
2
0
0
ارتفاع اأ�سعار الأغذية والأزمة الغذائية – التجارب والدرو�س امل�ستفادة9



الر�سائل الرئي�سية

 
يف يونيو/حزيران 2008، بلغت اأ�ضعار الأغذية الأ�ضا�ضية يف الأ�ضواق الدولية اأعلى م�ضتويات 

لها يف غ�ضون 30 عامًا، حيث هدَّدت الأمن الغذائي للفقراء يف جميع اأنحاء العامل. ويف 

عامي 2007 و 2008، اأدى ارتفاع اأ�ضعار الأغذية ب�ضفة رئي�ضية اإىل دفع عدد اإ�ضايف من 

الب�س يبلغ 115 مليونًا اإىل اجلوع املزمن.

 
منذ ذلك احلني، انخف�ضت الأ�ضعار وزادت انخفا�ضًا ب�ضبب الأزمة املالية، والركود العاملي 

النا�ضئ، وانخفا�ض اأ�ضعار النفط، وارتفاع قيمة الدولر الأمريكي. اإل اأنها ما زالت مرتفعة 

باملقايي�ض التاريخية الأخرية، وما زالت امل�ضاكل الهيكلية الكامنة وراء تعرُّ�ض البلدان 

النامية لزيادات الأ�ضعار الدولية قائمة.

 
�ضاهمت عوامل كثرية يف الزيادة الهائلة يف اأ�ضعار الأغذية العاملية، ولكن الطلبات اجلديدة 

على الوقود احليوي واأ�ضعار النفط القيا�ضية كانت هي القوى املحركة الرئي�ضية التي جعلت 

بع�ض املحللني يت�ضاءلون عما اإذا كانت ال�ضلت اجلديدة بني اأ�ضواق الأغذية والطاقة قد 

اأنهت الجتاه الهبوطي الذي دام طويًل يف الأ�ضعار احلقيقية لل�ضلع الزراعية.

 
لقد ات�ضح اأن ارتفاع اأ�ضعار املنتجات مل ي�ضكل فر�ضة بالن�ضبة للمزارعني يف البلدان النامية. 

فهم مل يغتنموا تلك الفر�ضة لي�ضتثمروا ويزيدوا من اإنتاجهم واإنتاجيتهم، وذلك لأنهم مل 

ي�ضتفيدوا من ارتفاع الأ�ضعار، وكان ح�ضولهم على املدخلت باأ�ضعار معقولة حمدوداً، 

والتكنولوجيا املتاحة لهم غري كافية، ف�ضًل عن الفتقار اإىل البنى الأ�ضا�ضية واملوؤ�ض�ضات 

ال�سورية، يف حني اأن بع�ض ال�ضتجابات على �ضعيد ال�ضيا�ضات )مثل �ضوابط الأ�ضعار 

والتخفي�ضات اجلمركية( قللت يف الواقع من احلوافز.

 
ينبغي حتقيق التوازن بني احلاجة اإىل حماية امل�ضتهلكني من اأ�ضعار الأغذية املرتفعة 

والإبقاء على حوافز من اأجل ال�ضتثمار يف زيادة الإنتاجية وال�ضتجابة على �ضعيد العر�ض. 

ويلزم اأن تكون التدابري املتخذة على �ضعيد ال�ضيا�ضات موجهة لل�ضتثمار الزراعي واإيجابية 

ول ت�ضبب ت�ضويهًا.

 
حتتاج بلدان نامية كثرية اإىل دعم دويل للتغلب على املعوقات املتعلقة بامليزانية ولتحديد 

ال�ضيا�ضات امللئمة وتنفيذها. ومن اللزم اأي�ضًا اأن تنظر البلدان املتقدمة يف اآثار �ضيا�ضاتها 

املتعلقة بالزراعة والتجارة والطاقة على اأ�ضعار الأغذية وتوافرها على ال�ضعيد الدويل.
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في الن�سف الثاني من عام 2006، بداأت 

الغذائية  ال�سلع  العالمية لمعظم  الأ�سعار 

الرئي�سية في الرتفاع. وبحلول الن�سف الأول 

من عام 2008، كانت الأ�سعار الدولية للحبوب 

بالدولر الأمريكي قد بلغت اأعلى م�ستويات 

لها في ما يقرب من 30 عامًا، حيث هددت 

الأمن الغذائي للفقراء في جميع اأنحاء العالم 

واأثارت قلقًا دوليًا وا�سع النطاق ب�ساأن اأزمة 

غذائية عالمية بادية. وبينما �سهد الن�سف 

الثاني من عام 2008 انخفا�سًا �سريعًا في 

الأ�سعار الدولية لالأغذية، مع انهيار اأ�سعار 

النفط وما اأدت اإليه الأزمة المالية والركود 

العالمي من انخفا�ض في الطلب، بقيت الأ�سعار 

اأعلى كثيراً من الم�ستويات التي �سوهدت في 

ال�سنوات الأخيرة، ومن المتوقع اأن تبقى كذلك. 

