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ويرجى من . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة . السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة مشكالت السلع

 والستون التاسعة الدورة

 8308 أيار/مايو 03-82 روما،

 التجارب يف جمال األسعار احمللية لألغذية واستجابات السياسات الغذائية 

 8300-8332 خالل الفرتة

    

 تنفيذي موجز

 األسواق يف األسعارأيضًا بزيادة  ُأفيد 7002 عام أواسط منذ العاملية األغذية أسواق يف وتقلّبهافرتات ارتفاع األسعار  خالل

الرامية إىل احتواء ارتفاع  السياسات مستوى على املتنوِّعة االستجاباتمن  كثريًاذلك  استتبعوقد . كبريةزيادات  احمللية

 البيانات ومراجعة جبمع املتعلقاألمانة وترية عملها  رفعت األثناء هذه ويف. األطول األجل يف األغذية مسائل لاألسعار وتناُو

 اخلاصةاملعلومات  من هاّم كم عن ضأسعار الغذاء احمللية والسياسات ذات الصلة، ما متخَّ صعيد على املستجـِّدات عن

وُتعرض . 7022-7002شهدتها الفرتة  اليت املعنية للتجاربواٍف  استعراضاآلن من أجل إجراء  متوفِّرة البلدانمن  بكثري

االستجابات الوطنية  إىلاحمللية للحبوب ثم  األسعار إىلأواًل  يستندعرضًا  ،CCP 12/5احلالية  الوثيقة يفالتجارب  هذه

لكي تنظر  حتليلها ومسألة بالسياسات املتعلقة املسائل لبعض ملخَّص الوثيقة هذهويرد يف نهاية . السياسات مستوى على

 (. اللجنة) لسلعا مشكالت جلنةفيه 

 جلنة مشكالت السلعأن تتَّخذها  التدابري املقرتح

 اللجنة لعل

 

 ُّيف حتقيق استقرار األسواق على  اوتعزيز شفافية السوق ميكن أن يسهم البلدانبني  السياسات تنسيق زيادة بأن تقر

 .الصعيدين احمللي والعاملي

 ناجع حنو وعلى مستعجلة بصورة الدوحة جولة إطار يف التجارة بشأن املفاوضات إجناز أهمية على ُتشدِّد. 

 االستجابي والتحرَكأسعار السلع الغذائية  حركَة الوثيقِة مراقبتهامنظمة األغذية والزراعة قيد  تبقي بأن توصي 

 .اللزوم حبسب قطرية حاالت ودراسات معمَّقة حتليالت ُتجري وأن السياسات، مستوى على حياهلا

 صعيد علىمن تدابري  خذهاألعضاء فيما تتَّ للبلدانمساعدتها  وتعزيَز منظمة األغذية والزراعة مواصلَة إىل تطلب 

 .فّعال على حنو هاارتفاع أسعار األغذية وتقلبِّ مسألة تناولسبيل  يف والربامج السياسات
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 7022-7002 الفرتة خالل للحبوب احمللية األسعار استعراض-  أواًل

 ختص( والقمح والذرة األرز) احلبوب أسعارمن بيانات  جمموعة 211االستعراض إىل  هذايف  ُيستند -2

أسعار احلبوب املفاجئ يف أو االرتفاع احلاّد من حاالت مخس حاالت  7022-7002لقد شهدت الفرتة . بلدًا 17

واثنتان ختصان القمح والذرة ( 7002/7002)األرز ، واحدة ختص (قفزات األسعار) يف األسواق العاملية

الوارد يف إطار االستعراض والسؤال املطروح . (7020/7022) واثنتان أخريان ختصانهما أيضًا( 7002/7002)

 العاملية قفزاتها؟ إن األسعاراليت شهدت فيها  اتاألسعار احمللية خالل الفرت الزيادة يف كم بلغت: هوأدناه 

وذلكم مقياس تقرييب ". نتقالاال معدَّل" سمى بـتة نر السعر العاملي يف فرتة معيَّتغيُّإىل ر السعر احمللي تغيُّنسبة 

السعر احمللي فإن درجة  تغيُّرالسعر العاملي عاماًل حامسًا يف تغيُّر فيمكن مالحظة أنه إذا كان . املعين نتقاللال

من  ، واحلواجز والسياسات اليت حتّدف على عوامل أخرى أيضًا، مثل مستوى االكتفاء الذاتيترابطهما تتوقَّ

 .تناقل األسعار، والقيود البنيوية ذات الصلة

 األرز-  ألف

 عندما 7002 أيار/مايو إىل 7002 األول تشرين/أكتوبر من املمتدة الفرتة يف قفزة األرز أسعار شهدت -7

يف  260أي )الواحد  للطن أمريكيا دوالرًا 521 مبقدار( Thai A1 الصنف من) التايلندي األرز تصدير سعر ارتفع

 ترتفع ظلت األسعار ألن ،7002 متوز/يوليو حتى لتمتد آخران شهران إليها مضافًا) الفرتة هذه وخالل(. املائة

 بلدا مشلها  57ارتفعت األسعار احمللية يف املتوسط، فيما خيص ( ، جيسد تأخرا يف تناقل األسعارشديدًا ارتفاعًا

مقداره  انتقال معدَّل ما يؤتي؛ (يف املائة 10أي بنسبة )الواحد  للطن أمريكية دوالرات 301 مبقدار االستعراض،

 األسعار أن أي بلدان، عشرةيف املائة فيما خيص  200االنتقال عن  معدَّل زاد ،2 الشكل يبيِّن وكما. املائةيف  65

حالة  21يف يف املائة  200إىل  10 وبنسبة العاملي، السعر يف التغّير عن يزيد ارتفاعا فيها ارتفعت احمللية

 ارتفاعات وكانت. الباقيةفيما خيص البلدان السبعة عشر  املائةيف  10أقل من  االنتقال معدَّالت وبلغت. أخرى

البلدان بلدا من  73 خيص فيما األمريكية بالدوالرات حمسوبة منها أقل احمللية بالعمالت حمسوبًة األسعار

. املعنية احمللية العمالت قيمة ارتفاعحالة، ما جيسد  21، مبقدار عشر نقاط مئوية أو أكثر يف السبعة والثالثني

