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 السلع مشكالت جلنة
 الدورة اخلامسة والسبعون

 2022يوليو/متوز  15-13روما، 

 بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أسواق السلع وجتارهتا
 2031-2022يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

 

 املوجز
، وتستعرض 2021-2020 السنتنيتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات املنظمة يف جمال أسواق السلع وجتارهتا يف فرتة 

تؤثر على عمل املنظمة وأنشطتها، وحتدد اجملاالت ذات األولوية لعمل املتوقع أن اليت من االجتاهات والتطورات الرئيسية 
 ومبوجب اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2031-2022للمنظمة للفرتة اإلطار االسرتاتيجي  املنظمة يف هذه اجملاالت ضمن

2022-2025. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
وقد ترغب اللجنة ا ابملعلومات الواردة يف الوثيقة وتقدمي التوجيهات حسب االقتضاء. إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمً 

 يف القيام ما يلي:على وجه التحديد 

 2021-2020يف الفرتة  علًما ابإلجنازات اليت حتققت يف عمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا األخذ. 
  َّيف  أ�ا تؤثر على عمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا واستعراض االجتاهات العاملية والتطورات اليت تبني

 .2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022ار االسرتاتيجي للفرتة سياق اإلط
  توجيهات حول األولو�ت الرئيسية لعمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا لتوجيه العمل املستقبلي  إعطاءو

 .2025-2022 للفرتة اخلطة املتوسطة األجل ومبوجب 2031-2022للفرتة ضمن اإلطار االسرتاتيجي 
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 :توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىلميكن 
 أمانة جلنة مشكالت السلع

  شعبة األسواق والتجارة
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 املقدمة  - أوًال 
 2031،1-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة واألربعني  الثانيةيف دورته األغذية والزراعة (املنظمة) مؤمتر منظمة أقّر  -1

عمل املنظمة على النحو املنصوص عليه يف النصوص األساسية، ووافق على اعتمادات امليزانية لفرتة  الذي يوّجه جممل
خطة  2031-2022وتدعم السردية االسرتاتيجية اليت توجه اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة   2023.2-2022السنتني 

إنتاج وقدرة على الصمود واستدامة من أجل  كفاءة ومشوًال أكثر من خالل التحّول إىل نظم زراعية وغذائية  2030عام 
 .الركب من دون ترك أي أحد خلف، أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل

ح امليزة النسبية املواضيعية ة العشرين اليت توضاملنظمة اإلطار االسرتاتيجي من خالل جماالت األولوية الرباجميوتنّفذ  -2
وجماالت األولوية الرباجمية العشرين مرّسخة  األربع األفضليات وإن والفنية اليت تتمتع هبا املنظمة وقدرهتا على حتقيق النتائج.

املنظمة �ًجا منظًَّما، مع مراعاة أبعاد التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومعاجلة  موتستخد التنمية املستدامة.يف أهداف 
وتؤدي جماالت  2030 ويقع العمل على املستوى القطري يف صلب الطبيعة التحّولية خلطة عام املقايضات ذات الصلة.

 .ىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبا يتماشى مع األولو�ت الوطنيةاألولوية الرباجمية دور املسار املؤدي إ

وهي التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت والعناصر املكّملة (احلوكمة ورأس  - العوامل املسّرعة املشرتكة األربعة وتقوم -3
برتكيز اجلهود يف مجيع التدخالت الرباجمية للمنظمة من أجل التعجيل يف إحراز تقدم وتعظيم  - املال البشري واملؤسسات)

 املواضيع وإن .ممكن فرص املسامهة يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة مع التقليل يف الوقت نفسه من املقايضات إىل أدىن حدّ 
ترك أي أحد مرّسخة يف جممل عمل املنظمة لتفعيل مبدأ عدم اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني والشباب واإلدماج  املشرتكة

 .خلف الركب

حتّولية و عميقة  تغرياتاملنظمة  شهدت، 2019أغسطس/آب  1 املدير العام السيد شو دونيو مهامه يفومنذ تويل  -4
ا ومرً� يتيح إمكانية التعاون ا منوذجيًّ تنظيميًّ  . واعتمدت املنظمة هيكًال اثلة أمامهالتصّدي للتحد�ت املل جلعلها مستعدة

ومنّسق على أهداف التنمية املستدامة. ويربز من بني التغيريات اجلديدة  كرببني القطاعات ويرمي إىل الرتكيز بشكل أاألمثل 
الصغرية  ومكتب الدول اجلزرية ؛اليت ّمت إدخاهلا: املكتب اجلديد لالبتكار لتوحيد وتعزيز روح املبادرة اليت تتمتع هبا املنظمة

النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية للحرص على تلبية االحتياجات اخلاصة للشعوب والبلدان الضعيفة؛ 
؛ واستعراضها 2030اخنراط املنظمة يف متابعة خطة عام  يتوىل تنسيقواملكتب اجلديد ألهداف التنمية املستدامة الذي 

، واتساعها رئيس العلماء يف املنظمة الذي يضمن متانة الُنهج العلمية واالبتكارات يف عمل املنظمةلاستحداث وظيفة جددة و 
 .واستقالليتها

، قامت املنظمة مبواءمة خططها على املستوى القطري بشكل كامل مع عملية إطار عمل 2021-2020ويف الفرتة  -5
ايل البناء على جهود منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم امللكية األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، وابلت

ملستوى اتساهم العملية على  كما  .القطرية بشكل مجاعي ومعاجلة األولو�ت والثغرات يف أهداف التنمية املستدامة الوطنية
القطري يف املنظمة أيًضا يف حتديد صياغة إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، وابلتايل ضمان أن 

                                                      
، متاح على العنوان التايل: C 2021/7، الوثيقة 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  1

https://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf 
 /ar.pdf170ar/ng170ng/3https://www.fao.org ، متاح على العنوان التايل:C 2021/REPتقرير مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، الوثيقة  2

https://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
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تكون الشواغل بشأن حتويل النظام الزراعي والغذائي وأهداف التنمية املستدامة املتصلة هبا مدجمة على حنٍو جيد وحتظى 
 .ط املشرتكة لألمم املتحدةابألولوية يف واثئق التخطي

تعظيم األثر على املستوى القطري من خالل عدد من  2023-2022وستواصل املنظمة يف فرتة السنتني  -6
اسرتاتيجيتني  2022يف يونيو/حزيران جملس املنظمة  قد أقرّ . و للمنظمة االسرتاتيجيات واملبادرات واإلجراءات الرئيسية

 تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتةدعم بتكار وتغري املناخ، هبدف م واالو بشأن العلللمنظمة جديدتني 
ا بيد، وهي مبادرة املنظمة املنظمة تعظيم األثر على املستوى القطري من خالل مبادرة العمل يدً  واصل. وست2022-2031

تيسري منتدى األغذية العاملي، وهو شبكة عاملية  واصل، وستوتعود ملكيتها هلا القائمة على األدلة واليت تقودها البلدان
 من الشركاء يقودها الشباب.مستقلة 

 الصمود سبل العيش على قدرةمع تعزيز  ،19-ائحة كوفيدالتخفيف من اآلاثر املباشرة جلوستواصل املنظمة  -7
جلائحة من خالل بر�مج االستجابة  النظم الزراعية والغذائيةحنو التعايف األخضر، وحتويل نتقال املدى الطويل، واال على

متابعًة لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية اليت ُعقدت و . من أجل األغذيةالذي يدعمه التحالف والتعايف منها  19-كوفيد
األمني ف العاملية، كلّ النظم الزراعية والغذائية دت الطريق لتحول ، واليت مهّ 2021خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

منظمة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، وعّني بتنسيق متابعة  اليت توجد مقارها يف روماالعام لألمم املتحدة الوكاالت 
 ملركز التنسيق نيابة عن منظومة األمم املتحدة.لتكون اجلهة املضيفة الرئيسية األغذية والزراعة 

. 2021-2020فرتة السنتني  يف وجتارهتانظرة عامة على اإلجنازات يف جمال أسواق السلع  بدايةً هذه الوثيقة تقدم و  -8
أهداف مقاصد سلط الضوء على تو  األربع األفضلياتالتطورات واالجتاهات العاملية والقطاعية الرئيسية، من خالل  توجزمث 

يوضح القسم األخري و بل يف أسواق السلع وجتارهتا. التنمية املستدامة ذات الصلة، اليت ستؤثر على عمل املنظمة يف املستق
جماالت وما بعدها، يف سياق  2023-2022خالل الفرتة  وجتارهتااجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف أسواق السلع 

 أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة وجماالت الرتكيز.مقاصد و  األولوية الرباجمية العشرين

 2021-2020اإلجنازات يف عمل املنظمة يف أسواق السلع وجتارهتا يف الفرتة  - ااثنيً 
 اجلديدة يف املنظمة واألساليب والربامج طرق العمل  -ألف 

ا من إجنازات العمل اهلامة يف جمال أسواق السلع وجتارهتا. شهدت املنظمة خالل فرتة السنتني السابقة عددً  -9
النامجة  ربىأنشطتها األساسية للرصد والتحليل وتنمية القدرات لالستجابة للتحد�ت الك سبيل املثال، عززت املنظمة وعلى

 أسعار املواد الغذائية واألمسدة.احلاد يف رتفاع االوالصراعات املختلفة و  19-عن جائحة كوفيد

، إال أ�ا تعرض النتائج للعمل يف جمال األسواق والتجارة، وتقدم إبجياز ُمسهبةأن األقسام التالية ليست  معو  -10
 .الذي حققتها املنظمة يف جمال العمل هذااألنشطة الرئيسية ذات الصلة 

 والتعايف منها 19-جلائحة كوفيد بر�مج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة
هبدف تعزيز تنسيق استجابة  2020 متوز/يف يوليومنها والتعايف  19-جلائحة كوفيدبر�مج االستجابة مت إطالق  -11

 املنظمة أصدرت، التجارة ومعايري سالمة األغذيةبشأن  4يف إطار جمال األولوية و وتعبئة املوارد ذات الصلة.  للجائحةاملنظمة 
 لالسرتشاد هبا يفالعديد من التقارير وموجزات السياسات اليت توفر معلومات عن أسعار املواد الغذائية وأسواق السلع 
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تنمية القدرات على املستويني اإلقليمي والقطري،  الدعم يف جمال، وقدمت على مستوى السياسات قرارات ذات الصلةال
 .يع أحناء العاملمشاريع التعاون الفين يف مج ونفذت العديد من

والتعايف  19-لرب�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيدهذه اجلهود ابلثناء من خالل التقييم اآلين وقد حظيت  -12
اإلنذار املبكر يف منظمة األغذية  ونظم األسواق رصد عملية ت أنبُ ثَـ  3تقرير املرحلة األوىل من التقييم، يف كما برزمنها. و 

بشأن دورًا مهًما يف نقل الرسالة  ؤد�نوياألزمة العاملية  بشأن حالةطريقة فعالة لتوفري املعلومات ذات الصلة مها والزراعة 
 .اجلائحةتدفق التجارة أثناء واحلفاظ على األسواق مفتوحة ضرورة إبقاء 

قدمها هذا  صدرت أثناء اجلائحة ابملسامهات اهلامة اليت خمتلفةت بيا�ت وإعال�ت رمسية أقرّ وعالوة على ذلك،  -13
  4، ورحبت هبا.تعزيز شفافية أسواق األغذية ودعم االستجاابت السياساتية املنسقة لألمن الغذائي والتغذية من أجلالعمل 

 بيد امبادرة العمل يدً 
غذائية والتنمية الريفية املستدامة من خالل مبادرة العمل يًدا بيد للمنظمة إىل تيسري حتّول النظم الزراعية والتسعى  -14

األبعاد ذات الصلة من  خمتلفاستهداف الفئات األشّد فقرًا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني 
، هي سلعة عامة 2020يف يوليو/متوز  اليت أُطلقت واملنصة اجلغرافية املكانية اخلاصة ابملبادرة خالل التحليل والشراكات.

