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كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية 
عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية 

عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

ما كان أثر األزمة العاملية ألسعار األغذية للفرتة 2006-2008 عىل األمن الغذايئ، وملاذا كانت   •
بعض البلدان واألقاليم قادرة أكرث من غريها عىل التكيف معها؟

ما الذي تكشفه لنا االتجاهات الجديدة يف ما يتعلق باستمرار ارتفاع وتقلب أسعار األغذية؟  •
هل توفر أسعار األغذية املرتفعة واملتقلبة للمزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية منافع   •

تساوي التكلفة؟ وما الذي ينبغي القيام به لتغيري هذا التوازن؟

ما هو الدور الذي تضطلع به السياسات التجارية واملخزونات االحتياطية يف الوقاية أو يف   •
التخفيف من تقلب األسعار عىل الصعيد املحيل؟

ما هي الخطوات التي ميكن أن تتخذها البلدان واملزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية    •
إلدارة مخاطر اإلنتاج والصدمات يف األسعار؟

كيف ميكن تصميم شبكات السالمة، والعمل بها  لحامية أصحاب الدخل املتدين من اآلثار   •
السلبية لتقلب أسعار األغذية؟

ما هي أنواع االستثامرات املطلوبة لضامن تزايد اإلنتاجية، واستدامة الزراعة وقدرتها عىل   •
املجابهة، وللتخفيف من انعدام األمن الغذايئ؟

يسلط تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2011 الضوء عىل اآلثار 

املتباينة التي خلفتها أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة 2006-2008 عىل مختلف 

البلدان وأوقعت أشد أرضارها بأفقر السكان. وبينام متكنت بعض البلدان 

الكربى من التعامل مع أسوأ ما متخضت عنه األزمة، فقد واجه السكان يف 

الكثري من البلدان الصغرية املعتمدة عىل الواردات زيادات كبرية يف األسعار 

ميكن، حتى ولو كانت مجرد زيادات مؤقتة، أن تؤثر تأثرياً دامئاً عىل قدرتهم 

عىل كسب العيش يف املستقبل وإمكانية إفالتهم من الفقر.

ويركز تقرير هذا العام عىل تكاليف تقلب أسعار األغذية واألخطار والفرص 

ات املناخية وازدياد تواتر صدمات  الناجمة عن ارتفاع أسعار األغذية. فالتغريُّ

األحوال الجوية، وازدياد الصالت بني أسواق الطاقة واألسواق الزراعية نتيجة 

الزدياد الطلب عىل الوقود الحيوي، وازدياد التوظيف املايل للسلع الغذائية 

والزراعية توحي كلها بأن تقلب األسعار سيظل مستمراً. ويبني التقرير آثار 

تقلب األسعار عىل األمن الغذايئ، ويعرض خيارات السياسات التي ميكن بها 

الحد من التقلبات عىل نحو يتسم بفعالية التكلفة، والتكيُّف معها عندما 

نة عن األسواق،  يتعذر تالفيها. وسوف يكون من املهم توفري معلومات محسَّ

وإنشاء شبكات أمان تراعى فيها الفوارق بني الجنسني وتصمم مسبقاً وميكن 

تنفيذها برسعة يف أوقات األزمات، واالستثامر يف الزراعة عىل األجل الطويل 

حتى تغدو أكرث إنتاجية وأقدر عىل تحمل الصدمات.

تقرير حالة إنعدام األمن الغذايئ يف العامل يزيد من الوعي بقضايا الجوع يف العامل، ويناقش األسباب 

التي  الجوع  تخفيض  أهداف  بلوغ  نحو  التقدم  مدى  ويرصد  التغذية،  وسوء  الجوع  وراء  الكامنة 

حددها مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 1996، ومؤمتر قمة األلفية. وهذا املطبوع يستهدف جمهوراً 

واسعاً، يشمل صانعي السياسات، واملنظامت الدولية، واملؤسسات األكادميية، وعامة الجمهور ممن 

لديهم اهتامم عام بالصالت بني األمن الغذايئ والتنمية البرشية واالقتصادية.
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كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

