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 مذكرة مفاهيمية لالجتماع الوزاري الثالث بشأن احلوكمة وأسواق السلع، روما،

 4102أكتوبر/تشرين األول  6

 

وقع اخليار على شعار "احلوكمة وأسواق السلع الدولية" ليكون موضوع هذاا العذال لتمامذاع الذو،اريث  يذ        -1

سانضوي حتت مبدأ احلوكمة مجيع القواعد الرمسية وغري الرمسيةث واملؤسسات واملنظمات والعمليذات الذت بعب ذر مذ      

القضذااا وبصذن فها ببعذاو وولوااهذا؛ وبالذا القذرارات       ختهلا اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة ع  اهامامابها؛ وبصذو   

وبنفا ها وبرصدها وبقر ها. وجيب أن اوفر هاا املوضوع سياقاو واسعاو للبيانات الصادرة عذ  الذو،را ث  ذا فيهذا البيانذات      

يبذة املؤسسذية    ول قضااا مهمة باناول بقّلبات اوسعارث والشذفافية واسسذاقرارث والسذلع والانميذةث واسسذادامة وال ك     

 الدولية الت برعى أسواق السلع الزراعية العاملية.  

وقد أثار بوالي ثتث ،اادات لألسعار يف غضون مخس سنوات شواغل بذنن  أسذواق اوغااذة الدوليذة أصذب ت       -2

أكثر ضعفاو يف موامهة بقّلب اوسعار "املفرط" وأن  بربيبات احلوكمة احلالية هلاه اوسواق أثبات ضعفها أمال احملر كات 

ل املالية. وفقدت بعض البلدان املساوردة لألغااة ثقاها باوسواق اجلدادة وسعار اوغااة وصتبها بنسعار الطاقة واوصو

 العاملية كمصادر موثوقة لإلمدادات وحتو لت إىل سياسات برمي إىل بعزاز اسكافا  الغاائي الاابي.  

على املساوى الدوليث مت  اإلقذرار بومذود شذوائب يف املعلومذات املوثوقذة واحملد ثذةث خاصذة بشذنن اورصذدةث           -3

وبغياب مؤشرات واض ة وشاملة ع  ظروف السوق احلالية. وأسفر غياب الشفافية النامم عذ  للذو وعذدل ومذود  ليذة      

يات ختزا  اوغااة والشرا  النذامم عذ  اإل سذا     فع الة إلصدار اإلناارات بشنن بدهور ظروف السوق الدوليةث ع  عمل

بالاعرث وخيارات سياسة غري ماسقة ودون املساوى اومثل ،ادت اومور سوً ا. ومت  اسا داث عنصر مداد يف احلوكمذة  

ة ث كاسذااابة لا سذا املعلومذات وبعزاذز الشذفافي     2111ث يف عال نظال املعلومات املاعلقة باوسواق الزراعيةالدولية هو 

 وال واج سبساق السياسات.    
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واساقطب اسربفاع يف أسعار اوغااة اهاماماو عاملياو وأثار أاضاو نقاشاو أوسع نطاقذاو بشذنن موانذب سذلوس السذوق       -4

و وكماهاث والشفافية واسساقرارث وبنظيم أسواق املشاقاتث وإمكانية اساقرار السوق النشذطةث وإصذتق قواعذد الااذارة     

ّكل بقّلب اوسعار قضية رئيسية بؤثر على مجيع السلع الزراعية. غري أن  ال كيز على بقّلب أسعار اوغااة الدولية. واش

صرف اسناباه ع  قضااا أخرى قائمة منا ف ة طوالذة يف أسذواق السذلع الزراعيذة الدوليذةث لذيس بالنسذبة إىل اوغااذة         

أاضاو مثل النب أو اخلامات الزراعية مذ  قبيذل القطذ . وبا سذم      اوساسية ف سبث بل يف ما ااعّلق باملنااات اسساوائية

هاه السلع الت انااها بشكل رئيسي أص اب احليذا،ات الصذغرية يف البلذدان لات الذدخل املذنلفض بنهميذة  يواذة        

 بالنسبة إىل الدخل والوظائف وعائدات الاصدار والانمية. 

