدولية
ووس ووعت ناال مس ووامهتيفا ،وذلال من خالل العمل بانتظام على توفش معلومات حديثة عن الظروف اخلاص ووة باحملاص وويل
ض وا املنظمة ،لنباي
واألوضوواع العاملية للعرض والالب وحركات األسووعار والتاورات على مسووتوى السووياسووات .وعملت أي ي
إىل لنب مع املنظمات التس و ووع األعض و وواء ال تش و ووكل أمانة عنظام املعلومات املتعلقة باألسو و ووال الزراعيةع ،على تيس و ووش
عملية تش ووارع املع ارف واووار يف جمال الس ووياس ووات ب البلدان املنتجة واملس ووتيفلكة الرئيس ووية للس وولع الغذائية األس وواس ووية
(القمي والذرة واألرز وفول الصووويا) ،وعقدت سوولسوولة من االلتماعات اوكومية الدولية املشوورتكة ب الوكاالت والرامية
إىل تعزيز هذه العملية .وتواصو و وول بالتوازي مع ذلال تعزيز قدرات الرصو و وود يف البلدان املشو و وواركة يف نظام املعلومات املتعلقة
باألس و ووال الزراعية من خالل أنشو وواة التدريب املوليفة جليفات التنسو وويق الوطنية ،وبرنامل تبادل املعلومات املرتباة بنظام
املعلومات املتعلقة باألسوال الزراعية ،ومن خالل وضع مشاريع على املستوى الوط .
وواص و وولت منظمة األغذية والزراعة وض و ووع التقارير بش و ووأن التاورات ال تؤثر يف حالة األغذية يف البلدان النامية
-6
وال سو و و و وويما يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنختل ،من خالل التقرير التصو و و و وولي عن توقعات احملاصو و و و وويل وحالة
األغذية .ونش و و و و و وور النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة اخلاص باملنظمة بانتظام معلومات حمدثة
وإنذارات خاصووة بشووأن حالة األمن الغذائي يف البلدان ال تواله صووعوبات خاصووة يف توفش االمدادات .و إيتاد عدد
من البعثات لتقييم احملاص وويل واألمن الغذائي خالل فرتة الس وونت  .2017-2016وبالتوازي مع ذلال ،قدم النظام العاملي
اخلاص باملنظمة ملؤ و و وور اإلليفاد يف الزراعة ودراسو و ووات رصو و وود األرض بيانات االسو و ووتشو و ووعار عن بعد احملدثة لرصو و وود حالة
احملاصيل مبا يف ذلال حتس الكشف عن مناطق زراعة احملاصيل ال تعاين اجلتاف .وأتيحت البيانات والتحليالت ذات
الصلة على الصعيدين العاملي والقاري.
و حتس و أداة رص وود وحتليل أس ووعار األغذية و توس وويع ناال تغاية األس ووعار لألس ووال الوطنية والدولية على
-7
حد س وواء .وتواصوول األنشوواة ال تندرا يف إطار أداة رصوود وحتليل أسووعار األغذية ترويل وتعزيز تنمية القدرات اخلاصووة
برصد أسعار األغذية من ألل اختاذ القرارات.

 5إن نظام املعلومات املتعلقة باألسووال الزراعية عبارة عن منصووة متعددة الوكاالت ترمي إىل تعزيز ووتافية سووول األغذية وتنسوويق االسووتجابة السووياسووية.
وقد أسو ووس وزراء الزراعة يف جمموعة العشو و ورين نظام املعلومات املتعلقة باألس و ووال الزراعية يف عام  2011حتت الرئاسو ووة الترنسو ووية للمجموعة عقب ارتتاع
أسعار األغذية على الصعيد العاملي يف الترتة  2008-2007ويف عام .2010
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وكذلال ،وطدت منظمة األغذية والزراعة من خالل أنشوواة التواصوول تعاوهنا مع مؤ وور إدارة املخاطر وهو نظام
-8
عاملي متتوح املصو ووادر لتقييم املخاطر اخلاص و وة باألزمات اإلنسو ووانية والكوارم يدعم القرارات بشو ووأن الوقاية من األزمات
اإلنسو ووانية والتأهب واالسو ووتجابة تا .وقدمت أيض و واي املنظمة مسو ووامهات إضو ووافية إىل جمموعة العمل املعنية بالزراعة واألمن
الغذائي التابعة لربنامل اوزام الرقمي والاريق العلمي يف الص ( ،)DBAR-Agriوإىل جلنة املساعدة الغذائية.

باء -التقارير العالمية عن األزمات الغذائية
صو و و وودر التقرير العاملي اجلديد عن األزمات الغذائية يف مارر ذار  .2018ويلتت هذا التقرير العناية إىل تتاقم
-9
مس ووتويات انعدام األمن الغذائي وس وووء التغذية املرتباة على وله اخلص وووص باألزمات وتأثش الظواهر املناخية القص وووى.
وقدر التقرير أن و  124مليون و و و و ووخص يف  51بلداي قد واليفوا أزمة انعدام األمن الغذائي أو ما هو أسو و و و و ووأ من ذلال
(أي ما يعادل املرحلة الثالثة أو ما فول من التص و وونيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي) ،ما يقتض و ووي عمالي إنس و ووانياي طارئاي
إلنقاذ األرواح ومحاية سبل املعيشة واود من اجلوع وسوء التغذية .و يفد مشال رل نيجشيا والصومال ولنوب السودان
واليمن أس و و و و ووأ األزمات الغذائية يف عام  2017حيث كان  32مليون و و و و ووخص يعانون انعدام األمن الغذائي وحبالة إىل
مس و و وواعدة عاللة .ويف فرباير و و ووبا  ،2017أعلن عن انتش و و ووار اجملاعة (املرحلة اخلامس و و ووة من تص و و وونيف النظام املتكامل
لتص وونيف مراحل األمن الغذائي) يف لنوب الس ووودان .وعلى الرغم من مس ووامهة املس وواعدة اإلنس ووانية ح ا ن على و
كبش يف الوقاية من انتشووار اجملاعة على ناال واسووع ،ما زالت االحتيالات اإلنسووانية مرتتعة بشووكل اسووتثنائي يف البلدان
األربعة املذكورة.
 -10و و و و و وودد التقرير العاملي عن األزمات الغذائية أيضو و و و و واي على أن حاالت النزاع وانعدام األمن ال تزال نثل العوامل
الرئيس و و و و و ووية النعدام األمن الغذائي يف  18بلداي حيث ما زال حواس  74مليون و و و و و ووخص يعانون انعدام األمن الغذائي
ومتالون إىل مساعدة عاللة .ويعيش نصف هؤالء األ خاص يف البلدان ال تشيفد حاالت النزاع أو انعدام األمن يف
أفريقيا ،ويعيش أكثر من الثلث يف الشرل األوس  .ومثلت الكوارم املناخية واجلتاف بصورة أساسية ،العوامل الرئيسية
لألزمات الغذائية يف  23بلداي ،حيث كان حواس  39مليون خص يعانون انعدام األمن الغذائي ومتالون إىل مساعدة
عاللة .ويولد ثلثا هذه البلدان يف أفريقيا ،حيث كان حواس  32مليون خص يعانون انعدام األمن الغذائي اواد.

