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 املوجز
الطر  اليت ميكن من خالهلو ( 2022)تقرير عاو   الساااااااااااااالع ال  اع اةأسااااااااااااااوا  حاولاة من تقرير  2022عاو  تتناول  طعةاة 

اإلقل م ة لاملتةددة األطراف على حد سااواأ أت تتىاادت للت دلت اليت توا   ُنهج الللساا وسااوت التةو ية القوئمة على 
محوية األمن الغذائي إىل أت هتدف يف جمو  األغذية لال  اعة الساااا وسااااوت التةو ية على . لينعغي التنم ة املسااااتدامة ال و 

الةوملي  لالغذائي نظو  ال  اعياللتة ز قد ة  ،الع ئ ةبني األهداف االقتىااودية ل  املقويضااوتمةوجلة  يفات تسااه  ل  ،الةوملي
لتةو ة، ا ولينوقش التقرير  غراف . املتطرفة لالظواهر املنوخ ة لاجلوائحىاااراعوت اليف ل   الىااادموت، م    على الىااامود

 التةو ية. وتلب ئة الساااااااااااااا وسااااااااااااااركوهتو العلدات لاألقول  ، لحمخمتلف عرب لأمنوطهو  جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة  ل  لحي
يف املنتةوت الغذائ ة أمنوط التةو ة  ساااااااااا  مةو  إىل امل  ة النسااااااااااع ة لالساااااااااا وسااااااااااوت التةو ية لالتكول ف التةو ية تؤدي ل 

فض لميكن خلنوفع على مج ع العلدات. مبالتةو ة ةود ساات، تؤدي امل  ة النسااع ة دل هو يف السااو  الةومل ةلح نمو . لال  اع ة
 إلقل م ةاالتةو ية  االتفوقوت لإبمكوت. االقتىاااااااااااااودينمو لتكول ف التةو ة أت يشاااااااااااااةع التةو ة لال اجلمرك ة رساااااااااااااو ال
بىاااااااااااو ة  توزعآخذة يف االعتعو  أت  مكوسااااااااااا  التةو ة ساااااااااااواأ أت تساااااااااااه  هذ  الةمل ة،  حد علىاألطراف  تةددةلامل
 هنجالعتمود  ميكن، الدف ئةغوزات ، على غرا  انعةواثت اآلاث  الع ئ ة الةومل ة يف احلسااااااااااااااعوتتؤخذ لعندمو متكوفئة.  غري

 .من حدهتو التخف ف الرام ة إىل تدابريالمتةدد األطراف يف التةو ة أت يسوعد على توس ع نطو  

 اللجنة جانبمن  اختاذها املقرتح اتاإلجراء
عو   تقريراملنع قة عن سااااااااتنتو وت الاإىل  ون   مبضااااااااموت هذ  الوا قة لمنوقشاااااااات إت  اللةنة مدعوة إىل اإلحوطة علًمو 

 :ات راأاإل امل يد من نظر يف النقوط التول ة من أ   اختوذال، ل 2022
 و رجتاااوهاااوت جتاااو ة املنتةاااوت الغاااذائ اااة لال  اع اااة لاإلقرا  رلااادل  اهلاااو  الاااذي تؤديااا   ،لتطو هاااو اإلحاااوطاااة علماااً

األمن الغذائي الةوملي لتة ي  القد ة على الىااااااااااااامود يف ل   الىااااااااااااادموت، على غرا  حتق ق اإلساااااااااااااهو  يف  يف
 ؛املتطرفةلالظواهر املنوخ ة  لاجلوائح الىراعوت
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  دة األداأ، ال لشفوفة ل  مفتوحة عومل ة أسوا ل ود تةو ية الس وسوت أت تة ز العلى احلو ة إىل  يدالتشدل  
اإلنتو  ة ال  اع ة لخفض التكول ف على أمه ة حتساااااااااااااني  لالتأك دانةدا  ال قني لاألزموت، ألقوت  سااااااااااااا مو يف

 النمو؛حتق ق سع  سع اًل من التةو ية بغ ة  ة  التةو ة 

  بني األهداف االقتىاااااااااااودية لالع ئ ة املقويضاااااااااااوتيف مةوجلة االعرتاف بدل  جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة ل، 
اخلو   ة ية ز بةضهو بةًضو يف مةوجلة الةوام  متةددة األطراف ل  إقل م ةهُنج  اعتموداحلو ة إىل التأك د على ل 

