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 ،النكا ورئيسة جلنة مشكالت السلع نائبة املمثل الدائم لسري Gothami Indikadahena ،السيدة
 

 واملمثلني الدائمني،عادة السفراء سومعالي الوزراء، 
 

 أيها املندوبون املوقرون،
 

 السلع الدولية، أجهزةحضرة ممثلي اجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، و
 

 السيدات والسادة الزمالء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمات األمم املتحدة األخرى،
 

 :أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة

 

 .علالستني للجنة مشكالت السوأرحب يف منظمة األغذية والزراعة بالدورة التاسعة 

 
املنتدى العاملي الوحيد  زالوما . 0291هذه هي اللجنة الفنية األقدم عهدًا يف املنظمة وقد عقدت دورتها األوىل عام 

 .لة اليوم كما كانت آنذاكاوهي ما تزال فّع. وللتصدي للمسائل الناشئة ،للنظر يف وضع األسواق وتطور السياسات

 

واليت تعاني من نقص يف الغذاء وُتعترب من أكثر  ،جتاوزت فاتورة البلدان املتدنية الدخل السترياد الغذاء 9100عام 

 .مليار دوالر أمريكي 909 ،البلدان هشاشة إزاء الصدمات اليت تعصف باملداخيل واألسعار

 

كور آنفًا على استرياد الغذاء املذذاك ما يناهز الثالثة مليارات نسمة، ويعتمد عدد أكرب من  يف هذه البلدان ويعيش

 .آلثار التطورات اليت تشهدها أسواق الغذاء الدولية وهم معرضون

 

دة واملصدرة، دورًا هامًا يف لذا فإّن األسواق الدولية والتجارة تؤدي، بالنسبة للمستهلكني واملنتجني والبلدان املستور

 .حتقيق األمن الغذائي
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ضعفي  9101وقد سّجل مستوى التقلب عام . لذلك فإّن تقلب األسواق املتعاظم يف السنوات األخرية تطور مثري للقلق

 .املستوى الذي ُسّجل يف بداية التسعينيات

 

ستويات التقلب ه ميكن أن تفيد املنتجني، ملالفقراء، إاّل أّنوفيما لألسعار املرتفعة تكلفة ترخي بثقلها على املستهلكني 

 .العالية آثار سلبية على الطرفني

 

 .، ميكن هلا أن حتول الضعفاء إىل جياعببساطةو

 

يثبط هو و ،اج الزراعييقًا باإلنتاتصااًل وث ألسعار إىل انعدام اليقني املتصلبالنسبة للمزارعني يفضي تقلب ا

 .االستثمارات

 

ولكن يف املاضي . العامل يف مجيع أحناء الفقراء لمستهلكنيلوتشكل أسعار الغذاء املرتفعة اليوم تهديدًا بالنسبة 

القريب جعلت أسعار الزراعة املتدنية الزراعة غري مستدامة اقتصاديًا للكثري من أصحاب احليازة الصغرية يف البلدان 

 .النامية

 

غذاء العاملية مبا يوازي نصف القيمة تقريبًا خالل السنوات الثالثني األخرية تراجعت تكلفة سلة ال 9112حتى عام 

 .بسبب التضخم اعندما مّت تصحيحه

 

صة واجلاهزة يف األسواق العاملية، ونظرًا إىل احلاجة إىل ويف إطار هذا السيناريو، وإزاء اإلمدادات الغذائية الرخي

زراعي قد فقد أهميته يف الكثري من البلدان النامية السيما يف أكثرها إصالحات بنيوية يف احلكومات، فإّن القطاع ال

 .فقرًا

 

بعدة أسباب ألسعار وتقلبها الكبري ميكن أن يفسرا افزيادة . اجلديدة اليت مت بلوغها هذا السيناريو وتبّدل هذه الذروُة

اإلمدادات، واملخزونات املتدنية، وأسعار الطاقة املتزايدة، واملضاربات  مبا يف ذلك الصدمات اليت تتعرض هلا

 .املفرطة، والقيود على التجارة اليت تطبقها بعض البلدان ردًا على األزمة الغذائية والطلب العاملي املتزايد

 

 .ارة للجدلمن دون أدنى شك من أكثر األسباب إث ةاألسباب ُيعترب دور املضاربات املفرط مجيع هذهومن 

 

ومن جهة أخرى فإّن . للمضاربات أثرًا طفيفًا أو رمبا معدومًا على األسعار إىل أّن ومن جهة فإّن بعض الكتاب يشريون

 .آخرين يعتربون أن هناك بعض الذين يقامرون بالسلع الغذائية يف األسواق العاملية كتاب
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ال بل إننا نتحدث عن . وسري األسواق اآلجلة العاديوال نتحدث هنا عن املضاربات املتصلة باكتشاف األسعار، 

