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 السلع مشكالت جلنة
 والسبعونالدورة الرابعة 

 2021 آذار/مارس 10-12

 حالة أسواق السلع الزراعيةتقرير املواضيع الرئيسية لإلصدار املقبل من 
  

 وجزملا
على مواءمة دورة إنتاج التقرير الرئيســي  2016وافقت جلنة مشــكالت الســلع (اللجنة) يف دورهتا احلادية والســبعني عام 

ع يف مناقشـة املوضـوع الرئيسـي هلذا مع دورة اجتماعات اللجنة،  حالة أسـواق السـلع الزراعيةللمنظمة،  وأوصـت ابلتوسـّ
إلصــدار املقبل من يف ا ُحيتمل إدراجها اليت رئيســيةالواضــيع املذه الوثيقة . وتعرض هالتقرير خالل الدورات املقبلة للجنة

 .2022عام  يف الذي سيصدرتقرير ال

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
لكي ، 2022لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةتقرير  إدراجها يف املواضيع الرئيسية املقرتح مناقشةاللجنة مدعّوة إىل إّن 

 .ا بشأ�اويتخذ قرارً مبزيد من التعمق ينظر فيها املدير العام 
 .بتعمق لنظر فيهالوقد ترغب اللجنة يف اقرتاح مواضيع رئيسية إضافية 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 جلنة مشكالت السلع ةأمان

 شعبة األسواق والتجارة 
 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتوين: 

 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 
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 مقدمة - الً أوّ 

 حالة أسواق السلع الزراعيةتقرير  )2016 أكتوبر/تشرين األول 4-6(يف دورهتا احلادية والسبعني  اللجنة �قشت -1
 اليت رئيسيةالواضيع امليف مناقشة  أبن تتوسع اللجنة، وأوصت مع دورة اجتماعات اللجنة هعلى مواءمة دورة إنتاجووافقت 

 تقرير.يف ال ُحيتمل إدراجها

على جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ  تقرير حالة أســـواق الســـلع الزراعية من 2018إصـــدار  وقد انصـــب تركيز -2
يف مناقشــات الســياســات املتعلقة ابلتكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره مة مســامهة قيّ التقرير ويقدم واألمن الغذائي. 

كما يناقش   اليت أُبرمت برعاية من منظمة التجارة العاملية. إطار اتفاق ابريس وقواعد التجارة الزراعية املتعددة األطراف يف
لتخفيف من آاثره، وحتّسن سبل عيش املزارعني السياسات اليت ميكن أن تنهض ابألمن الغذائي والتكّيف مع تغري املناخ وا

 الدورة الثانية والسبعني للجنة. قبل 2018سبتمرب/أيلول  14يف  در التقريرصوقد  .ينهعيف خمتلف أرجاء العامل يف الوقت 

وقد موضــــوع األســــواق الزراعية والتنمية املســــتدامة.  تقرير حالة أســــواق الســــلع الزراعية من 2020إصــــدار تناول و  -3
يف أســـــــواق  -االقتصـــــــادية واالجتماعية والبيئية  -لســـــــياســـــــات واآلليات النتائج املســـــــتدامة ا الســـــــبل املمكنة لتعزز نظر يف

بروز سـالسـل القيمة  خاصـةاألغذية والزراعة، على الصـعيدين العاملي واحمللي. وقد غطى التقرير القضـا� اجلديدة والناشـئة، 
املزارعني أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية يف البلدان النامية يف ســـــــالســـــــل القيمة العاملية يف األغذية والزراعة؛ ومدى مشـــــــاركة 

 2020ســــبتمرب/أيلول  23التقرير يف  صــــدروقد  واألســــواق؛ واآلاثر التحّولية املرتتبة عن التكنولوجيا الرقمية على األســــواق.
 .اافرتاضيً  حدث رفيع املستوى أثناء انعقاد

: التايل على الرابط تقرير حالة أسواق السلع الزراعيةوميكن االطالع على اإلصدارات السابقة من  -4
/http://www.fao.org/publications/soco/ar . 

