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 السلع مشكالت جلنة
 الدورة الرابعة والسبعون

 2021مارس/آذار  10-12

 2020حالة أسواق السلع الزراعية لعام 
  

 وجزامل
إىل معاجلة السياسات واآلليات اليت تعزز  حالة أسواق السلع الزراعية عن التقرير الرئيسي نم 2020يهدف إصدار عام 

 املستدامة يف األسواق الزراعية والغذائية، العاملية واحمللية على السواء. - االقتصادية واالجتماعية والبيئية -حتقيق النتائج 
القرن، مثل بروز سالسل القيمة العاملية يف األغذية وجيمع التقرير جوانب عديدة من تطور األسواق والتجارة منذ مطلع هذا 

والزراعة؛ ومدى مشاركة املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية يف سالسل القيمة واألسواق؛ واآلاثر 
الزراعية لعام  ويف هذا السياق، يناقش تقرير حالة أسواق السلع التحّولية املرتتبة عن التكنولوجيا الرقمية على األسواق.

لمسامهة يف حتقيق لاألسواق  تفيد منتسأن السياسات واآلليات اليت ميكنها أن تعزز النمو االقتصادي الشامل و  2020
 وأهدافها للتنمية املستدامة. 2030خطة عام 

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
ونتائجه، وإىل النظر  حالة أسواق السلع الزراعيةمن تقرير  2020إن اللجنة مدعوة إىل مناقشة حمتوى إصدار عام 

 النقاط التالية الختاذ مزيد من اإلجراءات: يف

  اإلقرار بدور األسواق الغذائية والزراعية ذات األداء اجليد والتجارة فيها، املساهم يف حتويل األغذية والزراعة
 الشامل والتنمية املستدامة؛وتعزيز األمن الغذائي والتغذية والنمو االقتصادي 

  والتشديد على احلاجة إىل سياسات واتفاقات جتارية لتشجيع األسواق العاملية املنفتحة والشفافة واليت تعمل
، على أن تستكمل بتدابري حتسن قدرة 19-بشكل جيد، ال سيما يف أوقات األزمة من قبيل جائحة كوفيد

 يف سالسل القيمة العاملية احلديثة؛ االندماج بشكل أفضل األغذية والزراعة على

http://www.fao.org/
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  وإبراز احلاجة إىل السياسات العامة واآلليات املؤاتية، مثل الزراعة التعاقدية وخطط إصدار شهادات
االستدامة وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، من أجل تسخري األسواق الغذائية والزراعية والتجارة فيها 

 اف التنمية املستدامة.وأهد 2030لدعم حتقيق خطة عام 
 

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

 أمني جلنة مشكالت السلع
 boubaker.benbelhassen@fao.org  الربيد اإللكرتوين:
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 والتنمية املستدامةالتجارة واألسواق  -أولا 

ا، إىل حتقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة هدف   17وأهدافها للتنمية املستدامة البالغ عددها  2030ترمي خطة عام  -1
كما أهنا تعاجل التحدايت العاملية اليت نواجهها، مبا فيها القضاء على الفقر واجلوع واستعادة املوارد الطبيعية وإدارهتا  للجميع.

 - االقتصادية والبيئية واالجتماعية -وتدمج أهداف التنمية املستدامة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  مستدام.على حنو 
  غاايت متشابكة بشكل وثيق. مع
األغذية والزراعة، توّسع األسواق اخليارات املتاحة ال ويف جم وتقع التجارة واألسواق يف صلب عملية التنمية. -2

 خالهلا منتقيم الزراعة  اليت سبلال توفرياحلوافز للمزارعني، ما يسمح بتخصيص املوارد على النحو األمثل و  للمستهلكني وتوّلد
  األسواق ضرورية لتحقيق التحول اهليكلي لالقتصاد.التجارة و جيعل هذا ما و  الروابط مع قطاعات أخرى من االقتصاد.

ولكن ال تستطيع األسواق  دفع عجلة النمو االقتصادي.ا يف ا مهم  وتؤدي األسواق اليت تعمل بشكل جيد دور   -3
وقد ختفق يف التوفيق  ،كآلية أن تضمن حتقيق جمموعة من املنافع االجتماعية والبيئية األساسية لتحقيق التنمية املستدامة

 واحتياجات اجملتمع. األفرادمصاحل  بني
تطور التجارة واألسواق ويناقش دورها  حالة أسواق السلع الزراعيةمن تقرير  2020ويستكشف إصدار عام  -4
حتقيق التنمية املستدامة عرب النظر يف بروز سالسل القيمة العاملية يف جمال األغذية والزراعة؛ ومدى مشاركة املزارعني  يف

مية أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية يف سالسل القيمة؛ واآلاثر التحّولية املرتتبة عن التكنولوجيا الرق
  األسواق. على

وتظهر عالقة الزراعة ابألمن الغذائي، والنمو االقتصادي، والقضاء على الفقر، والعمالة، وإدارة البيئة واملوارد  -5
األسواق هذه العالقات، ويناقش التقرير السياسات  ددوحت الطبيعية، والتغذية، والصحة، يف معظم أهداف التنمية املستدامة.

