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

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 لجنة مشكالت السلع
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 

 بشأن االتجاهات الطويلة األجل  الرابع ملخص رئيس االجتماع الوزاري

 ألسعار السلع األساسية والتنمية الزراعية المستدامة
 

 ، وزير التجارة في بنغالديشTofail Ahmedمن معالي السيد م مقد  
 

 والزراعة ، نائب املدير العام ملنظمة األغذيةMaria Helena Semedoسعادة السيدة 
 ، رئيسة جلنة مشكالت السلعMaria Laura da Rochaسعادة السفرية 

 السادة معايل الوزراء وسعادة السفراء
 السادة املندوبون والضيوف الكرام

 السادة أعضاء أمانة جلنة مشكالت السلع
 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 
االجتماع الوزاري بشأن االجتاهات الطويلة األجل ألسعار السلع األساسية  يسّرين أن أطلعكم اليوم على نتائج 

 والتنمية الزراعية املستدامة الذي ُعقد باألمس هنا يف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(.
 
 تراء ونواب الوزراء يف هذا االجتماع باإلضافة إىل عدد من االحتادات واملنظماوقد شارك زهاء عشرون من الوز  

وقد ناقشنا معًا قضايا هامة على غرار االعتماد على السلع وتنويعها والرتكيبة الدولية لتجارة الدولية والقطاع اخلاص. 
 ا كذلك يف السبل وحبثنوتطّرقنا يف مداوالتنا أيضًا إىل تغري املناخ مبا يف ذلك دور التجارة كأداة للتكّيف. األغذية. 

 وللسياسات األخرى أن حتّسن التغذية. اليت ميكن من خالهلا للتجارة
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 وأوّد أن أنتهز هذذذه الفرصذذذذذذذذذذذذذذذة ألتوجذذم بذذالشذذذذذذذذذذذذذذكر إىل كذذّل من منظمذذة األغذذذيذذة والزراعذذة وسذذذذذذذذذذذذذذعذذادة املذذدير العذذام  
فهو يشذذذذذذّكل بالنسذذذذذذبة إىل العديد من البلدان منتدى هاماً لتباد  ا راء السذذذذذذيد غرازيانو دا سذذذذذذيلفا لعقداا هذا االجتماع. 

 جارب يف جما  السياسات اخلاصة بالسلع األساسية الزراعية وبتجارهتا.ولتشاطر الت
 
وهذا االجتماع الذي كان على شكل موائد مستديرة قد شّكل فرصة للمناقشات التفاعلية وشارك فيم وزراء  

وكان تباد   وواِعداً. ءً وإين شخصيًا أرّحب هبذه اخلطوة السّباقة اليت أغنت مناقشاتنا وجعلت حوارنا بّناالزراعة والتجارة. 
 املعلومات عن سياساتنا الرامية إىل التصدي ملسائل أساسية هاماً للغاية.

 
عن حوارنا باألمس عدد من النقاط اهلامة اليت يسّرين أن ألقي الضوء على بعض منها يف تقريري هذا  انبثقوقد  

 املرفوع إليكم.
 
ة إىل النمو فالسلع األساسية الزراعية تؤدي دوراً هاماً بالنسبساسية. وتتعلق النقطة األوىل باالعتماد على السلع األ 

يف البلدان النامية. وميكن حلركة أسعار السلع األساسية أن تؤثر بشكل كبري على سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية 
 والفقر واألمن الغذائي، فضالً عن اقتصادات البلدان املعتمدة على السلع األساسية.

 
اعُتربت إضافة القيمة والتنويع آليتني أساسيتني للحد من اعتماد البلدان على السلع األساسية ولتنويع الزراعة و  

 واحلد من التعّرض للمخاطر.
 
وتوّصلنا يف ختام مناقشاتنا إىل حتديد مسار إلضافة القيمة يعتمد على حتسني البىن التحتية وبناء القدرات خاصة  

ة وشّددنا على احلاجة إىل الرتويج جملموعات املزارعني والتعاونيات اخلاصني القطاعني العام واخلاص. من خال  الشراكات ب
 هبم وإىل استهداف املزارعني وصقل مهاراهتم يف ما يتعلق باألعما  التجارية والتسويق.

 
زز قدرة تجات، أن تعومن شأن تعاونيات املزارعني، من خال  زيادة احلجم وحتقيق قيمة مضافة وتسويق املن 

أن يتيح فرصاً  ،اتاالئتمانوهذا من شأنم، إىل جانب احلصو  على أصحاب احليازات الصغرية على املقايضة يف األسواق. 
 ألصحاب احليازات الصغرية واألعما  التجارية الصغرية للتكامل يف سالسل القيمة واحلد من اعتمادهم على السلع 

 الزراعية الرئيسية.
 