يف عام  ســـــيُنشـــــرالذي  تقريرمن ال ملقبلاإلصـــــدار ا رئيســـــيني ُحيتمل إدراجهما يفهذه الوثيقة موضـــــوعني  تعرضو  -5
هذين املوضوعني الرئيسيني حول  تعقيباهتمتقدمي األعضاء  من السادةرجى ويُ  قبل الدورة اخلامسة والسبعني للجنة. 2022

يتخذ املدير العام قرارًا بشـــــــــأ�ا و  تنظر فيها األمانة لكي ذلكرغبوا يف إذا أخرى  قرتاحاتاتقدمي كما ابإلمكان   املقرتحني،
 . وقت الحقيف

 2022املواضيع الرئيسية املقرتح إدراجها يف تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  - ااثنيً 

 هتاجتار الزراعية و املنتجات أسواق و  19-كوفيدائحة  ج – ألف

إىل إغراق االقتصــــــــــــــــاد العاملي يف أســــــــــــــــوأ تباطؤ منذ احلرب العاملية  اوإجراءات احتوائه 19-أدت جائحة كوفيد -6
االنكماش االقتصادي العاملي بلوغ ىل إ 2021 كانون الثاين/يف يناير الصادرة صندوق النقد الدويل وتشري تقديراتالثانية. 
اإلمدادات ابملواد ســــــالســــــل يف  اختالالتيف حدوث  19-كوفيدتســــــبب تفشــــــي  و . يف املائة 3.5- نســــــبة 2020يف عام 
 األويل اإلنتاج األغذية والزراعة تضــــــرره من حيث جمالويواصــــــل وخلق حالة من عدم اليقني يف الســــــوق.  والغذائية الزراعية

النتشـــــــــــــــار  كما كانت.  على منتجاته الطلب النهائي لكوكذواخلدمات اللوجســــــــــــــــتية (احمللية والدولية)  والتجارة والتجهيز

http://www.fao.org/publications/soco/ar/
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والعمالة، فضـــــالً عن األمن الغذائي والتغذية يف مجيع  والدخل احمللية واإلقليمية والدولية واقاألســـــعواقب على  19-كوفيد
مليون شخص إىل  132و 83تشري التقديرات األولية ملنظمة األغذية والزراعة إىل أن الوابء قد يضيف ما بني و أحناء العامل. 

ابإلضـــــــــافة إىل اآلاثر الســـــــــلبية على األمن الغذائي، فقد أتثرت جودة النظام و  20201.صـــــــــفوف �قصـــــــــي التغذية يف عام 
والفواكه واخلضــــــــــــــروات والبيض  األلبانمنتجات األطعمة املغذية ( على اعتبار أنلفقراء إىل االغذائي، خاصــــــــــــــة ابلنســــــــــــــبة 

 كلفة من املواد الغذائية األساسية.  علىاك واللحوم) بشكل عام أواألمس

هو احتواء انتشـــــار و بشـــــكل عام  زدوجمبغرض حتقيق هدف للوابء،  للتصـــــديابري خمتلفة اختذت احلكومات تدو  -7
يف مجيع أحناء العامل جمموعة واســـــــعة من الســـــــياســـــــات ونُفذت الفريوس إلنقاذ األرواح وضـــــــمان األمن الغذائي لســـــــكا�ا. 

