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ويرجى من السادة . تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من  ُ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

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 جلنة مشكالت السلع
 

 الدورة التاسعة والستون

 8308أيار /مايو 03 - 82روما، 

 بني  املشرتكملا بني الدورات االجتماع االستثنائي تقرير 

 واجلماةة اكحكومةة الدولةة املتتةة باألرز ماةة اكحكومةة الدولةة املتتةة باكحوو اجل

 ( 8303أيلول /سوتمرب 82يطالةا، إروما، )

 
 
 

ويف حني أن اجلماعتني تقران . ا يف العامل يبدوان متوازنني مبا فيه الكفايةال زال عرض احلبوب والطلب عليه -1

 باالرتفاع املفاجئ يف األسعار وتدهور أفاق أسواق احلبوب يف األشهر األخرية، ال سيما بالنسبة إىل القمح، فإنهما

اييل غري املتوقع يف بع  أهم وقد كان نقص احمل. األفق تلوح يف مل ختلصا إىل أن هذا الوضع مؤشر إىل أزمة غذائية

لعوامل من أساسيات األسواق العاملية، من بني ا البلدان املصدرة وما أعقبه من تدابري وطنية وسلوك املضاربة، بداًل

وتعترب بلدان . الكبري رتفاع احلاد الذي سجلته األسعار العاملية يف اآلونة األخرية وتقلب األسعارالرئيسية الكامنة وراء اإل

وأعربت اجلماعتان عن تعاطفهما مع . من هذا االرتفاع يف األسعار األشد تضررًا املنخف  الدخل ذاتعجز الغذائي ال

  .البلدان اليت تضررت من الكوارث الطبيعية

 

وأقرت اجلماعتان بأن ارتفاع األسعار والتقلب غري املتوقعني هما من بني األخطار الرئيسية اليت تهدد األمن -  2

 :وبأنه جيب معاجلة أسبابهما اجلذرية، وعلى وجه اخلصوص الغذائي
 

مدادات اإلاالفتقار إىل املعلومات املوثوقة واحلديثة بشأن عرض احملاييل والطلب عليها وتوافر  (أ)

 ؛املتاحة للتصدير

 ؛شفافية األسواق على مجيع املستويات، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بأسواق العقود اآلجلة كفايةعدم  (ب)
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على أسواق العقود " املالي القطاع هيمنة"تزايد الروابط مع األسواق اخلارجية، وال سيما آثار عملية  (ج)

 ؛اآلجلة

 التغيريات املفاجئة النامجة عن حاالت األمن الغذائي الوطنية؛ (د)

 .الذعر حاالتعمليات الشراء والتكديس النامجة عن  (هـ)

 

امل اليت تؤثر يف أسواق السلع الزراعية، تقرتح اجلماعتان تعزيز املعلومات وبالنظر إىل تزايد تعقيد العو - 5

. على مجيع املستويات املنظمةوتويي اجلماعتان بتكثيف مجع املعلومات ونشرها يف . يف ما يتعلق باألسواق والشفافية

 النوايا الزراعيةوتويي بشكل خاص باختاذ إجراءات، مبا يف ذلك تعزيز قدرات مجيع الشركاء يف ما خيص ريد 

 كما تشجعان حتليل خمتلف أبعاد سلوك أسواق العقود اآلجلة،. وتنمية احملاييل ومعلومات األسواق احمللية

 .مبا يشمل مشاركة املتداولني غري التجاريني

 

وتقر اجلماعتان بأن جلنة األمن الغذائي العاملي ستنظر خالل دورتها املقبلة يف قضايا حاالت الضعف  - 4

 .واملخاطر

 

 :وتوافق اجلماعتان على ضرورة اإلضطالع بعمل إضايف يف اجملاالت الثالثة التالية-  3
 

املواد الغذائية بهدف دعم إجراء حتليالت للنهج البديلة من أجل التخفيف من حدة تقلب أسعار  (أ)

 عملية اختاذ القرارات اخلاية بالسياسات؛

 إنشاء آليات جديدة للنهوض بالشفافية وإدارة املخاطر املرتبطة باملصادر اجلديدة لتقلب األسواق؛ (ب)

استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز شراكات املنظمة مع املنظمات األخرى ذات الصلة اليت تضطلع  (ج)

 .علق بهذه القضايابأعمال تت

 

وافق ت"، فإن البلدان األعضاء 2002وكما ينص على ذلك إعالن مؤمتر القمة العاملية حول األمن الغذائي لعام -  6

على االمتناع عن اختاذ التدابري اليت ال تتسق مع قواعد منظمة التجارة العاملية، واليت ختلِّف تأثريات سلبّية على األمن 

 ".اإلقليمي والوطينالغذائي العاملي و

 

وتوافق اجلماعتان على أن زيادة االستثمار يف الزراعة والتكنولوجيات اجلديدة والسياسات اجليدة تشكل، -  7

 .ضمن أمور أخرى، العناير الرئيسية لضمان حتقيق األمن الغذائي العاملي


