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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) د (١٧البند 

ــصاد   ــسياسات االقتــ ــة بــ ــسائل املتعلقــ املــ
        السلع األساسية: الكلي

  االجتاهات والتوقعات العاملية املتعلقة بالسلع األساسية    
    

   العام تقرير األمني    
  

  موجز  
 تقريـر  ال  يف أسعار السلع األساسـية منـذ صـدور          السائدة  هذا التقرير االجتاهات   عرضي  
 ويــستعرض املبــادرات الدوليــة الرئيــسية املعتمــدة ،)A/66/207 (٢٠١١ يوليــه/متــوز يف الــسابق
 بـشأن الترتيبـات     نظـرة التقرير أيـضاً     قدميو.  يف األسعار   التقلبات املفرطة  مواجهة  سبل لتنسيق

 يف  أسـهمت ، كانـت العوامـل الـيت        بوجه عام  و .احتياطيات مادية من احلبوب    نشاءاإلقليمية إل 
 هـي العوامـل التقليديـة للعـرض والطلـب، مـع أن              يف أسعار السلع األساسـية    التقلبات الشديدة   

وأسـهم أيـضاً يف اشـتداد تقلبـات     . ة السلع األساسـية تقلب األسعار قد اشتد حدَّة نتيجةً ألمول    
، باعتبـار    والسياسة النقديـة املتـساهلة يف االقتـصادات الكـربى          ،اخنفاض أسعار الفائدة  األسعار  

أدوات أن ســلعاً أساســية مثــل الــذهب أصــبحت تــشكل أصــوالً ذات عائــدات أكــرب مقارنــةً بــ 
النامجـة   مـن املبـادرات ملعاجلـة اآلثـار الـسلبية            اعتمد اجملتمع الدويل عـدداً    و. االستثمار التقليدية 

  .الطاقة واملعادنأسواق ة وي الزراعاألسواقتقلبات األسعار املفرطة يف عن 
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  مقدمة  -أوالً   
 أسـعار الـسلع األساسـية منـذ         ات يف تقلبـ وراء ال  هذا التقريـر األسـباب الرئيـسية         يتناول  - ١

ويــستعرض املبــادرات الدوليــة   ). A/66/207 (٢٠١١ هيوليــ/متــوز يف  الــسابقتقريــرالصــدور 
 بــشأن نظــرة قــدمي، و التقلبــات املفرطــة يف األســعار ســبل مواجهــةالرئيــسية املعتمــدة لتنــسيق  

  .احتياطيات مادية من احلبوب نشاءالترتيبات اإلقليمية إل
، هبطـت األسـعار يف      ٢٠٠٨مسية ذروهتا يف عام     بلوغ األسعار اإل   على   سنةبعد مرور     - ٢

مجيـع فئــات الــسلع األساســية تقريبــاً، ممــا وضــع حــداً لطفــرة التــداول يف الــسلع األساســية الــيت  
، انتعــشت ٢٠٠٩منــذ الربــع الثــاين مــن عــام  و). انظــر الــشكل األول (٢٠٠٢بــدأت يف عــام 

  الطلـب القـوي  يـشمل ل مبـا   زيج مـن العوامـ    ، وُيعزى ذلـك بـصورة رئيـسية إىل مـ          سعار بقوة األ
، نين الرئيـسي  ير املـصدِّ  مـن  العـرض    املفروضـة علـى    قيـود وال االقتـصادات الناشـئة،      للبلدان ذات 
  . املضاربةومعامالت

يف البلــدان تراجــع العــرض نتيجــةً لــسوء أحــوال الطقــس    كــان، األغذيــةيف أســواق و  - ٣
علـى الـرغم مـن      و. ٢٠١٢ عـام     ارتفاع أسعار احلبوب الرئيسية يف صيف      وراء كربىجة ال املنِت

ــوترات ــية الت ــسائدةاجليوسياس ــشرق األوســط  ال ــاق     يف ال ــشأن آف ــن شــكوك ب ــا م ــا رافقه   وم
ــنفط اخلــام مــستقر  ظــل ســعر االقتــصاد العــاملي،  بعــض التقلبــات ُســجلت إن حــىت و نــسبياًاًال

، ٢٠١٢ منذ الربـع الثـاين مـن عـام           اًتراجع الفلزات سوق   ويف املقابل، سجلت  . ة األمد القصري
أسـعار  ، ارتفعـت  مـن ناحيـة أخـرى   و.  الكبـار  إىل ضعف طلب املـستهلكني  أساساً هذا يرجع و
إثـر  علـى  ، ٢٠١٢ يف الربـع األخـري مـن عـام      ا حـاد  ارتفاعـا  الرئيسية والـذهب     فلزات البخسة ال

 عــن ختفيــف القيــود  املــصارف املركزيــة يف البلــدان الرئيــسية ذات االقتــصادات املتقدمــةإعــالن
  .النقدية

 بـني متباينـة    اجتاهـات األسـعار      كانت،  ٢٠١٣خالل األشهر اخلمسة األوىل من عام       و  - ٤
الربـع األخـري مـن    باملقارنـة مـع       أقـل تقلبـاً    كانـت  ، لكـن األسـعار     األساسية  السلع خمتلف فئات 

لفتـرة قـصرية     انتعاش    بعد سعاراألاخنفضت  والنفط،   فلزات البخسة ال سوقَي   يفو. ٢٠١٢عام  
وخباصـة يف ظـل      عوامـل خمتلفـة،      فعـل ب وهـبط سـعر الـذهب        .٢٠١٣ عـام     شهرين مـن    أول يف

 يف الواليـات    لمصرف االحتياطي االحتـادي   شراء األصول التابع ل   برنامج   تباطؤالشواغل بشأن   
  . املتداولةؤشراتصناديق امللمستثمرين يف الذهب عن طريق مبيعات املضاربة لاملتحدة، و
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  الشكل األول    
   ٢٠١٣مايو / أيار- ١٩٦٠يناير /ع األساسية غري النفطية، كانون الثاينمؤشر أسعار السل    

  
)١٠٠ = ٢٠٠٠(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .إحصاءات األونكتاد، )األونكتاد (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  :املصدر  
  
ت اتقلبـ عـن ال   النامجـة  من املبادرات ملعاجلـة اآلثـار الـسلبية   اعتمد اجملتمع الدويل عدداً و  - ٥

 نظـام املعلومـات    املبـادرات وتشمل.  الفئات الضعيفةاليت عانت منها األغذية أسعار   املفرطة يف 
عة املستوى املعنية بالتصدي ألزمة األمـن الغـذائي         ي الرف  العمل فرقة، و املتعلقة باألسواق الزراعية  

 الـذي   “وعحتـدي القـضاء علـى اجلـ       ” ، و الربنامج العاملي للزراعـة واألمـن الغـذائي       ، و يف العامل 
حتـسني  حنـو     موجهـة   اجلهـود  كانتيف سوق الطاقة،    و. يوفر رؤية جديدة بشأن األمن الغذائي     

املبـادرة املـشتركة    تـسمَّى   مبـادرة مماثلـة للغـاز   اختـاذ و، املبادرة املشتركة املتعلقـة ببيانـات الـنفط       
ةً ألزمـة الغـذاء الـيت    وكانت أيضاً التهديدات احملدقة باألمن الغذائي نتيج  . غازاملتعلقة ببيانات ال  
وميكـن  . احتياطيـات إقليميـة مـن احلبـوب      وراء جتديـد االهتمـام بإنـشاء    ٢٠٠٨وقعت يف عـام     

وأصـحاب   )األونكتـاد  (مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة          للمجتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك       
ت احلبـوب   احتياطيـا املصلحة اآلخـرون، اإلسـهام بفعاليـة يف التوصـل إىل توافـق لـآلراء بـشأن                  

ادة اليت قـد تتعـرض      الصدمات احل لكفالة تلبية احتياجات الفئات الضعيفة على حنو كاف أثناء          
  .هلا أسواق األغذية يف املستقبل

-
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    األساسيةلسلعل الفئات الرئيسية يف سواق األ اليت شهدهتاتطوراتال  -ثانياً   
  احملاصيل الزراعية والغذائية  - ألف  

الغذائيـة مـستويات تارخييـة منـذ          األساسـية  لـسلع ل نكتـاد الـشامل    األو مؤشر أسعار بلغ    - ٦
، كـان   ٢٠١١فربايـر   /وحبلول شـباط  .  رغم تقلبات قصرية األمد يف األسعار      ٢٠١١مطلع عام   

 نقطــة قبــل أن يبــدأ ٢٩٢مؤشــر األســعار قــد ارتفــع إىل أعلــى مــستوياته علــى اإلطــالق فبلــغ   
ارتفـاع أسـعار احلبـوب      ب مدفوعاً ارتفاعاً حاداً    ، ارتفع املؤشر  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . بالتراجع
 يف عــام  املــسجلةذروتــه التارخييــة نقــاط فقــط مــن ٩ نقطــة، أي أقــل بـــ ٢٨٣، فبلــغ الرئيــسية
، ممـا ميثـل نـسبة       ٢٠١٣أبريل  / نقطة يف نيسان   ٢٥٣ ليصل إىل    باطراد وتراجع املؤشر    .٢٠٠٨
ونـشأت  . )١( نقطـة  ١٩٥ن يبلغ فيهـا      يف املائة من متوسطه لفترة عشرة أعوام وكا        ٣٠ أعلى بـ 

  ). انظر الشكل الثاين(عن الفئات الفرعية املتنوعة للسلع األساسية أمناط خمتلفة لألسعار 
  

  الشكل الثاين    
مؤشــــرات األســـــعار لفئـــــات خمتــــارة مـــــن الـــــسلع األساســــية الغذائيـــــة والزراعيـــــة        

   ٢٠١٣مايو / أيار-  ٢٠٠٠يناير /الثاين  كانون
)١٠٠ = ٢٠٠٠(  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  .إحصاءات األونكتاد، األونكتاد  :املصدر  

__________ 
 .٢٠١٣أبريل / ونيسان٢٠٠٣مايو /ة أعوام إىل متوسط السعر املسجل بني أياريشري متوسط العشر  )١(  
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 نقطــة يف ٢٦٥تقلبــات حــول مــا متوســطه شــهد مؤشــر األونكتــاد ألســعار األغذيــة و  - ٧
 نقطـة، وهـو     ٢٤٨، كـان قـد هـبط إىل         ٢٠١١ديسمرب  /وحبلول كانون األول  . )٢(٢٠١١ عام

ؤشـر إىل أعلـى مـستوياته    وارتفـع امل . ٢٠١١فربايـر  / شهراً مقارنة بشباط١٥أدىن مستوياته يف  
 نقطـة يف    ٢٨٦على اإلطالق مدفوعاً بارتفاع أسعار الذرة والقمح وطحني فول الصويا، فبلغ            

 نقطـة   ٢٦٠  ليـصل إىل    مطـرداً  اخنفاضـاً ، وما لبث أن سجل      ٢٠١٢أغسطس  /يوليه وآب /متوز
  .السوقحتسن أحوال  يف ظل ٢٠١٣أبريل /نيسانىف 
، ٢٠١٢الربـع الثالـث مـن عـام         ديت املنافـسة خـالل      شـدي القمح  و الذرة   كانت سوقا و  - ٨
انظـر  (املخزونـات   اخنفـاض مـستويات     اإلمـدادات و  اضـطراب   إىل  ُيعزى ذلك بصورة رئيسية     و

وكان اجلفاف الشديد يف الواليات املتحدة األمريكيـة وراء تراجـع التوقعـات            ). الشكل الثالث 
مــستوى قياســي  إىل هــذا البلــديف ذرة املتعلقــة مبحاصــيل الــذرة، ممــا أدى إىل ارتفــاع أســعار الــ

 دوالراً يف الـــشهر ٢٧٠، وكـــان قـــد بلـــغ ٢٠١٢يوليـــه / دوالراً للطـــن يف متـــوز٣٣٤قـــدره 
يف االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا      وأثَّر أيضاً سـوء أحـوال الطقـس يف آفـاق إنتـاج القمـح                . السابق

ة يف هنايــة موســم  املخزونــات العامليــة مــن الــذرنخفضتــوكــان مــن املتوقــع أن . وكازاخــستان
 إىل أدىن مــستوى هلــا منــذ ســتة أعــوام، وأن تــنخفض املخزونــات العامليــة مــن   ٢٠١٢/٢٠١٣

وأثــارت الزيــادة احلــادة يف أســعار احلبــوب  . )٣(القمــح إىل أدىن مــستوى هلــا منــذ أربعــة أعــوام 
ــة،        ــصافية لألغذي ــستوردة ال ــدان امل ــة يف البل ــسية املخــاوف إزاء حــدوث نقــص يف األغذي الرئي

خــالل و. أحــىي النقــاش املتعلــق باســتخدام احلبــوب كمــادة أوليــة إلنتــاج الوقــود األحيــائي   اممــ
مـن مـستوياهتا العاليـة      ، تراجعت أسـعار الـذرة والقمـح         ٢٠١٣األشهر اخلمسة األوىل من عام      

 فيما التوقعات كانت تشري إىل قُرب تعـايف العـرض العـاملي، وال سـيما       ٢٠١٢املسجلة يف عام    
ــدان يف  ــسية املنِتالبل ــشهد ومــن املتوقــع . جــة الرئي ــاج القمــح   أن ي يف منطقــة البحــر  انتعاشــاً إنت

  .لذرة يف الواليات املتحدةكذلك إنتاج ااألسود وأوروبا، و
 تقلبـات    حـدوث   رغـم  ٢٠١٢ منـذ عـام       مستقرة نسبياً   لألرز دوليةالسعار  األكانت  و  - ٩

 األسـعار القياسـية     ، بلـغ متوسـط    ٢٠١٣خالل األشهر اخلمسة األوىل من عـام        و. قصرية األمد 
الفترة بــ مقارنــة يف املائــة ١,٦ أي مــا ميثــل نــسبة أقــل بـــ  للطــن، دوالراً ٥٦٤لــألرز يف تايلنــد 
 وقـد تعـزَّز اجتـاه أسـعار األرز بـالنظر إىل التـوازن القـائم بـني العـرض          .٢٠١٢نفسها مـن عـام     

 وفيمـا يتعلـق بربنـامج تايلنـد         .والطلب بوجه عام، فضالً عن املستويات الكافية من املخزونات        

__________ 
، واملوز، والفلفـل، وطحـني   بقرياللحم  القمح، والذرة، واألرز، والسكر، وال     األونكتاد   يشمل مؤشر أسعار    )٢(  

 .فول الصويا، ودقيق السمك

 .٢٠١٢يوليه / متوز٢٦، ٤٢٤، التقرير املتعلق بأسواق احلبوب، رقم جملس احلبوب الدويل  )٣(  
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بغرض مساندة املزارعني، فقـد جـرى حـىت اآلن          هذه املادة   األرز، الذي يهدف إىل دعم      لدعم  
وبدءاً من اآلن، سـيعتمد أثـره علـى صـعيد تـوافر         . التخفيف من أثره على السوق العاملية لألرز      

ة احملتملـة لنـشر كميـات كـبرية     األرز وأسعار األرز يف السوق العاملية اعتماداً كبرياً علـى الـوتري    
  . من املخزونات العامة لألرز

 حيـث بلـغ متوسـطها       ٢٠١٢وكانت أسعار السكر مستقرة يف الربـع األول مـن عـام               - ١٠
 لواليـات املتحـدة   إال أن فائض اإلنتاج املتوقـع وارتفـاع قيمـة دوالر ا           .  للرطل الواحد   سنتاً ٢٤
 اخنفـاض  أدت إىل   كلـها عوامـل    لـسكر ل اآلجلـة    تيف أسـواق املعـامال     أمـوال املـضاربة      تراجعو

  الـشهري  توسـط امل ، اخنفـض  ٢٠١٢ يونيـه /حبلـول حزيـران   و. األسعار يف األشهر الثالثـة التاليـة      
، يوليــه/متــوز يف قــصريوعلــى الــرغم مــن انتعــاش .  للرطــل الواحــد ســنتا٢٠ً الــسكر إىل لــسعر

  العامليــةتوقعــاتل ليــة نتيجــةً التال العــشرةشــهراأل يف نــزويلضــغط حتــت وطــأة ســعار األانــت ك
أشارت التقديرات الـصادرة    و. ٢٠١٢/٢٠١٣ملوسم حصاد     السوق حوالبأ  املتعلقة تشائمةامل

ــن ــةامل عـ ــةنظمـ ــسكر يف ل  الدوليـ ــرلـ ــديل آخـ ــع   تعـ ــشأن وضـ ــا بـ ــسكرهلـ ــم  الـ ــاملي ملوسـ   العـ
ماليــني  ٩,٩٨٢قــدره  اًمــستوى قياســيبلغ  أن فــائض اإلنتــاج العــاملي ســي  إىل٢٠١٢/٢٠١٣
حتقــق ســوى مراكــز   ملتحوطيــة الصناديق الــإذ إن الــسوق  االجتــاه التنــازيل يف وتعــزز. )٤(طــن

، وكانـت تـراهن يف ذلـك علـى          ٢٠١٢أكتوبر  /صافية قصرية األمد منذ منتصف تشرين األول      
 وهـو    سـنتاً  ١٧,٦٢ىل  إسـعر الـسكر     هـبط   ،  ٢٠١٣مايو  /أيارحبلول  و. اخنفاض أسعار السكر  
  .٢٠١٠طس أغس/آبأدىن مستوى له منذ 

 غري مـسبوقة   والزيوت النباتية ذروة     نباتية ال  الزيوت بذورل  مؤشر أسعار األونكتاد   بلغو  - ١١
أكتـوبر  /تـشرين األول   نقطـة يف     ٢٩٤ إىل   هـبط  قبل أن ي   ٢٠١١فرباير  /باطيف ش )  نقطة ٣٧٤(

 زيــت  مقتفيــاً أثــر٢٠١٢ســعار يف األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام األمؤشــر وتعــاىف . ٢٠١١
ــصويا،   النخ ــول ال ــل وف ــغي ــة يف ٣٣٧ وبل ــسان نقط ــل /ني ــاع  . ٢٠١٢أبري مؤشــر وكــان ارتف

 يتأسعار فـول الـصويا الـ   الكبري يف رتفاع الاب مدفوعاً أساساً ٢٠١٢األسعار خالل صيف عام    
سـبتمرب  /أيلـول منـذ   و. أغـسطس /آب و هيونيـ /شـهري حزيـران    يف املائـة بـني       ٢١ بنسبة   زدادتا

. ٢٠١٣شـهرين مـن عـام       أول   يف   قصريرغم انتعاش    األسفل حنو سعار مؤشر األ  ، اجته ٢٠١٢
 نقطـة، وهـو     ٢٦٠ ، كـان مؤشـر األسـعار قـد تراجـع ليـصل إىل             ٢٠١٣ أبريـل /حبلول نيـسان  و

  .٢٠١٠أغسطس /آب منذ سجَّلمل ي مستوى
 يف ظـل    ٢٠١٢ يف الربـع الثالـث مـن عـام           شـديدة املنافـسة    سوق فول الصويا     توكان  - ١٢

غـري املواتيـة،   أحـوال الطقـس      علـى إثـر   يف الواليـات املتحـدة      العـرض    بتراجـع  املتعلقـة  الشواغل
__________ 

 ).٢٠١٣مايو /أيار(، التقرير املتعلق بالسوق واملوجز الصحفي املنظمة الدولية للسكر  )٤(  
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 بلغــت، ٢٠١٢ أغــسطس/يف آبو.  املخزونــات مــستوى واخنفــاض،ســياآلوالطلــب القــوي  
هلـا   مـستوى    لـى أع وهـو    للطـن دوالراً   ٦٨٤ يف الواليـات املتحـدة      القياسـية  أسعار فول الصويا  

ــادة أي ، علــى اإلطــالق ــة مق٢٣ نــسبتهازي ــة  يف املائ أغــسطس / آبيف املــسجل ستوىباملــارن
ــع  و. ٢٠١١ ــذ الرب ــام  األخــريمن ــن ع ــاه ، ٢٠١٢ م ــان اجت ــسوقك ــو التراجــع  ال ــدرجيياً حن .  ت
ــغ ــسان متوســط  وبل ــسعر يف ني ــار /ال ــل وأي ــايو /أبري ــدره   ٢٠١٣م ــا ق ــة  دوالراً،٤٩٦م  مقارن

مــن عــام  يف الربــع األخــري ات دوالر٦٠٤ و ٢٠١٣ يف الربــع األول مــن عــام اً دوالر٥٩٢ ـبــ
 رة الرئيـسية يف   صدِّوكانت احتماالت إنتاج حماصيل وافـرة مـن الـصويا يف البلـدان املـ              . ٢٠١٢

