
CCP 18/INF/8 June 2018 
 

   

 ،(QR) االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 .www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

MX591/A 

A 

 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الثانية والسبعون

 2018أيلول /سبتمبر 26-28روما، 

 جمع البيانات عن المعونة الغذائية للجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض:
 في البيانات الثغرات     لسد  تقييم النظم القائمة واقتراح 

 
 مقدمة -   ال      أو  

 
                                                                              ، شرررررررعم كنة مشرررررركالت السررررررلع يف تقييا للجنة االسررررررتشررررررارية ال رعية لتصررررررري  ال وائ ،  ظرا  2012      يف عام   - 1

                                               ،  ظرت اللجنة يف  تائج اسرررررتعراج اللجنة االسرررررتشرررررارية 2014      يف عام   و   . 2010                               أ شررررراتدا ا،دودة، ال سررررريما منذ عام    إىل 
                                                                               ال وائ ، وكل م مكتب كنة مشررررركالت السرررررلع، من خالو إ شرررررامل تموعة العمل امل توحة الع ررررروية،                ال رعية لتصرررررري  

                                     تقدمي توصررررريات  لكي تنظر جليدا كنة مشررررركالت  ب                                                           باالضررررراالع مزيد من العمل املالول يف اللجنة االسرررررتشرررررارية ال رعية، و 
                                ات بعد التقييا ومداوالت اللجنة.                عدة  تائج وتوصي      ووضعم   . 2016                                   السلع يف دورهتا احلادية والسبعني يف عام 

 
                نجاح عمل اللجنة  ل         الرئيسررررررررررررية         الشرررررررررررررو                    ملعو ة الغذائية أحد  ا      عامالت                                   ويعترب الوصرررررررررررروو إىل املعلومات املتعلقة م  - 2

                                                                                                      االسرررررتشرررررارية ال رعية لتصرررررري  ال وائ . ولت،قيق هذه الغاية، كا م النتيجة احلانة الي ا بثقم عن عملية االسرررررتعراج 
                                                      بشررررررررررررررعل  واياها املتعلقة معامالت املعو ة الغذائية مجرد ا ا    1                                       املاحنة على إخاار منظمة األغذية والزراعة         حتث اكدات 

                                                                                                             القرارات وتوجلري بيا ات الحقة حوو حتويل املعو ة الغذائية العينية إىل  قد، ما يف  لك القيمة اإلمجالية للمعو ة الغذائية 
                           عدا من خالو حتويلدا إىل  قد.                                النقدية واستخدام األمواو الي مت مج

 

                                                      
ُ  ن                                                              كال بر امج األغذية العاملي قد ُعنين أصرررررال  كممسرررررسرررررة متلقية إلخاارات ماحني املعو ة الغذائية، غري أل تعليق   1                                       النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية                            

                                                 أدى إىل  قل املسموليات إىل منظمة األغذية والزراعة.
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                                                                                     وعالوة على  لك، جلإل التوصررررررريات الي صررررررريغم حديثا  والي اعتمدهتا كنة مشررررررركالت السرررررررلع أتاحم ملنظمة   - 3
                                                                                                              األغذية والزراعة مدمة رصرررررد معامالت املعو ة الغذائية العاملية واإلبالا عندا، بالتعاول مع بر امج األغذية العاملي، والعمل 

                                         ُ                                    للجنة االسرررررتشرررررارية ال رعية لتصرررررري  ال وائ . وُكل  النظام العاملي للمعلومات واإل ذار                 اخلاص باملعلومات     الشرررررق       مثابة 
                                                                                                          املبكر التابع ملنظمة األغذية والزراعة، املوجود يف شررررعبة التجارة واألسررررواي، مسررررمولية العمل باالشررررغاي مع بر امج األغذية 

                                 املتعلقة معامالت املعو ة الغذائية.                                       العاملي هبدف القيام بع شاة الرصد واإلبالا 

 
 معلومات أساسية -ا      ثاني  

 
                                  وأ يام هبا والية رصررررد وتقييا املعامالت   1954                                                    شررررئم اللجنة االسررررتشررررارية ال رعية لتصررررري  ال وائ  يف عام  ُ أُ   - 4

                                                                                             ئ  من السررررررلع الزراعية املسررررررتخدمة كمعو ة غذائية، من أجل تقليل التدخالت السررررررلبية ا،تملة على التبادو   وا           العاملية لل 
                                                                                                          التجاري ومنع مثباات اإل تاج الزراعي ا،لي. وبينما يشررررمل النااي التنظيمي ملدام اللجنة االسررررتشررررارية ال رعية لتصررررري  

                                              على املعو ة الغذائية الرب اتية العينية النقدية   ا       منصرررررررب             كيز األسررررررراسررررررري                                                ال وائ  مجيع أشررررررركاو املعو ة الغذائية، جلقد كال الغ 
   . 2                                                                                 الي   ع ملبادئ اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ  بشعل "مبادئ تصري  ال وائ "

 
                                                                                           ويتالب االمتثاو هلذه املبادئ قيام اكدات املاحنة بالتشرررررررررراور وإخاار اللجنة االسررررررررررتشررررررررررارية ال رعية لتصررررررررررري    - 5