 إىل ليس لكن حالة، 22 يف األمريكية بالدوالرات األسعاَر احمللية بالعمالت األسعاُر فاقت ،أخرى ناحية ومن

 معدَّالت كانت املناطق وحبسب. املعنية احمللية العمالت قيمة اخنفاضإال يف حالتني، ما جيسد  ملحوظ مدى

 بلدانو( املائةيف  20)أفريقيا  بلدان خيص فيما منها( املائةيف  57)ا يآس بلدان خيص فيما نسبيًا أدنى االنتقال

 (.املائةيف  25)الالتينية  أمريكا
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 (7002 مايو أيار -7002 تشرين األول/أكتوبر) األرزقفزات أسعار  انتقال: 2الشكل 

 

 .ي خالل الفرتة اليت شهدت القفزةر السعر العاملر السعر احمللي إىل تغيُّتغيُّنسبة هو  نتقالمقياس اال :مالحظة

 القمح - باء

 والثانية ،7002آذار /إىل مارس 7002أيار /مايو من األوىل: القمح ألسعار قفزتني املعنية الفرتة شهدت -3

 جمموعات من جمموعة 16 إىل يستند التالي واالستعراض .7022شباط /فرباير إىل 7020 حزيران/يونيو من

 خيص وفيما. الثانية القفزة ختص 72و األوىل القفزة ختص جمموعة 72 - بلدًا 76 من الواردة األسعار بيانات

 متطابَقني املنَتجان هذان يكن مل ولئن. القمح بدقيق الباقي ويتعلق القمح حببوب جمموعة 27 تتعلق فرتة، كل

 .احمللية السوق يف الدقيق سعر على قويًا تأثريًا يؤثِّر أن ُيتوقَّع للحبوب العاملي السعر فإن

 (7002 آذار/مارس - 7002 أيار/مايو) األوىل القفزة

( US #2 Hard Red Winter الصنف من) املتحدة الواليات ألرز العاملي السعر ازداد الفرتة هذه يف -5

 القمح حبوب سعر يف التغُير متوسط وبلغ(. املائة يف 232 أي بنسبة)الواحد  للطن أمريكيًا دوالرًا 722 مبقدار

 دوالرًا 772/722) املائة يف 22 مقداره انتقال مبعدَّل أي الواحد، للطن أمريكيًا دوالرًا 772 بلدًا 27 خيص فيما

 فاق بينما منهما، كل حالة يف املائة يف 22) واهلند الصني من كاًل خيص  فيما أقل االنتقال معدَّل وكان(. أمريكيًا

 زيادات وكانت(. 7 الشكل( )ومصر والسودان، وبوليفيا، إثيوبيا،) بلدان أربعة خيص فيما املائة يف 200 الـ

 سعرأما فيما خيص . املتوسط يف مئوية نقطة 22 مبقدار األمريكية بالدوالرات منها أقل احمللية بالعمالت األسعار

 االنتقال معدَّل أن يعين ما الواحد، للطن أمريكيًا دوالرًا 322 مبقدار بلدًا 21 خيص فيما ازداد فإنه القمح دقيق

 خيص فيما املائة يف 200 عن االنتقال معدَّل وزاد(. دقيقه سوق إىل القمح حبوب سوق من) املائة يف 231 بلغ

 بالعمالت األسعار تغيُّرات وكانت. بلدان ثالثة خيص فيما املائة يف 200 إىل 10 بني وراوح بلدان، ةعشر

 .احلاالت معظم يف األمريكية بالدوالرات منها أدنى احمللية
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 القمحأسعار  قفزَتي انتقال: 7 الشكل

 (7022شباط /فرباير - 7020 حزيران/يونيو) الثانية القفزة   (7002 آذار/مارس - 7002 أيار/مايو) األوىل القفزة

 

 

 

 

 

  
  

  

  

 

 .ي خالل الفرتة اليت شهدت القفزةنسبة تغيُّر السعر احمللي إىل تغيُّر السعر العاملهو  نتقالمقياس اال :مالحظة

 (7022شباط /فرباير - 7020حزيران /يونيو)الثانية  القفزة  

(. املائةيف  22بنسبة  أي)دوالرًا أمريكيًا للطن الواحد  222هذه الفرتة ازداد السعر العاملي مبقدار  يف -1

عشر اليت تتوفر  االثيناحمللية فيما خيص البلدان  عاربلغ متوسط التغري يف األس القمح حبوبوفيما خيص 

 معدَّلما يناظر  –الواحد دوالرًا أمريكيًا للطن  27( تشمل شهرين إضافيني كما أشري إليه آنفًا)بيانات عنها 

وقد . فيما خيص القفزة األوىل ُسجُِّل الذي املائةيف  22البالغ  معدَّلهاملائة، هو أخفض من يف  17مقداره  انتقال

املائة يف أي يف  200يزد عن عشر لكنه مل  ثيناالاملائة فيما خيص سبعة من البلدان يف  10االنتقال  معدَّلفاق 

 معدَّلفباإلضافة إىل أن . املائة فيما خيص الصني والسودان واهلنديف  70من حالة من احلاالت، وكان أقل 

األسعار احمللية فيما خيص القفزة الثانية كان أقل منه فيما خيص القفزة األوىل بصورة ملحوظة فإن  على نتقالاال

يف  جِّلتالشديد بعد الزيادة القصوى يف السعر العاملي اليت ُس ارتفاعهااألسعار مل تواصل بوجه عام  هذه

 233 ،بلدًا 22فيما خيص  املتوسط، يف السعر ربلغ تغيُّ القمح دقيقوكما يف حال سعر . 7022شباط /فرباير

يف  231البالغ  معدَّلهبكثري من  يف املائة، أي أقل 25 مقداره انتقال معدَّل، ما يناظر الواحد للطندوالرًا أمريكيًا 

يف  200 نتقالاال معدَّلسبع حاالت فاق فيها  ومثة. الدقيق فيما خيص القفزة األوىل ألسعار ُسجِّلاملائة الذي 

 األسعار تغيُّرات وكانت(. 7الشكل ) يف املائة 200و املائة يف 10بني  عدَّلوأربع حاالت راوح فيها هذا امل ،املائة