وما زال م�ستهلكون فقراء كثيرون يواجهون 

الأ�سعار المرتفعة لالأغذية، اأو الأ�سعار الآخذة 

في الرتفاع. وعالوة على ذلك، بينما قد تكون 

الأ�سعار الدولية لالأغذية قد انخف�ست، ظل 

الكثير من ظروف العر�ض وال�سوق المناوئة 

دون تغيير. ولم يكن النخفا�ض في الأ�سعار 

ناجمًا عن اأي تو�سع وا�سع النطاق في مدى 

توافر الأغذية. ففي معظم البلدان النامية، لم 

تكن هناك ا�ستجابة اإيجابية على �سعيد العر�ض 

لرتفاع اأ�سعار الأغذية. ولذا، فقد حان الوقت 

ل�ستعرا�ض ما حدث و�سبب حدوثه، والنظر في 

الدرو�ض )ل �سيما المتعلقة بال�سيا�سات( التي 

ا�ستخال�سها. يمكن 

ومع اأن الحقائق العامة لحادثة "الرتفاع 

الحاد في اأ�سعار الأغذية" قد تكون معروفة 

جيداً، تظل هناك ت�ساوؤلت ب�ساأن الأهمية 

اأنها ال�سبب  اُعتبر  الن�سبية لمختلف العوامل التي 

في ذلك الرتفاع، وما اإذا كانت التطورات 

الجديدة قد اأدت اإلى تغيُّر جوهري في �سلوك 

ع اأن تكون  ال�سوق، وما اإذا كان من الممكن توقُّ

الأ�سعار المرتفعة هي القاعدة من الآن ف�ساعداً. 

وتتوقف الكيفية التي ينبغي اأن ت�ستجيب بها 

الحكومات والمجتمع الدولي على الأجوبة 

على هذه الت�ساوؤلت. وعالوة على ذلك، بينما 

�سيطرت الزيادات الهائلة في الأ�سعار ومحنة 

الم�ستهلكين الفقراء على اهتمام و�سائل الإعالم 

العالمية، فاإن تاأثيرها على المنتجين الزراعيين 

الفقراء نال اهتمامًا اأقل بكثير. ففي اأعقاب 

انخفا�ض اأ�سعار المنتجات الزراعية الذي دام 

�سنوات، كان ينبغي اأن تكون الأ�سعار المرتفعة 

الفقراء لتح�سين دخلهم،  فر�سة للمنتجين 

وحافزا لزيادة اإنتاجهم ل�سالح الجميع. فما هو 

ال�سبب في اأن الأمر لم يكن كذلك في ما يبدو؟ 

وتقرير حالة اأ�سواق ال�سلع الزراعية 2009 

يبداأ با�ستعرا�ض لطبيعة الزيادات في الأ�سعار 

في الأ�سواق العالمية، وكيف اأدى ذلك اإلى 

زيادة حادة في اأ�سعار الأغذية بالن�سبة لفرادى 

الم�ستهلكين والمنتجين الزراعيين. وقد كانت 

اأ�سعار ال�سلع الزراعية �سديدة التباين دائمًا، 

ولكنها كانت تدور حول اتجاه هبوطي طويل 

الأجل. بيد اأن بع�ض المعلقين والمحللين راأوا اأن 

ع  ثمة عوامل جديدة تتفاعل الآن، ل �سيما التو�سُّ

في اإنتاج الوقود الحيوي، وتعني اأن اأ�سعار 

الأغذية لن تعود اإلى اتجاهها التاريخي. وحتى 

الآن، ل تعتبر الأدلة المتاحة حا�سمة بالرغم 

من اأن بع�ض الأمور الأ�سا�سية ب�ساأن الأ�سواق قد 

ت�سير فعاًل اإلى نهاية ما ي�سمى "الغذاء الرخي�ض". 

ويرد في ما يلي مزيد من البحث التف�سيلي لتلك 

ال�سمات وكيفية تاأثيرها على اأ�سعار الأغذية.