                                                                                                  ال وائ  معامالت املعو ة الغذائية املزمعة قبل الشررررررررر،ن. وتندرج هذه األ واع من املعامالت أي رررررررررا حتم ضرررررررررواب  منظمة 
                                                 املعو ة الغذائية الدولية "ليسرررررررررررررم مرتباة بشررررررررررررركل مباشرررررررررررررر                                                    التجارة العاملية، حيث يتعني على األع رررررررررررررامل التعكد من أل

     .3                                                                         أو غري مباشر بالصادرات التجارية للمنتجات الزراعية أو السلع واخلدمات األخرى"

 
                                                                                 ، ومع  لك، كا م هناي عمليات حمدودة من قبل اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ  2000        منذ عام   و   - 6

          عكس إىل حد  ت           ه الوضررررعية  هذ   م   كا   و                                       ، والذي ميثل آخر اجتماع للجنة ال رعية. 2010      ذ عام                       ومل يكن هناي أي  شررررا  من
                          الغرذائيرة الرب اتيرة العينيرة        املعو ة              ( والت،وو عن 2 )                                        ( اخن راج يف احلجا اإلمجايل للمعو ة الغرذائيرة 1 )                 كبري ثالثة عوامل:

          ، املع اة 4                               ( وزيادة يف حصرررررررررررررة معامالت الاوارئ3 )         لثالثية                                                     الي يتا حتويلدا إىل  قد حنو املشرررررررررررررغيات ا،لية   اإلقليمية وا
                                                                              للجنة االسرررررررتشرررررررارية ال رعية لتصرررررررري  ال وائ ، من إمجايل شررررررر،نات املعو ة الغذائية. وعالوة          تشررررررراورية               من االلتزامات ال

                                                                                                على  لك، كال هناي اخن اج يف وترية إخاارات اكدات املاحنة إىل اللجنة االسرررررررررررتشرررررررررررارية ال رعية لتصرررررررررررري  ال وائ ، 
                                                                                                    مما يعكس جزئيا  الت،والت يف طرائق املعو ة الغذائية، الي حدت يف الواقع من القدرة الوظي ية للجنة ال رعية. 

 

                                                      
                                                             التشررررررررررررررررررراوريررررة موجررررب مبررررادئ منظمررررة األغررررذيررررة والزراعررررة لتصرررررررررررررررري  ال وائ .                         إجراملات اإلبالا وااللتزامررررات   .2001.        والزراعررررة        األغررررذيررررة       منظمررررة    2

 http://www.fao.org/3/a-y1727e.pdf   :          اإللكغو ية        الص ،ة
 2015 كا ول األوو/ديسمرب  19 : القرار الوزاري بتاريخاملناجلسة على التصدير. 2015منظمة التجارة العاملية.   3

.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm . 
                                                                                             املعو ة الغذائية واملساعدات الغذائية يف حاالت الاوارئ والسياقات اال تقالية: استعراج للت كري احلايل.   . 2010                       معدد التنمية عرب الب،ار     4
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                                                السرررلع يف اسرررتعراج اللجنة االسرررتشرررارية ال رعية لتصرررري                                  تناقص العمليات، شررررعم كنة مشررركالت   إىل          و ظرا    - 7
                             ووضرررررررررررعم أربعة مبادئ واسرررررررررررعة 2014                                             . ومت إ شرررررررررررامل تموعة العمل امل توحة الع ررررررررررروية يف عام 2012              ال وائ  يف عام 

   : 2016                                                           لكي تنظر جليدا كنة مشكالت السلع يف دورهتا احلادية والسبعني يف عام 
 

                                                  للجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ  يف املستقبل.       مشاهبة              احلاجة إىل آلية        قد تربز   ( 1 )

                                 ينبغي أل يكول مقر األما ة يف روما.  ( 2 )

                  أي تكالي  إضاجلية.          عدم توخي      ينبغي   ( 3 )

   (.   مثال    ات            ق ايا السياس ب       تتعلق     والية  ب            عدم تكلي   )           هذا اكداز          تغيري والية     عدم       ينبغي   ( 4 )

 
                     ِ                                                         هذه املبادئ الحق ا من ِقبل كنة مشرررررركالت السررررررلع، باإلضرررررراجلة إىل التوصرررررريات التالية الي كا م         اعتمدت    وقد   - 8

                                                                       هتدف إىل تنظيا الوظائ  املستقبلية للجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ :
 

                                                                                   ال ينبغي أل جتتمع اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ  إال "حني تدعو احلاجة إىل  لك".  ( 1 )

                                                                                          جيوز ألي ع و أو تموعة من أع امل كنة مشكالت السلع أل يالبوا من اللجنة االستشارية ال رعية لتصري    ( 2 )
                                                          على ال رورة املل،ة لعقد اجتماع. وينبغي أل يتخذ املدير العام      ليل                                      ال وائ  االجتماع، بنامل  على مربر واضح ود

      ماع.                                                ملنظمة األغذية والزراعة قرارا هنائيا بشعل عقد االجت

                                                                                                ينبغي أل يتوىل النظام العاملي للمعلومات واإل ذار املبكر يف شررررررررررررررعبة التجارة واألسررررررررررررررواي التابعة ملنظمة األغذية   ( 3 )
                                                               والزراعة تقدمي اخلدمات للجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ .  