ــةً بتراجــع منــو الطلــب  أمريكــا اجلنوبيــة تراجــع أســعار ويف الــصني واالحتــاد األورويب، ، مقرون
  .راسع األتدين ، وراء تأكيداحلبوب الرئيسية

 ويرجـع   ،خـالل العـامني املاضـيني      تراجعـاً    اخلفيفـة املداريـة   شروبات  امل سوق   شهدتو  - ١٣
 ٢٠١١مـايو   /أيـار بـني    و .كـبري يف أسـعار الـنب والكاكـاو        الخنفـاض   الإىل ا  يف املقام األول   ذلك
بلـغ  و. اممـن قيمتـه   علـى التـوايل      يف املائـة     ٢٤ و   ٣٩والكاكـاو   نب   الـ  َد، فقَ ٢٠١٣مايو  /أيارو

، ٢٠١١أبريــل /نيــسان يف نقطــة ٢٩٠اخلفيفــة املداريــة مــشروبات  أســعار األونكتــاد للمؤشــر
 مث .١٩٧٧بريـل  أ/نيـسان  يف نقطة ٣٨٥ البالغ التارخيي مستواه بعد  لهثاين أعلى مستوى وهو  

. )٥(٢٠١٢يف الربـع الثالـث مـن عـام     ومل حيقـق تعافيـاً إال لفتـرة قـصرية     ، بـدأ املؤشـر بـالتراجع   
 نقطـة، وهـو     ١٨١ إىل   ، كان مؤشر األسعار قـد هـبط       ٢٠١٣مايو  /أبريل وأيار /وحبلول نيسان 

  .٢٠٠٩أغسطس /أدىن مستوى له منذ آب
 ٢١٣سجلت األسعار القياسية املركبة للنب اخنفاضا مطـردا بعـد بلـوغ ذروة قـدرها                و  - ١٤

، اخنفـض الـسعر     ٢٠١٢ديـسمرب   /وحبلـول كـانون األول    . ٢٠١١أبريـل   /سنتا للرطل يف نيسان   
لقياســية املركبــة للــنب إىل حــد كــبري ويعكــس االخنفــاض املــستمر يف األســعار ا.  ســنتا١٢٨إىل 

فالتوقعـات بزيـادة الغـالل يف الربازيـل، وهـي أكـرب منـتج         ). أرابيكـا (اجتاهات سعر النب العـريب      
بتباطؤ الطلب يف البلـدان املـستهلكة التقليديـة للـنب، أثـرت      املقرونة عاملي للنب من نوع أرابيكا   

لنب من نوع روبوستا ثابتـة ومـستقرة نـسبيا          ويف املقابل، ظلت أسعار ا    . على أسعار النب العريب   
وخـالل  . )٦(بفضل الطلب القوي يف األسواق الناشئة اليت يغلب عليهـا اسـتهالك الـنب الـذوَّاب     

، كـان الـسعر القياسـي للـنب أقـل تقلبـا وارتفـع ارتفاعـا                 ٢٠١٣األشهر اخلمسة األوىل من عام      

__________ 
 .اخلفيفة املدارية النب وحبوب الكاكاو والشايمشروبات  أسعار األونكتاد للمؤشريشمل   )٥(  

 ٢٠١١ يف املائـة بـني عـامي         ١٠ناشـئة بنـسبة     يف األسـواق ال   النب  ، ارتفع استهالك    للنبوفقا للمنظمة الدولية      )٦(  
، التقريـر  نب يف املائـة، املنظمـة الدوليـة للـ    ١، بينما اخنفض االستهالك يف األسـواق التقليديـة حبـوايل      ٢٠١٢ و

 ).٢٠١٣مارس /آذار(النب الشهري عن 
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ومـع ذلـك، فإنـه ظـل أقـل      . ٢٠١٢ديـسمرب  /طفيفا مقارنة مبستواه املـنخفض يف كـانون األول       
  . ٢٠١٢ يف املائة عن متوسط قيمته خالل نفس الفترة من عام ١٩بنسبة 
، أصبحت أسعار حبوب الكاكـاو      ٢٠١١ يف عام وبعد التراجع الذي شهدته األسعار        - ١٥

 وال سـيما خـالل األشـهر الـسبعة األوىل مـن             ،)٣انظر الـشكل     (٢٠١٢مستقرة نسبيا يف عام     
.  سنتات للرطـل الواحـد     ١٠٧  و ١٠٣ تأرجحت األسعار يف نطاق ضيق بني        ذ إ ،٢٠١٢عام  

ــد جنــم ذلــك عــن    ــار التعويــض اآلوق ــا،    ل يةث ــاج يف غــرب أفريقي ــع يف اإلنت الخنفــاض غــري املتوق
ــشمالية،    و ــا وأمريكــا ال ــلاالخنفــاض احلــاد يف طحــن الكاكــاو يف أوروب  النمــو القــوي  يف مقاب

ــئة  ــواق الناشـ ــهري آب   وتعافـــت. للطلـــب يف األسـ ــصرية يف شـ ــرة قـ ــعار لفتـ ــسطس /األسـ أغـ
 إصـالح سبتمرب بسبب الشكوك احمليطة باإلمدادات من كوت ديفوار، اليت شرعت يف            /وأيلول

، توقـف   ٢٠١٢أكتـوبر   /ومنـذ تـشرين األول    . ٢٠١٢نظامها لتسويق الكاكـاو يف مطلـع عـام          
. ز الكاكــاو األســعار، وُيعــزى ذلــك جزئيــا إىل التوقعــات بــضعف طلــب صــناعة جتهيــ  انتعــاش

 منـذ  لـه  سنتا، وهو أدىن مـستوى  ٩٨ الكاكاو إىل  سعر، اخنفضت   ٢٠١٣مارس  /وحبلول آذار 
  . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

ملواد األولية الزراعية بعد بلوغ ذروة تارخييـة قـدرها          اسعار  أل األونكتاد وتراجع مؤشر   - ١٦
، اخنفـض   ٢٠١٢غسطس  أ/ويف آب . )٧()٢انظر الشكل    (٢٠١١فرباير  / نقطة يف شباط   ٣٢٥

وانـتعش مؤشـر األسـعار يف    .  شـهرا  ٣٣ لـه يف   نقطة، وهـو أدىن مـستوى        ٢٠٠هذا املؤشر إىل    
، مــدفوعا أساًســا بارتفــاع ٢٠١٣فربايــر / نقطــة يف شــباط٢٢٠األشــهر الــيت تلــت ليــصل إىل  

د  االخنفاض احلاد يف أسعار املطـاط، إىل حـ         أنإال  . أسعار املطاط، واألخشاب املدارية والقطن    
، ٢٠١٣مـايو  /أبريـل وأيـار  / نقـاط يف نيـسان  ٢٠٣ مؤشـر األسـعار إىل     أدى إىل اخنفاض  كبري،  

  . ٢٠١٢أغسطس /املسجَّل يف آباملنخفض حيث أصبح يقترب من املستوى 
وسـجل املؤشـر    ). ٢انظـر الـشكل      (٢٠١١وكان سوق القطن شديد التقلب يف عام          - ١٧

ــع      ــصل سـ ــبريا ليـ ــا كـ ــن اخنفاضـ ــاق القطـ ــشأن آفـ ــل إىل ألـــف بـ ــانون  ٩٥ر الرطـ ــنتا يف كـ  سـ
مـارس  / أعلى مـستوى بلغـه يف آذار       عن يف املائة    ٥٩ بنقصان قدره ، أي   ٢٠١١ديسمرب  /األول
 الربـع   يف، اخنفضت األسـعار جمـددا       ٢٠١٢ورغم انتعاشة قصرية األمد يف أوائل سنة        . ٢٠١١

ة املتوقعـة يف  ، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل الفـائض يف اإلمـدادات، والزيـاد           ٢٠١٢الثاين مـن عـام      
ــورو      ــة الي ــصاد منطق ــشأن اقت ــق جمــددا ب ــة، وإىل عــودة القل ــات العاملي ــرة  . املخزون وكانــت الفت

 أقل تقلُّبـا، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل االحتيـاطي الكـبري مـن القطـن لـدى دولـة                       ٢٠١٢/٢٠١٣
__________ 

ــغ، واألخــشاب امل       )٧(   ــة القطــَن، والتب ــة الزراعي ــاد للمــواد األولي ــة، واملطــاط،  يــشمل مؤشــر أســعار األونكت داري
 .الكتانبذور والصوف، واجلوت، والسيزال، والصالل واجللود، واجللود، وزيت 
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، ظلت األسعار مستقرة حيث بلغ متوسـطها        ٢٠١٢وخالل النصف الثاين من عام      . )٨(الصني
ا للرطــل، وهــذا الــسعر أعلــى بكــثري مــن متوســط األســعار علــى املــدى الطويــل الــذي  ســنت٨٣

 سـنتا،  ٩٤، ارتفع متوسـط الـسعر الـشهري ليبلـغ     ٢٠١٣مارس /ويف آذار. )٩( سنتا ٧٢يعادل  
ولعـل ذلـك يعكـس الـشواغل     . ٢٠١٢/٢٠١٣وهو أعلى سعر مت تسجيله حىت اآلن يف الفترة     

  .طلب خارج الصنيبشأن اختالل التوازن بني العرض وال
  

   ٣الشكل     
   ٢٠١٣مايو / أيار- ٢٠١٠يناير /مؤشرات أسعار السلع الزراعية الرئيسية، كانون الثاين    

 )١٠٠ =٢٠٠٠(  
 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

__________ 
، أي حـوايل   ٢٠١٣يونيـه   / ماليـني طـن يف هنايـة حزيـران         ٩يقدر احتياطي الصني الـوطين مـن القطـن حبـوايل              )٨(  

ن يكون حبوزة الصني حـوايل      وُيتوقع أ . ٢٠١٢/٢٠١٣يف املائة من املخزونات العاملية النهائية يف الفترة          ٥٠
انظر النـشرة الـصحفية الـيت أصـدرهتا         . ٢٠١٣/٢٠١٤ يف املائة من املخزونات العاملية حبلول هناية الفترة          ٦٠

 .٢٠١٣يوليه / متوز١اللجنة االستشارية الدولية للقطن، 

ــاين         )٩(   ــني كــانون الث ــل إىل متوســط أســعار القطــن ب ــدى الطوي ــى امل ــشري متوســط األســعار عل ــاير ي/ي  ١٩٧٤ن
 .٢٠١٣مايو /وأيار

، )العادي (“Hard Red Winter” من نوع ٢القمح، الواليات املتحدة، الرقم  ، فوب خليج املكسيك٣الذرة، الواليات املتحدة، الذرة الصفراء رقم
 فوب خليج املكسيك

متوسط األسعار اليومية لالتفاق الدويل للسكر، فوب،، باجلملة، السكر
  مرافئ البحر الكارييب 

   يف املائة،٥األبيض املطحون، املكسَّر بنسبة األرز، تايلند، األرز 
  فوب بانكوك
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  .مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
  

، تراجــع مؤشــر ٢٠١١فربايــر / يف شــباط نقطــة٤١٨بعــد تــسجيل رقــم تــارخيي بلــغ و  - ١٨
ــا ملحوظـــ   ــادن واخلامـــات والفلـــزات تراجعـ ــعار املعـ  يف النـــصف الثـــاين مـــن  اًاألونكتـــاد ألسـ

وخــــالل . )١٠(٢٠١١ديــــسمرب / نقطــــة يف كــــانون األول٣١٧ إذ اخنفــــض إىل ٢٠١١ عــــام
 ، انـتعش مؤشــر األسـعار قبــل أن ينـتكس جمــددا يف األشــهر   ٢٠١٢الـشهرين األوَّلــني مـن عــام   

ــة      ــصادية العامليـ ــات االقتـ ــدهور التوقعـ ــا إىل تـ ــزى ذلـــك أساسـ ــت، ويعـ ــيت تلـ ــة الـ ويف . القليلـ
، اخنفض مؤشر األسـعار إىل أدىن مـستوى لـه يف فتـرة الـسنتني تلـك إىل                   ٢٠١٢أغسطس  /آب

وبعد ذلـك، ونتيجـة خلطـط احلـوافز النقديـة الـيت اعتمـدهتا كربيـات االقتـصادات                   .  نقطة ٢٩٦
.  نقطـــة٣١٨ إىل ٢٠١٢أكتـــوبر / مؤشـــر األســـعار يف تـــشرين األولاملتقدمـــة النمـــو، ارتفـــع

 يف اجتــاه مماثــل الجتــاه ســنة ٢٠١٣وســارت األســعار خــالل األشــهر اخلمــسة األوىل مــن عــام  
انعكس االجتاه التصاعدي يف األسـعار خـالل الـشهرين األولـني مـن عـام                 وسرعان ما . ٢٠١٢
يـسية وركـاز احلديـد يف الربـع الثـاين مـن        نتيجة الخنفاض أسعار الفلزات اخلسيـسة الرئ       ٢٠١٣

 نقطة وأصـبح قريبـا مـن        ٢٩٧، اخنفض مؤشر األسعار إىل      ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . ٢٠١٣عام  
  ).٤انظر الشكل  (٢٠١٢أغسطس /املستوى املتدين املسجَّل يف آب

__________ 
يشمل مؤشر أسعار األونكتاد املتصل باملعـادن واخلامـات والفلـزات النحـاَس، واأللومنيـوم، وركـاز احلديـد،                )١٠(  

وال ينـدرج  . والنيكل، والرصاص، والزنك، والقصدير، وصخر الفوسـفات، وخـام املنغنيـز، وخـام التنغـسنت       
 .الذهب يف مؤشر األسعار

  التكلفة والشحن،)"M 1-3/32(املؤشر ألف آلفاق القطن
 بأسعار الشرق األقصى

 الصفراء، سعر روتردام ٢ الواليات املتحدة رقم حبوب الصويا، باجلملة،
 اخلالص التكلفة والشحن والتأمني

  النب، السعر القياسي املركب لندن/حبوب الكاكو، متوسط األسعار اليومية، نيويورك
 ١٩٧٦نسخة 
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  ٤الشكل 
 ٢٠١٣ مـايو / أيـار  -  ٢٠٠٨ينـاير   / أسعار جمموعة خمتارة من الفلزات، كانون الثـاين        اتمؤشر    

)١٠٠  =٢٠٠٠(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  .مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
  

 ٢٠١٢ وخـالل الربـع األول مـن عـام     ٢٠١١وارتفعت أسعار النحاس يف أواخر عام       - ١٩
لـسيولة يف   ، وإىل وفـرة ا    )للتخـزين جزئيـا   (نتيجة للنمو القوي يف الطلب الـصيين علـى النحـاس            

، ارتفــع متوســط الــسعر الــشهري ليــصل إىل      ٢٠١٢مــارس  /وحبلــول آذار . األســواق املاليــة 
 يف املائـة باملقارنـة مـع املـستوى املـنخفض الـذي          ١٥، أي بزيـادة قـدرها       لطن دوالرا ل  ٨ ٤٥٧

غري أن اجتاه األسـعار انقلـب يف الربـع الثـاين مـن عـام           . ٢٠١١أكتوبر  /سجله يف تشرين األول   
. بب تبــاطؤ منــو األنــشطة الــصناعية يف الــصني واحلالــة املتــدهورة يف منطقــة اليــورو  بــس٢٠١٢

أغـسطس حـدثت    /يوليـه وآب  /وبعد االستقرار النـسيب الـذي شـهدته األسـعار يف شـهري متـوز              
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، نتيجة لتفاعل املـشاركني     ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول )  يف املائة  ٧,٧ (+طفرة كبرية يف األسعار     
ويف . ضوابط النقديـة يف الواليـات املتحـدة ومنطقـة اليـورو واليابـان             يف األسواق مـع ختفيـف الـ       

، ساد التفاؤل يف سـوق النحـاس بـشأن آفـاق االنتعـاش              ٢٠١٣ وأوائل عام    ٢٠١٢أواخر عام   
 دوالرا  ٨ ٠٧٠وارتفعت أسعار النحـاس لتـصل إىل        . االقتصادي يف الواليات املتحدة والصني    

، ٢٠١٣أبريــل / دوالرات يف نيــسان٧ ٢٠٣  قبــل أن تتــدحرج إىل ٢٠١٣فربايــر /يف شــباط
وسامهت آفاق النمو اليت كانـت      . ٢٠١٠أغسطس  /وكان ذلك أدىن مستوى سجلته منذ آب      

دون مستوى التوقعات يف كربى البلدان املستهلكة للنحاس، والفائض يف اإلمـدادات والزيـادة              
عـين بالنحـاس، ُيرتقـب أن    ووفقا للفريق الدراسي الدويل امل  . يف املخزونات يف اخنفاض األسعار    
  .  الطلب بعد ثالث سنوات متتالية من العجز٢٠١٣يفوق إنتاج النحاس النقي يف عام 

أســعار األلومنيــوم والنيكــل والرصــاص والزنــك اجتاهــات مماثلــة الجتاهــات   أظهــرت و   - ٢٠
ات وقد أثّـر التبـاطؤ االقتـصادي مـؤخرا يف الـصني، ووهـن االنتعـاش يف الواليـ         . أسعار النحاس 

وعـالوة  . املتحدة، والشكوك احمليطة باآلفاق االقتصادية يف منطقة اليورو علـى أسـعار الفلـزات          
على ذلك، كانت األسعار حتـت وطـأة ضـغط نـزويل نـاتج عـن الفـائض يف اإلمـدادات خـالل                       

مـايو خـالل الفتـرة      /ينـاير وأيـار   /وشهد متوسـط األسـعار بـني كـانون الثـاين          . السنوات األخرية 
خنفاضا مطـردا بالنـسبة لأللومنيـوم والنيكـل والزنـك، وكـان هـذا االخنفـاض                  ا ٢٠١٣-٢٠١١

ملحوظا بوجه خاص بالنسبة لأللومنيوم والنيكل إذ اخنفـض متوسـط أسـعارمها خـالل األشـهر            
ويف . )١١( دون متوســط أســعارمها علــى مــدى مخــس ســنوات ٢٠١٣اخلمــسة األوىل مــن عــام 

 املـواد اخلـام الرئيـسية املـستخدمة يف إنتـاج            ، اخنفـض سـعر النيكـل، وهـو مـن          ٢٠١٣مايو  /أيار
وأدى فـائض العـرض    . الصلب غري القابل للصدأ إىل أدىن مستوى له على مـدى أربـع سـنوات              

 ١ ٨٣٠املزمن وارتفاع مـستوى املخزونـات ووهـن الطلـب إىل اخنفـاض سـعر األلومنيـوم إىل                   
  . ٢٠٠٩سطس أغ/، وهو أدىن مستوى سجل منذ آب٢٠١٣مايو /دوالرا للطن يف أيار

 بتسجيل األسعار أرقاما قياسية وبتقلُّـب أسـعار ركـاز احلديـد،             ٢٠١١واتسمت سنة      - ٢١
وبلغ متوسط مؤشر أسعار ركاز احلديـد لـصندوق         . وهي املادة اخلام املستخَدمة لصنع الفوالذ     

 حيـث   ٢٠١١فربايـر   / نقطة، وبلغ أعلى مستوى له على اإلطالق يف شـباط          ٥٩٧النقد الدويل   
 يف املائـة    ٢٨، تراجـع مؤشـر األسـعار بنـسبة          ٢٠١١إال أنه يف أواخر عـام       .  نقطة ٦٦٦سجل  

وأعقــَب اســتقرار األســعار نــسبيا . ٢٠١١فربايــر /مقارنــة باملــستوى املرتفــع املــسّجل يف شــباط
.  اخنفـاٌض مطـرد يف األشـهر اخلمـسة الـيت تلتـها        ٢٠١٢خالل األشهر األربعـة األوىل مـن عـام          

__________ 
مـايو  / وأيـار ٢٠٠٨يونيه /ط األسعار على مدى اخلمس سنوات إىل متوسط األسعار بني حزيران          يشري متوس   )١١(  

٢٠١٣.  
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اه الـرتويل يف األسـعار أساسـا إىل ارتفـاع مـستوى املخزونـات، وانكمـاش              وميكن إرجاع االجتـ   
ومنـذ تـشرين    . طلب قطاعي البناء والـصناعة يف الـصني علـى الفـوالذ، وتـوفُّر إمـدادات كافيـة                 

 دوالرا للطــن اجلــاف يف  ١٥٥، ســجلت األســعار قفــزة كــبرية لتبلــغ     ٢٠١٢أكتــوبر /األول
 يف املائة مقارنة باملستوى املـنخفض الـذي سـجلته           ٥٧، أي بزيادة قدرها     ٢٠١٣فرباير  /شباط

