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 ،2009 �ضنة  اإلى   2007 �ضنة  من  الممتدة  الفترة  في 
الأزمة  تلتها  التي  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأدت 

عدد  دفع  اإلى  العالمي  القت�ضادي  والنكما�س  المالية 
غير  م�ضتويات  اإلى  العالم  في  التغذية  وناق�ضي  الجياع 

وتجاوز   2009 �ضنة  في  ذروته  بلغ  بحيث  م�ضبوقة، 
 ،2010 �ضنة  من  الأول  الن�ضف  وفي  ن�ضمة.23  المليار 
عهداً  دخلت  العالم  في  الزراعية  ال�ضلع  اأ�ضواق  اأن  بدا 
وال�ضلع  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  ظّلت  فقد  هدوءاً.  اأكثر 

الذرى  من  انخف�ضت  قد  كانت  واإن  مرتفعة،  الزراعية 
اأّن  حين  في   ،2008 �ضنة  في  بلغتها  قد  كانت  التي 

النكما�س. من  يتعافى  بداأ  العالمي  القت�ضاد 
تقلُّب  �ضدة  ب�ضاأن  متزايدة  �ضواغل  توجد  ذلك،  ومع 

من  اعتباراً  ال�ضواغل  هذه  تفاقمت  فقد  الأ�ضواق. 
الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  �ضهر  حتى  يونيو/حزيران  �ضهر 

وبخا�ضة   – الحبوب  اأ�ضعار  ارتفعت  عندما   ،2010
الإمدادات  لنخفا�س  نتيجة   – والذرة  القمح  اأ�ضعار 

ودرجات  الرو�ضي  التحاد  في  الجفاف  ب�ضبب  منهما 
الوليات  في  الأمطار  هطول  وغزارة  المرتفعة  الحرارة 

الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  واأثناء  الأمريكية.  المتحدة 
غير  الإجراءات  من  عدداً  الحكومات  من  كبير  عدد  اتخذ 

توافر  كفالة  بق�ضد  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  المن�ضقة 
خالل  من  وذلك  المحلية،  الأ�ضواق  في  كافية  اإمدادات 

الت�ضدير  على  حظر  فر�س  بينها  من  اإجراءات  جملة 
حقيقة  وفي  ال�ضادرات.  على  اأخرى  قيود  وفر�س 

تقلب  تفاقم  اإلى  الإجراءات  هذه  من  الكثير  اأدى  الأمر، 
الدولية. الأ�ضواق  في  الأ�ضعار 

الجوع  م�ضتويات  التقرير  من  الجزء  هذا  ويتناول 
التي  التطورات  �ضياق  في  واتجاهاته  العالم  في 

العالمي.  والقت�ضاد  الزراعية  الأ�ضواق  موؤخراً  �ضهدتها 
الأغذية  اإنتاج  في  الحديثة  التجاهات  ي�ضتعر�س  وهو 
العالم  في  وتجارتها  وا�ضتهالكها  الزراعية  والمنتجات 
الأ�ضواق  في  الأ�ضعار  ت�ضهدها  التي  التطورات  ويناق�س 
على  التحليل  ويركز  الغذائية.  للمواد  والمحلية  الدولية 
على  الأ�ضواق  وقدرة  الأ�ضعار  تقلب  ب�ضاأن  القلق  تزايد 

القت�ضادية. التقلبات  اإلى  بالإ�ضافة  التقلبات  هذه  ل  تحمُّ

التغذية24  نق�ض  اتجاهات 
اآفاق  ن  تح�ضُّ مع  والزراعة،  الأغذية  منظمة  تتوقع 

الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضعار  وانخفا�س  العالمي  القت�ضاد 
�ضنة  في  العالم  في  التغذية  ناق�ضي  عدد  ينخف�س  اأن 

عددهم  كان  اأن  بعد  ن�ضمة،  مليون   925 اإلى   2010
مليار   1.023 يبلغ  بما   2009 �ضنة  في  ذروته  بلغ  قد 

النخفا�س  هذا  من  الرغم  وعلى   .)17 )ال�ضكل  ن�ضمة 
ناق�ضي  عدد  يظّل  العالم،  في  الجوع  في  المحمود 

يمّثل  بحيث  مقبولة،  تعد  لم  بدرجة  مرتفعًا  التغذية 
تدوينه  بداأ  اأن  منذ  التغذية  لناق�ضي  عدد  اأعلى  ثاني 

والزراعة.25   الأغذية  منظمة  �ضجالت  في 
 2010 �ضنة  في  حدث  الذي  النخفا�س  وي�ضّكل 
لوحظ  الذي  المتوا�ضل  ال�ضعودي  لالتجاه  انح�ضاراً 

وبعد  الأمر،  حقيقة  وفي   .1997-1995 الفترة  منذ 
الفترة  خالل  بطيئًا،  كان  واإن  مطرد،  انخفا�س  حدوث 
�ضهدت   ،1997-1995 الفترة  اإلى   1971-1970 من 

ناق�ضي  عدد  في  تدريجية  زيادة  التالية  ال�ضنوات 
ال�ضعودي  التجاه  ت�ضارع  وقد  العالم.  في  التغذية 

المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء   2008 �ضنة  في  حاداً  ت�ضارعًا 
في  ملحوظ  ب�ضكل  التغذية  ناق�ضي  عدد  وارتفع  الغذائية. 

الرتفاع  ول�ضتمرار  المالية  لالأزمة  نتيجة   2009 �ضنة 
من  لكثير  المحلية  الأ�ضواق  في  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  في 

النامية. الأقاليم  بلدان 
وعلى الرغم من الزيادة في العدد المطلق لناق�ضي 

التغذية ما بين الفترة 1995-1997 و�ضنة 2009، ا�ضتمّر 
هبوط ن�ضبة ال�ضكان ناق�ضي التغذية في العالم النامي،26 

واإن كان ببطء �ضديد، حتى ما بعد الفترة 1997-1995، 
ثّم عادت هذه الن�ضبة وارتفعت في كل من �ضنة 2008 

و�ضنة 2009 )ال�ضكل 18(. وفي �ضنة 2010، كانت ن�ضبة 
قدرها 16 في المائة من ال�ضكان في البلدان النامية تعاني 

من نق�س التغذية، بعد اأن كانت هذه الن�ضبة تبلغ 18 في 
المائة في �ضنة 2009، ولكنها مع ذلك اأعلى من الغاية 

التي حددها الهدف الإنمائي 1 جيم من الأهداف الإنمائية 
لالألفية والذي يق�ضي بخف�س ن�ضبة ناق�ضي التغذية اإلى 10 

في المائة خالل الفترة ما بين �ضنتي 1990 و2015.

ا�شتعرا�ض	حالة	الأغذية	والزراعة	في	العالم

23  ي�ضتند هذا ال�ضتعرا�س لحالة الأغذية والزراعة في العالم اإلى المعلومات 

التي كانت متاحة في نهاية اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2010. ويمكن الطالع على 
معلومات اأحدث عن  الأ�ضواق الزراعية والحالة الغذائية في العالم في الموقع:
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en/?no_cache=1

.and http://www.fao.org/publications/sofi/en/

24  يمكن الطالع على تحليل اأكثر تف�ضياًل لتجاهات نق�س التغذية في 

العالم واأثر الأزمة على الأمن الغذائي العالمي في تقرير منظمة الأغذية 
والزراعة، 2010ز.

25  ترجع تقديرات منظمة الأغذية والزراعة اإلى الفترة 1971-1969.

26  تمثل بلدان الأقاليم النامية 98 في المائة من �ضكان العالم ناق�ضي التغذية.
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ويعي�س معظم جياع العالم البالغ عددهم 925 مليون 
ن�ضمة )62 في المائة من المجموع( في اإقليم اآ�ضيا والمحيط 

الهادئ، وهو اأكثر اأقاليم العالم اكتظاظًا بال�ضكان، تليه 
اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى، التي يوجد فيها 26 في 

المائة من ناق�ضي التغذية في العالم )ال�ضكل 19(. ويوجد 
اأعلى معدل انت�ضار لنق�س التغذية في اأفريقيا جنوب 

ال�ضحراء الكبرى، حيث ُقدِّر اأن 30 في المائة من مجموع 
ال�ضكان كانوا ناق�ضي التغذية في الفترة 2007-2005 

)وهي اأحدث فترة تتوافر عنها معلومات كاملة ح�ضب كل 
بلد(، هذا بالرغم من وجود تباينات كبيرة بين البلد والآخر. 

ومع اأّن معدل انت�ضار الجوع اأقّل في اإقليم اآ�ضيا والمحيط 
الهادئ )16 في المائة(، واإقليم اأمريكا الالتينية والبحر 
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الكاريبي )9 في المائة(، واإقليم ال�ضرق الأدنى و�ضمال 

اأفريقيا )7 في المائة(، فاإنه يتباين تباينًا كبيراً بين الإقليم 
الفرعي والآخر وبين البلد والآخر داخل هذه الأقاليم.