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية. - سواق الزراعية والغذائية للمسامهة يف حتقيق النتائج املستدامةاأل واآلليات اليت تسّخر
خالل حدث افرتاضي شارك فيه  2020سبتمرب/أيلول  23يف  حالة أسواق السلع الزراعيةولقد مت إطالق تقرير  -6

املستوى من البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة وأبدوا تعليقاهتم  وعيسياسات رفال ووزراء، ونواب وزراء، وواضع
وأشارت مداخالهتم إىل حمتوى التقرير الغين ابلسياسات والذي مشل القضااي  الرسائل األساسية الواردة يف التقرير. على

؛ 19-ية إزاء التجارة والدعم احمللي وجائحة كوفيداملتعّلقة مبسامهة التجارة يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية؛ والُنهج السياسات
واجلهود الرامية إىل إشراك املزارعني يف سالسل القيمة احلديثة ومعاجلة املقايضات بني األهداف االقتصادية والبيئية 

  .واالجتماعية؛ والدور الذي ميكن أن تؤديه التكنولوجيات الرقمية يف تسريع وترية النمو والتنمية املستدامة

 تطور التجارة واألسواق -ااثنيا 

ترليون  1.5أبكثر من الضعف ابلقيمة احلقيقية لتبلغ  1995زادت التجارة الدولية يف األغذية والزراعة منذ عام  -7
 وتشارك االقتصادات الناشئة والبلدان النامية بشكل متزايد يف األسواق الزراعية والغذائية .2018دوالر أمريكي يف عام 

  (.1، حيث ارتفعت صادراهتا إىل أكثر من ثلث اجملموع العاملي )الشكل العاملية
فلقد جعلت التحسينات يف جمال التكنولوجيا وتدين تكاليف  ويعزى هذا النمو يف التجارة إىل عوامل عديدة. -8

التفاق  الواردات نتيجةولقد شكلت السياسات التجارية وتراجع التعريفات على  ا أسهل وأقل كلفة.النقل، التجارة أمر  
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وللعديد من االتفاقات التجارية  ،1995التجارة العاملية بشأن الزراعة الذي دخل حّيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين  منظمة
  الثنائية واإلقليمية، عوامل أساسية يف تعزيز التجارة يف األغذية والزراعة.

الدخل( البلدان يف جمموعات حبسب مستوى تصّنف ) 2018-1995تطور التجارة الزراعية والغذائية يف فرتة  -1 الشكل
  )مليار دوالر أمريكي(

حبسب مستوى الدخل إىل تصنيف البنك املصّنفة وتستند جمموعات البلدان  .2015احلساابت إىل قيمة التجارة أبسعار عام مجيع تستند  مالحظة:
 .2015وتستند احلساابت يف اللوحة ابء إىل متوسطات مدهتا ثالث سنوات لقيمة التجارة أبسعار عام  الدويل.

 (.2020مايو/أاير  حساابت منظمة األغذية والزراعة ابستخدام بياانت قاعدة البياانت اإلحصائية لتجارة السلع األساسية )مت االطالع عليها يف املصدر:

ا إىل جنب مع الزايدات يف دخل الفرد يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء، ولقد أاثرت هذه العوامل، جنب   -9
ا ابالجتاهات الدميغرافية، مثل التوّسع احلضري، اليت توّلد ويرتبط منو الدخل أيض    يف جمال األغذية والزراعة.ا جتاراي  توّسع  

وكلما أحرزت البلدان  أساليب حياة جديدة وتغرّيات يف األمناط الغذائية، األمر الذي يؤثر ابلتايل على التجارة واألسواق.
وتنعكس  ا من اللحوم ومنتجات األلبان والفاكهة واخلضار.غذية األساسية ومزيد  ا أقل من األتقدما، استهلك الناس قدر  

  (.2هذه التغرّيات يف األمناط الغذائية على أمناط التجارة الدولية )الشكل 

 الصادرات اتدالوار 

 يف املائة

 الدخل الدخل

من  توسطم مرتفع
 رحية العلياالش

من  توسطم
من  توسطم مرتفع منخفض رحية الدنياالش

من  توسطم رحية العلياالش
 رحية الدنياالش

 منخفض
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البلدان يف جمموعات تصّنف ) 2018-1995األغذية يف فرتة  اتالصادرات والواردات حبسب جمموع التغيري يف -2الشكل 
 مستوى الدخل(حبسب 

 الواردات -ابء الصادرات -ألف

 

وألغراض توضيحية، تظهر النسبة املئوية للتغيري  .2015تستند احلساابت إىل متوسطات مدهتا ثالث سنوات لقيمة التجارة أبسعار عام  مالحظة:
 األغذية. اتجمموعات البلدان املصّنفة حبسب مستوى الدخل، يف شريط واحد حبسب جمموع كل جمموعة منل 2018إىل عام  1995من عام 

  جمموعات األغذية. داخلوال ميكن إضافة النسب املئوية للتغيري 
ا يف مايو/أاير حساابت منظمة األغذية والزراعة ابستخدام بياانت قاعدة البياانت اإلحصائية لتجارة السلع األساسية )مت االطالع عليه املصدر:

2020.) 

ويؤدي تفضيل  ولقد أثر على أسواق األغذية احمللية. ،بوترية سريعة يف البلدان النامية وحيدث التوّسع احلضري -10
املستهلكني للسهولة، وجودة األغذية، والسالمة، إىل تنسيق عمودي أقوى لسالسل القيمة الغذائية وإىل بروز املتاجر 

زادت مبيعات سالسل املتاجر الكربى الرئيسية عشرة أضعاف يف بلدان يف آسيا وأمريكا ، 2018وحبلول عام  الكربى.
أن يتسوق املستهلكون  امن األرجح أيض  ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،  الالتينية والبحر الكارييب مقارنة ببداية القرن.

  لهم على تناول الطعام خارج املنزل.يف املناطق احلضرية يف املتاجر الكربى وأن ينفقوا حصة أكرب من دخ
أدت التطورات يف التكنولوجيا الرقمية إىل حتسني التواصل بني الناس، كما أهنا ترتك أثرا  عميقا  لقد و  -11

ا يؤثر بدوره على تفضيالت املستهلكني  ثقافي  من انحية الطلب، حيدث حتسني التواصل تقاراب  ف االقتصادات واجملتمعات. على
تنسيق عملياهتم من نهم ميكّ األمر الذي على املزارعني والشركات التواصل،  ابت من األسهلومن انحية العرض،  لألغذية.

