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 لجنة مشكالت السلع
 والسبعون ثانيةالدورة ال

 2018 أيلول/سبتمبر 28 - 26روما، 

 أسواق السلع الزراعية حالةتقرير المواضيع الرئيسية لإلصدار المقبل من 
 

 موجز
 

مواءمة دورة إنتاج تقرير "على  2016يف دورهتا احلادية والسبعني عام مشكالت السلع )اللجنة( جلنة وافقت  
خالل  الرئيسي هلذا التقرير املوضوع                        وأوصت بالتوس ع يف مناقشة  ،لجنةال                                            حالة أسواق الس لع الزراعية مع دورة اجتماعات 

أسواق السلع  حالة تقريرلإلصدار املقبل من رئيسية مقرتحة وتعرض هذه الوثيقة ثالثة مواضيع  ."الدورات املقبلة للجنة
 .لكي تنظر فيها اللجنة الزراعية

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
 

تقدمي و  2020لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةتقرير لقرتحة املرئيسية الواضيع امل                             إن  اللجنة مدعو ة إىل النظر يف  
 يتخذ قرارا بشأهنا.ينظر فيها املدير العام و كي ل ااملشورة بشأهن

 
 للتوسع يف مناقشتها والنظر فيها. قد ترغب اللجنة يف اقرتاح مواضيع رئيسية إضافيةو  

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
  بوبكر بن بلحسن السيد

 أمني جلنة مشكالت السلع
 boubaker.benbelhassen@fao.orgلكرتوين: الربيد اإل
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 مقدمة -   ل     و  أ
 
                           حالة أسواق الس لع الزراعية       تقرير    (    2016                  أكتوبر/تشرين األول    6 - 4                        يف دورهتا احلادية والسبعني )             ناقشت اللجنة   - 1
ع يف مناقشتتتتة             اللجنة أيضتتتتا       وأوصتتتتت    .      اللجنة                       تقرير مع دورة اجتماعات   ال                  مواءمة دورة إنتاج     على        وافقت  و        وضتتتتوع  امل                  بالتوستتتت 

  .                        خالل الدورات املقبلة للجنة           ذا التقرير          الرئيسي هل
 
الزراعية وتغري املناخ واألمن  تاملنتجاجتارة على  2018لعام  الزراعية انصب تركيز تقرير حالة أسواق السلعقد و  -2

مع دورة اجتماعات الرئيسي  املطبوعهذا دورة إنتاج  قرار اللجنة مبواءمةوفقا ل 2018أيلول سبتمرب/ 14يف  هنشر    مت  و الغذائي 
التجارة واألمن الغذائي: "عنوان  2016و 2015لعامي  اإلنتاجدورة مشل اإلصدار السابق هلذا التقرير الذي  ومحل. لجنةال

 التجارةو  ؛(2009) أسعار األغذية واألزمة الغذائية". وتناولت التقارير السابقة املواضيع الرئيسية التالية: حتقيق توازن أفضل
النطاق مسائل واسعة  2004عام ل الزراعية حالة أسواق السلع تقرير . وتناول(2006) جولة مفاوضات الدوحةالزراعية و 

 إيرادات التصديرو  فواتري استرياد األغذيةو  التبادل التجاري شروطأسواقها مبا فيها الزراعية و  املنتجات تتعلق بتجارة
 .االجتاهات الطويلة األجلو 
 
  :     2020                     الذي ستتيتن نشتتره يف عام          التقرير                                                           وتعرض هذه الوثيقة ثالثة مواضتتيع رئيستتية مقرتحة لإلصتتدار املقبل من   - 3
   ؛        استتتتتتتتتتشتتتتتتتتترايف     حتليل           الزراعية:         املنتجات           أمناط جتارة   و   (  2            والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات؛ )   س     القيا  :        العاملية          الزراعية   ة     القيم    ستتتتتتتتتل  ستتتتتتتتتال   ( 1 )
         الشاملة.                            االبتكارات يف األسواق الزراعية   و   (  3 )
 

 والسياساتالقياس : العالمية سالسل القيمة الزراعية -      ثاني ا
 
 وميكن لسالسل القيمة العاملية  .االقتصاد العامليحتدد سالسل القيمة العاملية يف يومنا هذا بشكل متزايد معامل  -4
. ويعترب ةدوليالللمشاركة يف األسواق  النامينقطة دخول للمنتجني يف العامل أن توفر  الزراعية األغذيةسيما يف قطاع  ال
 نشوءوميكن ل كبرية.سيما يف البلدان النامية اليت تتمتع بقطاعات زراعية   القتصادية االتنمية التحقيق ليف املقابل حامسا  هذا

