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 معلومات أساسية -ًال أوّ 

، ابلقضــــاء على اجلوع ومجيع أشــــكال ســــوء التغذية. 2030تلتزم احلكومات مبوجب خطة التنمية املســــتدامة لعام  -1
نة إحدى  تتيحو   أكرب فرص النمّو يف العامل اليوم. وتكتســــــي التغذية اجلّيدة أمهية حامسة للقدرة على الصــــــمودالتغذية احملســــــّ

ا للحد من خماطر و اع عن نفســـــه أو التعايف من األمراض. وليتمّكن اجلســـــم من الدف والصـــــحة التغذية اجليدة ضـــــرورية أيضـــــً
 الوزن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية.  

ل جزء من مهمة تقبل. ويتمثّ ألجيال اليوم واملســــــــــــل النمط الغذائي الصــــــــــــحي حجر الزاوية يف التغذية اجليدة ميثّ و  -2
مبســتو�ت التغذية، وللمنظمة دور قيادي واضــح يف دعم األعضــاء لضــمان توافر أمناط منظمة األغذية والزراعة يف النهوض 

 غذائية صحية وميسورة الكلفة ويف متناول اجلميع.
 17ابلتجارة ابعتبارها إحدى وســــائل التنفيذ الرئيســــية يف إطار اهلدف  2030وتعرتف خطة التنمية املســــتدامة لعام  -3

املســــــتدامة األخرى، ال ســـــيما  مقاصــــــد حمددة يف إطار عدد من أهداف التنميةمت حتديد كما ،  من أهداف التنمية املســــــتدامة
 .2اهلدف 

نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثـاين  21إىل  14لتغــذيــة الــذي عقــد يف رومــا من وابملثــل، اعرتف املؤمتر الــدويل الثــاين املعين اب -4
 أبمهية التجارة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. 2014

 والتغذية يف احلوكمة العامليةالتجارة  -اثنًيا

وء التغذية، مبا يف من أهداف التنمية املســـــتدامة "إب�اء مجيع أشـــــكال ســـــ 2-2ومات مبوجب املقصـــــد كتلتزم احل -5
واهلزال لدى األطفال دون ســـــــــــن اخلامســـــــــــة، ومعاجلة االحتياجات  التقّزمذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها دولًيا بشـــــــــــأن 

 ".2025التغذوية للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
(ب) "مبنع القيود املفروضـــــــة على التجارة وتصـــــــحيح التشـــــــوهات يف األســـــــواق  2وتلتزم البلدان مبوجب املقصـــــــد  -6

طريق اإللغاء املوازي جلميع أشـــــــكال إعا�ت الصـــــــادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصـــــــدير  الزراعية العاملية، مبا يف ذلك عن
(ج) احلكومات إىل "اعتماد تدابري لضــــــــمان  2ذات األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية". ويدعو املقصــــــــد 

 ات عن األســـــواق يف الوقت املناســـــب، ســـــالمة أداء أســـــواق الســـــلع األســـــاســـــية ومشـــــتقاهتا وتيســـــري احلصـــــول على املعلوم
 مبا يف ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها".

 تشـــــــــــــــكل عامًال رئيســـــــــــــــًيا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ... أبّن التجارة " إعالن روما عن التغذيةوابملثل يقّر  -7
أن تؤدي إىل تشجيع األمن الغذائي والتغذية للجميع من خالل نظام عاملي للتجارة  وأن السياسات املتعلقة ابلتجارة جيب

أ). وتشـــري توصـــيات إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين 2014يكون منصـــًفا وموجًها للســـوق" (منظمة األغذية والزراعة، 
 -ىل "اسـتكشـاف األدوات التنظيمية والطوعية إ 15ابلتغذية إىل السـياسـات املتعلقة ابلتجارة بصـفة عامة. فتدعو التوصـية 

مثل سياسات التسويق والدعاية والتوسيم واحلوافز أو املثبطات االقتصادية وفًقا لقواعد هيئــــــــــــــة الدستور الغذائــــــــــــــي ومنظمة 
ووكاالت األمم  احلكوماتبتشــجيع " 17التوصــية  تقومو  الصــحية.الغذائية  النظمالتجارة العاملية، وذلك من أجل تشــجيع 

املتحدة وبراجمها وصــــــــــــــــناديقها ومنظمة التجارة العاملية ومنظمات دولية أخرى على حتديد فرص حتقيق األهداف الغذائية 
 ب).2014والتغذوية العاملية من خالل سياسات التجارة واالستثمار" (منظمة األغذية والزراعة، 
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 الروابط بني التجارة والتغذية -اثلثًا

ا ملتناول من األغذية واحلالة الصـــــــحية ابعتبارمهومت االعرتاف ابدة األوجه. تغذية مســـــــألة معقّدة ومتعدّ ســـــــوء الإّن  -8
بدورها بعوامل حمرّكة أســـــــــــاســـــــــــية مثل األمن الغذائي اليت تتأثر  بشـــــــــــكل فوري النتائج التغذوية لدى األفراداملني حيددان ع

لألســـرة املعيشـــية، واخلدمات الصـــحية املناســـبة، والنظافة والصـــرف الصـــحي اليت تتأثر يف النهاية ابلعديد من العوامل البيئية 
 ).2014، وآخرون Acharyaو 1990التمكينية (اليونيسف، 