وقد تركز الهتمام بوجه خا�ض على مدى 

اإمكانية اأن تكون التف�سيرات المختلفة – الطلب 

على الوقود الحيوي، واأ�سعار النفط القيا�سية، 

وتزايد الطلب على الأغذية نتيجة للنمو 

القت�سادي ال�سريع في ال�سين والهند – هي وراء 

الت�سخم المفاجئ في اأ�سعار الأغذية الذي �سهدته 

مختلف اأنحاء العالم، وتركز اأي�سا على الدور الذي 

كة لالأ�سواق، مثل 
ّ
قامت به القوى التقليدية المحر

انخفا�ض م�ستويات المخزونات اأو حدوث حالت 

نق�ض في العر�ض نتيجة للطق�ض. وترد اأي�سًا 

مناق�سة لم�ساألة ما اإذا كان الو�سع يتفاقم بفعل 

تدفقات اأموال الم�ساربة اإلى الداخل اأو التدابير 

على �سعيد ال�سيا�سات التي تتخذها الحكومات. 

وعمليًا، بينما كان للطلب على الوقود الحيوي 

ولرتفاع اأ�سعار النفط التاأثير الرئي�سي كما يقال، 

فاإن هذه العوامل لعبت جميعها دوراً ما وتفاعلت 

لُتنتج القفزة في اأ�سعار الأغذية. ومن المرجح اأن 

يكون للعديد من هذه العوامل تاأثير م�ستمر، ومن 

ثم لي�ض من المرجح اأن تعود اأ�سعار الأغذية اإلى 

م�ستوياتها ال�سابقة في الأجل الق�سير.

معلومات عن هذا التقرير
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ع تقرير حالة اأ�سواق ال�سلع الزراعية  ويجمِّ

2009 اأدلة ب�ساأن تاأثيرات ارتفاع اأ�سعار 

الأغذية. والتاأثير ال�سلبي لرتفاع اأ�سعار الأغذية 

بالن�سبة لالأمن الغذائي يبلغ اأكبر درجاته في 

اأو�ساط الم�ستهلكين الفقراء في البلدان النامية، 

ومن بينهم كثيرون من فقراء الريف. ويعد 

الكثير من البلدان النامية واأقل البلدان نمواً من 

البلدان الم�ستوردة لالأغذية التي �سهدت زيادة 

في فواتير وارداتها الغذائية ال�سنوية، بلغت اأكثر 

من ال�سعف منذ عام 2000. وقد كان و�سعها 

اأي�سًا  محفوفًا بالمخاطر حيثما كانت تعتمد 

د )الذي كانت اأ�سعاره قيا�سية 
ّ
على النفط الم�ستور

اأي�سًا( وحيثما كانت لديها م�ستويات مرتفعة 

من نق�ض التغذية. اأما على الجانب الإيجابي، 

فاإن الأ�سعار الأعلى لالأغذية ينبغي اأن تمّكن 

المنتجين من ال�ستثمار في زيادة الإنتاجية 

والإنتاج. ومع ذلك، كما ي�سرح تقرير حالة 

اأ�سواق ال�سلع الزراعية 2009، فاإن م�ساألة ما اإذا 

كان من الممكن تحويل ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

اإلى فر�سة للمنتجين في البلدان النامية هي 

م�ساألة تتوقف على قدرتهم على ال�ستجابة. 

وهذا اأمر غير م�سمون على الإطالق. فاأ�سعار 

المدخالت الرئي�سية مثل الطاقة والأ�سمدة زادت 

بموازاة اأ�سعار المنتجات، وب�سرعة اأكبر في 

بع�ض الأحيان، ومن ثم فقد اعترى ال�سعف 

فعال الحافز اإلى اإنتاج المزيد. وعالوة على ذلك، 

فاإن القدرة على اإنتاج المزيد هي قدرة محدودة 

في ما يتعلق باأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة في 

التكنولوجيا  الذين ي�ستخدمون  النامية  البلدان 

البدائية ويكون ح�سولهم على المدخالت 

محدوداً. ول يبدو اأن ارتفاع اأ�سعار الأغذية اأدى 

اإلى اأي ا�ستجابة كبيرة على �سعيد العر�ض من 

جانب الغالبية ال�ساحقة من منتجي البلدان 

النامية.

اإنتاج  وكيفية م�ساعدة المنتجين على 

المزيد هي م�سكلة على �سعيد ال�سيا�سات تواجه 

الحكومات في البلدان النامية. اأما كيفية �سمان 

الم�ستهلكين على الأغذية باأ�سعار  ح�سول 

معقولة فهي م�سكلة ملحة بدرجة اأكبر. ففي 

معظم الحالت، وبالنظر اإلى حالة ال�سطراب 

الجتماعي التي اأثارها ارتفاع اأ�سعار الأغذية، 

وهو اأمر يمكن فهمه، رّكزت التدابير المتخذة 

على �سعيد ال�سيا�سات على م�ساكل الأمن الغذائي 

الملّحة في الأجل الق�سير، وذلك بمحاولة اإبطاء 

وتيرة زيادات الأ�سعار وزيادة توافر الأغذية. 