جيم -الجماعات الحكومية الدولية
 -11عقد االلتماع املش و و وورتع ب الدورة التاس و و ووعة والثالث للجماعة اوكومية الدولية املختص و و ووة باأللياف الص و و وولبة
والوودورة اووواديووة واألربع للجموواعووة اوكوميووة الوودوليووة املختصو و و و و و ووة بوواجلوت والتيوول واألليوواف املموواثلووة يف تووانغووا ،تنزانيووا يف
نوفمرب تشرين الثاين  ،2017عقب الدورة العشرين للجماعة الترعية للبلدان املنتجة للسيسال واتنيك  .ومشلت مواضيع
النقاش الرئيس و ووية ما يلي )1( :الوض و ووع الراهن لألس و ووال والتوقعات املتوس و وواة األلل؛ ( )2واجتاهات أس و ووعار الس و وويس و ووال
واألباكا واجلوت والتيل؛ ( )3وهنل اس و و ووتش و و ورايف تش و و وواركي للجوت واألباكا وألياف لوز اتند والتيل والس و و وويس و و ووال .ولاء
االلتماع املشورتع يف أعقاب منتدى متعدد أصوحاب املصولحة بشوأن الترص النا وئة عن سوول السويسوال العاملية للتنمية
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االلتماعية واالقتص ووادية يف تنزانيا .و ووددت النقا ووات على اوالة إىل حتتيز االس ووتيفالع احمللي للس وويس ووال و ووجعت
الص و ووناعة على ترويل اس و ووتخدام املنتجات املش و ووتقة من الس و وويس و ووال على و أكرب .وحثت الص و ووناعة على تعزيز اإلنتالية
واجلودة لضمان قدرة تنافسية أكرب ،يف األسوال احمللية والدولية على حد سواء .وقد أوصى اووار أيضاي بتحديد الترص
املتاحة للمزارع لكي مصو وولوا على حصو ووص أكرب يف سو وولسو وولة القيمة عن طريق لة من األمور من بينيفا إنشو وواء أ اء
جتارية والرتويل تا.
 -12وعقدت الدورة الثالثة والعشرون للمجموعة اوكومية الدولية املختصة بالشاي يف هانغزهو ،الص من  17إىل
 20مايو أيار  ،2018حيث اسووتعرض املندوبون الوضووع اواس والتوقعات املتوسوواة األلل القتصوواد الشوواي ،وركزوا بوله
خاص على االجتاهات اجلديدة يف جمال استيفالع الشاي والرواب القائمة ب هذه االجتاهات وعمليات الرتويل للشاي
بوله عام .وكذلال ناقش و ووا قض ووايا أكثر حتديدا ،مثل ( )1أس و ووال العقود ا للة واملقايض ووات اخلاص ووة بالش وواي والترص
واملخاطر و وورو النجاح؛ ( )2وخا إصوودار الشوويفادات للشوواي وتأثشاهتا على الدخل الزراعي والتنمية الريتية الشوواملة
والنتاذ إىل األس و ووال؛ ( )3واس و ورتاتيجية تعزيز وصو ووول املزارع من أصو ووحاب اويازات الصو ووغشة إىل األس و ووال يف البلدان
املنتجة للش وواي الرئيس ووية .وعقد حدم لانيب قبل أن تنظر اجلماعة اوكومية الدولية يف اخليارات املتاحة إلنتاا الش وواي
منختل الكربون ،وذلال من ألل حتديد االحتيالات لالنتقال من إنتاا الش و و و و و وواي التقليدي إىل أ و و و و و ووكال إنتاا أكثر
اقتصاداي يف استخدام املوارد.

دال -دعم عمليات الحوكمة الدولية
 -13واصوولت منظمة األغذية والزراعة دعميفا لعمليات اووكمة الدولية وال سوويما تلال ال ختضووع إل وراف جمموعة
الدول الس و و و و و ووبع وجمموعة العشو و و و و و ورين .فتي عام  ،2016قدمت منظمة األغذية والزراعة تقريراي عن تكنولوليا املعلومات
واالتص و و وواالت يف جمال الزراعة إىل وزراء الزراعة يف جمموعة العش و و و ورين برئاس و و ووة يفورية الص و و و و الش و و ووعبية .وتناول التقرير
اإلمكانات ال تتيحيفا تابيقات تكنولوليا املعلومات واالتصوواالت يف الزراعة وتضوومن اقرتاحات حمددة لتحس و تبادل
تكنولوليا املعلومات واالتصو و و و و و وواالت والتعاون يف هذا اجملال .وبناءي على طلب اليابان ال كانت ترأر جمموعة ا لدول
الس و و و و و ووبع ،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
املناقشات أفضت إىل اعتماد روية ع ايسي  -يما ع للعمل بشأن األمن الغذائي والتغذية واإلعالن الوزاري لوزراء الزراعة
خالل قمة جمموعة الدول السبع.
 -14ويف عام  ،2017وبناءي على طلب إيااليا ال كانت ترأر جمموعة الدول الس و و و و و ووبع ،و و و و و وواركت منظمة األغذية
والزراعة يف مناقش و و ووات جمموعة العمل املعنية باألمن الغذائي (برعاية املس و و وواعدين اخلرباء لوزراء الش و و ووؤون اخلارلية) ،مركزةي
على الرواب القائمة ب األمن الغذائي واتجرة .وقدمت مذكرات فنية ومعلومات حمدثة بالتعاون مع الص و و و و ووندول الدوس
للتنمية الزراعية ،وبرنامل األغذية العاملي واملنظمة الدولية لليفجرة .ووفرت منظمة األ غذية والزراعة ،لنباي إىل لنب مع
الص و و و و و ووندول الدوس للتنمية الزراعية وبرنامل األغذية العاملي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصو و و و و و ووادي ،الدعم
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للمناقشات ال ختلليفا التماع لكبار املسؤول عن الزراعة يف جمموعة الدول السبع من خالل إعداد تقرير حول عاألمن
الغذائي والزراعة والتنمية الريتية واتجرةع ،فضال عن تقرير حول عإدارة املخاطر الزراعيةع.
 -15وخالل العام نتس ووه ،وبناءي على طلب يفورية أملانيا االحتادية ال كانت ترأر جمموعة الدول العش و ورين يف عام
 ،2017قدمت منظمة األغذية والزراعة تقريراي بعنوان عاملياه لألغذية والزراعة املسوتدامت ع من ألل دعم النقا وات حول
اإللراءات املتخوذة إلدارة امليواه على و مسو و و و و و وتودام يف جموال الزراعوة .ويف هنوايوة عوام  ،2017وبنواءي على طلوب يفورية
األرلنت ال ترأر جمموعة الدول العش و و ورين يف عام  ،2018أعدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتص و ووادي ،باالس و ووتعانة مبس و ووامهات من الص و ووندول الدوس للتنمية الزراعية واملعيفد الدوس لبحوم الس و ووياس و ووات
الغووذائيووة والبنووال الوودوس ومنظمووة التجووارة العووامليووة ،تقريراي عن عاألمن الغووذائي والتغووذيووة :التحووديووات ال توالووه الزراعووة
واإلمكانات اخلتية للرتبةع لكي يسرت د به يف مناقشات السياسات ال جيرييفا أعضاء جمموعة العشرين.
 -16وعقد املؤنر العاملي الثالث للمنتدى العاملي للموز يف  8و 9نوفمرب تشو ورين الثاين  2017يف لنيف ،س ووويسو ورا.
و و و ووارع ما يقارب  250مندوباي يف اسو و ووتعراض الصو و ووكوع الرئيسو و ووية ال وضو و ووعيفا املنتدى (مبا يف ذلال البوابة اإللكرتونية
للممارسو و ووات اجليدة لملنتاا املسو و ووتدام ،ودليل اود من البصو و وومت املائية والكربونية ودليل الصو و ووحة والسو و ووالمة امليفنيت )
واتتقوا على القيام مبزيد من األنشاة التعاونية الستحدام سالسل قيمة أكثر مشوالي واستدامة.