 ذات النطو  الةوملي.الع ئ ة 
 

 ميكن تو    أي استفسو ات بشأت مضموت هذ  الوا قة إىل:
 أمونة جلنة مشكالت السلع

 األسوا  لالتةو ة شةعة
 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتلين: 

 52723 570 06 (39+)اهلوتف: 

mailto:FAO-CCP@fao.org
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 مقدمة -لا أو  
، بىاااو ة ةااارحية يف قواعد نظو  التةو ة الدلل ة ال  اعةلإد اج  1995عو  إنشاااوأ منظمة التةو ة الةومل ة أدت لقد  -1

ساااااااااااااافر لأ. املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة جتو ةحة  مضااااااااااااااوعفة اإلقل م ة، إىل  ةيالتةو  تفوقوت االعدد كعري من إىل  ون  
االقتىاااودات النوشااائة لالعلدات النوم ة يف الساااو  الةومل ة  إدموجزلدة عن حو  الةو   اجلمرك ة على الوا داتفض الرساااو  خ

 لتة ي  النمو االقتىودي.

أدت الةوملة املت ايدة ألسااوا  املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة إىل إاث ة خمولف بشااأت اآلاث  اةتملة ليف الوقت نفساا ،  -2
األغذية لال  اعة يف املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة يسااااااااااااااود تىااااااااااااااو   ت التةو ة الدلل ة كمو للتةو ة على الع ئة لاجملتمةوت.  

ة الغورت لفقدات التنوع الع ولو ي، لتساااااريع التغ ريات يف أمنوط احل وة ؤدي إىل إزاللتتساااااوه  يف اساااااتنفود املوا د الطع ة ة، 
 .لاألمنوط الغذائ ة، لزلدة عد  املسولاة

ديرهو منظمة التةو ة املفولضوت التةو ية متةددة األطراف اليت تمود يف جلرال و  التةو ية  وتتتس  ب ئة الس وسل  -3
هتدف إىل حتسااااااااني اليت عمق ل لاأل الواسااااااااةة النطو ة اإلقل م ة يتفوقوت التةو  الاإىل اهتمو  العلدات ت و  يالةومل ة، ح ث 

و إىل تة ي  التةولت يف لكن ل ، اجلمرك ة الوةااو  إىل السااو  من خال  خفض الرسااو  جمو  الساا وسااوت لاللوائح اةل ة أيضااً
يف ةفوف  االقتىوديتكوم  زلدة ترس خ اليف ة اإلقل م ة الكعرية يتفوقوت التةو  اال. لتسه  اجلمرك ةغري لمواأمة التدابري 

 األطراف املوقةة عل هو.

ج السااااااااااا وساااااااااااوت من أ   هنُ : غراف و جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة " بةنوات ،2022عو  تتنول  طعةة تقرير ل  -4
على تةددة األطراف املقل م ة ل اإلهود اجلالقوئمة على للس وسوت التةو ية من خالهلو اليت ميكن  الطر  ،التنم ة املستدامة"

جمو  األغذية  يفالتةو ية  الساااا وسااااوتعلى . لينعغي ال و  التنم ة املسااااتدامةيت توا   لت دلت التىاااادت لأت تحد سااااواأ 
االقتىااااودية لالع ئ ة بني األهداف  املقويضااااوت، لأت تسااااه  يف مةوجلة يةألمن الغذائي لالتغذأت تفضااااي إىل حتق ق الال  اعة 
لالظواهر املنوخ ة  لاجلوائح ىاااااراعوتالةوملي على الىااااامود يف ل   الىااااادموت، م   ال لالغذائي نظو  ال  اعيالقد ة لتة ز 
 .املتطرفة

 جتارة املنتجات الغذائية والزراعية جغرافيا -اثنياا
تق    لعن طريق توفري إطو  منهةي سااااتدا  املنمو المن أ   وت ساااا وسااااال و ات هذا التقرير يف خمتلف خع ث ي -5

العلدات لاألقول  ، عرب خمتلف لحتل   جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة لأمنوطهو  جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة و غراف 
 .التةو ية وتلب ئة الس وس ركوهتولحم

عن طريق ألاًل، . ليوف ر النظر يف  غراف و التةو ة الةديد من الرؤت ال وقعة الق  مة من أ   حتل   التنم ة املساااتدامة -6
تطو  االجتوهوت م   الةوملة أفضااااااااااا  بىاااااااااااو ة فه  يأت للمرأ ميكن  ،يف املنتةوت الغذائ ة لال  اع ةالتةو ة  سااااااااااا  خرائ  