 نقاط 20يف املتوسط منها بالدوالرات األمريكية بزهاء  أقلخيص العيِّنة املعنية من البلدان  فيما احمللية بالعمالت

 .مئوية
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 الذرة-  جيم

 - 7002 متوز/يوليو: فرتتني يف قفزتني شهدت القمح، شأن شأنها للذرة، العاملية األسعار إن -6

 .7022 نيسان/أبريل – 7020 حزيران/ويونيو 7002 حزيران/يونيو

 (7002حزيران /يونيو - 7002متوز /يوليو)األوىل  القفزة

مبقدار ( US #2 yellowالصنف  من)املتحدة  الواليات لذرة العاملي السعر ازداد الفرتة هذه خالل -2

بلدًا  72بينما بلغ متوسط الزيادة يف أسعارها احمللية فيما خيص ( يف املائة 27)الواحد  للطن أمريكيًا دوالرًا 231

 700الـ  نتقالاال معدَّل فاقوقد  .يف املائة 202مقداره  انتقال معدَّل ناظردوالرًا أمريكيًا للطن الواحد، ما ي 256

 ،(3الشكل ( )وبريو، وتوغو، وماالوي، والنيجر، ونيجرييا وبنن،أثيوبيا، ) بلدان سبعة خيص فيما املائةيف 

 وكينيا، والكامريون،تشاد، ) األخرى األربعة البلدانفيما خيص يف املائة  700يف املائة و  200وراوح بني 

 استلزامًا وراءها، الكامنة لألسباب معمَّق حتليل عمليات تستلزم جدًا عالية األسعار يف تغيُّرات وتلكم، (مبيقاوموز

 أفريقيا يف الذرة أسعار انتقال معدَّالت تدّنياألسواق  بتكامل املتعلقةمن الدراسات  الكثرييف  لوحظ أنه منه يزيد

 إن. لعوامل احملليةالذي تؤديه ا الدور غلبةبها، ما يشري إىل  راملتاَج املقاديريف صغر  يتمثَّل رئيسي بسبب

وحبسب املناطق بلغ . بكثريليست أدنى  هالكن أدنى، احلاالت معظم يف هي احمللية بالعمالت األسعار تغيُّرات

يف املائة يف املتوسط فيما  67ومل يبلغ إال  أفريقيًا، ًابلد 26املتوسط فيما خيص يف املائة يف  261 نتقالاال معدَّل

  .خيص بلدان أمريكا الالتينية األحد عشر

 أسعار الذرة قفزَتي انتقال: 3 الشكل

 (7022 نيسان/أبريل - 7020 حزيران/يونيو) الثانية القفزة (7002 حزيران/يونيو - 7002 متوز/يوليو) األوىل القفزة
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 (7022نيسان /أبريل - 7020 حزيران/يونيو) الثانية القفزة

دوالرًا أمريكيًا للطن  231دوالرًا أمريكيًا للطن الواحد، مقابل  267سعر الذرة العاملي مبقدار  ازداد -2

 أمريكيًا والرًاد 20مبقدار  ،بلدًا 72 خيص فيمااملتوسط،  يف احمللية أسعارهاوازدادت . القفزة األوىل إثرالواحد 

 ستةيف املائة فيما خيص  200االنتقال الـ  معدَّلوفاق  .يف املائة 16مقداره للطن الواحد، ما يؤتي معدل انتقال 

يف املائة  10بني  وراوح، (وهندوراس واملكسيك، والكامريون، والسلفادور، وغواتيماال، ن،بن) البلدان هذه من

األسعار بالعمالت احمللية أدنى منها  تغيُّرات وكانت. األخرى السبعة البلدان خيص فيما يف املائة 200و

 .حالة 72بالدوالرات األمريكية يف 

 احمللية األسعار تغيُّرات عن ملخَّص

 قفزاتشأن خالل الفرتات اليت شهدت  ذات زيادة ازدادت احمللية األسعار أن االستعراض بيَّن -2

جمموعة  211 عددها البالغ األسعار بياناتجمموعات  كليف آن معًا يف  النظر وعند. األسواق العاملية يف األسعار

احمللية ازدادت زيادات تفوق الزيادات اليت شهدتها األسواق العاملية  األسعارأن  يالحظ ،فيما خيص الفرتتني

 10االنتقال بني  معدَّلبينما راوح  ،211 من اجملموعات الـ 52يف  (يف املائة 200فاق الـ  نتقالاال معدَّلأي أن )

 معدَّالتوكانت . الباقية 12 يف املائة يف احلاالت الـ 10حالة وكان أقل من  10يف  يف املائة 200يف املائة و

 ذلك أسباب ومن(. 7020/7022) الثانية القفزة حالة يفكبرية  بصورةخيص القمح والذرة أدنى  فيما االنتقال

 واليت 7020/7022إىل فصل  ُرحِّلتواملخزونات منه اليت  ،7002إنتاج احلبوب يف عام  زيادُة األهميِة احلامسِة

. أدنى انتقال معدَّالتإىل  أدى 7002/7002إثر جتربة  التأهب حتسنيكما قد يكون . كانت أكرب على األرجح

 عدة يف يف املائة 700يف املائة، وحتى الـ  200ق الـ تفو اليت االنتقال معدَّالتوإزاء هذه الكثرة يف حاالت 

 بالسياسات املتصلة العوامل بدور اإلحاطة بغية احلاالت هذه يف تركيزًا أكثر حبث إجراء جيدر حاالت،

. األسعار أكثر تهاودًا زياداتأو يف جعل  االنتقال، معدَّل ارتفاع زيادةيف ( مثل الطقس)املرتبطة بها  غري والعوامل

 اإلحصائي القياسعلى  قائمًا حتلياًل األسعار انتقالتكامل األسواق و حتليُليف عداد األولويات  ُيدَرجوينبغي أن 

 .االقتصاديةللمعطيات 

 7022-7002أسعار احلبوب خالل الفرتة  قفزات إزاء الوطنية السياسات استجابات-  ثانيًا

 على استجاباٍتاستدعت بالطبع  قفزاتها،وعلى وجه التحديد  بها،وتقلُّ األغذيةارتفاع أسعار  إن -20