اأما الحتياجات المتو�سطة والطويلة الأجل 

لدعم المنتجين فقد لقيت تجاهاًل، وكان من 

المرّجح اأن يكون لبع�ض التدابير الق�سيرة 

الأجل، واأبرزها التدابير التجارية، اأثر �سلبي. 

ويختتم تقرير حالة اأ�سواق ال�سلع الزراعية 2009 

للحكومات  المتاحة  للخيارات  با�ستعرا�ض 

ال�سيا�سات وبتقييم للكيفية التي  على �سعيد 

ا�ستجابت بها البلدان النامية لرتفاع اأ�سعار 

الأغذية. وهو يدعو اإلى التكامل والت�ساق بين 

التدابير الموّجهة التي اتخذت للت�سدي لحالت 

الطوارئ الملحة والتدابير الأطول اأجاًل لمعالجة 

الحاجة ال�ستراتيجية اإلى الأمن الغذائي على 

المدى الطويل. بيد اأن التقرير ي�سلِّم بال�سعوبات 

التي تواجهها بع�ض البلدان النامية في اختيار 

ال�سيا�سات  ال�سيا�سات ال�سحيحة وفي و�سع 

الفّعالة مو�سع التطبيق. فلي�ض بمقدور هذه 

البلدان بب�ساطة اأن تكفل اإمدادات غذائية للفقراء، 

واأن ت�سدد الفواتير الأعلى لوارداتها الغذائية، 

وتعك�ض، بين ع�سية و�سحاها، م�سار �سنوات 

من اإهمال قطاعاتها الزراعية. والدعم الدولي 

الذي اأخذ يتراكم هو دعم يلزم ب�سفة عاجلة 

لتقديم الم�ساعدة الفنية والم�ساعدة على �سعيد 

ال�سيا�سات، ولتوفير موارد اإ�سافية في الميزانية 

وذلك لأن ال�سيا�سات "ال�سحيحة" تكون تكلفتها 

اأبهظ عادة.

ويرمي تقرير حالة اأ�سواق ال�سلع الزراعية 

2009 اإلى اإطالع جمهور اأو�سع نطاقًا على 

اأ�سواق ال�سلع الزراعية  المناق�سات ب�ساأن ق�سايا 

وما يت�سل بها من م�سائل تتعلق بال�سيا�سات. 

ومع اأن ال�ستنتاجات والنتائج المعرو�سة تعتمد 

اأخ�سائيو المنظمة  على تحليل فني اأجراه موؤخراً 

في ق�سايا ال�سلع والتجارة، فاإن هذا لي�ض تقريراً 

فنيًا ب�سكل مفرط، بل هو تقرير ي�سعى، بالأحرى، 

اإلى معالجة ما ي�سّكل في بع�ض الأوقات ق�سايا 

اقت�سادية معّقدة، وذلك ب�سورة مو�سوعية 

ومبا�سرة، كي ي�ستفيد منها وا�سعو ال�سيا�سات، 

اأ�سواق ال�سلع، وجميع المهتمين  ومراقبو 

بالتطورات في اأ�سواق ال�سلع الزراعية وتاأثير هذه 

التطورات على البلدان النامية.
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في الن�سف الأول من عام 2008، كان العالم 

يواجه اأعلى م�ستويات لأ�سعار الأغذية في غ�سون 

30 عامًا ويواجه اأزمة تمثلت في انعدام الأمن 

الغذائي على ال�سعيد العالمي. فقد كانت اأ�سعار 

الأغذية اأعلى بن�سبة قدرها 40 في المائة عن 

م�ستواها في عام 2007 وبن�سبة قدرها 76 في 

المائة عن م�ستواها في عام 2006. وحدة زيادات 

الأ�سعار وا�ستمرارها، التي جعلت بلدانًا نامية 

كثيرة تجاهد لكي تتاأقلم مع النتائج، هي اأمر 

يجعل هذه الحادثة مختلفة عن اأحداث الما�سي 

المتعلقة بزيادات اأ�سعار الأغذية.

فقد كان هناك تهديد لال�ستقرار الجتماعي 

وال�سيا�سي في مختف اأنحاء العالم نجم عما 

اأدى اإليه ت�ساعد اأ�سعار الأغذية وانخفا�ض القوة 

ال�سرائية من حالت �سغب وا�سطراب مدني. 