بال�سدمات للتاأثر  العالمي  الغذائي  الأمن  قابلية 
لقد �ضّلطت اأحداث ال�ضنوات القليلة الما�ضية ال�ضوء على 

قابلية الأمن الغذائي العالمي للتاأثر بال�ضدمات الكبرى – 
اإن تلك التي تحدث في الأ�ضواق الزراعية العالمية اأو تلك 

التي ي�ضهدها القت�ضاد العالمي. فقد اأّدت اأزمة اأ�ضعار 
المواد الغذائية والأزمة القت�ضادية التي تلتها اإلى 

انخفا�س القدرة ال�ضرائية ل�ضرائح كبيرة من ال�ضكان في 
اإلى تقلي�س قدرة هذه  اأدى  كثير من البلدان النامية مما 
ال�ضرائح على الح�ضول على الغذاء تقلي�ضًا �ضديداً وقّو�س 

بالتالي اأمنها الغذائي.
وقد نتج ارتفاع اأعداد ناق�ضي التغذية في العالم في �ضنة 

2008 عن الرتفاع الحاد في اأ�ضعار المواد الغذائية الذي 
حدث من �ضنة 2007 اإلى �ضنة 2008. وتاريخيًا، ل ُتعتبر 

هذه  التطورات التي �ضهدتها الأ�ضعار في هذه الفترة تطورات 
غير م�ضبوقة، اإذ اأن الأ�ضواق �ضهدت ارتفاعًا حاداً مماثاًل 

اأثناء "الأزمة الغذائية العالمية" في الفترة 1975-1973 
)ال�ضكل 20(. ومع ذلك، فاإّن رقم منظمة الأغذية والزراعة 

الدليلي لأ�ضعار الأغذية قد انخف�س من حيث القيمة الحقيقية 
)با�ضتخدام ُمعامل انكما�س الناتج المحلي الإجمالي للوليات 

المتحدة( خالل الفترة 2010-1961.
ومع ذلك يبدو، منذ مطلع القرن الحادي والع�ضرين، اأّن 

التجاه الهبوطي قد انح�ضر، اأو توقف على الأقّل، بحيث 
ارتفعت اأ�ضعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيراً بالقيمة الحقيقية، 

وبلغت اأوجها مع الرتفاع الحاد في الأ�ضعار الذي �ضهدته 

الفترة 2007-2008. وعلى الرغم من انخفا�س الأ�ضعار 
الدولية لل�ضلع الغذائية في �ضنة 2009، فقد ظلت مرتفعة 

بالن�ضبة اإلى ال�ضنوات ال�ضابقة، وت�ضير البيانات حتى اأكتوبر/
ت�ضرين الأول 2010 اإلى حدوث زيادة في الرقم الدليلي 

لأ�ضعار الأغذية من �ضنة 2009 اإلى �ضنة 2010. وعالوة 
على ذلك، بقيت الأ�ضعار المحلية مرتفعة في كثير من 

البلدان ب�ضبب بطء انتقال النخفا�س في الأ�ضعار الدولية اإلى 
الأ�ضواق المحلية.

ومع اأّن اأ�ضعار المواد الغذائية ظّلت اأعلى من الم�ضتوى 
الذي كانت عليه قبل الأزمة، فاإن انخفا�س الدخل الذي 

نجم عن  الأزمة المالية كان له تاأثير �ضار على الح�ضول 
على الغذاء، مما اأدى اإلى زيادة حادة اأخرى في م�ضتويات 

نق�س التغذية في العالم. فوفقًا لتقديرات النمو في 
ن�ضيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي )الُمحدد 

تقريبيًا با�ضتخدام تقديرات �ضندوق النقد الدولي للنمو في 
مجموع الناتج المحلي الإجمالي مطروحًا منه معدلت 
النمو ال�ضكاني(، انكم�س ن�ضيب الفرد الواحد من الناتج 

المحلي الإجمالي على �ضعيد العالم في �ضنة 2009، 
ر القت�ضادات المتقدمة اأكثر من تاأّثر اقت�ضادات  مع تاأثُّ

العالم النامي )ال�ضكل 21(. ومع ذلك، انخف�س ن�ضيب 
الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي اأو بقي على 

حاله في جميع الأقاليم النامية، با�ضتثناء البلدان النامية 
في اآ�ضيا، حيث تباطاأ النمو في ن�ضيب الفرد الواحد من 
الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.8 في المائة، مقارنًة 

باأكثر من 10 في المائة في �ضنة 2007 )�ضندوق النقد 
الدولي، 2010اأ؛ و�ضندوق النقد الدولي، 2010ب(. وقد كان 
لالنكما�س القت�ضادي اأثر �ضلبي �ضديد على اإيرادات الت�ضدير 
وال�ضتثمارات الأجنبية المبا�ضرة وتحويالت المهاجرين من 
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الخارج التي تلقتها البلدان النامية )منظمة الأغذية والزراعة، 
2009ب(. وبحلول �ضنة 2010، دعمت اأولى بوادر النتعا�س 

في القت�ضاد العالمي والزيادات الكبيرة في معدلت النمو 
القت�ضادي النخفا�س في اأعداد ناق�ضي التغذية في العالم 

الذي اأ�ضير اإليه اأعاله.
�ضنة 2010،  في  الأعداد  انخفا�س  من  الرغم  وعلى 
وانخفا�س  القت�ضادي  النمو  ا�ضتئناف  يعك�س  ما  وهو 

اإلى  انتباهنا  الأزمتان  وّجهت  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار 
للتاأثر  الكبرى  الفقراء  وال�ضكان  الفقيرة  البلدان  قابلية 
في  �ضوهدت  التي  تلك  قبيل  من  العالمية  بال�ضدمات 
ال�ضدمات  اأّثرت  ذلك،  اإلى  واإ�ضافة  الأخيرة.  ال�ضنوات 

بلدان  في  الغذائي  الأمن  على  المو�ضعية  الطوارئ  وحالت 
الإطار  )انظر  الفرعي  الوطني  الم�ضتوى  على  وكذلك  محددة 

في  الغذائية  الطوارئ  لحالت  مناق�ضة  على  لالطالع   12
ما  وكثيراً  م�ضاعدة خارجية(.  اإلى  تحتاج  التي  البلدان 
هذه  تاأثيرات  من  ال�ضكان  اأ�ضعف  اآليات حماية  تكون 

قد  ذلك،  على  وبناًء  مفجعة.  بدرجة  قا�ضرة  ال�ضدمات 
ما  ببيع  ال�ضدمات  مع  للتعامل  ال�ضعيفة  الأ�ضر  ت�ضطّر 

بمكان  ال�ضعوبة  من  اأ�ضول  وهي  منتجة،  اأ�ضول  من  لديها 
لالأزمة  ال�ضلبية  الآثار  نطاق  يو�ّضع  مما  بنائها،  اإعادة 

الفورية. تاأثيراتها  بكثير  يتجاوز  بما  اأمدها  ويطيل 

وا�ستهالكها  الأغذية  اإنتاج 
الأزمات اأثناء  وتجارتها 

الأغذية  اإنتاج  في  الأخيرة  التجاهات 
العالم في  وتجارتها  وا�ستهالكها 

بحلول  متاحة  كانت  التي  والتقديرات  للبيانات  وفقًا 
الدليلي  الرقم  في  النمو  �ضنة 2010، 27 تباطاأ  منت�ضف 

 0.6 نحو  اإلى  الثابتة(  )بالأ�ضعار  الأغذية  لإنتاج  العالمي 
كبيرتين  زيادتين  بعد حدوث   ،2009 �ضنة  في  المائة  في 

المائة  في  و3.8   2007 �ضنة  في  المائة  في   2.6 بن�ضبة 
)ال�ضكل  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  �ضنة 2008  في 
في  الزراعة  تاأّثرت  نف�ضه،  الوقت  وفي   .)72 ال�ضفحة   ،22
في  الذي حدث  الجفاف  قبيل  من  اأخرى،  ب�ضدمات  العالم 























 








27  ت�ضتند الأرقام الدليلية لإنتاج المواد الغذائية وا�ضتهالكها وتجارتها 

الواردة في هذا الق�ضم اإلى بيانات م�ضتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، 
Food Outlook، يونيو/حزيران 2010 )منظمة الأغذية والزراعة، 2010ك(، 

وجرى تحديثها لتعبر عن تقديرات الإنتاج في �ضبتمبر/اأيلول 2010. 
وتعبر الأرقام الدليلية عن الإنتاج وال�ضتهالك والتجارة بالأ�ضعار الثابتة 

وقد ُح�ضبت با�ضتخدام متو�ضط الأ�ضعار المرجعية الدولية لل�ضلع اأثناء الفترة 
2004-2006. والأرقام الدليلية لالإنتاج ل ت�ضمل الأعالف والبذور. اأما 