 7002 عام يف والزراعة األغذية منظمة أجرتها استقصائية دراسة من تبيَّن وقد. كثريةو متنوعًة السياسات مستوى

بلدًا أن زهاء نصف البلدان اليت مشلتها الدراسة املعنية اختذت تدابري لتقليص  22إىل معلومات ختص  استنادًا

املمنوحة  واملعونات األسعار مراقبة بضوابط استعانتاملائة منها يف  11وأن الضرائب على الواردات الغذائية، 

 اتَّخذت منهايف املائة  71وأن  الصادرات، على القيود أشكال بعض فرضتيف املائة منها  71للمستهلكني، وأن 
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 صعيد على كيف املائة منها مل تقم بأي حترُّ 26 وأن احلبوب، خمزونات على اعتمادًا العرض لزيادة تدابري

 مستوى على االستجابات عنعهدًا  أقربصورة مشابهة يف هذا الشأن من حتديثات  وَتظهر. السياسات

 .منظمة األغذية والزراعة وغريها من الوكاالت عن صادرة السياسات

 االستجابات إبرازمن  وللمزيد. السياسات مستوى على االستجاباتفيما يلي عرض وجيز هلذه  ويرد -22

يأتي العرض املعين حتت  بشأنها، املستجدة واملناقشات واملسائل أجاًل، األطولواالستجابات  أجاًل األقصر

( ج)الذاتي؛ الغذاء واالكتفاء  إنتاجالرتكيز على زيادة ( ب)؛ التجارة سياسة( أ: )التالية الستة العناوين

( هـ)ية؛ التجديد والنظم املزارع دعم على النفقاتزيادة ( د)الزراعية؛  األراضي استغاللالدولي يف  االستثمار

املتنوعة الرامية إىل احلد من زيادات  املخصوصة االستجابات( و) األغذية؛مشاركة القطاع العام يف أسواق زيادة 

 .باملفرَّق األساسية األغذية بيع أسعار

 لألغذية احمللية السوق يف التضخم من للحد تدبريًا بصفتها التجارة سياسة-  ألف

 وذلك لألغذية، احمللية األسعار من للحد منها حماولة يف التجارية بالتدابري كثرية بلدان استعانت -27

 كثرية بلدان لألغذية املستوردة البلدان بني فثمة. الكلفة ومتدّني سريع التدابري هذه تطبيق ألن رئيسية بصورة

 يف املتمثِّل ذلك أثر توقَّف فقد. متباينة آثار له كانت حنٍو على احلاالت، بعض يف الصفر إىل تعريفاتها، خفَّضت

 تعريفاته املغرب خفَّض املثال سبيل فعلى. املعين التخفيض ومدى املعنية التعريفة مقدار على األسعار ختفيض

 املطبَّقة رسومها نيجرييا وخفَّضت ،يف املائة 7.1إىل يف املائة  230من  هائاًل ختفيضًا املستورد القمح على املطبَّقة

 كبري أثر احلالتني هاتني يف للتخفيض يكون أن وُيفرتض. يف املائة 7.2إىل  املائة  يف 200 من األرز واردات على

 عّلقت اليت بريو، حالة يف األسعار على أثرًا أقلَّ املتَّخذة التدابري تكون أن وُيتوقَّع. يبدو كما األسعار على

 ويف املائة، يف 71-22 بني تراوح كانت اليت الدقيق، أنواع ومجيع والذرة القمح واردات على املطبَّقة تعريفاتها

 .فقط املائة  يف 1 تبلغ نسبتها كانت اليت املستورد القمح على املطبَّقة الرسوم ألغت اليت إندونيسيا، حالة

 أخذ الذي الصادرات، على القيود فرض فهو عديدة بلدان به استعانت الذي اآلخر التجاري التدبري أّما -23

 وفرض ،متبايِّنة ضريبة وفرض ،(حمدَّد طابع وذات القيمة حبسب ضريبة) عادية ضريبة فرض: شّتى أشكااًل

 وحظر احلصص بنظام والعمل الدنيا، التصدير أسعار وتطبيق التجهيز، درجة أساس لىع فارقة ضرائب

 كان إذ معًا، آن يف أو التتابع على الوسائل، هذه من بتشكيلة فيها اسُتعني عديدة حاالت ومثة. الصادرات

 واألسواق الداخلية األسواق يف األغذية أسعار شهدتها اليت السريعة التغّيرات على يرّدون السياسات رامسو

، 7002 األوىل يف عام األسعار قفزات نهاية إثر الصادرات على القيود رفع أو ختفيف مت عام وبوجه. اخلارجية

 فرض إىل البلدان من كثري وعاد. 7022 عام يف الثانية األسعار قفزة بعد ما حتى يطبِّقها ظل البلدان بعض لكن

 احلبوب مصدِّري مجيع أخذ 7022 متوز/يوليو من وبدءًا. 7022 عام يف الثانية القفزة إّبان القيود هذه

 بعض يف تنظَّم كانت اليت القيود، هذه يرفعون واهلند، وأوكرانيا واألرجنتني الروسي االحتاد مثل الرئيسيني،
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 خاضعة األرز من نام تيفي صادرات وتظل. الصادرات حصص أو الصادرات على الضرائب طريق عن احلاالت

 .متكرر حنٍو على تعدَّل اليت الدنيا التصدير ألسعار

 البلدان ضمن ال الفرتة، هذه يف النقاش من كثريًا األغذية صادرات على املفروضة القيود أثارت وقد -25

 التابعة بالزراعة املعنية اللجنة ويف الغذائي واألمن بالتجارة املعنية العاملية احملافل شّتى يف أيضًا بل فحسب

 يف األسعار على األثر: والفعالية باألثر متصلة عديدة مسائل املعنية املناقشات تناولت وقد. العاملية التجارة ملنظمة

 على األثر املنتجني؛ على األثر االستهالكية؛ األسعار تثبيت يف البلدان ضمن الفعالية وتقلُّبها؛ العاملية األسواق

 األدوات مالءمة مدى اخلاص؛ القطاع إطار يف التجارة على األثر األطول؛ األجل يف والسوق اإلنتاج تنمية

