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A 

  السلع مشكالت جلنة
  سبعونال الدورة

  4102 ولاأل تشرين /أكتوبر 9-7 روما،

 اإلطار فى واألسواق التجارة جمال فى والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج

  امُلراجع االسرتاتيجي

 

 التنفيذي املوجز

فى تشكيل أولويات عمل منظمة األغذية والزراعة فى جمال التجارة واألسواق  مهٍم دوٍربجلنة مشكالت السلع ضطلع ت

 .واخلطة املتوسطة األجل ،عن طريق تقديم التوجيهات واملدخالت لصياغة وتنفيذ برنامج العمل وامليزانية للمنظمة

 0201-0202واخلطة املتوسطة األجل ذات الصلة  ،0209-0202 راجعامُل االسرتاتيجي اإلطار الوثيقة هذه تعرضو

. وهى تقدم نظرة عامة على إجنازات منظمة األغذية والزراعة فى جمال 0201-0202وبرنامج العمل وامليزانية 

تؤثر على  اليت الناشئةوحتلل االجتاهات الرئيسية والقضايا  ،0201-0200التجارة واألسواق خالل فرتة السنتني 

وحتدد جماالت األولوية لعمل منظمة األغذية والزراعة فى هذه امليادين  ،فى التجارة واألسواق املنظمةعمل وأنشطة 

 . 0201-0202فى 

 املطلوب من اللجنة اختاذه  اإلجراء

 اللجنة مدعوة إىل:  إن

 و؛ التنمية العامليسياق القضايا الناشئة اليت حتددت كجزء من االجتاهات، و عن اإلفادة 

  ينغيي مراعاتها فى استعراض وتنفيذ خط  يتال واألسواقإبراز األولويات الرئيسية للعمل فى جمال التجارة 
 .نظمة األغذية والزراعةوبرامج العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية مل

 : إىلالوثيقة  هلذهاالستفسارات بشأن احملتوى املوضوعي  تقدم
 بن بلحسن  بوبكر

 جلنة مشكالت السلع  أمني
 boubaker.benbelhassen@fao.orgاإللكرتوني:  الربيد
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 املقدمة -أواًل

 

اإلطار  0201 حزيران /ويوني يف املعقود والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر والثالثون ثامنةال الدورة اعتمدت -0

وبرنامج العمل وامليزانية  0201-0202وخطة املدير العام املتوسطة األجل  ،0209-0202االسرتاتيجي امُلراجع 

0202-0201
واألهداف  ،امُلنقحة العاملية واليايات والزراعة، األغذية منظمة رؤية االسرتاتيجي اإلطار ويشمل. 1

االسرتاتيجية اخلمسة اجلديدة، وكذلك اهلدف السادس بشأن النوعية التقنية واملعارف واخلدمات واملوضوعات املتشعغة 

لإلطالع على املكونات الرئيسية إلطار نتائج منظمة األغذية  0بني اجلنسني واحلوكمة )انظر امللحق  العالقةب املتعلقة

بالنتائج، واملخرجات ومؤشرات  ًامشفوع النتائج إطار وامليزانية العمل/برنامج األجل طةاملتوس اخلطة وتعرضوالزراعة(. 

اإلجناز القابلة للقياس. وقد شدد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة على أن األهداف االسرتاتيجية اخلمسة متثل تلك 

كما رحب بالطغيعة  ،األعضاء الدول لدعم جهودها والزراعة األغذية منظمة عليها ْزرِكُت سوف اليت العمل مناجملاالت 

 ن املنظمة من العمل بصورة متعددة التخصصات ومتكاملة. مِكاملتشعغة، اليت سوف ُت

 
 واألسواق مبا يلي:  التجارةاألغذية والزراعة فى جمال  ةمنظم أعمال اتأولوي جماالت استنارت وقد -0

 
واخلطة اجلديدة املتوسطة األجل اليت تشتمل على ُأطر نتائج اإلطار االسرتاتيجي امُلراجع للمنظمة،  )أ(

 األهداف االسرتاتيجية لتنظيم االستجابة لألولويات؛

حتليل األمانة لالجتاهات والقضايا الرئيسية اليت حيتمل أن ُتؤثر فى عمل منظمة األغذية والزراعة  )ب(

 ؛ و0201-0202فى جمال التجارة واألسواق يف األجل املتوس ، 

التوجيهات من األجهزة الرئاسية للمنظمة، مبا فى ذلك جلنة مشكالت السلع نفسها، واملؤمترات  )ج(

 ،اإلقليمية، اليت حتدد االحتياجات اإلقليمية النوعية يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

 واالستفادة من ُأطر الربجمة القطرية للمنظمة.

 
 على املؤشراتاألهداف ومن متميزة جمموعة إىل النتائج أساس القائم على  األغذية والزراعة منظمة نهج يستند -1

وذلك للتمكني من الرصد  2واملخرجات التنظيمية، النتائجواالسرتاتيجية،  األهداف - لنتائجل رتابطةامل الثالثة ستوياتامل

 0201-0202نظمة األغذية والزراعة اعتغارًا من فرتة السنتني هذا اإلطار إعداد التقارير ملسوف يدعم و .والتقييم

)انظر القسم  0201-0200ال ميكن تطغيقه على عملية استعراض املنجزات فى النتائج فصاعدًا. وعلى الرغم من أن إطار 

 واألسواق.  فى جمال التجارة للمنظمةفإنه سوف ُينري الطريق أمام تشكيل جماالت األولوية املستقغلية  ،ثالثًا(

 
 : موضوعية أقسام ثالثة إىل التقرير هذا وينقسم -2

 

                                                           
1 C 2013/7 ،و  اإلطار االسرتاتيجي امُلراجعC 2013/3 و ،اخلطة متوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانيةC 2013/REP ، 002-99الفقرات. 
 اخلطة فى امُلحرز التقدم 001/0 الربنامج وجلنة 12-22 الفقرات ،0201-0202 وامليزانية العمل برنامج على تعديالت ،CL 148/3 الوثيقة 2

 . 0 و 0 امللحقان ،0120-0202 األجل املتوسطة
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القسم ثانيًا، وهو يقدم نظرة موجزة على منجزات منظمة األغذية والزراعة يف جمال التجارة واألسواق  )أ(

