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تقلبات األسعار
واألمن الغذايئ

مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة السابعة والثالثون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام  2011التوصيات
التالية بشأن تقلبات األسعار واألمن الغذايئ.1

شددت اللجنة عىل الحاجة إىل بذل جهود
دولية متسقة ملعالجة األسباب البنيوية
لتقّلب أسعار األغذية وضامن أالّ تق ّوض
آثار هذا التقلّب حق صغار املنتجني
واملستهلكني الهامشيني يف الغذاء.
وأعربت عن تقديرها لفريق الخرباء
الرفيع املستوى ملا بذله من جهود يف
إنجاز العمل عن تقلب األسعار واألمن
الغذايئ وأخذت علام بتقريره عن هذه
املسألة والتوصيات الواردة فيه.
ور ّحبت اللجنة بخطة العمل الخاصة
بتقلّب أسعار الغذاء والزراعة التي
وضعتها مجموعة العرشين باعتبارها
جهودا ً إيجابية ملعالجة األسباب
واالنعكاسات الرئيسية لتقّلب أسعار
األغذية وسرتحب بإقرارها يف قمة

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة  5و 8و 10و13

مجموعة العرشين املزمع عقدها يف
نوفمرب/ترشين الثاين .2011

واإلقليمية الفرعية التي نظّمتها املنظمة
يف عام .2011

ور ّحبت بنتائج حلقة العمل اإلقليمية
ألصحاب املصلحة املتعددين يف الرشق
األدىن التي عقدت يف أكتوبر/ترشين
األول  2011بشأن األمن الغذايئ برعاية
لجنة األمن الغذايئ ،وشجعت األعضاء
اإلقليميني عىل معالجة قضايا التنسيق
عىل املستويني اإلقليمي والوطني.

وأوصت بنقاط اإلجراءات التالية
وإعدادها وتنفيذها من ِقبل األطراف
وأصحاب املصلحة املعنيني.

وأخذت اللجنة علام بتقييم منظمة
األغذية والزراعة وغريها من أصحاب
املصلحة لآلثار اإليجابية والسلبية ملختلف
االستجابات السياسية ملواجهة ارتفاع
أسعار األغذية وتقلّبها ،كام جرت مناقشته
يف سلسلة من املشاورات اإلقليمية
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اإلجراءات لزيادة إنتاج األغذية وتوفّرها
ولتعزيز القدرة عىل الصمود أمام
الصدمات:
)أ(زيادة االستثامرات العامة والخاصة
الثابتة واملستدامة لتعزيز نظم إنتاج
أصحاب الحيازات الصغرية والدفع قدماً
باإلنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية
الريفية وزيادة القدرة عىل الصمود أمام
الصدمات ،مع إيالء اهتامم خاص لزراعة
أصحاب الحيازات الصغرية؛
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)ب(تشجيع توسع ملحوظ لعمليات
البحث والتطوير يف املجال الزراعي
ومتويلها ،مبا يف ذلك تعزيز عمل الجامعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي
تم إصالحها ،ودعم نظم األبحاث الوطنية
والجامعات العامة واملؤسسات البحثية
وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل املعرفة
واملامرسات مبا يف ذلك الزراعة األرسية
وبناء القدرات من خالل التعاون فيام بني
الشامل والجنوب والتعاون فيام بني بلدان
الجنوب؛
)ج(دعم البلدان األعضاء يف مجال وضع،
أو مراجعة ،اسرتاتيجيات األمن الغذايئ
الوطنية الشاملة التي متتلكها وتقودها
البلدان وتقوم عىل األدلة والشاملة لجميع
الرشكاء األساسيني عىل املستوى الوطني
وبشكل خاص املجتمع املدين واملنظامت
النسائية ومنظامت املزارعني ،والتي توجد
اتساق السياسات يف مختلف القطاعات
مبا يف ذلك السياسات االقتصادية الوطنية،
وذلك ملعالجة تقلبات أسعار األغذية؛
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)د(حثّ البلدان األعضاء عىل استكشاف
تدابري وحوافز لخفض الهدر والخسائر
التي تشوب النظام الغذايئ ،مبا يف ذلك
معالجة خسائر ما بعد الحصاد؛
اإلجراءات لتخفيف التقلّب يف األسعار:
)ه(دعم نظام معلومات األسواق
الزراعية لتعزيز املعلومات املتصلة
بأسواق األغذية وشفاف ّيتها ،وحثّ
املنظامت الدولية املشاركة والجهات
الفعالة يف القطاع الخاص والحكومات عىل
ضامن النرش العام ملنتجات املعلومات
الرفيعة الجودة والخاصة باألسواق
الغذائية يف الوقت املالئم؛
)و(اإلقرار بحاجة البلدان إىل تحسني
اتساق ردودها يف أوقات أزمات أسعار
األغذية ،ودعم إنشاء منتدى لالستجابة
الرسيعة يف إطار تابع لنظام معلومات
األسواق الزراعية ،والطلب إىل مكتب
اللجنة ضامن روابط مالمئة بني املنتدى
واللجنة؛