 املهنية القطاعات جمموعات مثل املصلحة أصحاب من عدد بني فيما املداوالت هذه جرت وقد. البديلة التقييدية

 يف شّتى وزارات بني وحّتى احلكومية، والدوائر املستهلكني، وجمموعات ،(والتجار واملعاجلني، املزارعني،)

 . األحيان بعض

 ومع. احلصص ونظام احلظر نظم مثل التقييدية، التدابري معظم ُرفع 7027شباط /فرباير من واعتبارًا -21

 إمكانية إىل يشريون البلدان يف األسواق وحملِّلي الوطنية اإلعالم وسائط نرى أن كبري حد إىل الشائع من ظل ذلك

 ذلك إىل تدفع عوامل خيص فيما املستجّدات حبسب جديد، من الصادرات على القيود بفرض احلكومات قيام

 مع الصادرات على املفروضة والقيود الضرائب وتتوافق. احلالية الصادرات ووترية األغذية أسعار تضخم قبيل من

 من 27 املادة يف عليها املنصوص اإلبالغ مبتطلبات بالوفاء رهنًا العاملية، التجارة منظمة يف بها املعمول األنظمة

 هناك أن 7022-7002 الفرتة جتربة تبيِّن القانوني، الشرط هذا عن ومبعزل. الزراعة بشأن املنظمة هذه اتفاق

 وبتجارة باملزارعني إضرارًا وأقل فعالية أكثر تكون حبيث هذه التجارية السياسة وسيلة لتضبيط واسعًا جمااًل

 .العاملية األغذية سوق يف املستوردين ثقة استعادة مبسألة االهتمام أيضًا وجيب. اخلاص القطاع

 الذاتي واالكتفاء األغذية إنتاج على الرتكيز زيادة-  باء

 أكرب أهمية إيالء إىل البلدان من كثريًا دفعت 7002-7002 الفرتة شهدتها اليت العاملية الغذاء أزمة إن -26

 الوطنية الغذائي األمن اسرتاتيجيات إطار يف الذاتي، االكتفاء مضمار يف أعلى أهداف حتديد وإىل األغذية إلنتاج

 األسواق يف األسعار ارتفاع إىل بدورها تعزى اليت احمللية، األسعار زيادة كانت ولئن. اجملدَّدة أو اجلديدة

 اإلنتاج زيادة يف الرغبة جتسِّد السياسات استجابات فإن اإلنتاج، إمكانيات تزايد إىل بالطبع تفضي العاملية،

 التعويل إمكان بأن الشعور تنامي إىل أيضًا االستجابات هذه وتعزى. أعلى مستوياته تكون لكي والعمل الغذائي

 اإلعراب لكن السياسية، املواقف هذه عن اإلفصاح فيها سبق بلدان ومثة. تناقص قد العاملية الغذاء أسواق على

 أمن" سياسة تّتبع سنوات بضع منذ الصني كانت ،املثال سبيل فعلى. األزمة على ردًا جاء جديد من عنها

 عن هامة وثيقة يف جمدَّدًا ذلك عن ُأعرب وقد املائة؛ يف 21 بنسبة الذاتي االكتفاء حتقيق إىل هادفة ،"احلبوب

 ملحوظة بصورة احلبوب إنتاج دعم زيد ،أخرى ناحية ومن. 7002 الثاني تشرين/نوفمرب يف صدرت السياسات
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 الذي الغذائي األمن مبدأ 7020 الثاني كانون/يناير يف الروسي االحتاد أعلن وقد. املاضية األربع السنوات خالل

 يف 21 بنسبة حتقيقه املراد الذاتي، االكتفاء من األدنى احلد خيص فيما كّمية أهداف منها أمور على يشتمل

 العمل وخطة الغذائي باألمن اخلاصة االسرتاتيجية إقرار 7002 عام يف مت أنغوال ويف. احلبوب خيص فيما املائة

 ومالي ديفوار وكوت والسنغال فاسو وبوركينا بنني مثاًل منها أفريقيا، غرب دول من كثري ويف .الوطنيني

 أيضًا حمددة األرز، إنتاج سيما وال الغذائي، اإلنتاج أجل من جديدة محالت احلكومات استهلَّت ونيجرييا،

القمح يف  خيص فيما الذاتي االكتفاء مضمار يف احملدَّدة األهداف وزيدت. الذاتي االكتفاء خيص فيما أعلى أهدافًا

 أهداف عن جديد من أعربت وماليزيا، والفلبني وبنغالديش إندونيسيا أخرى، بلدانًا إن كما. أيضًا ومصراجلزائر 

 عن أعلنت أو الكامل، الذاتي االكتفاء حتقيق استهدافها عن أو األرز خيص فيما الذاتي االكتفاء مضمار يف أعلى

 .األهداف هذه مثل

 إىل الغذائية األزمة دفعت أفريقيا غرب ففي. مماثاًل ردًا اإلقليمية االقتصادية اجملموعات بعض ورّدت -22

 لغرب االقتصادية اجلماعة دول رؤساء عقد 7002 حزيران/يونيو ويف. اإلقليمي الزراعي الربنامج صوغ إعادة

 األنشطة بسالسل للنهوض برنامج عن وأعلنوا الغذائية األزمة على ردًا هلم قمة مؤمتر (ECOWAS) أفريقيا

 كما. األغذية جمال يف السيادة حتقيق أجل من( والدرنات والذرة األرز) األغذية على القيمة تضفي اليت اإلقليمية

 باألمن اخلاصة اإلقليمية اسرتاتيجياتها إطار يف االجتاه هذا يف تسري (EAC) أفريقيا شرق دول مجاعة إن

 .الغذائي

 الغذائية لإلمدادات تأمينًا الزراعية األراضي استغالل يف الدولي االستثمار-  جيم

 جدير رٌد العاملية األغذية أسواق يف ضعف من ُيتصوَّر وما األغذية أسعار ارتفاع على الردود بني مثة -22

 يف األولي الغذاء إنتاج يف باالستثمار األغذية صعيد على عجزًا تعاني اليت الغنية البلدان ل يف قياميتمثَّ باالهتمام