لثغرات والفرص لز�دة املداخيل آين لحتديد إىل و املتطورة رقمية ترمي إىل وضع النماذج وعمليات التحليل اجلغرافية املكانية 
 .واحلّد من أوجه عدم املساواة والتعّرض للمخاطر لدى سكان الريف

 االصطناعيةزراعية تعتمد على األقمار  رصد، وهو أداة )ASISالزراعي (واستخدام نظام مؤشر اإلجهاد ومت تطوير  -15
لإلجهاد املائي أو اجلفاف، من  اكبريً   احتماًال  تواجهاليت للتعرف املبكر على مناطق األراضي الزراعية يف مجيع أحناء العامل 

منذ  األسواق والتجارة يف منظمة األغذية والزراعة شعبةيف  عن األغذية والزراعة واإلنذار املبكر لإلعالمقبل النظام العاملي 
املنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة يف  الزراعيمؤشر اإلجهاد جمموعة بيا�ت عاملية لنظام  13دمج  وميثل. 2014عام 

مبا أن لجميع ا لمفيدً  ميثل حًال كما ملنظمة عالمة ابرزة لتحقيق مزيد من الكفاءة والنتائج.  اليت أطلقتها ا ا بيدالعمل يدً 
وفر �فذة ممتازة لتوسيع تو  الزراعينظام مؤشر اإلجهاد وظيفة  ا بيد توسعاملنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يدً 

 .سياقات أوسع استخدامه يف

 2021-2020فرتة الاإلجنازات الرئيسية يف  -ابء 
 الصلةرصد أسواق السلع وتقييمها والتوقعات ذات 

أهم السلع الغذائية والزراعية، تزويد احلكومات  تتناولئة تقرير اأكثر من م سنو�ً  تقدميها، من خالل واصلت املنظمة -16
دعًما لعمليات  موضوعية وتوقعات قصرية األجل ببيا�ت ومعلوماتيف الوقت املناسب واجلهات الفاعلة الدولية والوطنية 
كّثفت املنظمة عملها ،  19-يف ضوء جائحة كوفيدو . سياسات واالسرتاتيجيات املناسبةصنع القرارات املستنرية وتصميم ال

موجزات  ، معابنتظام يف شكل سلع عامة عاملية واستكملت إنتاجها املنتظم للتقارير ونشرها ،الرصد والتحليل جمايل يف
  خمصصة ومنتجات معرفية أخرى، مبا يف ذلك عن أسعار املدخالت وتوفرها.

                                                      
3 /1445582detail/en/c/-https://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights 
  .2021و 2020أنظر، على سبيل املثال، بيا�ت وزراء الزراعة يف جمموعة العشرين لعامي  4

https://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights-detail/en/c/1445582/
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ابالشرتاك مع منظمات دولية ) AMIS(املنظمة، بوصفها اجلهة املضيفة لنظام معلومات األسواق الزراعية وقامت  -17
عرب تقدمي معلومات حديثة يف الوقت املناسب للسلع سواق العاملية األأخرى، بدفع وتوسيع مسامهتها يف تعزيز الشفافية يف 

وخالل فرتة . على مستوى السياساتاألسعار والتطورات  ةركعن ظروف احملاصيل واألوضاع العاملية للعرض والطلب وح
مع البلدان  والتعاونعن كثب لألغذية سواق العاملية األواصل نظام معلومات األسواق الزراعية رصد التطورات يف  اإلبالغ،

 .األغذية وتعزيز تنسيق االستجاابت أسواقاملنتجة واملستهلكة الرئيسية لضمان شفافية 

تقدمي توقعات يف جمال  يف امليدان االقتصاديمنظمة األغذية والزراعة شراكتها مع منظمة التعاون والتنمية وواصلت  -18
من نشرة التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون  2020قدم إصدار عام و سنوية متوسطة األجل ألسواق السلع الزراعية الرئيسية. 

وأرسى ممارسة  2029شاملة خلط األساس حىت عام  إسقاطاتوالزراعة والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية 
وانعكاساهتا املتوسط األجل  يفاالجتاهات  وعرضفصله اخلاص بستة موجزات إقليمية متثلت يف االستعاضة عن  جديدة

، نفس 2030أساسية حىت عام  إسقاطاتقدم الذي ، 2021 وواصل إصدار عام. ابلتفصيل على أقاليم املنظمة الستة
، 2020 عام بدًءا من إصدارابتت التوقعات، تغطية السلع، نطاق استجابة لطلب جلنة مشكالت السلع لتوسيع و املمارسة. 

حتتوي أيًضا على فصل يسلط الضوء على اإلسقاطات بشأن اجلذور والدر�ت والبقول واملوز والفواكه االستوائية الرئيسية. 
أعّدت ، ة الدخلاملنخفضابإلضافة إىل ذلك، ويف ضوء أمهية إنتاج وتصدير املواد اخلام واملشروابت للعديد من البلدان و 
 .املذكورةموعات السلع نظمة توقعات متوسطة األجل جملامل

اعة بشأن القضا� والسيناريوهات اإلقليمية ابلتعاون مع املكاتب اإلقليمية ملنظمة األغذية والزر وأُعدت التحليالت  -19
يف أورواب الشرقية وآسيا الوسطى، ركزت السيناريوهات على النظم الغذائية الصحية وخيارات حتسني و معينة.  أقاليماليت هتم 

سيناريوهات  عداد. كما مت إ19-وجائحة كوفيدفريقيا على تغري املناخ أاإلنتاجية، بينما ركز التحليل يف الشرق األوسط ومشال 
 .على أسواق األغذية والزراعة 19-كوفيدل أتثري جائحة  عاملية حو 

للحفاظ  لةو يف حماوأدواته اإلضافية  Aglink-Cosimo، استمر البحث والتطوير يف إطار نظام النمذجة اوأخريً  -20
 على قدرات النمذجة احلديثة.

 رصد األمن الغذائي وتقييمه
تقدمي تقارير عن حالة األمن الغذائي يف البلدان النامية، وال سيما بلدان العجز الغذائي ذات واصلت املنظمة  -21

حتديثات وتنبيهات خاصة  )GIEWS( عن األغذية والزراعةواإلنذار املبكر لإلعالم نشر النظام العاملي و الدخل املنخفض. 
الذي  األغذيةتوقعات احملاصيل وحالة  التقرير الفصلي عنبشأن البلدان اليت تواجه صعوابت يف اإلمدادات الغذائية وكذلك 

مت تقدمي و . للحصول على األغذيةيقدم حملات عامة إقليمية ويتضمن قائمة حمدثة ابلبلدان اليت حتتاج إىل مساعدة خارجية 
 عد بنجاح لبعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي يف العديد من البلدان.املساعدة الفنية عن بُ 

مبؤشرات جديدة حول شدة اجلفاف والتواتر  الزراعيمؤشر اإلجهاد التقرير، مت إثراء نظام اليت مشلها وخالل الفرتة  -22
 الزراعيا. ومت نشر نسخة خاصة بكل بلد من نظام مؤشر اإلجهار التارخيي وتوقعات االحتماالت، مبا يغطي املراعي أيضً 

 لإلنذار املبكر. من البلدان هبدف تعزيز النظم الوطنية عدديف 

من حيث البلدان واألسواق ) FPMA( رصد وحتليل أسعار األغذية التابعة للمنظمةنطاق تغطية أداة ومت توسيع  -23
إلصدارات العمل اباآلن  قد بدأو الغذائية الصحية.  ألمناطإىل ايف ذلك أسعار املنتجات ذات األمهية ابلنسبة  والسلع، مبا



CCP 22/6 7 

 

 

يف غواتيماال وقريغيزستان وطاجيكستان، بينما مت إنشاء خدمة ويب قائمة على  أسعار األغذيةرصد وحتليل الوطنية من أداة 
 .يف أنغوال وزميبابوي وكوستاريكا ومقدونيا الشمالية 2021السحابة يف عام 

الغذائي. املنظمة قيادهتا وتعاو�ا الفين مع الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية وشبكة معلومات األمن وعززت  -24
هتدف هذه اجملموعات من اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية إىل توفري استجاابت قائمة على األدلة من خالل التحليالت و 

األزمات الغذائية، اليت مت إصدارها حتت رعايتها،  عنأبرزت أحدث اإلصدارات من التقرير العاملي و املشرتكة والتنسيق. 
احتدام بسبب الصدمات املناخية القاسية، و  2021و 2019تدهورت بشكل كبري بني عامي  حالة األمن الغذائي قد أن

 عن األزمات الغذائيةمن التقرير العاملي  2022كشفت نسخة عام . و 19-، وجائحة كوفيدالصراعات، واألزمات االقتصادية
أعلى  ، وهوبلًدا 53مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد يف  193هناك ما يقارب ، كان 2021أنه يف عام 
 .يف املائة أعلى من مستوى العام السابق 25وحوايل حىت اآلن،  رقم مسجل

" مع بر�مج األغذية العاملي. الساخنة بؤر اجلوعنشر تقرير " بتنسيق عمليةنظمة قامت امل، 2020ومنذ يوليو/متوز  -25
استشرافًيا النعدام األمن الغذائي احلاد، وحيدد البلدان واملناطق اليت  التقرير ثالث مرات يف السنة ويقدم حتليًال هذا صدر وي

 خالل األشهر املقبلة.  األمن الغذائي من احملتمل أن يتدهور فيها

 التجارة ابألغذية والزراعة
 على مستوى واراحلاألدلة وتسهيل حتليالت قائمة على  إجراء 2021و 2020واصلت املنظمة خالل عامي  -26

السياسات بشأن التجارة والزراعة واألمن الغذائي على الصعيدين العاملي واإلقليمي. ويشمل ذلك نشر جمموعة من اثين 
الناشئة يف جتارة املنتجات الزراعية والسمكية استعداًدا للمؤمتر  اضيعحول القضا� امللحة واملو  للسياسات التجاريةعشر موجزًا 

 الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية.