يف سالسل جيري ا وثلث التجارة يف األغذية والزراعة تقريب   بشكل أفضل عرب احلدود واالنضمام إىل سالسل القيمة العاملية.
يف ابدئ األمر لتجهيزها على شكل منتجات  تصّدر السلع األساسية ذلك أنل، القيمة العاملية وعرب احلدود مرّتني على األق

ويسمح النظر إىل التجارة من منظور سلسلة القيمة العاملية بتقسيم إمجايل الصادرات إىل التجارة  غذائية يعاد تصديرها.
وتشارك البلدان يف سالسل  (.3املتصلة بسلسلة القيمة العاملية والتجارة الثنائية غري املتصلة بسلسلة القيمة العاملية )الشكل 

، ومن خالل اليت جيري تصديرهاعلى املدخالت املستوردة إلنتاج السلع د عرب االعتما القيمة العاملية من خالل روابط خلفية
 .مرّة أخرى  تصدير السلع واملنتجات الغذائية اجملّهزة بشكل جزئي ملتابعة جتهيزها وتصديرهاربروابط أمامية ع
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 2015-1995إمجايل الصادرات على املستوى العاملي و)املشاركة يف( سلسلة القيمة العاملية يف فرتة  -3الشكل 

 غذية واملشروابتاأل -ابء زراعةال -ألف

 
املضافة سلسلة القيمة العاملية هي جمموع القيم املضافة اخلارجية يف خمتلف البلدان، أي مجيع القيم ذات الروابط اخللفية بصادرات ال مالحظة:

حساهبا  يا من الصادرات يف مراحل سابقة من سلسلة القيمة؛ وعلى املستوى العاملي، ميثل ذلك قيمة مضافة جير شكلت ابلفعل جزء   اليت
مرّة  سلسلة القيمة العاملية، فهي الصادرات اليت سيعاد تصديرها يف وقت الحق واليت جيري جتميعهاذات الروابط األمامية بصادرات الأما  مرتني.

 والصادرات الثنائية غري املتصلة بسلسلة القيمة العاملية هي الصادرات اليت ال تتدفق عرب سالسل القيمة العاملية. أخرى يف خمتلف البلدان.
والصادرات الصادرات ذات الروابط اخللفية واألمامية إىل املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية؛ وتضاف الصادرات ذات الروابط األمامية  وتضاف

 ويساوي جمموع العناصر الثالثة إمجايل الصادرات. غري املتصلة بسلسلة القيمة العاملية إىل القيمة املضافة احمللية اجملمعة يف خمتلف البلدان.
 لالطالع على التعريفات الواردة يف التقرير. 1-2اإلطار  أنظر

 2020 رون،وآخ Dellinkحتليل منظمة األغذية والزراعة أجراه  املصدر:

 .2008وتوقف تطور التجارة الدولية وسالسل القيمة الزراعية والغذائية العاملية من جراء األزمة املالية يف عام  -12
، شهدت 2020ويف القسم األول من عام  حينها، أثّر تباطؤ االقتصاد العاملي على التجارة وسالسل القيمة العاملية. ومنذ

والقيود اليت فرضت على حركة األشخاص  19-أخرى حتدايت كبرية بسبب تفشي جائحة كوفيداألسواق احمللية والعاملية مرّة 
ومن املتوقع أن تؤثر اجلائحة وانعكاساهتا على االقتصاد العاملي، على التجارة بشكل  .ئهاوالسفر الدويل من أجل احتوا

، أشارت منظمة التجارة العاملية إىل أن التجارة العاملية يف البضائع سترتاجع بنسبة ترتاوح 2020ويف أبريل/نيسان  ملحوظ.
وابلرغم من أن عدم اليقني حييط  .19-يف املائة بسبب تعّطل األنشطة االقتصادية من جراء جائحة كوفيد 32و 13بني 

إىل أن حجم التجارة العاملية  2020 أكتوبر/تشرين الثاين بعملية التعايف، أشارت التوقعات املنقحة ملنظمة التجارة العاملية يف
 .2020يف املائة يف عام  9.2يف البضائع سيرتاجع بنسبة 

وتسند احلكومات والقطاع اخلاص أولوية عالية للمحافظة على عمل سالسل القيمة الغذائية وسط القيود املفروضة  -13
إنتاج األغذية ابملراكز احلضرية من خالل قنوات خاصة ختضع لتدابري  بذل اجلهود لربط مناطقونتيجة لذلك، تُ  على احلركة.

السالمة، مثل الفحوصات والتباعد اجلسدي وغريها من املمارسات الصحية، لتسريع وترية تسليم األغذية املغذية والقابلة 
البلدان الرئيسية املصّدرة  وعلى املستوى العاملي، اتفق واضعو السياسات يف العديد من للتلف إىل السكان املتضررين.

غري مربرة من قبيل حظر التصدير،  جتارية تقيديّة لألغذية، مثل البلدان األعضاء يف جمموعة العشرين، على عدم فرض تدابري
لضمان استمرار التجارة يف نقل املنتجات الغذائية والزراعية من مناطق الفائض إىل مناطق العجز، ما يعزز ابلتايل حتقيق 

  ن الغذائي يف العامل.األم
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 سالسل القيمة العاملية ميكنها أن تساهم يف حتقيق النمو القتصادي -ااثلثا 

وهي تفكك عملية اإلنتاج  ا من التجارة يف األغذية والزراعة.ا مهم  لقد أصبحت سالسل القيمة العاملية جزء   -14
للمزارعني والشركات يف البلدان النامية  ويسمح ذلك مراحل وحول العامل لتحقيق مكاسب على مستوى الكفاءة. إىل

ولدى املزارعني والشركات  ابلتغّلب على أوجه القصور النامجة عن عدم وجود قطاع أغذية حملي متطّور وموّجه حنو التصدير.
تاروهنا خيارات أكثر لالنضمام إىل األسواق العاملية وميكنهم االستفادة على حنو أفضل من ميزهتم املقارنة يف أي مرحلة خي

  من مراحل سلسلة القيمة.
 يف الزراعة(. التباينهذا  4ا بني البلدان )يظهر الشكل ا كبري  وتتباين معدالت املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية تباين   -15