وينبغي اأن يت�سور المرء تاأثير ذلك على الفقراء 

في البلدان النامية الذين كانوا ينفقون بالفعل، 

في بع�ض الحالت، ما ي�سل اإلى 80 في المائة 

من دخلهم الهزيل على الغذاء. وبح�سب تقديرات 

المنظمة، فاإن ارتفاع اأ�سعار الأغذية قد دفع 115 

مليون �سخ�ض اآخرين اإلى الجوع المزمن في عامي 

2007 و2008. وهذا معناه اأن العالم لديه الآن 

زهاء مليار �سخ�ض يعانون الجوع. ويتفاقم �سوء 

التغذية عندما ل يكون الفقراء قادرين على دفع 

ثمن الأغذية ذات الجودة الأعلى. فهم ياأكلون 

اأغذية اأقل كمًا وجودة. وبلدان الدخل المنخف�ض 

الم�ستوردة لالأغذية ُعر�سة على وجه الخ�سو�ض 

لنعدام الأمن الغذائي ب�سبب ارتفاع حالت الجوع 

المزمن والفقر فيها. وقد ُقدِّرت فاتورة واردات 

الأغذية الخا�سة بهذه البلدان بنحو 170 مليار 

دولر اأمريكي في عام 2008، اأي اأكثر بن�سبة 

قدرها 40 في المائة مما كانت في عام 2007. 

ويبلغ اأثر ذلك اأ�سد درجاته في اأفريقيا، حيث 

تعتمد بلدان كثيرة اعتماداً �سديداً على الحبوب 

الم�ستوردة )في بع�ض الحالت تعتمد على تلك 

الواردات بن�سبة ت�سل اإلى 80 في المائة من 

اإمدادات الطاقة الغذائية فيها( علمًا باأن نق�ض 

التغذية منت�سر فيها بالفعل.

وقد انخف�ست الأ�سعار الدولية لالأغذية اإلى 

م�ستوياتها في عام 2007 مع ا�ستداد الأزمة 

المالية والركود العالمي. بيد اأن الأ�سعار ما زالت 

اأعلى كثيراً من الم�ستويات التي �سهدناها في 

ال�سنوات الأخيرة، ومن المرجح اأن تظل عالية 

بح�سب المقايي�ض التاريخية. وفي كثير من البلدان 

النامية، ما زالت اأ�سعار الأغذية عند م�ستويات 

عالية غير م�سبوقة. وفي الواقع، لم تتال�ض اأ�سعار 

الأغذية المرتفعة ول الأ�سباب الكامنة لالأزمة 

الغذائية التي ت�سببت فيها تلك الأ�سعار. ولقد 

اأبرز الت�ساعد الحاد في اأ�سعار الأغذية وكذلك 

الأزمة الغذائية التهديدات لالأمن الغذائي العالمي 

والحاجة الملحة اإلى تعزيز نظام الأغذية الدولي.

والأثر ال�سلبي لرتفاع اأ�سعار الأغذية على 

الأمن الغذائي للم�ستهلكين الفقراء في مختلف 

اأنحاء العالم هو اأثر وا�سح. ولكن المرء كان يتوقع 

اأن يكون الأثر على المنتجين اإيجابيًا واأن ي�سجعهم 

على زيادة ال�ستثمار والإنتاج. اإل اأن هذا لم 

يحدث. والأ�سعار الزراعية المنخف�سة التي دامت 

�سنوات لم توفر للمزارعين حافزاً كبيراً يدفعهم 

اإلى ال�ستثمار في و�سائل الإنتاج، وهذا اأمر يمكن 

ر اأعلى اأ�سعار لالأغذية  فهمه، ولكن لماذا لم توفِّ

في غ�سون 30 عامًا ذلك الحافز؟ من حيث المبداأ، 

تمّثل اأ�سعار الأغذية المرتفعة فر�سة لعك�ض م�سار 

النخفا�ض في ال�ستثمار في الزراعة، الذي 

دام عقوداً، ولتاأمين م�ستقبل م�ستدام لالإمدادات 

الغذائية العالمية.  ولأن ارتفاع اأ�سعار الأغذية "من 

حيث المبداأ" ل يكفي بمفرده. فبع�ض الحوافز التي 

تدفع اإلى اإنتاج المزيد قد تاآكلت نتيجة لزيادة 

تكاليف المدخالت – فقد ارتفعت اأ�سعار الأ�سمدة 

ب�سرعة اأكبر من �سرعة ارتفاع اأ�سعار المنتجين. 

ومن الالزم بالن�سبة لذوي الحيازات ال�سغيرة في 

البلدان النامية اأن يتغلبوا على كثير من المعوقات 

الموجودة "على جانب العر�ض" اإذا كان المراد 

تحقيق ا�ستجابة كبيرة على جانب العر�ض في 

الأجل المتو�سط اإلى الطويل. فالفتقار اإلى البنية 

الأ�سا�سية الريفية، ومحدودية اإمكانية الح�سول 

على المدخالت الحديثة وعلى الري، و�سوء الطرق 

ومرافق التخزين، وا�ستخدام التكنولوجيا البدائية، 

ونق�ض الإلمام بالتقنيات الزراعية الحديثة، 

ومحدودية الح�سول على الئتمانات هي كلها 

اأمور اأدت اإلى انخفا�ض الإنتاجية واإلى الحد من 

الم�ساركة في الأ�سواق والفتقار اإلى ال�ستثمار. 