تشكل األزمتان الغذائية واالقتصادية اللتان شهدناهام يف السنوات 

األخرية تحدياً أمام الجهود التي نبذلها لبلوغ الهدف اإلمنايئ لأللفية 

املتعلق بخفض عدد الجياع إىل النصف بحلول عام 2015.  ويركز 

العامل عىل  الغذايئ يف  األمن  انعدام  حالة  تقرير  اإلصدار من  هذا 

مجموعة  جهود  تعاظمت  وقد  وارتفاعها.  األغذية  أسعار  تقلب 

إيجاد  يف  املركزية  املصارف  ومحافظي  املالية،   ووزراء  العرشين، 

طرق مجدية التكلفة لخفض تقلب األسعار، والتخفيف من آثاره يف 

التحليالت  من  أبعد  يف  التقرير  هذا  ويذهب  ذلك.  حال حدوث 

املتاحة من قبل  العاملية باستخدام مصادر املعلومات والدراسات 

الدروس  والستخالص  املحلية  األسواق  يف  وقع  ما  عىل  للوقوف 

املستفادة من أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة 2008-2006.

ات األسعار العاملية عىل  ويؤكد التقرير بشكل خاص أن أثر تغريُّ

بكل سياق  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الغذايئ والتغذية يف األرسة  األمن 

والسياسات  السلعة  نوع  عىل  يتوقف  األثر  وهذا  حدة.  عىل 

إىل  العاملية  األسواق  من  األسعار  انتقال  عىل  تؤثر  التي  الوطنية 

متيِّز  التي  واإلنتاجية  الدميوغرافية  والخصائص  املحلية،  األسواق 

مختلف األرس، ومجموعة من العوامل األخرى. ويوحي تنوع اآلثار 

داخل البلدان ويف ما بينها إىل الحاجة إىل تحسني البيانات والتحليل 

فالسياسات  أكرث فعالية.  تنفيذ سياسات  للحكومات  يتسنى  حتى 

الفضىل التي ميكن التنبؤ بها ال تساعد فحسب عىل الحد من اآلثار 

الجانبية غري املرغوبة عىل البلدان األخرى، بل ميكنها أيضا أن تحد 

يف الوقت ذاته من انعدام األمن الغذايئ وتقلبات األسعار املحلية 

يف مواطنها.

 

الرسائل الرئيسية

عىل  عميقة  آثار  يف  واالقتصادية  الغذائية  األزمات  تسببت 

أفريقيا.  الواردات، وخاصة يف  املعتمدة عىل  الصغرية  البلدان 

خالل  من  األزمة  عن  أسواقها  عزل  من  البلدان  بعض  متكنت 

طريق  عن  مستهلكيها  وحامية  التقييدية  التجارة  سياسات 

شبكات األمان، غري أن القيود املفروضة عىل التجارة أدت إىل 

زيادة األسعار وتقلبها يف األسواق الدولية.

سوف  األغذية.  أسعار  وتقلب  ارتفاع  يستمر  أن  املرجح  من 

يزداد الطلب من املستهلكني يف االقتصادات الرسيعة النمو يف ظل 

استمرار الزيادة السكانية، وسوف تؤدي أي توسعات أخرى يف إنتاج 

الوقود الحيوي إىل فرض ضغوط إضافية عىل نظام األغذية. وتوجد 

يف جانب العرض تحديات بسبب املوارد الطبيعية املتزايدة شحاً 

بعض  غالت  منو  معدل  انخفاض  عن  فضالً  األقاليم،  بعض  يف 

قوة  الزدياد  نتيجة  األغذية  أسعار  تقلب  يزداد  وقد  السلع. 

وترية  وازدياد  الطاقة  وأسواق  الزراعية  األسواق  بني  الصالت 

الصدمات الناجمة عن تغري األحوال الجوية. 

الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  املزارعني  تعرض  يزداد 

واملستهلكني الفقراء للفقر بسبب تقلب األسعار. بالنظر إىل أن 

وميزانية  املزارعني  دخل  من  كبري  بجزء  يستأثر  الغذاء 

ات الكبرية يف األسعار تنطوي عىل  املستهلكني الفقراء، فإن التغريُّ

آثار كبرية عىل الدخل الحقيقي. وبالتايل، فإن ارتفاع األسعار ولو 

بالنسبة  انخفاضها  أو  للمستهلكني  بالنسبة  قصرية  لفرتات 

مثل  اإلنتاجية،  أصولهم  بيع  إىل  يدفعهم  أن  ميكن  للمزارعني 

يفيض  أن  وميكن  منخفضة  بأسعار  الحيوانية،  والرثوة  األرايض 

ذلك          إىل  وباإلضافة  الفقر.  رشاك  يف  الوقوع  إىل  بالتايل  ذلك 

ال يستثمر املزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية عىل األرجح 

ات  يف تدابري لرفع مستوى إنتاجيتهم عندما يتعذر التنبؤ بتغريُّ

األسعار.