 ؛0201-0200خالل فرتة السنتني 

املستوى العاملي اليت سوف تؤثر القسم ثالثًا، وهو ُيربز االجتاهات والقضايا الناشئة الرئيسية على  )ب(

 فى عمل املنظمة فى جمال التجارة واألسواق خالل األجل املتوس ؛ و

القسم رابعًا، وهو حيدد جماالت األولوية لعمل منظمة األغذية والزراعة فى جمال التجارة واألسواق  )ج(

 اجلديدة. ةاالسرتاتيجي، وكيفية اندماج هذا العمل فى األهداف 0201-0202خالل الفرتة 

 

 4102 - 4104 فى اإلجنازات -ثانيًا

 
على سغعة  0201-0200ركزت أعمال منظمة األغذية والزراعة فى جمال التجارة واألسواق أثناء فرتة السنتني  -1

جماالت عمل رئيسية أسهمت فى حتقيق اهلدفني االسرتاتيجية زاى وحاء وطاء، واليت استنارت بالدورات السابقة 

 .للجنة مشكالت السلع

 
مبا يف ذلك عمليات  والتحليل، والرصدالعاملية،  السوقمنظمة األغذية والزراعة بشأن معلومات  عمل تعززوقد  -9

-0200 يفأكرب  بصورةأسعار األغذية الدولية  فى التطوراتو ،االستكمال املنتظمة ملوازين العرض والطلب لدى الغلدان

مع تسعة  الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات نظام ألمانة املضيف بصفتها والزراعة األغذية منظمةوتعاونت  .0201

جمموعة العشرين لوزراء املالية وحمافظى الغنوك املركزية هذه، أجل تعزيز مغادرة وذلك من منظمات وكيانات أعضاء 

 السوق بياناتثل أداة فريدة ملقارنة وتنزيل مت يتال ،الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات نظام إحصاءاتوذلك بإطالق 

 التقدير ميثل الذي ،الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات لنظام التابع السوق رصد جهازو ،الرئيسية من املصادر املختلفة

 األغذية منظمة من والتحليالت الغيانات يربز والذي، فى األجل القصري هاوتوقعات ،الراهن األسواق لوضع املشرتك

الرصد العاملي ومنظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادي  –املعين برصد األرض الزراعية  الفريق منو والزراعة،

 لنظام التابع السريعة االستجابةنتدى ملمنظمة األغذية والزراعة اجتماعات سنوية  نظمتوقد  .وجملس احلغوب الدولي

وتشجيع احلوار بشأن السياسات  ،تغادل معلومات السوقالذي ساعد على ضمان  ،الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات

 الذي يرمي إىل تفادى اختالالت السوق ويرمي إىل تنسيق األعمال.و ،فيما بني الغلدان املشاركة

 
 بالتعاونقد تواصل تطوير وتعزيز أعمال منظمة األغذية والزراعة بشأن التحليل والتوقعات فى األجل املتوس  و -1

املشرتكة  السنويةالتوقعات الزراعية تقرير  من 0200مع منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادي. واشتملت طغعة 

فصل بارز بشأن "حتقيق منو اإلنتاجية  على والزراعة األغذية ومنظمةبني منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادي 

ضوء القلق املتزايد بشأن  فى وذلك ،أسهم يف املناظرة العاملية بشأن حتسني منو اإلنتاجية يذالوالزراعية املستدامة" 

على "توفري اليذاء للصني: التوقعات والتحديات أثناء الِعقد القادم من  0201األمن اليذائي واالستدامة. وركزت طغعة 

الزمن" واليت صدرت من خالل التعاون الوثيق مع مؤسسات صينية استفادت من أنشطة تنمية القدرات اليت وفرتها 

التعاون والتنمية فى امليدان  واألمني العام ملنظمة نظمة األغذية والزراعةملوُيصدر املدير العام منظمة األغذية والزراعة. 

 .االقتصادي هذا التقرير سنويًا أثناء مؤمتر صحفي مشرتك
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 العاملي النظامنواتج عن طريق  وذلك ،ووضع السوق ألغذيةعلى اتوفري التقديرات املنتظمة للعرض والطلب  مت -8

األغذية اليت ُتنشر كل  وتوقعات ،اليت ُتستكمل بصورة منتظمة القطرية املواجيز ذلك فى مبا املغكر، واإلنذار لإلعالم

 .غذية الذي يصدر أربع مرات فى السنة، وجهاز رصد أسعار األغذية العاملياأل ووضع احملاصيلستة أشهر، وتوقعات 

 وحتليل لرصدعن األغذية والزراعة  املغكر واإلنذار لإلعالم العاملي للنظام تابعة" األغذية سعارأل أداة" استكمال مت وقد

 واألغذية احملاصيل إمدادات لتقدير بعثات ُأرسلت وقد. على أساس مستمر النامية الغلدان فى األغذية أسعار اجتاهات

 وحتليل القرارات عاصنل األغذية ميزانيات بشأنبناء القدرات توفري مت ، و0201-0200فى  بلدان ةمثاني فى

 . بلدانإىل ستة  السياسات

 
لمشاركة األكثر فعالية للغلدان فى ل هادعم والزراعة األغذية منظمة واصلت األطراف، املتعدد املستوى علىو -9

 ،وتنمية القدرات ،التحليالت تقديم طريق عن وذلك بالتجارة الصلة ذاتواملفاوضات جمال التجارة واملناظرات 

بشأن اهلياكل الزراعية،  اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطىومبوجب املغادرة اإلقليمية للمكتب . املستديرة املائدة وفعاليات

الوصول إىل منظمة التجارة العاملية من أجل خيارات السياسات الزراعية تداعيات املساعدة إىل الغلدان لفهم  مْتُقِد

 األغذية منظمةيادة زيعكس األهمية املتزايدة التفاقات التجارة األقاليمية والتجارة اإلقليمية،  وممااحمللية لديها. 