 .اإلفراط يف املضاربات يف األسواق املالية املشتقة ما يزيد من تقلب األسعار وسرعتها

 

حاولت حكومة الواليات  0291، وكساد عام 0292فبعد انهيار سوق األسهم عام . وليس هذا باجلدل اجلديد

 .تحكم فيهاالسلبية للمضاربات غري املاحلد من اآلثار املتحدة األمريكية 

 

وسيبقى تقلب أسعار الغذاء مسألة هامة مدرجة على األجندة الدولية وهو يشكل أولوية قصوى يف إطار التحاليل اليت 

 .السياسية يف مشورتهاتضعها منظمة األغذية والزراعة و

 

بتنسيق تقرير املنظمات  والتنمية يف امليدان االقتصادي،منظمة التعاون منظمة األغذية والزراعة والعام املاضي، قامت 

الدولية الذي ُرفع إىل جمموعة العشرين وتناول الردود على تقلب أسعار الغذاء ووفر ورشات عمل سياساتية يف كل 

املتحدة  من مجهورية الدومينيكان الذي قاد اعتماد قرار األمم Fernandezكما دعمت املنظمة مبادرة الرئيس . األقاليم

 ".التصدي للتقلب املفرط يف أسعار الغذاء واألسواق املالية وأسواق السلع املتصلة بذلك"بشأن 

 

وزيرة الشؤون اخلارجية يف املكسيك، البلد الذي يضطلع برئاسة   Patricia Espinosaالتقيُت األسبوع املاضي و

وقد رّددت الرأي القائل بأننا حنتاج إىل آليات عاملية للنهوض باإلنتاج الغذائي، وبأّنه ال بد من . جمموعة العشرين

 .ه املسألةكما طلبت من املنظمة االهتمام بشكل أكرب بهذ. املضاربات املالية لتفادي هذه التشويهاتمراقبة 

 

أّن إضفاء طابع مالي على أسواق برز يف مفاده آلراء لوال بد من إجراء مزيد من البحث حول هذا املوضوع إاّل أن توافقًا 

وال بد من اعتماد تنظيم ما لتفادي ازدياد تقلب األسعار . األسعار الزراعية تقلبات السلع الزراعية قد رفع بشكل كبري

 .يف األسواق الدولية املشتقة

 

العقود السابقة، كما ُيفرتض استمرار تقلب بوُيتوقع، يف املستقبل القريب، أن تالزم األسعار مستوى مرتفعًا قياسًا 

 .األسعار

 

 حتديدها يف عملية التفكري االسرتاتيجي اليت تقوم بها املنظمة لتصحي  االجتاهات العاملية اليت مت هذا واجد من

 .ملستقبلا يف اه اإلسرتاتيجي وأولويات املنظمةاالجت
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بدأُت بها ما أن وقد  اخلارجيني بالتشاور مع األعضاء، واملوظفني، واخلرباء، والشركاءجتري ة وهذه عملية تشاركّي

اليت تشّكل عاملنا، وتؤثر  الرئيسيةوكانت اخلطوة األوىل رصد االجتاهات  .ثانيكانون ال/استلمُت مهامي يف يناير

 .على جماالت والية املنظمة

 

تنافس الأكثر تقلبًا، وو وقد مشلت الطلب املتزايد على الغذاء، وأسعار غذاء أعلى. ومت حتديد أحد عشر اجتاهًا

 .اهلشاشةتعاظم على املوارد الطبيعية، وتغري املنا،، وتزايد امل

 

لغذائي وقد حددنا من هذه االجتاهات سبعة حتديات تشمل القضاء على انعدام األمن الغذائي، واالنتقال إىل اإلنتاج ا

غذائية وزراعية أكثر إنصافًا  نظمعيش ومقاومة سكان األرياف؛ وضمان لسني سبل اواالستهالك املستدامني، وحت

 .املستويات وإشراكًا، وتعزيز آليات احلوكمة على كافة

 

 بالفعل ناوقد تلقي. لمنظمةلالرئاسية جهزة ألاحنن نناقش عملية التفكري االسرتاتيجي يف اجتماعات خمتلفة و

وإّني أتطلع لتلقي تعليقاتكم حول . إسهامات ودعمًا قويًا من مؤمترات املنظمة اإلقليمية اخلمسة ومن جلنة الزراعة

وستستمر النقاشات خالل األسابيع القادمة مبا يف ذلك خالل الدورة القادمة اليت . االجتاهات والتحديات العاملية

 .حزيران/يعقدها جملس املنظمة يف منتصف يونيو

 

 السيدات والسادة، أيها

 

اجلهود بالكامل لتحسني  أدعم هذه وإّني. ، أمامكم جدول أعمال غين ومتنوع يشمل إصالح هذه اللجنةيف هذه الدورة

 سائل، ولتعزيز موقعها يف قلب النقاش العاملي حول أسواق السلع الزراعية، والتجارة، واملسري عمل جلنتكم