)ز(تحسني شفافية أسواق املشتقات
الزراعية وتنظيمها واإلرشاف عليها؛
)ح(ونظرا إىل أهمية وجود نظام تجاري
دويل لألغذية شفاف وميكن التنبؤ به
من أجل التخفيف من التقلب املفرط يف
األسعار ،فإنه ينبغي االستمرار يف الرتكيز
عىل إقامة نظام تجاري متعدد األطراف
يتميّز باملساءلة وقائم عىل القواعد مع
األخذ يف االعتبار الشواغل املتصلة باألمن
الغذايئ ،ال سيام شواغل أقل البلدان
منوا والبلدان النامية املستوردة الصافية
لألغذية .ويف هذا اإلطار ،ينبغي دعم
اختتام طموح ومتوازن وشامل لجولة
الدوحة للتنمية وفقا لواليتها؛
)ط(استعراض سياسات الوقود الحيوي،
حيث ينطبق ذلك ،وعند الرضورة ،وفقا
لتقييامت متوازنة مستندة إىل األدلة
العلمية تتعلق بالفرص والتحديات التي
ميثلها بالنسبة إىل األمن الغذايئ ،وليك
يكون من املمكن إنتاج الوقود الحيوي،
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وحيثام أمكن القيام بذلك من النواحي
االجتامعية واالقتصادية والبيئية .ووفقا
لذلك ،تفويض فريق الخرباء الرفيع
املستوى مع املراعاة الكاملة للموارد
وغريها من أولويات لجنة األمن الغذايئ
العاملي إلجراء تحليل مقارن يستند
إىل األدلة العلمية لآلثار اإليجابية
والسلبية عىل األمن الغذايئ ،ومع مراعاة
العمل الذي تقوم به املنظمة والرشاكة
العامليــــة بشــــأن الطاقـــة الحيوية،
ليعرض عىل لجنة األمن الغذايئ العاملي؛
)ي(الطلب من املنظامت الدولية
املعنية ،بالتشاور مع جميع أصحاب
املصلحة املعنيني ،مواصلة تقييم فعالية
االحتياطيات الغذائية املحلية والوطنية
واإلقليمية واملعوقات التي تعرتض سبيلها؛
اإلجراءات للتخفيف من اآلثار السلبية
لتقلّب األسعار:
)ك(تعزيز دور الدولة ،حسب االقتضاء،
يف تخفيف اآلثار السلبية لتقلبات األسعار
مبا يف ذلك من خالل وضع اسرتاتيجيات
حامية اجتامعية وشبكات أمان وطنية
ثابتة وطويلة األجل ،تعنى بشكل
خاص بالفئات املستضعفة من السكان
مثل النساء واألطفال ميكن مضاعفتها
وتوسيعها يف أوقات األزمات .ويف هذا
اإلطار ،إعادة التشديد عىل والية دراسة
يجريها فريق الخرباء الرفيع املستوى حول
هذا املوضوع عىل أن تعرض عىل اللجنة
يف دورتها الثامنة والثالثني.
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)ل(التوصية باستخدام شبكات أمان
وطنية ومحلية وآليات محلية للمشرتيات،
متى أمكن استخدامها ،من أجل تسليم
املساعدات الغذائية ،مع األخذ يف االعتبار
عامل الوقت ،والسوق ،واإلنتاج والعوامل
املؤسسية وغريها من العوامل األخرى
ذات الصلة ،وفقا لقواعد النظام التجاري
املتعدد األطراف؛