الةومل ة سااااااااااااوا  األقد ة مةو   شااااااااااااك  ترلنمو االقتىااااااااااااودي. كمو ميكن هلذ  االجتوهوت أت  لعالقتهمو اإلقل ميتكوم  لال
م   الىاااااااااااااراع احلور بني االحتود الرلساااااااااااااي لألكران و،  ،لىااااااااااااامود يف ل   الىااااااااااااادموتعلى امنتةوت الغذائ ة لال  اع ة لل

 .لانةكوسوهتو على األمن الغذائي لالتغذية
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 غراف و التةو ة الضااااوأ على الفةوات الكعرية القوئمة عرب العلدات. لقد شااااهدت ال رلة الةومل ة منًوا،   تساااال  اثنً و،  -7
و..   تتغري بشااااااك  كعريالعلدات املنخفضااااااة الدخ  يف هذ  ال رلة غري أت حىااااااة   لتُةد  فةوة اإلنتو  ة ال  اع ة هوئلة أيضااااااً

األغذية لال  اعة لحتدد مةو  جمور يف  النسع ةال  اع ة لاإلنتو  ة يف حتديد امل  ة كنولو  و لتسه  االختالفوت النسع ة يف الت
و، كعرية لميكن أت تة   العلدات تةو ية. ليف الوقت نفساااااا ، منوط الاأل لتةترب تكول ف التةو ة، اليت تىااااااوغهو اجلغراف و أيضااااااً

 ..املنخفضة الدخ    ئً و، ممو حيد من فرص النمو لالتنم ة

يكشااااااااف النظر إىل التةو ة من منظو   غرايف عن التوزيع غري املتكوفد للموا د الطع ة ة. لتةترب األ اضااااااااي اثل ًو،  -8
و يف ةااا وغة امل  ة النساااع ة. لعلى الرغ  من أت التةو ة تساااوعد املنوطق  لامل و  من الةوام  الرئ سااا ة لانتوج اليت تساااوه  أيضاااً

م   العلدات اليت تةوين من اإل هود املوئي، على ضااااااااااموت األمن الغذائي، إال أهنو ميكن  اليت تتمتع ب رلات قل لة من املوا د،
و. لمع ت ايد اسااااااااااااااتهالج األغذية بة ًدا عن مكوت إنتو هو،  التةو ة أت تول د آاث ًا ب ئ ة  فعإمكوتأت تؤار على الع ئة أيضااااااااااااااً

خو   ة يف مج ع أحنوأ الةو . لميكن أت يؤدي إنتوج الىااااااود ات إىل زلدة الضااااااغ  على املوا د الطع ة ة املسااااااتنفدة رلفة  
 .لالتأاري على الغورت لالتنوع الع ولو ي

يلقي هذا الت ل   جلغراف و جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة الضاااوأ على املفوضاااالت بني خمتلف أهداف التنم ة ل  -9
املساااتدامة ليساااوعد يف منوقشاااة ب ئة سااا وساااوت مةقدة. لقد تة  رت تةددية األطراف، كمو انةكسااات يف  ولة مفولضاااوت 

و. ليهدف كال النهةني  منظمة التةو ة الةومل ة يف الدلحة، لالتكتالت التةو ية اإلقل م ة األعمق آخذة يف االزدلد أيضااااااااااااااً
إىل تة ي  التكوم  التةو ي لالنمو االقتىااودي مبوازاة مةوجلة آاث  التةو ة على الع ئة. لضاامن هذين النهةني، يد ر تقرير 

 ال و .فةول ة الس وسوت التةو ية ملوا هة حتدلت الةو   2022حولة أسوا  السلع ال  اع ة لةو  

 الطابع اإلقليميإضفاء العوملة و  -اثلثاا

زاد الك ري من العلدات مشاااااااااااو كت  يف إذ ، توساااااااااااةت جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة بسااااااااااارعة يف األلف ة اجلديدة -10
االقتىااودات النوشاائة  هوت أةااع ت ل . التةو ة لمشااهدهو  غراف والتةو ة الةومل ة يف املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة لتغريت 

على الرغ  من أت عمل ة ل أفضاااا  يف األسااااوا  الةومل ة.  بشااااك العلدات املنخفضااااة الدخ  ذات أمه ة، كمو مت إدموج فوعلة 
الةوملة هذ  قد أحدات تغ ريات هومة يف ه ك  السااااااااااااااو  الةوملي للمنتةوت الغذائ ة لال  اع ة، إال أهنو فقدت ز هو منذ 