  .         هبذا الصدد             ا  القرارات                       املعو ة الغذائية مجرد ا                يتدا يف تقدمي   عن             اكدات املاحنة       تعرل         ينبغي أل   ( 4 )

                                الصرررررادر عن منظمة األغذية والزراعة         األغذية                                                      ينبغي أل يصررررربح التقرير ال صرررررلي بشرررررعل توقعات ا،اصررررريل وحالة   ( 5 )
                                                                ذار املبكر أداة النشر للجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ .                            النظام العاملي للمعلومات واإل  و 

 
             منظمة األغذية        ومممتر                                        كنة مشررركالت السرررلع، وما تاله من مواجلقة تلس                                 وأدى اعتماد هذه التوصررريات من قبل  - 9

                                                                                        ، إىل منح املنظمة والية رصررررررررررررد معامالت املعو ة الغذائية العاملية واإلبالا عندا من أجل تسررررررررررررديل عمليات      عليدا         والزراعة 
                     ة والزراعة يف اسرررتكشررراف                                                                                اللجنة االسرررتشرررارية ال رعية لتصرررري  ال وائ . ولتن يذ هذه التوصررريات، شررررعم منظمة األغذي

                                                                                                         بيا ات املعو ة الغذائية املتاحة و ظا الرصد من أجل تقييا مدى تواجلر املعلومات وحتديد أكثر آليات الرصد جلعالية. 

 
         ، بينما 2016                                                                           وحددت عملية االسررررررررررررررتعراج ثالثة مصررررررررررررررادر رئيسررررررررررررررية للبيا ات، مت تعليق أحدها يف أواخر عام   -  11

                                                                              مناسرررربني خلدمة متالبات اللجنة االسررررتشررررارية ال رعية لتصررررري  ال وائ . وبنامل على  لك،                         مت اعتبار االثنني اآلخرين غري
                                                                                                   سررعم منظمة األغذية والزراعة إىل وضررع  ظام كمع البيا ات يقوم على اسررتبيال، سررريكز على مجع املعلومات من اكدات 

                                             ذا النظام اكديد أي تكالي  إضررررراجلية. وكما أشرررررارت          يتكبد ه                                                          املاحنة الرئيسرررررية للمعو ة الغذائية. وتقت ررررري القيود املالية أال  
                                                                                               تعليمات كنة مشررررررررررركالت السرررررررررررلع، اشرررررررررررغكم منظمة األغذية والزراعة بنشرررررررررررا  مع بر امج األغذية العاملي، الذي يدير 
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         إمدادات ب                                                               ، ملناقشررررررررررررة الغتيبات التعاو ية وصررررررررررررياغة ات اي لنقل البيا ات املتعلقة 5                                       حنو ثلثي إمدادات املعو ة الغذائية العاملية
         لرب امج.              الي يقوم هبا ا                املعو ة الغذائية 

 
 قواعد بيانات المعونة الغذائية العالمية -ألف

 
              النظام الدولي      ، هو 2016                                                                           أوال ، كال املصرررررررررررررردر الرئيسرررررررررررررري لبيا ات املعو ة الغذائية العاملية، قبل تعليقدا يف عام   -  11

  1990      يف عام                                       النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية      أ شررررررررر                                التابع لرب امج األغذية العاملي. و                            لمعلومات المعونة الغذائية
                                                                                                       بعد التوصررررررررريات املقدمة من اكدات املاحنة الرئيسرررررررررية واسرررررررررتنادا إىل تقييا داخلي لدور بر امج األغذية العاملي خالو أزمة 

ية للنظام الدويل لتبادو املعلومات عن املعو ة الغذائية          الوظي ة         . وتتمثل 1983-1985         يف ال غة   ا      أجلريقي  يف        الغذامل                                                            الرئيسرررررررررررررر
                                                                                                           يف مجع املعلومات عن تدجلقات املعو ة الغذائية العاملية والتوجليق بيندا و شرررررررررررررررها، ما يف  لك املعو ة الغذائية الي يقدمدا 

      األكثر        الشرررررركل   ا        باعتباره               لسررررررلع الغذائية ا   من      طنال               معرب ا عندا باأل         البيا ات                مج أخرى. ومت مجع  ا                         بر امج األغذية العاملي وبر 
         بالتوجليق                                       النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية                                           أي ررا يف رصررد القيا النقدية أو الغذائية. وقام                أ   جرى النظر           ك املة، رغا 

    -        املسررررررررررررررت يرد                                                                                               بني البيرا رات الواردة من اكدرات املراحنرة وبني كميرات املعو رات الغرذائيرة الي يتا تقردميدرا برال عرل إىل البلرد
                                ت الغذائية الندائية للمست يدين.                            . ومل يقا النظام برصد املصروجلا             األغذية العاملي                                        وهو  شا  يقوم ب  موظ و املينامل يف بر امج

 
                                                                                                  وأصررررررررردر بر امج األغذية العاملي تقريرا سرررررررررنويا، "تدجلقات املعو ة الغذائية"، لنشرررررررررر البيا ات عن اجتاهات املعو ة   -  12