)ع(الرتحيب بقرار مجموعة العرشين
بشأن املوافقة عىل إزالة القيود عىل
صادرات األغذية أو الرضائب غري العادية
املفروضة عىل األغذية التي يشرتيها
برنامج األغذية العاملي ألغراض إنسانية
غري تجارية وعدم فرضها يف املستقبل،
وحثّ جميع البلدان األعضاء عىل اعتامد
املبدأ ذاته؛

)م(إقرار الجهود التي طلبت مجموعة
العرشين إىل برنامج األغذية العاملي
ومنظامت دولية أخرى ورشكاء آخرين
(مثل الجامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا) وبلدان غرب أفريقيا لدعم إعداد
مرشوع تجريبي يف غرب أفريقيا من أجل
احتياطيات غذائية إقليمية مستهدفة
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،مبا يتامىش
مع امللحق  2من اتفاق منظمة التجارة
العاملية حول الزراعة؛

)ف(الرتحيب بزيادة الدعم الدويل لتوفري
املعونة الغذائية ،وخاصة يف فرتات ارتفاع
أسعار األغذية وتقلّبها ،وعىل أساس
االحتياجات ،ال سيام يف ظل يف إطار
اتفاقية املعونة الغذائية.

)ن(الطلب من املنظامت الدولية التشاور
مع أصحاب مصلحة معنيني آخرين ،وضع
إطار عمل ملرشوع مدونة سلوك طوعية إلدارة
االحتياطيات الغذائية يف حاالت الطوارئ
اإلنسانية ،عىل أن تواصل اللجنة النظر فيها.
)س(وضع أدوات إلدارة املخاطر ،مبا يف
ذلك تخفيف حجم آثار صدمات األسعار،
والتوصية بإدراجها يف االسرتاتيجيات
الوطنية لألمن الغذايئ ،مع الرتكيز عىل
تخفيف مخاطر تقلبات أسعار األغذية
عىل أشد فئات السكان ضعفا .وينبغي
إيالء أهمية العتامد املامرسات الفضىل
والدروس املستفادة لصالح صغار منتجي
األغذية املع ّرضني للصدمات.

كل من
وأوصت اللجنة بأن تعمد ّ
منظمة األغذية والزراعة والصندوق
الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية
العاملي ومنظامت دولية أخرى ذات صلة
وأصحاب املصلحة يف لجنة األمن الغذايئ
العاملي إىل تعزيز الحوار بشأن السياسات
بينها وبني البلدان األعضاء بهدف تعزيز
اعتامد التوصيات الواردة أعاله وتنفيذها
عىل جميع املستويات املالمئة.
وطلبت إىل أمانة لجنة األمن الغذايئ
العاملي أن تع ّد ،بالتعاون مع املجموعة
االستشارية واستنادا ً إىل معلومات يوفّرها
أصحاب املصلحة املعنيون ،تقريرا ً عاما
بشأن حالة تنفيذ جميع التوصيات
واإلجراءات الواردة أعاله عىل أن يُرفَع
إىل لجنة األمن الغذايئ يف موعد يح ّدده
مكتب اللجنة.
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تعرف عىل
املزيد

تقلبات األسعار واألمن
الغذايئ تقرير مقدم
من فريق الخرباء الرفيع
املستوى املعني باألمن
الغذايئ والتغذية
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