الأرقام الدليلية لال�ضتهالك فهي م�ضتمدة من تقديرات ا�ضتخدام المواد 
الغذائية. ومن بين ال�ضلع الم�ضمولة القمح والحبوب الخ�ضنة والأرز والبذور 

الزيتية والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.
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ت�ضبب  والذي   ،2010 �ضنة  اأثناء �ضيف  الرو�ضي  التحاد 
القمح  من  البلد  اإنتاج  في  هائل  انخفا�س  في حدوث 
بن�ضبة  نمو  المتوقع حدوث  ومن  منه.  �ضادراته  وفي 

وانخف�س   .2010 �ضنة  في  المائة  في   0.8 تتجاوز  ل 
يتزايد  كان  الذي  العالم،  في  الغذائية  المواد  ا�ضتهالك 
 1 من  يقرب  )ما  �ضنويًا  المائة  في   2 تتجاوز  بن�ضبة 

انخفا�ضًا  الواحد(،  الفرد  ن�ضيب  المائة من حيث  في 
النكما�س  اأثناء  الواحد  الفرد  ن�ضيب  هام�ضيًا من حيث 

التجارة  نمو  اأما  �ضنة 2009.  في  الذي حدث  القت�ضادي 
قبل  �ضنويًا  تقريبًا  المائة  في   6 اإلى   4 بحدود  كان  فقد 

ومن   2009 �ضنة  في  انكما�ضًا  �ضهد  ثّم  المالية؛  الأزمة 
�ضنة 2010. في  �ضلبيًا  يظّل  اأن  المتوقع 
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ا�ستهالك  من  الواحد  الفرد  ن�سيب 
الإقليم ح�سب  الأغذية 

من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  في  نمو  اأ�ضرع  �ُضجل  لقد 
الأخيرة  ال�ضنوات  في  الأ�ضا�ضية  الأغذية  ا�ضتهالك 

والبحر  الالتينية  اأمريكا  تليها  ال�ضرقية،  اأوروبا  في 
اأفريقيا  و�ضمال  الأدنى  وال�ضرق  اآ�ضيا  ثم  الكاريبي، 

الأقاليم  هذه  في  وا�ضتمّر   .)72 ال�ضفحة   ،23 )ال�ضكل 
حتى  ال�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  ارتفاع  عمومًا 

الوحيد  ال�ضتثناء  وكان  القت�ضادي.  النكما�س  اأثناء 
انخفا�ضًا  �ضهد  الذي  ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليم  هو  ذلك  من 

بفعل   2009 �ضنة  في  المائة  في   2 نحو  تبلغ  بن�ضبة 

ال�ضدة. بالغ  تاأثراً  القت�ضادي  بالهبوط  الإقليم  تاأّثر 
الأغذية  ا�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  وظّل 

وهي  المتقدمة  الأقاليم  في  الهبوط  في  اآخذاً  اأو  راكداً 
وفي  واأوقيانو�ضيا.  الغربية  واأوروبا  ال�ضمالية  اأمريكا 
الفرد  ن�ضيب  ارتفع  الكبرى،  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 

�ضنتي  بين  ما  الفترة  خالل  ال�ضتهالك  من  الواحد 
ما  نوعًا  انخف�س  قد  اأنه  يقّدر  ولكن  و2007،   2000

ومع  الواحد.  الفرد  ن�ضيب  اإلى  بالن�ضبة  الحين  ذلك  منذ 
اأن  البال  عن  يغيب  األ  ال�ضياق  هذا  في  المهم  من  ذلك، 

جميع  ت�ضمل  ل  التحليل  هذا  في  المقدمة  التقديرات 
الجذور  المثال،  �ضبيل  على  ت�ضمل،  ل  فهي  الأغذية؛ 

البلدان  فرادى  لها  تتعر�س  التي  الغذائية  الأزمات  اإّن 
اأو  ال�ضكان  من  لجزء  الغذائي  الأمن  وتزعزع  تهز 

الغذائي  الأمن  )عديمي  ال�ضكان  لمجمل  الغذائي  الأمن 
كانوا  الذين  لأولئك  بالن�ضبة  �ضوءاً  وتزيده  الجدد( 

الطوارئ  حالة  قبل  اأ�ضاًل  الغذائي  الأمن  عديمي 
والنظام  المزمنين(.  الغذائي  الأمن  )عديمي  الغذائية 

مجال  في  المبكر  والإنذار  للمعلومات  العالمي 
والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التابع  والزراعة  الأغذية 

باأزمة  تمر  التي  البلدان  عن  المعلومات  وين�ضر  ير�ضد 

غذاء.1  على  للح�ضول  خارجية  م�ضاعدة  اإلى  وتحتاج 
باأزمات  تت�ضبب  قد  التي  العوامل  من  عدد  وهناك 

هي  التي  تلك  اأو  الطبيعية  العوامل  منها   – غذائية 
طبيعية،  الطوارئ  حالة  كانت  واإذا  الإن�ضان.  فعل  من 
من  كانت  واإذا  ببطء،2  تبداأ  اأنها  اأو  فجائية  اإما  فهي 

اجتماعية  لم�ضاكل  نتيجة  تكون  فقد  الإن�ضان  فعل 
ال�ضكل(. )انظر  حرب/نزاع  اأو  واقت�ضادية3 

في  الم�ضجلة  الطوارئ  حالت  عدد  ومجموع 
ثمانينات  في  منه  بكثير  اأعلى  الأخيرة  ال�ضنوات 
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اأفريقيا  في  وا�ضع  نطاق  على  ُت�ضتهلك  التي  والدرنيات 
الكبرى. ال�ضحراء  جنوب 

الإقليم ح�سب  الأغذية  اإنتاج 
-2006 الفترة  في  العالمي  الإنتاج  تقديرات  ُتبّين 
الإنتاج  ا�ضتجابة   22 ال�ضكل  في  المعرو�ضة   2010

ثم  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  ارتفاع  نتيجة  العالمي 
والوطنية  الإقليمية  البيانات  تعر�س  ذلك،  ومع  هبوطها. 
اأكثر  اأنماطًا  المجاميع  اأ�ضا�س  تمثل  التي  تف�ضياًل  الأكثر 

الإنتاج  على  اأخرى  تاأثيرات  وْقع  يعك�س  بما  تعقيداً، 
والعوامل  الهيكلية  الأ�ضباب  ذلك  في  بما  الزراعي، 

من  ا�ضتجابة  اأ�ضد  كانت  وعمومًا،  بالطق�س.  المرتبطة 
"البرازيل  وبلدان  ال�ضناعية  البلدان  في  الإنتاج  جانب 

لالأ�ضعار  ا�ضتجابته  )BRIC(" هي  وال�ضين  والهند  ورو�ضيا 
ومع  و2008.   2007 �ضنتي  في  للمحا�ضيل  المرتفعة 

نمواً  البلدان  اأقل  حققت  الأخير،  العقد  خالل  ذلك، 
 ،24 )ال�ضكل  الإنتاج  في  نمو  العالم" اأقوى  و"�ضائر 

.)73 ال�ضفحة 
اللذين  الجغرافيين  الإقليمين  تجارب  تفاوتت  وقد 

الأخير  العقد  خالل  الأغذية  اإنتاج  في  نمو  اأقوى  �ضهدا 
الالتينية  واأمريكا  ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليما  وهما   –

الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء   – الكاريبي  والبحر 

كان  الفترة  تلك  منت�ضف  فمنذ  الع�ضرين.  القرن 
التي  البلدان  عدد  تزايد  اإلى  ي�ضير  العام  التجاه 
زيادة  اأكبر  اأن  ويبدو  طوارئ.  لحالت  تتعر�س 

من  تحدث  التي  تلك  هي  الطوارئ  حالت  عدد  في 
ال�ضبب  يمثل  الحرب/النزاع  اأّن  حيث  الإن�ضان،  فعل 

العقد  ون�ضف  العقد  وخالل  معظمها.  وراء  الكامن 
التي  الطبيعية  الكوارث  وتيرة  اأّن  يبدو  المن�ضرَمين، 

الت�ضاعد. اإلى  تتجه  كانت  فجاأة  تبداأ 
 ،2009 �ضنة  حتى   1981 �ضنة  من  الفترة  وخالل 
البلدان  من  عدد  اأكبر  فيها  يوجد  التي  الأقاليم  كانت 

تليها  اأفريقيا،  هي  طوارئ  حالت  �ضهدت  التي 
واأوروبا  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا  اآ�ضيا، 
واأوقيانو�ضيا.  الم�ضتقلة،  الدول  وكمنولث  ال�ضرقية، 
جزئيًا  اأفريقيا  في  المرتفع  المعدل  تف�ضير  ويمكن 
الإقليم  داخل  البلدان  من  ن�ضبيًا  كبير  عدد  بوجود 