ات الكبرية يف األسعار عىل األجل القصري أن تنطوي  ميكن للتغريُّ

ات التي تطرأ  عىل آثار طويلة األجل عىل التنمية. ميكن للتغريُّ

عىل الدخل بسبب تأرجح األسعار أن تخفض استهالك األطفال 

حياة  من  األوىل  األلف  األيام  يف  الرئيسية  الغذائية  للعنارص 

الطفل منذ بدء تكوينه، مام يفيض إىل تقليص دائم يف قدرته 

عىل كسب الدخل ويزيد احتامالت وقوعهم فريسة للفقر يف 

املستقبل، وبالتايل تباطؤ عجلة التنمية االقتصادية. 

ارتفاع  بسبب  القصري  األجل  يف  الغذايئ  األمن  انعدام  يزداد 

الذين  أسعار األغذية. املستفيد األول من ذلك هم املزارعون 

ميكنهم الحصول عىل ما يكفيهم من األرايض واملوارد األخرى، 

إنتاجهم.  يفوق  ما  األغذية  من  الفقراء  أفقر  سيشرتي  بينام 

أرضار  من  األغذية  أسعار  ارتفاع  اليه  يؤدي  ما  إىل  وباإلضافة 

فقراء  من  بالكثري  أيضاً  يرض  فإنه  الحرضية  املناطق  بفقراء 

الريف الذين هم عادة مشرتون صافون للغذاء. وتوحي هذه 

البيانات  تحسني  إىل  بالحاجة  البلدان  داخل  املتنوعة  اآلثار 

وتحليل السياسات.

الطويل  االستثامر  زيادة  عىل  األغذية  أسعار  ارتفاع  يشجع 

تحسني  يف  بالتايل  يسهم  أن  وميكن  الزراعة،  قطاع  يف  األجل 

األغذية  أسعار  شهدت  األطول.  األجل  عىل  الغذايئ  األمن 

الغذاء  أزمة  خالل  البلدان  معظم  يف  هائلة  زيادات  املحلية 

أو  التجزئة  2006-2008 سواء عىل مستوى  الفرتة  العاملية يف 

عىل مستوى باب املزرعة. وبالرغم من ارتفاع أسعار األسمدة، 

فقد أفىض ذلك إىل استجابة قوية من جانب العرض يف الكثري 

انطالقاً  الزراعة  البلدان. ومن األسايس زيادة االستثامر يف  من 

يف  مبا  العرض،  جانب  من  األجل  القصرية  االستجابة  تلك  من 

الحيازات  أصحاب  تستهدف  التي  املبادرات  توسيع  ذلك 

مبادرة  قبيل  من  األسواق،  دخول  عىل  وتساعدهم  الصغرية 

الرشاء من أجل التقدم.

عىل  الغذايئ  األمن  انعدام  من  للحد  حاسمة  األمان  شبكات 

الطويل.  األجل  عىل  للتنمية  األساس  وإرساء  القصري  األجل 

هة مسبقاً وبالتشاور  يجب تصميم آليات شبكات األمان املوجَّ

مع السكان األشد ضعفاً حتى ميكن الحد بفعالية من العواقب 

السلبية لتقلب األسعار.

اإلنتاجية  تحسني  عىل  تعتمد  التي  الغذايئ  األمن  إسرتاتيجية 

عموماً  واالنفتاح  بالسياسات  التنبؤ  إمكانية  وزيادة  الزراعية 

األخرى.  االسرتاتيجيات  من  أكرث  فعالة  ستكون  التجارة  عىل 

من  املحلية  األسعار  حامية  التقييدية  التجارة  لسياسات  ميكن 

تقلبات األسواق العاملية، ولكن هذه السياسات ميكن أن تفيض 

أيضاً إىل زيادة تقلب األسعار املحلية نتيجة للصدمات من ناحية 

املعروض املحيل، خصوصا عندما تكون السياسات الحكومية غري 

مستقرة ويتعذر التنبؤ بها. وميكن الحد من تقلب األسعار بشكل 

عام من خالل سياسات حكومية ميكن التنبؤ بها بشكل أفضل 

وتعزز مشاركة القطاع الخاص يف التجارة.