هذه  مت تقدمي اثنني منو التجارية يف جنيف.  اتثالثة تقارير رئيسية عززت مناقشات السياسكما أصدرت املنظمة  -27
خالل املوجة األوىل من جائحة  عيد جتارة املنتجات الزراعية وسياساهتالالستجاابت على ص أحدمها حتليًال يتضمن  –التقارير 
واآلخر عن التجارة الزراعية يف اجلنوب العاملي مع نظرة عامة على االجتاهات يف األداء ونقاط الضعف وأطر  19-كوفيد

االحتفاظ الثالث، بشأن  اإلصدار. أما الزراعيةاملنتجات حماداثت جنيف بشأن جتارة خالل  ماومناقشته -السياسات 
واملمارسات ذات الصلة، وأتثرياهتا احملتملة على السوق  للسياساتمن األغذية، فقد تضمن مراجعة  ةالعام تملخزو�اب

 ملنظمة األغذية والزراعةخالل حدث جانيب  عرضهمت و مفاوضات منظمة التجارة العاملية ذات الصلة. من والعناصر الرئيسية 
 .2021 أيلول/سبتمرب 24نظمة التجارة العاملية يف التابعة مللزراعة نية ابلى اللجنة املعع

االضطالع أبنشطة تنمية القدرات وتسهيل تبادل املعرفة لتعزيز القدرات التجارية للبلدان. وواصلت املنظمة  -28
"الزراعة  -األغذية والزراعة استناًدا إىل دورتني متوفرتني بسهولة من خالل أكادميية التعلم اإللكرتوين التابعة ملنظمة و 

العديد من دورات التعلم اإللكرتوين امليسرة  املنظمةأجرت  -اتفاقات التجارة الدولية" و"التجارة واألمن الغذائي والتغذية"  يف
 .الزراعة والتجارة يف العديد من املناطق وبلغات خمتلفةجمايل اليت تستهدف صانعي السياسات يف 

على سبيل و فنية حمددة على املستوى القطري. اضيع ية القدرات التدريب العملي على مو تضمنت أنشطة تنمكما  -29
املثال، مت إجراء تدريب يف قريغيزستان ملوظفي وزارة الزراعة حول إعداد إخطارات الدعم احمللي للزراعة إىل منظمة التجارة 

 .منو الصادرات ميّكنمبا العاملية ويف أوكرانيا للملحقني الزراعيني (مستشاري التصدير) 
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من خالل دعم املنظمة لشبكات اخلرباء.  املنتجات الزراعية والغذائيةتيسري احلوارات الفنية بشأن جتارة كما مت  -30
نظمة اإلقليمية بشأن حتويل النظم املالزراعية يف أورواب وآسيا الوسطى جزًءا من مبادرة  املنتجات جتارةيف رباء اخلشبكة  عدّ تُ و 

القطري واإلقليمي،  ينيفعاليات خمتلفة على املستو  وقد نظمت الشبكةالغذائية وتسهيل الوصول إىل األسواق والتكامل. 
مت إطالق شبكة مماثلة يف منطقة الشرق األدىن و . وتبادل املعرفةتوليد ة، لتيسري إىل جانب اجتماعاهتا اإلقليمية السنوي

فريقيا، تضم اخلرباء الذين جيرون البحوث وينفذون برامج التدريب ويقدمون املشورة للحكومات والقطاع اخلاص أ الومش
ا مشاورات وحوارات فنية مع مسؤولني رئيسيني يف أمريكا القضا� املتعلقة ابلسياسات الزراعية والتجارية. وأجريت أيضً  بشأن

تطوير نظم غذائية قادرة على الصمود من خالل تعزيز ل إطالق مشروع إقليمي الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حيث مت
أمريكا  يف املنتجات الزراعية والغذائيةوتقوية التجارة داخل اإلقليم وعلى الصعيد العاملي، ونشرت دراسة عن فرص جتارة 

 .الوسطى

 سالسل القيمة العاملية املسؤولة
تطوير سالسل القيمة الزراعية املسؤولة من خالل أنشطة خمتلفة مبا يف ذلك تعزيز استيعاب دعمت املنظمة  -31

ارات املسؤولة يف سالسل بشأن االستثممنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة توجيهات 
والعناية الواجبة القائمة على املخاطر وأطلقت مشروًعا  أنتجت مواد خمتلفة حول السلوك التجاري املسؤولو . اإلمداد الزراعي

جديًدا ملكافحة إزالة الغاابت وتدهور الغاابت هبدف إنتاج كتيب عملي عن العناية الواجبة ملنظمات املنتجني والشركات. 
األغذية والتسويق، وضع مدونة االحتاد األورويب لقواعد السلوك لألعمال التجارية املسؤولة يف جمال نظمة املكما دعمت 

تعددة أصحاب املصلحة اليت يسرهتا املفوضية األوروبية ويف احلوار رفيع امليف حماداثت الكاكاو  شكل فاعلوشاركت ب
 املستدامة يف جمال سلسلة القيمة الغذائية الزراعية. املستوى مع االحتاد األورويب بشأن االستثمارات والسياسات

حتليالت لسالسل القيمة،  املنظمةقيمة املسؤولة للفواكه االستوائية، أجرت من مشروع حول سالسل الوكجزء  -32
عمل واجتماعات  حلقاتمت عدة ، ونظّ اأساسيً  امسحً أجرت و  ،خرائط جملموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني ووضعت

سالسل قيمة الفاكهة مت إنتاج ملخصات وتقارير خمتلفة عن و دولية وندوات عرب اإلنرتنت مع منظمات وشركات املزارعني. 
ملساعدة املنتجني والتجار املشاركني  فينمت إعداد دليل و االستوائية، مبا يف ذلك وثيقة للمنتدى العاملي لألغذية والزراعة. 

معايري االستدامة اخلاصة املستخدمة مع التوجيهات الدولية  مدى اتساقسالسل قيمة األفوكادو واأل��س على تقييم  يف
 .للسلوك التجاري املسؤول والعناية الواجبة

دعم سبل عيش العاملني يف سالسل قيمة املوز من خالل تعزيز السياسة العامة وبناء القدرات وواصلت املنظمة  -33
ت املنظمة مواد تدريبية ونظمت ندوات عرب اإلنرتنت خاصة يف هذا السياق، أنتجو والسالمة املهنية.  املهنية يف جمال الصحة

واملخاطر األخرى املتعلقة ابلعمل، ولتعزيز املساواة بني اجلنسني  19-كوفيدعاملية لدعم محاية العمال من  دورات بكل بلد و 
 .املوز قطاعوالتوظيف اآلمن للنساء يف 

البصمتني أربعة بلدان ملساعدة منتجي املوز على قياس وعقدت دورات تدريبية يف  إلكرتونيةأداة وطورت املنظمة  -34
من قبل أعضاء املنتدى العاملي للموز، واضطلعت  أجور الكفافلت املنظمة اعتماد إعالن بشأن . كما سهّ الكربونية واملائية

شبكة العاملية ، مبا يف ذلك تطوير ال)TR4ذبول املوز الفطري من النوع االستوائي (ابلعديد من األنشطة ملكافحة مرض 
 .وتنظيم ندوات عرب اإلنرتنت استقطبت مئات املشاركني توعيةوثيقة  17، ونشر هذا املرضحول 
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. على الصمودوز�دة قدرهتا ة الزراعي اإلمداداتأنشطة جديدة لتحليل سالسل ، أطلقت املنظمة 2021ويف عام  -35
الزراعية، ابإلضافة إىل املسوحات  اإلمداداتوالكوارث الطبيعية على سالسل  19-كوفيدأجرت مراجعة ألدبيات أتثريات  و 

امليدانية وسيناريوهات احملاكاة لسالسل قيمة سلع حمددة (القطن واحلليب واملوز والفواكه االستوائية والكاكاو) يف البلدان 
الزراعية لديها.  اإلمداداتسالسل  راتقددة توجيهية ملساعدة البلدان النامية على ز� خطوطإعداد  شرتالنامية. كما اب

مواد خمتلفة تغطي جمموعة واسعة  من خالل إنتاج 2021السنة الدولية للفواكه واخلضروات يف عام  إحياء املنظمةدعمت و 
 .من القضا�، مبا يف ذلك األسواق والتجارة وسالسل القيمة واإلنتاج املستدام والتغذية والصحة

 الدولية املختصة ابلسلعاجلماعات احلكومية 
االجتماع املشرتك للدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املعنية ابأللياف الصلبة والدورة الثانية واألربعني عقد  -36

سبتمرب/أيلول  22جلسة افرتاضية ما بني الدورات يف  للجماعة احلكومية الدولية املختصة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة
 قرّا خطة عمل ستوجه عمل اجلماعتني يف املستقبل.، وأ2021

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة قرارين يف دورهتا الرابعة وبدعم من منظمة األغذية والزراعة،  -37
 اثنيهما، وكان من كل سنة أ�ر/مايو 21دويل للشاي يف اليوم لاالحتفال اب) A/RES/74/241(أنشأ أوهلما والسبعني. 