 عاملية.وهناك ابلتايل احتمال أكرب أن تشارك يف سلسلة القيمة ال ،ومتيل البلدان الصغرية إىل ممارسة التجارة على حنو أكرب
ا على التجارة ذلك أن اقتصاداهتا تفتقر إىل احلجم ومتيل ا نسبي  ا أن البلدان الصغرية أكثر انفتاح  وميكن أن يظهر ذلك أيض  

مناطق التجارة احلرّة  بسببا املعدالت العالية للمشاركة يف سلسلة القيمة العاملية أيض   ظهروت ا.إىل أن تكون أقل تنوع  
 (.4، الشكل مثال   يف أورواب كما هي احلالبني املوقعني )تعزز التجارة  اليت

 2015املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية يف الزراعة يف عام  تمعّدال -4الشكل 

 

 
 إمجايل الصادرات. من جمموع الروابط اخللفية واألمامية بسلسلة القيمة العاملية كنسبة ياملشاركة يف سلسلة القيمة العاملية ه تمعّدال مالحظة:

 لالطالع على التعريفات. 1-2أنظر اإلطار 
  .2020وآخرون،  Dellinkحتليل منظمة األغذية والزراعة أجراه  املصدر:

 وتبنّي األدلة الناشئة أن املشاركة يف سالسل القيمة ميكنها أن تعود بفائدة أكرب على النمو واإلنتاجية من التجارة -16
ويف قطاعي الزراعة واألغذية واملشروابت، متيل البلدان اليت تشهد  (.5غري املتصلة بسلسلة القيمة العاملية )الشكل  الثنائية

 .متوسط منو أعلى يف القيمة املضافة إىل تسجيل منو أكرب يف مستوايت املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية
وبفضل التنسيق األفضل،  لتحقيق النمو يف البلدان النامية.ا وميكن أن متثل سالسل القيمة العاملية سبيال  مهم   -17

ميكن لسالسل القيمة العاملية أن تزيد آاثر التجارة الدولية على النمو، ال سيما اآلاثر غري املباشرة للتكنولوجيا واملعارف 
القصري، ميكن أن تؤدي زايدة  ويف املتوسط، ويف األجل تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية وحتسني فرص العمل ورفع املداخيل. اليت

 ا يف إنتاجية اليد العاملة.يف املائة تقريب   1.2إىل زايدة قدرها  للزراعة شاركة يف سلسلة القيمة العامليةامليف املائة يف  10بنسبة 
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أن يعود بفوائد ا إىل آاثر إجيابية مستدامة وطويلة األجل على اإلنتاجية، األمر الذي ميكنه ويرتجم هذا األثر املباشر أيض  
 كبرية على البلدان النامية.

تصّنف ) 2015و 1995سلسلة القيمة العاملية بني عامي  يف شاركةاملالعالقة بني منو القيمة املضافة ومنو  -5الشكل 
 البلدان يف جمموعات حبسب مستوى الدخل(

 غذية واملشروابتاأل -ابء زراعةال -ألف

 
وتعكس القيمة املضافة إمجايل القيمة املضافة  القيمة العاملية منوا  يف مستوايت املشاركة وليس يف معدالهتا.تعكس املشاركة يف سلسلة  مالحظة:

  .2015و 1995وتعكس معدالت النمو متوسط معدالت النمو السنوي بني عامي  القطاعية يف اإلنتاج.
  .2020وآخرون،  Dellink املصدر:

واملنتجات تعرب احلدود  خمتلفةذلك أن سالسل القيمة العاملية متّر عرب بلدان وتكتسي سياسات التجارة أمهية ابلغة  -18
وميكن لتقليل احلواجز التجارية وتدنيها أن يساعدا على تعزيز سالسل القيمة  مرّات عديدة وُتدفع التعريفات على كل منها.

سلسلة معّينة من سالسل القيمة العاملية،  خفضة على الواردات، على امتدادنميكن أن تؤدي التعريفات املكما  العاملية.
زايدة الواردات من املدخالت واملنتجات الوسيطة، األمر الذي من شأنه أن حيّفز اإلنتاج والصادرات ويفضي  إىل
 مكاسب كبرية يف اإلنتاجية والعمالة واملداخيل. إىل
ا غري مباشرة مهمة من خالل نقل ا آاثر  وميكن لفتح األسواق العاملية وتعزيز سالسل القيمة العاملية أن يوّلد -19

ومع ذلك، فإنه من الضروري اعتماد سياسات تكميلية لرتمجة هذه اآلاثر إىل مكاسب طويل األجل  التكنولوجيا والدراية.
هارات، بغية دعم القدرة على املنافسة، وتشمل هذه السياسات مثال  التدابري اليت حتّسن احلوكمة والبنية التحتية، وترتقي ابمل

ولكن هناك خماوف بشأن اآلاثر القصري األجل النفتاح التجارة، ال سيما على توزيع  وتزيل أوجه اجلمود يف أسواق العمل.
  الدخل وعدم املساواة.

وميكن للتعريفات  ا يف تعزيز التجارة يف سلسلة القيمة العاملية.ا أساسي  ا دور  وتؤدي اتفاقات التجارة اإلقليمية أيض   -20
وميكن للتغطية اليت توفرها  أن تعزز التنسيق العمودي وسالسل القيمة. على هذه االتفاقات بني املوقّعني نخفضةامل

، ذلك أن حصة كبرية من قيمة العاملية االتفاقات لقطاعات اقتصادية عديدة أن تقوي سالسل القيمة الزراعية والغذائية هذه
املائة  يف 38وعلى سبيل املثال، أييت حوايل  ات أخرى غري قطاع األغذية أو الزراعة.الصادرات الزراعية والغذائية أتيت من قطاع

 من القيمة املضافة يف الصادرات الغذائية يف العامل من اخلدمات املستوردة.  
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املعايري،  أن توائما تتعّلق بسياسة املنافسة أو ا بنود  وميكن أن تتضمن اتفاقات التجارة اإلقليمية أيض   -21
وعلى الرغم من أن الكثريين ينظرون  يؤدي إىل إصالح السياسات وارتفاع مستوايت التكامل بني املوقّعني. الذي األمر

