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جلنة مشكالت السلع
الدورة احلادية والسبعون
روما 6-4 ،أكتوبر/تشرين األول 2016
مذكرة مفاهيمية عن االجتماع الوزاري بشأن االجتاهات الطويلة األجل ألسعار السلع األساسية
والتنمية الزراعية املستدامة
روما 3 ،أكتوبر/تشرين األول 2016
 - 1يتمثل موضوع االجتماع الوزاري هلذه السنة يف "االاجتاهات الطويلة األجل ألساعار السالع األساساية والتنمياة
الزراعية املستدامة" .وعقب سلسلة متتالية من الزياادات اااادة يف أساعار السالع الزراعياة با عاامي  2008و2012
واملخاوف اليت مفادها أن األسواق الدولية أصبحت متقلبة بصاورة مفرطاةب باتات األساواق انن أكثار هادووا واتف ات
األسعار .ومن املتعارف عليه تقليدياً أن األسعار ااقيقية للسلع من شأنها أن تتبعب يف األجل الطويالب ااجتاهااً تنازليااً
توقف جراو زيادات حادة دورية ومفاجئة.
 - 2ويتزامن اتفاض أسعار السلع الزراعية ماع بداياة جهاود اعتماع الادولي الرامياة إىل تنفياذ خطاة التنمياة
املستدامة لعام  2030وبلوغ أهداف التنمية املستدامة .وإن موضوع هاذا االجتمااع سايتيل للاوزراو رصاة تاازة لتبااد
آرائهم وخرباتهم بشأن مسائل مهمة تتعلق بالعالقة با أساعار السالع والتنمياةب واألمان ال،اذائيب والفقارب والتجاارة
واإلنتاجية واالستدامة الزراعيت .
 - 3ويكتسي دور أسعار السلع الزراعية أهمية حامسة بالنسبة إىل حتقيق التنمية املستدامةب ال سايما يف البلادان الايت
تعتمد على الصادرات الزراعية و/أو اليت تشكل يها الزراعة قطاعاً كبرياً من قطاعات االقتصاد .وت اطلع األساعار وحركاة
األسعار بدور مهم يف حتديد ااوا ز لتخصيص املوارد واعتماد تكنولوجيات تعزز اإلنتاجياة وكاذلا التبعاات علاى توزياع
الدخلب خاصةً يف البلدان النامية اليت توجد يها قطاعات زراعياة كابرية .وتقت اي الات،ريات املفاجئاة وغاري املتوقعاة يف
أسعار السلع الزراعية اهتماماً كبرياً من جانب صانعي السياسات.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 - 4ومنذ االرتفاع اااد يف األسعار الذي شهدته الفرتة  1975-1974حتى بداية األلفية الثانيةب اتسمت األساواق
الزراعية باتفاض األسعار ااقيقية .وساد اعتقاد بأن االاجتاه التنازلي ألسعار األغذية يلحق أضراراً مبئات املالي مان
املزارع الفقراو يف بلدان العامل النامي .وكانت أسعار املنتجات الزراعية املنخف ة واملرتاجعة بشكل تدرجيي تعترب أنها
تؤدي إىل نقص االستثمار يف هذا القطاعب واتفاض اإلنتاجيةب ومن ثم اتفاض اإليرادات مع ما يرتتاب عان كلاا مان
آثار وخيمة بالنسبة إىل أصحاب اايازات الص،رية واألمان ال،اذائي والفقار واالقتصااد الريفاي .وبالفعالب اب عاامي
 1980و2010ب تراجع معد منو مردود احملاصيل الرئيسية .قد اتفض منو مردود القمل واألرز من  3-2.5يف املائة
سنوياً إىل حنو  1يف املائة .وحقق مردود الذرة منواً سنوياً مبا يقل قليالً عن  2يف املائة.