)A/RES/74/240 ( والذي شّجع اإلنتاج املستدام لأللياف  "األلياف النباتية الطبيعية والتنمية املستدامة"القرار بشأن
 .النباتية الطبيعية واستخدامها

على التوايل، من خالل  2021و 2020 مايو/أ�ر 21ليوم الدويل للشاي يف اباألول والثاين للعام ومت االحتفال  -38
يف العامل وأصحاب املصلحة للشاي واليت تقوم بتجارته أحداث افرتاضية رفيعة املستوى مجعت بني أكرب البلدان املنتجة 

 .ملناسبتنيايف كلتا كلمات رئيسية باملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  أدىلاآلخرين. و 

ماعة احلكومية الدولية الصلبة واجلاعة احلكومية الدولية املختصة ابأللياف قدمت أمانة اجلمللقرار الثاين،  اوتنفيذً  -39
تشرين /عرًضا افرتاضًيا ألعضاء اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أكتوبر املختصة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة

السياسات اليت تؤثر على األلياف الطبيعية، ال سيما على مستوى تطورات العلى اجتاهات السوق و  ت فيهركز  2021 األول
 .جوز اهلند والتيل والقطنألياف اجلوت واألابكا و 

 تشرين األول/أكتوبر 15يف  نبّ حوار حول الشاي والُعقد عام ملنظمة األغذية والزراعة، طلب املدير الوبناًء على  -40
 النظم الزراعية والغذائيةيف حتويل والشاي  نبّ الحلدث على أمهية أكد او ، ابلتزامن مع االحتفال بيوم األغذية العاملي. 2021

االستدامة املرتبطة إبنتاج املشروابت  مشاكلللتغلب على  وز�دة الوعي أبمهيتها الثقافية على مستوى العامل. كما �قش حلوًال 
 .واالستفادة من فرص السوق اجلديدة وكذلك احتياجات االستثمار وأولو�ته

 جمموعة السبعةجمموعة العشرين/ -عمليات احلوكمة الدولية دعم 
، دعمت املنظمة عملية جمموعة العشرين برائسة اململكة العربية السعودية، فقدمت مدخالت معرفية 2020عام يف  -41

يف  قائمة على األدلة لتوجيه مداوالت أعضاء جمموعة العشرين يف خمتلف مسارات عمل اجملموعة، مبا ومشورة سياساتية
بيان كبريًا لتطوير مبادرات جمموعة العشرين، مثل   كذلك قدمت املنظمة دعًما فنًيا.  وإدارة املناخذلك الزراعة واملياه والبيئة 

العاملية للحّد من تدهور األراضي  واملبادرة الر�ض جملموعة العشرين لتعزيز تنفيذ االستثمار املسؤول يف نظم الزراعة واألغذية
 جائحة وشاركت املنظمة يف مؤمتر القمة االستثنائي لقادة جمموعة العشرين حول. األرضية ظ على املوائلوتعزيز احلفا
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، )2020نيسان /أبريل 21(، واالجتماع االستثنائي لوزراء الزراعة يف جمموعة العشرين )2020آذار /مارس 26( 19-كوفيد
 22-21(ومؤمتر القمة لقادة جمموعة العشرين  )2020أيلول /سبتمرب 12(واجتماع وزراء الزراعة واملياه جملموعة العشرين 

 ).2020تشرين الثاين /نوفمرب

جمموعة يف الزراعة  مندويبيف اجتماعات  املنظمةرائسة إيطاليا جملموعة العشرين، شاركت  يف ظلّ ، 2021ويف عام  -42
وإدارة  القدرة على الصمود بشأنموعة العشرين جملالعشرين وقدمت مدخالت فنية، مبا يف ذلك مذكرة موجزة عن مسح 

مداوالت األعضاء املنظمة املخاطر مت إعداده ابالشرتاك مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ودعمت 
). كما ساعدت املنظمة 2021 أيلول/سبتمرب 18-17جمموعة العشرين (بلدان يف  ت إىل اجتماع وزراء الزراعةفضأ اليت
عمل  حلقيتدعمت املنظمة و جمموعة العشرين. يف سة جمموعة العشرين يف التحضري الجتماع كبار العلماء الزراعيني رائ

إعداد يف مقاومة مضادات امليكروابت، و و حول الزراعة وتغري املناخ  الجتماع كبار العلماء الزراعيني يف جمموعة العشرين
 مذكرات املفاهيم وتقدمي العروض الفنية.

ما  جمموعة العشرين يف شكل مدخالت فنية، وال سيما يفاملعنية ابلصحة يف الدعم الفين جملموعة العمل دم وقُ  -43
ويف سياق مقاومة مضادات امليكروابت، مع لفت االنتباه إىل دور منظمة األغذية والزراعة الصحة الواحدة يتعلق بتنفيذ �ج 

ملنظمة األغذية حضر املدير العام و املنظمة العاملية لصحة احليوان وبر�مج األمم املتحدة للبيئة. و  ومنظمة الصحة العاملية
واحدة وفريق الصحة لنهج ال، حيث شدد على أمهية خطة العمل العاملية 2021 أ�ر/قمة الصحة العاملية يف مايو والزراعة
 املعين هبا.رفيع املستوى الاخلرباء 

أول جلسة  للمنظمةجمموعة العشرين، وحضر املدير العام يف  موعة العمل املعنية ابلتنميةيف جموسامهت املنظمة  -44
إىل جمموعة العشرين وشركائها  حيث دعا، 2021 حزيران/يونيو 29وزارية مشرتكة للشؤون اخلارجية والتنمية يف ماتريا يف 

 .19-جائحة كوفيدر، ال سيما يف ضوء جتديد التزامهم اجلماعي وإجراءاهتم املشرتكة الستئصال اجلوع والفق

جمموعة يف  إىل اجتماع وزراء البيئة فضتالبيئة يف جمموعة العشرين اليت أ مندويبمداوالت كما دعمت املنظمة  -45
يف جمموعة عمل التحول يف جمال الطاقة واستدامة املناخ؛  تشاركو ؛ 2021العشرين، الذي حضره املدير العام يف يوليو/متوز 

 .2021 آب/جمموعة العشرين يف أغسطسيف  وحضر املدير العام اجللسة الوزارية املشرتكة بشأن االقتصاد الرقمي والبحوث

 حالة أسواق السلع الزراعية
(لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةعن  من التقرير الرئيسي 2020إصدار عام  2020أيلول /سبتمرب 23يف أُطلق  -46

سالسل القيمة العاملية وأصحاب احليازات الصغرية : الزراعية والتنمية املستدامة األسواق" تناول موضوعو ، )2020
ويقدم التقرير حتليًال . 2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام يف ألسواق مسامهة از على كيفية وركّ  "واالبتكارات الرقمية

 عن تطور سالسل القيمة العاملية، فضًال ، هتاوجتار  املنتجات الزراعية والغذائية لالجتاهات العاملية الرئيسية يف أسواق مفصًال 
وبذلك يقدم التقرير مسامهة  بغية حتديد كيفية جين مكاسب اقتصادية وبيئية واجتماعية وحتفيز التنمية االقتصادية الشاملة،

. األسواق يف حتقيق النمو االقتصادي الشامل للجميع ويف التنمية املستدامة مسامهةهامة يف النقاش الدائر حول كيفية 
السياسات واآلليات املبتكرة واالبتكارات الرقمية اليت ميكن أن تعزز مشاركة البلدان النامية وأصحاب يف ويبحث التقرير 

ملعاجلة آاثر  على مستوى السياساتالصغرية يف األسواق وسالسل القيمة العاملية، كما يبحث يف االستجاابت احليازات 
 .على سالسل القيمة الغذائية على املستويني الوطين والعاملي 19-جائحة كوفيد
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، كيف 2021-2020مت إعداده خالل فرتة السنتني  الذي، 2022لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةويناقش تقرير  -47
تعددة األطراف، لتحد�ت اليوم اليت تواجه املالقائمة على كل من النهج اإلقليمية و  ،لسياسات التجاريةأن تتصدى اميكن 

السياسات التجارية يف جمال األغذية والزراعة إىل محاية األمن الغذائي العاملي، واملسامهة  سعىجيب أن تو التنمية املستدامة. 
على الصمود  نتاج الزراعي والغذائيبني األهداف االقتصادية والبيئية، وتعزيز قدرة النظام العاملي لإل قايضاتامليف معاجلة 

يناقش التقرير جغرافيا التجارة، وحيلل جتارة األغذية و . املناخية املتطرفةأمام الصدمات، مثل النزاعات واألوبئة والظواهر 
تعمل امليزة النسبية والسياسات و التجارية.  السياساتوبيئة  والدوافع الكامنة وراءها ليمواألقاوالزراعة وأمناطها عرب البلدان 

عندما تظهر امليزة النسبية يف السوق العاملية، و التجارية وتكاليف التجارة على تشكيل أمناط التجارة يف األغذية والزراعة. 
ي خفض احلواجز اجلمركية وخفض تكاليف التجارة إىل تعزيز ميكن أن يؤدو فإن التجارة تعود ابلفائدة على مجيع البلدان. 

 ل هذه العملية جلعل التجارة سبيًال ميكن التفاقيات التجارة املتعددة األطراف واإلقليمية أن تسهّ و التجارة والنمو االقتصادي. 
عندما يتم النظر يف و  .فيما أوجه عدم املساواة مرشحة لالزد�د للنمو ولكن مكاسب التجارة موزعة بشكل غري متساو

 يف توسيع نطاق تدابري التخفيفأن يساعد تعدد األطراف للتجارة امللنهج لاملية، مثل تغري املناخ، ميكن التأثريات البيئية الع
 .من التأثريات

 الفجوات والدروس املستفادة -جيم 

استخدام تكنولوجيا املعلومات إىل تكثيف احلاجة إىل  19-أدى الوضع الطبيعي اجلديد الناجم عن جائحة كوفيد -48
 عدّ تُ و  .واملعلومات احلديثة املوثوقة املعلومات عن األسواقط الضوء على أمهية واالتصاالت واعتماد أدوات مبتكرة، وسلّ 

أمرًا ضرورً� لتسهيل اختاذ قرارات  ،الذي حيد من الوصول إىل البيا�ت التشتتلتجنب  ،قواعد البيا�ت الشاملة والكاملة
 .ومتسقةإىل سياسات زراعية وجتارية شاملة  وصوالً سياسية مستنرية واستثمارات اسرتاتيجية 

وصول إليها للمنفعة عامة هامة ينبغي تنظيمها وتبسيطها ونقلها بشكل أفضل دها املنظمة وتُعترب املعارف اليت تولّ  -49
يف هذا الصدد، أطلقت منظمة األغذية والزراعة ابلفعل موقًعا إلكرتونًيا و اخلارجيني.  ملستخدمنيمن قبل ا على نطاق واسع