 استشاري منتدىمما أسفر عن إنشاء اإلقليمية االقتصادية،  لمجتمعاتلو ،األعضاء لغلدانإىل ا دعمهال والزراعة

. وقدمت منظمة األغذية والزراعة كذلك الدعم إىل اأفريقي يوجنوب شرقي يف املثال سغيل على الزراعية التجارة لسياسات

الشراكات املتعددة أصحاب الشأن لإلنتاج السلعي املستدام والتجارة، وبصورة خاصة املنتدى العاملي للموز، وذلك 

مشارك من القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدني  022بانعقاد االجتماع العاملي الثاني الذي ضم أكثر من 

 واحلكومات. 

 
وبشأن  ،األغذية أسعار تقلب تأثريات بشأنوار السياسات حلريادتها للعمل و والزراعة األغذية منظمة واصلت -02

 /أكتوبرو 0200/تشرين األول أكتوبراجتماعات وزارية فى ُعقدت السلغية. ونتائجه من حدة  للتخفيف الراميةاآلليات 

وتغادل اخلربات القطرية بشأن القضايا  ،اآلراء تغادلل للوزراءاملستوى  رفيعسياسات منتدى مثل  0201 تشرين األول

أثناء فعالية رفيعة املستوى  والزراعة األغذية منظمة، نظمت 0200/متوز وفى يوليو .اليت حتي  بتقلب أسعار األغذية

 نظمةواملدير العام مل اجلمهورية الدومينيكيةفى املضاربات"، ومبشاركة رئيسي  هُعقدت بشأن "تقلب أسعار األغذية ودور

من وذلك يف السنيال، والسودان وأوغندا املنتديات على املستوى القطري  ْتَمِعُد ذلك، مع وبالتوازى. والزراعة األغذية

والستحداث تدابري للتخفيف من  ،األغذية أسعار تقلب تأثرياتعن  للتعويضأجل تيسري حتديد اإلجراءات املناسغة 

 حدة املخاطر على املستوى القطري. 

 
 اليت والعقغات ات،َدحِدامُلأعمال حتليلية بشأن إىل جانب  ،ملنظمةا حالة دراسة عن جتميعي تقرير ُنشر -00

بعنوان  واسع، نطاق على ُيقتغس تقرير يف وذلك ،األغذية أسواق فى الصيرية احليازات أصحاب مشاركة دون حتول

فى حتليل تطورات سلسلة القيمة  َمخِد، والذي اسُتفى أسواق األغذية املتيرية" ةالصيري احليازات أصحاب"إدماج 

السلع الفريق احلكومي الدولي املعين بمنتديات ُعقدت و .سواقاألفى  الصيرية احليازات أصحابإدماج ضمان  بهدف
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وتزيد من  ،الصيرية احليازات ذوى من املنتجني دخل تزيد اليت املنتجات سوق لتطورات الدولية اإلجراءاتلتنسيق 

وضع معايري علمية لغقايا الشاي حتت رعاية الفريق احلكومي الدولي املعين  ،األمن اليذائي. وتشمل األمثلة على ذلك

 .بالشاي

 
 املناخ تيري تأثريات لتقييم مساعدة على لحصوللمنظمة األغذية والزراعة ملطالب الغلدان األعضاء  استجابت -00

 دعمتمثاًل، ودعم إدماج التكيف مع تيري املناخ فى اسرتاتيجيات تنمية السوق. ففي كينيا،  ،التجارةو األسواق على

 منظمة دشنت العاملي، املستوى وعلى. املناخ مع ةمتوافق الشاي لقطاع جديدة اسرتاتيجية تطوير والزراعة األغذية منظمة

 تأثريات بشأن ةاملعرف تغادلتيسري و ،شراكات اءوبن بالسياسات، الصلة ذات الدالئل معجل برناجمًا والزراعة األغذية

 .والتجارة اليذائي واألمن الزراعية، اإلمدادات على املناخ تيري

 
مغادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة اليت حترتم احلقوق وسغل  وضعمنظمة األغذية والزراعة فى  شاركتو -01

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والغنك الدولي ومؤمتر األمم املتحدة  مع جنب إىل جنغًا ،كسب العيش واملوارد

 الذي املتواصل الغحث إىل الدعم هذا ويستندومغادئ االستثمار املسؤول فى الزراعة ونظم األغذية.  ،للتجارة والتنمية

  .الزراعة لدى الغلدان النامية علىاالجتاهات وتأثريات االستثمار األجنيب  نأبش تقنينية دروسًا أمثر

 

 والقضايا الناشئة  االجتاهات -ثالثًا

 
 0201-0200الكثري من القضايا اليت تناوهلا عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن التجارة واألسواق فى  إن -02

 العاملية األسواق فى التطورات وتتأثر. القادمة السنتني فرتة خاللوأولية عليا  سياسي اهتمام ذات كمسائل ستمري وفس

 منظمة وتلعب .وباالتفاقات الشأن أصحاب املتعددة احلوكمة بآلياتبصورة متزايدة  الدولية لتجارةللسلع الزراعية ويف ا

 التجارة اسرتاتيجيات مع تتوافق أن تضمن لكي واالتفاقات اآلليات هذه تطور تنوير فى حرجًا دورًا والزراعة األغذية

 .اليذائي األمنلدى الغلدان، ومع السياسات والتدابري الرامية إىل حتقيق أهداف  وطنيةال

 
، أفرج الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بيايات التنمية املستدامة والتابع لألمم 0202متوز  /ويف يوليو -01

جمموعة من أهداف التنمية املستدامة لكي تغحثها اجلمعية بشأن عن مقرتحه  ،شهرًا تقريغًا من العمل 08املتحدة، بعد 

 0. وتقضي الياية هدفًا 099غاية و  01لى . واشتملت الوثيقة عثامنة والستنيالعامة لألمم املتحدة فى دورتها ال

القضاء على اجلوع وحتقيق األمن اليذائي وحتسني التيذية، وتشجيع الزراعة املستدامة"، واشتملت ب"–امُلقرتحة 

"تصحيح ومنع القيود واالختالالت  (ب) 0: اهلدف همابالتجارة واألسواق. ومتصلني على هدفني ساسية األهداف األ

 ،مجيع أشكال إعانات الصادرات الزراعيةعلي التجارية يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك القضاء املتوازي 