 .2008ةو  األزمة املول ة ل

 1995عومي  بني  اع ة أق  ترك  ًا لأك ر ال مرك ية الغذائ ة لالنتةوت امللأةااااااااااعح ه ك  الشااااااااااعكة الةومل ة لتةو ة  -11
لمع مرل  الوقت، زاد عدد . ه من عدد قل   من اجلهوت الفوعلة الكربت على السااااااااااااو  الةوملي ،1995ليف عو   .2019ل

. يف حني ضااااااااااااااةفت ه منة املراك  الفردية، إىل  ون  توسااااااااااااااع التةو ة لةهو   هوت فوعلة  ديدة، مراك  التةو ة هذ 
 تةكس هذ  التغ ريات اهل كل ة التكوفؤ النسااااا يف الفرص لاتسااااو  السااااو  الةوملي لمغذية بطوبع مالئ  للنمو االقتىااااودي.ل

توسااااااطة الدخ  مع االقتىااااااودات املرتفةة الدخ  أعلى لعلى سااااااع   امل و ، تةترب احتموالت أت تتو ر العلدات املنخفضااااااة لامل
ال و  ممو كونت عل   قع  عقدين. ليُةد  ذلك هوًمو رلنظر إىل أت التةو ة ت س ر نشر التكنولو  و لاملةرفة لتة ز اإلنتو  ة لالنمو 

 الةو .

جتو ة املنتةوت على الطوبع اإلقل مي إضااافوأ دل ًا هوًمو. لكوت لكن ضااامن الساااو  الةومل ة، ال ت ا  األقول   تؤدي  -12
و عن التةو ة مع بلدات لاقةة خو ج اإلقل   م   أي  –الغذائ ة لال  اع ة  أك ر  -العلدات إىل التةو ة ضااااامن إقل   مو عوضاااااً



5  CCP 22/4 

 

قد تكوت إقل م ة أل تتوسااع لتشاام   لشااكلت العلدات جمموعوت جتو ية خمتلفة،. 1995مقو نة بةو   2019يف عو   لضااوًحو
لغولًعو مو تتشاك  م   هذ  التةمةوت على أساور القرا اجلغرايف  .بلداًًن عرب األقول   لمت   إىل التةو ة ف هو بشاك  أكرب

هذ  اجملموعوت مع  يف الكعرية األطراف املتو رةلتتواةااا   لالتكوم  االقتىاااودي الذي تقو  بىااا وغت  االتفوق وت التةو ية.
ا نسااااعً و، م   جمموعة تضاااا  ليكوت الةديد من هذ  اجملموعوت مسااااتقرً  . اسااااو يف األ العلدات الىااااغرية ممو حيساااان إدمو هو

لتتة  العلدات يف حني تكوت جمموعوت أخرت أق  اساااااااتقرا ًا  لكو يا.منطقة الع ر اأمريكو الشااااااامول ة لالالت ن ة ل يف  بلداًنً 
 .بىو ة أكرب مع شركوأ من خو ج القو ةف هو إىل املتو رة 

لأدت ذلك إىل . العلدات ب لدة عدد شااااركوئهو التةو يني، زادت ك وفة سااااو  املنتةوت الغذائ ة لال  اع ةمع ق و  ل  -13
 اتة ي  قد ة الساااااو  على الت م  لالىااااامود يف ل   الىااااادموت مقو نة بعداية القرت احلودي لالةشااااارين. إال أت هنوج عددً 

ة املتداللة، ليتلقى عدد قل   من العلدات فق  جمموعة كعرية قل   فق  من العلدات اليت ال ت ا  حىااااااااااااااتهو مت    مةظ  الق م
لترتك   لا دات مةظ  العلدات على عدد  .لمتنوعة من املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة من الةديد من  هوت التىاااااادير املختلفة

قل   من املنتةوت من عدد حمدلد من الشااركوأ التةو يني، ممو لةلهو عرضااة للىاادموت اليت حتدس يف األسااوا  املىااد  ة. 
فئة رلنسااعة إىل عدد من العلدات، ينتمي الةديد منهو إىل دين  ئ ساا ني يةد االحتود الرلسااي لألكران و مو   لعلى سااع   امل و ، 

ينعغي على العلدات اليت تةتمد املواد الغذائ ة املساااتو دة. ل املةتمدة بشااادة على  املنخفضالدخ   الةة  الغذائي ذاتبلدات 
أت تساااااااةى حنو تنويع املنتةوت املساااااااتو دة لزلدة  تةو ينيالشاااااااركوأ عدد قل   من المن ل من منتةوت حمددة على ل ادات 