 .السياسية املرتبطة بذلك

 

ويف هذا السياق سُيقام  .وستتاح أمام اللجنة فرصة النظر يف تطورات هامة يف إطار قضايا التجارة اإلقليمية، واتفاقاتها

 ".تعزيز التجارة الداخلية يف إفريقيا"وضوع املحدث خاص حول 

 

، فالتجارة داخل ناك حتديات كثرية أخرىهوهناك الكثري من املنافع اليت تتأتى عن تكامل إقليمي أكرب غري أّن 

 .من إمجالي التجارة يف القارةفقط  املائةيف  01إفريقيا مثاًل تشكل 

 

كما ستتلقى اللجنة تقارير عن التزامات املنظمة إزاء جمموعة العشرين خالل السنتني األخريتني يف جمال الزراعة 

 .نظام معلومات األسواق الزراعيةنفيذ التقدم احملرز يف تبوستحاطون علمًا بالدعم الذي نوفره، و. واألمن الغذائي



9109أيار /مايو 92 .بيان املدير العام - مشكالت السلعجلنة  5  

 

 

 .وستنظرون يف هذه الدورة يف توقعات أسواق السلع الزراعية على األجلني القصري واملتوسط

 

 .السنة الدولية للتعاونيات 9109فقد أعلنت األمم املتحدة عام  ،جيدا وكما تعلمون

 

ية كوستاريكا، رئيسة مجهور Laura Chinchillaويسعدني أن أعلمكم بأّن حدثًا خاصًا، مبشاركة صاحبة السعادة 

ويتماشى ذلك مع شواغل هذه اللجنة إزاء دمج صغار أصحاب احليازة يف األسواق، وهو بند آخر . غد سيعقد صباح

 .مدرج على جدول أعمالكم

 

من أفقر سكان العامل يعيشون يف  على األقل يف املائة 01 ذلك أن. ن الغذائيوُيسهم تكامل األسواق يف ضمان األم

ومعظمهم من صغار املزارعني، ومزارعي الكفاف، وهم ينتجون يف أغلب األحيان ما يكفيهم لسد . املناطق الريفية

أن يسم  هلم ، ولألسواق بشكل أفضل لتكنولوجيا املتكيفة مع احتياجاتهماأفضل  احلصول علىوميكن . قهمرم

 .بالذهاب أبعد من زراعة الكفاف، ويسهم يف سد فجوة اإلنتاجية اليت تعرتض الكثري من صغار أصحاب احليازة

 

فهم يشكلون جزءًا هامًا من احلل، . ة اجلوعلوال ميكن أن نستمر يف اعتبار أصحاب احليازة الصغرية جزءًا من مشك

 .املستدامني ملواردنا الطبيعيةودورهم أساسي يف النهوض باإلدارة والزراعة 

 

أّنه ال ميكن ولنؤكد جمددًا ، 91+ريو ةولنتذكر، فيما يفصلنا أقل من شهر عن قمة األمم املتحدة للتنمية املستدام

 .وسوء التغذية ضاء على اجلوعحتقيق التنمية املستدامة ما مل يتم الق

 

األمن الغذائي واالستدامة لضمان حتقق  تي أجندبني القيفرصة ذهبية الستكشاف أوجه الّت 91+وتشكل قمة ريو

 .تغيريات تؤدي إىل مناذج إنتاج واستهالك أكثر استدامةإىل هذين البعدين، حيث حيتاج كّل منهما 

 

ىل مستقبل مستدام حيتاج بدوره إىل تغيريات جذرية يف احلوكمة العاملية إويف الوقت نفسه، فلنتذكر بأّن االنتقال 

والسؤال اهلام الذي ُيطرح . ة، وإىل متويل مناسب لعملية االنتقال حنو منظومة إنتاجية أكثر استدامةوالزراعللغذاء 

 .هنا هو من يسدد هذه التكلفة

 

ما يزال حجم التكلفة الدقيق لعملية االنتقال هذه غري واض ، ولكن وفقًا لتقديرات أولية وضعها برنامج األمم املتحدة 

 .فعةللبيئة فإّن التكلفة مرت
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تكاليف االنتقال، وتلقوا حصة أصغر من املنافع، ويتوجب علينا أن  من كان الفقراء قد سددوا حصة أكرب ياضامليف 

 .اجملحف لتوازننغري هذا ا

 

أيها املندوبون املوقرون، أيها السيدات والسادة، ستساعد مناقشاتكم حول بنود جدول األعمال املختلفة املنظمة على 

أمتنى لكم اجتماعًا بناًء وناجحًا، كما أتطلع للنتائج اليت . األولويات خاصة يف جمال أسواق السلع والتجارةحتديد 

 .شكرًاو .ستنبثق عن مداوالتكم

 