                                                                                               . وقدم التقرير حتليال  للخصررائص الرئيسررية ملعامالت املعو ة الغذائية خالو العام، مع تصررني  بيا ات املعو ة                 الغذائية العاملية
                       الغذائية إىل ثالث جلئات: 

 
      منح.      شكل    على            وتقدم عادة       تا ا      توزع                            املعو ة الغذائية الاارئة الي   ( 1 )

   م             يف السرررررروي، وتقد      تباع        تا ا أو       توزع                                                               املعو ة الغذائية، مثل التدخالت الزراعية والتغذوية والتنموية، الي        مشرررررراريع   ( 2 )
      منح.      شكل    على 

                                                                                        املعو ة الغرذائيرة، الي يتا توجلريها من حكومة إىل أخرى وبيعدرا يف السرررررررررررررروي، أو تقردم كمنح أو قروج.        برامج  ( 3 )
                                                                                         وهذا النوع من املعو ة الغذائية يركز على تقييمات اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ . 

 
                                 من قبل عدد من املمسررررررررررررسررررررررررررات، وعلى األخص                                       النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية       بيا ات    م       واسررررررررررررتخدم  -  13

                                     )يرجى االطالع أد اه(. وباإلضرررررررراجلة إىل  لك،                                                                   ملسرررررررراعدة اكدات املاحنة على إعداد تقارير بشررررررررعل ات اقية املعو ة الغذائية
                                                                                                           اسررررررررررررررتخدمم كنة الزراعة التابعة ملنظمة التجارة العاملية البيا ات لرصررررررررررررررد التعثريات ا،تملة ل  ظمة الدولية على التجارة 

ا يف موازين األغذية  ح  و      -        الوطنية                                                                                             ركات املعو ة الغذائية، يف حني أل منظمة األغذية والزراعة قد أدخلم البيا ات أي رررررررررررررر 
                               يعا ول من ا عدام األمن الغذائي.                 سكال العامل الذين       سبة         وتقدير   ة                 العرج والالب ا،لي      أحواو      لرصد                 وهي أداة تستخدم 

 

                                                      
           الغذائية.              تدجلقات املعو ة   . 2012                      بر امج األغذية العاملي.   5
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                   قا وين مقرها يف إطار     صك      ، وهي                          اتفاقية المساعدة الغذائية                                               واملصدر الثاين لبيا ات املعو ة الغذائية ا،تملة هو   -  14
                                                                                                    تلس احلبول الدويل، الذي أ شرر  للمسرراعدة يف ضررمال توزيع احلد األدىن من مسررتويات املعو ة الغذائية. وبدأت ات اقية 

      االحتاد        ع رررررروا:  16                                        ، وسرررررربقتدا ات اقية املعو ة الغذائية. وت ررررررا 2013                  يناير كا ول الثاين   1                           املسرررررراعدة الغذائية عملياهتا يف 
        ولكسررمربا         وكوريا                                                                                      حتاد الروسرري وإسرربا يا وأسررغاليا والدالري وسررلوجلينيا والسررويد وسررويسرررا وجلر سررا وجلنلندا وكندا  اال  و         األورويب

                                                                    رتب  الغكيز التقليدي الت اقية املعو ة الغذائية بااللتزامات بتقدمي معو ة  ا  و    .                                         والنمسررررررررررررررا والواليات املت،دة األمريكية واليابال
              األ شررراة املمهلة      ت رررا                                                        وتت رررمن ات اقية املسررراعدة الغذائية احلالية تموعة أدوات أوسرررع                               غذائية عينية لالسرررتدالي املباشرررر.

                                                                                            ومنتجات املساعدة الغذائية، ما يف  لك النقد والقسائا، باإلضاجلة إىل تركيز أكرب على الدعا الغذائي. 

 
                       العلين عن عملياهتا اخلاصررررررررررة                                                                     وموجب املبادئ احلالية الت اقية املسرررررررررراعدة الغذائية، يلتزم األع ررررررررررامل باإلجلصرررررررررراح  -  15

                                                     األطراف يف ات اقية املسرررراعدة الغذائية عن التزامدا السررررنوي    رب                                                       باملسرررراعدة الغذائية يف حماولة لتعزيز الشرررر اجلية واملسررررامللة. وتع
                                                     اإلجرامل املتبع موجب ات اقيات املعو ة الغذائية السررررررررررررررابقة            حسرررررررررررررربما هو                                          بالقيا النقدية بدال  من كميات معادو القمح، 

                                                            من خالو تسررررع عمالت ةتل ة. وتدرج تقارير األع ررررامل الت صرررريلية املقدمة   2018                                 التعبري عن التزامات األع ررررامل لعام  مت  و 
                  ما خيص التزاماهتا.                                                                                    إىل ات اقية املسررررررررررررراعدة الغذائية، والي مل تنشرررررررررررررر، اإلجراملات الي يقوم أع رررررررررررررا ها باإلبالا عندا يف

  د                              دام أدوات أخرى، ما يف  لك النق                          وكذلك املسرررررررررراعدة املقدمة باسررررررررررتخ                                        وقد يشررررررررررمل  لك توجلري سررررررررررلع املعو ة الغذائية،
    قدم   2016                    ، ويشررري إىل أ   يف عام 2016                       ، والتقرير السررردي لعام 2018           يف مالع عام      كال                             والقسررائا. وأحدث تقرير متوجلر  

                 زاماهتا. ومع  لك،         ما خيص الت               دوالر أمريكي يف       ليارات  م  3                                               ع رررررررروا من أع ررررررررامل ات اقية املسرررررررراعدة الغذائية أكثر من   14
                                                   ال يذكر التقرير السلع أو الكميات الي قدمدا األع امل. 