 .قد هتو على الىمودبغ ة حتسني  عدد الشركوأ التةو يني

 للتجارة يف املنتجات الغذائية والزراعيةاألساسية  احملركات -رابعاا

، لكن أك ر الةواماا  رياريًا هو امل  ة ميكن أت تؤار عواماا  عاادياادة على التةااو ة يف املنتةااوت الغااذائ ااة لال  اع ااة -14
 ليقتضاااااي .تةو يالشاااااريك يةرضااااا  ال وأق  مم ف هو عديلةالفرةاااااة الكلفة تتكوت على إنتوج سااااالع حمددة القد ة  –النساااااع ة 

أخرت م   الساااااا وسااااااوت  حمركوتهنوج لكن التةو ة،  بفضاااااا أفضاااااا  حواًل  تىااااااعح مج ع العلدات أتمفهو  امل  ة النسااااااع ة 
 يف املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة.الةومل ة أمنوط التةو ة  تىوغ لالتكول ف التةو ية

يف املوئة من العلدات الغن ة ق مة مضوفة  10فةوة اإلنتو  ة يف قطوع ال  اعة هوئلة. ليف املتوس ، ينتج أعلى لتةد   -15
يف املوئة من توزيع  10ضااااااااااااااةًفو تقريًعو عن تلك اليت تنتةهو العلدات اليت تقع يف أد   70ز اع ة لك  عوم  ت يد مبقدا  

لاملنخفضاة الدخ  ق وًدا كعرية يف اعتمود التكنولو  و لالوةاو  إىل املدخالت الدخ . ليوا   الةديد من العلدات املتوساطة 
 .اعتمود التكنولو  و حوالت اهن و  الساااااااااو  يف العلدات املنخفضاااااااااة الدخ ة ق ترإلضاااااااااوفة إىل ذلك، ميكن أت ل  احلدي ة.
حة  امل ا ع لحمدلدية الوةااااااااااااو  إىل التأمني لاالئتموت مبو يف ذلك ةااااااااااااغر متوساااااااااااا   ،خرتاألةوام  الةديد من اللهنوج 

 .اإلنتو  ة ال  اع ة يف العلدات املنخفضة الدخ لقي بظالهلو على تاليت لالتةل  ، ال س مو رلنسعة إىل النسوأ، 

فوت يف تؤدي االختالفوت النسااااع ة يف اإلنتو  ة، رإلضااااوفة إىل التوزيع غري املتكوفد للموا د الطع ة ة، إىل اختالل  -16
، كلمو زاد التعوين يف أساااةو  املنتةوت الغذائ ة عرب العلدات، لهي حتدد رياري امل  ة النساااع ة يف الساااو  الةوملي. ليف املتوسااا 

 اإلنتو  ة النسع ة عرب العلدات، كلمو أةعح رياري امل  ة النسع ة أقوت لزادت التةو ة.

ذلك ل س هو احلو  دائًمو. لتؤار الساااااااا وسااااااااوت التةو ية على الةالقة بني امل  ة النسااااااااع ة لالتةو ة. لعلى  إال أت   -17
يف نريليب يف حولة  2015سااااااااااع   امل و ، قد يؤدي دع  الىااااااااااود ات الذي ألغو  املؤمتر الوزا ي ملنظمة التةو ة الةومل ة لةو  
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نسااااااااااااااع ة لالتةو ة، ممو يؤدي إىل تىاااااااااااااادير الساااااااااااااالع اليت كوت من املمكن املنتةوت ال  اع ة إىل عكس الةالقة بني امل  ة ال
و.  ميكن للتةو ة أت تكوت مكلفة،  اسااااااااااااااتريادهو، لالةكس ةاااااااااااااا  ح. لتة ق تكول ف التةو ة رياري امل  ة النسااااااااااااااع ة أيضااااااااااااااً

و تكول ف أخرت تتةلق إب راأات التأ مني لالتىاادير كمو أت املسااوفة ت يد على ل   الةمو  من تكول ف النق . لهنوج أيضااً
لاالساااااااااااترياد لالتأخري ال م. على احلدلد. ليف املتوسااااااااااا ، يوا   املنتج الغذائي يون ة إ راأات غري تةريف ة لمةويري خمتلفة، 
 لي يااد االمت ااو  بشااااااااااااااكاا  كعري من تكلفااة التةااو ة. لتقااد   تكااول ف التةااو ة يف العلاادات املنخفضاااااااااااااااة الاادخاا  مبااو يىااااااااااااااا  