المبكر  والإنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  )يجري 
فيه(،  بلداً   44 لـ  تقييمًا  والزراعة  الأغذية  مجال  في 

ال�ضطرابات  اأي�ضًا  الأخرى  التف�ضيرات  من  ولكن 
وكذلك  البلدان  من  كثير  في  تحدث  التي  المدنية 

عدد  تراوح  وقد  ببطء.  تبداأ  التي  العديدة  الكوارث 
نحو  من  طوارئ  حالت  �ضهدت  التي  الأفريقية  البلدان 

الثمانينات  اأواخر  با�ضتثناء  �ضنويًا،  بلداً   25 اإلى   15
 10 اإلى  اأقرب  العدد  كان  عندما  الع�ضرين،  القرن  من 

يجري  التي  والع�ضرين  الثالثة  البلدان  بين  ومن  بلدان. 
�ضهدت  التي  البلدان  عدد  زاد  اآ�ضيا،  اإقليم  في  بحثها 

الفترة  اأثناء  �ضنويًا  بلدان   5 نحو  من  طوارئ  حالت 
�ضنة  من  اعتباراً  بلدان   10 نحو  اإلى   2002-1981

تعر�ضت  التي  البلدان  وعدد   .2009 �ضنة  حتى   2003
الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  في  طوارئ  لحالت 

الزمنية،  الفترة  هذه  خالل  تقّلب  ولكنه  ن�ضبيًا  �ضئيل 

وكمنولث  ال�ضرقية  اأوروبا  في  البلدان  عدد  كان  بينما 
يتناق�س. الم�ضتقلة  الدول 

تاأثيرات  بالكامل  تختفي  ل  مثلما  وتمامًا 
تنتع�س  عندما  الجوع  على  القت�ضادية  ال�ضدمات 

فاإّن  كذلك  القت�ضادي،  النمو  وُي�ضتاأنف  الأ�ضعار 
اأي�ضًا  ت�ضتمر  قد  الغذائي  الأمن  على  الأزمات  اآثار 

والإنعا�س  الإغاثة  جهود  تكون  اأن  بعد  طويلة  مدة 
طويلة  باأزمة  تمّر  التي  البلدان  وتواجه  بداأت.  قد 

تقرير  يذكره  لما  فوفقًا  ال�ضعوبة.  بالغة  حالة  الأمد 
)منظمة   2010 العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  حالة 

اثنان  الآن  ُيعتبر  2010ز(،  والزراعة،  الأغذية 
وتت�ضم  الأمد.  طويلة  اأزمة  حالة  في  بلداً  وع�ضرون 
الطبيعية  بالكوارث  الأمد  الطويلة  الأزمات  حالت 

الأزمات  مدة  وطول  المتكرر،  النزاع  و/اأو  المتكررة 
القدرة  كفاية  وعدم  المعي�ضة،  �ضبل  وانهيار  الغذائية، 

هذه  اعتبار  ويلزم  لالأزمة.  الت�ضدي  على  الموؤ�ض�ضية 
من  خا�ضة  احتياجات  لديها  خا�ضة  فئة  البلدان 
في  العاملة  الأو�ضاط  جانب  من  التدخالت  حيث 
مف�ضلة  مناق�ضة  على  )ولالطالع  التنمية.  مجال 

الأمد،  طويلة  باأزمة  تمر  التي  للبلدان  الخا�ضة  للحالة 
2010ز(. والزراعة،  الأغذية  منظمة  راجع 

ُت�ضتبعد  من المعلومات التي يجمعها وين�ضرها النظام العالمي للمعلومات 1  
والإنذار المبكر في مجال الأغذية والزراعة بع�س البلدان التي مّولت 

با�ضتمرار ت�ضديها لحالت الطوارئ بدًل من اأن ت�ضعى اإلى الح�ضول على 
م�ضاعدة من المجتمع الدولي.

من 2 فجاأة  تبداأ  التي  الكوارث  الطبيعية  الفجائية  الطوارئ  ت�ضمل حالت   
اأما  والجراد.  والبراكين  والزلزل  والأعا�ضير  والزوابع  الفي�ضانات  قبيل 

المناوئ  والطق�س  الجفاف  قبيل  من  ببطء  تتبلور  التي  الطبيعية  الكوارث 
الطوارئ  فئة حالت  للحدود، فهي ت�ضّنف في  العابرة  والأمرا�س  والآفات 

البطيئة. الطبيعية 
تت�ضمن الأمثلة على الطوارئ الجتماعية القت�ضادية التي يت�ضبب فيها 3  

الإن�ضان، الأزمات التي تحدث نتيجة لنهيار الأ�ضعار اأو ارتفاعها ارتفاعًا 
حاداً، وفقدان اأ�ضواق الت�ضدير، وم�ضكالت العملة، وم�ضكالت حيازة الأرا�ضي، 

والأزمات التي تتعلق بال�ضحة.
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والأزمة المالية )ال�ضكل 25(. فبلدان اأوروبا ال�ضرقية، بعد اأن 
�ضجلت محا�ضيل ا�ضتثنائية في �ضنة 2008، لم تتمكن من 
اإدامة النمو المحتمل في ال�ضنوات الالحقة، واأدى الجفاف 
اإلى انخفا�س كبير في  الذي تعر�ضت له في �ضنة 2010 

م�ضتويات الإنتاج المح�ضولي في الإقليم. اأما اإقليم اأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي فقد تعّر�س لحالت نق�س في 

الإنتاج مرتبطة بالطق�س في �ضنة 2008 ولكن الإنتاج 
اآ�ضيا،  فيه ا�ضترد عافيته في �ضنتي 2009 و2010. وفي 

اإنتاج الأغذية قويًا طيلة العقد الأخير، بحيث كان  ظّل نمو 
يتراوح عمومًا بين 2 و4 في المائة �ضنويًا، ولكنه �ضجل 

تباطوؤاً في �ضنتي 2009 و2010. 
اإقليم  في   2009 �ضنة  في  نمواً  الإنتاج  يحقق  ولم 

النمو  تراوح  حيث  الكبرى،  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 
ومن  ال�ضابق؛  العقد  خالل  �ضنويًا  المائة  في  و4   3 بين 

 .2010 �ضنة  في  معتدلة  زيادة  الإنتاج  يزيد  اأن  المتوقع 
في  الأغذية  اإنتاج  في  نمو  اأبطاأ  �ضّجل  الذي  الإقليم  اأما 

المتوقع  من  حيث  الغربية،  اأوروبا  فهو  الأخيرة  ال�ضنوات 
تتجاوز  ل  بن�ضبة  اأعلى   2010 �ضنة  في  الإنتاج  يكون  اأن 

 .2000 �ضنة  في  عليه  كان  عما  فقط  المائة  في   5 نحو 
تحت  و2008   2007 �ضنتي  في  بالفعل  الإنتاج  زاد  وقد 

المنحاة  المتطلبات  وانخفا�س  المرتفعة  الأ�ضعار  تاأثير 
 2 بنحو  هبط  ولكنه  الأوروبي،  التحاد  في  جانبًا 

الأ�ضعار  لنخفا�س  نتيجة   2009 �ضنة  في  المائة  في 
الموؤاتية. غير  الجوية  والأحوال 

الإقليم ح�سب  الأغذية  �سادرات 
الأقاليم  جميع  من  الأغذية  �ضادرات  انخف�ضت 

الأزمة  اأثناء   2009 �ضنة  في  ركوداً  �ضهدت  اأو  تقريبًا 
 2000 �ضنة  من  فاعتباراً   .)26 )ال�ضكل  القت�ضادية 

نمواً  ال�ضرقية  اأوروبا  �ضهدت   ،2008 �ضنة  وحتى 
وفي  المائة؛  في   350 نحو  بلغ  ال�ضادرات  في  تراكميًا 

اإنتاج  من  للغاية  مرتفعًا  م�ضتوى  �ضجلت   2008 �ضنة 
التالية  ال�ضنة  في  ال�ضادرات  هبطت  ذلك،  ومع  الحبوب. 
للجفاف.28  نتيجة   2010 �ضنة  في  اأكبر  بن�ضبة  وهبطت 

الغربية،  اأوروبا  من  الأغذية  �ضادرات  تراجعت  وقد 
لالإ�ضالحات  وكذلك  اليورو  قيمة  لرتفاع  نتيجة  ربما 
اإ�ضالح  ذلك  في  بما  ال�ضيا�ضات،  �ضعيد  على  المتعاقبة 

اأما  الأوروبي.  لالتحاد  الم�ضتركة  الزراعية  ال�ضيا�ضة 
اأمريكا  بلدان  جانب  من  القوي  الت�ضديري  الأداء 

تقريبًا  ت�ضاعفت  التي  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
جعل  فقد  المذكور،  العقد  خالل  منها  الأغذية  �ضادرات 

المتزايد  العالمية  الأ�ضواق  اإلى  للغذاء  موّرداً  الإقليم  هذا 
الغذائية  ال�ضادرات  عانت  فقد  ذلك،  ومع  الأهمية. 

اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  الحجم  حيث  من  الركود  من  لالإقليم 
زادت  وقد  القت�ضادي.  النكما�س  واأثناء  الغذائية  المواد 

بلغت  بن�ضبة  ال�ضمالية  اأمريكا  من  ال�ضادرات  اأحجام 

 











 
























28  ت�ضمل قَيم الرقم الدليلي للتجارة ح�ضب الإقليم التجارة داخل الإقليم؛ وهذا 

قد يوؤثر على ال�ضتنتاجات المتعلقة باأداء التجارة الن�ضبي.  
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ارتفاع  ولكّن  المذكور،  العقد  خالل  المائة  في   24
حّد  الحيوي  الوقود  لإنتاج  المحلية  الحبوب  ا�ضتخدام 

النمو. من  ربمًا 

الإقليم ح�سب  الأغذية  واردات 
من  اأ�ضرع  اآ�ضيا  في  الأغذية  واردات  ارتفعت  لقد 

زادت  بحيث   ،)27 )ال�ضكل  اآخر  اإقليم  اأي  في  ارتفاعها 
المائة  في   75 من  تقرب  بن�ضبة  الحجم  ناحية  من 

ووا�ضلت  و2010.   2000 �ضنتي  بين  ما  الفترة  خالل 
الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  نموها  الواردات 

الإقليم  اأّن  ذلك  القت�ضادي،  النكما�س  اأثناء  واأي�ضًا 
لنمو  ن�ضبيًا  مرتفعة  معدلت  على  المحافظة  في  نجح 
ال�ضرق  لبلدان  الغذائية  الواردات  اأي�ضًا  وزادت  الدخل. 

النفطية  الإيرادات  ومّولت  اأفريقيا،  و�ضمال  الأدنى 
انخفا�ضًا  انخف�ضت  ولكنها  الزيادة،  هذه  المتزايدة 

اأي�ضًا  وزادت  القت�ضادي.  النكما�س  فترة  اأثناء  كبيراً 
بمرور  كبيرة  زيادة  الأخرى  الأقاليم  جميع  واردات 

حيث  واأوقيانو�ضيا،  ال�ضمالية  اأمريكا  با�ضتثناء  الوقت، 
الغذائية  الواردات  اأحجام  وزادت  ن�ضبيًا.  راكدة  ظلت 

الأول  الن�ضف  اأثناء  الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  لأفريقيا 
اأزمة  اأثناء  الدولية  الأ�ضعار  ارتفاع  ولكن  العقد،  من 

اأديا  الالحق  القت�ضادي  والهبوط  الغذائية  المواد  اأ�ضعار 
وركود   2008 �ضنة  في  الواردات  اأحجام  هبوط  اإلى 
العقد  واأثناء  و2010.   2009 �ضنتي  في  م�ضتوياتها 

جنوب  لأفريقيا  الغذائية  الواردات  �ضافي  زاد  الأخير، 
تجاوزت  بن�ضبة  الثابتة،  بالأ�ضعار  الكبرى،  ال�ضحراء 

نطاق  ات�ضاع  زيادة  �ضمنًا  يعني  مما  المائة،  في   60
هذا  منه  عانى  الذي  الغذائية  بالمواد  التجارة  عجز 
بعدما  الما�ضية،  العديدة  العقود  امتداد  على  الإقليم 

الأغذية. اإنتاج  نمو  ال�ضكاني  النمو  فاق 
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الأ�سعار  في  الأخيرة  التجاهات 

اأعلى ل�ستقرار  م�ستوى  الزراعية: 
الأ�سعار تقّلب  وزيادة  الأ�سعار 

الزراعية لل�سلع  الدولية  الأ�سعار 
ت�ضهدها  التي  للتطورات  يكون  قد  اأعاله،  نوق�س  كما 

تلك  �ضيما  ل  الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضواق  في  الأ�ضعار 
الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  لح�ضاب  ُت�ضتخدم  التي 

وال�ضكر(،  واللحوم  الألبان  ومنتجات  والزيوت  )الحبوب 
فاإّن  لذا،  العالمي.  الغذائي  الأمن  على  الأهمية  بالغ  اأثر 

الأهمية.  حا�ضم  اأمر  هو  الأ�ضواق  لتطورات  الوثيق  الر�ضد 
في  موؤخراً  حدثت  التي  التطورات  الق�ضم  هذا  وي�ضتعر�س 

الو�ضع  ويناق�س  والمحلية،  الدولية  الغذائية  الأ�ضواق 
القلق  اإلى  تدعو  التي  الرئي�ضية  الق�ضايا  ويحدد  الراهن، 

الم�ضتقبل. في  الغذائي  بالأمن  يتعلق  ما  في 
في  حدثت  التي  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  واأثناء 

الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  زاد   ،2008-2007 الفترة 
كانت  التقرير،  هذا  اإعداد  وعند   .)28 )ال�ضكل  حادة  زيادة 

اأخرى  مرة  زاد  قد  الرقم  ذلك  اأن  تبيِّن  البيانات  اأحدث 
 .2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  حتى  يونيو/حزيران  من 

 2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  بحلول  الأمر،  حقيقة  وفي 

من  المائة  في   8 تتجاوز  ل  بن�ضبة  اأقل  الرقم  ذلك  كان 
.2008 يونيو/حزيران  في  بلغها  قد  كان  التي  الذروة 

لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي  ال�ضلع  بين  ومن 
ومنتجات  والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  اأظهرت  الأغذية، 

الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  حادة  زيادة  الألبان 
كبيراً  وتقلبًا   2008-2007 الفترة  في  حدثت  التي 

)ال�ضكل   2006 �ضنة  منذ  �ضبق  بما  كبير  حد  اإلى  ومرتبطًا 
اأكتوبر/ حتى  يونيو/حزيران  من  الفترة  وخالل   .)29

والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  زادت   ،2010 الأول  ت�ضرين 
حدثت  التي  الزيادة  كبير  حد  اإلى  يف�ّضر  مما  وال�ضكر، 

ذاتها.  الفترة  خالل  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  في 
 ،2005 �ضنة  منذ  �ضيما  ل  ال�ضكر،  اأ�ضعار  تقلُّب  كان  وقد 

ي�ضملها  التي  الأخرى  ال�ضلع  اأ�ضعار  تقلُّب  من  حتى  اأو�ضح 
اللحوم  اأ�ضعار  تقلُّب  وكان  الأغذية.  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم 
ومنتجات  والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  بتقلب  مقارنًة  �ضئياًل 

وال�ضكر. الألبان 
ل  التي  الأخرى  الزراعية  بال�ضلع  يتعلق  ما  وفي 

)ال�ضكل  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  من  جزءاً  ت�ضكل 
كثب  عن  تتحرك  للفاكهة  الدولية  الأ�ضعار  كانت   ،)28

لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي  ال�ضلع  اأ�ضعار  مع 
اأزمة  اأثناء  حاداً  ارتفاعًا  اأظهرت  بحيث  الأغذية، 

المالية  الأزمة  اأثناء  وهبوطًا  الغذائية  المواد  اأ�ضعار 
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غير  الم�ضروبات  منتجات  اأ�ضعار  اأما  اأعقبتها.  التي 
ال�ضلع  اأ�ضعار  مع  اأقّل  كثب  عن  تحركت  فقد  الكحولية، 

ولم  الأغذية.  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  يت�ضمنها  التي 
اأ�ضعار  في  بالرتفاع  الخام  المواد  اأ�ضعار  عمومًا  تتاأثر 
ولكنها  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  الأخرى  ال�ضلع 
القت�ضادي  للهبوط  ا�ضتجابة  كبيراً  انخفا�ضًا  انخف�ضت 

اأخرى  مرة  ترتفع  اأن  قبل   2009 �ضنة  في  حدث  الذي 
مرونة  �ضدة  يعك�س  مما  القت�ضادي،  لالنتعا�س  ا�ضتجابة 

للدخل. بالن�ضبة  ال�ضلع  من  المجموعة  هذه  على  الطلب 
قد  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار  اأن  من  الرغم  وعلى 

بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  م�ضتويات  عن  انخف�ضت 
ال�ضلع  جميع  فاإّن  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء 

عند  ظلت  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي 
حد  اإلى  اأعلى   2010 �ضنة  من  الثالث  الف�ضل  حلول 

ووفقًا  الأزمة.  قبل  �ضائدة  كانت  التي  الأ�ضعار  من  كبير 
 OECD-FAO Agricultural في  الواردة  لالإ�ضقاطات 
والتنمية  التعاون  )منظمة   2019–2010  Outlook