وقــد ســاهم يف ارتفــاع األســعار جتديــد منتجــي الفــوالذ الــصينيني    . ٢٠١٢ســبتمرب /يف أيلــول
ملخزوناهتم، واالضطرابات يف استخراج ركاز احلديد وشحنها نتيجـة لـسوء األحـوال اجلويـة،               

و االقتـصادي الـصيين وضـعف الطلـب       غري أن القلق بشأن تباطؤ النمـ      . وحظر التصدير يف اهلند   
 أدت إىل اخنفـاض  ،على الفوالذ، بالتوازي مع التوقعات بارتفاع اإلمدادات مـن ركـاز احلديـد        

ــار١٢٤األســـعار إىل  ــايو / دوالرا يف أيـ ــة ٢٠، إذ تراجعـــت بنـــسبة ٢٠١٣مـ ــة مقارنـ  يف املائـ
  . ٢٠١٣فرباير /باألسعار املسجَّلة يف شباط

وبعد انتعاش دام مثانية أشـهر،      . ٢٠١١يدة التقلب منذ عام     وظلت أسعار الذهب شد     - ٢٢
 دوالرا لألوقيـة  ١ ٧٧٢ارتفع املتوسط الشهري لسعر الذهب إىل مستوى غـري مـسبوق قـدره         

، اخنفض متوسـط سـعر      ٢٠١٢وخالل الربع الثاين من عام      . ٢٠١١سبتمرب  /الواحدة يف أيلول  
فربايـر، وُيعـزى ذلـك      /والرا يف شـباط    د ١ ٧٤٣ دوالرا بعد أن كان يبلغ       ١ ٦١١الذهب إىل   

أساســا إىل ضــعف طلــب صــناعة اجملــوهرات وطلــب املــستثمرين، وكالمهــا يــساهم بــأكثر مــن  
وسـرعان مـا تعـاىف سـعر الـذهب وسـّجل أعلـى              . يف املائة من الطلب العاملي على الـذهب        ٧٠

صلة  بـسبب عـودة الـشواغل املتـ        ٢٠١٢أكتـوبر   / شهرا يف تـشرين األول     ١٣مستوى له خالل    
باالجتاه التضخمي نظـرا إىل الـسياسات النقديـة التوسـعية الـيت انتهجتـها كربيـات االقتـصادات                   

، شهدت أسـواق الـذهب خـالل سـبعة      ٢٠١٢نوفمرب  /إال أنه منذ تشرين الثاين    . املتقدمة النمو 
 دوالرا، ١ ٤١٤، اخنفـضت األسـعار لتـصل إىل        ٢٠١٣مـايو   /ويف أيـار  . أشهر اخنفاضا مطـردا   

، مـع أهنـا ال تـزال    ٢٠١٢أكتـوبر  / يف املائة قياسـا إىل مـستواها يف تـشرين األول          ١٩أي بنسبة   
وميكن أن يعـزى    . )١٢() دوالرا ١ ٣١٥(أعلى من متوسط األسعار على مدى اخلمس سنوات         

االخنفاض احلاد يف األسعار إىل العديد من العوامل مثل التوقعات بتبـاطؤ وتـرية التيـسري الكمـي        
ة، والتخمينات بأن بلدان منطقة اليورو املتـضررة مـن األزمـة ستـضطر لبيـع       يف الواليات املتحد  

ال سـيما يف الواليـات املتحـدة        (احتياطياهتا من الـذهب، والتوقعـات باخنفـاض نـسب التـضخم             
 صـناديق الـذهب     تـصفية ، واالنتعاش يف أسـواق األسـهم يف البلـدان املتقدمـة النمـو، و              )وأوروبا

 جملـس الـذهب العـاملي، اخنفـض الطلـب علـى الـذهب يف الربـع         وحـسب . املتداولة يف البورصة 
مبيعــات حجــم صــايف لكــون نتيجــة  شــهراً ١٢يف  يف املائــة ١٣ بنــسبة ٢٠١٣األول مــن عــام 

__________ 
 ٢٠٠٨يونيـه  /يشري متوسـط األسـعار علـى مـدى اخلمـس سـنوات إىل متوسـط أسـعار الـذهب بـني حزيـران                  )١٢(  

 .٢٠١٣مايو /وأيار
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صناديق الذهب املتداولة يف البورصة فـاق النمـو القـوي طلـب املـستهلكني علـى       مبيعات صايف  
  .)١٣(اجملوهرات من الذهب والسبائك والعمالت الذهبية

  
  طاقةال  -جيم   

  النفط اخلام    
على الرغم من التوترات اجليوسياسية يف الـشرق األوسـط ويف أمـاكن أخـرى، سـجل                   - ٢٣

 الــنفط بنــسبة إمجــايل إمــداداتوزاد . ٢٠١٢اإلنتــاج العــاملي مــن الــنفط منــوا ملحوظــا يف عــام 
ــادة أساســا إىل االرتفــاع الكــبري يف إنتــاج أعــضاء منظمــة الب   ٢,٨ ــة، وُتعــزى الزي لــدان  يف املائ

 مـن   اإلمـداد ومن بني البلدان غري األعضاء يف أوبك، جاء أهم منو يف            ). أوبك(املصدرة للنفط   
. ليـة إىل زيـادة إنتـاج الـنفط الطفلـي          فالواليات املتحـدة حيـث أدى التقـدم يف التكنولوجيـا الط           

،  برميـل يف اليـوم    اليـني  م ٩,٢لواليات املتحدة إىل    ل النفط   ت إمدادات ، ارتفع ٢٠١٢ويف عام   
 يف املائـة  ٩,٢زيـد بنـسبة   ت، وُينتظـر أن  ٢٠١١عـام  باملقارنـة مـع    يف املائة ١٢,٨بزيادة قدرها  

، قُدِّر اإلنتـاج العـاملي مـن الـنفط مبـا جمموعـه       ٢٠١٣ويف الربع األول من عام   . ٢٠١٣يف عام   
مـن  الربـع األخـري     باملقارنـة مـع      يف املائـة     ٠,٧ بنقصان قـدره   مليون برميل يف اليوم، أي       ٩٠,٨

  .٢٠١٢عام 
وبلـغ متوسـط األسـعار النـاجزة لـنفط          . ٢٠١١وظلت أسعار النفط مرتفعـة منـذ عـام            - ٢٤

الـسعر  وهـو قريـب مـن    ، ٢٠١٢ دوالرا للربميـل يف عـام    ١١٢ ،املرجع العاملي األشـهر   برنت،  
، ارتفـع سـعر نفـط برنـت         ٢٠١٢مـارس   /ويف آذار .  دوالرا ١١١ البـالغ    ٢٠١١املتوسط لعـام    

يوليـه  / يف تارخيـه يف متـوز  بلغه يف املائة فقط عن أعلى سعر        ٧ا، باخنفاض قدره     دوالر ١٢٥إىل  
، بلـــــغ متوســـــط األســـــعار ٢٠١٣وخـــــالل األشـــــهر اخلمـــــسة األوىل مـــــن عـــــام . ٢٠٠٨
  ).انظر الشكل اخلامس(دوالرات  ١٠٩

  

__________ 
 ).٢٠١٣مايو /أيار (٢٠١٣ عام الربع األول من: جملس الذهب العاملي، اجتاهات الطلب على الذهب  )١٣(  
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  الشكل اخلامس
 -  ٢٠٠٠ينـاير   /مؤشرات أسـعار الـنفط اخلـام والغـاز الطبيعـي والفحـم، كـانون الثـاين                    

  )١٠٠=٢٠٠٥ (٢٠١٣مايو /أيار
  

(2005=100) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .صندوق النقد الدويل، اإلحصاءات املالية الدولية   :املصدر   

، أصـبحت أسـعار     ٢٠١١ عـام     مـن  وبعد تسجيل أسعار مستقرة نسبيا يف النصف الثاين         - ٢٥
ترات اجليوسياسـية   وأدت التـو  . ٢٠١٢عـام   مـن   النفط أكثر تقلبا خالل الـشهور الثمانيـة األوىل          

املتصاعدة يف الشرق األوسط، وأنشطة املضاربة املكثفـة يف أسـواق املـشتقات النفطيـة، وخـالف       
إىل االرتفــاع ) مثــل األعطــال الفنيــة يف حبــر الــشمال (ذلــك مــن القيــود املتعلقــة جبانــب العــرض   

ــنفط يف الربــع األول مــن عــام    ــارت هتديــ . ٢٠١٢املفــاجئ يف أســعار ال دات وبوجــه خــاص، أث
مجهورية إيران اإلسـالمية بـإغالق مـضيق هرمـز، ردا علـى احلظـر الـذي فرضـه كـل مـن االحتـاد                         

  .اضطراب العرضخماوف من األورويب والواليات املتحدة على صادراهتا من النفط اخلام، 
. ٢٠١٢ الثـاين مـن عـام    ربـع  مـسارها الـصاعد يف ال   عكست اخلام النفطولكن أسعار   - ٢٦

 إىل أدىن مـستوى    ٢٠١٢يونيـه   /لتـصل يف حزيـران    اخنفاضاً حـاداً     برنت   واخنفضت أسعار نفط  
مـارس  / يف املائة من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى هلـا يف آذار ٢٣ خسرت إذ شهراً، ١٨ يفهلا  

وأسهم يف اهنيار أسـعار الـنفط كـلٌ مـن املخـاوف املتعلقـة باسـتهالك الـنفط، وزيـادة                     . ٢٠١٢
 مــن زونــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصاديإمــدادات أوبــك، واالرتفــاع يف خم

أوروبـا والواليـات املتحـدة     اآلتية مـن  وتسببت البيانات االقتصادية املخيبة لآلمال    . النفط اخلام 
ورغــم املخــاوف األوليــة مــن انقبــاض اإلمــدادات، فقــد زادت  . والــصني يف انكمــاش األســعار
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، وهــو مــا ُيعــزى أساســا إىل الزيــادة  ٢٠١١ة مــع عــام اإلمــدادات العامليــة مــن الــنفط باملقارنــ 
فتراجـع اإلمـدادات اإليرانيـة مـن الـنفط اخلـام عوضـته، بـل جتاوزتـه،                  . الكبرية يف إنتـاج أوبـك     

  .السعودية والعراقاململكة العربية زيادة إنتاج ليبيا و
اضـطراب العـرض مـع    خمـاوف مـن   ، بـرزت مـن جديـد      ٢٠١٢يونيـه   /وبنهاية حزيران   - ٢٧
أغــسطس اخنفاضــا /يوليــه وآب/وشــهد أيــضا شــهرا متــوز. د التــوترات يف الــشرق األوســطجتــد

 التكريـر يف منطقـة منظمـة    معامـل  الزيـادة الكـبرية يف طلـب    إثـر حادا يف خمزونات الـنفط اخلـام    
وعالوة على ذلك، عّزز املستثمرون املـاليون مراكـزهم         . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

.  يف أسواق عقود النفط اخلـام اآلجلـة        -ني على ارتفاع أسعار النفط      ن مراه -افية  الشرائية الص 
أغـسطس قبـل أن   /يوليـه وآب /ونتيجة لذلك، شهدت أسعار خـام برنـت زيـادة حـادة يف متـوز              

  .تستقر يف األشهر التالية
، عاودت أسعار النفط صعودها مـرة أخـرى         ٢٠١٣ عام    من وخالل الشهرين األولني    - ٢٨

وأدى كــلٌ مــن جتنــب اهلاويــة املاليــة يف الواليــات املتحــدة   .  األســواق املاليــةانتعــاشيف ســياق 
والبيانات االقتصادية اإلجيابية من كـربى البلـدان املـستهلكة للـنفط إىل اسـتعادة الثقـة يف النمـو                    

 ســاد يفكمــا أدى الــشعور بالتفــاؤل الــذي . االقتــصادي العــاملي والطلــب العــاملي علــى الــنفط 
 ة جزائريـ  منـشأة مثال، اهلجوم اإلرهايب على     (مصحوبا بارتفاع املخاطر اجليوسياسية     األسواق،  

املـضاربة يف سـوق عقـود الـنفط         ملبيعـات   إىل إعطـاء دفعـة      ) ٢٠١٣يناير  /للغاز يف كانون الثاين   
أن  إال. ٢٠١٣فربايــر / دوالرا للربميــل يف شــباط١١٦وارتفــع ســعر نفــط برنــت إىل . اآلجلــة

مــسارا معاكــسا خــالل األشــهر التاليــة مــع تراجــع ســعر نفــط برنــت إىل  الــزخم الــصاعد أخــذ 
وقــد انكمــشت أســعار الــنفط  . ٢٠١٣مــايو /أبريــل وأيــار/يف نيــسانللربميــل  دوالرات ١٠٣

البيانـات االقتـصادية األضـعف مـن املتوقـع الـواردة            : بسبب عدة عوامل فتور من بينها مـا يلـي         
ــورو، و  مــن الــصني والواليــات املتحــدة، واألزمــة اال   ــة يف منطقــة الي  االخنفــاضقتــصادية املطول

 التكرير، وارتفـاع إنتـاج اخلـام،        معاملاملومسي يف الطلب على النفط بسبب أعمال الصيانة يف          
  .وتزايد قوة دوالر الواليات املتحدة

  
  الغاز الطبيعي    

ات  يف خمتلف املنـاطق بـسبب اخـتالف آليـ          بدرجة كبرية تتفاوت أسعار الغاز الطبيعي       - ٢٩
وشهدت آسيا أعلى أسعار الغاز، إذ ُتحدد األسعار فيها باالستناد أساسـاً إىل العقـود               . التسعري

ألســواق األحــوال يف اويف الواليــات املتحــدة، ُتحــدد . املرتبطــة بأســعار الــنفطالطويلــة األجــل 
 وأعطت ثـورة الغـاز الطفلـي دفعـة إلمـدادات الغـاز يف سـوق الواليـات املتحـدة،               . أسعار الغاز 

ويف أوروبــا، شــهدت الــسنوات األخــرية . حتــت وطــأة ضــغطها النـــزويلأســعار الغــاز وكانــت 
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حتدياً ملا جرت العادة عليـه مـن االسـتناد إىل عقـود الـشراء الواجبـة األداء الطويلـة األجـل الـيت                        
 الكـثري مـن املـشترين       آثـر تضمن حدا أدىن من مشتريات الغـاز مربوطـة بأسـعار الـنفط، حيـث                

ووفقـا للواليـة الدوليـة للطاقـة، بلـغ          . تـسعري الغـاز بنـاء علـى آليـة العـرض والطلـب             بيني  واألور
 هنــري هــاب وأســعار الــواردات الواليــات املتحــدةالتفــاوت بــني أســعار الغــاز حبــسب مرجــع  

 دوالرا لكـل مليـون وحـدة حراريـة     ١٦ األسعار قـدره  فرقاليابانية مستوًى قياسيا يف متوسط     
  .)١٤(٢٠١٢بريطانية يف منتصف عام 

، ٢٠١٢واتــسمت ســوق الغــاز يف الواليــات املتحــدة باخنفــاض أســعار الغــاز يف عــام     - ٣٠
وبلغ السعر املتوسـط علـى مـدى        ). انظر الشكل اخلامس  (خصوصا خالل الثالثة أرباع األوىل      

 يف املائة مـن الـسعر   ٣١ دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بنسبة           ٢,٧٥العام  
   يف املائــــة مــــن متوســــط األســــعار للــــسنوات اخلمــــس  ٤٣، وأقــــل بنــــسبة ٢٠١١يف عــــام 

 دوالر، وهــو ١,٩٥، اخنفــض الــسعر أكثــر إىل ٢٠١٢أبريــل /ويف نيــسان). ٢٠١٢-٢٠٠٨(
وُيعــزى اهلبــوط احلــاد يف أســعار الغــاز، .  ســنة١٣مــستوى بلغــه الــسعر آخــر مــرة قبــل حــوايل 

ج الغـاز مـن الـصخور الطّفَليـة، والـشتاء      بدرجة كبرية، إىل الطفرة الـيت حـدثت مـؤخرا يف إنتـا     
ــا، واملخزونــات الــيت ســجلت رقمــا قياســيا يف االرتفــاع     ــر دفئ وأظهــرت بيانــات إدارة  . األكث

 بليــون قــدم  ٢ ٤٧٩معلومــات الطاقــة يف الواليــات املتحــدة أن مــستويات التخــزين بلغــت       
ئــة مــن متوســط   يف املا٦٠مــارس، أي أكثــر بنــسبة  / آذار٣٠مكعــب يف األســبوع املنتــهي يف  

وخالل األشهر اخلمسة األوىل من عـام       . )١٥(لذلك األسبوع بالنسبة  األسعار للسنوات اخلمس    
، باملقارنـة  ات دوالر٣,٧٣ألسواق، انتعشت األسـعار وصـوال إىل    أحوال ا ن  ، مع حتسّ  ٢٠١٣

، ٢٠١٣مـارس   /ويف آذار . ٢٠١٢ دوالر خـالل الفتـرة نفـسها مـن عـام             ٢,٣٥بالسعر البـالغ    
ــازقفـــز ســـعر  ــة مـــن مـــستوى  ١٤، أي أكثـــر بنـــسبة ت دوالرا٣,٨٠ إىل  ليـــصلالغـ  يف املائـ

التـوازن بـني    اخـتالل   وأسهم ارتفاع الطلب، بسبب اخنفـاض درجـات احلـرارة و          . فرباير/شباط
ووفقـا إلدارة معلومـات   . العرض والطلب واخنفاض مستويات املخـزون، يف رفـع أسـعار الغـاز           

مــارس إىل أدىن مــن /بيعــي يف األســبوع األخــري مــن آذارالطاقــة، فقــد اخنفــض خمــزون الغــاز الط
  .هلذا الوقت من العامبالنسبة متوسط األسعار للسنوات اخلمس 

وتتمثــل إحــدى أهــم تــأثريات أســعار الغــاز الرخيــصة يف الواليــات املتحــدة يف حلــول     - ٣١
ــة    ــد الطاق ــسان. الغــاز الطبيعــي حمــل الفحــم لتولي بيعــي ، حقــق الغــاز الط ٢٠١٢أبريــل /ويف ني

__________ 
  )١٤(  OECD/International Energy Agency, Medium-Term Gas Market Report 2013: Market Trends and 

Projections to 2018 (Paris, 2013). 