وينبغي التغلب على هذه المعوقات لإتاحة 

ا�ستجابة كبيرة على جانب العر�ض، كما تلزم 

تدخالت �سليمة على �سعيد ال�سيا�سات للخروج من 

تقديم
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هذه الدائرة المغلقة التي جعلت �سغار المنتجين 

محا�سرين في براثن الفقر، واأدت اإلى اعتماد بلدان 

نامية كثيرة اعتماداً �سديداً على الأغذية الم�ستوردة 

وبالتالي اأكثر ُعر�سة لرتفاعات الأ�سعار.

وفي اأوائل يوليو/تموز 2007، حّذرت منظمة 

الأغذية والزراعة من الأزمة الو�سيكة، وفي 

دي�سمبر/كانون الأول 2007 اأطلقت "مبادرة 

مكافحة ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية" التي 

ل في البداية من موارد المنظمة لتعزيز  كانت تموَّ

اإنتاج الأغذية ب�سرعة، وذلك بتي�سير ح�سول �سغار 

المزارعين على البذور والأ�سمدة والعلف الحيواني 

وغيرها من الأدوات والم�ستلزمات الزراعية. 

وينبغي اأن تحفز هذه المبادرة على تقديم دعم من 

الجهات المانحة، والموؤ�س�سات المالية، والحكومات 

القطرية لتح�سين توفير المدخالت على نطاق اأكبر 

كثيراً. وتحتاج البلدان الأ�سد تاأثراً بالأزمة، ل �سيما 

في اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى، اإلى مبلغ قدره 

1.7 مليار دولر اأمريكي على الأقل الآن لإحياء 

الزراعة لديها التي ظلت مو�سع تجاهل لمدة عقود.

والرتفاع الحاد في اأ�سعار الأغذية والأزمة 

الغذائية التي نتجت عنه هما من دواعي القلق 

الدولي ويتطلبان عماًل دوليًا. وقد كانا محور 

الهتمام الرئي�سي في موؤتمر المنظمة الرفيع 

الم�ستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي الذي 

ُعقد في روما في يونيو/حزيران 2008، والذي 

�سم حكومات ومنظمات دولية وجهات مانحة 

ومنظمات غير حكومية والقطاع الخا�ض والقطاع 

المدني لمناق�سة ما ينبغي عمله. وقد �سهد ذلك 

الموؤتمر م�ساركة 181 بلداً، من بينهم 43 من 

روؤ�ساء الدول اأو الحكومات واأكثر من 100 وزير. 

وقد اأ�سار بو�سوح الإعالن الذي اعتمده الموؤتمر 

بالإجماع اإلى الحاجة اإلى زيادة الإنتاج في 

البلدان النامية وتعزيز ال�ستثمار في قطاع 

الزراعة.

وعالوة على هذا، وكما جرى التعبير عن ذلك 

موؤخراً في منتديات عديدة، من بينها الموؤتمر 

الرفيع الم�ستوى، وموؤتمر قمة مجموعة الثمانية 

في اليابان في يوليو/تموز 2008، والدورة 

الخا�سة لموؤتمر المنظمة في نوفمبر/ت�سرين 

الثاني الما�سي، ثمة حاجة عاجلة اإلى تعزيز 

ن  حوكمة الأمن الغذائي العالمي. ويلزم نظام مح�سَّ

لمنع الأزمات الغذائية الدولية وللم�ساعدة على 

و�سع وتنفيذ ال�سيا�سات الالزمة على كل من 

ال�سعيد القطري والإقليمي والدولي. واإ�سافة اإلى 

ذلك، يلزم ا�ستنباط قواعد واآليات ل�سمان التجارة 

العادلة، ل الحرة فقط، في المنتجات الزراعية، اأي 

نظام يتيح للمزارعين في كل من البلدان المتقدمة 

والنامية �ُسُبل ك�سب دخل لئق ُيقارن بدخل 

زمالئهم من المواطنين الذين يعملون في قطاع 

ال�سناعة وقطاع الخدمات.

وتتوافر المعرفة التقنية لكيفية الق�ساء على 

الجوع في العالم ولم�ساعفة اإنتاج الأغذية 

العالمي بحلول عام 2050 لإطعام �سكان يبلغ 

عددهم ت�سعة مليارات ن�سمة. وقد حان الآن وقت 

النتقال من القول اإلى الفعل. ونحن بحاجة عاجلة 

اإلى بلورة توافق دولي في الآراء ب�ساأن الق�ساء 

ب�سرعة ونهائيًا على الجوع وب�ساأن خطة عمل.