والزراعة،  الأغذية  منظمة   – القت�ضادي  الميدان  في 
لل�ضلع  الحقيقية  الأ�ضعار  تكون  اأن  المتوقع  من   ،)2010
عليه  كانت  مما  المتو�ضط،  في  اأعلى،  المقبل  العقد  خالل 

الكامنة  العوامل  وتت�ضمن   .2010-2000 الفترة  في 
ارتفاع  المتوقعة  الأعلى  الزراعية  ال�ضلع  اأ�ضعار  وراء 

القت�ضادات  جانب  من  الطلب  وزيادة  الإنتاج،  تكاليف 

من  الحيوي  الوقود  اإنتاج  وتزايد  والنامية،  ال�ضاعدة 
الزراعية. الأولية  المواد 

النامية البلدان  في  لالأغذية  المحلية  الأ�سعار 
التقرير  هذا  من  الما�ضي  العام  طبعة  ناق�ضت  لقد 
الأ�ضواق  اإلى  الدولية  الأ�ضواق  من  الأ�ضعار  انتقال 

وبعد  2009اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  المحلية 
الأ�ضعار  هبوط  كان  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة 
على  بطيئًا،  البلدان  من  كثير  في  لل�ضلع  المحلية 

الدولية،  الأ�ضعار  في  ال�ضريع  النخفا�س  من  الرغم 
اإلى  انتقالها  درجة  انخفا�س  اأو  بطء  اإلى  ي�ضير  مما 

الظاهرة  هذه  اأوجدت  وقد  المحليين.  الم�ضتهلكين 
الفقراء،  للم�ضتهلكين  الغذائي  لالأمن  م�ضاعفًا  تهديداً 

بينما  مرتفعة  ظلت  لالأغذية  المحلية  الأ�ضعار  اأّن  ذلك 
�ضلبيًا. نمواً  اأ�ضبح  اأو  الدخل  نمو  تباطاأ 

الم�ضاعف  التهديد  هذا  اأّن  يبدو   ،2010 �ضنة  وفي 
�ضيما  ل  ال�ضابقة،  الفترة  اإلى  بالن�ضبة  ت�ضاءل  قد 

والنامية  ال�ضاعدة  البلدان  من  كثرة  اأن  اإلى  بالنظر 
في  القت�ضادي  التباطوؤ  من  يبدو  ما  على  تعافت 

المتوقع  من  اأكبر  وبقوة  المتوقع  من  اأبكر  وقت 
على  وعالوة  2010ج(.  الدولي،  النقد  �ضندوق  )راجع 

الأ�ضعار  عن  المتوافرة  البيانات  اأحدث  ت�ضير  ذلك، 
النامية  البلدان  في  الحبوب  اأ�ضعار  اأن  اإلى  المحلية 
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كانت  التي  الذروة  من  كبيراً  انخفا�ضًا  انخف�ضت  قد 

القمح  �ضعر  كان  واإن   ،2008 �ضنة  في  بلغتها  قد 
ارتفاعًا  اأخرى  مرة  ارتفع  قد  الدولية  الأ�ضواق  في 

البيانات  من  ويت�ضح  التقرير.  هذا  اإعداد  عند  حاداً 
 74 في  بالجملة  الحبوب  بيع  باأ�ضعار  المتعلقة 

العالمي  النظام  جمعها  بيانات  وهي  ناميًا،  بلداً 
الأغذية  مجال  في  المبكر  والإنذار  للمعلومات 

اأّن  2010ي(  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  والزراعة 
من   2010 �ضنة  مطلع  في  انخف�ضت  قد  الأ�ضعار  هذه 

بلغتها  التي  بالذروة  مقارنًة  الإ�ضمية  القيمة  حيث 
مراعاة  وبعد  البلدان.  من  المائة  في   90 في  قيمتها 
من  المائة  في   98 من  اأكثر  اأن  نجد  الت�ضخم،  عامل 
�ضنة  بداية  بحلول  ذروتها  من  انخف�ضت  قد  الأ�ضعار 

الأ�ضعار  انخفا�س  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع   .2010
مرتفعة  تظّل  فاإنها  النامية،  البلدان  في  المحلية 
المواد  اأ�ضعار  اأزمة  قبل  عليه  كانت  بما  مقارنًة 

 ،2010 �ضنة  مطلع  في  الأمر،  حقيقة  وفي  الغذائية. 
الحبوب  بيع  اأ�ضعار  من  المائة  في   80 من  اأكثر  ظل 
من  اأعلى  عليها  الت�ضخم  عامل  تطبيق  بعد  بالجملة 
التي  ال�ضنة  وهي   ،2006 �ضنة  في  م�ضتواها  متو�ضط 

الغذائية. المواد  اأ�ضعار  اأزمة  �ضبقت 

الأ�سعار تقلُّب  ب�ساأن  القلق  تزايد 
الغذائية  ال�ضلع  اأ�ضعار  في  المفرط  التقّلب  اأدى  لقد 

كبير.  قلق  اإلى  الأخيرة  الفترة  خالل  الأ�ضا�ضية 
وتوؤثر  الغذائي،  لالأمن  �ضارة  الأ�ضعار  ارتفاع  فحالت 

قدرة  على  الأ�ضعار  بتقلب  المرتبطة  اليقين  عدم  �ضدة 
انخفا�س  اإلى  تف�ضي  وقد  ال�ضمود  على  المنتجين 

المتعلقة  البيانات  من  ويت�ضح  الزراعية.  ال�ضتثمارات 
في  )تبداأ  اأطول  فترة  امتداد  على  الأ�ضعار  بتقلب 

كتلك  الأ�ضعار  تقلب  �ضدة  ظاهرة  اأن   )1957 �ضنة 
التجارب  عن  كثيراً  تختلف  ل  موؤخراً  �ضوهدت  التي 

فترات  لي�ضت  الأمر،  حقيقة  وفي   .)30 )ال�ضكل  ال�ضابقة 
يتعلق  ما  في  جديداً  اأمراً  الأ�ضعار  في  ال�ضديد  التقلب 

يكون  اأن  احتمال  من  مخاوف  ثمة  ولكن  بالزراعة، 
التزايد. في  اآخذاً  الأ�ضعار  تقّلب 

الأغذية  اأ�ضعار  تقلب  زيادة  ب�ضاأن  القلق  وزيادة 
ومن  فيه.  ت�ضاهم  جديدة  عوامل  بن�ضوء  مرتبطة 

في  المتوقعة  الزيادة  ال�ضدد  هذا  في  الهامة  العوامل 
وهو  المناخ،  لتغّير  نتيجة  المتطرفة  الجوية  الظواهر 

الزراعي  الإنتاج  في  التقلبات  زيادة  اإلى  يف�ضي  قد  اأمر 
الأ�ضعار  تقلب  م�ضادر  من  اآخر  م�ضدر  ويتمثل  والغذائي. 
اأولية  مواد  اإلى  الم�ضتند  الحيوي  الوقود  اإنتاج  زيادة  في 
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عدم  لل�ضلع  المنّظمة  المبادلت  ت�ضور  كيفية  اإّن 
اإلى  بالن�ضبة  هام  اأمر  هي  له  وتقييمها  اليقين 

الإنتاج  ب�ضاأن  م�ضتقباًل  ُتتخذ  التي  القرارات 
ال�ضمني  التقلب  ويمثل  وال�ضتثمارات.  والتجارة 

اإحدى  �ضعر  تقّلب  مدى  ب�ضاأن  ال�ضوق  توقعات 
عقود  اأ�ضعار  من  م�ضتمد  وهو  الم�ضتقبل.  في  ال�ضلع 

ت�ضعيرها  يجري  التي  الخيارات،  وخا�ضًة  الم�ضتقات، 
الم�ضتقبلية  لالأ�ضعار  ال�ضوق  تقديرات  اأ�ضا�س  على 
التقديرات.  هذه  يكتنف  الذي  اليقين  عدم  وكذلك 

الأ�ضعار  عن  متباينة  الُتّجار  توقعات  كانت  فكلما 
ومن  الكامنة  ال�ضكوك  درجات  ازدادت  الم�ضتقبلية 
على  )لالطالع  المعنية.  لل�ضلع  ال�ضمني  التقلب  ثّم 

راجع  والمنهجية،  المفهوم  لهذا  تف�ضياًل  اأكثر  مناق�ضة 
2010ك.( والزراعة،  الأغذية  منظمة 

والتقّلبات ال�ضمنية المتعلقة بالقمح والذرة وفول 
األف، بينما  ال�ضكل  ال�ضويا منذ �ضنة 1990 معرو�ضة في 

الفترة  الأ�ضعار خالل  ال�ضكل باء تحركات  ُتعر�س في 
اأكتوبر/ اإلى  الأول 2007  اأكتوبر/ت�ضرين  الممتدة من 

للتقلب  الأ�ضواق  الأول 2010. وقد زادت ت�ضورات  ت�ضرين 
ال�ضمني زيادة مطردة، مع بلوغها  الأ�ضعار  المقدر بتقلب 