  . www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=5910#tabs_NatGasPrices-1انظر   )١٥(  
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ومــع ارتفــاع أســعار الغــاز يف . والفحــم ألول مــرة نــصيبا متــساويا يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة
، اخنفـض نـصيب الغـاز الطبيعـي مـن إمجـايل توليـد الطاقـة إىل أقـل مـن املـستويات                        ٢٠١٣ عام

 يف نـصيب الفحـم، توقعـت        الزيادةوعلى الرغم من    . ٢٠١٢أبريل  /القياسية املسجلة يف نيسان   
ــل يف املتوســـط     إدارة م ــالفحم ســـوف متثـ ــل بـ ــة الـــيت تعمـ ــات الطاقـ ــة أن حمطـ ــات الطاقـ علومـ
  كـثرياً   معـا، وهـو مـا يقـل        ٢٠١٤  و ٢٠١٣املائة من إمجايل توليد الطاقـة يف عـامي           يف ٤٠,١

، والـــذي تــراوح بـــني  ٢٠٠٨  و٢٠٠١ للفحــم املـــسجل بــني عــامي    املعهـــودعــن النــصيب   
  .)١٦( يف املائة٥١ و ٤٨
  

  الفحم    
 الوقــود الرئيــسي لتوليــد   وهــو بارتفــاع أســعار الفحــم احلــراري، ٢٠١١م العــام اتــس  - ٣٢

ــة  ــة الكهربائي ــاين . الطاق ــاير /ويف كــانون الث ــاجز لفحــم نيوكاســل   ٢٠١١ين ــسعر الن ، ارتفــع ال
 دوالرا للطـن، وهـو أعلـى        ١٤٢احلراري األسترايل، وهو السعر املرجعـي يف سـوق آسـيا، إىل             

ويف املقابـل، انكمـش سـوق الفحـم         . ٢٠٠٨ املالية يف عـام      متوسط شهري منذ اندالع األزمة    
 دوالرات، أي   ١٠٣ حيـث بلـغ الـسعر املتوسـط          ٢٠١٢ عـام    اجلزء األكرب من  احلراري خالل   

، اخنفـض سـعر     ٢٠١٢مـارس   /ومنذ آذار . ٢٠١١عام  يف   يف املائة من متوسطه      ٢١أقل بنسبة   
على الرغم من االنتعاش الطفيـف يف       و. يونيه/ دوالرا للطن يف حزيران    ٩٣ فبلغالفحم باطراد،   

ــن عــام    ــث م ــع الثال ــسعر إىل   ٢٠١٢الرب ــبط ال ــد ه ــشرين األول٨٨، فق ــوبر / دوالرا يف ت أكت
  . شهرا٣٥ يف أدىن مستوى له  إىل، أي٢٠١٢
وُيعزى هبوط أسعار الفحم احلراري بدرجة كبرية إىل وفـرة العـرض وضـعف الطلـب                  - ٣٣

في الصني، أكرب مستورد يف العامل للفحم احلـراري، أدى تبـاطؤ وتـرية النمـو                ف. على الواردات 
 إىل تراخ كبري يف توليـد الطاقـة بـالفحم، ممـا حـد مـن الطلـب علـى                 ٢٠١٢االقتصادي يف عام    
ويف الواليــات املتحــدة، تــسبب التحــول إىل الغــاز الطبيعــي األنظــف واألقــل  . الفحــم احلــراري

ــي يف الطلــ   ــة إىل خفــض فعل ــي علــى الفحــم احلــراري  تكلف ــذلك، ارتفعــت  . ب احملل ونتيجــة ل
 يف املائـة خـالل النـصف األول مـن           ٥٣ بنـسبة     احلـراري  صادرات الواليات املتحدة من الفحم    

 يف املائـة باملقارنـة بـالفترة املقابلـة مـن            ٢٩، مع ارتفاع الصادرات إىل آسـيا بنـسبة          ٢٠١٢عام  
املـزّودة  لفحم حنـو الـرتول يف سـوق آسـيا        ضغط على أسعار ا   إىل   ذلك   أدىو. )١٧(٢٠١١عام  

  .تزويداً جيداً

__________ 
  )١٦(  Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook (July 2013).  
  )١٧(  Energy Information Administration (2012), Quarterly Coal Report (April-June 2012). 
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دوالر  ١٠٢، انتعـشت أسـعار الفحـم جمـددا لتبلـغ            ٢٠١٢نـوفمرب   /ومنذ تشرين الثاين    - ٣٤
، وهو ما ُيعزى جزئيا إىل تصاعد اضطرابات الطلب والعـرض املومسيـة           ٢٠١٣فرباير  /يف شباط 

، ٢٠١٣مـارس   /ط ظهر مرة أخـرى منـذ آذار       غري أن اجتاه اهلبو   . يف أستراليا بسبب الفيضانات   
  .أساسا نتيجة تراجع الطلب وصعود العرضوذلك 

  
 علـى صـعيد     التـدابري املنـسقة   : وتقلـب األسـواق   أسعار الـسلع األساسـية         -ثالثا   

  السياسات
  أسباب التقلب املفرط يف أسعار السلع األساسية   -ألف   

 أســواق الــسلع األساســية هــي خــصائص التقلبــات اليوميــة يف األســعار الــيت حتــدث يف  - ٣٥
أما التقلب املفرط فُيالحظ عندما تتجاوز الـتغريات يف         . تتسم هبا األسواق يف عملها االعتيادي     

فعلى سـبيل املثـال، بلـغ االحنـراف املعيـاري يف            .  ما لفترة طويلة نسبياً    “اعتيادياً”األسعار حداً   
 إىل ١٩٨٠الفتــرة املمتــدة مــن عــام  أســعار القمــح والــذرة واألرز وفــول الــصويا علــى مــدى   

لـــــألرز  ٢١,٨  للـــــذرة و١١,٤  للقمـــــح و١٥,٥) ٢٠٠٨باســـــتثناء عـــــام  (٢٠١٢ عـــــام
 وحـده نـسبة     ٢٠٠٨ وبلغت االحنرافـات املعياريـة يف األسـعار يف عـام          . لفول الصويا  ٢٤,٥ و

وكان هـذا مثـاالً     . )١٨( لفول الصويا  ٨٩,٩  لألرز و  ١٨٥,٨  للذرة و  ٣٧,٠ للقمح و  ٦٧,٥
تقلب املفرط يف األسعار الذي يضر املستهلكني واملنـتجني، وال سـيما يف البلـدان الناميـة الـيت                لل

وحسب ما تبينه اجلداول الواردة يف الفرع السابق، فقـد اقتـرن التقلـب         . تستورد املواد الغذائية  
  .املفرط بارتفاع نسيب لألسعار يف السنوات اخلمس املاضية

 هالتقلب الكبري يف أسواق السلع األساسـية وأسـعارها، ومنـ          اتفسر   عدة عوامل    هناكو  - ٣٦
اسـتفيض يف تنـاول    وقـد   . العوامل احملددة للعرض والطلب ومتغريات سياسات االقتصاد الكلي       

ــسلع األساســية وأســباهبما يف ســياقات        ــاع احلــاد يف األســعار وتقلــب أســواق ال حجــم االرتف
عات العاملية املتعلقـة بالـسلع األساسـية املقـدم          أخرى، منها التقرير السابق عن االجتاهات والتوق      

  ). A/66/207 (٢٠١١عام 
ومــن ناحيــة الطلــب، فــإن النمــو الــسكاين العــاملي وتغــري األمنــاط الغذائيــة يف أوســاط       - ٣٧

فعت أسعار الـسلع الغذائيـة      الطبقة الوسطى املتنامية يف االقتصادات الناشئة مل تشكل ضغوطاً د         
إىل االرتفاع فحسب، بل أنشأت كذلك حالـة مـن عـدم االسـتقرار يف أسـواق املـواد الغذائيـة                     

تقريـر  وعلى النحـو املـبني بالتفـصيل يف         . اليت اضطرت إىل التكيف مع هذه االجتاهات اجلديدة       
د اســتمرت أنــشطة ، فقــ٢٠١١ لعــام االجتاهــات والتوقعــات العامليــة املتعلقــة بالــسلع األساســية

__________ 
 .ُحسبت النسب باالستناد إىل قاعدة البيانات اإلحصائية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  )١٨(  

http://undocs.org/ar/A/66/207�
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املــضاربة املفرطــة يف قطــاع الــسلع األساســية كــذلك يف التــأثري يف تقلــب األســعار نظــراً لعــدم   
فبعـد  . )١٩(إمكانية التنبؤ بقرارات مديري الصناديق اليت توجهها األرباح القصرية األجـل فقـط            

دوالر  بليـون  ١٥أن بلغ حجم استثمارات املضاربات يف مؤشرات الـسلع األساسـية مـا قـدره                
  . ٢٠١٣أبريل / بليون دوالر حبلول نيسان٤٥١، ارتفعت تقديراته لتصل ٢٠٠٣يف عام 

 ٢٠١١ففـي عـام     . وقد اختذت بعض البلـدان تـدابري للتـصدي هلـذه املـشكلة الـشائكة                - ٣٨
قـانون دود فرانـك إلصـالح وول سـتريت ومحايـة املـستهلكني إىل       أُوعـز يف    على سبيل املثـال،     
سـعة  باحلـد مـن     حدة املعنية بالتداول يف العقود اآلجلة علـى الـسلع األساسـية             جلنة الواليات املت  

ويعمل االحتاد األورويب هـو أيـضاً علـى       . مراكز املضاربني يف أسواق مشتقات السلع األساسية      
عنـها   واإلبـالغ  نيالشروط املتعلقة مبراكز املـضارب إنفاذ اآلجلة من أجل للعقود إصالح أسواقه  
  .شفافية يف األسواقسعياً لتعزيز ال

يف أســعار املــواد الغذائيــة بعوامــل الكــبري أمــا مــن ناحيــة العــرض، فقــد ارتــبط التقلــب    - ٣٩
 علـى سـبيل املثـال، أدى حـدوث          ٢٠١٢ففـي عـام     . تقليدية من قبيـل الـتغري يف أمنـاط الطقـس          

اع أسـعار  ات القرن املاضي إىل ارتفـ   يأسوأ جفاف عرفته الواليات املتحدة األمريكية منذ ثالثين       
األســباب ومــن . العــامذلــك الــذرة وفــول الــصويا إىل مــستويات قياســية يف النــصف الثــاين مــن 

القيـود املفروضـة    ٢٠٠٢يف أسعار السلع األساسـية منـذ عـام    اليت حدثت الطفرة  الكامنة وراء   
نقــص االســتثمار علــى مــدى العقــدين املاضــيني يف كــل مــن عــن أساســاً علــى العــرض والناجتــة 

وإضافة إىل ذلك، تفاقمـت حالـة عـدم التـيقّن نتيجـة             . راعة والقطاعات االستخراجية  قطاع الز 
غذية يف إنتـاج الوقـود األحيـائي، وللتـدابري املتخـذة علـى صـعيد                األللتوجه حديثاً إىل استخدام     

الــسياسات التجاريــة مثــل القيــود املفروضــة علــى الــصادرات الــيت طبقهــا عــدد مــن البلــدان يف   
  .  املاضيةالسنوات القليلة

ــا إىل ويف قطـــاع الطاقـــة، ُيعـــزى االرتفـــاع يف أســـعار الـــنفط وتقلبـــها     - ٤٠ عوامـــل جزئيـ
كالتوتر الشديد يف منطقـة مشـال       (االستقرار السياسي   انعدام  من قبيل التخوف من     جيوسياسية  

أفريقيا والشرق األوسط وخاصة التهديد بإغالق مـضيق هرمـز حيـث متـر نـسبة تعـادل حـوايل          
 مـن شـأهنا   ، وهـي عوامـل  )ائة من احلجم اإلمجايل للنفط املتداول على الصعيد العاملي       يف امل  ٢٠

خبفـض  أوبـك   وسـامهت هتديـدات     . إعاقة إنتاج النفط وشحنه يف البلدان الرئيـسية املـصدرة لـه           
وإضافة إىل ذلك، فإن زيادة الترابط بني جمـال الطاقـة      . اإلنتاج هي أيضا يف تقلب أسعار النفط      

) القمـح والـذرة وفـول الـصويا       (واألسـواق الزراعيـة     ) غاز واملواد الكيميائية الزراعيـة    النفط وال (
__________ 

  )١٩(  Institute for Agricultural and Trade Policy, “Excessive speculation in agricultural commodities: selected 

writings from 2008–2011”. 
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أنشأت نظاماً حيث تؤثر الصدمات اليت تصيب منتجـاً بعينـه يف املنتجـات األخـرى، ممـا يفـاقم                    
  .حالة عدم االستقرار

 عـامالً أيـضا   االقتـصادات هـي     كربيـات   وكانت سياسات االقتـصاد الكلـي املطبقـة يف            - ٤١
فعلـى سـبيل املثـال، دفـع اخنفـاض          . هاماً يف حدوث التقلب املفرط يف أسـعار الـسلع األساسـية           

املستثمرين إىل التحول إىل صناديق املؤشـرات املتداولـة وسـندات    الواليات املتحدة  قيمة دوالر   
املؤشرات املتداولة اليت تكـون فتـرة اسـتحقاقها قـصرية، ممـا أدى إىل حـدوث تقلـب يف أسـعار                      

ــس ونــتج عــدم االســتقرار يف األســعار كــذلك عــن اخنفــاض أســعار الفائــدة         . لع األساســيةال
املركزيــة الرئيــسية علــى مــدى الــسنوات  املــصارف الــيت اعتمــدهتا املتــساهلة والــسياسة النقديــة 

الـسياسة النقديـة الـيت سـُتّتبع يف املـستقبل يف      مـن  وسـامهت حالـة عـدم التـيقّن      . املاضـية اخلمس  
سّببت السياسات املُخلة بالتجـارة،     توإضافة إىل ذلك،    . دم استقرار األسعار  استمرار مشكلة ع  

 ئهاوشـرا املـوارد  علـى التـصدير، يف تكـديس    لقيـود  مبا يف ذلك فرض عدد مـن البلـدان املنتجـة     
  .بدافع اهللع، ما زاد من حدة التقلبات يف أسواق السلع األساسية

  
  اجلهود الدولية تنسيق  األساسية عن طريق التصدي للتقلب املفرط يف أسعار السلع  -باء   

شكل املستوى املرتفـع ألسـعار الـسلع األساسـية وتقلبـها املفـرط هتديـداً كـبرياً جلهـود                      - ٤٢
التنمية، وال سيما يف البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان النامية املستوردة الـصافية لألغذيـة          

. )٢٠( نفقات األسر املعيشية على املواد الغذائيـة        يف املائة من إمجايل    ٧٠حيث ُينفق ما يصل إىل      
إىل ودعــا اجملتمــع الــدويل املنظمــات الدوليــة للــسلع األساســية واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة  

يف أسـعار الـسلع     املفـرط   تعزيز التنسيق يف إطار سعيها املـشترك إلجيـاد حلـول ملـشكلة التقلـب                
ــدويل   . )٢١(األساســية ــصعيد ال ــى ال ــدأ العمــل، عل ــصر    وب ــرد اســتعراض خمت ــادرات ي ــدة مب ، بع

  . أدناه هلا
ــادرة مــن جمموعــة العــشرين يف أعقــاب        - ٤٣ ــة مبب أنــشئ نظــام معلومــات األســواق الزراعي

.  مــن أجــل حتــسني مــستوى املعلومــات الــسوقية وتعزيــز الــشفافية٢٠٠٨األزمــة الغذائيــة لعــام 
نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين يف ســول تــهواعتمــدت جمموعــة العــشرين يف مــؤمتر قمتــها الــذي عقد

__________ 
 يف  ٦٠,٦: نسب إنفاق األسر املعيشية يف بلدان خمتارة على املواد الغذائية من إمجـايل إنفاقهـا هـي كمـا يلـي                      )٢٠(  

.  يف اهلنــد٥٨,٧  يف كينيــا، و٧٤,٨  يف روانــدا، و٨١,٦ جلديــدة، و يف بــابوا غينيــا ا ٥٤,٧إندونيــسيا، 
 LC Smith, A. Subandoro, Measuring Food Security Using Household Expenditure Surveys: البيانات مـن 

(Washington, D.C., IFPRI, 2007), tables 7 and 8, pp.76 and77. 

 خطة العمل املتعـددة     ٢٠١٢نوفمرب  /ول جملموعة العشرين يف تشرين الثاين     على سبيل املثال، أقر مؤمتر قمة س        )٢١(  
 .السنوات للتنمية من أجل معاجلة تقلب أسعار املواد الغذائية وغريها من املسائل امللحة
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ــور أخــرى،       ٢٠١٠ ــني أم ــن ب ــت، م ــيت دع ــة ســول ال ــة قم ــام وثيق ــات الدوليــة   إىل قي  املنظم
إعداد مقترحات بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها على صعيد الـسياسات للتـصدي             بالصلة   ذات

، الغايــةهلــذه و. )٢٢(أســواق املــواد الغذائيــة واألســواق الزراعيــة يف ســعار األللتقلــب املفــرط يف 
ــة     ــه منظم ــر أعّدت ــرض تقري ــم املتحــدة ل ُع ــة    األم ــدويل للتنمي ــصندوق ال ــة، وال ــة والزراع ألغذي

الزراعيــة، وصــندوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومــؤمتر  
رة األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، والبنـك الـدويل، ومنظمـة التجـا           

العامليــة، واملعهــد الــدويل لبحــوث الــسياسات الغذائيــة، وفرقــة العمــل الرفيعــة املــستوى لألمــم    
جمموعـة  يف بلـدان    املتحدة املعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف العـامل، علـى وزراء الزراعـة               

اء ومن التوصيات اليت اشتمل عليها التقريـر إنـش        . ٢٠١١يونيه  /العشرين يف باريس يف حزيران    
نظام معلومات األسواق الزراعية الذي سيترتب عنه بذل مجيع املؤسسات الدولية ذات الـصلة              
ــها يف الوقــت         ــة وإتاحت ــة والغذائي ــات الزراعي ــة البيان ــن أجــل حتــسني موثوقي ــة م ــود تعاوني جله

وأقـرت جمموعـة    . املناسب، إىل جانب كفالة تعزيز تنسيق السياسات خالل األزمـات الغذائيـة           
نظـــام معلومـــات األســـواق الزراعيـــة يف رومـــا يف     وبـــدأ العمـــل ب ذه التوصـــية العـــشرين هـــ 

  . ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٥
هذا النظام مـصدراً رئيـسياً للبيانـات العامـة علـى الـصعيد العـاملي                سرعان ما سيصبح    و  - ٤٤

وجيمـع النظـام، عـن طريـق مراكـزه للتنـسيق املوجـودة يف البلـدان                 . بشأن أسواق املواد الغذائية   
. القمـح والـذرة واألرز وفـول الـصويا    : شاركة، البيانات عن أربـع سـلع غذائيـة رئيـسية هـي      املُ

ونـــشر البيانـــات عـــن اإلنتـــاج واإلمـــدادات واالســـتعمال والتجـــارة  وتوحيـــد وجيـــري حتليـــل 
وخمزونات آخر املدة واألسعار والتوقعات عن طريق املرصد الشهري للنظام إلتاحتها جلمهـور             

حيد ذلك من املضاربة والشراء بـدافع اهللـع للمحاصـيل األربعـة، وأن يـساعد                وُيتوقع أن   . أكرب
البيانات عـن األسـواق يف      كون  ن  إوإن مل يوجد دليل قاطع على ذلك، ف       . أسعارهايف استقرار   

الحظـت اجلهـات الفاعلـة      إذ   ٢٠١٢حال دون وقوع أزمة غذائية أخرى يف عـام          رمبا  املتناول  
  .٢٠٠٨أفضل مقارنة بعام أحوال سوقية ود ق السلع األساسية وجاسوأيف 
وأنشأ األمني العام لألمم املتحدة أيـضا فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بالتـصدي               - ٤٥

 كـرد فعــل علـى األزمــة الغذائيـة لعــام    ٢٠٠٨أبريـل  /ألزمـة األمـن الغــذائي يف العـامل يف نيــسان   
تخصــصة وصــناديق وبــرامج  مؤســسة، مــن بينــها وكــاالت م٢٣وتــضم فرقــة العمــل . ٢٠٠٨

ــدويل،         ــم املتحــدة، والبنــك ال ــة لألم ــة العام ــسام مــن األمان ــم املتحــدة، وكــذلك أق ــة لألم تابع
__________ 

  )٢٢(  FAO and OECD, “Price volatility in food and agricultural markets: policy responses”, policy report 

including contributions by FAO, IFAD, OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, WTO, IFPRI and the 

United Nations High-level Task Force (2 June 2011),  
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وصــندوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومنظمــة التجــارة   
 املتمثـل    الرئيسي هو إعداد خطة عمل شاملة ومنسقة للتـصدي للتحـدي           هاوكان هدف . العاملية

 يف شـكل إطـار      ٢٠١٠سـبتمرب   /اخلطـة يف أيلـول    وصـدرت   . يف حتقيق األمـن الغـذائي للجميـع       
وحــدد إطــار العمــل سياســات وإجــراءات ترمــي إىل تلبيــة االحتياجــات   . عمــل شــامل حمــدث

امللحة للبلدان اليت تعاين من عجز يف الغذاء من قبيل تقـدمي املـساعدة الغذائيـة وتـوفري شـبكات                    
وقـدم إطـار العمـل أيـضا جمموعـة مـن الـسياسات ملعاجلـة املـسائل اهليكليـة                    . جتماعياألمان اال 

الطويلة األجل، مثل ضرورة االستثمار يف الزراعـة يف البلـدان الناميـة مـن أجـل جتنـب حـدوث             
ــة يف املــستقبل  ــك، يطــرح إطــار العمــل عــدداً مــن اإلجــراءات      . أزمــات غذائي وإضــافة إىل ذل

اصة باجملموعات السكانية األكثر عرضة لآلثـار الـسلبية لألزمـات         الصلة باالحتياجات اخل   ذات
  .)٢٣(الغذائية
وسامهت فرقة العمل الرفيعة املستوى يف تعبئة جهود اجملتمع الدويل إلجياد حلول آلفـة           - ٤٦

زيـادة املـوارد وحتـسني التنـسيق بـني          كان هلـا هـدفان رئيـسيان متـثال يف           و. انعدام األمن الغذائي  
بارتيـاح أهنـا اسـتطاعت التـأقلم مـع           )٢٤(هاالحـظ تقيـيم حـديث لعملـ       قـد   و. حةأصحاب املصل 

فقـد متكنـت   . الطابع املتغري ملشكلة انعدام األمن الغذائي علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية         
من االنتقال من توّجهها املبـدئي الـذي متثـل يف التركيـز الـضيق علـى أسـعار املـواد الغذائيـة إىل                  