إىل أن  حنو ثلثي البلدان الناميذة بعامذد علذى صذادرات السذلع       واشري قيا  اسعاماد على السلع الثتث اووىل -5

 2111يف املائة م  عائدات صادرابها. وشهد اسعاماد على صادرات السلع برامعاو  اذى عذال    51اوساسية يف أكثر م  

ا اسذم ى "إعذادة    ي  نو عت البلدان إناامها إمنا عاد واربفع م  مدادث س سي ما يف أفراقيا وأمريكذا التبينيذةث مذع مذ    

بصنيف سلع" الصادرات لصاحل السلع غري اجمله زة بدسو م  اوشكال لات القيمة املضافة. وس ازال هناس عشذرة بلذدان   

والثلذثا يف  الذة بورونذدي والثلذ  يف      -يف املائة م  العائدات اإلمجالية لصادرابها  5اشّكل فيها النب و ده أكثر م  

 خرى  ساواات مربفعة م  اسعاماد على صادرات الشاي واملو، واجلوبة والكاكاو والقط .  أثيوبيا. وباما ع بلدان أ

مليذون   21واقد ر أن  إنااج السلع وبصدارها اوّفران مداخيل ووظائف وكثر م  مليار نسمة. واعمل ما اصذل إىل   -6

يف املائذة   01يف املائذة مذ  الذنب و    01صغرية بلداو مناااو. واناج أص اب احليا،ات ال 51نسمة يف إنااج النب يف أكثر م  

م  الكاكاو. إس أن  جتهيز السلع وبو،اعها وجتاربهذاث و إمذداد البذاور واومسذدة مذ  املنبذع  يذل إىل أن بكذون عاليذة          

 ال ّكزث وخاضعة لسيطرة أعداد قليلة م  الشركات العابرة لل دود الت بهيم  على ستسل القيمذة العامليذة. وعذادة مذا    

االقى املنااون يف البلدان املنلفضة الدخل  صة صغرية فقط م  اإلارادات املانبية م  سلعهم. وعلى حنو أكثر عمومذاوث  

اكون يف الغالب أص اب احليا،ات الصغرية مهم شا يف احلوكمة الدولية واام  جتاهل صذوبهم ومصذاحلهم يف النقاشذات    

ن  هاا الوضع ا،داد سذوً ا مذع بذرامج الاكييذف اهليكلذي الذت قّلصذت دور        العاملية وعمليات صنع القرار. وميك  القول أ

جمالس بسواق السلع الوطنية التث وعلى الرغم م  مواط  ضعفها املاعددةث وّفرت على اوقذل قنذاة لاعمذيم اهامامذات     

 املنااا. 

سواق العامليذة بصذورة واضذ ة و ذادة     وبالنسبة إىل البلدان املعامدة على السلع اوساسيةث بؤث ر الاطو رات يف او -7

على الفقر والنمو اسقاصادي والانمية وعلى مداخيل أص اب احليا،ات الصغرية وأمذنهم الغذاائي وعلذى القطذاع الرافذي      

بشكل عال. وبعارب أاضاو بلدان عد ة م  بلو الت بعامد على السلع اوساسية مساوردة صافية لألغااة وبالاذالي مشذ اة   

ة يف أسواق السلع الدولية. وقد سّلطت جمموعات اجملامع املدني الضو  على احلامة إىل مزاد م  الشذمولية  وكالو بائع

 يف  وكمة أسواق السلع الدولية واحلامة إىل احلوكمة لاوطيد الروابط با السلع واسسادامة والنمو والانمية. 

رعى اقاصذاد السذلع الذدوليث مذ  قبيذل اسبفاقذات       وقد أنشئ مز  كبري م  ال كيبة املؤسسية امللاصة الت ب -0

واملنظمات السلعية الدولية والصندوق املش س للسلع اوساسيةث يف سبعينيات القرن املاضي أو  اى قبل للذو. واليذولث   

مذ    بسعى منظمات السلع الدولية مثل منظمة النب الدولية ومنظمة السكر الدولية إىل بعزاز بنمية القطاع اخلاص بسلعها

ختل احلوار واملشاراع والب وثث وإىل بدعيم شفافية السوق م  ختل بوفري معلومذات وإ صذا ات عذ  السذوق. وكذان      
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اهلدف م  الصندوق املش س للسلع اوساسية  وال اسبفاقات السلعية الدوليذة يف املقذال اوو لث ولكذ  منذا أن انهذارت      

ات الصندوق ميو ل اليول مشاراع لانمية السلع بهدف إىل حتسا اوسذواق  هاه اسبفاقات بعد ف ة وميزة م  إبرامهاث ب

 السلعية وبقواة قدرة البلدان النامية وصغار املزارعا على املشاركة يف الااارة. 

