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

 الدورة التاسعة والستون

 8308أيار / مايو 03-82روما، 

 ةعومو ة العشريح لوت تق أ أسعار الاءا   والارا تقرير مشرتك بني الوكاالت ُيرفع جمل

 
 موجا

 

ومن مؤسسات  (املنظمة) ُطلب من منظمة األغذية والزراعة 0212يف قمة جمموعة العشرين اليت ُعقدت يف سيول عام 

دولية أخرى العمل مع أصحاب الشأن املعنيني لتطوير  احتماالت حول كيفية التعامل مع تقلب أسعار السلع الغذائية 

والتدابري اليت اختذتها جمموعة  ،وتعرض هذه الوثيقة نتيجة التعاون بني الوكاالت. املتزايد األخرى والزراعية

 .العشرين  على إثر ذلك

 

 اليت اقرتلتها ال جنةالتدابري 

 :قد تدعو اللجنة إىل

 األسعار لُيرفع إىل قمة بالتعاون بني املنظمة واملؤسسات الدولية األخرى إلعداد تقرير تقلب  اإلحاطة علما

 العشرين؛

  التوجيهات إاا  التوصيات املعروضة يف هذه الوثيقةريوتوفواإلحاطة علمًا . 

  

 

ركيزة األمن الغذائي خلطة العمل باالستناد إىل ويف إطار  ،(0212تشرين الثاني /نوفمرب 10-11)يف قمة سيول -  1

الصندوق تعمل منظمة األغذية والزراعة، و"عمل سيول املتعددة السنوات حول التنمية، طلب قادة جمموعة العشرين أن 

وبرنامج واألونكتاد،  يف امليدان االقتصادي،منظمة التعاون والتنمية ، ووصندوق النقد الدولي الدولي للتنمية الزراعية،

، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العاملية مع أصحاب الشأن األساسيني لتطوير احتماالت تنظر فيها األغذية العاملي

الطريقة املثلى للتخفيف من آثار املخاطر املنبثقة عن تقلب أسعار السلع الغذائية والزراعية بشأن  جمموعة العشرين

 ."األخرى وإدارتها، من غري تشويه طابع السوق بهدف محاية األضعف يف نهاية املطاف
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تقلب األسعار يف أسواق افرت املؤسسات جهودها إلعداد تقرير حول السياسات بعنوان ظعلى ذلك، ردًا و-  0

حزيران /وقد ُرفع إىل وارا  اراعة جمموعة العشرين ليّطلعوا عليه يف يونيو سياسات االستجابة: األغذية والزراعة

0211. 

 

مع  تنمية يف امليدان االقتصادي وبالتعاونوقد جرى إعداد هذا التقرير بالتنسيق بني املنظمة ومنظمة التعاون وال-  3

نامج األغذية العاملي، والبنك الدولي، ومنظمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدولي، واألونكتاد، وبر

فريق العمل الرفيع املستوى يف األمم املتحدة املعين بأامة ، واملعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعيةالتجارة العاملية، و

 .األمن الغذائي العاملي

 

أّن تقلب األسعار عدة منظمات دولية متعاونة وهو ينّص على  ويعكس النهج الذي اعُتمد يف هذا التقرير رأي-  4

وأثر ذلك على األمن الغذائي مسألة معقدة متعددة األبعاد، وهي مسألة اراعية وغري اراعية يف آن، وقصرية األجل 

وُيستهل . مة والناميةوطويلة األجل على حّد سوا  كما أّن آثارها متباينة جدًا على املستهلكني واملنتجني يف البلدان املتقد

وقد جرى استعراض . التقرير بنقاش حول التقلبات وطريقة تأثريها على البلدان، واملؤسسات، واملستهلكني، واملزارعني

وُيوّفر . الدروس املستقاة من التجارب املختلفة بإجياا، باإلضافة إىل العوامل اليت قد ُتحدد مستويات التقلب يف املستقبل

للتصدي لتقلب األسعار ة من املقرتحات بشأن استجابة منهجية يتم تنسيقها على الصعيد الدولي التقرير جمموع