 لق مة املكوفئة. لتة ق هذ  التكول ف الةول ة التكوم  التةو ي.يف املوئة على أسور ا 400إىل 

يؤدي ضااةف رياري امل  ة النسااع ة لا تفوع تكول ف التةو ة يف أفريق و  نوا الىاا راأ الكربت لعلى سااع   امل و ،  -18
ب نهو. لميكن أت يؤدي مو  إىل تدين ك وفة التةو ة داخ  اإلقل  . لتتو ر بلدات اإلقل   مع بلدات خو    أك ر ممو تتو ر يف

و إىل عد  ق و  بلد مو رلتةو ة بقد  مو كوت ساااا  دس لو كونت تكول ف التةو ة أق . لعلى  ا تفوع تكول ف التةو ة أيضااااً
ل   اخلىااوص، لرلنسااعة إىل العلدات املنخفضااة الدخ  اليت تتم   إبنتو  ة ز اع ة منخفضااة نسااعً و، ميكن أت يؤدي ا تفوع 

را ع التةو ة إىل توساااااااع القطوع ال  اعي مقو نة بقطوعوت االقتىاااااااود األخرت، لهو أمر ضااااااارل ي لتلع ة تكول ف التةو ة لت
ال ل  على الس وسوت أت هتدف إىل  .احت و وت السكوت من األغذية. لميكن أت ية ق ذلك الت و  اهل كلي لالقتىود

و إىل احلد  لعلى من تكول ف التةو ة جل. فوائد التةو ة. حتساااااااااني اإلنتو  ة ال  اع ة ف سااااااااا ، ب  عل هو أت هتدف أيضاااااااااً
ساااااااتؤدي التدابري املتخذة ل لدة التكوم  التةو ي يف سااااااا و  منطقة التةو ة احلرة القو ية األفريق ة دل ًا هوًمو ساااااااع   امل و ، 

 للنمو االقتىودي لالتنم ة يف اإلقل  .

لساا ت ح االسااتفودة من امل  ة النسااع ة، ممو يؤدي لساا  يد اافوت تكول ف التةو ة من انفتوا العلدات على التةو ة  -19
إىل  . املكوساا  من التةو ة. غري أت االنفتوا التةو ي ميكن أت يؤدي يف العلدات ذات اإلنتو  ة ال  اع ة املنخفضااة إىل 

يف أساااوا  خساااوئر، ال سااا مو رلنساااعة إىل امل ا عني من أةااا وا احل وزات الىاااغرية الةو  ين عن زلدة كفوأهت  لاملنوفساااة 
ساااتربز احلو ة إىل سااا وساااوت تكم ل ة من أ   حتساااني الوةاااو  إىل التكنولو  و لاملدخالت  ،لهلذا الساااع أك ر انفتوًحو. 

 احلدي ة، رإلضوفة إىل ت سري إعودة توزيع الةمولة على القطوعوت األخرت من خال  أسوا  الةم .

 والزراعيةاآلاثر البيئية لتجارة املنتجات الغذائية  -خامساا

سوه  توفر املوا د الطع ة ة، م   األ اضي لامل و ، يف امل  ة النسع ة يف جمو  األغذية لال  اعة. لرلنسعة إىل العلدات ي -20
األمن الغذائي  ، ميكن أت تضاااااااامنذات املوا د الطع ة ة القل لة لاليت تكوت الظرلف املنوخ ة ف هو غري موات ة لانتوج ال  اعي

لعلى الىااااااة د  د توفر كم ة األغذية لتنوعهو مبسااااااتولت أعلى ممو ميكن أت يساااااامح ب  اإلنتوج اةلي. لالتغذية على ةااااااة
 كفوأة استخدا  املوا د الطع ة ة.الةوملي، تة ز التةو ة لامل  ة النسع ة  

اليت تةترب ف هو كم ة امل و  لاأل ت املسااااتخدمة لك  لحدة علدات يف ختىاااا ن اإلنتوج ال  اعي لللتسااااوعد التةو ة  -21
غذاأ أق  نسااااااعً و. لعلى سااااااع   امل و ، تقد   إحدت الد اسااااااوت أت جتو ة املنتةوت الغذائ ة لال  اع ة ميكن أت تولد مو بني 