اأعقاب حالة ال�ضطراب  ذروة حادة في �ضنة 2008. وفي 
انخف�ضت  الفترة 2008-2007،  الأ�ضواق في  التي �ضادت 

التقلبات ال�ضمنية عندما بداأت الأ�ضواق ت�ضتقر. ومع 
التقلب  ذلك، في منت�ضف �ضنة 2010 تقريبًا، عاد 

ال�ضكوك ب�ضاأن  اأخرى عندما بداأت  ال�ضمني لالرتفاع مّرة 
المتعلقة بت�ضدير  الوفاء باللتزامات  قدرة رو�ضيا على 
اأعقبتها �ضكوك مماثلة ب�ضاأن احتمالت  التي  الحبوب، 

الطلب  اأن يفوق  المتحدة وتوقع  الوليات  الذرة في  اإنتاج 
المعرو�س منه. ال�ضويا  على فول 

الإطار 13
التقلب ال�سمني كمقيا�ض لعدم اليقين
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اأ�ضعار  بين  ال�ضلة  توطيد  اإلى  يوؤدي  قد  اأمر  وهو  زراعية، 
والظروف  والتطورات  الذرة،  �ضيما  ل  الزراعية،  ال�ضلع 
زيادة  �ضمنًا  يعني  مما  للطاقة،  الدولية  الأ�ضواق  في 
ال�ضلع  اأ�ضواق  اإلى  الطاقة  اأ�ضعار  في  التقلبات  انتقال 

الوثيقة  العالقة   31 ال�ضكل  ويبّين  والغذائية.  الزراعية 
البترول  واإنتاج  الذرة  من  الإيثانول  اإنتاج  تكاليف  بين 

ارتباط  وجود  اأي�ضًا  �ضمنًا  يعني  وهذا  الخام.  النفط  من 
واأ�ضعار  الخام  النفط  اأ�ضعار  بين  الراهن  الوقت  في  وثيق 

اأ�ضعار  تكتنف  التي  الحالية  ال�ضكوك  �ضوء  وعلى  الذرة. 
الوقود  على  الطلب  على  واأثرها  الم�ضتقبل  في  النفط 

)ومنها  الزراعية  المدخالت  اأ�ضواق  على  وكذلك  الحيوي 
القلق  اأن  يبدو  والنقل(،  والآلت  الأ�ضمدة  اأ�ضواق  مثاًل 

لهذه  نتيجة  الزراعية  المواد  اأ�ضعار  تقلب  زيادة  ب�ضاأن 
وعالوة  ما.  حد  اإلى  مبررة  زيادة  هي  الجديدة  الم�ضادر 

الحقيقية  الأ�ضعار  ارتفاع  موؤخراً  اأي�ضًا  اأدى  ذلك،  على 
المناطق  بع�س  في  الإنتاج  ارتفاع  اإلى  للمحا�ضيل 

فيها،  الغالت  تقلب  من  اأعلى  بدرجة  اأي�ضًا  تت�ضم  التي 
بالبحر  المحيطة  للحبوب  المنتجة  المناطق  قبيل  من 

المناطق  هذه  من  العر�س  تقلب  زيادة  توؤثر  وقد  الأ�ضود. 
ح�ض�س  زيادة  في  �ضتنجح  ما  بقدر  الأ�ضعار  تقلب  على 

الأ�ضواق. في  �ضادراتها 
الأخيرة  الآونة  في  الأهمية  بالغ  كان  عامل  وثمة 

�ضعيد  على  الوطنية  ال�ضتجابات  تن�ضيق  عدم  هو 
الذي  الأمر  الدولية،  الأ�ضعار  في  للتقلبات  ال�ضيا�ضات 

هذه  اأثر  نوق�س  وقد  الأ�ضعار.  تقّلب  تفاقم  اإلى  يوؤدي  قد 
التقرير  هذا  من  الما�ضي  العام  طبعة  في  ال�ضيا�ضات 

م�ضاألة  وثمة  2009اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة 
موؤخراً؛  الأ�ضواق  تقّلب  في  الم�ضاربة  دور  هي  اأخرى 

ال�ضروري  ومن  الجدل،  من  كبير  قدر  هذا  اكتنف  وقد 
الخ�ضو�س. بهذا  البحثية  الأدلة  من  مزيد  وجود 

واآفاق  الراهنة  الحالة  ملخ�ض 
الزراعية لالأ�سواق  الم�ستقبل 

والأزمة  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأعقاب  في 
وال�ضلع  لالأغذية  العالمية  الأ�ضواق  اأن  يبدو  المالية، 
وبزيادة  الأ�ضعار  م�ضتويات  بارتفاع  تت�ضم  الزراعية 

انخف�س  الأزمتين،  واأثناء  �ضواء.  حد  على  اليقين  عدم 
انخفا�ضًا  الأغذية  ا�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب 

الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  في  هام�ضيًا 
واأوروبا  واأوقيانو�ضيا  ال�ضمالية  اأمريكا  في  وكذلك 
واإن  اأخرى،  اأقاليم  في  نموه  وا�ضل  ولكنه  الغربية، 

الرغم  وعلى  ال�ضرقية.  اأوروبا  في  اأكبر  ببطء  يكن 
الأزمتين،  اأثناء  حدثت  التي  التقلبات  بع�س  من 

جميع   في  الأخير  العقد  خالل  الغذائي  الإنتاج  زاد 
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اليابان  وكذلك  الغربية،  اأوروبا  با�ضتثناء  الأقاليم 
ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليمي  وبا�ضتثناء  واأوقيانو�ضيا. 

يمثالن  اللذين  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا 
اأن  يبدو  الم�ضتقبل،  في  لالأغذية  رئي�ضيين  موردين 

ببطء  تتزايد  التقليدية  الم�ضدرة  البلدان  من  الإمدادات 
وانخف�ضت  الما�ضي.  في  به  تتزايد  كانت  مما  اأكبر 

ولالأزمة  الأ�ضعار  لأزمة  نتيجة  الغذائية  الواردات 
اآ�ضيا  اإقليم  با�ضتثناء  الأقاليم  جميع  في  المالية 

اأفريقيا. و�ضمال  الأدنى  ال�ضرق  واإقليم 
م�ضتوى  عند  ا�ضتقرت  قد  ال�ضلع  اأ�ضعار  اأن  ويبدو 

اأعلى  م�ضتويات  عند  تبقى  اأن  المتوقع  ومن  اأعلى 
التي  الفترة  في  عليها  كانت  التي  الم�ضتويات  من 
التقلب.  �ضديدة  الأ�ضواق  ظلت  بينما  الأزمة  �ضبقت 
نطاق  على  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  بالن�ضبة  وتتزايد 

على  المحتملة  واآثاره  الأ�ضواق  تقلب  اإ�ضكالية  العالم 
�ضتكون  اليقين،  عدم  تزايد  ظل  وفي  الغذائي.  الأمن 
ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  الراهنة  للحالة  ال�ضتجابات 

تحدث  التي  للتطورات  الأهمية  بالغ  محدداً  عاماًل 
على  المحتملة  وانعكا�ضاتها  الأ�ضواق  في  م�ضتقباًل 

الغذائي. الأمن 

ال�ستنتاجات
التي  العالم،  في  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأدت  لقد 
على  القت�ضادي  والنكما�س  المالية  الأزمة  اأعقبتها 

في  التغذية  ناق�ضي  عدد  دفع  اإلى  ككّل،  العالم  م�ضتوى 
 2008 �ضنتي  في  م�ضبوقة  غير  م�ضتويات  اإلى  العالم 

التغذية  ناق�ضي  عدد  اأن  اإلى  التقديرات  وت�ضير  و2009. 
اأ�ضعار  انخف�ضت  عندما   ،2010 �ضنة  في  انخف�س 

بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  م�ضتويات  من  الأغذية 

تتح�ضن.  العالمية  القت�ضادية  الأحوال  بداأت  وعندما 
مرتفعة  التغذية  نق�س  م�ضتويات  تظّل  ذلك،  ومع 

القت�ضاد  ب�ضاأن  القلق  زال  وما  التاريخية،  بالمقايي�س 
مركز  يحتل  العالمية  الزراعة  ب�ضاأن  وكذلك  العالمي 

ال�ضيا�ضات.  ب�ضاأن  الدولي  الأعمال  جدول  في  ال�ضدارة 
النقد  �ضندوق  اأ�ضار   ،2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  وفي 
ُقدمًا  يم�ضي  الكلي  القت�ضاد  "انتعا�س  اأن  اإلى  الدولي 

مخاطر  كانت  واإن  المتوقع،  النحو  على  عام  بوجه 
الدولي،  النقد  )�ضندوق  مرتفعة"  زالت  ما  هبوط  حدوث 