 
         جبمع و شررررررررررر          هي أي ررررررررررا            ، الي تقوم                                          منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصااااااااا                  املصرررررررررردر الثالث هو   و   -  16

                                                                                                        معلومات حوو املسرراعدات الغذائية بالقيا النقدية، مقاسررة بالدوالر األمريكي. ومت احلصرروو على هذه البيا ات من الدوو 
                                                                                                     الثالثني األع ررررامل يف كنة املسرررراعدة اإللائية، والي تعزز "التعاول التنموي وسررررياسررررات أخرى من أجل املسررررا ة يف التنمية 

                                                                                         السررنوية ملنظمة التعاول والتنمية يف امليدال االقتصررادي املتعلقة بإمدادات املعو ة الغذائية مسررتمدة             والتقديرات  6          املسررتدامة".
        تشري إىل:  و   ،                                     النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية      تصني   ل         املقابلة                                  من بيا ات املساعدة اإللائية الرنية، 

 
                                              وارد حبيث تتيح توازل املدجلوعات أو دعا امليزا ية.                                        املعو ة الغذائية، الي يتا توجلريها كت،ويل م       برامج  ( 1 )

                                                            عادة لدعا أ شررررررراة حمددة لتخ ي  حدة ال قر ومنع الكوارث، وتسرررررررتددف   ُ    تُقدم                    املعو ة الغذائية الي         مشررررررراريع  ( 2 )
                              تموعات أو مناطق مست يدة حمددة.

                                                                                               املعو ة الغذائية الغوثية   الاارئة، الي تسرررررررررتددف ضررررررررر،ايا الكوارث الابيعية أو الكوارث من صرررررررررنع اإل سرررررررررال   ( 3 )
            وتوزع تا ا.

 
                                               ت ظ عدد من البلدال بقواعد بيا ات أل شرراة املسرراعدة  حي                            بيا ات الثالثة املذكورة أعاله،                     وباإلضرراجلة إىل مصررادر ال  -  17

                                                                                                     الغذائية اخلاصررررررررررررررة هبا. ومع  لك، جلإل مثل هذه التقارير غري منتظمة، وبالتايل من الصررررررررررررررعب التوجليق بيندا. وعلى وج  
                                                      

: اإللكغو ية منظمة التعاول والتنمية يف امليدال االقتصادي. الص ،ة  6
http://www.oecd.org/dac/thedevelopmentassistancecommitteesmandate.htm 
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                                                                                               اخلصرررررررروص، غالبا  ما يكول من الصررررررررعب حتديد معامالت معو ة غذائية حمددة من عمليات املسرررررررراعدة الغذائية، خاصرررررررة 
            ت ظ العديد  حي                             وليس باألطنال. وعالوة على  لك،                                                          التقارير الي توضررررررررررررررح بصررررررررررررررورة متزايدة املسرررررررررررررراعدة بالقيا النقدية  يف

                                                                                                     من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بإحصرررراملات أسرررراسررررية عن أ شرررراتدا املتعلقة باملسرررراعدة الغذائية. 
                                                      ة اإل سرررررا ية، وهي  ات كميات صرررررغرية  سررررربيا من شرررررعهنا أل تكول                                           ومع  لك، جلإل هذه األمور تتعلق أسررررراسرررررا باملسررررراعد

                                               أهداف اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ .   إىل                                  ات قيمة واهتمام حمدودين بالنسبة 

 
    ياس  ق   إىل                                     التابع لرب امج األغذية العاملي، و ظرا                                        النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية                        وبالنظر إىل تعليق بر امج   -  18

                                                                                                               املعو ة الغذائية من جا ب ات اقية املسرررررررراعدة الغذائية وقواعد بيا ات منظمة التعاول والتنمية يف امليدال االقتصررررررررادي بالقيا 
                                               ميكن أل  دم على حنو مالئا متالبات ووظائ  املعلومات     الي                                                 النقدية، هناي  درة يف البيا ات على املسررررررررررررررتوى العاملي 

                           ة ال رعية لتصري  ال وائ .                           الي تقدمدا اللجنة االستشاري

 
 الجهات المانحة للمعونة الغذائية واالتجاهات العالمية -باء

 
                                                                                                من أجل حتديد اكدات املاحنة الرئيسررررررررررررررية للمعو ة الغذائية الي يتا اسررررررررررررررتدداجلدا كمع البيا ات، مت إجرامل تقييا   -  19

   ، 2012                                               عو ة الغذائية التابع لرب امج األغذية العاملي لعام                                                            ألحدث بيا ات املعو ة الغذائية املتاحة. ووجلقا  لتقرير بر امج امل
                                                                                                        كال املاحنول الرئيسرررررريول ها الواليات املت،دة األمريكية واالحتاد األورويب )امل وضررررررية األوروبية والدوو األع ررررررامل( واليابال 