  .مرتًا مكةًعو من مدخرات امل و  السنوية للفرد الواحد 40-60

على الرغ  من أت األسااااااوا  الةومل ة املفتوحة للمنتةوت ال  اع ة لالغذائ ة ميكن أت تسااااااوعد يف ختف ف الضااااااغ  ل  -22
على املوا د الطع ة ة، إال أت اإلنتوج من أ   الىااااااود ات ميكن أت يولد آاث ًا خو   ة ب ئ ة ساااااالع ة، م   عمل وت ساااااا   

وع الع ولو ي، لإزالة الغورت لانعةواثت غوزات الدف ئة. لعلى سااااااااااااع   امل و  الةذبة غري املسااااااااااااتدامة، لالتلوس، لفقدات التن
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  -لمج ةهو منتةوت ذات طل  عوملي مسااااااااتمر  –امل و ، شااااااااك   اإلنتوج ال  اعي للموشاااااااا ة لفو  الىااااااااول لزيت النخ   
 .2010ل 2000يف املوئة من نسعة إزالة الغورت االستوائ ة بني عومي  40
هذ  اآلاث  الع ئ ة الساااااالع ة بسااااااع  الظرلف اةل ة لضااااااةف الع ئة التنظ م ة. لية.  يف ك ري من األح وت، تنشااااااأل  -23

ذلك أت الساا وسااوت التةو ية غري قود ة مبفردهو على مةوجلة اآلاث  اخلو   ة الع ئ ة بسااهولة. لميكن لقواعد التةو ة املتةددة 
ظ م ااة الوطن ااة، مةااوجلاة املفااوضااااااااااااااالت بني األهاداف األطراف، م اا  إطاو  منظمااة التةااو ة الةااومل ااة، إىل  اونا  اللوائح التن

، لمن بني 2019ل 1957االقتىودية لالع ئ ة. ليتطو  نطو  االتفوقوت التةو ية ل شم  األحكو  الع ئ ة أيًضو. لبني عومي 
اتفوقًو  71ن اتفوقًو حكًمو لاحًدا على األق  من األحكو  املتةلقة رلع ئة، ف مو تضااااااااااام   131اتفوقًو مت إبرام ، تضااااااااااام ن  318

أحكوًمو أةهرت التفوع  بني الع ئة لال  اعة. لتوفر م   هذ  االتفوقوت حواف  للمنتةني العتمود ممو ساااااااوت مساااااااتدامة من 
 .أ   حتق ق الوةو  إىل األسوا  لاحلفوظ عل  

رياري إلويب يف بشاااك  عو ، تشاااري الةديد من الد اساااوت إىل أت األحكو  الع ئ ة يف اتفوقوت التةو ة اإلقل م ة هلو  -24
مةوجلة اآلاث  اخلو   ة الع ئ ة اليت تولدهو التةو ة عندمو يةود الساااااااااااااع  ف هو إىل الظرلف اةل ة. لتة ز االتفوقوت التةو ية 
األعمق التقو ا يف الساااا وسااااوت بني العلدات املوقةة على ةااااة د الةديد من القضااااول، مبو يف ذلك الع ئة. لغولًعو مو تنشااااد 

لميكن لالتفوقوت التةو ية أت  ت آل وت حمددة ملنوقشااااااااااااااة تنف ذ االلت اموت املتةلقة رلع ئة لاإلشااااااااااااااراف عل  .هذ  االتفوقو
تشااااااااةع الشااااااااركوأ التةو يني على تع. ممو سااااااااوت مسااااااااتدامة عندمو تكوت األحكو  الع ئ ة مل مة قونوًًن لتكوت التةو ة بني 

 .م   إ راأات تسوية الن اعوت لتق  موت األار الع ئي األطراف املوقةة جمه ة مبؤسسوت مت تطويرهو بشك    د،

 التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية من أجل النمو املستدامالسياسات  -سادساا

بداية األلف ة اجلديدة، تطو ت الةوملة رلتوازي مع إضفوأ الطوبع اإلقل مي، ح ث تكم   ك  عمل ة األخرت. منذ  -25
التةو ية احلول ة يف جمو  األغذية لال  اعة، كمو ةوغتهو منظمة التةو ة الةومل ة، إىل ت ع   املمو سوت لأدت ب ئة الس وسوت 

و رلةديد  غري الةودلة، لاحلد من عد  ال قني، لتساااه   التنسااا ق بني العلدات. لُيساااتكم  هذا اإلطو  املتةدد األطراف أيضاااً
 و ة اإلقل م ة لاملتةددة األطراف على حد سواأ يف توس ع التةو ة الةومل ة.من اتفوقوت التةو ة اإلقل م ة. لسوه  حترير التة