الرتفاع  اأدى  ذاته،  الوقت  وفي   .)1 �س  2010ب، 
يونيو/حزيران  من  اعتباراً  الحبوب  اأ�ضعار  في  المفاجئ 
المخاوف  اإثارة  اإلى   2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  حتى 

الغذائية. المواد  اأ�ضعار  ب�ضاأن  جديدة  اأزمة  حدوث  من 
الق�ضير  الأجل  في  المتوقعة  الحتمالت  كانت  واأيًا 

في  الغذائي  والأمن  والزراعة  القت�ضاد  اإلى  بالن�ضبة 
ذات  الم�ضتفادة  الدرو�س  من  عدداً  اأن  يبدو  العالم، 

نتيجة  تاأكد  قد  اأو  انبثق  قد  الأجل  الطويلة  النعكا�ضات 
الما�ضية.  القليلة  ال�ضنوات  �ضهدتها  التي  للتطورات 
الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  تجربتا  وّفرت  وقد 

الغذائي  الأمن  بقابلية  حادة  تذكرًة  المالية  والأزمة 
النظام  في  تحدث  التي  بال�ضدمات  للتاأثر  العالمي 
واأظهرت  العالمي  القت�ضاد  وفي  العالمي  الغذائي 

مقبول  غير  م�ضتوى  بها  يتدهور  اأن  يمكن  التي  ال�ضرعة 
مواجهة  في  العالم  في  الغذائي  الأمن  لنعدام  اأ�ضاًل 

اأمان  �ضبكات  وجود  اأهمية  هذا  اأبرز  وقد  الأحداث.  هذه 
عديمي  لحماية  مالئمة  اجتماعية  وبرامج  مالئمة 
هذا  من  ل�ضدمات  الفوري  الأثر  من  الغذائي  الأمن 

تعزيز  اإلى  والعاجلة  الما�ضة  الحاجة  وكذلك  القبيل، 
قدرتها  تح�ضين  واإلى  النامية  للبلدان  الإنتاجية  القدرة 

ال�ضدمات. مواجهة  في  ال�ضمود  على 

لقد �ضّلم الجتماع الم�ضترك غير العادي في ما بين الدورات 
الذي عقدته جماعة منظمة الأغذية والزراعة الحكومية 

الدولية المعنية بالحبوب وجماعة منظمة الأغذية والزراعة 
الحكومية الدولية المعنية بالأرّز في روما في 24 �ضبتمبر/

اأيلول 2010 باأّن الرتفاعات غير المتوقعة في الأ�ضعار 
وتقلب الأ�ضعار غير المتوقع هما من بين التهديدات 

الرئي�ضية لالأمن الغذائي. واأ�ضارت الجماعتان اإلى عدد من 
الأ�ضباب الجذرية التي يجب معالجتها:

O  الفتقار اإلى المعلومات الموثوقة والحديثة ب�ضاأن
عر�س المحا�ضيل والطلب عليها وتوافر اإمدادات 

متاحة للت�ضدير؛

O  ،عدم كفاية �ضفافية الأ�ضواق على جميع الم�ضتويات
بما في ذلك في ما يتعلق باأ�ضواق العقود الآجلة؛

O  تزايد الروابط مع الأ�ضواق الخارجية، ول �ضيما اأثر
الآجلة؛ العقود  اأ�ضواق  "الأمولة" على 

O  التغيرات غير المتوقعة الناجمة عن حالت الأمن
الغذائي الوطنية؛

O .عمليات ال�ضراء والتكدي�س الناجمة عن حالت الذعر

الم�ضدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2010ل.

14 الإطار 
تقّلب الأ�سعار وجماعتا منظمة الأغذية والزراعة الحكوميتان الدوليتان المعنيتان بالحبوب والأرّز
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على  ال�ضوء  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  �ضلطت  وقد 

والمقت�ضرة  القلق  اإلى  تدعو  التي  الم�ضائل  من  �ضل�ضلة 
ت�ضير  فاأوًل،  الزراعية.  والأ�ضواق  الزراعة  قطاع  على 

ومنظمة  والزراعة  الأغذية  منظمة  اإ�ضقاطات  اأحدث 
اأنه،  اإلى  القت�ضادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

اإلى  ب�ضرعة  الدولية  الأ�ضعار  انخفا�س  من  الرغم  على 
بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  بم�ضتويات  قيا�ضًا  ما  حد 
تظل  فاإنها  العالمية،  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء 

الأ�ضعار  اأن  ويبدو  الأزمة  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى 
الزراعة  وتواجه  كذلك.  �ضتبقى  الغذائية  للمواد  الأعلى 
الطلب  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما  الإنتاج،  تكاليف  ارتفاع 

النامية  الأقاليم  في  ب�ضرعة  تنمو  التي  البلدان  من 
لذلك،  ونتيجة  الحيوي.  الوقود  اإنتاج  زيادة  واإلى 
المقبل  العقد  خالل  الأ�ضعار  تزيد  اأن  المتوقع  من 
من  المتو�ضط،  في  اأعلى،  م�ضتويات  عند  تظل  واأن 

المن�ضرم.  العقد  في  بلغتها  قد  كانت  التي  الم�ضتويات 
زيادة  اإلى  بالحاجة  الآن  النطاق  وا�ضع  اعتراف  وثمة 
توليد  اأجل  من  كبيرة  زيادة  الزراعة  في  ال�ضتثمارات 

الناحية  من  لال�ضتدامة  قابلة  الإنتاجية  في  زيادات 
زيادة  مع  الإنتاج،  في  التو�ضع  اأجل  ومن  البيئية 

التخفيف  وفي  القت�ضادي  النمو  في  الزراعة  م�ضاهمة 
نف�ضه. الوقت  في  الفقر  وطاأة  من 

اإلى القلق هي ال�ضطراب الذي  وثمة م�ضاألة اأخرى تدعو 
حدث موؤخراً في الأ�ضواق الزراعية الدولية وخطر زيادة 

تقلب الأ�ضعار. ولقد كان تقلب الأ�ضعار دومًا �ضمة من 
�ضمات الأ�ضواق الزراعية؛ ولكن ثمة عدداً من التجاهات 

اأنه ُيبرز هذه الظاهرة. فتغير المناخ ربما كان يف�ضي  يبدو 
اإلى زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة واإلى ما ينجم 

عن ذلك من خطر تعرُّ�س الأ�ضواق الزراعية ل�ضدمات. كذلك 
اإنتاج الوقود الحيوي با�ضتخدام �ضلع زراعية  فاإن زيادة 

�ضيجعل الأ�ضواق الزراعية اأكثر اعتماداً على التطورات التي 
تحدث في اأ�ضواق الطاقة العالمية.

وثمة تهديد محدد "من فعل الإن�ضان" ُيحدق با�ضتقرار 
الأ�ضواق ويتمثل في عدم تن�ضيق ال�ضتجابات الوطنية على 
�ضعيد ال�ضيا�ضات لرتفاع اأ�ضعار الأغذية. وبالنظر اإلى اأن 
هذه التدابير نابعة ح�ضريًا من القلق ب�ضاأن الأمن الغذائي 
المحلي، مع اإيالء اعتبار محدود لتاأثيراتها على ال�ضركاء 

التجاريين، فاإنها قد توؤدي اإلى تفاقم تقلُّب الأ�ضواق الدولية 
واإلى تعري�س الأمن الغذائي العالمي للخطر.

الغذائية  لل�ضلع  الدولية  الأ�ضواق  اأهمية  اإلى  وبالنظر 
العالمية  وللجهود  العالمي  الغذائي  لالأمن  بالن�ضبة 

معالجة  اإلى  حاجة  ثمة  الفقر،  من  الحد  اإلى  الرامية 
العالمية  الزراعية  الأ�ضواق  في  الحوكمة  ق�ضايا 

وتجنب  الأ�ضعار  تقلب  لم�ضكلة  الت�ضدي  بهدف  وذلك 
في  المتمثلة  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  ال�ضتجابات 

وت�ضمل  عك�ضية.  بنتيجة  تاأتي  التي  الجار"  "اإفقار 
وزيادة  الأ�ضواق  تنظيم  تح�ضين  ال�ضرورية  الخطوات 

التوقيت  وح�ضنة  مح�ّضنة  اإح�ضاءات  ووجود  �ضفافيتها، 
مالئم  م�ضتوى  واإيجاد  الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضواق  عن 

تفي  اأمان  �ضبكات  وتوفير  الطوارئ،  مخزونات  من 
المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأبرزت  ولقد  ومالئمة.  بالغر�س 

موؤخراً،  حدثتا  اللتان  المالية  والأزمة  الغذائية 
ال�ضيا�ضات،  �ضعيد  على  المن�ضقة  غير  وال�ضتجابات 

العالمية  الأ�ضواق  ا�ضطراب  ب�ضاأن  الم�ضتمرة  والمخاوف 
منا�ضبة  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  الما�ضة  الحاجة  لالأغذية، 

الدولي. المجتمع  جانب  من 