"اختاذ  (ج) 0؛ واهلدف وذلك طغقًا لوالية جولة الدوحة اإلمنائية" ،ومجيع تدابري الصادرات اليت هلا تأثري مكافئ

تدابري لضمان األداء السليم ألسواق السلع اليذائية ومشتقاتها، وتيسري الوصول فى الوقت السليم إىل معلومات السوق، 

. وباإلضافة "مبا يف ذلك بشأن االحتياطيات اليذائية، وذلك للمساعدة فى احلد من التقلغات الشديدة فى أسعار األغذية

 حة بشأن ُسغل التنفيذ وشراكة عاملية اشتملت على أهداف تتعلق بالتجارة الدولية.امُلقرت 01إىل ذلك، فإن الياية 
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 للتجارة وتداعياتها  ةاملتغري األمناطفهم  -ألف

 (02/1، 02/2، 02/1، 02/0)انظر جلنة مشكالت السلع 

 
أمناط  فى بالوتييريات ذات  ،الزراعية التجارة من كل يف كغرية زيادات الثانيةمنتصف األلفية  منذ حدثت -09

مية النا الغلدانيذائية اليت تتحملها واردات الالف يلاتكيف الكم ويف زيادات سريعة واشتملت هذه األمناط على . التجارة

 رئيسي رصدِّأمريكا الالتينية كُميف ، وخباصة املناطقبعض نشوء ؛ و3الغلدان األقل منوًااملستوردة الصافية لألغذية و

يف جمال صافية الستوردة إلي وضعية املخرى مثل الصني األناشئة الغلدان وانتقال الللسلع الزراعية غري اجملهزة،  صاف

حينما نوعت  0222حتى عام  السلع ادراتصعلى  االعتماداخنفاض  واستمركانت تصدرها تقليديًا. السلع اليت 

تسليع"  إعادة"بواسطة ما يطلق عليه  ،الالتينية وأمريكا أفريقيا فى وخباصة ،أن ازداد َثِغوما َل ،الغلدان من إنتاجها

 .املضافة القيمةذات  شكالبداًل من األغري اجملهزة  السلعلصاحل الصادرات 

 
 العاملية أو اإلقليمية األسواق على االعتماد تزايد من املنتظرة املخاطرتتعلق ببعض الغلدان هواجس  تراودو -01

أدى ذلك إىل بذل جهود  وقداحمللي.  املستهلك احتياجاتاحملاصيل اليذائية الرئيسية بأسعار تتوافق مع  توريدل

مثاًل عن طريق اتفاقات جتارية  ،نْياحمللي واإلنتاج التجارة وزيادة إدارة قطاعي ،األغذية من الذاتي االكتفاءلزيادة 

التجارة احلكومية. ومثة نتيجة أخرى هي زيادة  منظمات فيهاتشارك  ماطويلة األجل ُتربم بني احلكومات، وغالغًا 

 ،غرييدور حوهلا جدل ك اليتاملنهجية  بشأناالستثمار األجنيب املغاشر فى القطاع الزراعي لدى الغلدان النامية، وذلك 

 . واإلجيار الطويل األجل النطاق واسعةالاألرض  يازاتحب واخلاصة

 
 ووطنية دولية قيمة سالسل عرب وذلكارتغاط بني املنتجني والتجار، وجهات التجهيز وبائعي التجزئة  وهناك -08

 والتجارة التجهيز فإن الصيرية، احليازات أصحاب أيدي فى غالغًا اإلنتاج يرتكز فغينما ذلك، ومع. التعقيد متزايدة

لحدود الوطنية. فأصحاب احليازات الصيرية فى من املؤسسات العابرة ل صيرية أعداد هيمنة حتت تكون ألن تنحو

عادة  يتلقون وهم القيمة، سالسلفى  املشاركة حمدوديةمن التهميش ومن  يعانونما  غالغًاالغلدان املنخفضة الدخل 

 بازدياد املنتجات هذه فى املتزايدة التجارة تدفقات ارتغطت وقدمن الدخول اليت جتلغها سلُعهم. فق  نصيغًا صيريًا 

 متثل واليتزيادة فرض القواعد التنظيمية والقيود أسفر عن وهو ما  ،وغش املنتجات ،وانتشارها األمراض حدوث

 التييريات فى مساهمًا عنصرًا يكونيف تنفيذ مثل هذه القواعد التنظيمية ميكن أن نوع . إن التالتجارة أمام تقنية حواجز

 .فرضًا للقيود األقل املستوردين إىل التجارة حتويلما ينجم عن ذلك من  مع التجارة، أمناط تعتور اليت

 

 اليت تعكس التطورات السوقيةاالتفاقات الدولية صياغة أهمية  تزايد -باء

 (Inf/6/14و  14/5ع جلنة مشكالت السلوثائق )انظر 

 
يف أسواق السلع والواقع السوقي  اتالتيريب تعرتف أن احلاليةو اجلديدةلالتفاقات واآلليات الدولية  ينغيي -09

أن تستمر فى االضطالع بدور أساسي فى تيسري تطوير ُنظم التجارة اليت تساعد الغلدان  تأراد إذااجلديد وبالظروف 

                                                           
 CCP 14/5.  انظر 3
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ذات الصلة باالعتماد  تلك الغلدان هواجس بتهدئة الوقت نفس فى القيام مع جديدة، أسواق ارتياد فرص اغتنامعلى 

اليت متر حتتاج متطلغات الغلدان  ،االتفاقات هذه مثل وتنفيذ صياغةول. يةائاليذاحتياجاتها  غيةلعلى التجارة لت

ظم التجارة الدولية حتسني ُنمن أجل وذلك  ،وأن ُتنفذ ،التنمية أن ُتفهم بصورة أفضلراحل باملستويات املختلفة مل

 وقدرات الغلدان على املشاركة فى هذه النظم بشروط أكثر نفعية.

 
ديسمرب/ بالي فى  يف العاملية التجارة ملنظمةاملؤمتر الوزارى التاسع  أثناءُأبرم  الذيالرغم من أن االتفاق  على -02

 العمالقة اإلقليمية االتفاقات دور فإن األطراف، املتعددة التجارية للمفاوضات جديدًا حافزًا قدم ،0201كانون األول 

 ه يف حتديد أمناط التجارةبروزايد زحيتمل أن يت ،واالتفاقات التجارية اإلقليمية ،اهلادئ احملي  عرب الشراكة مثل

إىل املعاملة التفضيلية للغلدان حاليًا اعرتافًا  احلاجة تلقىصياغة مثل هذه االتفاقات،  وعندوفرص التجارة فى املستقغل. 