وبـصفة عامــة، ُيــشهد لفرقــة  . بع املعقــد ملـسألة األمــن الغــذائي والتغــذوي لطــالتعميـق إدراكهــا  
العمــل الرفيعــة املــستوى بالنجــاح يف التنــسيق الفعــال بــني عــدد كــبري مــن أصــحاب املــصلحة     

إىل فلو أن فرقة العمل مل ُتنشأ ومل تعمـل بنجـاح، لظلـت الـُنهج الراميـة          . تحقيق نتائج جيدة  وب
  .أقل من الفعاليةقدر وي جمزأة ولكانت تدابريها على حتقيق األمن الغذائي والتغذ

والربنـــامج العـــاملي للزراعـــة واألمـــن الغـــذائي هـــو آليـــة متعـــددة األطـــراف مـــصممة     - ٤٧
سـبتمرب  /للمساعدة يف تنفيذ التعهدات اليت التزمت هبا جمموعـة العـشرين يف بيتـسربغ يف أيلـول                

منائيـــة لأللفيـــة املتمثـــل يف خفـــض  مـــن األهـــداف اإل١، واملـــسامهة يف حتقيـــق اهلـــدف ٢٠٠٩
واهلـدف الرئيـسي للربنـامج هـو        . ٢٠١٥مستويات اجلوع والفقـر مبقـدار النـصف حبلـول عـام             

معاجلــة نقــص التمويــل الــذي تواجهــه خطــط االســتثمار االســتراتيجي القطريــة واإلقليميــة يف     
ت املاحنـة وغريهـا مـن      الزراعة واألمن الغذائي اليت بدأت البلدان يف إعدادها بالتشاور مع اجلها          

وللربنــامج نافــذتان للتمويــل مــن القطــاعني العــام   . أصــحاب املــصلحة علــى الــصعيد القطــري  
القطريـة   اإلقليميـة أو  االسـتراتيجية واخلاص، مع تكريس متويل القطـاع العـام ملـساعدة الـربامج          

__________ 
  .www.un.org/en/issues/food/taskforce/background.shtml: .انظر  )٢٣(  
 .http://un-foodsecurity.org/sites/default/files/HLTF_Final%20Report_Volume%20I.pdf: انظر  )٢٤(  
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 مثـل   اليت تتمخض عن مشاورات وعمليات ختطيط إقليمية أو قطرية تتم علـى نطـاق القطـاع،               
أما نافذة القطـاع اخلـاص، فـالغرض منـها هـو تـوفري              . الربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا     

 لـدعم أنـشطة     رؤوس األمـوال  القروض الطويلة األجل والقصرية األجـل وضـمانات االئتمـان و          
 مـايو /ويف هنايـة أيـار  .  حتسني مستوى التنمية الزراعيـة واألمـن الغـذائي      يف سبيل القطاع اخلاص   

 مليون دوالر، وهـو مـا يـشكل نـسبة           ٩٥٩,٨اجلهات املاحنة حوايل    مسامهات  ، بلغت   ٢٠١٣
  . )٢٥( بليون دوالر١,٣ يف املائة من جمموع املبلغ املتعهد به لكلتا نافذيت التمويل والبالغ ٧٠
علـى  وُيمثل حتدي القضاء على اجلوع تصوراً جديداً بشأن األمن الغـذائي بـدأ العمـل                  - ٤٨

ال ميكـن القـضاء عليـه خـالل         ويتمحور حـول مبـدأ مفـاده أن اجلـوع           . ٢٠١٢ عام   يفجتسيده  
هو عمـل تتعـاون فيـه العديـد مـن الوكـاالت التابعـة وغـري التابعـة لألمـم املتحـدة الـيت                         ف. حياتنا

 امخـسة أهـداف ُتوّجـه جهودهـ       املبـادرة    هوهلـذ . القضاء على اجلوع يف العـامل     تشترك يف هدف    
بنـسبة  طـوال الـسنة   احلـصول علـى الغـذاء الكـايف      كفالـة   :  هـي  اوأهدافه.  العامة التحقيق غايته 

؛ وحتقيــق اســتدامة مجيــع دون الثانيــة مــن العمــريف املائــة؛ والقــضاء علــى تقــزم األطفــال   ١٠٠
؛ والقضاء علـى ضـياع       يف املائة  ١٠٠املالك بنسبة   صغار  ودخل  النظم الغذائية؛ وزيادة إنتاجية     

  .)٢٦(األغذية وتبذيرها
 ىتقلب األسـعار يف قطـاع الـنفط والغـاز، كـان اهلـدف الرئيـسي الـذي سـع         للحد من    - ٤٩

اجملتمع الـدويل إىل حتقيقـه، أساسـا عـن طريـق املبـادرات الـيت اختـذهتا جمموعـة العـشرين، زيـادة             
وانـصبت اجلهـود علـى      . إمكانيـة التنبـؤ هبـا     ضـمان   شفافية األسواق ومن مث حتقيق اسـتقرارها و       

ــادر   ــام     ســبل حتــسني املب ــنفط، املتخــذة ع ــات ال ــة ببيان ــشتركة املتعلق ــوافر  ٢٠٠٠ة امل ــادة ت  لزي
. املعلومــات عــن أســواق الــنفط، علمــا أن قــدرا أكــرب مــن الــشفافية يــسهل اســتقرار األســواق   

وانكــب الفريــق العامــل املعــين باســتدامة الطاقــة التــابع جملموعــة العــشرين مــؤخرا علــى مناقــشة   
ومــن اجملــاالت احملــددة للتحــسني ضــمان تــوافر  . ى املبــادرةالتحــسينات الــيت ميكــن إدخاهلــا علــ 

ومـن املهـم يف     . وإمكانية مقارنة البيانات ذات الصلة املتعلقة باألصول املاديـة واألسـواق املاليـة            
هذا الصدد أن جتمع الوكالة الدولية للطاقـة ومنتـدى الطاقـة الـدويل ومنظمـة البلـدان املـصدرة                    

ل العمـل معـا بنـشاط القتـراح التـدابري الـيت ميكـن اختاذهـا لزيـادة                للنفط خرباهتا وجتارهبا من أج    
ال بـد مـن بـذل مزيـد مـن اجلهـد، خـصوصا علـى الـصعيد                   ومـن مث    . الشفافية يف سـوق الطاقـة     

ــنفط علـــى       ــاع الـ ــرط يف قطـ ــعار املفـ ــسألة تقلـــب األسـ ــة مـ ــل أن يتـــسىن معاجلـ ــذي، قبـ التنفيـ
  .املالئم النحو

__________ 
 .www.gafspfund.org/content/about-gafsp: لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر  )٢٥(  

 .http://un-foodsecurity.org/sites/default/files/AR_ZeroHungerChallenge.pdf: انظر  )٢٦(  
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رة نـداءات إىل توسـيع نطاقهـا لتـشمل الغـاز الطبيعـي مـن                وأثار النجاح النـسيب للمبـاد       - ٥٠
فيهـا األمـم املتحـدة، هـذه      واستحسنت اجلهات املعنية، مبا. أجل زيادة الشفافية يف سوق الغاز 

 /بيانــات املتعلقــة بالغــاز املعقــود يف أيــار الاملــؤمتر الثــاين املعــين بــشفافية  هكــذا، فــإن و. الفكــرة
 تناولـت و. املبـادرة املـشتركة املتعلقـة ببيانـات الغـاز         بإجيـاد   رمسيـا   أوصى   بالدوحة   ٢٠١٢ مايو

فريقهـا العامـل   اليت أجراها ناقشات املأعمال إذ كانت يف جدول جمموعة العشرين هذه املسألة     
بإصـدار صـيغة جتريبيـة      منتـدى الطاقـة الـدويل       وأفـاد   .  يف اآلونـة األخـرية     املعين باستدامة الطاقـة   

، ومن املقـرر عقـد مناسـبة عامـة          ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٦ يف   لقاعدة بيانات مبادرة الغاز   
  . )٢٧(٢٠١٣لإلعالن عن املبادرة يف أواخر عام 

  
  )٢٨(الترتيبات اإلقليمية إلنشاء احتياطيات مادية من احلبوب  -جيم   

 مواطن الضعف يف النظام الغذائي الـدويل  ٢٠٠٨أبرزت أزمة الغذاء اليت اندلعت عام         - ٥١
تركيـز االهتمـام علـى    ضـرورة  فأشـار املراقبـون إىل   .  متناسـب  فقراء العامل بشكل غرياليت هتدد 

. احتياطيــات أغذيــة احلبــوب تــصديا هلــذه األزمــة وتفاديــا حلــدوث أوضــاع مماثلــة يف املــستقبل 
أساســية تــسخدم غذائيــة حتــزين حبــوب ) أ: (هــداف الرئيــسية الحتياطيــات احلبــوب هــي ألوا

ــسكانية ا   ــات ال ــة الفئ ــشديدة؛ و    لتغذي ــة ال ــات األزم ــضعيفة خــالل أوق ــق سالســة  ) ب(ل حتقي
ــع احلبــوب    ــة االســتهالك بتحــسني توزي ضــمان اســتقرار  ) ج(عــرب الزمــان واملكــان؛ و  الغذائي

  . األسعار عن طريق شراء احلبوب وبيعها مباشرة ملنع تقلبها وتطرفها
الت الطوارئ يف حـني     هلدفني األولني يستجيبان ألغراض اإلمدادات يف حا      اويعترب أن     - ٥٢

ورغـم وجـود حـاالت كـثرية يف املاضـي           . لب الـشديد لألسـعار    قلة الت أيعاجل اهلدف األخري مس   
يف مـستويات األسـعار، فـال تـزال     درجـة كـبرية   تتمكن فيها احتياطيات احلبوب من التـأثري ب       مل

ــذاء و     ــات الغ ــع أزم ــستخدم ملن ــا أدوات ت ــدة باعتباره ــضل   /مفي ــه أف ــا بوج ــل معه  يف أو التعام
  : الداعمة هلذه األطروحة على النحو التايلوميكن صياغة األفكار العامة. املستقبل
قد تكون استراتيجيات األمن الغذائي اليت تعتمـد علـى املعـامالت الفوريـة يف                 )أ(  

السوق بدال من االحتياطيات املادية أقل تكلفة وأكثر مرونة مـن حيـث التنفيـذ خـالل أوقـات                   

__________ 
 .www.jodigas.org/update-on-jodi-gas-05-june-2013-web.pdf: انظر  )٢٧(  

ــاد املعنــون  الفــرعيــستند هــذا   )٢٨(    Perennial Problems, New Challenges and Evolving إىل تقريــر األونكت

Perspectives (2013)) التقرير عن السلع األساسية والتنمية(. 
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ــستط  ــن ال تـ ــسر ولكـ ــالل     اليـ ــا خـ ــاظ عليهـ ــدودة احلفـ ــوارد حمـ ــديها مـ ــيت لـ ــات الـ يع احلكومـ
  ؛)٢٩(األزمة فترات

ــتمرار صــادرات البلــدان الرئيــسية املــصدرة          )ب(   ــرا لعــدم إمكانيــة ضــمان اس نظ
كــل خمــزون مــادي متعــدد اجلنــسيات مــن   خيــضع لألغذيــة خــالل األزمــات املقبلــة، جيــب أن   

ــام ألاحلبـــوب  ــشأن حكـ ــل إمك بـ ــع تكفـ ــة واملوقـ ــى   امللكيـ ــدة علـ ــدان املعتمـ ــول البلـ ــة وصـ انيـ
  إليها؛ الواردات
اخلــصائص اإلقليميــة والقيــود اللوجــستية بــأن تتــيح اهليئــات اإلقليميــة   تقــضي   )ج(  

أكرب قدر من الفعالية من حيث التكلفة وسرعة االستجابة يف إدارة هذه االحتياطيات املتعـددة                
  .اجلنسيات من احلبوب

 إلنــشاء احتياطيــات ماديــة للحبــوب علــى الــصعيد      جيــري تنفيــذ بعــض املبــادرات   و  - ٥٣
وأنشئ احتياطي األرز ملواجهة حاالت الطوارئ يف بلدان رابطة أمـم جنـوب شـرق               . اإلقليمي

، اتفقت الرابطـة علـى صـيغة جديـدة          ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . ١٩٧٩آسيا منذ عام    
 يف بلـدان الرابطـة إضـافة    ئمعززة لالحتياطي، تسمى احتيـاطي األرز ملواجهـة حـاالت الطـوار     

بـشكل كـبري بإضـافة الـصني        ونطاقـه    متويلـه  وتزايد حجم هذا االحتيـاطي و      )٣٠(إىل ثالثة بلدان  
ــا  ــة كوريــ ــان ومجهوريــ ــشرة   . واليابــ ــاطي عــ ــم االحتيــ ــد حجــ ــرات وتزايــ ــغ  مــ ــا ليبلــ تقريبــ

ــن ٧٨٧ ٠٠٠ ــالغ    . طـ ــود البـ ــة املوجـ ــاطي الرابطـ ــن احتيـ ــألف مـ ــافة  ٨٧ ٠٠٠ويتـ ــن إضـ  طـ
 طـن مـن مجهوريـة    ١٥٠ ٠٠٠ طـن مـن اليابـان و    ٢٥٠ ٠٠٠ن الـصني و   طن مـ  ٣٠٠ ٠٠٠
ذلك، تقـرر أن تكـون إدارة االحتيـاطي وملكيتـه للمنطقـة ولـيس للـدول             عالوة على   و. كوريا

األعضاء، وأن يتم ختزينه يف الصني واليابان ومجهورية كوريا وبلدان الرابطة، وأن يعتمد علـى               
 جري أيضا تنقيح أهداف بلدان الرابطـة والبلـدان الثالثـة          و. من الواردات الغذائية  االحتياجات  

فمن جمرد احتيـاطي ملواجهـة حـاالت الطـوارئ، أضـيف إليـه اهلـدف الطمـوح                . من االحتياطي 
  .)٣١(وهو أن يكون مبثابة أداة لتحقيق استقرار أسعار األرز يف املنطقة

__________ 
  )٢٩(  .C. Peter Timmer, “Reflections on food crises past”, Food Policy, vol. 35, No. 1 (2010), pp. 1-11 

  )٣٠(  ASEAN, “Eleventh AMAF-Plus-Three-Countries Conclude Agreement on Rice”, Asean Secretariat 

News (2011). Available from www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/11th-amaf-plus-three-

countries-conclude-agreement-on-rice.  
  )٣١(  ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve, “How APTERR works”. Available from 

www.apterr.org/index.php/how-apterr-works.  
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منطقــة البحــر لالتينيــة وأمريكــا ايف أمريكــا الالتينيــة مبــادرة مماثلــة هــي شــبكة توجــد و  - ٥٤
، ولكـن واليتـها أضـيق نطاقـا مـن واليـة احتيـاطي احلبـوب         ئالكارييب ملواجهة حاالت الطـوار   

واملبــادرة خمصــصة يف املقــام األول . اإلقليمــي الــذي تتــوىل تــشغيله حكومــات الــدول األعــضاء 
ــود  ــدمات جلهـ ــدمي اخلـ ــوارئ     لتقـ ــاالت الطـ ــة حـ ــركائه ملواجهـ ــاملي وشـ ــة العـ ــامج األغذيـ  برنـ

  .)٣٢(املنطقة يف
تفـاوض علـى احتياطـات احلبـوب اإلقليميـة يف مراحـل             هناك  وإضافة إىل هذه األمثلة،       - ٥٥

  .خمتلفة يف عدة مناطق
ففي جنوب آسيا، بدأت رابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي مناقـشة مـسألة إنـشاء                    - ٥٦

علــى اتفــاق ، وقعــت اجملموعــة ٢٠٠٧ويف عــام . ١٩٨٨احتيــاطي إقليمــي للحبــوب يف عــام  
لـزم االتفـاق الـدول الثمـاين األعـضاء يف           وُي. لمـواد الغذائيـة   الرابطـة اإلقليمـي ل    إلنشاء مـصرف    

ــد    (الرابطــة  ــال واهلن ــان وســري النكــا وملــديف ونيب ــنغالديش وبوت ) أفغانــستان وباكــستان وب
ــغ حــوايل   ب ــاطي إقليمــي يبل ــد    ٢٤٢ ٠٠٠تخــصيص احتي ــوفر اهلن ــوب، حيــث ت  طــن مــن احلب

وتقتــصر .  طــن٥٠٠ ٠٠٠وزيــد حجــم االحتيــاطي املقــرر الحقــا حبــوايل   .  طــن١٥٠ ٠٠٠
 بتقـدمي طلـب مـن إحـدى الـدول      يـستجيب والية االحتياطي على مواجهة حـاالت الطـوارئ و       

ليـدخل  ورغـم التوقيـع علـى مـصرف املـواد الغذائيـة للرابطـة         . )٣٣(األعضاء إىل الدول األخـرى    
اء حـول تـسليم املـسامهات إىل املـصرف،          فقد توقف بسبب ترددات الـدول األعـض       حيز النفاذ   
  .اإلنفاق عليه عمله وءوأسباب بد

ويف أفريقيــا، مــا انفكــت الــدول األعــضاء يف اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي           - ٥٧
وبوتسوانا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب أفريقيـا                  أنغوال(

 وسيــــشيل وليــــسوتو ومــــالوي ومدغــــشقر وموريــــشيوس  وزامبيــــا وزمبــــابوي وســــوازيلند
  الفتـرة  ويف. اتنيـ تناقش مسألة إنشاء احتياطي غـذائي إقليمـي منـذ الثماني          ) وناميبيا وموزامبيق
ــة اإلقليمــي  ضــ، و٢٠٠١-٢٠٠٠ ــاطي األغذي ــة ملرفــق احتي وحــىت تارخيــه، . عت اخلطــة األولي

نــها حتقيــق اســتقرار األســعار تــدعو اخلطــة إىل حتديــد جمموعــة مــن األهــداف الطموحــة، مــن بي 
__________ 

  )٣٢(  Raul Balletto and Stephanie Wertheimer, “Emergency preparedness tools and activities in Latin America 

and the Caribbean”, in Revolution: From Food Aid to Food Assistance: Innovations in Overcoming 

Hunger, Steven Were Omamo, Ugo Gentilini and Susanna Sandström, eds. (Rome, World Food 

Programme, 2010), pp. 275-294. Available from http://home.wfp.org/stellent/groups/public/ 

documents/newsroom/wfp225646.pd. 