الرتكيز املتزايد على التجارة اإلقليمية  استكمالجيب فإنه هذه االتفاقات على أهنا ركائز أساسية للنظام التجاري العاملي،  إىل
أجل املسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي يف البلدان، كتلك الواقعة يف أفريقيا جنوب  بتعزيز التجارة املتعددة األطراف من

ويستدعي ذلك بذل اجلهود  الصحراء الكربى، اليت متارس التجارة يف غالب األحيان مع شركاء عامليني وليس إقليميني.
  ا التجارة املتعددة األطراف.تعزز أيض   اليت
بيئية  آاثر، شأهنا شأن مجيع األنشطة االقتصادية، العاملية املشاركة يف سلسلة القيمةوميكن أن ترتتب عن زايدة  -22

فمن جهة، تعزز سالسل القيمة العاملية حتقيق النمو؛ ومن جهة أخرى، قد ال تؤدي ابلضرورة إىل إدارة املوارد  إجيابية وسلبية.
زايدة إنتاج احملاصيل للتصدير نتيجة النفتاح التجارة، وعلى سبيل املثال، هناك خماوف من أن  الطبيعية على حنو أفضل.

ولكن ميكن لسالسل القيمة العاملية املّتسقة مع أهداف التنمية املستدامة مثال  من خالل  ا إلزالة الغاابت.تشكل عامال  حمرّك  
قت نفسه اإلنتاجية ومنو الدخل التقّيد ابللوائح واملعايري، أن تنشر التكنولوجيات واملمارسات املستدامة وأن تعزز يف الو 

 ابلتايل، ال بد من بذل جهود متواصلة إلضاف الطابع املستدام على التجارة. خمتلف البلدان. يف
ر سالسل القيمة الزراعية والغذائية وما حلقها من تباطؤ اقتصادي إىل توقف تطوّ  2008وأدت األزمة املالية لعام  -23

وما يرتتب عنها من آاثر على االقتصاد العاملي، على إمكاانت سالسل  19-كوفيد  ومن املتوقع أن تؤثر جائحة العاملية.
نشر لوتشّجع سالسل القيمة العاملية الروابط التجارية اليت تؤدي دور قنوات  النمو العامليني.و التجارة جمال القيمة العاملية يف 

ومع قيام  .هاآاثر و أن تنقل الصدمات االقتصادية التكنولوجيا واملعارف خالل فرتات النمو االقتصادي، وميكنها كذلك 
الشركات مبعاجلة املقايضات بني الكفاءة والقدرة على الصمود يف وجه التباطؤ االقتصادي، ميكنها أن تنتهج عملية إلضفاء 

 بذلك.  األغذية اليت تسمح يف ما خيص إىل بلدان املنشأ األنشطة الطابع احمللي على إنتاج األغذية من خالل إعادة 
وميكن ملثل هذه االسرتاتيجيات أن تقّوض زايدات الكفاءة املتصلة ابمليزة املقارنة وأن ترفع أسعار األغذية احمللية،  -24

ويعد االعتماد على األغذية والزراعة املتأتية من مصادر حملية ومتعددة  وهذا أمر غري مرغوب فيه يف أوقات اخنفاض الدخل.
  درة على الصمود يف وجه انعدام األمن الغذائي واالنكماش االقتصادي.قشكال المن حول العامل، شكال  من أ

عوض ا  ا دوليني وتنسيق  تعاوان   19-وجائحة كوفيد 2008وتطلب الصدمات العاملية من قبيل األزمة املالية لعام  -25
توّفر  ابلتايل، البلدان يف الوقت نفسه.ال سيما عندما ال تظهر اآلاثر يف مجيع  تدابري تعزز االكتفاء الذايت من األغذية، عن

-ويف سياق جائحة كوفيد على الصمود. التجارة سبيال  فعاال  لتحسني إدارة املخاطر الناشئة عن الصدمات وزايدة القدرة
ود مبنافع للجهود الرامية إىل التقليل من اختالالت سالسل القيمة العاملية وتعزيز التجارة الزراعية والغذائية أن تع ، ميكن19

  .على السواء قصرية وطويلة األجل

 إشراك املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يف سالسل القيمة أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة -ارابعا 

البلدان ويف ما  ضمنإن العالقة بني التجارة والنمو عالقة معّقدة، ولقد كانت أتثريات العوملة على توزيع الدخل  -26
 ومع اتساع التجارة، استفادت مجيع البلدان وشهد العديد منها معدالت منو سريعة. بينها موضع نقاش لفرتة طويلة.

من جهة  والناشئةاملتقدمة  واالقتصادات من جهة يف الوقت نفسه، اتسعت اهلوة بني البلدان النامية املنخفضة الدخل ولكن
  .أخرى
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تتمثل واحدة من القضااي املهمة يف الزراعة يف كيفية إدماج املزارعني أصحاب احليازات الصغرية وعلى سبيل املثال،  -27
ا يف البلدان النامية ببيع املنتجات وشرائها ويقوم مجيع املزارعني تقريب   يف األسواق العاملية واحمللية وإشراكهم يف عملية التنمية.

 ا وتكاليف املعامالت مرتفعة يف املناطق الريفية.ون أداء األسواق ضعيف  ولكن يف الكثري من األحيان، يك من األسواق.
وابلنسبة إىل الكثريين، فإن األسواق،  ويعاين العديد من املزارعني أصحاب احليازات الصغرية من معدالت تسويق منخفضة.

ذلك تداعيات مهمة على األمن رتتب عن تو  كتلك اخلاصة ابلتأمني واالئتمان، ال تؤدي مهمتها وهي غائبة ابلكامل.
  الغذائي، وسبل العيش، والتنمية.