هاء -التجارة والسياسات التجارية
 -17يف جمال التجارة ،قدمت منظمة األغذية والزراعة إسيفامات كثشة يف املؤنر الوزاري اوادي عشر ملنظمة التجارة
العاملية .فتي إطار هتيئة البلدان للمؤنر الوزاري اوادي عشوور ،أعدت تسووعة ملخصووات عن السووياسووات بشووأن مواضوويع
حمددة يف جمال جتارة املنتجات الزراعية والس و وومكية ،وأتيحت للعموم .ومشلت هذه امللخص و ووات لة مواض و وويع من بينيفا،
اجتاهات أسو و ووال املنتجات الزراعية وجتارة األ اع واملنتجات الس و وومكية فضو و والي عن قض و ووايا حمددة متعلقة بالس و ووياس و ووات
التجارية مثل التدابش غش اجلمركية والقيود على التصدير.
 -18وواصو وولت منظمة األغذية والزراعة ،باال و وورتاع مع مؤنر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،دراسو ووة الرواب القائمة
ب االعتماد على الس وولع األس وواس ووية ونتائل التنمية ،وأعدا معاي إص وودار عام  2017من التقرير بش ووأن الس وولع األس وواس ووية
والتنمية املعنون عأس ووال الس وولع األس وواس ووية والنمو االقتص ووادي والتنميةع .ويقدم هذا التقرير روى متعمقة عن الس ووبل ال
تتيي للبلدان النامية املعتمدة على السوولع األسوواسووية التغلب على التحديات احملددة ال تواليفيفا وتشووجيع النمو الشووامل
والنجاح يف هناية املااف يف حتقيق أهداف التنمية املس و ووتدامة .وقد ص و وودر هذا التقرير يف ديس و وومرب كانون األول 2017
على هامش املؤنر الوزاري اوادي عشر ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف بوينس يرر ،األرلنت .
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 -19وصودر مابوع مشورتع أعد بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية بعنوان عالتجارة واملواصوتات الغذائيةع يف لنيف
خالل و وويفر يوليو نوز  ،2017زود اوكومات بالوسو ووائل الالزمة لوضو ووع إطار لتيسو ووش التجارة على أسو ووار املواصو ووتات
الغذائية املتتق علييفا دولياي.
 -20ومبوازاة هذه اجليفود املبذولة على الصعيد العاملي ،اركت منظمة األغذية والزراعة يف العديد من األنشاة على
الص و ووعيد القاري لدعم البلدان األعض و وواء يف اإلعداد للمتاوض و ووات التجارية وتنتيذ االتتاقات التجارية .وركزت املنظمة،
حتت املظلة الشاملة لية منظمة األغذية والزراعة لدعم برامل الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة ،على حتقيق
قدر أكرب من االتسال ب السياسات التجارية والزراعية .ويف هذا الصدد ،اركت املنظمة يف تقييم السياسات الزراعية
والتجارية يف تنزانيا ورواندا وزامبيا وموزامبيق .وعقدت حوارات وطنية مبش وواركة اوكومات ،مع القااع اخلاص واألوس ووا
األكادميية واجملتمع املدين من ألل التحقق من نتائل هذه التقارير .وأكملت سووائر األنشوواة ال تضووالع ظا املنظمة من
ألل نشر املعلومات والتولييفات بشأن االستثمار املسؤول على املستوى العاملي .وأتاحت منظمة األغذية والزراعة تنمية
القدرات يف جمال التجارة يف إقليم أوروبا و سيا الوساى من خالل املبادرة اإلقليمية حول جتارة املنتجات الغذائية الزراعية
وتكامل األسوال.

واو -التجارة واالستثمار
 -21بناءي على طلب جلنة مشووكالت السوولع يف دورهتا اوادية والسووبع  ،با وورت املنظمة بإلراء حتليل أوس للرواب
القائمة ب تدفقات االس و و و ووتثمارات والتجارة وأس و و و ووعار الس و و و وولع األس و و و وواس و و و ووية .وتقدم الوثيقة  CCP 18/INF/9املعنونة
عاالستثمارات والتجارة والنواتل وأسعار السلع األساسيةع ،ملخصاي عن النتائل األولية ال التوصل إلييفا.
 -22وباإلضافة إىل ذلال ،عقدت املنظمة حلقات عمل وطنية مع حكومات غانا ومالوي والسنغال من ألل تعزيز
حوار أصو ووحاب املصو وولحة املتعددين املسو ووتنش بشو ووأن االسو ووتثمارات الزراعية املسو ووؤولة .وقد عقدت حلقات العمل برعاية
برنامل تديره جمموعة العمل املشرتكة ب الوكاالت واملعنية باالستثمارات الزراعية وبتمويل من اليابان.

زاي -التوقعات المتوسطة األجل
 -23واص و و وولت منظمة األغذية والزراعة و و و وراكتيفا مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص و و ووادي من ألل توفش
التوقعات املتوسوواة األلل ألسووال املنتجات الزراعية العاملية .وتضوومن إصوودار عام  2017من التوقعات الزراعية املشوورتكة
ب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصووادي ومنظمة األغذية والزراعة فصوالي خاصواي عن وورل سوويا .ومبوازاة ذلال،
توسوويع ناال التغاية اجلغرافية وناال تغاية السوولع األسوواسووية فبات بإمكان نظام وضووع النماذا إنتاا توقعات حمددة
متوسوواة األلل للبلدان األعضوواء كليفا تقريباي .وقد صوودرت طبعة عام  2018من التقرير يف  3يوليو نوز  2018يف املقر
الرئيس و ووي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص و ووادي يف باريس خالل مؤنر ص و ووحايف مش و وورتع ب املدير العام ملنظمة
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األغذية والزراعة واألم العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصو و و ووادي .وتضو و و وومن التقرير مقاالي خاص و و و واي عن إقليم
الشرل األوس ومشال أفريقيا.
 -24وقوود أعوود تقييم تالعي بووالتعوواون مع املكتووب اإلقليمي للش و و و و و وورل األدىن ومشووال أفريقيووا واللجنووة االقتص و و و و و و وواديووة
وااللتماعية لغريب س وويا ،بش ووأن الزراعة واألمن الغذائي يف املناقة العربية بعنوان ع فال املناقة العربية لعام  :2030فال
تعزيز األمن الغذائي يف املناقة العربيةع .ويقدم التقرير عن طريق اسووتخدام جوذا  Aglink-Cosimoإسووقاطات إقليمية
لعام  ،2030ويعرض أيض و و واي جمموعةي من الس و وويناريوهات ال تقيس تأثشات قرارات الس و ووياس و ووات البديلة مثل بذل ليفود
إضافية لتشجيع جو اإلنتالية ،والتحول احملتمل إىل أجا استيفالع صحية أو اخليارات اخلاصة باملخزونات االسرتاتيجية
لألغذية وتأثشاهتا.

حاء -حالة أسواق السلع الزراعية
 -25صوودر اإلصوودار اجلديد من تقرير حالة أسووال السوولع الزراعية يف سووبتمرب أيلول  .2018ويركز هذا التقرير الذي
يتنوواول موض و و و و و وووع عجتووارة املنتجووات الزراعيووة وتغش املنوواخ واألمن الغووذائيع على دور التجووارة يف التكيف مع تغش املنوواخ
والتختيف من ثاره .ويقدم جمموعة واس ووعة من األدوات الس ووياسو واتية املتاحة لواض ووعي الس ووياس ووات من ألل تنتيذ اتتال
باريس مبولب اتتاقية األمم املتحدة اإلطارية بش و و و و و ووأن تغش املناخ ،ويناقش من ب لة أمور أخرى ،أ و و و و و ووكال الدعم
املختلتة يف جمال التكيف مع تغش املناخ والتختيف من ثاره ،وما إذا كانت اختص وواص ووات منظمة التجارة العاملية تترض
قيوداي على التكيف مع تغش املناخ والتختيف من ثاره .وتتض و وومن مثل هذه الس و ووياس و ووات توفش الدعم للبحوم والتنمية،
وتوسوويع ناال رارسووات الزراعة الذكية مناخياي فض والي عن السووياسووات ال حتد من االنبعاثات وتزيد احتباسوويفا عن طريق
تغش استخدام األراضي.