                            املائة من املسرررررررررررررراعدات الغذائية   يف   80                                                             والربازيل وكندا والصررررررررررررررني. وقد شرررررررررررررركلم هذه اكدات املاحنة تتمعة أكثر من 
   . 2012                    الي مت تسليمدا يف عام 

 
      ، تشرررررررررررررري                                     النظام الدويل ملعلومات املعو ة الغذائية                                                     ورغا عدم إمكا ية املقار ة مباشرررررررررررررررة مع املعلومات الي مجعدا   -  21

                      ت،دة األمريكية وأملا يا                          االقتصرررررررررررادي إىل أل الواليات امل                   والتنمية يف امليدال                                        أحدث البيا ات املسرررررررررررتمدة من منظمة التعاول
                       ، من الناحية النقدية. 2016                                               م اكدات املاحنة الرئيسررررررررررررررية للمعو ات الغذائية يف عام                                   واململكة املت،دة وكندا واليابال ظل  

   ، 2013                                                                                                    كما توضررررررررررررررح البيا ات زيادة كبرية يف تربعات املعو ة الغذائية الي قدمتدا دولة اإلمارات العربية املت،دة منذ عام 
                   يف املائة من إمدادات   93                    . ومثلم هذه البلدال 2016                                ن مسررررتوى اليابال اعتبار ا من عام  م                      ي ررررعدا على املسررررتوى قريب    مما 

                                                                                                               املعو ة الغذائية العاملية. وجتدر اإلشرررررررررارة إىل أل معلومات كنة املسررررررررراعدة اإللائية التابعة ملنظمة التعاول والتنمية يف امليدال 
                األغذية العاملي                                                                 تعلقة بالربازيل والصررررررني، و ا من املاحنني الرئيسرررررريني وجلقا  لتقرير بر امج                           االقتصررررررادي ال تشررررررمل البيا ات امل

   . 2012     لعام 

 
                                                                         ما يتعلق بتشرررررررركيلة املاحنني الرئيسرررررررريني للمعو ة الغذائية، وهو ما من شررررررررع   أل يتيح                         ورغا وجود تباين حمدود يف  -  21

    شكل                                                    وو واضح يف استخدام أشكاو املعو ة الغذائية املختل ة، وب                                               ت  يل  ظام رصد يقوم على استبيال، جلقد كال هناي حت
                   التسرررعينات من القرل                                                                                       اخن اج املعو ة الغذائية العينية. وكال هناي أي رررا اخن اج عام يف إمدادات املعو ة الغذائية منذ      وثيق 
  ، 2012      يف عام   و                                                                                   . وعالوة على  لك، من حيث السياي، يتا تقدمي املعو ة الغذائية يف الغالب يف حاالت الاوارئ.      املاضي
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   27                               يف املائة من اإلمدادات، يف حني بلغم   70                                                        مسررررررررررررررتوى العرج العاملي من املعو ة الغذائية مثلم حاالت الاوارئ      على
   7                                         ليول طن، مت تصني دا كمعو ة غذائية للرب امج. م  2.0            يف املائة، أو   3                        يف املائة من حيث املشاريع و

 
 نظام رصد مقترح لخدمة اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض -جيم

 
                                         ل النظام القائا على االسررررتبيال الذي يسررررتددف  أ               دوات ا،تملة،  ل                                      حددت منظمة األغذية والزراعة، بعد تقييا   -  22

                                                                                للمعو ة الغذائية )احلكومات( سررررريكول أكثر الوسرررررائل جلعالية من حيث التكل ة لرصرررررد معامالت           الرئيسرررررية            اكدات املاحنة 
                                                                                                         املعو ة الغذائية العاملية. ومت النظر يف خيارات أخرى، ما يف  لك أداة عرب اإل غ م أو مجع البيا ات داخل البلد، ولكن 

                                           تماعات مع بر امج األغذية العاملي لالب مدخالت                                                         هذه األشرررررررررررررركاو تتالب زيادة املوارد املالية والبشرررررررررررررررية. وعقدت اج
                                                                                     ما يتعلق باألداة اكديدة و ظام الرصرررررد، مع اسرررررتكشررررراف إمكا ية التعاول على  ااي أوسرررررع بالنظر                    ومشرررررورت  وتعاو   يف
                      ما يتعلق هبذا النشا .                     إىل قدرات  وخربات  يف

 
                                                                                         ومت تاوير االسررررررتبيال الذي سرررررريتا اسررررررتخدام  كمع املعلومات املالوبة بالتعاول مع مكتب رئيس اإلحصررررررائيني   -  23

                                                                                                  لل،د من االزدواجية يف األ شرراة على املسررتوى املمسررسرري ولت،سررني جلعاليتدا. وعالوة على  لك، واسررتنادا  إىل اسررتعراج 
    (. 1                            الستدداجلدا يف االستبيال )املرجلق                                                    اكدات املاحنة للمعو ة الغذائية، أ شئم قائمة بالبلدال 

 
                                                                                               باإلضررررراجلة إىل  لك، طلبم منظمة األغذية والزراعة املشرررررورة والتوصررررريات من منظمة التعاول والتنمية يف امليدال   و   -  24

                                                    بيا ات املعو ة الدولية، والي تشرررررررررمل املسررررررررراعدات الغذائية.       ما خيص    يف                      مكا تدا كمنظمة مرجعية    إىل                االقتصرررررررررادي،  ظرا 
                                                                                                ة على  لك، وبالتعاول مع منظمة التعاول والتنمية يف امليدال االقتصرررررررررررادي، أجري اختبار جدوى مع جدات ماحنة      وعالو 

                            جابات والردود لتنقيح وإجرامل                              ات واضرررررررررررررر،ة للمجيبني. ومت تقييا اإل                                            ةتارة ل ررررررررررررررمال أل البيا ات املالوبة متاحة والالب
                          تعديالت على أداة االستبيال.