 .0222و 0222الغذائية لعامي  باالستناد إىل الدروس اليت جرت االستفادة منها كنتيجة لألامة

 

منه، وتلك املوضوعة  التخفيفأو  ملوضوعة للوقاية من تقلب األسعارومييز التقرير بني السياسات احملتملة ا-  5

على املستويات  كما جرى حتديد نطاق التدابري. تفصيلوجيري النظر يف كّل من هذه التدخالت بال. للتخفيف من  آثاره

التصدي للمخاطر، والبعض اآلخر، املوضوع الفردية، والوطنية، واإلقليمية، والدولية؛ وتهدف بعض هذه التدابري إىل 

حتسني حالة التأهب،  فيما تتناول تدابري أخرى مسألة التصدي على املدى إىل ، يهدف شكل خطط طارئة على

 .لتنفيذ التوصيات املقرتحة ولرصد التقدم احملرا الدوليالتقرير يف آليات التعاون ويف النهاية ينظر . الطويل

 

  االجتماع الذي ُعقد يفوقد نظر وارا  اراعة جمموعة العشرين يف التقرير املشرتك ما بني الوكاالت  وذلك يف-  6

ومن بني املقرتحات اليت ُعرضت يف التقرير وافق الوارا  على التوصيات . 0211حزيران /يونيو 03-00فرتة  باريس يف

 :التالية
 

تعهدت حكومات جمموعة العشرين النهوض بإنتاجية املنظومة الغذائية والزراعية على األجل الطويل،  (أ)

وقد اتفقوا على دعم األحباث يف اجملال الزراعي والتجديد، وتوفري . عرب العاملواستدامتها، ومقاومتها 

وقد أطلقت جمموعة العشرين يف هذا . اتية لتشجيع االستثمار العام واخلاص يف قطاع الزراعةوالظروف امل

هذه امام نظمة وتقود امل. القدراتتعزيز لإلسهام يف تعزيز تقاسم املعارف واإلطار منصة الزراعة االستوائية 

املبادرة وهي تضم منظومات البحث الزراعية املهتمة يف جمموعة العشرين بهدف حتديد ممارسات بنا  
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القدرات املناسبة، وتعزيز أفضل املمارسات التدريبية، والنهوض باآلليات الكفيلة بدعم التعلم املستمر، 

 .وحتسني ملكية أصحاب الشأن احملليني يف البلدان النامية

لزيادة التعاون بني  نظام معلومات األسواق الزراعيةوقد قررت حكومات جمموعة العشرين إطالق  (ب)

وسيستند هذا النظام إىل . املنظمات الدولية والبلدان الرئيسية املصدرة واملستوردة للغذا  والقطاع اخلاص

إنشا  شرين كذلك إىل وقد دعت حكومات جمموعة الع. آليات املعلومات القائمة وستستضيفه املنظمة

دى االستجابات وسوف يبحث املنت ،منتدى لالستجابة السريعة يف إطار نظام معلومات األسواق الزراعية

لسياسات عندما تشري حالة األسواق إىل ارتفاع خماطر حدوث انعدام يف األمن الغذائي، وسيعمل لاملالئمة 

  .جل ايادة التقارب بني السياسات الدوليةيف تعاون وثيق مع جلنة األمن الغذائي العاملي من أ

على اختاذ القرارات املناسبة  موعةاجملشجع وارا  الزراعة يف جمموعة العشرين بقوة وارا  مالية وقد  (ج)

 .لتحسني تنظيم ومراقبة أسواق املنتجات الزراعية اآلجلة واملشتقة

الدوحة، ووافقت على إاالة  التأكيد على إجناح دورة مفاوضات وقد أعادت حكومات جمموعة العشرين (د)

 .جتاريةال احلواجز أو الضرائب املفروضة على تصدير الغذا  الذي يتم شراؤه ألسباب إنسانية 

لنظام وقد أيدت حكومات جمموعة العشرين وضع برنامج األغذية العاملي مشروعًا منوذجيًا إقليميًا   (ـه)