ثالثا -التطورات واالتجاهات العالمية وتأثيراتها على أسواق السلع األساسية والتجارة
ألف -خطة التنمية المستدامة لعام

2030

 -26يف س ووبتمرب أيلول  ،2015اعتمد روس وواء الدول واوكومات خاة التنمية املس ووتدامة لعام  .2030ونثل خاة عام
 2030التزاماي تارخيياي من ألل معاجلة قض ووايا التقر واجلوع وتعزيز االس ووتخدام املس ووتدام للموارد الابيعية ومواليفة تغش املناخ
من خالل جمموعة مرتاباة من  17هدفاي للتنمية املستدامة ،مع اإلقرار بعدم إمكانية معاجلة القضايا املتعلقة باألغذية وسبل
املعيشووة وإدارة املوارد الابيعية على و منتصوول .وضووماناي للمسوواءلة املتبادلة ب يع أصووحاب املصوولحة ،تدعو خاة عام
 2030إىل توسو و وويع إطار رفع التقارير والرصو و وود على ناال واسو و ووع ،من خالل قيام البلدان بإعداد تقارير عن  169مقصو و ووداي
وأكثر من  230مؤ و و و وراي عاملياي .وقد لرى تعي منظمة األغذية والزراعة وكالةي راعية لواحد وعش و و و ورين مؤ و و و وراي ذات ص و و و وولة
بأهداف التنمية املس و ووتدامة  2و 5و 6و 12و 14و .15وباإلض و ووافة إىل ذلال ،تعد املنظمة وكالة مس و ووامهة يف أربعة مقاص و وود
أخرى ألهداف التنمية املستدامة ،ما ميثل باإل ال أكثر من عشر مؤ رات أهداف التنمية املستدامة كافة.
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 -27وطلب من املنتدى السياسي الرفيع املستوى املع بالتنمية املستدامة عمتابعة تابيق متيفوم التنمية املستدامة من
ألل جتنب حدوم تداخل مع اتياكل واتيئات والكيانات القائمة باريقة فعالة من حيث التكلتةع .وعقد املنتدى
الس ووياس ووي الرفيع املس ووتوى املع بالتنمية املس ووتدامة يف يوليو نوز  2017التماعاي برعاية اجمللس االقتص ووادي وااللتماعي
ملناقش و و و ووة التقدم احملرز حتت عنوان عالقض و و و وواء على التقر وتش و و و ووجيع الرفاهية يف عا متغشع مع الرتكيز مثالي على أهداف
التنمية املس ووتدامة  1و 2و 3و 5و 9و .14وطلب من األليفزة الرئاس ووية الدولية ،مبا فييفا جلنة مش ووكالت الس وولع ،تقدمي
إس و وويفامات يف هذا اجملال .وقد أعدت منظمة األغذية والزراعة تقريراي يلخص إس و وويفامات املنظمة الرامية إىل حتقيق تلف
أهداف التنمية املستدامة وقدمته إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املع بالتنمية املستدامة.

باء-

نهج جديدة لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 -28وض و و و ووعت عدة تقديرات لقيار االحتيالات املالية من ألل حتقيق أهداف التنمية املس و و و ووتدامة .ورغم اختالف
التقديرات حسو و ووب املصو و وودر وهنل القيار املتبع ،فإهنا تركز كليفا على مبلغ جمموعه حواس  4تريليون دوالر أمريكي ،وهو
مبلغ يتجاوز بقدر كبش املبالغ ال توفرها املص و و و و ووادر التقليدية لتمويل التنمية مثل املس و و و و وواعدات اإلجائية اخلارلية .فأدت
احتيالات التمويل الض و و و ووخمة الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املس و و و ووتدامة إىل ظيفور عدد من املبادرات الرامية إىل حتديد
مص ووادر لديدة لتمويل التنمية ،واألهم من ذلال أهنا أدت إىل الس ووعي لتحقيق التمزر مع القااع اخلاص يف املس ووامهة يف
حتقيق أهداف التنمية املس و و و و و ووتدامة .وتقوم حالياي املنظمة باس و و و و و ووتعراض اخليارات اجلديدة املتاحة لتمويل أهداف التنمية
املس و ووتدامة .ويش و وومل هذا االس و ووتعراض خيارات االس و ووتتادة من تولييفات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصو و وادي
ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمداد الزراعي املسؤولة من ألل تقييم االمتثال ألهداف التنمية املستدامة.

للتوصل إلى أسواق يكون فيها العرض جيد ا واألسعار الحقيقية أدنى
جيم -توقعات السوق
ّ
 -29بعد تقلبات األسووعار القوية ال وويفدهتا األس ووال يف الترتة املمتدة ب عامي  2008و ،2012دخلت أس ووال
الس و وولع الغذائية الرئيس و ووية يف فرتة أكثر هدوءاي .وبلغت زونات اوبوب أعلى مس و ووتوى تا على اإلطالل باألرقام املالقة
وسجلت مستويات به قياسية بالنسبة إىل استخداميفا .ومن املترتض أن يوفر ارتتاع املخزونات حالزاي ضد الصدمات
اخلارلية وأن ي ساعد يف جتنب تقلبات األسعار على ناال واسع .وتشش التوقعات الزراعية املتوساة األلل الصادرة عن
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ووادي ومنظمة األغذية والزراعة إىل أن أس ووعار يع الس وولع األس وواس ووية الرئيس ووية
س ووتس ووجل ارتتاعاي بس وويااي مقارنةي مبس ووتوياهتا يف الس وونة األس ووار بالقيمة اإل ية ،ولكنيفا س ووتنختل بالقيمة اوقيقية بعد
تعديليفا ملراعاة عامل التضو ووخم ،خالل السو وونوات العشو وور املقبلة .وتتضو وومن العوامل ال تدعم توقعات ا تاض األس و وعار
اوقيقية ما يلي )1(:النمو االقتص و ووادي اإل اس املعتدل؛ ( )2ومس و ووتويات عالية من الالمس و وواواة يف الدخل ،خاص و ووة يف
البلدان النامية؛ ( )3واإل و و و و ووباع واإلفرا يف االس و و و و ووتيفالع واملخاوف الص و و و و ووحية املتزايدة يف العديد من البلدان املتقدمة؛
( )4وارتتاع زونات املواد الغذائية األساسية ،وال سيما اوبوب؛ ( )5وارتتاع الصالحيات اخلاصة بالوقود األحيائي إىل
حد اإل باع؛ ( )6وزيادات متواضعة يف أسعار الااقة ،ما يقلل من احتمال طلب السول على زونات املواد األولية.
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ضا بالنسبة إلى النقص المحلّي الدائم
دال... -وأي ا
 -30مع أن العرض يف أس و و و و و ووال األغذية العاملية ليد ،يعاين عدد متزايد من البلدان واملناطق داخل البلدان نقص و و و و و واي
حاداي يف األغذية .إذ تش ووش التقديرات إىل أن ما جمموعه  37بلداي ،مبا يش وومل  28بلداي يف أفريقيا ،حبالة إىل مس وواعدات
خارلية للحصول على األغذية ،وذلال بشكل أساسي نتيجة الصراعات واألزمات املمتدة والصدمات املرتباة باألحوال
اجلوي ووة .وحبلول م ووارر ذار  ،2017ك ووان ووت أربع ووة بل وودان تع وواين اجمل وواع ووة أو معرض و و و و و و ووة ت ووا ،وهي الص و و و و و وووم ووال واليمن
ولنوب الس و و و ووودان ونيجشيا (املناقة الش و و و وومالية الش و و و وورقية) .فتي فرباير و و و ووبا  ،2017أعلن ر ياي عن انتش و و و ووار اجملاعة
يف لنوب السو و و و و ووودان .وتعد نظم اإلنذار املبكر والتقارير الدورية عن حالة األمن الغذائي واألزمات الغذائية بالغة األمهية
لضو و وومان عدم إمهال أحد؛ ولكن ،لكي يكون إل و و ووارات اإلنذار املبكر تأثش ،ال بد من اختاذ إلراءات مبكرة للحد من
اخلس ووائر النا ة عن الكوارم وختل تكاليف االس ووتجابة واالت الاوار  .ويدعو ذلال أيض واي إىل تنس وويق نظم اإلنذار
املبكر والعمل املبكر على و أوثق.