وسياسات، وتشريعات وتدابري  ،اسرتاتيجياتأكرب. فكل من الغلدان املستوردة واملصدرة حتتاج إىل املرونة لتنفيذ 

 .الدولية التجارة من استفادتها لكفالة وحمددة خمتلفة وطنية جتارية

 

 وأدائه لوظائفه واستقراره  ،السوق شفافيةكفالة  -جيم

 (14/3و   14/2 )انظر وثيقيت جلنة مشكالت السلع

 
عما كانت مما كانت خالل السنوات األخرية، وإن كانت تقلغات  هدوءًا أكثر الدولية األغذية أسواقتغدو  -00

األسعار وآلية احلد من ارتفاع األسعار مستمرة بشأن املسائل اليت ُتثري القلق واليت تربز كثريًا فى مناقشات السياسات 

قلغاته يتوقع هلا ، فإن ظواهر اجلو الشاذة وت0201و  0200الدولية. وعلى الرغم من أن تقلغات األسعار اخنفضت فى 

أن ُتصغح أكثر تواترًا وأكثر حدة نتيجة لتيري املناخ، لذلك فإن الفرتة احلالية من اهلدوء قد ال تستمر. وال يزال الرصد 

لكل من تلغية بالنسغة والتقدير املستمر وامُلعزز وكذلك حتسن فهم تطورات السوق فى األجل القصري ذات أهمية حرجة 

ائي الفوري ولتشجيع زيادة التنسيق والتماسك فى االستجابات السياساتية إزاء الصدمات احتياجات األمن اليذ

 واالختالالت اليت يشهدها السوق.  

 
االهتمام العاملي ولكنه أثار أيضًا مناقشات أوسع باستأثر إن ارتفاع أسعار األغذية فى السنوات األخرية قد  -00

بشأن جوانب سلوك السوق وحوكمته، وبشأن الشفافية واالستقرار، وتنظيم أسواق املشتقات، وإمكانية حتقيق االستقرار 

وقد أدى ذلك إىل حدوث تيري فى السياسات من الدعم التدخلي للسوق النشطة، وإصالح قواعد التجارة الدولية. 

عار وحتقيق االستقرار للسوق إىل تعزيز أداء األسواق والشفافية من خالل تقديم بيانات ومعلومات عن السوق. وأصغح لألس

الرتكيز ينصب على حتسني دقة التوقيت ونوعية الغيانات وجعل أعمال الرصد والتوقعات ذات قيمة إعالمية أكرب. 

ملؤشرات بالنسغة لظروف السوق، والتأكيد على اجلوانب الغارزة وهذا حيتاج إىل تعزيز قواعد بيانات السلع، وحتسني ا

 تداعيات التييريات اليت تعتور السياسات. فى تطورات أسواق السلع، وحتديد القضايا اجلديدة الناشئة، وتقدير 

 
 موضوعية ةإرشادي ًاوطخط تقدم اليت اإلسقاطاتحتسني إدراج حبث التطورات األطول أجاًل وومثة حاجة إىل  -01

للمناقشات شكل نقطة مرجعية ُتو ،القرارات لصناع سليم توقيت اتوذ ،وقائمة على أساس العلم ،ةنحازُم غريو

ينشأ العاملية الزراعية زيادة عدد الدول اليت يزداد اعتمادها على التجارة  ومععلى السياسات.  املنصغة والتصورات
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 ،لديها لتيسري تكيف اسرتاتيجيات اإلدماج االقتصادي االسرتاتيجيغحث عن أدوات لدعم عمليات التخطي  ال

 التجارية الدولية اجلديدة.  الغيئة معوالتجارة والسياسات التجارية 

 

 4107 - 4102 فى العمل أولويات -رابعًا

 
على أساس  0201-0202األولويات احملددة التالية لعمل املنظمة فى جمال التجارة واألسواق فى ُوضعت  -02

حتت كل هدف  أدناه بشأنها مرجعية إشارةواليت ترد  ،ًااالجتاهات والقضايا الناشئة التى ورد بيانها فى القسم ثالث

أن تلعب فيها دورًا حموريًا يتمشى مع  للمنظمة. وهى ُتشري إىل تلك اإلجراءات اليت ميكن ةسرتاتيجياال األهداف من

فإن آراء اللجنة وإرشاداتها لذلك ميزتها النسغية من أجل املساهمة فى اإلجناز الفعال لألهداف االسرتاتيجية اجلديدة. 

 أكثر عمومية.  بصورة وذلكولربنامج عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن التجارة واألسواق  ،األولوياتتلك مطلوبة ل

 
حتقيق  فى مغاشرة حبكم تعريفهاُتسهم ، أغلغية أعمال منظمة األغذية والزراعة فى جمال التجارة واألسواق نإ -01

فإن هناك  ،زراعية وتيذوية أكثر كفاءة ومشواًل. ومع ذلك ُنظمالتمكني من قيام أال وهو : 2اهلدف االسرتاتيجي 

 على النحو الذي ُنوجزه أدناه.اخلمسة األهداف االسرتاتيجية  من هدفمساهمات مهمة لكل 

 

 التغذية وسوء الغذائي األمن وعدم اجلوع، استئصال يف املساهمة: 0اهلدف االسرتاتيجي  -ألف

 
 األغذية منظمةإن حتسني ُنظم الرصد واالستجابة للوضع املتيري لألمن اليذائي هو دوٌر رئيسي تنهض به  -09

وتعزيز دورها بشأن  ،للحفاظ على والزراعة األغذية منظمة. ففيما يتعلق بالتجارة واألسواق، سوف حتتاج والزراعة

 ،املعلومات، والتحليل والرصد للعرض والطلب على األغذية، واألسعار، ووضع األمن اليذائي على مجيع املستويات

 إنشاءإن  وحتسني نشر املعلومات من خالل إدخال حتسينات على صفحات الويب وعلى وسائل التواصل األخرى.