مما  ،ستجمع البيا�ت واملعلومات احلالية عن األسواق والتجارة عرضتعمل على تطوير أداة هي حمّسًنا لألسواق والتجارة و 
 .ويف الوقت املناسب دامبطريقة سهلة االستخيتيح للمستخدمني اخلارجيني الوصول إليها فورًا 

 االجتاهات والتطورات العاملية املتعلقة أبسواق السلع وجتارهتا  - ااثلثً 
 االجتاهات والتطورات من أجل إنتاج أفضل -ألف 

األسواق الزراعية  يف تغيري واألحداث املتزايدة النامجة عن تغري املناخ واحلرب يف أوكرانيا 19-تواصل جائحة كوفيد -50
 ة األجلواملتوسط ة، وإعادة تشكيل التوقعات القصري ا، ومستو�ت التجارة وتدفقاهتةالعاملي اإلمدادالدولية، وسالسل 

، 2022 آذار/إىل أعلى مستو�ته على اإلطالق يف مارس األغذيةسعار املنظمة أل مؤشر وقد وصلاألسواق الزراعية.  يف
 .، بينما دفع ارتفاع أسعار الطاقة أيًضا أسعار األمسدة إىل مستو�ت قياسية2020منتصف عام منذ  بدأ يف االرتفاعحيث 

لقمح، ويف ما يتعلق ابالعاملية.  املنتجات الزراعية والغذائيةيف جتارة  ني رئيسينيعترب االحتاد الروسي وأوكرانيا العبويُ  -51
يف املائة من احتياجات  30على االحتاد الروسي وأوكرانيا يف ما ال يقل عن  ابلدً  50على سبيل املثال، يعتمد ما يقرب من 

يف املائة من وارداهتا من القمح من هذين البلدين.  50أكثر من  ابلدً  26ستورد ياسترياد القمح. ومن بني هذه البلدان، 
 عدّ يف الوقت نفسه، يُ و دادات الغذائية. كون هلذه احلرب تداعيات متعددة على األسواق العاملية واإلمتهذا السياق، س يفو 
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ر لألمسدة النيرتوجينية، واثين على أنه أكرب مصدّ  مت تصنيفه، 2021يف عام و االحتاد الروسي أيًضا مصدرًا رئيسًيا لألمسدة. 
ستحد من لذلك، أثريت خماوف من أن احلرب و ر لألمسدة الفوسفورية يف العامل. د للبواتسيوم، واثلث أكرب مصدّ أكرب مورّ 

توافر األمسدة يف املوسم املقبل مما يؤثر على القدرات اإلنتاجية على مستوى العامل، ويقلل من اإلنتاج الزراعي ويزيد من 
حيث أن ارتفاع أسعار املدخالت ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض مستو�ت استخدام املدخالت، وخفض  ،أسعار املواد الغذائية

 .قادمةال واسماملالغالت واحملاصيل يف 

 ؤديميكن أن تو . واستدامتها الغذائية نظمناعن أمهية التقنيات الرقمية يف صمود  19-وكشفت جائحة كوفيد -52
الغذائية حيث ميكنها ز�دة الزراعية و التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورًا حمورً� يف التحول الضروري للنظم 

وسالسل القيمة، وحتسني اإلنتاجية الزراعية وغالت احملاصيل وتقليل استخدام  الشفافية وإمكانية التتبع يف األسواق
ميكن أيًضا أن يؤدي الوصول األفضل ويف الوقت املناسب إىل املعلومات من خالل التقنيات الرقمية إىل حتسني و املدخالت. 

وختصيص  القدرة على الصمود�دة ، وز احلد من الفاقد من األغذيةدخل صغار منتجي األغذية، وخلق فرص عمل أفضل، و 
على مستوى املزرعة، تساعد تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف معاجلة إخفاقات السوق وتسهيل و املنتجات بكفاءة أكرب. 

 .اندماج املزارعني يف سالسل القيمة من خالل خفض تكاليف املعلومات واملعامالت

ا تطوير سالسل القيمة العاملية، اليت تربط واالتصاالت أيضً يف تكنولوجيا املعلومات كما دعمت التحسينات  -53
 التكنولوجياتاملزارعني بشكل فعال ابلتجار وجتار التجزئة واملستهلكني عرب املناطق والبلدان. ومع ذلك، ميكن أن تكون 

طويلة املدى اليلية لذلك، تتطلب آاثرها التحو و تعدل أو حتل حمل أنشطة ومنتجات سلسلة القيمة.  أن أو ةخملّ الرقمية 
 .بشكل أفضل وتعزيز النتائج اإلجيابية ةاملخلّ مستمرين لتوقع اآلاثر  واملخاطر ذات الصلة حبثًا وحتليًال 

 االجتاهات والتطورات من أجل تغذية أفضل -ابء 

يف ذلك ، مبا )2-2املقصد (أشكال سوء التغذية  مجيعالتنمية املستدامة أبمهية إ�اء  من أهداف 2 دفاهليقّر  -54
والوزن الزائد لدى األطفال، لتحقيق األهداف االجتماعية  هزال األطفال وتقّزم األطفال ونقص الوزن لدى األطفال

، 2019واالقتصادية والبيئية. ودعت قمة أهداف التنمية املستدامة، اليت نظمها األمني العام لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 
ية املستدامة، وتعهدت بتعبئة التمويل، وتعزيز التنفيذ على املستوى القطري، وتقوية املؤسسات وحتقيق التنمإىل عقد من العمل 

 .من دون ترك أي أحد خلف الركبلتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 ، اعتمد املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية إعالن روما وإطار عمله، منّوًها ابلتحدي الذي تواجهه2014يف عام و  -55
، اعتمدت اجلمعية 2016نيسان /يف أبريلعالوة على ذلك، و . صحيةأمناط غذائية توفري  أجلاحلالية من  الغذائيةنظم ال

األعضاء يف  البلدانالتزام من قبل ، وهو )2025-2016(العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 
لتنفيذ املستمر واملتسق للسياسات والربامج وز�دة االستثمارات للقضاء على سوء لسنوات  10 بتخصيصاألمم املتحدة 

 .من دون ترك أي أحد خلف الركبو  ميع أشكال، يف كل مكانجبالتغذية 

احلكومات واجملتمع املدين واملزارعني  2021النظم الغذائية لعام األمم املتحدة بشأن مجعت قمة وابإلضافة إىل ذلك،  -56
شعوب األصلية والعديد من أصحاب املصلحة اآلخرين يف حماولة للتصدي، يف مجلة أمور، للجوع وسوء التغذية والشباب وال

 .للنظم الزراعية والغذائيةيف العامل كجزء من التحول احلقيقي 
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قد فإرادة سياسية، فإن العامل ليس على املسار الصحيح لتحقيق أهداف التغذية العاملية. وجود من  الرغم وعلى -57
حتمل عن ثالثة مليارات شخص أو أكثر يعجز بينما  2020مليون شخص من اجلوع يف عام  769عاىن ما يقرب من 

مليوً� من اهلزال  46مليون طفل دون سن اخلامسة من التقزم و 150عالوة على ذلك، يعاين و غذائي صحي.  منطتكاليف 
من احلرب يف أوكرانيا، اليت كان هلا تداعيات  19-من جائحة كوفيدأتثرت جهود التعايف وقد . الوزن الزائدمليوً� من  39و

التغذية يف العامل ميكن أن  يف نقصالتشري التقديرات إىل أن عدد األشخاص الذين يعانون من و خمتلفة يف مجيع أحناء العامل. 
 5.مليون شخص يف املستقبل القريب، بسبب احلرب يف أوكرانيا 22يزيد مبا يصل إىل 

 2عامل متكني رئيسي إلجنازات أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلدف تشّكل التجارة هناك اعرتاف أبّن و  -58
وبوجوب أن تفضي تحقيق تغذية أفضل عامل رئيسي لبشأن القضاء على اجلوع، بينما أقر املؤمتر الدويل الثاين أبن التجارة 

. ومع ذلك، يف حني أن العالقة بني جتارة األغذية والتغذية لتغذية للجميعالسياسات التجارية إىل تعزيز األمن الغذائي وا
ال والنتائج التغذوية  األغذيةمتزايد على مستوى العامل، فإن إقامة روابط سببية بني التجارة وأمناط استهالك حتظى ابهتمام 

 إجراء مزيد من البحوث.وتتطلب  حتد�ً  تشكلتزال 

 والتطورات من أجل بيئة أفضل تاالجتاها -جيم 

خالل الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن قطعهما هناك تعهدان مت  -59
إعالن قادة غالسكو بشأن الغاابت واستخدام األراضي اهلادف إىل وقف وعكس  -تغري املناخ هلما صلة كبرية ابلزراعة 

يثان الذي يهدف إىل احلد من انبعااثت امليثان ، والتعهد العاملي بشأن امل2030فقدان الغاابت وتدهور األراضي حبلول عام 
نقطة حتول يف عمل كورونيفيا املشرتك  نو السادس والعشر . كما شكل مؤمتر األطراف 2030يف املائة حبلول عام  30بنسبة 

توصلت ، حيث مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الغذائي األمنو بشأن الزراعة، الذي يركز على الزراعة 
الرئيسية مثل إدارة الرتبة. ومن املتوقع تكثيف اجلهود الختاذ قرار من مؤمتر األطراف  اضيعحول املو  إىل تفاهم كبريالبلدان 

بشأن الزراعة والعمل املناخي. ويف هذا الصدد، من الضروري اتباع سياسات وُ�ج متكاملة الستخدام املوارد الطبيعية 
املراقبة واإلنذار املبكر  ونظملقدرات الكافية لذلك من الضروري أن تتمتع مجيع البلدان ابو ومحايتها على حنو مستدام. 

الفعالة لتكون قادرة على التعامل مع املخاطر املتزايدة والصدمات املتكررة. وابملثل، فإن ز�دة التعاون بني أصحاب املصلحة 
حيث متثل النظم  املتعددين بشأن قياس وتقليل انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف سالسل القيمة الزراعية أمر ضروري،

 من صنع اإلنسان.اليت هي ثلث االنبعااثت العاملية يقارب الزراعية ما و الغذائية 

ا للكوارث الطبيعية واألزمات اليت يسببها تغري املناخ أن تعزز االجتاه حنو أمناط جتارية إقليمية أيضً  ابإلمكانكما  -60
اقع، ازداد عدد اتفاقيات التجارة اإلقليمية السارية بسرعة من يف الو و أكثر وأعمق، وهو تطور بدأ ابلفعل منذ بعض الوقت. 

