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 المائدة المستديرة الرابعة: التجارة واألمن الغذائي والتغذية
 

 ما هي أسباب أهمية هذا الموضوع؟
 

  حد سواء.  املتعلقة بالتجارة وبالتنمية علىتستقطب العالقة بني التجارة واألمن الغذائي والتغذية مزيداً من االهتمام يف جداول العمل
وتُعّد التجارة إحدى الوسائل  2030هدفاً أساسياً من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  2030ويشكل وضع حد للجوع حبلول سنة 

 املمكنة لبلوغ هذا اهلدف.
 ات حمددة يف إطار العمل املنبثق وباستطاعة التجارة أن تؤدي دوراً هاماً يف حتقيق الغايات التغذوية ومثة توصي 

 الثاين املعين بالتغذية تتعلق مبسامهة السياسات التجارية يف حتقيق األهداف التغذوية. الدويلعن املؤمتر 
  وسوف تؤثر التجارة أكثر فأكثر على نطاق األمن الغذائي وطبيعته يف خمتلف األقاليم. ويكمن التحدي 

 القضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وليس ضّدمها.يف أن يصّب اتساع التجارة لصاحل 
 

 الخلفية
مليون شخص يعانون نقص التغذية على مستوى العامل ككّل.  ويفتقر حنو ملياري نسمة إىل القدر الكايف من املغذيات  793ال يزال  

لنشاط الوزن الزائد والُسمنة بفعل تغري األمناط الغذائية واخنفاض مستويات ا واجه العديد من البلدان العبء املتعاظم الناجم عنيالدقيقة. ومبوازاة ذلك، 
 جنب يف البلد نفسه ىلالبدين اليت تتسم هبا أمناط احلياة العصرية. واألهّم من هذا كّله أّن التغذية الزائدة والنقص يف التغذية قد يتعايشان معاً جنباً إ

جيياً من نقص مع حتّول األمهية النسبية تدر  "بالعبء الثالثي لسوء التغذية"طاالن الفرد عينه. وهو ما يُعرف وضمن األسرة الواحدة، ال بل أهنما قد ي
 التغذية إىل التغذية الزائدة يف العديد من البلدان.

 
ساهم يف استقرار األسعار. ويوتساعد التجارة على التوفيق بني العجز الغذائي والفائض الغذائي يف خمتلف البلدان مما يسّهل توافر األغذية  

الطلب و  وباستطاعة التجارة، من خالل التكامل بني األسواق الوطنية والدولية لألغذية، أن تساعد يف استيعاب الصدمات احمللية على مستويي العرض
األسعار أمهية خاصة  لية واحلد من تأرج اليت كانت لتؤدي لوال ذلك إىل تقّلب مفرط يف األسعار احمللية لألغذية. ويكتسي التعويض عن النواقص احمل

 عن تغرّي املناخ.يف ظّل التحديات النامجة 
 

ل الوتتي  التجارة خيارات أوسع للمستهلكني ومنطاً غذائياً منوعاً أكثر يف مجيع املواسم. وإّن القدرة على حتقيق نتائج تغذوية أفضل من خ 
 اخليارات املتاحة للمستهلكني هو عامل مساند لنظرية حترير التجارة بقدر أكرب.حتسني فرص احلصول على األغذية وزيادة 

 
ذية غومبوازاة ذلك، غالباً ما يقرتن اتساع التجارة الدولية باألغذية، ال سيما الواردات، بتسريع عجلة "التحول التغذوي" إىل أنواع من األ 

اك ا قد يؤدي إىل ازدياد حاالت السممنة واألمراض املزمنة األخرى املتصلة باألمناط الغذائية. وهنتتسم بسعرات حرارية عالية وحمتويات تغذوية متدنية، مم
 قلق متزايد يف البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل ويف االقتصادات الناشئة.

 
نفتاح أن يعّرض ال، من شأن مزيد من االوينطوي بدوره مزيد من انفتاح التجارة على األسواق الدولية على حتديات إضافية. فعلى سبيل املث 

على البقاء. ويف ظل غياب  اليت قد تقّوض رحبّيتهم وحىت قدرهتمصغار املزارعني األسريني وصغار اجملّهزين والبائعني بالتجزئة حملياً إىل مزيد من املنافسة 
 لى احملّك.منائية للمناطق الريفية أو حىت للبلدان املعتمدة على الزراعة عسياسات رادعة هلذه التأثريات السلبية، قد يكون األمن الغذائي والتوقعات اإل

 



 /http://www.fao.org/about/meetings/mm4  :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

 

 

 

ن تؤدي إىل، وأن وباستطاعتها أذائية، من املنتج إىل املستهلك. وبشكل عام أكثر، تؤدي التجارة دوراً يف خمتلف مراحل سلسلة القيمة الغ 
ا وتركيبة األمناط نتاجية وتركيبة الناتج الزراعي وتنوّع املنتجات الغذائية وجودهتا وسالمتهتتأثر أيضاً بالتغريات يف هياكل األسواق والبىن التحتية واإل

 لغذائية. ومن املتوقع أيضاً أن تفضي إىل أرباح يف الكفاءة اإلمجالية من خالل ختصيص أفضل للموارد.ا
 