هاء -هيكل متطور للتجارة العالمية :منظمة التجارة العالمية واالتفاقات التجارية اإلقليمية
 -31رغم عدم إحراز تقدم يف جمال املتاوضو و ووات بشو و ووأن جتارة املنتجات الزراعية خالل املؤنر الوزاري اوادي عشو و وور
ملنظمة التجارة العاملية ،أعرب عدد من أعضوواء املنظمة عن دعميفم الكامل لنظام جتاري متعدد األطراف ،مذكرين بأمهية
الدور الذي تض و ووالع به املنظمة يف ض و وومان التجارة الش و ووتافة والتعالة واملنص و ووتة .وما زال تنتيذ اتتاقات التجارة املتعددة
األطراف القائمة ميثل جماالي ميفماي ملواص و وولة التعاون املتعدد األطراف .واتس و ووم دخول اتتال تيس و ووش التجارة ملنظمة التجارة
العاملية حيز التنتيذ يف فرباير با  2017بأمهية خاصة بعد أن صادل عليه ثلثا أعضاء منظمة التجارة العاملية.
 -32ويف الوقت نتس و و و و و ووه ،دخل العديد من االتتاقات التجارية اإلقليمية حيز التنتيذ خالل عامي  2016و،2017
مثل االتتال االقتص ووادي والتجاري الش ووامل ب كندا واالحتاد األورويب واتتال التجارة اورة ب كندا وأوكرانيا .وواليفت
اتتاقات أخرى التتاوض بشو ووأهنا صو ووعوبات يف مرحلة التصو ووديق ،وأبرزها الش و وراكة االقتصو ووادية االس و ورتاتيجية للمحي
اتاد بس ووبب انس ووحاب الواليات املتحدة األمريكية من االتتال يف عام  .2017فش ووكلت البلدان األحد عش وور املتبقية
الشراكة الشاملة والتدرجيية للمحي اتاد واختتمت متاوضاهتا يف يناير كانون الثاين .2018

واو -سالسل القيمة العالمية
 -33غشت س ووالس وول القيمة العاملية طبيعة اإلنتاا وختص ووص الص ووناعات على مدى عقود ،ولكنيفا تعترب ظاهرة لديدة
نس و ووبياي يف جمال األغذية والزراعة .ونثل س و ووالس و وول القيمة العاملية يف جمال األغذية والزراعة يع األنش و وواة ال تناوي على
حتويل املواد اخلام إىل منتل هنائي استيفالكي ،مبا يشمل مراحل إنتاا املنتجات وتسويقيفا وتسليميفا إىل املستيفلال النيفائي.
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 -34وتستند عادة التجارة يف إطار سالسل القيمة العاملية إىل العالقات التعاقدية ب املؤسسات املتعددة اجلنسيات
أو ضوومنيفا .وغالباي ما تكون الشووركات املنخرطة يف سووالسوول القيمة العاملية ال تسووتتيد من مكاسووب التخصووص الكبشة
ودرا أكرب من األربوواح .ويف
ال توفرهووا هووذه األخشة ،أكثر ابتكوواراي وغووالبواي مووا يكون العووائوود على رأر املووال أعلى وجت قو ي
الوقت نتسو و ووه ،تشو و ووكل سو و ووالسو و وول القيمة العاملية اطر لديدة .فعلى سو و ووبيل املثال ،تؤدي درلة التخصو و ووص العالية يف
مكونات تلتة من املنتل النيفائي إىل تعرض سو و ووالسو و وول القيمة العاملية إىل خار التغشات املتالئة يف نظم السو و ووياس و و وات
التجارية .وباملثل ،يتالب توسوويع األعمال التجارية أو جتزئتيفا عرب اودود دراية متخص وصووة ،وغالباي ما يقتصوور ذلال على
الشو ووركات الكربى .كذلال ،قد يكون اكتسو وواب الدراية املتخص و وصو ووة للتعامل مع املواصو ووتات الغذائية وال سو وويما يف جمال
س و و و و و ووالمة األغذية ،مرهقاي للش و و و و و ووركات يف البلدان النامية .ويتمثل التحدي الذي تواليفه هذه الش و و و و و ووركات يف إتقان هذه
املواص و ووتات والتنافس يف الوقت نتس و ووه مع الش و ووركات املتعددة اجلنس و وويات من البلدان املتقدمة ال حتص و وول على التمويل
والدراية والتكنولوليات على و أفضل .ويف ظل تزايد أمهية سالسل القيمة العاملية بالنسبة إىل أسوال املنتجات الغذائية
والزراعية ،يقرتح اجلزء املخصص ألولويات العمل يف هذه الوثيقة إلراء املزيد من التحليل بشأن حسنات سالسل القيمة
العاملية وسيئاهتا فضالي عن اخليارات السياساتية العملية لالستتادة من فوائد هذه السالسل.