 ُرحِّب ،جهة فمن. واسعًا نقاشًا ذلك أثار وقد. الكايف االستغالل ُتستغل وال متوافرة فيها األراضي أن ُيعترب بلدان

 استثمارات من االحتياج ماسَّ إليه حتتاج ما النامية البلدان إىل جيلب أن شأنه من أن باعتبار االستثمار بهذا

 املراحل ويف التمهيدية املراحل يف روابط وإيتاء الوظائف، وإنشاء التكنولوجيا، ونقل الزراعة، لتحديث

 يستتبع األراضي استغالل يف النطاق الواسع اراالستثم ألن الشواغل بعض أثريت ،أخرى جهة ومن .التنجيزية

 كما املناسبة، واملؤسسات والقوانني السياسات وجود عدم ظل يف احمللية واجملتمعات املضيف البلد على أخطارًا

 .احلالة دراسات بعض أيضًا تظهره

 منظمة يسَّرت وقد. االستثمار هذا تنظيم بغية الدولي اإلرشاد لطلب دعوات صدرت ذلك على وردًا -22

 األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط على الدولي التفاوض والزراعة األغذية

 أن بعد) التوجيهية اخلطوط هذه وسُتتَّخذ (.VGGT) الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد

 ومصايد األراضي حيازة حوكمة لتحسني ومسرتَشدًا مرجعًا (7027أيار /العاملي يف مايو الغذائي األمن جلنة تقرها
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 حنو على للجميع الغذائي األمن حتقيق يف املتمثِّل الشامل اهلدف أجل من العمل مع والغابات، األمساك

 املتحدة األمم ومنظمة الزراعية، للتنمية الدولي والصندوق والزراعة، األغذية منظمة أن ذلك إىل ويضاف. مستدام

 الذي املسؤول الزراعي لالستثمار الطوعية املبادئ مشرتكة بصورة وضعت الدولي، والبنك والتنمية، للتجارة

 يف مساهمات مبثابة استخدامها منها بصور الوثائق هبهذ وسيستعان. واملوارد العيش وسبل اإلنسان حقوق حيرتم

 األمن يعزِّز الذي املسؤول الزراعي االستثمار مبادئ إعداد أجل من الغذائي األمن جلنة تقودها اليت املشاورات

 .املبادئ بهذه االهتمام نطاق وتوسيع والتغذية، الغذائي

 التجديدية والنظم املزارع دعم على النفقات زيادة-  دال

 عن العامل أحناء مجيع يف كثرية دول أعلنت االسرتاتيجية، يف التحوُّل هذا مع متسق حنٍو على -70

 على امللحوظة الفورية الردود أحد وَتمثَّل. الغذائي اإلنتاج برامج على نفقاتها زيادة عن أو/و جديدة هلا تعهدات

 املتاحة االئتمانية وبالتسهيالت بالبذور املتعلقة واإلعانات واألمسدة، الوقود دعم إعانات َمنح يف الغذائية األزمة

 والشراكات  باألمسدة اخلاصة" الذكية ناتاإلعا" مثل اجملال، هذا يف جتديدية بنظم العمل جيري كما. للمزاِرع

 وأندونيسيا أذربيجان ويف أفريقيا، يف كثرية بلدان يف الردود هذه تبدت وقد. واخلاص العام القطاعني بني

 وتقديم املباشر الدخل دعم - احلبوب إنتاج دعم برنامج على النفقات زادت الصني ويف. ستاريكاووك وبنغالديش

 ويف. 7020و 7006 عامي بني أضعافها أربعة من أكثر إىل - واألمسدة والوقود واآلالت بالبذور املتعلقة اإلعانات

 احلبوب إنتاج تعزيز بغية الزراعة يف أمريكي دوالر ملياَري استثمار عن 7002 عام يف احلكومة أعلنت أنغوال

 عام يف املائة يف 66 نسبتها بلغت كبرية، زيادة امليزانية إطار يف الزراعة دعم زيدويف كينيا . شأن ذات بصورة

 املائة يف 2 إىل امليزانية من املعنية احلصة زيادة إىل أفضى ذلك بأن 7022 عام يف أفيد وقد. اسُتدميت ثم ،7002

 تشجيع أيضًا باإلقبال حظيت اليت االستجابة أشكال ومن. سنوات ببضع ذلك قبل املائة يف 5 كانت أن بعد

 كان اليت البلدان يف أّما. العام الشراء دوائر عنها دافعت اليت األسعار، دعم خطط طريق عن الغذائي اإلنتاج

 يف وُأعلن. ملحوظة زيادة األسعار دعم زيد فقد واهلند، الصني مثل قبل، ذي من النظم هذه مبثل فيها ُيعمل

 .القبيل هذا من جديدة نظم عن ونيجرييا، واجلزائر أنغوال مثل أخرى، بلدان

 مؤمترات مستوى على للزراعة خارجية مساعدة بتقديم التعهدات بزيادة الوطنية االلتزامات ُكمِّلت وقد -72

 كان ،اإلمجال وعلى. األغذية ألزمة تصديًا ذلك كل وجاء املستوى، الرفيعة املؤمترات من وغريها الدولية القمة

 وهكذا. العمل ويف التفكري يف املنحى على أثر وتقلُّبها ارتفاعها تستشرف اليت والتقديرات األغذية أسعار لقفزات

 جهد بذل للبلدان ينبغي وأنه املاضي يف التمويل منقوص كان الغذائي اإلنتاج أن بإدراك التصوُّرات يف تغري حصل

 .الفرعي القطاع هذا لتنمية بكثري أكرب
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 األغذية أسواق يف العام القطاع اخنراط زيادة-  هاء

 لدعم نظام إطار يف الغذائية للحبوب العام بالشراء خاصة واسعة برامج لديها ليس كثرية بلدان مثة -77

 فقد ،العامة االحتياطية املخزونات واستدامة املزرعة يف تسلميها أساس على شرائها عند املنتجات أسعار

 يف الدولة دور تزايد إىل تشري السياسات بشأن ومباحثات وقرارات، نوايا، إعالنات البلدان هذه يف استجّدت