وتأثرياتم   .فتغرّي املناخ حيدث تغيريًا يف ظروف اإلنتاج الزراعي ويهدد الغالق النقطة الثانية بتغرّي املناخ. وتتعل 

 ات خاصة بالنسبة تغرّي املناخ على حتدي لتأثرياتوسوف ينطوي التصدي بدأت تتجلى بالفعل يف العديد من البلدان. 
سبة أصحاب احليازات الصغرية نظراً إىل الضغط اإلضايف الناجم عن ذلك بالن إىل البلدان اليت توجد فيها جمموعة كبرية من

 إىل األسر الضعيفة أصالً.
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وقد الحظنا أّن السعي إىل حتقيق النمو املستدام لإلنتاجية هو مفتاح احلّل للتعاطي مع الطلب املتزايد والتنافس  
ري ارة كذلك أداة هامة، ضمن نطاق جمموعة السياسات والتدابوستشكل التج على املوارد الشحيحة والتصدي لتغري املناخ.

 األوسع، ملواجهة تغرّي املناخ.
 
ومن بني اجملاالت السياساتية ذات األولوية هناك االستثمارات املتجددة يف البحث والتطوير واالبتكار واعتماد  

هم املشاركون أيضاً على ضرورة مؤازرة جهودأصحاب احليازات الصغرية على حنو أكرب على املمارسات املستدامة. وشّدد 
الرامية إىل وضع سياسات وطنية تستفيد من ميزاهتم املقارنة ومصممة خصيصاً للتصدي للتحديات املاثلة أمامهم والناشئة 

 عن تغري املناخ.
 
جارة واالتفاقات وأشار املتحدثون يف مداخالهتم إىل أاية التأما النقطة الثالثة، فتتعلق ببيئة السياسات التجارية.  

 التجارية بالنسبة إىل األمن الغذائي وسّلطوا الضوء على دور التجارة كعامل مساعد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 
تدابري اليت تؤدي ال وإنّ وأشري إىل أّن منو التدفقات التجارية أمر مرغوب فيم ألغراض التنمية والنمو االقتصادي.  

إىل تشوهات يف األسواق، مبا يف ذلك اإلعانات للصادرات والقيود على الصادرات، إمنا تقّوض الثقة يف النظام التجاري 
 وكانت هناك إشارة إىل أاية النتائج املنبثقة عن االجتماع الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف نريويب العام الفائت. العاملي.

 
تنمية ومع بلوغ البلدان مراحل متفاوتة من ال ف تساهم التحسينات اإلضافية يف تعزيز النظام التجاري.وسو  

 الزراعية، ال بّد للسياسات التجارية من مراعاة االحتياجات املختلفة لتلك البلدان.
 
مناط الغذائية هي حلقة أّن األ فقد خًلصنا يف هناية مناقشاتنا إىل وتتعلق النقط األخرية اليت أوّد طرحها بالتغذية. 

ضوء أيضاً وحبثنا يف الفرص اليت تتيحها التجارة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية وسّلطنا الالوصل بني التجارة والتغذية. 
 على املخاطر.

 
 ودة. ج فالتجارة تسذذذذذاعد على توسذذذذذيع اخليارات املتاحة للمسذذذذذتهلكني من خال  أغذية أكثر تنوعاً وأمناً وأفضذذذذذل 

 لكن مثّة خماوف أيضاً إزاء ازدياد فرص احلصو  على أغذية مغذية بقدر أقّل.
 
 وتؤثر التجارة على النقص التغذوي وعلى البدانة بطرق خمتلفة ومثة حاجة إىل إجراء حتليالت خاصة بكل بلد  

لمية ئ قائمة على أسس عوقد يساعد يف ذلك اعتماد مبادمن البلدان قبل إصدار توصيات على مستوى السياسات. 
 ومستندة بدورها إىل الدستور الغذائي، فضاًل عن التشديد على اجلودة وعلى سالمة األغذية.

 
ن إشذراك وملزيد م -كالزراعة والصذحة والتجارة   -وال يزا  هناك هامش لتحسذني التنسذيق مع اإلدارات احلكومية  

 ويُعذذّد توسذذذذذذذذذذذذذذيم األغذذذيذذة من األمثلذذة على التذذدابري املكّملذذة . أصذذذذذذذذذذذذذذحذذاب املصذذذذذذذذذذذذذذلحذذة املعنيني على امتذذداد النظذذام الغذذذائي
 بني التجارة والتغذية.
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 وإين لعلى أمّت الثقة من أّن هذه اللجنة سوف تأخذ هذه األبعاد بعني االعتبار. 
 
رابع بشأن لوامسحوا يل أن أتوجم بالشكر إىل السيد غرازيانو دا سيلفا على التنظيم املمتاز هلذا االجتماع الوزاري ا 
 لسلع األساسية.ا
 

 سعادة السيدة نائب املدير العام،
 سعادة السيدة رئيسة جلنة مشكالت السلع،

 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

 شكراً لكم مجيعاً على حسن اإلصغاء وأمتىن لدورتكم النجاح.