زاي -تغير المناخ
 -35يف ديسو و و و وومرب كانون األول  ،2015اعتمد مؤنر األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة اإلطارية بشو و و و ووأن تغش املناخ
(يف دورته اوادية والعش و ورين) اتتال باريس التارخيي لمللراءات ال س ووتتخذ ما بعد عام  2020على ص ووعيد تغش املناخ.
وأدرا أكثر من  90يف املائة من البلدان كافة ال قد مت مس و و و و و ووامهات مقررة حمددة وطنياي يف إطار متاوض و و و و و ووات مؤنر
األطراف اوادي والعشرين ،الزراعة باعتبارها قااعاي سيتم النظر فيه ألغراض التختيف من ثار تغش املناخ و أو التكيف
معيفا .وخالل مؤنر املتابعة ملؤنر األطراف (مؤنر األطراف الثالث والعش و و وورون) يف بون يف نوفمرب تشو و و ورين الثاين ،2017
أصبحت التجارة أكثر من أي وقت مضى لزءاي ر ياي ال يتجزأ من عملية املتاوضات بشأن تغش املناخ.
 -36وقد ووجع مؤنر األطراف الثالث والعش وورون اتيئة الترعية للمش ووورة العلمية والتكنولولية واتيئة الترعية للتنتيذ
على معاجلة القض و ووايا املتص و وولة بالزراعة على و أكثر مشوالي مبا يتض و وومن األبعاد االلتماعية واالقتص و ووادية واألمن الغذائي
لتغش املناخ على صووعيد قااع الزراعة .واسووتبقت ووعبة التجارة واألس ووال هذه الالبات مركزةي يف إصوودار عام  2018من
تقرير حالة أسو ووال الس وولع الزراعية على دور التجارة يف املس ووامهة يف التختيف من ثار تغش املناخ والتكيف معه .وبدأت
منظمة األغذية والزراعة عموماي باملشاركة يف عملية متعددة أصحاب املصلحة ومشرتكة ب الوكاالت معروفة باسم عمل
كورونيتيا املش و وورتع بش و ووأن الزراعة .ويناوي عمل كورونيتيا املش و وورتع على جماالت عمل متعددة على املس و ووتوى العاملي
عرضو و وويفا يف إصو و وودار عام  2018من تقرير حالة أس و و ووال السو و وولع الزراعية ويتيي الترص لرت تيفا من خالل مبادرات على
املستوى القاري.
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رابعا -مجاالت عمل المنظمة ذات األولوية في أسواق السلع األساسية وتجارتها
للفترة  2019-2018وما بعدها
 -37مع أن غالبية أنشوواة املنظمة يف جمال التجارة واألسووال تسوويفم مبا وورة يف التوصوول إىل نظم زراعية ونظم أغذية
أكثر مشوالي وكتاءة (الربنامل االس ورتاتيجي  )4وبقدر أقل يف تعزيز القدرة على الصوومود (الربنامل االس ورتاتيجي  ،)5تقدم
املنظمة أيض واي مسووامهات كبشة يف جمال حتقيق األمن الغذائي (الربنامل االس ورتاتيجي  )1وزيادة اإلنتالية واالسووتدامة على
ص و و ووعيد الزراعة (الربنامل االس و و و ورتاتيجي  ،)2واود من التقر (الربنامل االس و و و ورتاتيجي  .)3وترد يف ما يلي جماالت العمل
ذات األولوية املتوخاة مبولب الربامل االسرتاتيجية املختلتة للمنظمة.

ألف -رصد أسواق السلع األساسية ونظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية
 -38س و و ووتواص و و وول منظمة األغذية والزراعة توفش املعلومات املرتباة بأسو و و ووال الس و و وولع الزراعية من خالل ع البيانات
والرصود والتقييم املسوتمرين للعرض والالب والتجارة واملخزونات واألسوعار وإعداد التقارير بصوورة منتظمة ،وحتديداي تقرير
توقعات األغذية واحملاصو وويل وحالة األغذية الصو ووادر يف إطار النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر .ويشو وومل ذلال أيض و واي
استضافة األمانة املشرتكة ب الوكاالت يف نظام املعلومات املتعلقة باألسوال الزراعية واألنشاة ذات الصلة.
 -39وسوويواصوول ناال العمل تكيته مع االجتاهات والقضووايا النا ووئة .وميكن أن تشوومل اإلضووافات يف ناال العمل،
النظر يف العقبووات أو املنعاتووات ال تواليفيفووا جتووارة األغووذيووة العووامليووة ،وهنل التعلم ا س والووذكوواء االص و و و و و ووانوواعي لقيووار
اجتاهات الس و ووول أو اس و ووتعراض دور نس و ووبة املخزونات ونس و ووبة املخزونات إىل االس و ووتخدام يف قيار قابلية تأثر األسو و ووال
الدولية بالص و وودمات اخلارلية .وقد جيري توس و وويع ناال هذه اجليفود يف املس و ووتقبل ظدف توس و وويع ترس و ووانة أدوات الرص و وود
وحتس البيانات األساسية ال تستند إلييفا.

باء-

النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة

 -40يف إطار تعزيز القدرات العاملية وتدعيميفا لتوفش حتليل عن األزمات الغذائية الو و و و و و وويكة يف الوقت املناس و و و و و ووب،
سيواصل تركيز النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة يف املستقبل على إضتاء الاابع املؤسسي على
املنيفجيات واألدوات اتامة ،فض و و و والي عن تابيق تكنولوليات مبتكرة .ويف هذا الصو و و وودد ،يواصو و و وول النظام العاملي لملعالم
واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة التعاون مع و و و و و ووعبة املناخ والبيئة ملواصو و و و و وولة تاوير نظام مؤ و و و و و ورات اإلليفاد الزراعي
للكش ووف عن اإلليفاد املائي على احملاص وويل على و أفض وول وحتس و التوقعات اخلاص ووة باإلنتاا .وتش ومل أوله حتس و
النظام املقبلة أيضو و واي توس و وويع ناال تغايته لرص و وود املراعي ،ما من و ووأنه تعزيز عملية حتليل حالة األمن الغذائي للس و ووكان
الذين يعتمدون على الثروة اويوانية.
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 -41وس و و وويواص و و وول النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة أيضو و و واي العمل على تنمية قدراته .وميثل
نظام مؤ و و و و و ورات اإلليفاد الزراعي إىل لانب أداة حتليل أس و و و و و ووعار وبيانات املواد الغذائية ،حمور التعاون الوثيق ب النظام
العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة والعديد من البلدان حيث يتم توفش نس و و و و ووذ قائمة حبد ذاهتا من هذا
النظام وتوفش التدريب من ألل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال رصوود الزراعة واألس ووال والتحليل ألغراض اإلنذار املبكر.
وحيث ال تزال هناع حالة إىل دعم مبا وور لالض وواالع بعمليات تقييم أولية يف البلدان ،يس ووعى النظام العاملي لملعالم
واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة إىل تعزيز البعثات املش و و و و و وورتكة ب برنامل األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة
لتقييم احملاص و وويل واألمن الغذائي .وجيري اس و ووتكش و وواف إمكانيات دمل التكنولوليات اجلديدة يف بعثات تقييم احملاص و وويل
واألمن الغذائي ،مبا يف ذلال تابيق حتليل االس و و و و و ووتش و و و و و ووعار عن بعد وغشها من التقنيات إللراء تقييم ميداين على أرض
الواقع .وباإلضافة إىل ذلال ،ولزيادة عدد اخلرباء املتوافرين لالضاالع ببعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي على النحو
الذي تالبه البلدان ،ح عندما تكون امليفلة قص و و و و و ووشة ،يقوم النظام العاملي لملعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة
بالتخاي لتدريب امليفندس الزراعي على املنيفجية املتبعة يف بعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي.

جيم -التوقعات المتوسطة األجل
 -42ستبقي املنظمة على تقرير التوقعات الزراعية املشرتكة ب منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ومنظمة
األغذية والزراعة وس و و و ووتقوم ببلورته باعتباره املرلع العاملي لملس و و و ووقاطات املتوس و و و وواة األلل ولتحليل األسو و و و ووال يف القااع
الزراعي .وس و ووتقدم املنظمة الدعم للبلدان األعض و وواء لتعزيز قدراهتا يف جمال التخاي االس و ورتاتيجي والتحليل الس و ووياس و ووا
باس و ووتخدام توقعات الس و ووول العاملية واإلقليمية والوطنية .وس و وويجري توس و وويع ناال التغاية اجلغرافية وناال تغاية الس و وولع
األسوواسووية يف نظام التوقعات املتوسوواة األلل لتوفش إسووقاطات وواملة للسووول وحتليالت للسوويناريوهات املتعلقة بتاورات
الس و ووول النا و ووئة وص و ووياغة االتتاقات التجارية .وس و ووتمكن ليفود تنمية القدرات البلدان من أن تص و ووبي أكثر نش و وواطاي يف
التعاون ويف اس و ووتخدام إطار وض و ووع النماذا .ومن خالل إ و و وراع املكاتب امليدانية واملؤنرات اإلقليمية للمنظمة على و
فعال ،من املرتقب استحدام نظام ديناميكي لتقدمي التعقيبات واالستعراضات.