 العدد. ومل تزد اتفاقيات التجارة اإلقليمية بسرعة من حيث 2022يف عام  350إىل أكثر من  1990يف عام  25أقل من 
لك األحكام املتعلقة التنمية املستدامة والقضا� البيئية مبا يف ذ ة إىلاملباشر  اإلشارةفحسب، بل تطورت أيًضا من حيث 

ُتظهر األدلة أن االتفاقات التجارية اإلقليمية ُتستخدم بشكل متزايد لتعزيز املمارسات املتعلقة ابالستدامة البيئية، و ابلبيئة. 
 6.على سبيل املثال من خالل تضمني أحكام حمددة ملعاجلة محاية البيئة

                                                      
5 en.pdf9236en/cb9236cb/3https://www.fao.org/  
6  Mattoo, Aaditya, Nadia Rocha, and Michele Ruta (2020). Handbook of Deep Trade Agreements. World Bank, 

Washington, DC..  :متاح على العنوان التايلhttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055  

https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055
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 االجتاهات والتطورات من أجل حياة أفضل -دال 
ألمن الغذائي والتغذية، وآاثرها السلبية والرتاكمية، والروابط بني الصدمات اليت تواجه االتهديدات املتعددة تكشف  -61

يف مجيع أحناء العامل، يعتمد ما يقدر و ألزمات. وضعفها أمام الدينا وتعرضها  النظم الغذائية والزراعيةوالفقر واجلوع، هشاشة 
ا من األكثر تضررً  عادة يكونونمعيشتهم. و  لتأمنيعلى الزراعة واملوارد الطبيعية  عيا واجليف املائة من الفقراء  75بنحو 

 .الصدمات

 تأظهر وقد ما بينها.  تؤدي األزمات والصدمات املتزايدة إىل تفاقم التفاواتت داخل البلدان ويفومن املرجح أن  -62
ابجلائحة، على الرغم من أتثرها و  ا موارد مالية أكرب،أن البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط، اليت لديه 19-كوفيدجائحة  
، موارد مالية أقل بشكل كبري، اليت لديها ة الدخلاملنخفض، مقارنة ابلبلدان بشكل أفضل هذه التأثرياتمعاجلة من  متكّنت

 .اطق الريفيةواليت تضعف فيها احلماية االجتماعية ال سيما يف املن

السياسة العامة ملكافحة اآلاثر االقتصادية واالجتماعية السلبية للكوارث والصدمات معقدة بسبب وإن استجاابت  -63
على والغذائية ة يقدرة النظم الزراعالتجارة الدولية دورًا مهًما يف ز�دة  ؤديتو املستو�ت العالية من عدم جتانس اآلاثر. 

مما تسهم يف حتسني سبل العيش. ومع ذلك، أن النظم و  تلك حتول مساعًدا حامسًا يف أل�ا ميكن أن تكون عامًال الصمود، 
من الضروري  يه،علو ما بينها.  أن التجارة جتلب أيًضا خماطر وميكن أن تزيد من عدم املساواة داخل البلدان ويف ال شّك فيه

على نطاق النظم الزراعية والغذائية فهم الروابط املعقدة بني نتائج التجارة واالستدامة والتأثريات املتزامنة لنهج السياسات 
 .أبكملها

مسارات وطنية لتحويل من خالل احلوارات الوطنية إىل  2021الغذائية لعام  للنظمقمة األمم املتحدة  وقد أفضت -64
. 2030خمتلف أصحاب املصلحة، من النظم الغذائية حبلول عام و  النظم الغذائية اليت متثل رؤى واضحة ملا تتوقعه احلكومات

إىل ظهور العديد من املبادرات الشاملة ألصحاب والعملية املرافقة هلا الوقت نفسه، على املستوى العاملي، أدت القمة  ويف
. وقد مت تصميم آلية 2030 خطة عاماملصلحة املتعددين، من أجل دعم األعضاء يف حتقيق املسارات الوطنية وأهداف 

كل   اا عامليً األمني العام لألمم املتحدة اجتماعً  عقديوس لقمة،ة لة والعاملية املعلنمتابعة لتعزيز اإلجراءات التحويلية الوطني
 .احملرزلتقييم مدى التقدم  عامني

 جماالت العمل ذات األولوية يف أسواق السلع وجتارهتا - ارابعً 
 وما بعدها 2023-2022فرتة اليف 

وتوفري املعلومات التحليلية ابملنتجات الزراعية منظمة األغذية والزراعة استعراض قضا� التجارة العاملية ستواصل  -65
والسياسات ذات الصلة، مع احلفاظ على خدمة معلومات السوق الشاملة للسلع الزراعية الرئيسية. وبناء على طلب 

ليلية وتبسيط منتجاهتا وخدماهتا ملعاجلة القضا� الناشئة بشكل الدورات السابقة للجنة، ستواصل املنظمة تعزيز قدرهتا التح
 .أفضل واالستجابة للطلب املتزايد

وامل عستطبق املنظمة أربعة  ،2031-2022للفرتة االسرتاتيجي  طاراإليف  األربع األفضلياتالتقدم وحتقيق ومن أجل تسريع 
 :وجتارهتااجمية، مبا يف ذلك يف جمال أسواق السلع يف مجيع التدخالت الرب  عةمسرّ 
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واسع لألدوات من خالل االستفادة من التكنولوجيا واالبتكارات الستيعاب االعمل املنظمة التكنولوجيا: سيعزز  •
ستنرية سيتم نشر األدوات الرقمية العامة على املستويني العاملي والقطري لتعزيز اختاذ القرارات املو التقليدية واجلديدة. 
 السلع وجتارهتا.يف جمال أسواق  على مستوى السياسات ويف الوقت املناسب

من خالل  املنتجات الزراعية والغذائيةسيتم تعزيز احللول التقنية والسياساتية املبتكرة لدعم الرقمنة يف جتارة االبتكار:  •
املوزع، تكنولوجيا السجل مثل  التقنيات املبتكرة، ذلك يشملو تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

والسياسات املبتكرة واألطر التنظيمية، مثل اخلدمات والشراكات املوجهة حنو السوق، والعمليات املبتكرة اليت تعزز 
 .آليات وشبكات أصحاب املصلحة املتعددين

اإلنذار املبكر  ونظممعلومات السوق العاملية الراسخة  وجتارهتايف أسواق السلع البيا�ت: يشمل عمل املنظمة  •
نظمة جمموعات البيا�ت املتعلقة ابلتغذية وكذلك مؤشرات املعالوة على ذلك، ستنشئ و وقواعد البيا�ت والتقارير. 
 .جريبيةالتاحلوافز الزراعية يف البلدان 

ات الصلة ستواصل املنظمة دعم تنمية رأس املال البشري والقدرات املؤسسية بشأن القضا� ذ: العناصر املكّملة •
االستفادة من الفرص اليت يوفرها استخدام التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت بشكل  من مبا ميّكنابألسواق والتجارة 

يف هذا السياق، ستواصل املنظمة توفري آليات ومنتد�ت حمايدة للحوار، وتوعية اجلهات الفاعلة الرئيسية و صحيح. 
 مواصلة تطوير األدوات ومنصات التدريب اإللكرتوين.املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، و 

بني اجلنسني والشباب واإلدماج جماالت حامسة جيب مراعاهتا يف مجيع جماالت املواضيع الشاملة للمساواة  عدّ وتُ  -66
 .2031-2022للفرتة  عمل املنظمة من أجل حتقيق أهداف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة

على تقييم النتائج وجتارهتا نظمة يف جمال أسواق السلع املستعمل املنتجات املعرفية اليت تنتجها ، ويف هذا الصدد -67
على مستوى  التوصيات املناسبة رفعو ومصادرها املتمايزة للتجارة والسياسات ذات الصلة، وحتديد طبيعة التفاواتت اهليكلية 

ستهدف أنشطة تنمية القدرات إىل ضمان مشاركة النساء والشباب والفئات احملرومة يف األسواق لضمان و . السياسات
 .للمنتجات الزراعية وجتارهتاإشراك هذه اجملموعات يف جين فوائد توسيع األسواق العاملية 

 وتقييمها وتوقعاهتا رصد أسواق السلع -ألف 

قصرية األجل بشأن أسواق السلع األساسية الواملعلومات والتنبؤات مجع وحتليل ونشر البيا�ت ستواصل املنظمة  -68
واملنتجات االستوائية واملواد اخلام، إىل جانب اإلسقاطات املتوسطة األجل ودراسات احملاكاة الستكشاف أتثري السيناريوهات 

 املستقبلية. الجتاهات والتطوراتاب ما يتعلق البديلة يف

أهداف التنمية املستدامة، مقاصد األولوية ألف وجماالت األولوية الرباجمية املختارة، و العالقة بني جمال : 1اجلدول 
 وجماالت الرتكيز الفنية

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

سواق ألالتحليل والتوقعات املتوسطة األجل 
 اهتجتار مصايد األمساك و 

اخلاص إبنتاج أفضل: التحّول  2اجملال  14-6، 2-2، 2-1
 األزرق
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لعناصر لقصرية األجل الالتقديرات والتنبؤات 
 األولية ملوازين السلع الوطنية

اخلاص بتغذية أفضل: أمناط  1اجملال  2-2، 2-1
 غذائية صحية للجميع

لتوقعات على معلومات السوق والتحليل وا
 ألسواق السلعاملدى القصري واملدى املتوسط 

اخلاص بتغذية أفضل: شفافية  5اجملال  11-17 ج،-2 ،ب-2
 األسواق والتجارة

حتليل أتثري تغري املناخ واسرتاتيجيات التخفيف 
 من حدة آاثره لسلع معينة

اخلاص ببيئة أفضل: نظم  1اجملال  13-2، 13-1، 2-4
زراعية وغذائية مكّيفة مع تغري املناخ 

 ف من حدة آاثرهيتخفالو 

 

الذي حيظى مبكانة إصدار تقارير شاملة على أساس منتظم. وسيستمر نشر تقرير توقعات األغذية وسيتواصل  -69
الفرعية  واملؤشرات األغذيةألسعار املنظمة مؤشر  يظلمرتني يف السنة، إىل جانب التقارير اخلاصة ابلسلع، يف حني س رفيعة

بيا�ت جديدة وأداة لنشر البيا�ت تسمح ابلوصول إىل معلومات حديثة  سيتم إنشاء منصةو أولوية.  اذ انشاطً  متثللألسعار 
، وهو جهد سيتم معينةسيتم استكمال هذا العمل مبنتجات حتليلية حول قضا� و وموثوقة من خالل بيئة سهلة االستخدام. 