لنظام لأداة األسعار التابعة  عن ةُمحسننسخة ويب جديدة بشأن رصد أسعار األغذية وحتليلها مبا يف ذلك تقديم  صفحة

للغيانات من شأنه أن ُييسر الغث األكثر فعالية  ،ليات خبمسنذار املغكر عن األغذية والزراعة عالم واإلالعاملى لإل

إيالء املزيد من االهتمام إىل حتقيق بناء القدرات على حتليل األسواق واإلبالغ باستخدام لزم ويملعلومات وحتليلها. وا

 على املستوى القطري. املغكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالممن أداة األسعار لدى النظام العاملى  ةمعدلنسخة 

 

 بصورة األمساك ومصايد واحلراجة الزراعة، من واخلدمات السلع وحتسني زيادة: 4االسرتاتيجي  اهلدف -باء

 مستدامة

 
من املتوقع أن ُيسفر التيري املناخي عن تيريات فى املستويات النسغية لإلنتاجية الزراعية وأمناط اإلنتاج نظرًا  -01

تؤثر بدرجة كغرية فى تدفقات التجارة،  ن. إن التييريات اليت تلحق بأمناط اإلنتاج ميكن أاملناطقعرب املتفاوتة لتأثرياته 

ث تأثريات واسعة النطاق على األمن اليذائي العاملي. وينغيي للعمل فى هذا اجملال أن يسعى إىل احلصول حِدوأن ُت

  على أسواق الزراعة وأمناط التجارة. ملة املرتتغة على تيري املناختعلى فهم أفضل للتأثريات احمل
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إن منظمة األغذية والزراعة مبا لديها من قدرة على االستفادة من اخلربات يف جمال التكيف مع تيري املناخ ويف  -08

حتليل التجارة واألسواق، تكون فى وضع مثالي لقيادة جانب كغري من التحسينات الالزمة يف قواعد املعارف بشأن 

ملناخ بالنسغة للتيريات فى أمناط التجارة. وتقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم للحكومات وأصحاب تيري اتداعيات 

ألجل وضع سياسات تكيف مناخية ُتدرج التجارة، وتضم النمو وذلك الستفادة من املعارف املتولدة لالشأن ذوى الصلة 

املستدامة عن طريق االستفادة من أدوات السوق مثل الشامل، مبا فى ذلك آليات تيسري االنتقال إىل سالسل القيمة 

إصدار شهادات الكربون ومعايري االستدامة. وينغيي ملنظمة األغذية والزراعة أن تواصل استكشاف تطوير الشراكات 

 املتعددة أصحاب الشأن واألكثر مشواًل من أجل جتارة السلع املستدامة.

 

 الريف يف الفقر تقليل: 2االسرتاتيجي  اهلدف -جيم

 
كما برز جليًا أثناء الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع، فإن زيادة إشراك املنتجني ذوى احليازات  -09

وتتطلب الغلدان هو السغيل الرئيسي لزيادة اإلنتاجية وتقليل الفقر فى املناطق الريفية. الصيرية فى األسواق الزراعية 

ولضمان أن تقدم  ،للسياسات لتيسري حتقيق مستويات أكرب من املشاركة فى األسواقاملساعدة لصياغة الدعم املناسب 

عند تقدميها الدعم للغلدان أن ملنظمة األغذية والزراعة  ينغييُمجدية ألصحاب احليازات الصيرية. و ًااألسواق فرص

فى األسواق، وإعطاء أولوية أكرب لتيسري  ةالصيري احليازات أصحاب إدماجالعوامل اليت ُتحدد  لليحتتستفيد من 

استخدام الغلدان هلذه املعارف لكفالة أن تأتي تطورات السوق احمللية متوافقة مع املشاركة األكرب واألجدى من جانب 

 أصحاب احليازات الصيرية. 

 
 فى واالهتماماتوالسوق فرص التجارة ماج يف إداألعضاء ينغيي ملنظمة األغذية والزراعة أن تساعد الغلدان  -12

 الالئقة. الريفية العمالة وبرامج اسرتاتيجيات وختفيض الفقر اسرتاتيجيات 

 

 مشواًل وكفاءة ألكثر اقامة نظظم األغذية والزراعة إل: التمكني 2 االسرتاتيجي اهلدف  -دال

 
مشواًل وكفاءة لألغذية يسهم العديد من جماالت العمل الرئيسية بشأن التجارة واألسواق فى التمكني لُنظم أكثر  -10

 والزراعة.

 
نقطة بصفته والتحليل والتوقعات  ،السوق معلومات جمال فىاألغذية والزراعة منظمة يقوم العمل لدى  -10

 السلع مجيع على والطلب العرض موازينلتحسني تقدير ، حيتاج إىل صيانة وتنمية مستمرتنيوإن كان مرجعية عاملية 

منظمة  وحتسني طرق تقدير خمتلف مكونات السوق، وخباصة املخزونات. وسوف تقوم، مثاًل القيمة ذات الزراعية

بتعزيز أنشطتها لكي تصغح مركز امتياز ونقطة مرجعية عاملية يف جمال رصد السلع الزراعية والتوقعات األغذية والزراعة 

 عاملي. اليذائي المن األوخباصة من منظور 

 
 وتنسيق التحليل بشأن الوكاالتبني احلكومات وبني  التعاونبدور رائد فى مواصلة حتسني تضطلع املنظمة  -11

نظام املعلومات املتعلقة باألسواق  طريق عنوذلك  املعلومات خدمات من الوقت نفس فى التحسني مع السياسات،
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شاركني املهتمني باألسواق فيما يتعلق واملنصات املماثلة. وميكن هلا أن تشجع تقاسم املعلومات واحلوار بني امل الزراعية

 الدولية التدابري تيسري أجل من وذلكسياسات التجارة واألسواق  والتعديالت املطلوبة يف ،بالتطورات السوقية الناشئة

 .ةَقَسامُلَن

 
 من أفضل بصورة نهايمتك لضمان األعضاء الغلدانها إىل مستوى دعممن منظمة األغذية والزراعة تزيد  سوف -12

وعلي املستويات املتعدد األطراف، واإلقليمي  الصلة، ذات التجارية واآلليات االتفاقات صياغة فى الفعالة املشاركة