األمن  لتحقيق  األهمية  حاسم  يظل  الزراعة  يف  االستثامر 

فعالية  أن  ذلك،  مثال  الطويل.  األجل  عىل  املستدام  الغذايئ 

خالل  من  البذور  وتطوير  املامرسات  وتحسني  الري  تكلفة 

يواجهها  التي  اإلنتاج  يقلل مخاطر  أن  الزراعية ميكن  البحوث 

املزارعون، وبخاصة أصحاب الحيازات الصغرية، ويحد من تقلب 

من  األكرب  الجانب  الخاص  االستثامر  يشكل  وسوف  األسعار. 

االستثامر املطلوب، أما االستثامر العام فله دور محفز يف توفري 

السلع العامة التي لن يوفرها القطاع الخاص. والبد أن تراعي 

املنتفعني  الحاليني  املستعملني  حقوق  االستثامرات  هذه 

باألرايض واملوارد األخرى املتصلة بها. 
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تكلفة الغذاء انخفضت منذ مطلع ستينات القرن املايض حتى عام 2002 فيام 
عدا ذروة بلغتها يف مطلع سبعينات القرن املايض ثم أخذت يف االرتفاع منذ 

ذلك الحني

والزراعة. األغذية  منظمة  املصدر: 

األسعار املحلية لألرز والقمح والذرة ازدادت زيادة كبرية خالل األزمة

100)املؤرشِّ (2004-2002 = 100)  = 2007 الثاين  املؤرش (يناير/كانون 

لقمحاألرز الذرةا

والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  األوّلية:  البيانات  مصدر 
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كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

تشكل األزمتان الغذائية واالقتصادية اللتان شهدناهام يف السنوات 

األخرية تحدياً أمام الجهود التي نبذلها لبلوغ الهدف اإلمنايئ لأللفية 

املتعلق بخفض عدد الجياع إىل النصف بحلول عام 2015.  ويركز 

العامل عىل  الغذايئ يف  األمن  انعدام  حالة  تقرير  اإلصدار من  هذا 

مجموعة  جهود  تعاظمت  وقد  وارتفاعها.  األغذية  أسعار  تقلب 

إيجاد  يف  املركزية  املصارف  ومحافظي  املالية،   ووزراء  العرشين، 

طرق مجدية التكلفة لخفض تقلب األسعار، والتخفيف من آثاره يف 

التحليالت  من  أبعد  يف  التقرير  هذا  ويذهب  ذلك.  حال حدوث 

املتاحة من قبل  العاملية باستخدام مصادر املعلومات والدراسات 

الدروس  والستخالص  املحلية  األسواق  يف  وقع  ما  عىل  للوقوف 

املستفادة من أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة 2008-2006.

ات األسعار العاملية عىل  ويؤكد التقرير بشكل خاص أن أثر تغريُّ

بكل سياق  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الغذايئ والتغذية يف األرسة  األمن 

والسياسات  السلعة  نوع  عىل  يتوقف  األثر  وهذا  حدة.  عىل 

إىل  العاملية  األسواق  من  األسعار  انتقال  عىل  تؤثر  التي  الوطنية 

متيِّز  التي  واإلنتاجية  الدميوغرافية  والخصائص  املحلية،  األسواق 

مختلف األرس، ومجموعة من العوامل األخرى. ويوحي تنوع اآلثار 

داخل البلدان ويف ما بينها إىل الحاجة إىل تحسني البيانات والتحليل 

فالسياسات  أكرث فعالية.  تنفيذ سياسات  للحكومات  يتسنى  حتى 

الفضىل التي ميكن التنبؤ بها ال تساعد فحسب عىل الحد من اآلثار 

الجانبية غري املرغوبة عىل البلدان األخرى، بل ميكنها أيضا أن تحد 

يف الوقت ذاته من انعدام األمن الغذايئ وتقلبات األسعار املحلية 

يف مواطنها.