 - 5وقد أدى ارتفاع أسعار السلع خال الفرتة  2008-2007وماا ترتاب عان كلاا مان زياادات حاادة يف أساعار
األغذيةب جنب ًا إىل جنب مع رتة طويلة من تقلبات شديدة يف األسعارب إىل إثارة خماوف بشاأن انثاار السالبية املرتتباة
على األمن ال،ذائي وااالة الت،ذوية ألشد الناس قراً  -خصوصاً الفقراو يف املناطق اا ارية واألسار املشارتية الصاا ية
لألغذية والذين ال ميلكون أرضاً  -الذين قد ينفقون ما يصل إىل  75يف املائة من دخلهم على األغذية .وت اا رت جهاود
اعتمع الدولي من أجل إجياد حلو قصرية وطويلة األجل بهدف النهوض باألمن ال،ذائي وحتس األغذية وبالزراعاة
املستدامة.
 - 6ويتمثل االستنتاج املستخلص من " رتتي" ارتفاع األسعار يف أن أسعار املنتجاات الزراعياة قاد تكاون منخف اة
جداً لتشجيع االستثمارات أو مرتفعة جداً ل مان أغذية وت،ذية كا ية للجميع.
 - 7ويعتمد أكثر من  100بلد من البلدان النامية على السلع األساسيةب ال سيما السلع الزراعياةب يف ازازو األكارب
من عائدات صادراتها .وبالنسبة إىل هذه البلدانب تؤثر التطورات اااصلة يف األساواق العاملياة علاى منوهاا وتنميتهاا يف
اعا االقتصاديب وكذلا على األمن ال،ذائي ومداخيل املزارع األسري والقطاع الريفي عموما .على سبيل املثاا ب
يطرح االتفاض املزمن ألسعار السلع األساسية األوليةب جنب ًا إىل جنب ماع الزياادات اااادة املفاجئاة الايت ال ميكان
التنبؤ بهاب حتديات ملحوظة بالنسبة إىل البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية .وباإلضا ة إىل كلاب انن الكاثري
من هذه البلدان هي أي ا بلدان مستوردة صا ية لألغذيةب وبالتالي هي تشرتي السلع وتبيعها يف األسواق العامليةب وهاو
ما جيعلها أكثر تأثراً بالت،ريات املفاجئة يف أسعار السلع األساسية.
 - 8ورغم أن مستوى األساعار يف أساواق املنتجاات الزراعياة العاملياة يف الوقات الاراهن أعلاى اا كاان ساائداً يف
تسعينات القرن املاضيب نن أي ااجتاه تنازلي طويل األجل يف أسعار املنتجات الزراعية قد تكون له آثار سياساتية على
جهود التنمية الزراعيةب ال سيما يف سياق خطة التنمياة لعاام  .2030ويف ظال هاذه األجاواوب جياد صاانعو السياساات
أنفسهم يسعون وراو سياسات لتحقيق األهداف املتعددة للتنمية املستدامة .وقد ال يكون هناك أي مفهوم "للسعر املناساب
لألغذية" .بالنسبة إىل الفقراو يف املناطق اا ريةب يعترب اتفاض أسعار األغذياة أماراً مناساباً .يف حا أن امارأة مان
أصحاب اايازات الص،رية اليت ميكنها توسيع إنتاجها وحتقيق دخل أكرب ألسرتهاب هي تف ال ساعراً مرتفعااً .وقاد
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يكون من الصعب بالنسبة إىل صاانع للسياساات اجتمياع تف ايالت الفقاراو يف املنااطق اا ارية وأصاحاب ااياازات
الص،رية من اإلناث يف ما يتعلق باألسعار.
 - 9ويؤثر االاجتاه الطويل األجل ألسعار املنتجات الزراعية والزيادات اااادة الدورياة يف األساعار بشاكل أساساي
على التنمية الزراعية وحتو االقتصاد الريفي والتجارةب وبالنسبة إىل الكثري من البلدانب على النمو االقتصادي األوساع.