 .تعزيزه بشكل أكرب

التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة  تقرير إصداريتعلق ابلتوقعات املتوسطة األجل، سُتواصل املنظمة ويف ما  -70
ابعتباره املرجع العاملي لإلسقاطات  وستعمل على تطويره التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة

من أجل  Aglink-Cosimoقدرة إطار النمذجة  يجري تعزيز. ويف الوقت نفسه، ساملتوسطة األجل ولتحليل األسواق
لعرض والطلب، مبا يف ذلك ما يتعلق ابستخدام األمسدة، والفاقد واملهدر من األغذية، لحتليل أفضل لالجتاهات املستقبلية 

 وإنتاجية الثروة احليوانية.

 واإلنذار املبكر بشأنهوتقييمه رصد األمن الغذائي  -ابء 

السلع  عن أسواقتقدمي معلومات شاملة غذية والزراعة وسيواصل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر عن األ -71
األزمات الغذائية الوشيكة هبدف توجيه التدخالت  إىلالزراعية األساسية لتنبيه صانعي القرار على الصعيدين الوطين والدويل 

 .وتعزيز القدرة على الصمود

أهداف التنمية املستدامة، مقاصد املختارة، و  العالقة بني جمال األولوية ابء وجماالت األولوية الرباجمية: 2اجلدول 
 وجماالت الرتكيز الفنية

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

السلع العامة الرقمية على املستويني سيتم نشر 
 العاملي والقطري وسيتم تقدمي املساعدة الفنية

ج، -9ب، -5، 1-4
17-8 

اخلاص إبنتاج أفضل:  5اجملال 
 الزراعية الرقمية

اخلاص بتغذية أفضل:  5اجملال  ج-2ب، -2 رصد األمن الغذائي واإلنذار املبكر
 شفافية األسواق والتجارة
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استخدام أدوات مبتكرة إلدارة املخاطر مثل 
 صطناعيةاالالتصوير عرب األقمار 

اخلاص ببيئة أفضل: نظم  1اجملال  2-4
زراعية وغذائية مكّيفة مع تغري املناخ 

 وختفف من حدة آاثره

بناء األدلة لتعزيز وتسهيل اختاذ قرارات مستنرية 
 ويف الوقت املناسبعلى مستوى السياسات 

اخلاص حبياة أفضل: نظم  4اجملال  2-4، 1-5
 زراعية وغذائية قادرة على الصمود

 

نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي وأداة رصد أسعار األغذية وحتليلها، على نشر السلع العامة الرقمية، مثل  تواصلسي -72
املستويني العاملي والقطري. ويعترب نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي وأداة رصد أسعار األغذية وحتليلها حمور املساعدة الفنية 

ر املبكر عن األغذية والزراعة إىل بلدان خمتلفة، حيث يتم تثبيت إصدارات لنظام العاملي للمعلومات واإلنذااملقدمة من قبل ا
 التدريب لتعزيز القدرات الوطنية يف ما يتعلق برصد األسواق وحتليل اإلنذار املبكر. تقدميقائمة بذاهتا و 

للنظم الغذائية ة البيا�ت ومعلومات اإلنذار املبكر يف الوقت املناسب لتحسني فهم املخاطر املتعددوسيتم توفري  -73
احمللية وسبل العيش. وسيشمل ذلك حتديثات منتظمة جلميع املتغريات الرئيسية اليت تؤثر على العرض والطلب على  والزراعية
 ، وحتليالت األمن الغذائي للفقراء والضعفاء، والتقييمات امليدانية.األغذية

ويف هذا الصدد، سيعزز النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة قدراته على تقدمي التحليل  -74
، وتوسيع استخدام التقنيات واألدوات املبتكرة، ومواصلة التعاون مع احلادة يف الوقت املناسب بشأن األزمات الغذائية

 ابالختالالت اليت تشهدهاما يتعلق  حالة األمن الغذائي واإلنذار املبكر يف أصحاب املصلحة املعنيني، من أجل تعزيز رصد
 .شبكات األمان وعمل اإلمداداتسلسلة 

املنهجيات  النظام العاملي لتعزيز عتزمحيثما تكون هناك حاجة إىل دعم مباشر إلجراء تقييمات مباشرة يف البلدان، يو  -75
ة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي تقييم احملاصيل واألمن الغذائي، ال املستخدمة أثناء البعثات املشرتكة بني منظم

 .تقدير الغالل من أجلعالية الدقة السيما من خالل ز�دة استخدام صور رصد لألرض من الفضاء 

 املنتجات الغذائية والزراعيةجتارة  -جيم 

ألمن الغذائي، ستواصل املنظمة دعم أعضائها يف جمال إىل اابلنسبة  والسياسات التجاريةإىل أمهية التجارة ابلنظر  -76
 .والنزيهمن خالل بناء األدلة، وتعزيز تنمية القدرات، وتيسري احلوار احملايد  واالتفاقيات التجاريةالتجارة 

  



18 CCP 22/6  

 

 

 

التنمية املستدامة، أهداف مقاصد العالقة بني جمال األولوية جيم وجماالت األولوية الرباجمية املختارة، و : 3اجلدول 
 وجماالت الرتكيز الفنية

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

بناء القدرات واملنتجات التحليلية بشأن 
 القضا� ذات الصلة بتجارة مصايد األمساك

اخلاص إبنتاج أفضل: التحّول  2اجملال  14-6، 2-2، 2-1
 األزرق

بناء األدلة لتعزيز اعتماد احللول الرقمية للتجارة 
 والزراعة

اخلاص إبنتاج أفضل: الزراعية  5اجملال  17-8، 1-4
 الرقمية

بناء األدلة على الروابط بني التجارة واألمناط 
 الغذائية الصحية

اخلاص بتغذية أفضل: أمناط  1اجملال  2-2، 2-1
 غذائية صحية للجميع

احلوار حول القضا� ذات بناء األدلة وتيسري 
 الصلة ابلتجارة الدولية واإلقليمية

بناء القدرات بشأن القضا� املتعلقة ابألسواق 
 والتجارة وسالسل القيمة العاملية

اخلاص بتغذية أفضل: شفافية  5اجملال  11-17أ، -10ب، -2
 األسواق والتجارة

السياسات بناء األدلة بشأن الروابط بني 
 التجارية وأهداف السياسات املتعلقة ابملناخ

اخلاص ببيئة أفضل: نظم زراعية  1اجملال  2-4
وغذائية مكّيفة مع تغري املناخ وختفف 

 من حدة آاثره

بناء األدلة وتيسري احلوار لتعزيز مشاركة املرأة 
 نتجات الزراعية والغذائيةيف جتارة امل

اخلاص حبياة أفضل: املساواة  1اجملال  2-3
 بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية

 

بتحديث  التجارة واألسواقشعبة ستقوم ، نظمةاملمصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  شعبةالوثيق مع ابلتعاون  -77
دورات التعلم اإللكرتوين احلالية مع إدراج قواعد التجارة ذات الصلة مبنتجات مصايد األمساك، وإعداد منتجات حتليلية 

 تيسري التجارة يف جتارة مصايد األمساك.عن الرسوم اجلمركية على املنتجات السمكية و  ارتفاعبشأن 

ا سياسات الزراعية على أساس مجع البيا�ت وحتليلها كمً ستستمر املشاركة يف تنفيذ رصد ال ،وعالوة على ذلك -78
توسيع األنشطة لتشمل إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، ابلتعاون مع مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق  مع إمكانيةا، ونوعً 

يهدف إىل دعم حتديد  اجديدً ا جتريبيً  ابر�جمً تجارة واألسواق األدىن ومشال أفريقيا. وعالوة على ذلك، ستطلق شعبة ال
شعبة اقتصاد النظم أولو�ت سالسل القيمة بناًء على مؤشرات القدرة التنافسية لالسترياد والتصدير ابلتعاون الوثيق مع 

 رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعية.بر�مج و  الزراعية والغذائية
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الغذائية الصحية، ستعمل املنظمة  واألمناطالتجارة االهتمام املتزايد ابلروابط بني التجارة واالستدامة و ويف ضوء  -79
السياسات يف هذه على مستوى وارات احلابلتعاون الوثيق مع أصحاب املصلحة املعنيني، على تعميق عملها التحليلي ودعم 

 .اجملاالت

من خالل تقدمي  املنتجات الزراعية والغذائيةاالبتكار والتكنولوجيا لتجارة  بشأنبناء األدلة وستواصل املنظمة  -80
 .التقييمات والتوصيات وخارطة طريق لتيسري التجارة من خالل اعتماد أدوات التجارة الرقمية

والشرق األدىن  ،فريقياعمل املنظمة يف أقاليمها التالية: أيف وعالوة على ذلك، ستساهم شعبة التجارة واألسواق  -81
من خالل توسيع نطاق تنمية ، وأورواب الشرقية وآسيا الوسطى، يبوأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ،فريقياأومشال 

وتقدمي الدعم الفين ، )لصادراتلرتويج الدورة جديدة للتعلم اإللكرتوين حول إطالق القدرات يف جمال التجارة (مبا يف ذلك 
صلة دعم عمل شبكات الضعف، وموالدرجات وتطوير مؤشرات للبلدان من أجل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، 

 أقاليم على األقل. ةيف ثالث ،ء مثل هذه الشبكات، أو إنشاالزراعيةاملنتجات خرباء جتارة 

 سالسل القيمة العاملية املسؤولة -دال 

وبذل العناية الواجبة  والسلوك املسؤول يف األعمال التجاريةدعم اإلنتاج والتجارة املستدامني ستواصل املنظمة  -82
 .القيمة الزراعية العامليةسالسل  يف

أهداف التنمية املستدامة، مقاصد العالقة بني جمال األولوية دال وجماالت األولوية الرباجمية املختارة، و : 4اجلدول 
 وجماالت الرتكيز الفنية

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

الكتلة املتسلسلة لتعزيز اختبار استخدام تقنية 
 سالسل قيمة أكثر شفافية ومسؤولية

اخلاص بتغذية أفضل: الزراعة  5اجملال  17-8
 الرقمية

تيسري احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين 
وتطوير أدوات مبتكرة للتجارة املستدامة والسلوك 