 

الرسائل الرئيسية

عىل  عميقة  آثار  يف  واالقتصادية  الغذائية  األزمات  تسببت 

أفريقيا.  الواردات، وخاصة يف  املعتمدة عىل  الصغرية  البلدان 

خالل  من  األزمة  عن  أسواقها  عزل  من  البلدان  بعض  متكنت 

طريق  عن  مستهلكيها  وحامية  التقييدية  التجارة  سياسات 

شبكات األمان، غري أن القيود املفروضة عىل التجارة أدت إىل 

زيادة األسعار وتقلبها يف األسواق الدولية.

سوف  األغذية.  أسعار  وتقلب  ارتفاع  يستمر  أن  املرجح  من 

يزداد الطلب من املستهلكني يف االقتصادات الرسيعة النمو يف ظل 

استمرار الزيادة السكانية، وسوف تؤدي أي توسعات أخرى يف إنتاج 

الوقود الحيوي إىل فرض ضغوط إضافية عىل نظام األغذية. وتوجد 

يف جانب العرض تحديات بسبب املوارد الطبيعية املتزايدة شحاً 

بعض  غالت  منو  معدل  انخفاض  عن  فضالً  األقاليم،  بعض  يف 

قوة  الزدياد  نتيجة  األغذية  أسعار  تقلب  يزداد  وقد  السلع. 

وترية  وازدياد  الطاقة  وأسواق  الزراعية  األسواق  بني  الصالت 

الصدمات الناجمة عن تغري األحوال الجوية. 

الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  املزارعني  تعرض  يزداد 

واملستهلكني الفقراء للفقر بسبب تقلب األسعار. بالنظر إىل أن 

وميزانية  املزارعني  دخل  من  كبري  بجزء  يستأثر  الغذاء 

ات الكبرية يف األسعار تنطوي عىل  املستهلكني الفقراء، فإن التغريُّ

آثار كبرية عىل الدخل الحقيقي. وبالتايل، فإن ارتفاع األسعار ولو 

بالنسبة  انخفاضها  أو  للمستهلكني  بالنسبة  قصرية  لفرتات 

مثل  اإلنتاجية،  أصولهم  بيع  إىل  يدفعهم  أن  ميكن  للمزارعني 

يفيض  أن  وميكن  منخفضة  بأسعار  الحيوانية،  والرثوة  األرايض 

ذلك          إىل  وباإلضافة  الفقر.  رشاك  يف  الوقوع  إىل  بالتايل  ذلك 

ال يستثمر املزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية عىل األرجح 

ات  يف تدابري لرفع مستوى إنتاجيتهم عندما يتعذر التنبؤ بتغريُّ

األسعار.

ات الكبرية يف األسعار عىل األجل القصري أن تنطوي  ميكن للتغريُّ

ات التي تطرأ  عىل آثار طويلة األجل عىل التنمية. ميكن للتغريُّ

عىل الدخل بسبب تأرجح األسعار أن تخفض استهالك األطفال 

حياة  من  األوىل  األلف  األيام  يف  الرئيسية  الغذائية  للعنارص 

الطفل منذ بدء تكوينه، مام يفيض إىل تقليص دائم يف قدرته 

عىل كسب الدخل ويزيد احتامالت وقوعهم فريسة للفقر يف 

املستقبل، وبالتايل تباطؤ عجلة التنمية االقتصادية. 

ارتفاع  بسبب  القصري  األجل  يف  الغذايئ  األمن  انعدام  يزداد 

الذين  أسعار األغذية. املستفيد األول من ذلك هم املزارعون 

ميكنهم الحصول عىل ما يكفيهم من األرايض واملوارد األخرى، 

إنتاجهم.  يفوق  ما  األغذية  من  الفقراء  أفقر  سيشرتي  بينام 

أرضار  من  األغذية  أسعار  ارتفاع  اليه  يؤدي  ما  إىل  وباإلضافة 

فقراء  من  بالكثري  أيضاً  يرض  فإنه  الحرضية  املناطق  بفقراء 

الريف الذين هم عادة مشرتون صافون للغذاء. وتوحي هذه 

البيانات  تحسني  إىل  بالحاجة  البلدان  داخل  املتنوعة  اآلثار 

وتحليل السياسات.