مذؤ ر اومذم املا ذدة للااذارة     إىل مانب هاه املنظمات امللاصةث بقول منظمات مثل منظمة اوغااة والزراعذة و  -0

ث جبمع معلومات ماعّلقة بالسوق ونشرها وإمرا  حتليل لقضااا السوق السلعية م  أمذل بعزاذز   والبنو الدولي والانميةث

الشفافية والفهمث وبوفري الدعم للسياسات. وم  النا ية العمليةث بغّطي منظمة اوغااة والزراعة بالفعذل هذابا الفنيذاا    

جلنذة  كثر عموميةث أنشنت أاضاو  ليات خاصة بالسلع على شذكل  م  املنظمات  ا أنها إىل مانب بوفريها لللدمات او

الت بضطلع بالعداد مذ  اودوار الذت بؤداهذا منظمذات      مشكتت السلع واجلماعات احلكومية الدولية امللاصة بالسلع

ل إىل املذو،  السلع الدولية. وبوضع قواعد الااارة لات الصلة م  قبل منظمة الااارة العاملية الت درست موضذوع الوصذو  

 واملنااات اسساوائية يف السوق وسّلطت الضو  على املشاكل اخلاصة الت اوامهها منااو القط  اوفارقة. 

اهاماماو بالقضذااا املاعلقذة    ومنظمات عد ة م  اجملامع املدني وجمموعة الثمانية جمموعة العشرا  وأبدت مؤخراو -10 

 شرا  بشكل خاص على بقّلبات اوسعار وشفافية السوق.حبوكمة سوق السلعث  ي  رّكزت جمموعة الع

وشهدت الف ة الت بدأ فيها إنشا  معظذم ال كيبذة املؤسسذية بغي ذرات ضذلمة يف هياكذل السذوق والسياسذات          -11

ر الا ضر و،اادة الدخل؛ واسباكارات الاكنولوميةث  ا فيهذا بطذو  والاكنولوميا: أمناط اسساهتس املاغي رة الناجتة ع  

ث والبدائل ال كيبية املنافسة لكثري م  املواد اخلال الزراعية؛ و،اادة ال كذز يف اوسذواق الدوليذة للسذلع؛     احليويالوقود 

والاغريات املؤسسية يف البلدان املصدرة للسلع ناياة لربامج الاكيف اهليكلي مذع ابسذاع دور القطذاع اخلذاص يف جتذارة      

لعاملية للسلع؛ وبغريات شروط الابادل الزراعي؛ والاغريات يف طبيعذة ونطذاق بقلبذات    السلع؛ وبَذشكذُّل ستسل القيمة ا

كفذا ة   بعزاز حتول النهج اسقاصادي والسياسي إ،ا . وبطو ر النقاش  ول السياسات وفقاو هلاه الاغي رات. وأسعار السلع

دوليذة للسذلع    ابفاقذات  بذببرال ا كان ااميز أسواق السلع مباعداو ع  الادخل احلكومي لدعم اوسعار وبثبيت اوسواقث مم

. غذري أن ذب بذر، بعذض     ال كيز بصورة أقوى على شفافية اوسواق وإدارة خماطر اوسعار بغرضاقاصاداة"ث  شروطاو" بضم

بدرجيياو وشهدت سياسة الااارة الزراعية إصت او اسهامال املاادد باورصدة اس اياطية مؤخراو ملراقبة بقّلبات اوسعار. 

ليس أقلب م  ختل ابفاق مولة أوروغواي للزراعة وحتوسو إىل نظذال للااذارة الدوليذة اسذاند إىل قواعذد بذددة برعااذة        

وقد ساهم بغي ر املناخ يف الاوعية على احلامة إىل اسسادامة وسوف ااسبب با و ست يف الاو،اع  منظمة الااارة العاملية.

بها. وأ دثت مجيع هاه الاغي رات  ثاراو بعيدة املدى لذيس فقذط علذى عمذل أسذواق السذلع       اجلغرايف إلنااج السلع وجتار

الدوليةث بل على اوم  الغاائي و قوق امللكيذة والوصذول إىل املذوارد اإلنااميذةث وموقذع منااذي السذلع مذ  أصذ اب          

 احليا،ات الصغرية أاضاو.  