  )٣٣(  SAARC, Agreement on establishing the SAARC Food Bank. Available from www.saarc-

sec.org/userfiles/FoodBank.doc. 
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وانتـهت اجلماعـة    .  طن من الغذاء   ٥٠٠ ٠٠٠وسيبلغ االحتياطي   . ومواجهة حاالت الطوارئ  
اإلمنائيــة مــن مراحــل االستكــشاف األوليــة ملرفــق االحتيــاطي ولكــن تنفيــذه توقــف قبــل بلــوغ   
ــاطي         ــة االحتيــ ــول تكلفــ ــضاء حــ ــدول األعــ ــني الــ ــات بــ ــسبب خالفــ ــدوى بــ ــة اجلــ مرحلــ

  .)٣٤(هواليت ونطاق
وتعــين أحــدث مبــادرة إقليميــة بــشأن االحتياطيــات اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    - ٥٨

، اقترح املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائيـة والبنـك الـدويل أن             ٢٠٠٩ففي عام   . أفريقيا
 أجـل   املـسبق للمخزونـات مـن     عـداد    نظـام احتيـاطي يـسمى نظـام اإل         تنفذ اجلماعـة االقتـصادية    

تلبيـة االحتياجـات    ) أ(إمكانية الوصول إليها والقـدرة علـى املواجهـة، يهـدف إىل             بؤ ب قابلية التن 
إتاحـة ميزانيـة    )ب(  حـاالت طـوارئ؛ و   حالـة مـن    يوما األولية يف   ٣٠من األغذية خالل فترة     

أو شـراء  / اآلجلة من أجل تكييـف األسـعار و    عقودمتكن جمموعة البلدان من االجتار يف سوق ال       
ويبـدأ نظـام االحتيـاطي يف العمـل     .  يومـا آخـر    ٦٠ لتلبيـة االحتياجـات ملـدة        كمية مـن األغذيـة    

ــة، ولــيس بطلــب مــن       ــسلع األساســية الدولي إحــدى حبــدوث تقلــب يف األســعار يف أســواق ال
وأخـريا، أبـرزت املنظمـات غـري احلكوميـة قيمـة مـصارف          . احلكومات أو بسبب كارثة طبيعية    

ســو ومــايل والنيجــر، فقالــت إهنــا تتــيح ميــزة هــي    احلبــوب القرويــة يف بلــدان مثــل بوركينــا فا 
  .األغذيةيف نقص حدوث االستجابة الفورية يف حالة 

عوامـل منـها إدارهتـا      مـن ال   داحلبـوب علـى عـد     املاديـة مـن     حتياطيات  الوتتوقف فعالية ا    - ٥٩
 ونظرا لتكرار األزمات الغذائية، من املتوقع أن تظل هذه املـسألة يف صـدارة احللـول               . وتكلفتها
وينبغـي أن يواصـل األونكتـاد وشـركاؤه         . املمكنة للتقلبات الشديدة يف أسعار األغذية     العديدة  
للبلــدان املــستوردة الــصافية لألغذيــة  يف هــذا الــشأن مــن أجــل إســداء املــشورة  تطــويره رصــد 

  .تقلبات الشديدة ألسعار السلع األساسيةألخطار الاملعرضة 
  

  مالحظات ختامية  -رابعا   
لعوامــل الــيت أســفرت عــن التقلــب الــشديد يف أســعار الــسلع األساســية خــالل تــشمل ا  - ٦٠

لعـرض والطلـب، مثـل الطقـس والعوامـل الدميغرافيـة وتغـري              لالفترة املـشمولة العوامـل التقليديـة        
بيـد أن هـذه العوامـل تفاقمـت بـسبب أمولـة الـسلع               . أمناط االستهالك يف االقتـصادات الناشـئة      

 اتكــبرية يف اســتثمارالزيــادة يف ال مــن املــضاربات، كمــا يتجلــى األساســية الــيت أثــارت مزيــدا
  .يف مؤشرات السلع األساسيةاملضاربة 

__________ 
  )٣٤(  J.K. Rwelamira, SADC Regional Food Reserve Facility, seminar on a framework for the establishment 

of a regional food reserve facility, presented at the National Agricultural Marketing Council, Pretoria, 

27 March 2009. 
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باختــاذ عــدد مــن املبــادرات الراميــة إىل معاجلــة اآلثــار  لــذلك اجملتمــع الــدويل تــصدى و  - ٦١
 ظـام املعلومـات املتعلقـة   نويـستهدف  . السلبية لتقلبـات األسـعار املفرطـة علـى الفئـات الـضعيفة       

عــة املــستوى املعنيــة بالتــصدي ألزمــة األمــن الغــذائي يف العــامل يباألســواق الزراعيــة والفرقــة الرف
. والربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي وحتدي القضاء على اجلوع قطـاعي الزراعـة والغـذاء          

املبـادرة   جهود إنـشاء  ركز التحسينات املدخلة على املبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات النفط و         تو
. تقلبــات األســعار املفرطــة يف أســواق الطاقــة ل  التــصدياملــشتركة املتعلقــة ببيانــات الغــاز علــى 

احلبـوب يف أعقـاب أزمـة غـذاء عـام      إقليميـة مـن   اهتمام متجدد أيضا بتكـوين احتياطيـات      مثةو
بيــد أن مــن املهــم اإلشــارة إىل أن هــذه     .  ومــا تالهــا مــن هتديــدات لألمــن الغــذائي     ٢٠٠٨

لف عن املخزونات االحتياطية، وال هتـدف       ترحات اجلديدة املتعلقة باحتياطيات احلبوب خت     املقت
ال سـيما للفئـات     (أساسا إىل حتقيق استقرار األسعار، بل إىل تعزيز سبل احلـصول علـى الغـذاء                

ــضعيفة ــهار األســعار، كمــا  حــني األســعار املفرطــة   يف حــاالت تقلبــات ) ال ــة حــدث تن يف أزم
 مؤيـدو هـذه االقتراحـات جاهـدين إىل التأكيـد علـى              ى علـى ذلـك، سـع      وعـالوة . ٢٠٠٨ امع

حتديد واضح ملعامل آلية إطالق املخزونات وتعريف موضـوعي لـشروط هـذا اإلطـالق               ضرورة  
ــودة احلبـــوب وتبقـــي علـــى      ــات تكفـــل جـ ــة لالحتياطيـ ــة إدارة احترافيـ ــرورة كفالـ وعلـــى ضـ

  .منخفضة التكلفة
اإلسـهام  ذلـك األونكتـاد واجلهـات املعنيـة األخـرى،           وميكن للمجتمـع الـدويل، مبـا يف           - ٦٢

كفالـة تلبيـة    يف سـبيل    احتياطيـات احلبـوب     أمهيـة   اآلراء حـول    بفعالية يف التوصـل إىل توافـق يف         
احتياجات الفئات الضعيفة على حنو كاف أثناء الصدمات احلـادة الـيت قـد تتعـرض هلـا أسـواق              

  .األغذية يف املستقبل
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	9 - وكانت الأسعار الدولية للأرز مستقرة نسبياً منذ عام 2012 رغم حدوث تقلبات قصيرة الأمد. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، بلغ متوسط الأسعار القياسية للأرز في تايلند 564 دولاراً للطن، أي ما يمثل نسبة أقل بـ 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. وقد تعزَّز اتجاه أسعار الأرز بالنظر إلى التوازن القائم بين العرض والطلب بوجه عام، فضلاً عن المستويات الكافية من المخزونات. وفيما يتعلق ببرنامج تايلند لدعم الأرز، الذي يهدف إلى دعم هذه المادة بغرض مساندة المزارعين، فقد جرى حتى الآن التخفيف من أثره على السوق العالمية للأرز. وبدءاً من الآن، سيعتمد أثره على صعيد توافر الأرز وأسعار الأرز في السوق العالمية اعتماداً كبيراً على الوتيرة المحتملة لنشر كميات كبيرة من المخزونات العامة للأرز. 
	10 - وكانت أسعار السكر مستقرة في الربع الأول من عام 2012 حيث بلغ متوسطها 24 سنتاً للرطل الواحد. إلا أن فائض الإنتاج المتوقع وارتفاع قيمة دولار الولايات المتحدة وتراجع أموال المضاربة في أسواق المعاملات الآجلة للسكر كلها عوامل أدت إلى انخفاض الأسعار في الأشهر الثلاثة التالية. وبحلول حزيران/يونيه 2012، انخفض المتوسط الشهري لسعر السكر إلى 20 سنتاً للرطل الواحد. وعلى الرغم من انتعاش قصير في تموز/يوليه، كانت الأسعار تحت وطأة ضغط نزولي في الأشهر العشرة التالية نتيجةً للتوقعات العالمية المتشائمة المتعلقة بأحوال السوق لموسم حصاد 2012/2013. وأشارت التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للسكر في آخر تعديل لها بشأن وضع السكر العالمي لموسم 2012/2013 إلى أن فائض الإنتاج العالمي سيبلغ مستوى قياسياً قدره 9.982 ملايين طن(). وتعزز الاتجاه التنازلي في السوق إذ إن الصناديق التحوطية لم تحقق سوى مراكز صافية قصيرة الأمد منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2012، وكانت تراهن في ذلك على انخفاض أسعار السكر. وبحلول أيار/مايو 2013، هبط سعر السكر إلى 17.62 سنتاً وهو أدنى مستوى له منذ آب/أغسطس 2010.
	11 - وبلغ مؤشر أسعار الأونكتاد لبذور الزيوت النباتية والزيوت النباتية ذروة غير مسبوقة (374 نقطة) في شباط/فبراير 2011 قبل أن يهبط إلى 294 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتعافى مؤشر الأسعار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 مقتفياً أثر زيت النخيل وفول الصويا، وبلغ 337 نقطة في نيسان/أبريل 2012. وكان ارتفاع مؤشر الأسعار خلال صيف عام 2012 مدفوعاً أساساً بالارتفاع الكبير في أسعار فول الصويا التي ازدادت بنسبة 21 في المائة بين شهري حزيران/يونيه وآب/أغسطس. ومنذ أيلول/سبتمبر 2012، اتجه مؤشر الأسعار نحو الأسفل رغم انتعاش قصير في أول شهرين من عام 2013. وبحلول نيسان/أبريل 2013، كان مؤشر الأسعار قد تراجع ليصل إلى 260 نقطة، وهو مستوى لم يسجَّل منذ آب/أغسطس 2010.
	12 - وكانت سوق فول الصويا شديدة المنافسة في الربع الثالث من عام 2012 في ظل الشواغل المتعلقة بتراجع العرض في الولايات المتحدة على إثر أحوال الطقس غير المواتية، والطلب القوي لآسيا، وانخفاض مستوى المخزونات. وفي آب/أغسطس 2012، بلغت أسعار فول الصويا القياسية في الولايات المتحدة 684 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، أي زيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في آب/أغسطس 2011. ومنذ الربع الأخير من عام 2012، كان اتجاه السوق نحو التراجع تدريجياً. وبلغ متوسط السعر في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2013 ما قدره 496 دولاراً، مقارنة بـ 592 دولاراً في الربع الأول من عام 2013 و 604 دولارات في الربع الأخير من عام 2012. وكانت احتمالات إنتاج محاصيل وافرة من الصويا في البلدان المصدِّرة الرئيسية في أمريكا الجنوبية، مقرونةً بتراجع نمو الطلب في الصين والاتحاد الأوروبي، وتراجع أسعار الحبوب الرئيسية، وراء تأكيد تدني الأسعار.
	13 - وشهدت سوق المشروبات الخفيفة المدارية تراجعاً خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في أسعار البن والكاكاو. وبين أيار/مايو 2011 وأيار/مايو 2013، فقَدَ البن والكاكاو 39 و 24 في المائة على التوالي من قيمتهما. وبلغ مؤشر أسعار الأونكتاد للمشروبات الخفيفة المدارية 290 نقطة في نيسان/أبريل 2011، وهو ثاني أعلى مستوى له بعد مستواه التاريخي البالغ 385 نقطة في نيسان/أبريل 1977. ثم بدأ المؤشر بالتراجع، ولم يحقق تعافياً إلا لفترة قصيرة في الربع الثالث من عام 2012(). وبحلول نيسان/أبريل وأيار/مايو 2013، كان مؤشر الأسعار قد هبط إلى 181 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ آب/أغسطس 2009.
	14 - وسجلت الأسعار القياسية المركبة للبن انخفاضا مطردا بعد بلوغ ذروة قدرها 213 سنتا للرطل في نيسان/أبريل 2011. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2012، انخفض السعر إلى 128 سنتا. ويعكس الانخفاض المستمر في الأسعار القياسية المركبة للبن إلى حد كبير اتجاهات سعر البن العربي (أرابيكا). فالتوقعات بزيادة الغلال في البرازيل، وهي أكبر منتج عالمي للبن من نوع أرابيكا المقرونة بتباطؤ الطلب في البلدان المستهلكة التقليدية للبن، أثرت على أسعار البن العربي. وفي المقابل، ظلت أسعار البن من نوع روبوستا ثابتة ومستقرة نسبيا بفضل الطلب القوي في الأسواق الناشئة التي يغلب عليها استهلاك البن الذوَّاب(). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، كان السعر القياسي للبن أقل تقلبا وارتفع ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه المنخفض في كانون الأول/ديسمبر 2012. ومع ذلك، فإنه ظل أقل بنسبة 19 في المائة عن متوسط قيمته خلال نفس الفترة من عام 2012. 
	15 - وبعد التراجع الذي شهدته الأسعار في عام 2011، أصبحت أسعار حبوب الكاكاو مستقرة نسبيا في عام 2012 (انظر الشكل 3)، ولا سيما خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، إذ تأرجحت الأسعار في نطاق ضيق بين 103 و 107 سنتات للرطل الواحد. وقد نجم ذلك عن الآثار التعويضية للانخفاض غير المتوقع في الإنتاج في غرب أفريقيا، والانخفاض الحاد في طحن الكاكاو في أوروبا وأمريكا الشمالية، في مقابل النمو القوي للطلب في الأسواق الناشئة. وتعافت الأسعار لفترة قصيرة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بسبب الشكوك المحيطة بالإمدادات من كوت ديفوار، التي شرعت في إصلاح نظامها لتسويق الكاكاو في مطلع عام 2012. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، توقف انتعاش الأسعار، ويُعزى ذلك جزئيا إلى التوقعات بضعف طلب صناعة تجهيز الكاكاو. وبحلول آذار/مارس 2013، انخفضت سعر الكاكاو إلى 98 سنتا، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2008. 
	16 - وتراجع مؤشر الأونكتاد لأسعار المواد الأولية الزراعية بعد بلوغ ذروة تاريخية قدرها 325 نقطة في شباط/فبراير 2011 (انظر الشكل 2)(). وفي آب/أغسطس 2012، انخفض هذا المؤشر إلى 200 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 33 شهرا. وانتعش مؤشر الأسعار في الأشهر التي تلت ليصل إلى 220 نقطة في شباط/فبراير 2013، مدفوعا أساسًا بارتفاع أسعار المطاط، والأخشاب المدارية والقطن. إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار المطاط، إلى حد كبير، أدى إلى انخفاض مؤشر الأسعار إلى 203 نقاط في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2013، حيث أصبح يقترب من المستوى المنخفض المسجَّل في آب/أغسطس 2012. 
	17 - وكان سوق القطن شديد التقلب في عام 2011 (انظر الشكل 2). وسجل المؤشر ألف بشأن آفاق القطن انخفاضا كبيرا ليصل سعر الرطل إلى 95 سنتا في كانون الأول/ديسمبر 2011، أي بنقصان قدره 59 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في آذار/مارس 2011. ورغم انتعاشة قصيرة الأمد في أوائل سنة 2012، انخفضت الأسعار مجددا في الربع الثاني من عام 2012، ويعزى ذلك أساسا إلى الفائض في الإمدادات، والزيادة المتوقعة في المخزونات العالمية، وإلى عودة القلق مجددا بشأن اقتصاد منطقة اليورو. وكانت الفترة 2012/2013 أقل تقلُّبا، ويعزى ذلك جزئيا إلى الاحتياطي الكبير من القطن لدى دولة الصين(). وخلال النصف الثاني من عام 2012، ظلت الأسعار مستقرة حيث بلغ متوسطها 83 سنتا للرطل، وهذا السعر أعلى بكثير من متوسط الأسعار على المدى الطويل الذي يعادل 72 سنتا(). وفي آذار/مارس 2013، ارتفع متوسط السعر الشهري ليبلغ 94 سنتا، وهو أعلى سعر تم تسجيله حتى الآن في الفترة 2012/2013. ولعل ذلك يعكس الشواغل بشأن اختلال التوازن بين العرض والطلب خارج الصين.
	الشكل 3 
	مؤشرات أسعار السلع الزراعية الرئيسية، كانون الثاني/يناير 2010 - أيار/مايو 2013 
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	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إحصاءات الأونكتاد.
	18 - وبعد تسجيل رقم تاريخي بلغ 418 نقطة في شباط/فبراير 2011، تراجع مؤشر الأونكتاد لأسعار المعادن والخامات والفلزات تراجعا ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2011 إذ انخفض إلى 317 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2011(). وخلال الشهرين الأوَّلين من عام 2012، انتعش مؤشر الأسعار قبل أن ينتكس مجددا في الأشهر القليلة التي تلت، ويعزى ذلك أساسا إلى تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية. وفي آب/أغسطس 2012، انخفض مؤشر الأسعار إلى أدنى مستوى له في فترة السنتين تلك إلى 296 نقطة. وبعد ذلك، ونتيجة لخطط الحوافز النقدية التي اعتمدتها كبريات الاقتصادات المتقدمة النمو، ارتفع مؤشر الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى 318 نقطة. وسارت الأسعار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 في اتجاه مماثل لاتجاه سنة 2012. وسرعان ما انعكس الاتجاه التصاعدي في الأسعار خلال الشهرين الأولين من عام 2013 نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات الخسيسة الرئيسية وركاز الحديد في الربع الثاني من عام 2013. وفي أيار/مايو 2013، انخفض مؤشر الأسعار إلى 297 نقطة وأصبح قريبا من المستوى المتدني المسجَّل في آب/أغسطس 2012 (انظر الشكل 4).
	الشكل 4
	مؤشرات أسعار مجموعة مختارة من الفلزات، كانون الثاني/يناير 2008 - أيار/مايو 2013 (2000 = 100)

	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إحصاءات الأونكتاد.
	19 -  وارتفعت أسعار النحاس في أواخر عام 2011 وخلال الربع الأول من عام 2012 نتيجة للنمو القوي في الطلب الصيني على النحاس (للتخزين جزئيا)، وإلى وفرة السيولة في الأسواق المالية. وبحلول آذار/مارس 2012، ارتفع متوسط السعر الشهري ليصل إلى 457 8 دولارا للطن، أي بزيادة قدرها 15 في المائة بالمقارنة مع المستوى المنخفض الذي سجله في تشرين الأول/أكتوبر 2011. غير أن اتجاه الأسعار انقلب في الربع الثاني من عام 2012 بسبب تباطؤ نمو الأنشطة الصناعية في الصين والحالة المتدهورة في منطقة اليورو. وبعد الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس حدثت طفرة كبيرة في الأسعار (+ 7.7 في المائة) في أيلول/سبتمبر 2012، نتيجة لتفاعل المشاركين في الأسواق مع تخفيف الضوابط النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وفي أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013، ساد التفاؤل في سوق النحاس بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين. وارتفعت أسعار النحاس لتصل إلى 070 8 دولارا في شباط/فبراير 2013 قبل أن تتدحرج إلى 203 7 دولارات في نيسان/أبريل 2013، وكان ذلك أدنى مستوى سجلته منذ آب/أغسطس 2010. وساهمت آفاق النمو التي كانت دون مستوى التوقعات في كبرى البلدان المستهلكة للنحاس، والفائض في الإمدادات والزيادة في المخزونات في انخفاض الأسعار. ووفقا للفريق الدراسي الدولي المعني بالنحاس، يُرتقب أن يفوق إنتاج النحاس النقي في عام 2013 الطلب بعد ثلاث سنوات متتالية من العجز. 
	20 -  وأظهرت أسعار الألومنيوم والنيكل والرصاص والزنك اتجاهات مماثلة لاتجاهات أسعار النحاس. وقد أثّر التباطؤ الاقتصادي مؤخرا في الصين، ووهن الانتعاش في الولايات المتحدة، والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو على أسعار الفلزات. وعلاوة على ذلك، كانت الأسعار تحت وطأة ضغط نزولي ناتج عن الفائض في الإمدادات خلال السنوات الأخيرة. وشهد متوسط الأسعار بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو خلال الفترة 2011-2013 انخفاضا مطردا بالنسبة للألومنيوم والنيكل والزنك، وكان هذا الانخفاض ملحوظا بوجه خاص بالنسبة للألومنيوم والنيكل إذ انخفض متوسط أسعارهما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 دون متوسط أسعارهما على مدى خمس سنوات(). وفي أيار/مايو 2013، انخفض سعر النيكل، وهو من المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الصلب غير القابل للصدأ إلى أدنى مستوى له على مدى أربع سنوات. وأدى فائض العرض المزمن وارتفاع مستوى المخزونات ووهن الطلب إلى انخفاض سعر الألومنيوم إلى 830 1 دولارا للطن في أيار/مايو 2013، وهو أدنى مستوى سجل منذ آب/أغسطس 2009. 
	21 -  واتسمت سنة 2011 بتسجيل الأسعار أرقاما قياسية وبتقلُّب أسعار ركاز الحديد، وهي المادة الخام المستخدَمة لصنع الفولاذ. وبلغ متوسط مؤشر أسعار ركاز الحديد لصندوق النقد الدولي 597 نقطة، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في شباط/فبراير 2011 حيث سجل 666 نقطة. إلا أنه في أواخر عام 2011، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 28 في المائة مقارنة بالمستوى المرتفع المسجّل في شباط/فبراير 2011. وأعقبَ استقرار الأسعار نسبيًّا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 انخفاضٌ مطرد في الأشهر الخمسة التي تلتها. ويمكن إرجاع الاتجاه النزولي في الأسعار أساسا إلى ارتفاع مستوى المخزونات، وانكماش طلب قطاعي البناء والصناعة في الصين على الفولاذ، وتوفُّر إمدادات كافية. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، سجلت الأسعار قفزة كبيرة لتبلغ 155 دولارا للطن الجاف في شباط/فبراير 2013، أي بزيادة قدرها 57 في المائة مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجلته في أيلول/سبتمبر 2012. وقد ساهم في ارتفاع الأسعار تجديد منتجي الفولاذ الصينيين لمخزوناتهم، والاضطرابات في استخراج ركاز الحديد وشحنها نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وحظر التصدير في الهند. غير أن القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وضعف الطلب على الفولاذ، بالتوازي مع التوقعات بارتفاع الإمدادات من ركاز الحديد، أدت إلى انخفاض الأسعار إلى 124 دولارا في أيار/مايو 2013، إذ تراجعت بنسبة 20 في المائة مقارنة بالأسعار المسجَّلة في شباط/فبراير 2013. 
	22 - وظلت أسعار الذهب شديدة التقلب منذ عام 2011. وبعد انتعاش دام ثمانية أشهر، ارتفع المتوسط الشهري لسعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق قدره 772 1 دولارا للأوقية الواحدة في أيلول/سبتمبر 2011. وخلال الربع الثاني من عام 2012، انخفض متوسط سعر الذهب إلى 611 1 دولارا بعد أن كان يبلغ 743 1 دولارا في شباط/فبراير، ويُعزى ذلك أساسا إلى ضعف طلب صناعة المجوهرات وطلب المستثمرين، وكلاهما يساهم بأكثر من 70 في المائة من الطلب العالمي على الذهب. وسرعان ما تعافى سعر الذهب وسجّل أعلى مستوى له خلال 13 شهرا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بسبب عودة الشواغل المتصلة بالاتجاه التضخمي نظرا إلى السياسات النقدية التوسعية التي انتهجتها كبريات الاقتصادات المتقدمة النمو. إلا أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، شهدت أسواق الذهب خلال سبعة أشهر انخفاضا مطردا. وفي أيار/مايو 2013، انخفضت الأسعار لتصل إلى 414 1 دولارا، أي بنسبة 19 في المائة قياسا إلى مستواها في تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع أنها لا تزال أعلى من متوسط الأسعار على مدى الخمس سنوات (315 1 دولارا)(). ويمكن أن يعزى الانخفاض الحاد في الأسعار إلى العديد من العوامل مثل التوقعات بتباطؤ وتيرة التيسير الكمي في الولايات المتحدة، والتخمينات بأن بلدان منطقة اليورو المتضررة من الأزمة ستضطر لبيع احتياطياتها من الذهب، والتوقعات بانخفاض نسب التضخم (لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا)، والانتعاش في أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة النمو، وتصفية صناديق الذهب المتداولة في البورصة. وحسب مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 13 في المائة في 12 شهراً نتيجة لكون حجم صافي مبيعات صناديق الذهب المتداولة في البورصة فاق النمو القوي طلب المستهلكين على المجوهرات من الذهب والسبائك والعملات الذهبية().
	جيم - الطاقة
	النفط الخام