دال -التجارة واألنشطة المرتبطة بها
 -43نظراي ألمهية التجارة والس ووياس ووات التجارية لتحقيق األمن الغذائي ،س ووتواص وول منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان
األعضوواء واجلماعات االقتصووادية اإلقليمية يف تنمية القدرات يف إطار االتتاقات الدولية واعتماد اخلاو التولييفية الاوعية
ال تشو و ووجع الشو و ووتافية يف السو و ووول وتعزز فرص التصو و وودير وتزيد كتاءة النظم الزراعية والغذائية (الربنامل االس و و ورتاتيجي .)4
وس وووف تتمثل ص ووكوع الدعم الرئيس ووية يف حتليل وتقدمي األدلة ،وتبادل املعارف ،وتعزيز القدرات الوطنية املرتباة بالقض ووايا
األساسية ال تؤثر يف جتارة األغذية واملنتجات الزراعية ،مبا يف ذلال املتاوضات التجارية اإلقليمية واملتعددة األطراف.
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 -44وسو و وورتكز املسو و وواعدة على املسو و ووتوى القاري واإلقليمي على الرتويل لقدر أكرب من املواءمة ب التدابش التجارية
والسو ووياسو ووات والربامل الزراعية .وسو ووتواصو وول املنظمة أيضو ووا مسو وواعدة البلدان النامية واملؤس و وسو ووات الوطنية واإلقليمية فييفا
ل الس و ووتتادة من فرص التص و وودير إىل األسو و ووال الدولية من خالل تيس و ووش التجارة وتابيق تدابش الص و ووحة والص و ووحة النباتية
واملش و وواركة بنش و ووا أكرب يف س و ووالس و وول القيمة العاملية .وس و ووتتيي املنظمة تنمية القدرات من ألل تنتيذ االتتاقات التجارية
القائمة على و فعال مثل اتتال منظمة التجارة العاملية لتيسش التجارة .وبالتعاون مع الشركاء ا خرين يف التنمية ،مبا يف
ذلال مركز التجارة الدولية ،س و و ووتوفر منظمة األغذية والزراعة املس و و وواعدة للبلدان األعض و و وواء يف اتباع اس و و ورتاتيجيات وبرامل
تصدير نالحة ويف تعزيز سالسل القيمة الشاملة للجميع واملوليفة و التصدير .ويت سم حتليل اجلوانب املتعلقة بالعمالة
الريتية يف تنمية سالسل القيمة بأمهية خاصة يف هذا السيال.
 -45وس وووف تس وويفم املنظمة يف وض ووع مؤ و ورات الس ووياس ووات الزراعية بناء على املعلومات الكمية والنوعية من ألل
تزويد الدول باألدوات الالزمة لرص و و و وود وحتليل ثار الس و و و ووياس و و و ووات التجارية والغذائية والزراعية على النظم الغذائية الوطنية
(الربنامل االسورتاتيجي  .)4وسوووف خيتتم هذا املشووروع التجرييب الذي مشل سووتة بلدان من أوروبا و سوويا الوسوواى يف عام
 .2018وس و و وويجري توس و و وويع ناال هذا املش و و ووروع ليش و و وومل بلداناي إض و و ووافية والس و و ووتكمال املعلومات املتوافرة يف مش و و ووروع
( Incentives-Agاووافز الزراعية) وسووتنتذه منظمة األغذية والزراعة باال ورتاع مع املعيفد الدوس لبحوم السووياسووات
الغذائية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وسائر املنظمات الدولية.

هاء -التجارة والتغذية
 -46بالتعاون الوثيق مع و و و ووعبة التغذية والنظم الغذائية يف منظمة األغذية والزراعة وغشها من أصو و و ووحاب املصو و و وولحة
املعني  ،سو ووتقوم و ووعبة التجارة واألس و ووال بتعميق عمليفا يف جمال الصو ووالت ب التجارة والتغذية .وقد اسو ووتدعى العبء
املتزايد النالم عن زيادة الوزن والسو وومنة بوله خاص اوالة لدراسو ووة إمكانية االسو ووتتادة من تدابش السو ووياس و وات التجارية
لتحس و و التغذية .وقد سو ووبق أن نت مناقشو ووة ناال تدابش السو ووياس و وات التجارية املختلتة وحدودها يف التماع مسو ووتقل
للخرباء حول التجارة والتغذية نظمته و ووعبة التجارة واألسو و ووال يف نوفمرب تشو و ورين الثاين عام  .2016وقد التارل إىل
هذا املوضوع أيضا يف تلف ندوات التغذية ال عقدهتا املنظمة خالل عام  .2017ويربز يف طليعة املخاوف الوضع يف
الكثش من الدول اجلزرية الصغشة النامية حيث وصل معدل انتشار السمنة وزيادة الوزن إىل مستويات عالية .وقد أخذت
منظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون مع إدارة الشووؤون االقتصووادية وااللتماعية لألمم املتحدة ومكتب املمثل السووامي ألقل
البلدان جواي والبلدان النامية غش الس وواحلية والدول اجلزرية الص ووغشة النامية ،بزمام إعداد برنامل العمل العاملي بش ووأن األمن
الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصو ووغشة النامية .ويشو وومل العمل املخا له يف هذا السو وويال ،حتليل االجتاهات اوالية
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
النامية يف جمال التغذية (الربنامل االسرتاتيجي .)4
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واو -سالسل القيمة العالمية
 -47ختا ووعبة التجارة واألسووال بالتعاون الوثيق مع سووائر املنظمات الدولية وباالسووتناد إىل أعماتا ،ملسووار عمل
لديد بالنسبة إىل سالسل القيمة العاملية يف جمال األغذية والزراعة .وسشكز هذا العمل على حتديد التدابش امللموسة ال
سووتسوواعد البلدان النامية يف ل سار سووالسوول القيمة العاملية والتغلب على التحديات النا ووئة عنيفا .وحتقيقاي تذه الغاية،
سو وويجري أوالي النظر يف أمهية سو ووالسو وول القيمة العاملية بالنسو ووبة إىل تلف سو ووالسو وول القيمة الزراعية ،مع الرتكيز على فيفم
اإلمكانات االقتصادية واملخاطر املرتباة ظا .وجيوز أيضاي تقييم سالسل القيمة العاملية يف سيال اإلصدار املقبل من تقرير
حالة أسووال السولع الزراعية املخصوص تا ،مع عرض أمهية سوالسول القيمة العاملية يف جمال الزراعة والدعم الالزم تا على
مستوى السياسات.

زاي -سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة
 -48تنص خا العمل املستقبلية على تواصل العمل املتعلق بأدوات التوليه القائمة بشأن تسيش األعمال التجارية
املسو و و و ووؤولة ،عن طريق التوعية والدعوة وتنمية القدرات .وسو و و و وووف تركز األنشو و و و وواة على املسو و و و ووتوى العام (أي على ناال
القااعات وعرب س ووالس وول القيمة بأكمليفا) على توفش الدعم الت لربنامل املنظمة الش ووامل بش ووأن االس ووتثمارات الزراعية
املسؤولة على املستوى العاملي واإلقليمي والقاري.
 -49ومن ووأن األنشوواة اخلاصووة بسووالسوول قيمة حمددة أن توسووع ناال العمل اجلاري املرتب بسووالسوول القيمة للموز.
وسوويتضوومن مسووار العمل هذا أدوات تولييفية لديدة وأفضوول املمارسووات لتحس و ا ثار االلتماعية والبيئية (مثل حتس و
مواص و و و ووتات الص و و و ووحة امليفنية ،وتعزيز األلور املعيشو و و و وية ومكافحة ا فات واألمراض ،واود من اس و و و ووتخدام املواد الكيميائية
الزراعية ،واود من البصوومات املائية) من خالل تعاون يع اجليفات التاعلة يف سوولسوولة القيمة .وسوويضووالع املنتدى العاملي
للموز الذي ميثل املنصة العاملية املتعددة أصحاب املصلحة الوحيدة يف هذا القااع ،مبيفام املنصة الرئيسية تذا النشا .