من خمتلف أحجام املزارع يف غاان ومالوي وأوغندا وفييت انم واملتأيت حصة اإلنتاج األسري املباع يف األسواق  -6الشكل 
 )شرائح مخسية(

 
 التايل: ملف البياانت عن أصحاب احليازات الصغرية، منظمة األغذية والزراعة )متاح على املوقع  املصدر:

 http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/farm-size/en/).  ولقد مت مجع البياانت من دراسات قياس
 (.2008، فييت انم 2012، أوغندا 2011، مالوي 2013املستوايت املعيشية )غاان 

إىل  مساحتهاصل توعلى سبيل املثال، يف غاان، تقوم املزارع الصغرية يف أسفل توزيع أحجام املزارع واليت  -28
ا اليت تنتمي إىل شرحية العشرين وابلنسبة إىل املزارع األكرب حجم   يف املائة من إنتاجها يف األسواق. 35، ببيع اتهكتار  0.4

هكتار، فإن معدل املشاركة يف السوق تتجاوز  6.2 مساحتهاتخطى تحجام واليت األاملزارع اليت تتصدر توزيع  يف املائة من
يف السوق منطا  مماثال  ولكنها أعلى بكثري ابلنسبة إىل مجيع أحجام  فييت انم، تتبع معدالت املشاركة ويف املائة. يف 50

 املزارع، ما يشري إىل أن املزارعني يف البالد يتكبدون تكاليف معامالت متدنية مقارنة ابألسر الزراعية يف مالوي وأوغندا.
األغذية وسالمتها، أن يزيد وميكن لربوز سالسل القيمة العاملية وما تفرضه من متطلبات صارمة من حيث جودة  -29

وتواجه املزارعات مساوئ أكرب مما يواجهه أقراهنن الذكور ألن إمكانية حصوهلن  من هتميش أصحاب احليازات الصغرية.
على األصول ورأس املال االجتماعي هي أقل، ويعد نوع اجلنس عامال  من العوامل اليت حتدد النطاق الواسع من معدالت 

ويف العديد  وتوّلد األسر اليت تعيلها النساء دخال  أقل بكثري من اليت يعيلها الرجال. يف البلدان النامية. املشاركة يف السوق
 من البلدان، تشارك األسر اليت تعيلها النساء يف األسواق بدرجة أقل بكثري من األسر اليت يعيلها الرجال.

ن األسواق من االزدهار وتشمل مثال  حتسني البنية ومن الضروري اعتماد سياسات واسعة النطاق لتهيئة بيئة متكّ  -30
وابإلضافة إىل هذه السياسات، ميكن لنماذج األعمال  التحتية واخلدمات يف املناطق الريفية، والتعليم، والتكنولوجيا املنتجة.

http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/farm-size/en/
http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/farm-size/en/
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أن تساعد املزارعني الشاملة مثل الزراعة التعاقدية، واليت حيركها القطاع اخلاص وتدعمها احلكومات واجملتمع املدين، 
  ا.االندماج يف سالسل القيمة احلديثة واألكثر تعقيد   على
اليت يواجهها املزارعون  العديدةا الربامج املتعددة األوجه اليت تعاجل يف آن واحد القيود وتشمل احللول املبتكرة أيض   -31

الزراعة التعاقدية أن تستبق إخفاقات السوق وعلى سبيل املثال، ميكن خلطط  يف جمال التسويق والتكنولوجيا والتمويل.
وميكن أن تساهم  املتصلة مبخاطر األسعار والوصول إىل املدخالت املنتجة واالئتمان والتكنولوجيا واملعارف، وأن تتفاداها.

 الزراعة التحليالت إىل أن املشاركة يف وتشري هذه اخلطط يف حتسني اإلنتاجية، وزايدة معدالت التسويق، ورفع املداخيل.
وعلى الرغم من أنه ابستطاعة الزراعة التعاقدية  يف املائة. 50التعاقدية قد تؤدي إىل ارتفاع دخل املزرعة بنسبة تصل إىل 

متباينة حتّسن الوصول إىل سالسل القيمة وأن توّلد املنافع للعديد من أصحاب احليازات الصغرية، قد تكون النتائج  أن
 .  حد كبري إىل
ا، لتفشل ابلتايل يف معاجلة مشاكل عدم تستبعد اخلطط التعاقدية املزارعني أصحاب احليازات الصغرية جد  قد و  -32

ا النتكاسات وقد تفشل يف الكثري من األحيان بسبب معدالت وتتعّرض اخلطط التعاقدية أيض   املساواة بشكل مالئم.
ون منها رمبا بسبب الصعوابت اليت يواجهوهنا يف تلبية االنسحاب العالية، ذلك أن املزارعني يدخلون يف العقود وخيرج

ضرورية  وإن املشاركة املستمرة متطلبات اجلودة أو ألن املشاركة يف هذه العقود مل تكن مرحبة مقارنة ابألنشطة البديلة.
التنمية إذ أن اآلاثر اإلجيابية للزراعة التعاقدية على املزارعني تكون أكرب  حتقيق تساهم األسواق وسالسل القيمة يف لكي

ا بكثري عندما تكون املشاركة مستدامة، ذلك أن االستثمارات يف األصول املنتجة والتكنولوجيات واملعارف تستغرق وقت  
 لتحقيق املنافع.

ا نتائج بيئية رتتب عنها أيض  تبل العيش، ولكن قد وميكن أن تؤدي زايدة التسويق والتجارة إىل حتّسن املداخيل وس -33
ة، إىل تلّوث املياه فقد يؤدي تكثيف اإلنتاج الزراعي لغرض التصدير، والذي حيّفزه انفتاح التجارة والعومل ها.فيغري مرغوب 

كامله من حيث مثال  وتفرض هذه النتائج تكاليف على اجملتمع ب وزايدة انبعااثت غازات الدفيئة وفقدان التنوع البيولوجي.
 وتراجع تلقيح احملاصيل.   ،واالحرتار العاملي ،تدين جودة املياه

وعلى سبيل املثال، ميكن للضرائب  ومتلك احلكومات جمموعة من األدوات السياساتية ملعاجلة مثل هذه التكاليف. -34
السياسات العامة، هناك آليات ميكنها  إىل جانبو  أن تدفع األسواق إىل مراعاة خمتلف التكاليف البيئية املرتتبة على اجملتمع.