. ومشل ذلك إنشـــــاء األغذيةفر ضـــــمان التشـــــغيل الســـــلس لألســـــواق وتوابغية  ختص ســـــالســـــل اإلمداداتالتجارية وتدابري 
ســـالمة عن  فضـــالً ابملراكز احلضـــرية مبوجب بروتوكوالت حتمي صـــحة العمال  األغذية"قنوات خضـــراء" تربط مناطق إنتاج 

 والصـحة النباتية، وتدابري تتعلق ابلصـحة ااملنتجات حمليً تصـدير لضـمان توافر ال على مؤقتة وحمدودة اقيودً تفرض ، و األغذية
التجارة، مثل خفض التعريفات اجلمركية على الواردات، وز�دة حصــــص  لتيســــريتدابري   عنفضــــًال لتعزيز ســــالمة األغذية، 

الــدعم إىل املســــــــــــــــتوردين  رى تقــدميجاملطبقــة على األغــذيــة. كمـــا  التقنيــة ألنظمـــةلالتعريفــة اجلمركيـــة، والتخفيف املؤقــت 
ات اللوجســتية والتســويق، على ســبيل املثال، من خالل برامج املســاعدة االضــطراابت الدولية يف اخلدم تخطيلواملصــدرين 

اإلنتاج، اختلفت تدابري مساعدة املنتجني واجلهات الفاعلة األخرى يف سلسلة القيمة  ومن �حيةالشحن اجلوي.  جمال يف
املزارعني  هتدف بشــــــــكل أســــــــاســــــــي إىل محاية دخلالدخل املرتفع البلدان  فقد كانت الســــــــياســــــــات يفالبلدان.  ابختالف

قدمت بعض و الغذائية احمللية.  ألغراض املعونةاألغذية  توريدواجملهزين من خالل التحويالت والقروض املباشــــرة، وتشــــجيع 
ضبط لآليات  طّبقتموعات حمددة من املزارعني، و ملدخالت أو حتويالت مباشرة لدعم جميف جمال االبلدان النامية إعا�ت 

غذائية (تشـــمل كل من الواردات واملشـــرت�ت احمللية) لضـــمان توافر الحتياطيات الاســـعت و األســـعار، وأطلقت املخزو�ت و 
 .كاف  ا بقدرحمليً  األغذية

على  19-كوفيدعلى آاثر جائحة   تقرير حالة أســـــــــواق الســـــــــلع الزراعية من 2022 عام وُحيتمل أن يركز إصـــــــــدار -8
الســــياســــات  ســــتشــــرافاب. كما ســــيقوم التقرير ذات الصــــلة والتجارة اإلمداداتة وســــالســــل يالزراعاملواد الغذائية و أســــواق 

يف كثري من احلاالت، و وحتليل كيفية أتثريها على األســــــــــــــــواق والتجارة. للتصــــــــــــــــدي للجائحة املبتكرة اليت اعتمدهتا البلدان 
واملطابقة  من خالل تعزيز تدفق املعلومات وســــــــالســــــــل اإلمداداتســــــــهلت تطبيقات التكنولوجيا الرقمية عمليات التجارة 

من املتوقع أن يناقش التقرير جمموعة من الســــــياســــــات و الفعالة بني املزارعني والتجار واجملهزين وجتار التجزئة واملســــــتهلكني. 
يف ســــــياق الوابء واســــــتخالص الدروس  اإلمداداتأســــــواق األغذية وســــــالســــــل  داءأواالبتكارات اليت ســــــامهت يف حســــــن 
حتتوي  وقد. سـتدامةاو  أكثر إنتاجية ومرونةنظم زراعية وغذائية ع عملية التحول حنو والتوصـيات املتعلقة ابلسـياسـات لتسري

 البلدان. حولالسلع أو  حولأيًضا على دراسات حالة حمددة للتوضيح، سواء 

 

                                                   
. 2020، بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصـــــــــــحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للطفولةمنظمة األغذية والزراعة، الصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،   1

 روما، منظمة األغذية والزراعة. .حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحّية ميسورة الكلفة .2020لعام  والتغذية يف العامل حالة األمن الغذائي
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 جتارة املنتجات الزراعية والتغذية – ابء