على الرغ  من اتفو  العلدات األعضاااوأ يف منظمة التةو ة الةومل ة على إلغوأ دع  الىاااود ات ال  اع ة عق  املؤمتر  -26
يت دخلت ح   النفوذ يف لإنشااااااااااااااوئهو التفوق ة ت سااااااااااااااري التةو ة ال 2015الوزا ي الةوشاااااااااااااار الذي عقد يف نريليب يف عو  

، من بني أمو  أخرت، إال أت الةااديااد من اجملااوالت املتةلقااة رل  اعااة، م اا  التةااوماا  مع االحتفااوظ 2017فرباير/شااااااااااااااعااوط 
مبخ لًنت حكوم ة لالدع  ال  اعي اةلي سومهت يف تةط   املفولضوت. ليف الوقت ذات ، تضوعف عدد اتفوقوت التةو ة 

. لأاث  ذلك خمولف بشااأت 2022اتفوقًو يف عو   350إىل أك ر من  1990اتفوقًو يف عو   25  من اإلقل م ة السااو ية من أق
 مو إذا كوت التم    يف السو  الةومل ة قد ت ايد ليؤدي إىل جت ئة التةو ة الةومل ة إىل كت  متنوفسة.

و إىل حتوي  التةو ة بة ًدا عن  طلق اتفوقوت التةو ة اإلقل م ة التةو ة بني اجلهوت املوق ةة للكنهو قد تؤديلت -27 أيضااً
تتمتع رلةضااوية. لرلنسااعة إىل اجلهوت املوق ةة عل هو، تةم  اتفوقوت التةو ة األعمق على حتسااني الوةااو   اجلهوت اليت ال

إىل األساااااااوا  عن طريق التةريفوت التفضااااااا ل ة لتقل   تكول ف التةو ة من خال  تقو ا اللوائح التنظ م ة اةل ة لتنسااااااا ق 
 املةويري. لميكن أت يؤدي ذلك إىل تة ي  تطوير سالس  الق مة اإلقل م ة لحتف   النمو.
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على الرغ  من أت اتفوقوت التةو ة اإلقل م ة ميكن أت تولد يف املتوساااا  مكوساااا  على الىااااة د الةوملي، إال أت ل  -28
لقد ة اةدلدة على التفولت بةض العلدات قد ختسااااااار. لعلى ل   اخلىاااااااوص، قد ُترتج العلدات املنخفضاااااااة الدخ  ذات ا

لعلى تنف اااذ أحكاااو  جتاااو ياااة مةقااادة خاااو ج عمل اااة التكاااومااا  التةاااو ي اإلقل مي. لميكن أت يؤدي حترير التةاااو ة املتةاااددة 
األطراف إىل مكوسااا  أكرب على الىاااة د الةوملي، كمو أن  ميكن أت يكوت أك ر الطر  فةول ة من أ   تة ي  الوةاااو  إىل 

 .تىودي للةم عاألسوا  لالنمو االق

على الرغ  من أت امل  ة النساااع ة تعدل أك ر مالأمة على الىاااة د املتةدد األطراف، إال أن  سااا كوت من الىاااة  ل  -29
مةوجلة املفوضاااالت بني األهداف االقتىاااودية لالع ئ ة رلطريقة نفساااهو. لميكن التىااادي لااث  الع ئ ة اخلو   ة اليت تولدهو 

 .ن خال  س وسوت جتو ية تكملهو اللوائح التنظ م ة على املستوت الوط. أل اإلقل ميالتةو ة، عندمو تكوت حمل ة، م

للن تكوت اإل راأات األحودية اجلون  أل حىت اإلقل م ة فةولة عندمو تكوت هذ  اآلاث  اخلو   ة عومل ة، كمو يف  -30
يكوت من الىاااااة  بلوغ توافق يف اآل اأ بساااااع  حولة تغري  املنوخ. لسااااا كوت االتفو  املتةدد األطراف ضااااارل ًل، للكن قد 

اختالف ل هوت نظر العلدات حو  رياري انعةواثت غوزات الدف ئة لتكلفتهو على اجملتمع. غري أن  ال ميكن التىدي لااث  
طو  اخلو   ة الع ئ ة يف الةو  بشااااك  فةو  إال من خال  تةددية األطراف رلرتافق مع قواعد جتو ية تسااااوعد على توساااا ع ن

 الس وسوت اليت ريخذ بةني االعتعو  التكول ف اال تموع ة هلذ  اآلاث  اخلو   ة.
 