ذائية من "املزرعة إىل غايري سالمة األغذية املصاحبة للمنتجات الفعلى سبيل املثال، أّدى الرتكيز املتزايد على الرقابة على اجلودة وعلى مع 
عض بإىل نشوء نظم غذائية حديثة قائمة بقدر أكرب على املعارف والرساميل وتتسم أكثر فأكثر بسالسل قيمة عاملية منّسقة عمودياً. ويعترب ال، املائدة"

ا تنافسية وتكامالً أفضل بني تدفقات التجارة واالستثمارات. يف حني يرى البعض اآلخر أهنأّن سالسل القيمة العاملية هذه توّفر مزيداً من القدرة ال
ا، قد يّسرت منو هتؤدي إىل حتويل قوة السوق وإىل هتميش صغار املزارعني األسريني.  وإّن املعايري والقواعد التجارية اليت ترعاها، رغم تعقيدها وصرامت

 ى غرار الفاكهة واخلضار واللحوم ومنتجات األلبان، حيث تكتسي الرقابة على اجلودة أمهية خاصة.التجارة باألغذية األعلى قيمة عل
 

 التوقعات
ن يتباطأ أازدادت التجارة العاملية باملنتجات الغذائية والزراعية مبقدار ثالثة أضعاف تقريباً من حيث القيمة خالل العقد املاضي. ومن املتوقع  

قع أن تبقى أسعار و يف األجل املتوسط منو الطلب العاملي على األغذية مبوازاة تباطؤ النمو السكاين وازدياد الدخل يف االقتصادات الرئيسية. ومن املت
يف العديد من  املنتجات الزراعية احلقيقية على حاهلا نسبياً وأن يواصل منو التجارة ارتفاعه وإن بوترية أبطأ. ومن املتوقع أن يكتسي ذلك أمهية أكرب

 األمن الغذائي والتغذية.البلدان لتحديد معامل 
 

ن، ينشأ أكثر فأكثر قدٌر أكرب من الصادرات من السلع األساسية الزراعية من عدد ويف حني أّن الواردات تتوزّع على عدد أكرب من البلدا 
سات. اقليل من البلدان واألقاليم. ويطرح هذا خماوف بشأن التشوهات املمكنة يف العرض العاملي، خاصة يف ظّل حدوث صدمات بفعل املناخ أو السي

ضة ملية مصدراً موثوقاً لألغذية، خاصة بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية املنخفوينبغي للسياسات التجارية أن تضمن بقاء األسواق العا
 على التجارة للتوصل إىل أمناط غذائية أفضل لشعوهبا.الدخل وتلك اليت تعتمد 

 
ملنتجات العالية على اومن املتوقع أن يتواصل تطّور أمناط االستهالك مبوازاة ارتفاع املداخيل واتساع التحّضر ويف ظّل ارتفاع الطلب  

زيادة فرص  شأن نالربوتينات كاأللبان واللحوم، وهو ما سيؤثر على التدفقات التجارية العاملية.  ومبوازاة ذلك، يف البلدان املنخفضة الدخل حتديداً، م
لقيمة ااحلصول على األغذية أن ييّسر ارتفاع استهالك أنواع أرخص ومتاحة بشكل أكرب من األغذية العالية السعرات احلرارية والدهون واملتدنية 

 أولئكغذية مقارنة مع تيف خمتلف النتائج اليت ستحققها التجارة لألشخاص املعرضني خلطر نقص الالتغذوية. وتؤكد هذه التطورات احلاجة إىل النظر 
 املعرضني التباع أمناط غذائية غري صحّية.

 
ويطرح تغرّي السياق العام للسياسات والتجارة اخلاصة باألغذية الزراعية حتديات بالنسبة إىل واضعي السياسات. وسوف تؤدي السياسات  

غذية. تهداف التنمية املستدامة الذي يرمي إىل وضع حد للجوع وسوء الأمن  2الوطنية اخلاصة بالتجارة والزراعة دوراً أساسياً للمسامهة يف بلوغ اهلدف 
االت، جملوسوف يتعنّي على البلدان التصدي هلذه التحديات من خالل حتديد جماهلا اخلاص بالسياسات التجارية واستخدامه على حنو فّعال يف خمتلف ا

املخاوف  ذهمبا يشمل الدعم الزراعي والسياسات الصناعية واألنظمة اخلاصة بتوسيم األغذية، وهو ما سيتطّلب توافر أدوات جديدة ملعاجلة ه
 االقتصادية واالجتماعية والصحية الناشئة.

 
 لواضعي السياسات أسئلة توجيهية

 
 يف احلد من اجلوع وسوء التغذية؟ يف أي ظروف ميكن أن تساعد التجارة 
  ستفيد املستهلكون من يكيف ينبغي تنسيق التغرّيات يف السياسات الزراعية والتجارية مع النتائج على صعيد األمن الغذائي والتغذية حبيث

 لى التوقعات اإلمنائية للمنتجني؟حترير التجارة بقدر أكرب من دون التأثري ع
 ؟ةهل من مستوى وتركيبة أمثل للدعم الزراعي أو التدابري التجارية اخلاصة بالبلدان النامية اليت بلغت مراحل خمتلفة من التنمية الزراعي 
  السياسات التجارية وسياسات األسواق على امتداد النظام الغذائي ملواجهة العبء املتزايد للسممنة؟ما هي اخليارات املتاحة بالنسبة إىل 
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