 غري ارتفاعًا مرتفعًا املاضية األربعة املواسم خالل للحبوب العام القطاع شراء كان اهلند ففي. األغذية أسواق

 املعتادة النسبة عن كثريًا يزيد ما والقمح، األرز ناتج إمجالي من املائة يف 30 متوسطه قارب إذ مسبوق،

 لتنفيذ احلبوب من طن مليون 20 إىل 60 زهاء اهلند احتياجات مقدر ويبلغ. العامة االحتياطية للمخزونات

 املتوسط يف مشرتياته بلغت الذي القمح شراء أيضًا الصني يف وزيد. الغذائي باألمن املتعلق اجلديد الوطين القانون

 كبار من وهما وأوكرانيا، الروسي االحتاد يف أّما. املاضيةاإلمجالي يف السنوات الثالث  الناتج من املائة يف 31

 بعض تفضي أن ميكن لكن املعهود تدنيها على تبقى اإلمجالي الناتج من العام الشراء حصة فإن املصدِّرين،

 ويرجَّح. املقبلة السنوات خالل العامزيادة يف الشراء  إىل العهد احلديثة بالسياسات املتعلقة واملداوالت القرارات

 الروسي، ويف االحتاد. التدخل عمليات مدى على مؤثِّرة هاّمة عوامل السوق يف واللحم اخلبز أسعار تكون أن

 .اإلقليمية األغذية وصناديق احلبوب ملنتجي املمنوحة القروض ضمانات مثل جديدة نظم شأن يف أيضًا ُيبحث

 دور من سابقًا تطبَّقه كانت الذي "األرز إنتاج دعم برنامج" إىل 7022 عام يف تايلند عودة تزيد أن يتوقع -73

 خطة" عن الربنامج بهذا استعيض لقد. أعلى احملدَّد املدعوم األرز سعر كان إذا سيما وال األرز، سوق يف احلكومة

 ما فإن أفريقيا يف أّما. العام الشراء من ضئيل قدر على واملنطوية مباشرة دفعات تقديم على القائمة" األسعار تأمني

 أي احلبوب، من االحتياطية املخزونات ومقدار دور الرئيسي النقاش تناول وقد بكثري، أقل النظم هذه من يطبَّق

 يف األسعار لتثبيت استخدامها ينبغي كان إذا ومبا االحتياطية املخزونات هذه تبلغه أن ينبغي الذي باملقدار

 األمن أجل من العمل خطة مبوجب أفريقيا، شرق لدول االقتصادية اجلماعة اقرتحت املثال سبيل فعلى. السوق

 وقد. كبرية زيادة االحتياطية خمزوناتها فيها األعضاء البلدان تزيد أن تنفذها، اليت 7021-7020 لفرتة الغذائي

 ضمان يف التجارة دور إزاء املخزونات دور بشأن النقاش من ضرب إىل السياسات بشأن املداوالت هذه أدت

 القرن ومثانينات سبعينات يف االهتمام من كبري بقدر حظيت اليت املسألة تلكم الغذائي، واألمن األسعار استقرار

 .العشرين

 باملفّرق األساسية األغذية بيع أسعار ارتفاع من احلد إىل الرامية املتنوعة املخصوصة الردود-  واو

 إىل بالقياس باملفّرق بيعها أسعار ، أو مستوىاملستهلك مستوى على األغذية أسعار ارتفاع من احلد إن -75

 على ينطبق ما أكثر ذلك وينطبق. احلكومات من الكثري أمام بارزًا حتديًا أيضًا مثِّل باجلملة، بيعها أسعار

 اللحم وكذلك ،املعجَّنات أو اخلبز مثل معاَلجًا، منتجًا املعنية االستهالكية السلعة فيها تكون اليت احلاالت
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 أنه احلبوب صادرات من حدَّت اليت احلكومات بعض وجدت وهكذا. احلبوب سعر على سعره يتوقف الذي

 من العديد إىل ذلك ودفع. بكثري حتقُّقًا أقل املعاَلجة املنتجات أسعار احتواء فإن احلبوب أسعار احتواء مّت بينما

 وتوسُّط لألسعار عليا حدود وضع قبيل من باملفرَّق البيع ألسعار املباشر التنظيم طريق على التدخل أشكال

 ُنحي ما وغالبًا. الربح وهلوامش لألسعار القصوى املبالغ حتديد بغية التجار بني املفاوضات يف احلكومات

 عن أسئلة أخرى مرة التجارب هذه أثارت وقد. ومضاربني حمتكرين باعتبارهم واملعاجلني الوسطاء على بالالئمة

 .بها التجارة يف احلكومات ودور األغذية أسواق لعمل السليم املنحى

 كان الروسي االحتاد يف اخلبز وسعر احلبوب سعر بني الرتابط أن إىل أشرَي احلاالت لبعض وتوضيحًا -71

. ترتفع اخلبز أسعار ظلت 7022 آذار/مارس من بدءًا تنحدر القمح أسعار بدأت عندما أنه حّد إىل نسبيًا، ضعيفًا

 احلبوب منتجي بني التفاوض خالل من معيَّنة لفرتة األسعار حتديد مثل – التدابري بعض اتُّخذت لذلك ونتيجة

 حّد يوضع أن املراد اجتماعيًا اهلامة باملنتجات قائمة إعداد مثل جديدة أفكار وطرحت - واخلّبازين والطّحانني

 أوكرانيا يف ُأعدت وقد. باجلملة بيعها أسعار عن باملفّرق بيعها أسعار لزيادة بها املنصوح للمقادير معقول أعلى

 يف لالستخدام الصاحلة الزيوت وبعض احلبوب أنواع مجيع مشلت "اجتماعيًا احلّساسة املنتجات"ـ بـ قائمة

 الصني يف اتُّخذت كما. اللزوم عند بها احملقَّقة الربح هوامش أو/و باملفرَّق بيعها أسعار من احلّد لغرض ،األغذية

 املناقصات يف املشاركة من احلّد ذلك يف ومبا ،واملضاربة االحتكار منع إىل الرامية اإلدارية التدابري بعض واهلند

 من عددًا خيص فيما باملفرَّق البيع ألسعار أقصى حدًا احلكومة وضعت ،النكا سري ويف. اآلجلة والصفقات