وما زال النهج ذو الم�سارين الذي دعت اإليه 

المنظمة في برنامجها لمكافحة الجوع نهجًا 

�سحيحًا، وهو َجْعْل الغذاء في متناول الأ�سد 

�سًا لنعدام الأمن الغذائي، والقيام في الوقت 
ّ
تعر

ذاته بم�ساعدة �سغار المنتجين على زيادة اإنتاجهم 

ودخلهم. ومن الالزم اأن ُتتاح اإمدادات غذائية 

باأ�سعار معقولة للم�ستهلكين الفقراء تجنبًا لزيادة 

حالت �سوء التغذية. وتوجد لدى بع�ض البلدان 

بالفعل اآليات ك�سبكات الأمان، بينما تحتاج 

بلدان اأخرى اإلى اإقامة اآليات من هذا القبيل، 

وقد تحتاج اإلى م�ساعدة دولية للقيام بذلك. وقد 

اأ�سفرت تجربة اأ�سعار الأغذية المرتفعة عن اإدراك 

وا�سع النطاق لحقيقة اأن الحل الهيكلي لم�سكلة 

انعدام الأمن الغذائي في العالم يكمن في زيادة 

الإنتاج والإنتاجية في العالم النامي، ل �سيما 

في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض. 

وينبغي تعزيز ال�ستثمارات تعزيزاً كبيراً وبطريقة 

م�ستدامة لتح�سين الإنتاجية وزيادة اإنتاج الأغذية. 

كما ينبغي التغّلب على المعوقات الموجودة على 

جانب العر�ض بوجه عام، ومن الالزم اأن تهيئ 

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات المالئمة بيئة تف�سي اإلى 

وجود ا�ستجابة على جانب العر�ض. فبدون ذلك، لن 

ف ا�ستثمارات في الزراعة. توظَّ

وتوؤدي المنظمة اأي�سًا، اإ�سافة اإلى الدعم 

المبا�سر الذي تقدمه من خالل "مبادرة مكافحة 

ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية"، دورها في م�ساعدة 

البلدان على تحديد وتنفيذ ال�ستجابات المالئمة 

على �سعيد ال�سيا�سات. وهذه الأن�سطة تدعمها 

وتوجهها جميعها تحليالت اقت�سادية متعّمقة 

وحديثة لتحركات اأ�سعار الأغذية، واآثارها على 

الم�ستهلكين والمنتجين، وال�ستجابات البديلة على 

�سعيد ال�سيا�سات. ويرد قدر كبير من هذا العمل في 

هذه الطبعة الجديدة من تقرير حالة اأ�سواق ال�سلع 

الزراعية. فهذه الطبعة تقّدم ا�ستعرا�سًا �ساماًل 

ي�ستند اإلى بحوث اأجراها اأخ�سائيون في المنظمة 

للق�سايا المحيطة بالرتفاع الحاد في اأ�سعار 

الأغذية ونتائج ذلك. وهي تتناول �سبب زيادة 

اأ�سعار الأغذية والخطوات التي يلزم اأن تتخذها 

البلدان النامية والمجتمع الدولي من اأجل �سمان 

تحويل ارتفاع اأ�سعار الأغذية اإلى فر�سة، بالن�سبة 

لمزارعي البلدان النامية، للم�ساعدة على �سمان 

توافر اإمدادات غذائية عالمية باأ�سعار معقولة.

جاك �ضيوف

 المدير العام 

لمنظمة الأغذية والزراعة
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الجزء الأول

ما الذي حدث لأ�سعار 

العالمية ولماذا؟ الأغذية 

8
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لقد ت�ساعد ارتفاع الأ�سعار الدولية لالأغذية في 

ل اإلى طفرة ت�سخم في  عام 2006 بحيث تحوَّ

اأ�سعار الأغذية في مختلف اأنحاء العالم، مما 

اأدى اإلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، واأف�سى اإلى 

احتجاجات عنيفة بل واأدى اإلى تزايد المخاوف 

ب�ساأن الأمن الدولي. وربما كانت اأفريقيا هي الأ�سد 

�سًا لذلك، ولكن الم�سكلة كانت عالمية. واأدت 
ُّ
تعر

التقارير عن اأثر ارتفاع اأ�سعار الأغذية على الفقراء 

في بلدان نامية كثيرة اإلى دعوات اإلى القيام بعمل 

دولي لعك�ض م�سار النزلق نحو زيادة الفقر و�سوء 

التغذية. وواجهت وكالت تقديم المعونة الغذائية، 

مثل برنامج الأغذية العالمي، �سعوبات في 

مواجهة التكاليف الأعلى ل�سراء الأغذية من اأجل 

توزيعها، ودعت اإلى تقديم اأموال اإ�سافية.