أن تؤثر على األسواق ملواءمة التطلعات اخلاصة مع التطلعات العامة واملسامهة ابلتايل يف حتقيق التنمية املستدامة، ال سيما 
 يف سياق سالسل القيمة العاملية.

ا لألغذية املنتجة اهنا أن ختلق أسواق  وعندما تقرتن سالسل القيمة خبطط إصدار شهادات االستدامة، يصبح إبمك -35
ا على أساليب اإلنتاج يف ما يتعّلق مثال  ابحرتام حقوق اإلنسان األساسية؛ معايري االستدامة شروط   ضعوت بطريقة مستدامة.

اليت ميكنها أن تدير  املختلفة املمارسات الزراعيةو وصحة العمال وسالمتهم؛ ودفع أسعار عادلة للمزارعني مقابل منتجاهتم؛ 
 املوارد الطبيعية على حنو أفضل وأن حتد من اآلاثر البيئية السلبية.

وعلى سبيل املثال، يف نيكاراغوا، أظهرت مزارع النب اليت متتثل جملموعة من معايري االستدامة )مبا فيها ممارسات  -36
والتجارة العادلة، والزراعة العضوية، والتحالف من أجل الغاابت املطرية، ومناطق  ،(.C.A.F.E)النب وإنصاف املزارعني 
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ومشل ذلك زايدة خمزوانت الكربون يف األشجار املستخدمة إلنتاج النب يف الظل،  1ا يف األداء البيئي.التجارة العاملية( حتسن  
  استخدام األمسدة العضوية.وحتّسن املمارسات الرامية إىل صون الرتبة وإعادة تدوير لب النب، و 

ففي أوغندا، تشري البياانت  ا يف حتقيق نتائج اجتماعية أفضل.ساهم إصدار شهادات االستدامة أيض  يوميكن أن  -37
يف املائة  146من مزارعي النب أصحاب احليازات الصغرية إىل أن األسر املعتمدة إلنتاج منتجات التجارة العادلة أنفقت 

 األطفال وأبقتهم لفرتة أطول يف املدرسة مقارنة ابألسر غري املعتمدة.أكثر على تعليم 
املنتجات العالية القيمة ذات الروابط القائمة  يفمعايري االستدامة أمهية متزايدة يف األسواق العاملية، ال مسيا  تكتسيو  -38

ة ملعايري االستدامة إىل زايدات يف حصة ولقد أدى تزايد طلب املستهلكني على املنتجات املطابق مع سالسل القيمة العاملية.
شهادة  على حائزةيف العامل وإن حوايل ربع املساحات املزروعة ابلنب والكاكاو  االستدامة. ةاألراضي الزراعية احلائزة على شهاد

وما يعود به ذلك جل توفري املعلومات عن كيفية إنتاج األغذية أوميكن لتسخري آلية السوق من  عايري االستدامة.مل المتثاهلا
 من منافع على البيئة واجملتمع، أن يعاجل املقايضات بني األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  

 األثر التحّويل للتكنولوجيات الرقمية على األسواق -اخامسا 

ويقوم اعتماد  من املزرعة إىل املائدة. ،حُتِدث التكنولوجيات الرقمية حتواّلت سريعة يف مجيع مراحل سلسلة القيمة -39
ويف الوقت نفسه، ميكن أن تتسبب  املوارد. ادخارو  ،وتوليد مصادر جديدة للدخل ،التكنولوجيات الرقمية بتحسني الكفاءة

 هذه التكنولوجيات ابالختالالت حيث إهنا تؤدي إىل تعديل أنشطة سلسلة القيمة ومنتجاهتا أو تنحيتها.  
عة، تساعد تطبيقات التكنولوجيا الرقمية على معاجلة إخفاقات السوق وتسّهل إشراك املزارعني ر املز وعلى مستوى  -40

ولقد عززت التحسينات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  يف سالسل القيمة عرب خفض تكاليف املعلومات واملعامالت.
، 2020 ويف عام جار واملستهلكني يف خمتلف األقاليم والبلدان.تطّور سالسل القيمة العاملية عرب ربط املزارعني بشكل فعال ابلت

وتشري التقديرات إىل أن حصة  قدرة التكنولوجيات الرقمية على حتسني عمل أسواق األغذية. 19-كشفت جائحة كوفيد
يف املائة من إمجايل مشرتايت األغذية ابلتجزئة  38إىل  11السوق اإللكرتونية يف مجهورية الصني الشعبية زادت من 

  .2020فرباير/شباط  يف
فجوة رقمية  يوجدوعلى الرغم من انتشار التكنولوجيات الرقمية بوترية سريعة خالل العقود الثالثة األخرية،  -41
يف املناطق من األسر املائة فقط يف  10ويف املتوسط، لدى  املناطق احلضرية والريفية، وبني البلدان، وبني الرجال والنساء. بني

وإلشراك اجلميع يف االقتصاد الرقمي، هناك حاجة إىل الشراكات الفعالة  الريفية يف أفريقيا إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت.
من أجل حتسني وذلك واالتساق يف جمال السياسات،  ،واللوائح املناسبة حلشد القطاع اخلاص ،بني القطاعني العام واخلاص

  بنية التحتية واملهارات الرقمية يف املناطق الريفية يف البلدان النامية.ال
ا إىل العامل الرقمي حيث إن النساء الريفيات هن األقل قدرة على الوصول ومتتد التفاواتت القائمة بني اجلنسني أيض   -42

يف املائة  58يف املائة من النساء حول العامل مقارنة بنسبة  48 ـوتتوافر إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت ل إىل اإلنرتنت.
  الرجال. من