الزراعية املنتجات تغيريات هيكلية يف جتارة  دث   ي  على األسواق الزراعية مما  ؤثر بشكل كبرييسالسل القيمة العاملية أن 
  يةتعاقداتفاقات على شكل  جتار التجزئةين و بني املنتجني واجملهز  الوثيق أكثرعمودي التنسيق ال أدى. و الدولية

، شركات متعددة اجلنسيات ومع نشوء                            در  مكاسب ملحوظة يف الكفاءة.إىل على حد سواء شركات متكاملة أو ضمن 
 تداعيات ما لذلك من مع  بيع األغذية بالتجزئة سيما يف قطاع معززة أكثر فأكثر الأصبحت سالسل القيمة العاملية 

 .السلسلةعلى امتداد 
 
املنتجات الغذائية على املتزايد لتحقيق التنمية. ويوفر بدوره الطلب  إمكانيات هائلةتوفر سالسل القيمة العاملية و  -5

عد    ي  لتوسيع نطاق صادراهتا وتنويعها. و  فرصة للبلدان املنخفضة الدخلالذي يعتمد على الصادرات عالية القيمة ال الزراعية
                          للتطور باعتبارها جزءا  من بقيمة أساسية عالية يد العاملة اليت تتمتع االستخدام لل ةكثيفإنتاج   اتباع نظنذلك بإمكانية 

نقل التكنولوجيا املشاركة يف سالسل القيمة العاملية إىل       أيض ا وتؤدي  .احلد من الفقرية مما يساهن يف سالسل القيمة العامل
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ة إال أن سالسل القيمة العاملي تكاليف املعامالت. يضفختو  للمعايريمتثال  االنيسنتاجية وحتمع تشجيع اإل الرساميلو 
على والعمال الريفيني  املزارعني األسريني أصحاب احليازات الصغريةبقدرة يف ما يتعلق  خماطر وال سيماعلى أيضا تنطوي 
 تعددة اجلنسيات.املمقارنة مع الشركات املقايضة 

 
                                        سالسل القيمة العاملية. وميكن للمناقشة بشأن                        تحقيق الطاقات اإلمنائية ل    ما ل      لبلد                             وتعترب البيئة السياساتية حامسة   - 6

                قدمة والنامية يف                                                 ذات الصلة بناء على األدلة بشأن مشاركة البلدان املت                                                آثار سالسل القيمة العاملية والتداعيات السياساتية
                   بشتتتتتأن إمكانية إدماج             آراء وافية                   ستتتتتلعة معينة أن توفر          الة بشتتتتتأن   احل                                           ستتتتتالستتتتتل القيمة العاملية الزراعية فضتتتتتال عن دراستتتتتات 

                                                قتصتادي واالستتثمار يف التجهيز الزراعي ومستار التحول   اال    نمو   ال     حتقيق                                         املزارعني أصتحاب احليازات الصتغرية يف األستواق و 
                   يف البلدان النامية.        اهليكلي

 
           تقرير حالة                    من املمكن أن يقدمه    ذي                      ستتتتتالستتتتتل القيمة العاملية ال                                  يكون حتليل التجارة الدولية من خالل     ستتتتتو   و   - 7

       من حيث    ا               العاملية مناستتتب            الزراعية                     هات احلالية يف األستتتواق               بغية دراستتتة االجتا      2121 -    2102                           أستتتواق الستتتلع الزراعية لعامي 
            ستتتتتتالستتتتتتل القيمة   يف       شتتتتتتاركة   امل                              بشتتتتتتأن دور العوامل الستتتتتتياستتتتتتاتية يف       آراء                        حبوث أجريت حديثا أن توفر       حاولت   و    .       التوقيت
              وستتو  يركز هذا                                 بشتتكل ملحوا املناقشتتات الستتياستتاتية.      تفيد      ة قد     طموح      عملية        إضتتافية        حتليالت            ويعترب إجراء   . 1       العاملية

                          ستتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتل القيمة العاملية وقياس   يف     دخل         تراجع ال         مع تقيين                                     على عدد من البلدان املتقدمة والنامية        حليالت ت           النوع من ال
                            للسلع النهائية املنتجة حمليا.     جنيب              احملتوى احمللي واأل

 
 الزراعية: تحليل استشرافيالمنتجات أنماط تجارة  -      ثالث ا

 
           معدالت جتارة       زادت    . و               احلادي والعشتتتتتتتتتترين                منذ بداية القرن                                           تطورت األستتتتتتتتتتواق الزراعية العاملية بشتتتتتتتتتتكل ملحوا  - 8

               تركيبتها ومنطها        مواكبة                  من حيث القيمة مع      ضتتتتتتتعا                 بأكثر من ثالثة أ      2102 و      2111                         الزراعية العاملية بني عامي         املنتجات 
                                                      جدد يف األستتتتتتواق الزراعية. وتعترب األتية املتزايدة لالقتصتتتتتتادات           مستتتتتتتوردين          مصتتتتتتد رين و                               التغيريات اجلارية يف الطلب وبروز 