حاء -المواصفات واالستثمارات والتمويل المبتكر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 -50سة اعرتاف متزايد باوالة إىل البحث عن مص و و و و و ووادر نويل لديدة لتحقيق األهداف الواردة يف خاة التنمية
املسو و ووتدامة لعام  .2030ونثل تولييفات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصو و ووادي ومنظمة األغذية والزراعة بشو و ووأن
االس و ووتثمارات املس و ووؤولة يف س و ووالس و وول اإلمداد الزراعي أول دليل عملي لتوليه القااع اخلاص و رارس و ووات جتارية أكثر
اس ووتدامة ،وبالتاس ،و االمتثال ألهداف التنمية املس ووتدامة .وتش وومل التولييفات لة أمور من بينيفا جوذا عن س ووياسووة
متصوولة للمؤسوسووات ،أي جمموعة ملموسووة من السووياسووات القائمة على املؤسوسووات من ألل االنتقال إىل أ ووكال أكثر
استدامة يف إنتاا األغذية .وجيري حالياي تنتيذ مشروع جترييب الختبار التولييفات 6على أرض الواقع ومن املقرر استكماله
حبلول التصو و و و وول األخش من عام  .2019ويتيي هذا املشو و و و ووروع التجرييب الترصو و و و ووة لتيفم ا ثار والتوائد املرتتبة على تابيق
6
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التولييفات ظدف تعزيز اختيار مصووادر اإلمداد املسووؤولة ورارسووات إدارة سووالسوول اإلمدادات .وسوويسوواعد املشوواركون يف
هذا املش و و و و و ووروع يف حتديد املمارسو و و و و و ووات اجليدة وتبادل اخلربات والتعلم من ا خرين يف إطار منتدى قائم على التعاون
والدعم املتبادل.

طاء -التكنولوجيات الجديدة الناشئة وأهميتها في رصد األسواق
 -51يؤ ظيفور العديد من التكنولوليات اجلديدة خبيارات لديدة لرصو و وود األس و و ووال إىل لانب نظم اإلنذار املبكر
والعمل املبكر .وتش و و وومل هذه التكنولوليات اجلديدة على س و و ووبيل املثال حتسو و و و الص و و ووور امللتقاة بالسو و و وواتل وتابيقات
البيانات الضخمة ،والذكاء االصاناعي والتعلم ا س ،وغشها من تابيقات تكنولوليا قواعد البيانات التسلسلية .وتتمتع
هذه التكنولوليات بالقدرة على تغيش دقة وناال وس و و و وورعة توفش املعلومات املرتباة باألس و و و و ووال ومنتجات اإلنذار املبكر
تغيشاي لذرياي .وقد بذلت و ووعبة التجارة واألس و و ووال ليفوداي أولية لتقييم ناال هذه التكنولوليات وقامت مبحاوالت أوىل
لالس ووتتادة من فوائدها .فقد مثالي اس ووتخدام نظم الذكاء االص وواناعي والتعلم ا س لرت وويد اس ووتخدام معلومات س ووول
الس و وولع األس و وواس و ووية ألغراض الرص و وود .فتم تاوير مؤ و وور ثقة على أس و ووار معلومات مس و ووتخرلة تقرأها وجتمعيفا ا الت.
وتوضووي الوثيقة  CCP 18/INF/14إمكانات تابيقات تكنولوليا قواعد البيانات التسوولسوولية يف جمال الزراعة بوله عام
وأسوال السلع على وله التحديد.

ياء-

سائر األنشطة الرئيسية

 -52باإلضووافة إىل جماالت العمل ذات األولوية املذكورة نتاي ،سووتواصوول ووعبة التجارة واألس ووال أنشوواتيفا الرئيسووية
األخرى املتعلقة بأس و ووال السو وولع األسو وواسو ووية ،وجتارة املنتجات الزراعية واووكمة العاملية ،وال سو وويما توفش اخلدمات للجنة
مش و ووكالت الس و وولع واجلماعات اوكومية الدولية املختص و ووة بالس و وولع ،وتوفش الدعم الت جملموعة الدول الس و ووبع وجمموعة
العشرين ،وإعداد املابوع الرئيسي عن حالة أسوال السلع الزراعية.
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الملحق
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المكونات الرئيسية لإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة
رؤية منظمة األغذية والزراعة
عا خال من اجلوع وسوووء التغذية يسوويفم فيه الغذاء والزراعة يف حتس و مسووتويات حياة اجلميع ،وخباصووة من هم أ وود
فقراي ،باريقة مستدامة اقتصادياي والتماعياي وبيئياي.
األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
 اسووتئصووال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوووء التغذية للعمل تدرجيياي على بناء عا مصوول فيه النار يف يع
األوقات على غذاء كاف و من ومغذ يليب احتيالاهتم التغذوية وأذواقيفم ليعيشو و و و و و ووا حيا ية ملؤها النشو و و و و و ووا
والصحة؛
 والقض وواء على التقر ودفع التقدم االقتص ووادي وااللتماعي للجميع ،مع زيادة إنتاا األغذية ،وحتسو و التنمية
الريتية وسبل املعيشة املستدامة؛
 واإلدارة واالسو و ووتخدام املسو و ووتدامان للموارد الابيعية ،مبا يف ذلال األراضو و ووي واملياه واتواء واملناخ واملوارد الوراثية
لصاحل أليال اواضر واملستقبل.
األهداف االستراتيجية
( )1املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
( )2ولعل الزراعة والغابات ومصايد األ اع أكثر إنتالية واستدامة
( )3واود من التقر يف األرياف
( )4ونك نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالي وكتاءة
( )5وزيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التيفديدات واألزمات
الهدف اإلضافي
( )6اجلودة التنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغش املناخ واملساواة ب اجلنس واووكمة والتغذية)
الوظائف األساسية
( )7تيس و ووش ودعم عمل البلدان يف وض و ووع وتنتيذ الص و ووكوع املعيارية ووض و ووع املواص و ووتات مثل االتتاقات الدولية
ومدونات السلوع واملواصتات التنية وغش ذلال
ع البيانات واملعلومات وحتليليفا ورص و و و و وودها وحتسو و و و و و فرص اوص و و و و ووول علييفا يف اجملاالت ذات الص و و و و وولة
()8
باختصاصات املنظمة
( )9تيسش وتعزيز ودعم اووار من ألل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقارية
( )10إس ووداء املش ووورة ودعم تنمية القدرات على املس ووتويات القارية واإلقليمية لتنتيذ ورص وود وتقييم الس ووياس ووات
واالستثمارات والربامل القائمة على األدلة
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( )11إسووداء املشووورة ودعم األنشوواة ال جتمع املعارف والتكنولوليات واملمارسووات اجليدة وتنشوورها وحتس ون من
تابيقيفا يف جماالت اختصاص املنظمة
( )12تيسش إقامة الشراكات ،يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريتية ،ب اوكومات و ركاء
التنمية واجملتمع املدين والقااع اخلاص
( )13الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت والية املنظمة
األهداف الوظيفية
 التواصل
 تكنولوليا املعلومات
 حوكمة املنظمة واإل راف والتوليه
 اإلدارة املتسمة بالكتاءة والتعالية