الطويل  االستثامر  زيادة  عىل  األغذية  أسعار  ارتفاع  يشجع 

تحسني  يف  بالتايل  يسهم  أن  وميكن  الزراعة،  قطاع  يف  األجل 

األغذية  أسعار  شهدت  األطول.  األجل  عىل  الغذايئ  األمن 

الغذاء  أزمة  خالل  البلدان  معظم  يف  هائلة  زيادات  املحلية 

أو  التجزئة  2006-2008 سواء عىل مستوى  الفرتة  العاملية يف 

عىل مستوى باب املزرعة. وبالرغم من ارتفاع أسعار األسمدة، 

فقد أفىض ذلك إىل استجابة قوية من جانب العرض يف الكثري 

انطالقاً  الزراعة  البلدان. ومن األسايس زيادة االستثامر يف  من 

يف  مبا  العرض،  جانب  من  األجل  القصرية  االستجابة  تلك  من 

الحيازات  أصحاب  تستهدف  التي  املبادرات  توسيع  ذلك 

مبادرة  قبيل  من  األسواق،  دخول  عىل  وتساعدهم  الصغرية 

الرشاء من أجل التقدم.

عىل  الغذايئ  األمن  انعدام  من  للحد  حاسمة  األمان  شبكات 

الطويل.  األجل  عىل  للتنمية  األساس  وإرساء  القصري  األجل 

هة مسبقاً وبالتشاور  يجب تصميم آليات شبكات األمان املوجَّ

مع السكان األشد ضعفاً حتى ميكن الحد بفعالية من العواقب 

السلبية لتقلب األسعار.

اإلنتاجية  تحسني  عىل  تعتمد  التي  الغذايئ  األمن  إسرتاتيجية 

عموماً  واالنفتاح  بالسياسات  التنبؤ  إمكانية  وزيادة  الزراعية 

األخرى.  االسرتاتيجيات  من  أكرث  فعالة  ستكون  التجارة  عىل 

من  املحلية  األسعار  حامية  التقييدية  التجارة  لسياسات  ميكن 

تقلبات األسواق العاملية، ولكن هذه السياسات ميكن أن تفيض 

أيضاً إىل زيادة تقلب األسعار املحلية نتيجة للصدمات من ناحية 

املعروض املحيل، خصوصا عندما تكون السياسات الحكومية غري 

مستقرة ويتعذر التنبؤ بها. وميكن الحد من تقلب األسعار بشكل 

عام من خالل سياسات حكومية ميكن التنبؤ بها بشكل أفضل 

وتعزز مشاركة القطاع الخاص يف التجارة.

األمن  لتحقيق  األهمية  حاسم  يظل  الزراعة  يف  االستثامر 

فعالية  أن  ذلك،  مثال  الطويل.  األجل  عىل  املستدام  الغذايئ 

خالل  من  البذور  وتطوير  املامرسات  وتحسني  الري  تكلفة 

يواجهها  التي  اإلنتاج  يقلل مخاطر  أن  الزراعية ميكن  البحوث 

املزارعون، وبخاصة أصحاب الحيازات الصغرية، ويحد من تقلب 

من  األكرب  الجانب  الخاص  االستثامر  يشكل  وسوف  األسعار. 

االستثامر املطلوب، أما االستثامر العام فله دور محفز يف توفري 

السلع العامة التي لن يوفرها القطاع الخاص. والبد أن تراعي 

املنتفعني  الحاليني  املستعملني  حقوق  االستثامرات  هذه 

باألرايض واملوارد األخرى املتصلة بها. 
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تكلفة الغذاء انخفضت منذ مطلع ستينات القرن املايض حتى عام 2002 فيام 
عدا ذروة بلغتها يف مطلع سبعينات القرن املايض ثم أخذت يف االرتفاع منذ 

ذلك الحني

والزراعة. األغذية  منظمة  املصدر: 

األسعار املحلية لألرز والقمح والذرة ازدادت زيادة كبرية خالل األزمة

100)املؤرشِّ (2004-2002 = 100)  = 2007 الثاين  املؤرش (يناير/كانون 

لقمحاألرز الذرةا

والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  األوّلية:  البيانات  مصدر 
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كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية 
عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية 

عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذايئ؟

ما كان أثر األزمة العاملية ألسعار األغذية للفرتة 2006-2008 عىل األمن الغذايئ، وملاذا كانت   •
بعض البلدان واألقاليم قادرة أكرث من غريها عىل التكيف معها؟

ما الذي تكشفه لنا االتجاهات الجديدة يف ما يتعلق باستمرار ارتفاع وتقلب أسعار األغذية؟  •
هل توفر أسعار األغذية املرتفعة واملتقلبة للمزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية منافع   •

تساوي التكلفة؟ وما الذي ينبغي القيام به لتغيري هذا التوازن؟

ما هو الدور الذي تضطلع به السياسات التجارية واملخزونات االحتياطية يف الوقاية أو يف   •
التخفيف من تقلب األسعار عىل الصعيد املحيل؟

ما هي الخطوات التي ميكن أن تتخذها البلدان واملزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية    •
إلدارة مخاطر اإلنتاج والصدمات يف األسعار؟

كيف ميكن تصميم شبكات السالمة، والعمل بها  لحامية أصحاب الدخل املتدين من اآلثار   •
السلبية لتقلب أسعار األغذية؟

ما هي أنواع االستثامرات املطلوبة لضامن تزايد اإلنتاجية، واستدامة الزراعة وقدرتها عىل   •
املجابهة، وللتخفيف من انعدام األمن الغذايئ؟

يسلط تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2011 الضوء عىل اآلثار 

املتباينة التي خلفتها أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة 2006-2008 عىل مختلف 

البلدان وأوقعت أشد أرضارها بأفقر السكان. وبينام متكنت بعض البلدان 

الكربى من التعامل مع أسوأ ما متخضت عنه األزمة، فقد واجه السكان يف 

الكثري من البلدان الصغرية املعتمدة عىل الواردات زيادات كبرية يف األسعار 

ميكن، حتى ولو كانت مجرد زيادات مؤقتة، أن تؤثر تأثرياً دامئاً عىل قدرتهم 

عىل كسب العيش يف املستقبل وإمكانية إفالتهم من الفقر.

ويركز تقرير هذا العام عىل تكاليف تقلب أسعار األغذية واألخطار والفرص 

ات املناخية وازدياد تواتر صدمات  الناجمة عن ارتفاع أسعار األغذية. فالتغريُّ

األحوال الجوية، وازدياد الصالت بني أسواق الطاقة واألسواق الزراعية نتيجة 

الزدياد الطلب عىل الوقود الحيوي، وازدياد التوظيف املايل للسلع الغذائية 

والزراعية توحي كلها بأن تقلب األسعار سيظل مستمراً. ويبني التقرير آثار 

تقلب األسعار عىل األمن الغذايئ، ويعرض خيارات السياسات التي ميكن بها 

الحد من التقلبات عىل نحو يتسم بفعالية التكلفة، والتكيُّف معها عندما 

نة عن األسواق،  يتعذر تالفيها. وسوف يكون من املهم توفري معلومات محسَّ

وإنشاء شبكات أمان تراعى فيها الفوارق بني الجنسني وتصمم مسبقاً وميكن 

تنفيذها برسعة يف أوقات األزمات، واالستثامر يف الزراعة عىل األجل الطويل 

حتى تغدو أكرث إنتاجية وأقدر عىل تحمل الصدمات.

تقرير حالة إنعدام األمن الغذايئ يف العامل يزيد من الوعي بقضايا الجوع يف العامل، ويناقش األسباب 

التي  الجوع  تخفيض  أهداف  بلوغ  نحو  التقدم  مدى  ويرصد  التغذية،  وسوء  الجوع  وراء  الكامنة 

حددها مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 1996، ومؤمتر قمة األلفية. وهذا املطبوع يستهدف جمهوراً 

واسعاً، يشمل صانعي السياسات، واملنظامت الدولية، واملؤسسات األكادميية، وعامة الجمهور ممن 

لديهم اهتامم عام بالصالت بني األمن الغذايئ والتنمية البرشية واالقتصادية.

يتوافر أيضا باللغات: اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية

SOFI@fao.org :ملزيد من املعلومات

   FAO-Newsroom@fao.org :العالقات مع وسائل اإلعالم

www.fao.org/icatalog/inter-e.htm :كتالوج مطبوعات املنظمة
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