                                                      
أنظر   (C.A.F.E.)ملزيد من املعلومات عن ممارسات النب وإنصاف املزارعني   1

programs-loan-support/farmer-https://www.starbucks.com/responsibility/community/farmer وعن التجارة العادلة أنظر ،
https://www.fairtrade.net وعن التحالف من أجل الغاابت املطرية أنظر ،alliance.org-https://www.rainforest وعن مناطق التجارة العاملية ،

  .https://utz.orgأنظر 

https://www.starbucks.com/responsibility/community/farmer-support/farmer-loan-programs
https://www.fairtrade.net/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://utz.org/
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وتسجل الدامنرك أعلى معدل اتصال  أفضل ابإلنرتنت. متصلة بشكلاملناطق الريفية يف البلدان املتقدمة  إنو  -43
م وجود أي فجوة بينهم يف املائة من النساء والرجال يف املناطق الريفية ابستخدام اإلنرتنت وعد 97إلكرتوين مع قيام 

يف املائة  15 فتفيد التقارير أبن ويف البلدان النامية، هناك فجوة كبرية بني املناطق احلضرية والريفية. املناطق احلضرية. يف
ويف النيجر،  يف املائة منهن يف املناطق احلضرية. 53اإلنرتنت مقارنة حبوايل  يتسخدمن يف بوليفيا النساء يف املناطق الريفية من

 ستخدمن اإلنرتنت.ييف املائة من النساء الريفيات فقط  0.6فإن 
 

يف بلدان خمتارة حبسب نوع اجلنس يف املناطق احلضرية والريفية ألفراد الذين استخدموا اإلنرتنت النسبة املئوية ل -7الشكل 
  2018يف عام 

 
 أو آخر سنة تتوافر بشأهنا. 2018وترجع البياانت إىل عام  تتعّلق هذه األرقام ابألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت من أي موقع كان. مالحظة:

 International Telecommunication Union (ITU). 2019. Yearbook of Statistics: Telecommunication/ICT Indicators: املصدر

2009–2018. Statistical Reports. Geneva, ITU. 

ومن الرسائل النصية املرسلة بواسطة خدمة الرسائل القصرية على اهلواتف احملمولة إىل منصات التجارة اإللكرتونية  -44
املعلومات وتعزيز وتكنولوجيا السجالت املوّزعة، تؤدي التطبيقات الرقمية إىل خفض تكاليف املعامالت وحتسني تدفق 

املطابقة الفعالة بني املزارعني والتجار واملستهلكني، األمر الذي يفضي إىل زايدة إمكانية الوصول إىل السوق وحتسني النتائج 
 احملققة من حيث الدخل والرفاه.

األرض وتقدير وميكن لالبتكارات الرقمية يف جمال رصد  ا.ويشهد الوصول إىل االئتمان والتأمني ثورة هو أيض   -45
هطول األمطار بواسطة األقمار االصطناعية واالستشعار عن بُعد، املقرتنة ابلبياانت املوقعية وتكنولوجيا قواعد البياانت 

ماليني  ومن شأن ذلك أن يساعد على الوصول إىل التسلسلية أن تدعم برامج التأمني القائم على مؤشر الطقس بتكلفة أقل.
  زات الصغرية الذين اعترب الكثريون منهم يف السابق غري قابلني للتأمني.املزارعني أصحاب احليا

وميكن لآلاثر التحّولية املرتتبة عن االبتكارات الرقمية أن تدعم حتقيق جمموعة من النتائج على مستوى  -46
افع اقتصادية واجتماعية سواق الزراعية والغذائية أن توّلد منألمن شأن تطبيقات التكنولوجيا الرقمية اخلاصة ابو  األسواق.

 الرجال الريفيون الريفيات النساء الرجال احلضريون احلضرايت النساء
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وعلى سبيل املثال، تشجع التكنولوجيات الرقمية  وبيئية كبرية وأن تسرّع التقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
  االندماج املايل إذ تتيح للمؤسسات املالية الدخول إىل األسواق الريفية من دون حتّمل كلفة وجودها املادي فيها.

ونتيجة  منصات التجارة اإللكرتونية حوافز لتعليم الشباب والنساء ليبقوا يف املناطق الريفية أو يعودوا إليها.وتوفّر  -47
وميكن لتكنولوجيا قواعد  لذلك، ميكن هلذه املنصات أن حتّول املناطق الريفية إىل أماكن جّذابة يصلح العيش والعمل فيها.

شأن  ومن إمكانية تتبع األغذية على طول سلسلة القيمة. ابلتايل أن تدعمو الشفافية، البياانت التسلسلية أن تبين الثقة وتعزز 
ذلك أن يدعم تنفيذ معايري االستدامة والتوسيم الذي يوفّر املعلومات للمستهلكني بشأن األبعاد البيئية واالجتماعية 

    لإلنتاج.
وعلى سبيل املثال، أاثرت القضااي املتصلة مبلكية  ا على خماطر وحتدايت.وتنطوي التكنولوجيات الرقمية أيض   -48

ولكن ميكن ملعاجلة  البياانت اليت يتم مجعها من خالل التكنولوجيات الرقمية يف املزارع، خماوف كبرية.واستخدام 
، ا على عوامل اإلنتاج وقيمتهاوتؤثر التكنولوجيا أيض   املخاوف أن تواصل تشجيع اعتماد التكنولوجيا الرقمية. هذه
ا إىل احنرافات عن نتائج املنافسة يف األسواق، وقد تؤدي التكنولوجيات الرقمية أيض   الطلب على اليد العاملة واألجور. مثل

  األمر الذي يؤثر على األسعار أو الكميات، وابلتايل على الرفاه.
ويدل اإلقرار  الزراعية والغذائية.سواق األوال بد من إجراء مزيد من التحليل لقدرة التكنولوجيا على التأثري على  -49

هبذه القضااي على احلاجة إىل حتسني التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وحتقيق توافق يف اآلراء بشأن أفضل املمارسات 
   اليت ميكنها تشكيل إطار تنظيمي يكون من شأنه تعظيم منافع التكنولوجيا الرقمية وتقليص املخاطر ذات الصلة.