ا                                        . وتشتتتتتتارد البلدان النامية على او متزايد    2111                العاملية منذ عام           الزراعية                 أستتتتتتاستتتتتتيا يف األستتتتتتواق       تطور ا         الناشتتتتتتئة    يف        أيضتتتتتت 
                            واإلدماج يف األستتتواق على او أكرب                النمو االقتصتتتادي                  الزراعية مدفوعة ب        املنتجات             اجتاهات جتارة       تعترب    . و               األستتتواق العاملية

      أن     إىل        حليالت   الت     وتشتتتتتري                                              فضتتتتتال عن التحستتتتتينات يف إمكانية الوصتتتتتول إىل األستتتتتواق.                              والكلفة املنخفضتتتتتة لنقل املنتجات 
                              اتفاقية منظمة التجارة العاملية           قد نتج عن             القرن املاضي             منذ تسعينات             بالرعاية    وىل                       فة اجلمركية للدول األ   ي      التعر   يف         االخنفاض

     ختفيض   و        حادية  األ    تية      ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتا  ال        تغيريات  ال  و                                       االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية  و       0221              اليت أبرمت عام               بشتتتتتتتتتتأن الزراعة
  .                        التعريفات اجلمركية املطبقة ب   "       االلتزام "       فضال عن                    التعريفات اجلمركية

 

                                        
1    global trade in value added within agriculture ), A method for estimating 2017Greenville, J., Kawasaki, K. and Beaujeu, R. (

and food value chains, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 99.  
Greenville, J., Kawasaki, K. and Beaujeu, R. (2017), How policies shape global food and agriculture value chains. OECD 

Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 100.  
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        باإلضافة    ات                 بسبب عدد من احملرك                   يف التجارة الدولية                  التغيريات اهليكلية      وترية               ارع يف املستقبل  تس          املرجح أن ت    ومن   - 2
                                                                                   منو عدد الستتتتتتتتتكان والطلب املتزايد. وستتتتتتتتتيؤثر أوال تغري املناخ على امليزة النستتتتتتتتتبية للزراعة يف  يع                نمو االقتصتتتتتتتتتادي و      إىل ال

                  العتتادات الغتتذائيتتة              نتيجتتة لتغري     –               واملغتتذيتتة وا منتتة        اجلودة       عتتاليتتة  ال                                 قتتد يؤدي الطلتتب املتزايتتد على األغتتذيتتة       ثتتانيتتا            األقتتالين. و 
            غذائية أكثر         مواصتتتفات       اتباع    إىل    –                         اجلوانب األخالقية والبيئية      بشتتتأن                 ورفع مستتتتوى الوعي              ستتتالمة األغذية    على       خاطر  امل  و 

             ماج يف األستتتتتتتتتتتواق                                   ت الرقمية واعتمادها من إمكانية اإلد             يف التكنولوجيا                                          صتتتتتتتتتتترامة. ومن املرجح ثالثا أن تعزز التحستتتتتتتتتتتينات
                              وختفض تكاليف التجارة واملعامالت.

 
مؤمتر األمن املتحدة وتشري تقديرات  ة اإلقليمية.يات التجار تفاقااليف هناية املطا ، من املرجح أن يستمر انتشار و  -01

قد ار االتفاقات التجارية اإلقليمية معدل النمو السنوي للتجارة يف املنتجات الزراعية اليت تتن يف إط     أن  إىل للتجارة والتنمية 
مما االتفاقات التجارية اإلقليمية،  هذهإطار خارج  التجارة اليت تتنأكثر من ضعف معدل  2102-2117 خالل الفرتة بلغ

  وتظهر االتفاقات التجارية اإلقليمية املعززة واألوسع نطاقا واملتعددة األطرا يشري إىل أن هيكل التجارة الدولية يتغري.
اجتاها عاما تتبعه  والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة وشراكة التجارة واالستثمار عرب األطلسي شراكة احمليط اهلادئك

 بعض البلدان النامية. ثناءمما يعكس أيضا املخاطر الكامنة وراء استيتخطى ختفيض التعريفات اجلمركية  االتفاقات التجارية
 

ة على األدلة       مبني   للتجارة يف املنتجات الزراعية ستقبليةاالجتاهات والتحديات امل ال بد أن تكون معاجلةو  -00
مبين على العمل  على شكل حتليل استشرايف 2121يف عام تقرير حالة أسواق السلع الزراعية وميكن أن يكون . تليالوالتح

ت اإلضافية لمحفزال احملتملثر األتغري املناخ والتجارة واألمن الغذائي ويتناول ب يف ما يتعلقالذي مت االضطالع به هذا العام 
املنتجات وجتارة الزراعية لتقيين مستقبل األسواق  على أمناط التجارة. وسيوفر هذا العمل املقرتح حماولة منهجية ومنسقة