 املسؤول يف األعمال التجارية

اخلاص بتغذية أفضل: شفافية  5اجملال  أ-10ج، -2ب، -2
 األسواق والتجارة

جتريب مناهج مبتكرة لتسهيل قياس انبعااثت 
غازات االحتباس احلراري وخفضها يف سالسل 

 ةالقيمة الزراعية والغذائي

اخلاص ببيئة أفضل: نظم  1اجملال  ب-13
زراعية وغذائية مكّيفة مع تغري املناخ 

 وختفف من حدة آاثره

أنشطة بناء القدرات لدعم معاجلة القضا� 
الرئيسية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف 

سالسل القيمة العاملية للفاكهة، وتعزيز اعتماد 
املعايري الدولية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف 

 سالسل اإلمدادات الزراعية

اخلاص حبياة أفضل: املساواة  1اجملال  أ-5
 بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية
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أنشطة بناء القدرات والتعاون بني أصحاب 
املصلحة املتعددين لتعزيز القدرة على الصمود 

 على طول سالسل اإلمدادات الزراعية

اخلاص حبياة أفضل: نظم  4اجملال  2-4، 1-5
 زراعية وغذائية قادرة على الصمود

احلوار وأنشطة الدعوة األخرى لتعزيز تيسري 
استخدام العناية الواجبة القائمة على املخاطر 

املمارسات املسؤولة يف واالستثمارات املسؤولة و 
  األعمال التجارية من قبل مشغلي سالسل القيمة

اخلاص حبياة أفضل: تعزيز  6اجملال  أ-2
 االستثمارات

 

أنشطتها يف جمال الدعوة وتبادل املعارف لتعزيز استخدام مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة وستواصل املنظمة  -83
ونظم األغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي وإرشادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة 

موجزات ومواد تدريبية عن  املنظمة ويف هذا الصدد، ستعدّ الزراعية املسؤولة.  اإلمداداتسالسل بشأن األغذية والزراعة 
املخاطر، وإدارة خماطر احلوكمة  القائمة على، والعناية الواجبة والسلوك املسؤول يف األعمال التجاريةاالستثمار املسؤول 

 .اإلمدادات الزراعيةالبيئية واالجتماعية يف سالسل 

 االحتباس احلراريهبدف قياس غازات  هتاالعناية البيئية الواجبة بقيادممارسة ستشجع املنظمة وعالوة على ذلك،  -84
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، مع الرتكيز على السلع األساسية املتداولة  اإلمدادات الزراعيةيف سالسل وخفضها 

عرب سالسل  االحتباس احلراريغازات ب يف ما يتعلقسهل تعاون أصحاب املصلحة املتعددين تا هلذه الغاية، سا. وحتقيقً عامليً 
 .القيمة العاملية

ز�دة قدرة سالسل التوريد الزراعي على الصمود أمام الصدمات اخلارجية مثل األمراض والكوارث ومن أجل  -85
توجيهية ملساعدة حكومات البلدان  خطوطمن خالل ُ�ج أصحاب املصلحة املتعددين، بوضع  املنظمة،الطبيعية، ستقوم 

 النامية يف صياغة سياسات مناسبة للسلع.

الكتلة سرتكز األنشطة على جتربة استخدام و . وتقدمي الدعم له تيسري منتدى املوز العامليوستواصل املنظمة  -86
، وز الفطري من النوع االستوائيذبول امل يف قطاع املوز لتعزيز اإلنتاج والتجارة املستدامني، ومكافحة انتشار مرض املتسلسلة

والسالمة املهنية من خالل تطوير وتعزيز مواد التدريب ومنصات التعلم اإللكرتوين، وتعزيز املساواة بني  املهنية وتعزيز الصحة
سل يف سالوخفضها  االحتباس احلرارياجلهود املبذولة لقياس انبعااثت غازات  املنظمةاملوز. كما ستدعم  قطاعاجلنسني يف 

 .املوز وتكييف األداة ذات الصلة مع سالسل توريد األفوكادو واأل��س إمدادات

األجور يف فجوة ال، وتضييق لدى العامالتوالسالمة املهنية  املهنية أجل تعزيز الصحةوابإلضافة إىل ذلك، من  -87
بني اجلنسني وز�دة فرص العمل للمرأة على طول سالسل القيمة احملددة (املوز واألفوكادو واأل��س)، ستضطلع منظمة 

 .العمل حلقاتاألغذية والزراعة أبنشطة تنمية القدرات مبا يف ذلك إعداد املواد التدريبية وتنظيم 

 اجلماعات احلكومية الدولية املختصة ابلسلع -هاء 

أمانة املنظمة يف إدامة وتقوية العمل على دعم السلع غري الغذائية، وال سيما تلك اليت حدى أولو�ت تتمثل إ -88
 تغطيها مؤسسات دولية أخرى. ال
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أهداف التنمية املستدامة، مقاصد العالقة بني جمال األولوية هاء وجماالت األولوية الرباجمية املختارة، و : 5اجلدول 
 لفنيةوجماالت الرتكيز ا

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

اليت ورد ذكرها يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة 
بشأن الشاي والقطن واأللياف  37الفقرة 

 الطبيعية وخدمة اجلماعات احلكومية الدولية

أ، -10ج، -2ب، -2
17-11 

اخلاص بتغذية أفضل: شفافية  5اجملال 
 األسواق والتجارة

 

 وسيكون دعم املنظمة للجماعات احلكومية الدولية على النحو التايل: -89

. 2023املقرر عقدها يف أوائل عام  يف دورهتا املقبلة اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشايخدمة  )1(
 .وسيشمل الدعم أيًضا القيام أبنشطة بني الدورات

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ابجلوت والتيل اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ابأللياف الصلبة و خدمة  )2(
وسيشمل . 2023يف الربع األخري من عام  سيعقديف اجتماعهما املشرتك املقبل الذي واأللياف املماثلة 

 .الدعم أيًضا القيام أبنشطة بني الدورات
وقد قررت جلنة مشكالت السلع خالل . لية األخرى، حسب االقتضاءاجلماعات احلكومية الدو خدمة  )3(

جيب أن جتتمع فقط "أن اجلماعات احلكومية الدولية غري تلك املذكورة أعاله  2014دورهتا السبعني يف عام 
 ".عند االقتضاء

، واليوم 2023وأكتوبر/تشرين األول  2022اليوم العاملي للقطن يف أكتوبر/تشرين األول فعاليات إحياء تنظيم  )4(
مي عرض عن حالة األلياف الطبيعية أمام اجلمعية . وتقد2023ومايو/أ�ر  2022للشاي يف مايو/أ�ر  الدويل

 .2023العامة لألمم املتحدة يف أكتوبر/تشرين األول 

 األنشطة األساسية األخرى -واو 

جمموعة العشرين وجمموعة السبعة، من خالل توفري الدعم الفين واملشاركة  عملياتمشاركتها يف ستواصل املنظمة  -90
 صدر كل سنتني.ذي ي" ال"حالة أسواق السلع الزراعية عن الرئيسي قريرهاتيف االجتماعات، وإنتاج 
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املستدامة، أهداف التنمية مقاصد العالقة بني جمال األولوية واو وجماالت األولوية الرباجمية املختارة، و : 6اجلدول 
 وجماالت الرتكيز الفنية

مقاصد أهداف التنمية  جماالت الرتكيز الفنية
 املستدامة

 جماالت األولوية الرباجمية

دعم تنسيق السياسات يف إطار العمليات 
احلكومية الدولية وبناء األدلة بشأن الدوافع 

العاملية للتنمية املستدامة يف ما يتعلق ابألسواق 
 والتجارة

 أ،-10ج، -2ب، -2
17-11 

اخلاص بتغذية أفضل:  5اجملال 
 شفافية األسواق والتجارة

 

رائسة مجهورية ب 2023ويف عام  ،رائسة مجهورية إندونيسيابستقدم املنظمة الدعم جملموعة العشرين ، 2022ويف عام  -91
 .الدولية األخرىاهلند. وقد بدأت ابلفعل املشاورات مع األمانة اإلندونيسية جملموعة العشرين واملنظمات 

من تقرير "حالة أسواق السلع الزراعية"، وسيتم إصدارها قبل الدورة السادسة  2024بدأ التحضري لنسخة عام و  -92
 والسبعني للجنة مشكالت السلع.

 حنو منوذج متجدد لألعمال - اخامسً 
الغذائية الصحية  واألمناطيف األمن الغذائي  وجتارهتاأسواق السلع تساهم إىل ضمان أن يهدف عمل املنظمة  -93

 .للجميع، مع تعزيز النتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئية املستدامة

قيادة مبا يعزز الرتكيز بشكل كبري على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع األنشطة وسينصب  -94
على سبيل املثال، سيتم إنشاء منصات ديناميكية و . ، وحيافظ عليهااالبتكار يف جمال األغذية والزراعة على صعيداملنظمة 

لتبادل املعلومات، يف حني سيتم تعزيز فوائد املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية وتطبيقات الذكاء االصطناعي املوجهة أكثر 
. ولتحقيق ذلك، غذائيةللنظم الزراعية والاألمن الغذائي من أجل حتقيق أتثريات أكرب واملسامهة يف التحول املطلوب  رصدحنو 

على تنشيط أوجه التعاون القائمة بشأن أولو�ت فنية حمددة داخل أسواق السلع وجمال التجارة والتأكيد  املنظمةستعمل 
على الشراكة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص، يف حماولة لتيسري اعتماد التكنولوجيا ومناذج األعمال املبتكرة وتعزيز التجارة 

 وسالسل القيمة العاملية.املستدامة 

السلع الزراعية املتداولة إىل ز�دة فرص أتثري اإلنتاج الزراعي يف مكان ما على  وأدت العوملة والكميات املتزايدة من -95
املعايري املعرتف هبا دولًيا اليت وضعتها هيئات وضع املعايري مثل وتضمن صحة اإلنسان واحليوان والنبات يف مناطق أخرى. 

التهديدات العابرة تكون يف منظمة األغذية والزراعة، أن ومقّرمها ستور الغذائي أو االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، هيئة الد
ساس األ 2031-2022للفرتة سيشكل اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة و ألمن الغذائي حمدودة. احملدقة ابللحدود 

ملشاركة أقوى جلميع الوحدات ذات الصلة داخل املنظمة، هبدف تعزيز القدرات والنظر يف األمور مبا يتماشى مع النهج 
. وسيتواصل التعاون مع وكاالت األمم املتحدة ووكاالت التنمية الدولية األخرى يف إطار الصحة الواحدةالشاملة، مثل �ج 

 .بقدر أكرب تعزيزهجري يسو ، عمل املنظمة املعياري والفين
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