 
                                                                            مجع البيا ات اسررررررررتدداف البلدال، جلقد تعاو م منظمة األغذية والزراعة مع شررررررررعبة سررررررررلسررررررررلة                    وبينما يعتزم  ظام  -  25

                                                            لتوصرررررل إىل ات اي لنقل املعلومات املتعلقة بتوزيع املعو ة الغذائية     إىل ا                                              اإلمدادات التابعة لرب امج األغذية العاملي يف السرررررعي 
         من اكدات          الواردة                                          ة العاملي أمرا  بالغ األ ية وسيكمل املعلومات                                        لرب امج. ويعترب إدراج بيا ات بر امج األغذي             الي يقوم هبا ا

                                                    املاحنة، بالنظر إىل الكميات الكبرية الي توجلرها املنظمة. 

 
                                                            ها يف شررررعبة التجارة واألسررررواي و شرررررها بواسرررراة النظام العاملي ل عالم                                   ع بيا ات املعو ة الغذائية وإيوا       وسرررريتا مج  -  26

                                                                                                    واإل ذار املبكر من خالو تقريره ال صررلي بشررعل التوقعات  صرروص ا،اصرريل وحالة الغذامل. وسرريتعني تقييا وترية اإلبالا. 
                                                                              كما سيتا توجلري املعلومات إىل اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ  عند الالب. 

  

                                                      
   .                      تدجلقات املعو ة الغذائية  . 2012                      بر امج األغذية العاملي.   7
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 التحديات المتوقعة - ال

 
                    طلب عدم تكبد تكالي           رغا أ    ،                         من منظمة األغذية والزراعة                                           من املتوقع أل يواج   ظام مجع البيا ات املقغح  -  27

                                                                                                        مالية إضرررراجلية، ثالثة حتديات حمتملة رئيسررررية قد حتد من قدرت  على تلبية احتياجات اللجنة االسررررتشررررارية ال رعية لتصررررري  
    ف.                ال وائ  بشكل كا

 
                                                                                            أوال ، يف حني أل إحدى التوصرريات الرئيسررية املنبثقة عن تقييا كنة مشرركالت السررلع هي ماالبة اكدات املاحنة   -  28

                                                                                                         بررإخاررار منظمررة األغررذيررة والزراعررة معررامالت املعو ررة الغررذائيررة املزمعررة، ال يوجررد إطررار ملزم قررا و ررا  ل لزام برراإلخاررار و قررل 
                                                                       ذا إىل عردم اإلبالا و ردرة البيرا رات وعردم اكتمراهلرا، وهو عرامرل مدا دجلع إىل إجرامل                                 البيرا رات. وقرد يمدي عردم االلتزام هر

           يف املستقبل.        من جديد          ي قد حيدث  ذ                               ارية ال رعية لتصري  ال وائ  وال                                  االستعراج األخري لعمليات اللجنة االستش

 
      صدها،                            ق بنوع البيا ات الي يتعني ر        ما يتعل                                                        على الرغا من أل الندج القائا على االستبيال يوجلر مرو ة يف  و    ا،       ثا ي    و   -  29

                                                                                 سريقيد القدرة على توسريع  ااي تغاية البيا ات وتقييماهتا. وهذا أمر جدير باملالحظة بشركل                           جلإل اشرغا  ا عدام التكل ة
                                                                 يف هيكل املعو ة الغذائية الذي يشرررررررررررررمل زيادة التدخالت القائمة على النقد       واضرررررررررررررح                              خاص بالنظر إىل الت،وو اهليكلي ال

                                         وتركيز كبري على املشغيات ا،لية واإلقليمية. 

 
                                                                                    ا، ال يت ررررررررمن النظام املقغح يف شرررررررركل  احلايل، الت،قق من صرررررررر،ة البيا ات على مسررررررررتوى البلد املسررررررررت يد       ثالث    -  31

                                                                    قة البيا ات، ويقلل من املشكالت ا،تملة املتمثلة يف العد املزدوج، على سبيل                                       )املتلقي(. ومن شعل هذا النشا  أل يعزز د
                                                                                                     املثاو. وعالوة على  لك، جلإل الرصرررررررررد داخل البلد من شرررررررررع   أل يعزز قدرة النظام على جلدا اكداوو الزمنية لشررررررررر،نات 

            ع األساسية.                                                                         املعو ة الغذائية، األمر الذي سييسر بدوره حتسني جلدا أثر املعو ة على أسواي السل