 طبيعة أسواق السذلعث ابقذى العداذد مذ  أهذداف إنشذا        وعلى الرغم م  هاه الاغي رات العميقة الت  دثت يف -12

ال كيبة املؤسسية القائمة للسلع صاحلاو اليول: بفادي بقّلب اوسعار الشداد؛ حتسا الذدخل الفعلذي للبلذدان الناميذة؛     

يف البلذدان   حتسا الوصول إىل السوق وموثوقية إمداد املنااات اوساسية؛ بنواع اإلنااج وبوسيع نطاق الااهيز الزراعي

النامية؛ بشايع الب وث والاطوار لا سا اإلناامية والقدرة الانافسية؛ حتسا هياكل السوق ونظم الاسواق والاو،اذع  

والنقل. ومت  بكرار العداد م  النقاط مؤخراو يف مناداات دولية مثل إعذتن أروشذا وخطذة العمذل بشذنن السذلع اوفراقيذة        
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 مؤ ر اومم املا دة للااذارة والانميذةث  أو الصندوق املش س للسلع اوساسيةث و  2115ال الاابعة لتحتاد اوفراقي يف ع

وبرنامج اومم املا دة اإلمنائيث واملبادرة العاملية بشنن السلع لبلدان أفراقيا والب ر الكذارا  واحملذيط اهلذاد  يف عذال     

 لك  ابدو أن  الزخم لا قيق للو قد مت فقدانب. . وأشار كتهما إىل احلامة لإلصتق يف احلوكمة العاملية 2117

وبالت بعض املؤسسات الفرداة مهوداو لا ذدا  وبطذوار نفسذها. وأمذرت منظمذة اوغااذة والزراعذة مذؤخراو          -13

اساعراضاو رئيسياو للانة مشكتت السلعث وهي بساكمل اساعراضاو للماموعات احلكومية الدوليذة الاابعذة للفذاو لضذمان     

امرة بقضااا السلع املعاصرة. كما مر بت منظمة اوغااة والزراعة بنااق فكرة بنسذيس مناذداات شذاملة لات    صلاها املس

القطذاع اخلذاصث املنظمذات غذري      -أص اب مصل ة ماعددا ث بشرس مجيع أص اب املصل ة يف سذوق سذلع بذددة    

ض أنشطاها اخلاصذة وببذال جمهذوداو    احلكوميةث احلكومةث الااارث واملساهلكون. وكانت جلنة مشكتت السلع بساعر

نظال املعلومات املاعلقذة  إلصتق مجيع موانب أهدافها وعملها وهيكلها. واشّكل  2110إصت ياو بعيد املدى بدأ يف عال 

اسسااابة املؤسسية اجلدادة الو يدة للظروف املاغي ذرةث وقذد اذوّفر منولمذاو للانميذة املسذاقبلية ر ذا         باوسواق الزراعية

فب املبادرة الدولية احلكومية الو يدة املعنيذة بسذوق السذلع واملصذممة ملعاجلذة الظذروف احلاليذة مذ  خذتل بعزاذز           بوص

الشفافية وابساق السياسات. وبلقى هاه املبادرات بر يباو واض او لكنها انبثقت م  رؤاة فرادي املنظمات أو هلذا قضذااا   

 ول مساقبل اقاصاد السلع الذدولي وإصذتق احلوكمذة املتئذم  ذا      هادفة فرادة. وهي ليست وليدة نقاش واسع وشامل 

ااماشى مع الوقائع اجلدادة واوولواات العاملية املاغي رة. والاغي رات الرئيسذية الذت  ذدثت يف أسذواق السذلع الدوليذةث       

 لوقت املناسب. واإلقرار باحلامة احملاملة إىل إعادة النظر يف بربيبات احلوكمةث جتعل هاا النقاش انبي يف ا

وبشّكل  وكمة أسواق السلع الدولية موضوعاو واسع النطاق مع أبعاد كثرية. وقد ارغب الو،را  يف إبذدا   رائهذم    -14

 الوطنية بشنن القضااا احملددة الت بوامهها بلدانهم يف إنااج السلع وجتاربها. 

 الو،را  يف حبثها:   بومد ثتث جمموعات م  اوسنيلة اووسع نطاقاو الت قد ارغب -15

     ما هي اوولواات الت انبغي أن بندرج يف مدول اوعمال العاملي للسياسات والانمية املاعّلقذة بالسذلعث وكيذف

 ؟ 2115جيب أن برببط باوهداف اإلمنائية الدولية اووسع نطاقاو خلطة الانمية ملا بعد عال 

   مذع اوخذا يف احلسذبان املسذائل القابلذة للاطبيذق علذى         ما الاي ااوّقع أن بقد مب بربيبات احلوكمذة الدوليذةث

 املساواا السياسي واسقاصادي؟ 

        إىل أي مدى بعارب بربيبات احلوكمة احلالية فع الة يف بوفري ما هذو مطلذوبث وكيذف ميكذ  بقواذة املؤسسذات

 وال بيبات القائمة ملوامهة الا داات اجلدادة؟

 