وهذا يقت ي مؤسسات تستطيع أن تتجاوب مع خمتلف بيئات أسعار السوقب وسياسات ميكن أن تاو ر حاوا ز منساقة
هلذا القطاع .وللزراعةب حبكم صالتها باألمن ال،ذائي والت،ذية والصحة والتنمياة الريفياة والبيئاةب عالقاة بالعدياد مان
أهداف التنمية املستدامة .ومن املهم أن يناقش وزراو الزراعة والتجارة هذه الق ايا املهمةب باإلضا ة إىل السياساات كات
الصلة يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 - 10وينب،ي لنمو اإلنتاجية الاذي مماي املاوارد الطبيعياة أن يقاود ازهاود اهلاد اة إىل حتقياق أهاداف التنمياة
املستدامة .وتشكل األساعار معاامل البيئاة الايت ساتؤدي يف ظلاها االساتثمارات والتكنولوجياا واعتمادهاا إىل تعزياز مناو
اإلنتاجية على حنو مستدام .ارتفاع أسعار األغذية ميكن أن مفز االستثمارات من القطاع اخلاص واملازارع أنفساهمب
يف ح أن دور ااكومة يف تيسري االستثمارات وكذلا خدمات البحث واإلرشاادب يف بيئاة تتسام باتفااض األساعارب
يصبل أكثر أهمية .وينسحب كلا أي ا على السياسات اليت تشجع التكنولوجيات ألغراض منو اإلنتاجياةب ال سايما يف
القطاعات اليت تتسم بوجود ص،ار املزارع األسري .
 - 11ونظراً إىل أن أسعار املنتجات الزراعية تشاكل أي اا معاامل التجاارةب هاي تاؤثر تاأثريًا كابرياً علاى إيارادات
صادرات البلدان اليت تعتمد على صادرات السلع األساساية وميازان ماد وعاتها .وتكتساي السياساات التجارياة أهمياة
حامسة يف احملا ظة على حوا ز أساعار مناسابة ل امان النماو املساتدام لينتاجياة .وإن تقلاب األساعار املفار ي اعف
االستثمارات ألنه يزيد من املخاطر وجيعل تو ري التأم الزراعي أمراً ضرورياً .وقد كانات آلياات ااماياة االجتماعياة
عالة جداً يف إخراج الفقراو من دائرة ازوع خال رتات ارتفاع األساعار .وهاي مهماة جاداً أي ااً يف ارتات اتفااض
األسعارب وميكن أن تُيسّر االستثمارات إكا كانت موجهة بشكل جيد حنو أصحاب اايازات الص،رية من الفقراو.
 - 12وتنطوي مناقشة السياسات والتدابري اليت تُيسر التنمية الزراعية املستدامة يف سياق االاجتاهات الطويلاة األجال
لألسعار على أبعاد كثرية .ورغم أنه ال ميكن حتديد "السعر املناسب" لألغذيةب ننه ميكان لبلاد إنشااو مؤسساات تنفاذ
السياسات املناسبة على خمتلف مساتويات األساعار .وقاد يرغاب الاوزراو يف تقاديم منظاوراتهم الوطنياة عان التجاارب
والسياسات يف سياق ت،ريات األسعار واالاجتاهات الطويلة األجل لألسعار.
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 - 13وهناك أربع جمموعات من األسئلة الواسعة النطاق اليت قد يرغب الاوزراو يف النظار يهاا عناد تبااد آرائهام
وخرباتهم:
( )1ما هي انعكاسات االاجتاهات التنازلية الطويلة األجل ألساعار املنتجاات الزراعياة واالرتفاعاات اااادة
الدورية لألسعار على التنمية الزراعية والدخل واألمن ال،ذائي والت،ذية والتجاارة وماا هاي الصاعوبات
اليت تطرحها بالنسبة إىل ااكومات وصانعي السياسات
( )2ما هي أ نواع السياسات والتدابري وانليات الايت تلازم قطااع السالع الزراعياة يف ساياق تراجاع األساعار
الطويل األجل لكي حتقق البلدان أهداف التنمية املستدامة اخلاصة بها
( )3ما مدى عالية املؤسسات والسياسات ااالية يف تو ري نهج متناسق لتحقيق التنمياة الزراعياة يف ساياق
املستويات العاملية ألسعار املنتجات الزراعية وتزايد تقلب األسعار
( )4ما هي األمور اليت ينب،ي توقاع إاازهاا مان قبال املؤسساات والرتتيباات السياسااتيةب وكياف ميكان
تعزيزها خللق حوا ز مالئمة واملساهمة يف خطة التنمية لعام 2030