ركات األساسية اليت من املرجح أن ترتد ومع حتديد احمل الناشئةباالستناد إىل املسائل  على األجلني املتوسط والطويلالزراعية 
رفع مستوى وعي صانعي ذه احملاولة يف الواسعة النطاق هلهدا  األتكمن هذا األثر. وس هاما على القطاع وتقيين أثرا

 .عدم اليقنيحالة احلد من رؤية اسرتاتيجية مشرتكة و ووضع  السياسات واألحباث مع حتديد األولويات
 

 رات في األسواق الزراعية الشاملةالبتكا -      رابع ا
 

تعين عدم يف األسواق. و  بشأن التنمية الزراعية على أتية إدماج املزارعني األسريني ليالتالتحشددت معظن  -02
 رأس املال       تقل ص و  لتسليف والتأمنيلأسواق االفتقار إىل إمكانية الوصول إىل األسواق بسبب البين التحتية السيئة و 

الستهالكهن اخلاص بشكل رئيسي. ويبيع املزارعون  يكون إنتاجهنأن  فضلونيف البلدان النامية سي أن معظن املزارعني
 نالباقي الستهالكه وننتاج ويستخدميف املائة من اإل 21حوايل   كينيا على سبيل املثالأصحاب احليازات الصغرية يف

يف املائة  02 نتاج الزراعي الذي يتن بيعه يف األسواق إىلتصل نسبة اإلف بليةتتسن مبناطقها اجلأما يف نيبال اليت اخلاص. 
 .2نتاجفحسب من اإل

 

                                        
farming/data-http://www.fao.org/family-             ، رومتتتا. انظر                                       . ملف البيتتتانتتتات عن املزارع األستتتتتتتتتتتتتتتريتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتغرية    2107                       منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة،     2

sources/dataportrait/farm-size/en/ .  
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         جلنة األمن             اليت اعتمدهتا    "                                ربط أصتتتحاب احليازات الصتتتغرية باألستتتواق "                       التوصتتتيات اخلاصتتتة بستتتياستتتات        وشتتتددت  -  03
          باعتبارها                                                                   على أتية األستتتتتتتتتتتتتتواق املرتبطة بالنظن الغذائية احمللية والوطنية واإلقليمية                         يف دورهتا الثالثة واألربعني                الغذائي العاملي

     ودعت                  قتصتتادات الريفية.    واال                               تعود بالفائدة على األمن الغذائي                                    على املزارعني أصتتحاب احليازات الصتتغرية و           تعويضتتا      كثر   األ
                                                   التجارب والدروس املستخلصة من استخدام هذه التوصيات                            يع أصحاب املصلحة إىل توثيق                         جلنة األمن الغذائي العاملي

   ا،                    قييمها وتشتتتتجيع تبادهل                                       للتجارب املكتستتتتبة يف بعض اجملاالت الرئيستتتتية وت                                      تيستتتتري عملية املتابعة من خالل رستتتتن اخلرائط  و 
                          ويوجد العديد من االبتكارات   . 3                            األغذية وبرامج املشرتيات العامة                  مع البيانات وسالمة  جل              اجملاالت منهجيات          تشمل هذه   و 

                                 ومع ذلك تعترب األدلة بشتتتأن ابتكارات                                              القطاع اخلاص فضتتتال عن احلكومات واجملتمع املدين أيضتتتا.  ب         املدفوعة         يف األستتتواق 
                                               يواجهها املزراعون األسريون أصحاب احليازات الصغرية     اليت      قيود  ال         املطبوعات        يف معظن     ترد   و    –                      السوق نادرة وغري منظمة 

        العامة.          السياسات          واشرتاطات
 

 تكن منهجية مل بشأن ابتكارات السوق أدلة  2121تمل أن ينظن تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام    ي  و  -04
يدعمها اجملتمع ومبادرات  للقطاع اخلاص مناذج جتارية شاملةلقطاع العام و يف اللمشرتيات كآليات   من قبل ويللها ويقدمها

الطريقة اليت يعترب فيها على  ليالتاحمللي وآليات األسواق اليت يدعمها اجملتمع املدين. وجيب أن ينصب الرتكيز يف التح
 كاسبيز اإلدماج يف األسواق فضال عن حتقيق املمناذج جتارية ابتكارية مشاهبة لتعز مرتبطني يف  املشاركون يف األسواق

ما يتعلق  إضافية يف آراءالعمالة واألمن الغذائي والتغذية. وميكن احلصول على من حيث زيادة دخل املزارعني و احملتملة 
 ال اخلاصة خللق فرص عمل وحتقيق و مرؤوس األتستفيد من أساليب التمويل االبتكارية اليت بشفافية هذه األسواق و 

 منو شامل.
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