 تدابري املنتجات هذه بعض خيص فيما وطبِّقت. والسكر األليفة، الطيور وحلم القمح، ودقيق األرز، مثل املنتجات

 معدَّل مثل) السياسات تضبيط عملية جعل ما أيضًا، املزارع يف التسليم أساس على بيعها أسعار لتنظيم إدارية

 التدخل على والكامريون، واجلزائر أثيوبيا مثل األفريقية، البلدان منكما ٌدرج يف العديد . تعقيدًا أكثر( التعريفات

 .الربح وهوامش باملفّرق البيع ألسعار أعلى حد وضع يف املتمثِّل

 التحليلية املسائلو السياسات مسائل بعض: امللخص-  ثالثًا

من األسواق العاملية إىل  األسعار انتقالجيب تعلمه بشأن عملية  مما الكثري هناك أوىل، ناحية من -76

 مثة املرتفعة، األسعار انتقال كبار مصدِّرون فيها تفادىحاالت عددها عشرة أو حنو ذلك  وعدا. األسواق احمللية

 األسعار انتقالتدّبر بعضهم أمر احليلولة دون  متباينة جتارب ذوي مستوردين من أخرى فرعية جمموعات

 تكون قد اليتبها  املتعلقة غريوالعوامل  بالسياسات املتعلقةفما هي العوامل . وأخفق بعضهم اآلخر يف فعل ذلك

 تبادهلا؟املمارسات اليت ميكن تعلمها أو  ، وما هي أفضلالعملية هذه يف دورًا أدت

دفعت احلكومات إىل إيالء  األغذيةيف أن أزمة أسعار  املتمثِّل بالتطور بيرحَّ ثانية، ناحية ومن -72

 مسألة هي وأوالهما. أخرى مسائل بني من ألتانوميكن أن تالحظ هنا مس. األولوية إلنتاج األغذية واألمن الغذائي

لب وسيتط. العامليةإذا تهاودت أسعار األغذية يف األسواق   حتىهذا النحو  على األولوية إيالءالتكّفل باستدامة 
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 وثائق" و" القطري الربامج إطار"يف اخلطط اإلمنائية الوطنية، مثل  االهتمامذلك أمورًا منها تأمني إعالء 

 أّن هي وثانيتهما. املناسبة الدعم وتدابري والربامج السياسات من باألغذية يتعلق مبا ،"الفقر من احلد اسرتاتيجية

بأقصى قدر من العناية استنادًا  االلتزامحتديد األهداف العالية فيما يتعلق باالكتفاء الذاتي،  عند أيضًا، املهم من

 من املعنيةتفادي ما قد ينجم عن السياسات  بغيةالناحيتني االقتصادية واالجتماعية  منإىل حماكمة سديدة 

 .االقتصادية النجاعة وعدم البيئية التكاليف

 األغذية مستوردي بني الثقة من لنيلها األغذية أسعار أزمة على أيضًا الئمةبال ُنحي ثالثة، ناحية ومن -72

االقتصادية، وال سيما من  السياسات وضع يف املبذولة اجلهود من سنوات يزعزع ذلك إّن. العاملية الغذاء أسواق يف

 .الوطين الغذائي األمن صرح يف أساسية لبنة التجارة جلعل العاملية، التجارة منظمة سريورة خالل

اآلراء ختتلف فيما يتعلق مبا إذا كانت زيادة اخنراط القطاع العام يف أسواق األغذية تطورًا  إن ثم -72

 ولئن. االجتاه إىل تقليص دور الدولة وزيادة مشاركة القطاع اخلاص سادفعلى مر السنني . تطورًا سلبيًا مإجيابيًا أ

منحى عمل  تعرتي اليت اهِلناتيعمل يف األوقات الطبيعية فإن أزمة األغذية كشفت عن النموذج  هذا أن ابد

على كثري من احلكومات اللجوء إىل شّتى أشكال التدابري املخصوصة واألحادية  نتعيَّ إذأسواق األغذية احمللية 

وتستدعي هذه التجربة . األسعار، وذلك بوسائل منها احلد من دور القطاع اخلاص زيادات الحتواءاجلانب 

 تتَّسم األغذية أسواق جعل بغية املصلحة، أصحابالسياسات، يشارك فيهما مجيع  بشأنحتلياًل متعمقًا وتباحثًا 

 .أيضًا البالغاألسعار  تقلُّب فرتات يف بالفعالية

 اللجنة خذهاتتَّ أن املقرتح التدابري-  رابعًا

 اللجنة لعل -30

وتعزيز شفافية السوق ميكن أن يسهما يف حتقيق  البلدانبأن زيادة تنسيق السياسات بني  تقرُّ ‘2’

وينبغي حّث البلدان على توسيع وتعزيز . استقرار األسواق على الصعيدين احمللي والعاملي

 تزيد أن ميكن اليت املخصوصة النهوجإىل  اللجوءالتحاور والتشاور بشأن السياسات وتفادي 

 .توترًا الوضع

 وعلى مستعجلة بصورة الدوحة جولة إطار يف التجارة بشأن املفاوضات إجناز أهمية على ُتشدِّد ‘7’

لتوفري نظام جتاري زراعي دولي قائم على قواعد يكون منفتحًا، ومنصفًا، وغري  ناجع، حنو

 .حمروف، وغري متييزي

 الغذائية السلع أسعار حركَة الوثيقِة مراقبتها قيد والزراعة األغذية منظمة تبقي بأن توصي ‘3’

 ودراسات معمَّقة حتليالت ُتجري وأن السياسات، مستوى على حياهلا االستجابي والتحرَك

 .اللزوم حبسب قطرية حاالت
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األعضاء فيما تتَّخذه من  للبلدانإىل منظمة األغذية والزراعة مواصلَة وتعزيَز مساعدتها  تطلب ‘5’

بري على صعيد السياسات والربامج يف سبيل تناول مسألة ارتفاع أسعار األغذية وتقلبِّها تدا

من املعلومات  سواقما خيص األالتحديد يف جماالت  وجه على وذلك ،على حنٍو فّعال

 .القدرات وتكوين السياسات، بشأنوالتحليالت، واإلرشادات 