	23 - على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى، سجل الإنتاج العالمي من النفط نموا ملحوظا في عام 2012. وزاد إجمالي إمدادات النفط بنسبة 2.8 في المائة، وتُعزى الزيادة أساسا إلى الارتفاع الكبير في إنتاج أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ومن بين البلدان غير الأعضاء في أوبك، جاء أهم نمو في الإمداد من الولايات المتحدة حيث أدى التقدم في التكنولوجيا الطفلية إلى زيادة إنتاج النفط الطفلي. وفي عام 2012، ارتفعت إمدادات النفط للولايات المتحدة إلى 9.2 ملايين برميل في اليوم، بزيادة قدرها 12.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2011، ويُنتظر أن تزيد بنسبة 9.2 في المائة في عام 2013. وفي الربع الأول من عام 2013، قُدِّر الإنتاج العالمي من النفط بما مجموعه 90.8 مليون برميل في اليوم، أي بنقصان قدره 0.7 في المائة بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2012.
	24 - وظلت أسعار النفط مرتفعة منذ عام 2011. وبلغ متوسط الأسعار الناجزة لنفط برنت، المرجع العالمي الأشهر، 112 دولارا للبرميل في عام 2012، وهو قريب من السعر المتوسط لعام 2011 البالغ 111 دولارا. وفي آذار/مارس 2012، ارتفع سعر نفط برنت إلى 125 دولارا، بانخفاض قدره 7 في المائة فقط عن أعلى سعر بلغه في تاريخه في تموز/يوليه 2008. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، بلغ متوسط الأسعار 109 دولارات (انظر الشكل الخامس).
	الشكل الخامس
	مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، كانون الثاني/يناير 2000 - أيار/مايو 2013 (2005=100)

	(2005=100)
	المصدر: صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية.
	25 - وبعد تسجيل أسعار مستقرة نسبيا في النصف الثاني من عام 2011، أصبحت أسعار النفط أكثر تقلبا خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2012. وأدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وأنشطة المضاربة المكثفة في أسواق المشتقات النفطية، وخلاف ذلك من القيود المتعلقة بجانب العرض (مثل الأعطال الفنية في بحر الشمال) إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في الربع الأول من عام 2012. وبوجه خاص، أثارت تهديدات جمهورية إيران الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز، ردا على الحظر الذي فرضه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادراتها من النفط الخام، مخاوف من اضطراب العرض.
	26 - ولكن أسعار النفط الخام عكست مسارها الصاعد في الربع الثاني من عام 2012. وانخفضت أسعار نفط برنت انخفاضاً حاداً لتصل في حزيران/يونيه 2012 إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً، إذ خسرت 23 في المائة من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى لها في آذار/مارس 2012. وأسهم في انهيار أسعار النفط كلٌ من المخاوف المتعلقة باستهلاك النفط، وزيادة إمدادات أوبك، والارتفاع في مخزونات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من النفط الخام. وتسببت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الآتية من أوروبا والولايات المتحدة والصين في انكماش الأسعار. ورغم المخاوف الأولية من انقباض الإمدادات، فقد زادت الإمدادات العالمية من النفط بالمقارنة مع عام 2011، وهو ما يُعزى أساسا إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج أوبك. فتراجع الإمدادات الإيرانية من النفط الخام عوضته، بل تجاوزته، زيادة إنتاج ليبيا والمملكة العربية السعودية والعراق.
	27 - وبنهاية حزيران/يونيه 2012، برزت من جديد مخاوف من اضطراب العرض مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط. وشهد أيضا شهرا تموز/يوليه وآب/أغسطس انخفاضا حادا في مخزونات النفط الخام إثر الزيادة الكبيرة في طلب معامل التكرير في منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، عزّز المستثمرون الماليون مراكزهم الشرائية الصافية - مراهنين على ارتفاع أسعار النفط - في أسواق عقود النفط الخام الآجلة. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار خام برنت زيادة حادة في تموز/يوليه وآب/أغسطس قبل أن تستقر في الأشهر التالية.
	28 - وخلال الشهرين الأولين من عام 2013، عاودت أسعار النفط صعودها مرة أخرى في سياق انتعاش الأسواق المالية. وأدى كلٌ من تجنب الهاوية المالية في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الإيجابية من كبرى البلدان المستهلكة للنفط إلى استعادة الثقة في النمو الاقتصادي العالمي والطلب العالمي على النفط. كما أدى الشعور بالتفاؤل الذي ساد في الأسواق، مصحوبا بارتفاع المخاطر الجيوسياسية (مثلا، الهجوم الإرهابي على منشأة جزائرية للغاز في كانون الثاني/يناير 2013) إلى إعطاء دفعة لمبيعات المضاربة في سوق عقود النفط الآجلة. وارتفع سعر نفط برنت إلى 116 دولارا للبرميل في شباط/فبراير 2013. إلا أن الزخم الصاعد أخذ مسارا معاكسا خلال الأشهر التالية مع تراجع سعر نفط برنت إلى 103 دولارات للبرميل في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2013. وقد انكمشت أسعار النفط بسبب عدة عوامل فتور من بينها ما يلي: البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع الواردة من الصين والولايات المتحدة، والأزمة الاقتصادية المطولة في منطقة اليورو، والانخفاض الموسمي في الطلب على النفط بسبب أعمال الصيانة في معامل التكرير، وارتفاع إنتاج الخام، وتزايد قوة دولار الولايات المتحدة.
	الغاز الطبيعي

	29 - تتفاوت أسعار الغاز الطبيعي بدرجة كبيرة في مختلف المناطق بسبب اختلاف آليات التسعير. وشهدت آسيا أعلى أسعار الغاز، إذ تُحدد الأسعار فيها بالاستناد أساساً إلى العقود الطويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط. وفي الولايات المتحدة، تُحدد الأحوال في الأسواق أسعار الغاز. وأعطت ثورة الغاز الطفلي دفعة لإمدادات الغاز في سوق الولايات المتحدة، وكانت أسعار الغاز تحت وطأة ضغطها النـزولي. وفي أوروبا، شهدت السنوات الأخيرة تحدياً لما جرت العادة عليه من الاستناد إلى عقود الشراء الواجبة الأداء الطويلة الأجل التي تضمن حدا أدنى من مشتريات الغاز مربوطة بأسعار النفط، حيث آثر الكثير من المشترين الأوروبيين تسعير الغاز بناء على آلية العرض والطلب. ووفقا للولاية الدولية للطاقة، بلغ التفاوت بين أسعار الغاز بحسب مرجع الولايات المتحدة هنري هاب وأسعار الواردات اليابانية مستوىً قياسيا في متوسط فرق الأسعار قدره 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف عام 2012().
	30 - واتسمت سوق الغاز في الولايات المتحدة بانخفاض أسعار الغاز في عام 2012، خصوصا خلال الثلاثة أرباع الأولى (انظر الشكل الخامس). وبلغ السعر المتوسط على مدى العام 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بنسبة 31 في المائة من السعر في عام 2011، وأقل بنسبة 43 في المائة من متوسط الأسعار للسنوات الخمس(2008-2012). وفي نيسان/أبريل 2012، انخفض السعر أكثر إلى 1.95 دولار، وهو مستوى بلغه السعر آخر مرة قبل حوالي 13 سنة. ويُعزى الهبوط الحاد في أسعار الغاز، بدرجة كبيرة، إلى الطفرة التي حدثت مؤخرا في إنتاج الغاز من الصخور الطّفَلية، والشتاء الأكثر دفئا، والمخزونات التي سجلت رقما قياسيا في الارتفاع. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن مستويات التخزين بلغت 479 2 بليون قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 30 آذار/مارس، أي أكثر بنسبة 60 في المائة من متوسط الأسعار للسنوات الخمس بالنسبة لذلك الأسبوع(). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، مع تحسّن أحوال الأسواق، انتعشت الأسعار وصولا إلى 3.73 دولارات، بالمقارنة بالسعر البالغ 2.35 دولار خلال الفترة نفسها من عام 2012. وفي آذار/مارس 2013، قفز سعر الغاز ليصل إلى 3.80 دولارات، أي أكثر بنسبة 14 في المائة من مستوى شباط/فبراير. وأسهم ارتفاع الطلب، بسبب انخفاض درجات الحرارة واختلال التوازن بين العرض والطلب وانخفاض مستويات المخزون، في رفع أسعار الغاز. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فقد انخفض مخزون الغاز الطبيعي في الأسبوع الأخير من آذار/مارس إلى أدنى من متوسط الأسعار للسنوات الخمس بالنسبة لهذا الوقت من العام.
	31 - وتتمثل إحدى أهم تأثيرات أسعار الغاز الرخيصة في الولايات المتحدة في حلول الغاز الطبيعي محل الفحم لتوليد الطاقة. وفي نيسان/أبريل 2012، حقق الغاز الطبيعي والفحم لأول مرة نصيبا متساويا في توليد الطاقة الكهربائية. ومع ارتفاع أسعار الغاز في عام 2013، انخفض نصيب الغاز الطبيعي من إجمالي توليد الطاقة إلى أقل من المستويات القياسية المسجلة في نيسان/أبريل 2012. وعلى الرغم من الزيادة في نصيب الفحم، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سوف تمثل في المتوسط 40.1 في المائة من إجمالي توليد الطاقة في عامي 2013 و 2014 معا، وهو ما يقل كثيراً عن النصيب المعهود للفحم المسجل بين عامي 2001 و 2008، والذي تراوح بين 48 و 51 في المائة().
	الفحم