حوكمة التجارة والتطورات يف األسواق اإلقليمية والعاملية. وسوف هلذه االتفاقات يف  املتزايدةألهمية ، نظرًا لوالثنائي

من خالل حتليل التداعيات، وخباصة بشأن األمن اليذائي، اليت تنجم عن التييريات فى االتفاقات  م الدعُمُيقَد

قدرات على زيادة إدماج املتطلغات القطرية احملددة فى االتفاقات الالتجارية احلالية وصياغة اتفاقات جديدة؛ وتنمية 

للقضايا الرئيسية ذات الصلة باالتفاقات التجارية. وسوف  التجارية، ودعم املنتديات الرامية إىل توليد املزيد من الفهم

الطريق أمام صياغة االتفاقات  نارةإلتعزيز استخدام إسقاطات السوق العاملية منظمة األغذية والزراعة أيضًا إىل تسعى 

لتماسك يف تطوير كفالة حتقيق املزيد من النظمة الغلدان وجمتمعاتها االقتصادية اإلقليمية املوسوف تدعم التجارية. 

 االسرتاتيجيات الزراعية الوطنية واالتفاقات التجارية اإلقليمية. 

 
لالستفادة من جوانب التآزر بني أنشطة منظمة األغذية االهتمام حيتاج األمر إىل توجيه املزيد من  سوفو -11

 الصحية املواصفات بشأنالداعمة لالتفاقات أنشطتها والزراعة املتعلقة بدعم االتفاقات بشأن قواعد التجارة الزراعية و

الغلدان من  هذه حرمانتنفيذ هذه االتفاقات بطريقة تضمن عدم  تطويرأجل  منوالقواعد التنظيمية  ،النغاتية والصحة

 مزايا التجارة. 

 
 جدواهالضمان استمرار  نفسها إىل إصالح للمنظمةحتتاج األفرقة احلكومية الدولية املعنية بالسلع التابعة  سوف -19

 دخول زيادةلويف التعاون الدولي الرامي  ،القدراتتنمية فى أدوارها ولزيادة  ،بالسلعاملعنية  املعاصرة لقضايايف تناول ا

 األمن اليذائي. من أجل و ،احليازات الصيريةمن أصحاب املنتجني 

 
بتقديم املساعدة واملشورة السياساتية من أجل تعزيز وحتسني ُصنع القرارات ملتزمة منظمة األغذية والزراعة إن  -11

 والزراعة األغذية منظمةبني التوجيهية املشرتكة  اخلطوط إىل الدعم تقديم طريق عن وذلك ،االستثمار الزراعييف جمال 

. الزراعية اإلمدادات سلسالت فى األعمال إدارةيف  املسؤول السلوك بشأن االقتصادي امليدان فى والتنمية التعاون ومنظمة

من أجل  ،العاملي اليذائي األمن جلنة مغادئ وتطغيق نشر فى النشطة املشاركة إىل أيضًا حاجة هناك تكون وسوف

وأصحاب الشأن  ،املدني واجملتمع ،اخلاص القطاع معاالستثمار املسؤول يف نظم الزراعة واألغذية مع احلكومات، و

 . ذوى الصلة اآلخرين

 

 واألزماتهديدات لتالتصدي لكسب العيش على  سبل قدرة زيادة: 5االسرتاتيجي  اهلدف  -هاء

 
، من خالل نظامها حتتاج منظمة األغذية والزراعة سوفللمساعدة يف حتديد أوضاع األزمة واالستجابة هلا  -18

رصد احملاصيل واملراعي القدرات بشأن الطلغات على تنمية تلغية  املغكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالمالعاملى 
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يني الوطين على املستو ،الزراعي اإلجهاد مؤشرات نظام، وخباصة يف استخدام االستشعار عن ُبعدنواتج استخدام ب

  ودون الوطين.

 
فإن وباإلضافة إىل تقديم املعلومات املنتظمة واإلنذار امُلغكر على املستويات العاملية، واإلقليمية والقطرية،  -19

لوحة أجهزة قياس ذلك ، مبا يف عن األغذية والزراعة واإلنذار املغكرعالم التطورات اجلديدة يف النظام العاملي لإل

األساسية مبساعدة نظام ميزانيات احلغوب القطرية،  التحليالت إلجراءو على، لإلطالعالويب ديناميكية قائمة على 

وباملثل، ينغيي إيالء املزيد من االنتغاه . التعزيزحتاج إىل املزيد من تلاألسعار اليذائية،  شط حتديد جوانب  مؤشراتو

وتعزيز حتليل التعرض وذلك عن ى، دقة من الناحية الزمنية وأكثر ميزإىل حتسني مؤشرات األمن اليذائي وجعلها أكثر 

من صنع اإلنسان على الكوارث طريق تقييم تأثريات األحوال اجلوية، والصدمات االقتصادية والكوارث الطغيعية و

 اإلنتاج واألمن اليذائي األسري. 

 

 واخلدمات  واملعارف التقنيةاجلودة املعين ب اهلدف -واو

 
أ( جودة وسالمة األعمال التقنية )نتائج:  اهلدف إىل حتقيق ثالثدة حتت هذا ترمي األعمال واملوارد الوار -22

ج( جودة اخلدمات، واالسرتاتيجية )ب( جودة وسالمة الغيانات اليت تنتجها وحتللها املنظمة؛ )والتقنينية للمنظمة؛ 

 .ا األهداف االسرتاتيجيةحلوكمة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع ثنايجتاه العمل بشأن اوالُنهج املتماسكة 

 
منظمة التنمية والتعاون فى  بنيالزراعية املشرتكة  التوقعاتتقرير بحتتفظ منظمة األغذية والزراعة  سوف -20

باعتغاره املرجع العاملي لإلسقاطات املتوسطة األجل وللتحليل السوقي  ،والزراعة األغذية منظمةوامليدان االقتصادي 

من أجل التمكني  ،نموذج احملاكاة يف جمال السلع األساسيةلالوظيفية التحليلية حسن للقطاع الزراعي. وسوف ُت

الصلة بصناع القرارات فى الغلدان  ذات التصوراتنتائج السوق الزراعية وتقديم والتطورات فى لتحليل القضايا الناشئة 