 حولاملناقشـــات العاملية  وهي روابط تقر هبا ابلتعقيدوالتغذية  وجتارة املنتجات الزراعيةالروابط بني األغذية  تتســـم -9
ا يف إطار حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة، وحتديدً التدابري اليت من شــــــــــأ�ا ج التجارة كوســــــــــيلة مهمة لتنفيذ ُتدرَ و التنمية. 
إعالن روما يقر و . املتمثل يف القضــاء على اجلوع وعلى مجيع أشــكال ســوء التغذيةمن أهداف التنمية املســتدامة  2اهلدف 

ا يف حتقيق األهــداف  عن التغــذيــة وإطــار عمــل املؤمتر الــدويل الثــاين املعين ابلتغــذيــة أبن التجــارة ميكن أن تلعــب دورًا مهمــً
 توفري أغذيةإىل اختاذ إجراءات مهمة لضمان  2021ام لعالغذائية  للنظمقمة األمم املتحدة دعو تمن املتوقع أن و التغذوية. 

التجارة دورًا حاًمسا يف  ؤديتميكن أن و صـــــــــحة اإلنســـــــــان. و النظم الغذائية  برتابط اإلقرارللجميع، مع  يةومغذ ةوآمن يةكاف
 ستدام.على حنو م الزراعيةو  الغذائيةظم لناحتول 

نأعرب البلدان، ميكن للتجارة  األغذيةامليزة النســبية يف إنتاج  حتدد معاملالعوامل اجلغرافية واملناخية  أنّ مبا و  -10  ن حتسـّ
التغذية ابلتايل فتعزز ع نطاق اختيار املســــتهلك، التنوع الغذائي وتوســــّ  أن تزيد، و اوالقدرة على حتمل تكاليفه األغذيةتوافر 

 األفضل والنظم الغذائية الصحية. ومع ذلك، يف الوقت نفسه، ميكن أن تؤثر العوملة والتجارة على تفضيالت املستهلكني،
أتثريات  اليت هلامما قد يؤدي إىل اإلفراط يف اســتهالك املنتجات املتدنية من الناحية التغذوية الغنية ابلدهون وامللح والســكر 

تشــــــمل أهدافها تعزيز بل  ؛�درًا ما ُتصــــــاغ الســــــياســــــات الزراعية والتجارية ملعاجلة األهداف التغذويةو ســــــلبية على التغذية. 
، ومحاية األمن الغذائي وتوفري الطاقة الغذائية، وضــــــــــــــــمان ســــــــــــــــالمة الغذاء ودعم التنمية نياملزارعاإلنتاجية الزراعية ودخل 

عواقب وخيمة حمتملة على النظم الغذائية إىل خيارات الســــــــــــــــياســــــــــــــــات الزراعية والتجارية  تؤدي، ميكن أن ولذلكالريفية. 
 لسكان.اوتغذية 

على الروابط املعقدة بني التجارة  الزراعية ملنتجاتاتقرير حالة أســـــــــــواق  من 2022 عام وُحيتمل أن يركز إصـــــــــــدار -11
ســــيقدم التقرير أدلة على األبعاد املختلفة للعالقة بني التجارة والتغذية والســــياســــات، بناءً على أحدث البيا�ت و والتغذية. 

على ها وعتوافر األغذية وتن حتديد معاملدور الســــــــــــــــياســــــــــــــــات الزراعية والتجارية يف  تناوليوقد وعلى أحدث التحليالت. 
الدعم احمللي والتدابري  اليت قد يشـــــــــــهدهااملســـــــــــتويني اإلقليمي والقطري، وحتليل، على ســـــــــــبيل املثال، مدى أتثري التغيريات 

ســـياســـات املســـتهلك، مثل الضـــرائب على  موســـُتقيَّ . ملختلف األغذيةاحلدودية على الكميات والنطاق واألســـعار النســـبية 
أن حيتوي التقرير على عدد من دراســـــــات  ومن املتوقعالتغذية.  حتســـــــني، من حيث فعاليتها يف األغذيةحمتوى الســـــــكر يف 

 الغذائية. نظمارية على مؤشرات التغذية والالتج اتاحلالة اليت توضح أتثريات السياس