	32 - اتسم العام 2011 بارتفاع أسعار الفحم الحراري، وهو الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية. وفي كانون الثاني/يناير 2011، ارتفع السعر الناجز لفحم نيوكاسل الحراري الأسترالي، وهو السعر المرجعي في سوق آسيا، إلى 142 دولارا للطن، وهو أعلى متوسط شهري منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008. وفي المقابل، انكمش سوق الفحم الحراري خلال الجزء الأكبر من عام 2012 حيث بلغ السعر المتوسط 103 دولارات، أي أقل بنسبة 21 في المائة من متوسطه في عام 2011. ومنذ آذار/مارس 2012، انخفض سعر الفحم باطراد، فبلغ 93 دولارا للطن في حزيران/يونيه. وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف في الربع الثالث من عام 2012، فقد هبط السعر إلى 88 دولارا في تشرين الأول/أكتوبر 2012، أي إلى أدنى مستوى له في 35 شهرا.
	33 - ويُعزى هبوط أسعار الفحم الحراري بدرجة كبيرة إلى وفرة العرض وضعف الطلب على الواردات. ففي الصين، أكبر مستورد في العالم للفحم الحراري، أدى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2012 إلى تراخ كبير في توليد الطاقة بالفحم، مما حد من الطلب على الفحم الحراري. وفي الولايات المتحدة، تسبب التحول إلى الغاز الطبيعي الأنظف والأقل تكلفة إلى خفض فعلي في الطلب المحلي على الفحم الحراري. ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الفحم الحراري بنسبة 53 في المائة خلال النصف الأول من عام 2012، مع ارتفاع الصادرات إلى آسيا بنسبة 29 في المائة بالمقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011(). وأدى ذلك إلى ضغط على أسعار الفحم نحو النزول في سوق آسيا المزوّدة تزويداً جيداً.
	34 - ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، انتعشت أسعار الفحم مجددا لتبلغ 102 دولار في شباط/فبراير 2013، وهو ما يُعزى جزئيا إلى تصاعد اضطرابات الطلب والعرض الموسمية في أستراليا بسبب الفيضانات. غير أن اتجاه الهبوط ظهر مرة أخرى منذ آذار/مارس 2013، وذلك أساسا نتيجة تراجع الطلب وصعود العرض.
	ثالثا -  أسعار السلع الأساسية وتقلب الأسواق: التدابير المنسقة على صعيد السياسات
	ألف - أسباب التقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية 
	35 - التقلبات اليومية في الأسعار التي تحدث في أسواق السلع الأساسية هي خصائص تتسم بها الأسواق في عملها الاعتيادي. أما التقلب المفرط فيُلاحظ عندما تتجاوز التغيرات في الأسعار حداً ”اعتيادياً“ ما لفترة طويلة نسبياً. فعلى سبيل المثال، بلغ الانحراف المعياري في أسعار القمح والذرة والأرز وفول الصويا على مدى الفترة الممتدة من عام 1980 إلى عام 2012 (باستثناء عام 2008) 15.5 للقمح و 11.4 للذرة و 21.8 للأرز و 24.5 لفول الصويا. وبلغت الانحرافات المعيارية في الأسعار في عام 2008 وحده نسبة 67.5 للقمح و 37.0 للذرة و 185.8 للأرز و 89.9 لفول الصويا(). وكان هذا مثالاً للتقلب المفرط في الأسعار الذي يضر المستهلكين والمنتجين، ولا سيما في البلدان النامية التي تستورد المواد الغذائية. وحسب ما تبينه الجداول الواردة في الفرع السابق، فقد اقترن التقلب المفرط بارتفاع نسبي للأسعار في السنوات الخمس الماضية.
	36 - وهناك عدة عوامل تفسر التقلب الكبير في أسواق السلع الأساسية وأسعارها، ومنها العوامل المحددة للعرض والطلب ومتغيرات سياسات الاقتصاد الكلي. وقد استفيض في تناول حجم الارتفاع الحاد في الأسعار وتقلب أسواق السلع الأساسية وأسبابهما في سياقات أخرى، منها التقرير السابق عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية المقدم عام 2011 (A/66/207). 
	37 - ومن ناحية الطلب، فإن النمو السكاني العالمي وتغير الأنماط الغذائية في أوساط الطبقة الوسطى المتنامية في الاقتصادات الناشئة لم تشكل ضغوطاً دفعت أسعار السلع الغذائية إلى الارتفاع فحسب، بل أنشأت كذلك حالة من عدم الاستقرار في أسواق المواد الغذائية التي اضطرت إلى التكيف مع هذه الاتجاهات الجديدة. وعلى النحو المبين بالتفصيل في تقرير الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية لعام 2011، فقد استمرت أنشطة المضاربة المفرطة في قطاع السلع الأساسية كذلك في التأثير في تقلب الأسعار نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بقرارات مديري الصناديق التي توجهها الأرباح القصيرة الأجل فقط(). فبعد أن بلغ حجم استثمارات المضاربات في مؤشرات السلع الأساسية ما قدره 15 بليون دولار في عام 2003، ارتفعت تقديراته لتصل 451 بليون دولار بحلول نيسان/أبريل 2013. 
	38 - وقد اتخذت بعض البلدان تدابير للتصدي لهذه المشكلة الشائكة. ففي عام 2011 على سبيل المثال، أوُعز في قانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين إلى لجنة الولايات المتحدة المعنية بالتداول في العقود الآجلة على السلع الأساسية بالحد من سعة مراكز المضاربين في أسواق مشتقات السلع الأساسية. ويعمل الاتحاد الأوروبي هو أيضاً على إصلاح أسواقه للعقود الآجلة من أجل إنفاذ الشروط المتعلقة بمراكز المضاربين والإبلاغ عنها سعياً لتعزيز الشفافية في الأسواق.
	39 - أما من ناحية العرض، فقد ارتبط التقلب الكبير في أسعار المواد الغذائية بعوامل تقليدية من قبيل التغير في أنماط الطقس. ففي عام 2012 على سبيل المثال، أدى حدوث أسوأ جفاف عرفته الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية في النصف الثاني من ذلك العام. ومن الأسباب الكامنة وراء الطفرة التي حدثت في أسعار السلع الأساسية منذ عام 2002 القيود المفروضة على العرض والناتجة أساساً عن نقص الاستثمار على مدى العقدين الماضيين في كل من قطاع الزراعة والقطاعات الاستخراجية. وإضافة إلى ذلك، تفاقمت حالة عدم التيقّن نتيجة للتوجه حديثاً إلى استخدام الأغذية في إنتاج الوقود الأحيائي، وللتدابير المتخذة على صعيد السياسات التجارية مثل القيود المفروضة على الصادرات التي طبقها عدد من البلدان في السنوات القليلة الماضية. 
	40 - وفي قطاع الطاقة، يُعزى الارتفاع في أسعار النفط وتقلبها جزئيا إلى عوامل جيوسياسية من قبيل التخوف من انعدام الاستقرار السياسي (كالتوتر الشديد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وخاصة التهديد بإغلاق مضيق هرمز حيث تمر نسبة تعادل حوالي 20 في المائة من الحجم الإجمالي للنفط المتداول على الصعيد العالمي)، وهي عوامل من شأنها إعاقة إنتاج النفط وشحنه في البلدان الرئيسية المصدرة له. وساهمت تهديدات أوبك بخفض الإنتاج هي أيضا في تقلب أسعار النفط. وإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الترابط بين مجال الطاقة (النفط والغاز والمواد الكيميائية الزراعية) والأسواق الزراعية (القمح والذرة وفول الصويا) أنشأت نظاماً حيث تؤثر الصدمات التي تصيب منتجاً بعينه في المنتجات الأخرى، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار.
	41 - وكانت سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في كبريات الاقتصادات هي أيضا عاملاً هاماً في حدوث التقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية. فعلى سبيل المثال، دفع انخفاض قيمة دولار الولايات المتحدة المستثمرين إلى التحول إلى صناديق المؤشرات المتداولة وسندات المؤشرات المتداولة التي تكون فترة استحقاقها قصيرة، مما أدى إلى حدوث تقلب في أسعار السلع الأساسية. ونتج عدم الاستقرار في الأسعار كذلك عن انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتساهلة التي اعتمدتها المصارف المركزية الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية. وساهمت حالة عدم التيقّن من السياسة النقدية التي ستُتّبع في المستقبل في استمرار مشكلة عدم استقرار الأسعار. وإضافة إلى ذلك، تسبّبت السياسات المُخلة بالتجارة، بما في ذلك فرض عدد من البلدان المنتجة لقيود على التصدير، في تكديس الموارد وشرائها بدافع الهلع، ما زاد من حدة التقلبات في أسواق السلع الأساسية.
	باء - التصدي للتقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية عن طريق تنسيق الجهود الدولية 
	42 - شكل المستوى المرتفع لأسعار السلع الأساسية وتقلبها المفرط تهديداً كبيراً لجهود التنمية، ولا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية حيث يُنفق ما يصل إلى 70 في المائة من إجمالي نفقات الأسر المعيشية على المواد الغذائية(). ودعا المجتمع الدولي المنظمات الدولية للسلع الأساسية والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تعزيز التنسيق في إطار سعيها المشترك لإيجاد حلول لمشكلة التقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية(). وبدأ العمل، على الصعيد الدولي، بعدة مبادرات يرد استعراض مختصر لها أدناه. 
	43 - أنشئ نظام معلومات الأسواق الزراعية بمبادرة من مجموعة العشرين في أعقاب الأزمة الغذائية لعام 2008 من أجل تحسين مستوى المعلومات السوقية وتعزيز الشفافية. واعتمدت مجموعة العشرين في مؤتمر قمتها الذي عقدته في سول في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وثيقة قمة سول التي دعت، من بين أمور أخرى، إلى قيام المنظمات الدولية ذات الصلة بإعداد مقترحات بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها على صعيد السياسات للتصدي للتقلب المفرط في الأسعار في أسواق المواد الغذائية والأسواق الزراعية(). ولهذه الغاية، عُرض تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وفرقة العمل الرفيعة المستوى للأمم المتحدة المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم، على وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين في باريس في حزيران/يونيه 2011. ومن التوصيات التي اشتمل عليها التقرير إنشاء نظام معلومات الأسواق الزراعية الذي سيترتب عنه بذل جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة لجهود تعاونية من أجل تحسين موثوقية البيانات الزراعية والغذائية وإتاحتها في الوقت المناسب، إلى جانب كفالة تعزيز تنسيق السياسات خلال الأزمات الغذائية. وأقرت مجموعة العشرين هذه التوصية وبدأ العمل بنظام معلومات الأسواق الزراعية في روما في 15 أيلول/سبتمبر 2011. 
	44 - وسرعان ما سيصبح هذا النظام مصدراً رئيسياً للبيانات العامة على الصعيد العالمي بشأن أسواق المواد الغذائية. ويجمع النظام، عن طريق مراكزه للتنسيق الموجودة في البلدان المُشاركة، البيانات عن أربع سلع غذائية رئيسية هي: القمح والذرة والأرز وفول الصويا. ويجري تحليل وتوحيد ونشر البيانات عن الإنتاج والإمدادات والاستعمال والتجارة ومخزونات آخر المدة والأسعار والتوقعات عن طريق المرصد الشهري للنظام لإتاحتها لجمهور أكبر. ويُتوقع أن يحد ذلك من المضاربة والشراء بدافع الهلع للمحاصيل الأربعة، وأن يساعد في استقرار أسعارها. وإن لم يوجد دليل قاطع على ذلك، فإن كون البيانات عن الأسواق في المتناول ربما حال دون وقوع أزمة غذائية أخرى في عام 2012 إذ لاحظت الجهات الفاعلة في أسواق السلع الأساسية وجود أحوال سوقية أفضل مقارنة بعام 2008.
	45 - وأنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أيضا فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم في نيسان/أبريل 2008 كرد فعل على الأزمة الغذائية لعام 2008. وتضم فرقة العمل 23 مؤسسة، من بينها وكالات متخصصة وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، وكذلك أقسام من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية. وكان هدفها الرئيسي هو إعداد خطة عمل شاملة ومنسقة للتصدي للتحدي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للجميع. وصدرت الخطة في أيلول/سبتمبر 2010 في شكل إطار عمل شامل محدث. وحدد إطار العمل سياسات وإجراءات ترمي إلى تلبية الاحتياجات الملحة للبلدان التي تعاني من عجز في الغذاء من قبيل تقديم المساعدة الغذائية وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي. وقدم إطار العمل أيضا مجموعة من السياسات لمعالجة المسائل الهيكلية الطويلة الأجل، مثل ضرورة الاستثمار في الزراعة في البلدان النامية من أجل تجنب حدوث أزمات غذائية في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، يطرح إطار العمل عدداً من الإجراءات ذات الصلة بالاحتياجات الخاصة بالمجموعات السكانية الأكثر عرضة للآثار السلبية للأزمات الغذائية().
	46 - وساهمت فرقة العمل الرفيعة المستوى في تعبئة جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول لآفة انعدام الأمن الغذائي. وكان لها هدفان رئيسيان تمثلا في زيادة الموارد وتحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة. وقد لاحظ تقييم حديث لعملها() بارتياح أنها استطاعت التأقلم مع الطابع المتغير لمشكلة انعدام الأمن الغذائي على مدى السنوات الخمس الماضية. فقد تمكنت من الانتقال من توجّهها المبدئي الذي تمثل في التركيز الضيق على أسعار المواد الغذائية إلى تعميق إدراكها للطابع المعقد لمسألة الأمن الغذائي والتغذوي. وبصفة عامة، يُشهد لفرقة العمل الرفيعة المستوى بالنجاح في التنسيق الفعال بين عدد كبير من أصحاب المصلحة وبتحقيق نتائج جيدة. فلو أن فرقة العمل لم تُنشأ ولم تعمل بنجاح، لظلت النُهج الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي مجزأة ولكانت تدابيرها على قدر أقل من الفعالية.
	47 - والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي هو آلية متعددة الأطراف مصممة للمساعدة في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها مجموعة العشرين في بيتسبرغ في أيلول/سبتمبر 2009، والمساهمة في تحقيق الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في خفض مستويات الجوع والفقر بمقدار النصف بحلول عام 2015. والهدف الرئيسي للبرنامج هو معالجة نقص التمويل الذي تواجهه خطط الاستثمار الاستراتيجي القطرية والإقليمية في الزراعة والأمن الغذائي التي بدأت البلدان في إعدادها بالتشاور مع الجهات المانحة وغيرها من أصحاب المصلحة على الصعيد القطري. وللبرنامج نافذتان للتمويل من القطاعين العام والخاص، مع تكريس تمويل القطاع العام لمساعدة البرامج الاستراتيجية الإقليمية أو القطرية التي تتمخض عن مشاورات وعمليات تخطيط إقليمية أو قطرية تتم على نطاق القطاع، مثل البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا. أما نافذة القطاع الخاص، فالغرض منها هو توفير القروض الطويلة الأجل والقصيرة الأجل وضمانات الائتمان ورؤوس الأموال لدعم أنشطة القطاع الخاص في سبيل تحسين مستوى التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وفي نهاية أيار/مايو 2013، بلغت مساهمات الجهات المانحة حوالي 959.8 مليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 70 في المائة من مجموع المبلغ المتعهد به لكلتا نافذتي التمويل والبالغ 1.3 بليون دولار(). 
	48 - ويُمثل تحدي القضاء على الجوع تصوراً جديداً بشأن الأمن الغذائي بدأ العمل على تجسيده في عام 2012. ويتمحور حول مبدأ مفاده أن الجوع لا يمكن القضاء عليه خلال حياتنا. فهو عمل تتعاون فيه العديد من الوكالات التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة التي تشترك في هدف القضاء على الجوع في العالم. ولهذه المبادرة خمسة أهداف تُوجّه جهودها لتحقيق غايتها العامة. وأهدافها هي: كفالة الحصول على الغذاء الكافي طوال السنة بنسبة 100 في المائة؛ والقضاء على تقزم الأطفال دون الثانية من العمر؛ وتحقيق استدامة جميع النظم الغذائية؛ وزيادة إنتاجية ودخل صغار الملاك بنسبة 100 في المائة؛ والقضاء على ضياع الأغذية وتبذيرها().
	49 - للحد من تقلب الأسعار في قطاع النفط والغاز، كان الهدف الرئيسي الذي سعى المجتمع الدولي إلى تحقيقه، أساسا عن طريق المبادرات التي اتخذتها مجموعة العشرين، زيادة شفافية الأسواق ومن ثم تحقيق استقرارها وضمان إمكانية التنبؤ بها. وانصبت الجهود على سبل تحسين المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط، المتخذة عام 2000 لزيادة توافر المعلومات عن أسواق النفط، علما أن قدرا أكبر من الشفافية يسهل استقرار الأسواق. وانكب الفريق العامل المعني باستدامة الطاقة التابع لمجموعة العشرين مؤخرا على مناقشة التحسينات التي يمكن إدخالها على المبادرة. ومن المجالات المحددة للتحسين ضمان توافر وإمكانية مقارنة البيانات ذات الصلة المتعلقة بالأصول المادية والأسواق المالية. ومن المهم في هذا الصدد أن تجمع الوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط خبراتها وتجاربها من أجل العمل معا بنشاط لاقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة الشفافية في سوق الطاقة. ومن ثم لا بد من بذل مزيد من الجهد، خصوصا على الصعيد التنفيذي، قبل أن يتسنى معالجة مسألة تقلب الأسعار المفرط في قطاع النفط على النحو الملائم.
	50 - وأثار النجاح النسبي للمبادرة نداءات إلى توسيع نطاقها لتشمل الغاز الطبيعي من أجل زيادة الشفافية في سوق الغاز. واستحسنت الجهات المعنية، بما فيها الأمم المتحدة، هذه الفكرة. وهكذا، فإن المؤتمر الثاني المعني بشفافية البيانات المتعلقة بالغاز المعقود في أيار/ مايو 2012 بالدوحة أوصى رسميا بإيجاد المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات الغاز. وتناولت مجموعة العشرين هذه المسألة إذ كانت في جدول أعمال المناقشات التي أجراها فريقها العامل المعني باستدامة الطاقة في الآونة الأخيرة. وأفاد منتدى الطاقة الدولي بإصدار صيغة تجريبية لقاعدة بيانات مبادرة الغاز في 16 كانون الثاني/يناير 2013، ومن المقرر عقد مناسبة عامة للإعلان عن المبادرة في أواخر عام 2013(). 
	جيم - الترتيبات الإقليمية لإنشاء احتياطيات مادية من الحبوب()
	51 - أبرزت أزمة الغذاء التي اندلعت عام 2008 مواطن الضعف في النظام الغذائي الدولي التي تهدد فقراء العالم بشكل غير متناسب. فأشار المراقبون إلى ضرورة تركيز الاهتمام على احتياطيات أغذية الحبوب تصديا لهذه الأزمة وتفاديا لحدوث أوضاع مماثلة في المستقبل. والأهداف الرئيسية لاحتياطيات الحبوب هي: (أ) تحزين حبوب غذائية أساسية تسخدم لتغذية الفئات السكانية الضعيفة خلال أوقات الأزمة الشديدة؛ و (ب) تحقيق سلاسة الاستهلاك بتحسين توزيع الحبوب الغذائية عبر الزمان والمكان؛ و (ج) ضمان استقرار الأسعار عن طريق شراء الحبوب وبيعها مباشرة لمنع تقلبها وتطرفها. 
	52 - ويعتبر أن الهدفين الأولين يستجيبان لأغراض الإمدادات في حالات الطوارئ في حين يعالج الهدف الأخير مسألة التقلب الشديد للأسعار. ورغم وجود حالات كثيرة في الماضي لم تتمكن فيها احتياطيات الحبوب من التأثير بدرجة كبيرة في مستويات الأسعار، فلا تزال مفيدة باعتبارها أدوات تستخدم لمنع أزمات الغذاء و/أو التعامل معها بوجه أفضل في المستقبل. ويمكن صياغة الأفكار العامة الداعمة لهذه الأطروحة على النحو التالي:
	(أ) قد تكون استراتيجيات الأمن الغذائي التي تعتمد على المعاملات الفورية في السوق بدلا من الاحتياطيات المادية أقل تكلفة وأكثر مرونة من حيث التنفيذ خلال أوقات اليسر ولكن لا تستطيع الحكومات التي لديها موارد محدودة الحفاظ عليها خلال فترات الأزمة()؛
	(ب) نظرا لعدم إمكانية ضمان استمرار صادرات البلدان الرئيسية المصدرة للأغذية خلال الأزمات المقبلة، يجب أن يخضع كل مخزون مادي متعدد الجنسيات من الحبوب لأحكام بشأن الملكية والموقع تكفل إمكانية وصول البلدان المعتمدة على الواردات إليها؛
	(ج) تقضي الخصائص الإقليمية والقيود اللوجستية بأن تتيح الهيئات الإقليمية أكبر قدر من الفعالية من حيث التكلفة وسرعة الاستجابة في إدارة هذه الاحتياطيات المتعددة الجنسيات من الحبوب.
	53 - ويجري تنفيذ بعض المبادرات لإنشاء احتياطيات مادية للحبوب على الصعيد الإقليمي. وأنشئ احتياطي الأرز لمواجهة حالات الطوارئ في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا منذ عام 1979. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، اتفقت الرابطة على صيغة جديدة معززة للاحتياطي، تسمى احتياطي الأرز لمواجهة حالات الطوارئ في بلدان الرابطة إضافة إلى ثلاثة بلدان() وتزايد حجم هذا الاحتياطي وتمويله ونطاقه بشكل كبير بإضافة الصين واليابان وجمهورية كوريا. وتزايد حجم الاحتياطي عشرة مرات تقريبا ليبلغ 000 787 طن. ويتألف من احتياطي الرابطة الموجود البالغ 000 87 طن إضافة 000 300 طن من الصين و 000 250 طن من اليابان و 000 150 طن من جمهورية كوريا. وعلاوة على ذلك، تقرر أن تكون إدارة الاحتياطي وملكيته للمنطقة وليس للدول الأعضاء، وأن يتم تخزينه في الصين واليابان وجمهورية كوريا وبلدان الرابطة، وأن يعتمد على الاحتياجات من الواردات الغذائية. وجري أيضا تنقيح أهداف بلدان الرابطة والبلدان الثلاثة من الاحتياطي. فمن مجرد احتياطي لمواجهة حالات الطوارئ، أضيف إليه الهدف الطموح وهو أن يكون بمثابة أداة لتحقيق استقرار أسعار الأرز في المنطقة().
	54 - وتوجد في أمريكا اللاتينية مبادرة مماثلة هي شبكة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمواجهة حالات الطوارئ، ولكن ولايتها أضيق نطاقا من ولاية احتياطي الحبوب الإقليمي الذي تتولى تشغيله حكومات الدول الأعضاء. والمبادرة مخصصة في المقام الأول لتقديم الخدمات لجهود برنامج الأغذية العالمي وشركائه لمواجهة حالات الطوارئ في المنطقة().
	55 - وإضافة إلى هذه الأمثلة، هناك تفاوض على احتياطات الحبوب الإقليمية في مراحل مختلفة في عدة مناطق.
	56 - ففي جنوب آسيا، بدأت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي مناقشة مسألة إنشاء احتياطي إقليمي للحبوب في عام 1988. وفي عام 2007، وقعت المجموعة على اتفاق لإنشاء مصرف الرابطة الإقليمي للمواد الغذائية. ويُلزم الاتفاق الدول الثماني الأعضاء في الرابطة (أفغانستان وباكستان وبنغلاديش وبوتان وسري لانكا وملديف ونيبال والهند) بتخصيص احتياطي إقليمي يبلغ حوالي 000 242 طن من الحبوب، حيث توفر الهند 000 150 طن. وزيد حجم الاحتياطي المقرر لاحقا بحوالي 000 500 طن. وتقتصر ولاية الاحتياطي على مواجهة حالات الطوارئ ويستجيب بتقديم طلب من إحدى الدول الأعضاء إلى الدول الأخرى(). ورغم التوقيع على مصرف المواد الغذائية للرابطة ليدخل حيز النفاذ فقد توقف بسبب ترددات الدول الأعضاء حول تسليم المساهمات إلى المصرف، وأسباب بدء عمله والإنفاق عليه.
	57 - وفي أفريقيا، ما انفكت الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (أنغولا وبوتسوانا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وسيشيل وليسوتو وملاوي ومدغشقر وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا) تناقش مسألة إنشاء احتياطي غذائي إقليمي منذ الثمانينيات. وفي الفترة 2000-2001، وضعت الخطة الأولية لمرفق احتياطي الأغذية الإقليمي. وحتى تاريخه، تدعو الخطة إلى تحديد مجموعة من الأهداف الطموحة، من بينها تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة حالات الطوارئ. وسيبلغ الاحتياطي 000 500 طن من الغذاء. وانتهت الجماعة الإنمائية من مراحل الاستكشاف الأولية لمرفق الاحتياطي ولكن تنفيذه توقف قبل بلوغ مرحلة الجدوى بسبب خلافات بين الدول الأعضاء حول تكلفة الاحتياطي ونطاق ولايته().
	58 - وتعني أحدث مبادرة إقليمية بشأن الاحتياطيات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ففي عام 2009، اقترح المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والبنك الدولي أن تنفذ الجماعة الاقتصادية نظام احتياطي يسمى نظام الإعداد المسبق للمخزونات من أجل قابلية التنبؤ بإمكانية الوصول إليها والقدرة على المواجهة، يهدف إلى (أ) تلبية الاحتياجات من الأغذية خلال فترة 30 يوما الأولية في حالة من حالات طوارئ؛ و (ب) إتاحة ميزانية تمكن مجموعة البلدان من الاتجار في سوق العقود الآجلة من أجل تكييف الأسعار و/أو شراء كمية من الأغذية لتلبية الاحتياجات لمدة 60 يوما آخر. ويبدأ نظام الاحتياطي في العمل بحدوث تقلب في الأسعار في أسواق السلع الأساسية الدولية، وليس بطلب من إحدى الحكومات أو بسبب كارثة طبيعية. وأخيرا، أبرزت المنظمات غير الحكومية قيمة مصارف الحبوب القروية في بلدان مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، فقالت إنها تتيح ميزة هي الاستجابة الفورية في حالة حدوث نقص في الأغذية.
	59 - وتتوقف فعالية الاحتياطيات المادية من الحبوب على عدد من العوامل منها إدارتها وتكلفتها. ونظرا لتكرار الأزمات الغذائية، من المتوقع أن تظل هذه المسألة في صدارة الحلول العديدة الممكنة للتقلبات الشديدة في أسعار الأغذية. وينبغي أن يواصل الأونكتاد وشركاؤه رصد تطويره من أجل إسداء المشورة في هذا الشأن للبلدان المستوردة الصافية للأغذية المعرضة لأخطار التقلبات الشديدة لأسعار السلع الأساسية.
	رابعا - ملاحظات ختامية
	60 - تشمل العوامل التي أسفرت عن التقلب الشديد في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المشمولة العوامل التقليدية للعرض والطلب، مثل الطقس والعوامل الديمغرافية وتغير أنماط الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة. بيد أن هذه العوامل تفاقمت بسبب أمولة السلع الأساسية التي أثارت مزيدا من المضاربات، كما يتجلى في الزيادة الكبيرة في استثمارات المضاربة في مؤشرات السلع الأساسية.
	61 - وتصدى المجتمع الدولي لذلك باتخاذ عدد من المبادرات الرامية إلى معالجة الآثار السلبية لتقلبات الأسعار المفرطة على الفئات الضعيفة. ويستهدف نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية والفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وتحدي القضاء على الجوع قطاعي الزراعة والغذاء. وتركز التحسينات المدخلة على المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط وجهود إنشاء المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات الغاز على التصدي لتقلبات الأسعار المفرطة في أسواق الطاقة. وثمة اهتمام متجدد أيضا بتكوين احتياطيات إقليمية من الحبوب في أعقاب أزمة غذاء عام 2008 وما تلاها من تهديدات للأمن الغذائي. بيد أن من المهم الإشارة إلى أن هذه المقترحات الجديدة المتعلقة باحتياطيات الحبوب تختلف عن المخزونات الاحتياطية، ولا تهدف أساسا إلى تحقيق استقرار الأسعار، بل إلى تعزيز سبل الحصول على الغذاء (لا سيما للفئات الضعيفة) في حالات تقلبات الأسعار المفرطة حين تنهار الأسعار، كما حدث في أزمة عام 2008. وعلاوة على ذلك، سعى مؤيدو هذه الاقتراحات جاهدين إلى التأكيد على ضرورة تحديد واضح لمعالم آلية إطلاق المخزونات وتعريف موضوعي لشروط هذا الإطلاق وعلى ضرورة كفالة إدارة احترافية للاحتياطيات تكفل جودة الحبوب وتبقي على التكلفة منخفضة.
	62 - ويمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك الأونكتاد والجهات المعنية الأخرى، الإسهام بفعالية في التوصل إلى توافق في الآراء حول أهمية احتياطيات الحبوب في سبيل كفالة تلبية احتياجات الفئات الضعيفة على نحو كاف أثناء الصدمات الحادة التي قد تتعرض لها أسواق الأغذية في المستقبل.