فى توليد خ  األساس، وحتديد  ممشاركتهاألعضاء فى منظمة األغذية والزراعة حتى تزداد يتم دعم األعضاء. وسوف 

 استخدام إطار النمذجة. تمكن من وحتليل القضايا الناشئة، وال

 
املعاصرة بشأن القضايا الرئيسية ذات الصلة ناقشات إلي توحيد املمنظمة األغذية والزراعة سوف حتتاج و -20

 مثل حالة أسواق السلع الزراعية.من خالل مطغوعاتها األساسية، وذلك باألسواق وبتجارة السلع العاملية 

 
م اخلدمة والدعم للجنة مشكالت السلع إلجراء عمليات استعراض يمنظمة األغذية والزراعة بتقدتقوم سو -21

برنامج العمل و –وتقديم املشورة بشأن برنامج العمل الشامل واملتوس  األجل  ،وتقديرات ألسواق وجتارة السلع الزراعية

بالتجارة واألسواق، وذلك بهدف احلفاظ على التوازن بني السوق وأعمال واملتصل  ،منظمةالتابع للاألطول أجاًل 

. 0200فى  تاسعة والستنيواألعمال فى جمال السياسات على النحو الذي أوصت به اللجنة أثناء دورتها الالتوقعات 

عاملي للسياسات يف جمال أسواق وينغيي للجنة مشكالت السلع أيضًا أن تضطلع بدور أساسي فى وضع جدول أعمال 

 وجتارة السلع.
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 نقاط لكي تنظر فيها اللجنة      -خامسًا 

 
مشكالت السلع بدور مهم فى تشكيل أولويات عمل املنظمة فى جمال التجارة واألسواق وذلك تضطلع جلنة  -22

واخلطة ذات األجل  ،للمنظمةعن طريق تقديم التوجيه واملدخالت لصياغة وتنفيذ برنامج العمل وامليزانية التابع 

 إىل:  ةاملتوس . وبناًء عليه فإن اللجنة مدعو

 
 تقديم املشورة بشأن االجتاهات والقضايا الناشئة اليت ُتعرف بأنها جزء من السياق العاملي للتنمية؛  )أ(

للعمل يف جمال التجارة واألسواق اليت ينغيي أخذها فى االعتغار عند  ةإبراز األولويات الرئيسي )ب(

 األغذية نظمةوذلك لتحقيق األهداف االسرتاتيجية مل ،استعراض وتنفيذ خط  العمل وبراجمه

 .  والزراعة
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 املكونات الرئيسية  –منظمة األغذية والزراعة املرفق األول : إطار نتائج 

 

 والزراعةمنظمة األغذية رؤية 

 

عامل خاٍل من اجلوع وسوء التيذية حيث ُتسهم األغذية والزراعة فى حتسني مستويات معيشة اجلميع، وخباصة 

 األشخاص األكثر فقرًا، بصورة مستدامة اقتصاديًا، واجتماعيًا وبيئيًا.

 

 الغايات العاملية الثالث لألعضاء: 

 بصورة مطردة لكفالة عامل يكون فيه لدى السكان ويف  استئصال اجلوع، وعدم األمن اليذائي، وسوء التيذية

احتياجاتهم التيذوية وأفضلياتهم من األغذية من أجل حياة  أغذية كافية وسليمة وُميذية تليب مجيع األوقات

 نشيطة وصحية؛ 

 ادة القضاء على الفقر واملضي قدمًا بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، مع زيادة إنتاج األغذية، وزي

 التنمية الريفية وُسغل كسب العيش املستدامة؛ و 

 ن للموارد الطغيعية، مبا يف ذلك األرض، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية اإلدارة واالستيالل املستداما

 ملنفعة األجيال احلاضرة واملستقغلية. 

 

 األهداف االسرتاتيجية 

 من اليذائي وسوء التيذيةاملساهمة يف استئصال اجلوع، وعدم األ (0)

 زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة، واحلراجة ومصايد األمساك بصورة مستدامة  (0)

 تقليل الفقر يف الريف  (1)

 التمكني من إقامة ُنظم لألغذية والزراعة أكثر مشواًل وكفاءة  (2)

 زيادة مقاومة ُسغل كسب العيش للتهديدات واألزمات  (1)

 

 هدف إضايف 

 اجلودة التقنية، واملعارف واخلدمات  

 

 موضوعات متشعبة 

  نوع اجلنس 

   احلوكمة 

 

 وظائف أساسية 

التيسري للغلدان ودعمها فى تطوير وتنفيذ أدوات وضع املعايري واملقننات، مثل االتفاقات الدولية،  (0)



14 CCP 14/7  

 

 ومدونات السلوك، واملعايري التقنية وغريها

 بوالية الصلة ذات اجملاالت يف واملعلومات الغيانات إىل الوصول ُسغل وحتسني ورصد وحتليل، جتميع، (0)

 والزراعة األغذية منظمة

 والقطرية واإلقليمية العاملية املستويات على سياساتي حوار إجراء ودعم وتشجيع تيسري، (1)

 وتقييم ورصد وتنفيذ، إلعداد، واإلقليمي القطري املستوى على القدرات لتنمية والدعم املشورة تقديم (2)

 والربامج واالستثمارات القرائن، على القائمة السياسات

 واملمارسات والتكنولوجيات املعارف، من وُتحسن وُتنَشر، ُتَجْمع اليت الدعم وأنشطة املشورة تقديم (1)

 والزراعة األغذية منظمة والية جماالت يف اجليدة

 احلكومات، بني الريفية، نميةوالت والزراعة والتيذية، اليذائي األمن أجل من الشراكات قيام تيسري (9)

 اخلاص والقطاع املدني، واجملتمع التنمية، وشركاء

 األغذية منظمة والية جماالت يف والعاملي، واإلقليمي الوطين، كل من املستوى على والتواصل املناصرة (1)

  والزراعة

 

 أهداف وظيفية 

  اإلرشاد والتواصل 

 تكنولوجيا املعلومات 

  منظمة األغذية والزراعةاحلوكمة واإلشراف والتوجيه من جانب 

  اإلدارة الكفؤة والفعالة 

 