مع اللجنة االقتصادية ة يف أفريقيا الغربية، بالتعاون اإلنساني ئحاالت الطواراحتياطي أغذية يف 

ويستكمل هذا النظام االحتياطي، ويدمج آليات األمن . واالجتماعية لغربي أفريقيا والبلدان األعضا  فيها

وإقليمية إلدارة قدرات وطنية  الغذائي الوطنية واإلقليمية مبشاركة فعالة من بلدان املنطقة املعنية، ويبين

 .خزونات الغذائية، ولوضع ونشر منظومات شبكات السالمةامل

(. مبا يف ذلك املنتجني)ماية الضعفا  وقد أقّرت حكومات جمموعة العشرين بأهمية شبكات السالمة حل (و)

ت لياآ أكثر ومصارف التنمية اإلقليمية على استكشاف ،وقد شجعت املنظمات الدولية واملتعددة األطراف

ة واليت تعاني من عجز غذائي عند نّيداخيل املتدساعدة البلدان ذات اململواجهة التقلبات الدورية مل

 .االرتفاع احلاد ألسعار الغذا 

 تطوير أدوات إدارة املخاطر القائمة على األسواقوتدعم حكومات جمموعة العشرين اجلهود املبذولة لتوفري  (ا)

ولذلك رحبت حكومات جمموعة العشرين . معات، واحلكوماتتالضعيفة، واجمل لتستفيد منها األسر

حلكومات والشركات يف البلدان ير أدوات جمددة إلدارة املخاطر  تستفيد منها اباجلهود املبذولة لتطو

 .النامية

 

 :يتم التوصل إىل اتفاق بشأنها هيالتوصيات اليت مل -  2
 

حاليًا يف منظمة التجارة العاملية حول احلواجز  بهاتقوية وتعزيز عمليات التشاور واإلشعار املعمول  (أ)

 .املفروضة على التصدير

. لوقود احليويل( أو اليت جتيز تقديم احلوافز)  إاالة أحكام السياسات الوطنية احلالية اليت تقّدم حوافز (ب)

قود الطوارئ اهلادفة إىل تصحيح السياسات اليت حتّفز إنتاج الووعند غياب تقديم الدعم، تطوير خطط 
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عندما تكون األسواق العاملية عرضة للضغط، وعندما ( الواجبات اإللزاميةالسيما )احليوي أو استهالكه 

 .تتعرض إمدادات الغذا  للخطر

 .1دة يف هذا التقريرعلى جلنة األمن الغذائي العاملي أن تضطلع مبهّمة رصد تنفيذ التوصيات الوار (ج)

 

 توقد خُلص اجتماع وارا  اراعة جمموعة العشرين إىل وضع خطة عمل حول تقلب أسعار الغذا  والزراعة ُرفع-  2

وقد رحب قادة جمموعة العشرين . 0211تشرين الثاني /نوفمرب 4-3إىل قمة جمموعة العشرين اليت ُعقدت يف كان يف 

تعزيز املعلومات ( 0)و حتسني اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيني؛( 1) :أهدافها اخلمسةخبطة العمل وقّرروا العمل لتحقيق 

تعزيز تنسيق السياسات ( 4)التخفيف من آثار تقلب األسعار على أكثر الفئات ضعفًا؛ و( 3)و حول األسواق والشفافية؛

 .حتسني  عمل أسواق مشتقات السلع الزراعية( 5)الدولية؛ و

 

 اللجنة حهاالتدابري اليت تقرت

 

 :قد ترغب اللجنة يف أن -6
 

تأخذ بعني االعتبار التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملؤسسات الدولية األخرى إلعداد تقرير تقلب  (أ)

 رفعه إىل جمموعة العشرين؛ موعاألسعار املز

 .الوثيقةر التوجيهات حول التوصيات الواردة يف هذه وتأخذ بعني االعتبار، وتوّف (ب)

                                                 
 .، تعم خطة عمل الوارا  دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف تنسيق السياسات(جيم.2) التوصل إىل أّي اتفاق حول هذه التوصيةفيما مل يتم   1