 
 آفاق المستقبل -ا      ثالث  

 
                                                 يف اللجنة االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ ، سيكول                       الشق  املعين باملعلومات                          من أجل امل ي قدم ا يف تاوير   -  31
                                                                                      التصرررررررررررررردي للت،ديات املتوقعة املبينة أعاله. ومع  لك، جلإل معاكة هذه الت،ديات ب عالية قد يناوي             األ ية مكال   من 

                                                                                               على تكالي  إضرررررررررررررراجلية لنظام الرصررررررررررررررد. ويف هذا الصرررررررررررررردد، ميكن إجرامل مزيد من املناقشررررررررررررررة مع بر امج األغذية العاملي 
بل ملزيد من التعاول، ما يف  لك إمكا ية إحيامل               ، مع االعغاف                             لدويل ملعلومات املعو ة الغذائية        النظام ا         ُ                                           السررررررررتكشرررررررراف سررررررررُ

                             بعل  لك سيتالب موارد إضاجلية.

 
                                                                                                   ما يتعلق بالنقاة الثا ية، رغا أل تركيز اللجنة االسررتشررارية ال رعية لتصررري  ال وائ  ينصررب على تقييا آثار     ويف  -  32

                          برامج املسررررررراعدات الغذائية     تعثري        تناوو            األسررررررراسرررررررية هي "        واليتدا                                                السرررررررلع الغذائية العينية بشررررررررو  ميسررررررررة واملصررررررردرة، جلإل 
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                                                                          . وإلظدار هذا اهلدف الشررامل، ما يف  لك مجيع برامج املسرراعدة الغذائية، سرريسررت يد مجع 8                            على التجارة واإل تاج الزراعي"
                                                                                               البيا ات و ظام الرصرررررد من اسرررررتكشررررراف ودمج أدوات من شرررررعهنا أل تسرررررمح جبمع املعلومات املتعلقة باخلالصرررررة الكاملة 

                                                                                                 املعو ة الغذائية. وهذا من شررررررع   أي ررررررا أل يعكس الت،وو العاملي يف أشرررررركاو املعو ة الغذائية. ومع  لك، ال ميكن         لارائق
                                                   تسررربب آثارا  سرررلبية على التبادو التجاري العادي وتمثر      تلك                                                        تربير مثل هذه املبادرة إال إ ا اعتربت أشررركاو املعو ة الغذائية 

                         سلبا  على اإل تاج ا،لي.  

 
                                                                                          ما يتعلق بالت،دي الثالث ا،تمل املتصررل بالت،قق من صرر،ة البيا ات داخل البلد، قد يتمكن  ظام جل،ص     ويف  -  33

                                                                                                       )عينات( عشرروائي من تلبية احتياجات الت،قق من البيا ات جزئيا  مع احل اع على احلد األدىن من التكالي . ومع  لك، 
                                           ا يسرررررررراعد على ضررررررررمال دقة مداوالت وتوصرررررررريات اللجنة                                                    جلمن األ ية مكال تاوير  ظام للت،قق من صرررررررر،ة البيا ات، مم

                                   االستشارية ال رعية لتصري  ال وائ . 

  

                                                      
       الصررررررررررررر ،ة  .                                                                    وااللتزامات التشررررررررررررراورية موجب مبادئ منظمة األغذية والزراعة لتصرررررررررررررري  ال وائ                إجراملات اإلبالا  . 2001                       منظمة األغذية والزراعة.     8

  .http://www.fao.org/3/a-y1727e.pdf  :          اإللكغو ية
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 1المرفق 

 ستبيان اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض ال الجهات المتلقية
 إخطارات المعونة الغذائية بشأن

          اإل كليزية        أسغاليا        أسغاليا

          اإل كليزية       النمسا       النمسا

         ال ر سية       بلجيكا       بلجيكا

          اإل كليزية        الربازيل        الربازيل

          اإل كليزية     كندا     كندا

        الصينية                    مجدورية الصني الشعبية                    مجدورية الصني الشعبية

          اإل كليزية        الدالري        الدالري

          اإل كليزية             االحتاد األورويب             االحتاد األورويب

          اإل كليزية       جلنلندا       جلنلندا

         ال ر سية      جلر سا      جلر سا

          اإل كليزية       أملا يا       أملا يا

          اإل كليزية       يرلندا آ       يرلندا آ

          اإل كليزية        إيااليا        إيااليا

          اإل كليزية        اليابال        اليابال

         ال ر سية       لكسمربا       لكسمربا

          اإل كليزية       هولندا       هولندا

          اإل كليزية        النرويج        النرويج

          اإل كليزية        باكستال        باكستال

          اإل كليزية             االحتاد الروسي             االحتاد الروسي

        العربية/         اإل كليزية                        اململكة العربية السعودية                        اململكة العربية السعودية

         اإلسبا ية        إسبا يا        إسبا يا

          اإل كليزية       السويد       السويد

         ال ر سية       سويسرا       سويسرا

        العربية/         اإل كليزية                       اإلمارات العربية املت،دة                       اإلمارات العربية املت،دة

          اإل كليزية              اململكة املت،دة              اململكة املت،دة

          اإل كليزية                        الواليات املت،دة األمريكية                        الواليات املت،دة األمريكية

 