األغذية اليت تؤثر يف احلالة التغذوية، اقرتح فريق اخلرباء الرفيع دة القائمة على ومن أجل توضـــــــــيح املســـــــــارات احملدّ  -9
د ثالثة عناصر متفاعلة للنظم املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي إطارًا مفاهيمًيا حيدّ 

األمناط الغذائية بينها وبني  روابطالو  الغذائية وهي ســــــــــالســــــــــل اإلمدادات الغذائية، وبيئات األغذية وســــــــــلوك املســــــــــتهلك،
). ومت االعرتاف "ابلعوملة والتجارة" 2017والنتائج التغذوية (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية، 

 يف النظم الغذائية.  انؤثر ي نيواقتصادي نيسياسي نيحمرّكاملني كع
عموًما، تؤثر التجارة يف النتائج التغذوية والصــــــحية، وذلك من خالل أتثريها بشــــــكل أســــــاســــــي يف "ســــــالســــــل و  -10

 )، وال ســــــــــــــــيما 2017اإلمدادات الغذائية" و"بيئة األغذية" (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية، 
 ا ومن الناحية االقتصادية).عليها فعليً يف توافر األغذية وإمكانية احلصول عليها (أي احلصول 

ن إمكانية الوصـــول االقتصـــادي إىل األغذية ابلنســـبة إىل الفئات الســـكانية األشـــد ضـــعًفا  -11 وميكن للتجارة أن حتســـّ
عن طريق خفض أســــــعار األغذية واحلد من كلفتها للمســــــتهلكني. عالوًة على ذلك، تتيح التجارة توافر كميات كافية من 

ار الســنة وتزيد من تنوع األغذية املتاحة للمســتهلكني، مثل الفاكهة واخلضـار واألمساك واللحوم ومنتجات األغذية على مد
 بشــــــــــكل إّال  اقد تكون الواردات مصــــــــــدرًا لألغذية املغذية اليت ال يتم جتهيزهو األلبان، ما يســــــــــهم يف تنوع النمط الغذائي. 

يف التعويض عن الندرة املومسية لألغذية القابلة للتلف (منظمة ضــــئيل، وميكنها بفضــــل مّدة صــــالحيتها األطول أن تســــاهم 
). وميكن للتجارة أن تساهم أيًضا يف نتائج التغذية من خالل دعمها لسبل العيش وتوليد الدخل 2018األغذية والزراعة، 

املواد الغذائية األولية  يف إنتاج ابلنســــــــــــــــبة إىل العاملنيألولئك الذين يعملون يف خمتلف مراحل النظام الغذائي، ال ســــــــــــــــيما 
 الغاابت). يف والعاملون(املزارعون وصيادو األمساك والرعاة 

 إقامةومع أّن التجارة تتمتع ابلقدرة على توســـيع خيارات املســـتهلكني واملســـامهة يف األمناط الغذائية املتنوعة، فإن  -12
 التجارة واالستهالك ال يزال يشّكل حتدً�. أمناطروابط سببية بني 

ن، يف الوقت نفســـــــــــه، ميكن للتجارة أن تزيد توافر األغذية العالية التجهيز اليت حتتوي على نســـــــــــبة عالية من ولك -13
). وابإلضـافة إىل ذلك، ميكن 2018(منظمة األغذية والزراعة،  ، وختفض أسـعارهاامللح والسـكر والدهون والدهون املشـبعة

عــادًة  قطــاعالالفــاعلــة الكربى يف  األطرافلغــذائيــة حيــث تقوم لنمّو ســــــــــــــــالســـــــــــــــــل القيمــة العــامليــة يف املنتجــات الزراعيــة ا
ابســــتثمارات كبرية يف إنتاج املنتجات الغذائية وتوزيعها وتســــويقها، أن يســــاهم يف تغيري بيئة األغذية حيث تصــــبح األغذية 

ويســــهم  ).2018املغذية بقدر أقل متاحة على نطاق واســــع وأبســــعار معقولة ومناســــبة ومرغوبة (منظمة األغذية والزراعة، 
عة ذوي" حنو األغذية اليت حتتوي على كميات عالية من السعرات احلرارية والدهون املشبّ "التحّول التغ ذلك بدوره يف تيسري

 ).2018والسكر وامللح، ما يؤدي إىل أمناط غذائية صحية بقدر أقل (منظمة األغذية والزراعة، 
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ك واملتناول أمناط االســــــتهال ضــــــمنيعتمد مدى جتّلي أتثريات التجارة على أســــــعار األغذية وتوافرها يف تغيريات و  -14
وقدرته الشــرائية إىل جانب تفضــيالته والعوامل  املســتهلك إىل دخل بدوره من األغذية على ســلوك املســتهلك الذي يســتند

 واملعلومات اليت مت تزويده هبا. ومستوى ثقافته يف هذا الشأناالجتماعية والثقافية 
خل. ومن املعرتف به عموًما أّن االقتصــــــــــــــــادات الد يف هذا الصــــــــــــــــدد، من املهم النظر يف أتثري التجارة على منوّ و  -15

تأثريات التجارة أن تتباين مع اختالف األســـــر لاملفتوحة متيل إىل النمّو بشـــــكل أســـــرع من االقتصـــــادات املغلقة، وأنّه ميكن 
عمالة وعوامل اإلنتاج املعيشية استناًدا إىل أنواع التغيريات املتعلقة ابلسياسات، والقطاعات املتأثرة، والسرعة اليت تتغري هبا ال

 .املتنوعة األخرى بني خمتلف األنشطة االقتصادية
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