وقد ارتفع موؤ�سر منظمة الأغذية والزراعة 

 بن�سبة قدرها 7 في المائة في 
�1(

لأ�سعار الأغذية

عام 2006 وبن�سبة قدرها 27 في المائة في 

عام 2007، وا�ستمرت تلك الزيادة وت�سارعت في 

الن�سف الأول من عام 2008. ومنذ ذلك الحين، 

انخف�ست الأ�سعار باطراد ولكنها ما زالت اأعلى من 

م�ستويات اتجاهها الأطول اأجاًل. ففي ما يتعلق 

بعام 2008، ظل موؤ�سر المنظمة لأ�سعار الأغذية 

اأعلى بن�سبة بلغت في المتو�سط 24 في المائة عما 

كان عليه في عام 2007، وبن�سبة 57 في المائة 

عما كان عليه في عام 2006.

واإذا نظرنا اإلى الأ�سعار من حيث القيمة 

الحقيقية )مخّف�سة ح�سب موؤ�سر قيمة وحدة 

الم�سنوعات الخا�ض بالبنك الدولي( نجد اأن 

الزيادات ما زالت كبيرة. وقد اأظهرت الأ�سعار 

الحقيقية اتجاهًا هبوطيًا مطرداً دام طوياًل 

تخللته ارتفاعات في الأ�سعار لم تدم طوياًل عادة. 

ويوجد ما ي�سير اإلى حدوث ا�ستقرار منذ اأواخر 

ثمانينيات القرن الما�سي مع حدوث انتعا�ض 

تدريجي بدءاً من عام 2000 قبل الزيادة الحادة 

التي حدثت في عام 2006. فقد قفز متو�سط 

معدل النمو ال�سنوي الذي كان يبلغ 1.3 في 

المائة في الفترة 2000-2005 اإلى 15 في 

المائة منذ عام 2006.

موؤ�سر المنظمة لأ�سعار الأغذية هو موؤ�سر ل�سبير المرجح تجاريًا   �1�

55 �سلعة غذائية بالدولر الأمريكي في البور�سات الدولية  لأ�سعار 

.�www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex انظر(
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(100 = 2000-1998) ô°TDƒªdG

 ما هو الفارق الذي ُتحدثه 

اأ�سعار ال�سرف؟

من الممكن اأن ُتعزى ن�سبة من هذه الزيادات في 

الأ�سعار اإلى انخفا�ض قيمة الدولر الأمريكي 

م به عادة الأ�سعار الدولية. اأما في حالة  الذي تقوَّ

التعبير عنها بعمالت اأخرى، فاإن الزيادات تكون 

اأقل ارتفاعًا وتكون في حدود التباين التاريخي، 

ولكنها تظل كبيرة مع ذلك.

هي  ال�سلع  واأ�سعار  العملة  بين  والعالقة 

الزيادات  بتقييم  يتعلق  ما  في  معقِّد  عامل 

اأي�سًا  ولها  الزراعية.  ال�سلع  اأ�سعار  في 

بها  تتاأثر  التي  الكيفية  على  انعكا�سات 

ل  تحوُّ ومدى  بالتغيرات.  المختلفة  البلدان 

زيادات  اإلى  الدولية  الأ�سعار  في  الزيادات 

والمنتجين  للم�ستهلكين  بالن�سبة  الأ�سعار  في 

يتوقف  المختلفة  البلدان  في  المحليين 

تلك  في  الأمريكي  الدولر  �سعر �سرف  على 

ت�سخم اأ�سعار الأغذية العالمية في الفترة 2008-2007
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من  متنوعة  مجموعة  على  وكذلك  البلدان، 

الجمركية،  التعريفات  مثل  الأخرى،  العوامل 

التي  الأ�سواق،  وهياكل  الأ�سا�سية  والبنية 

اإلى  وبالنظر  الأ�سعار.  انتقال  درجة  تحدد 

عادة  عنها  ُيعبَّر  ال�سلع  اأ�سعار  اأغلبية  اأن 

انخفا�ض  حدوث  فاإن  الأمريكي،  بالدولر 

تكلفة  من  يقلل  الأمريكي  الدولر  قيمة  في 

عمالتها  تكون  التي  للبلدان  بالن�سبة  ال�سلع 

ينتج عنه  الأمريكي، مما  الدولر  اأقوى من 

بدرجة  الأ�سعار  زيادات  اأثر  من  التخفيف 

التي  للبلدان  بالن�سبة  ولكن  اأقل.  اأو  اأكبر 

بالدولر  مربوطة  المحلية  عمالتها  تكون 

يوؤدي  منه،  اأ�سعف  تكون  اأو  الأمريكي 

زيادة  اإلى  الأمريكي  الدولر  قيمة  انخفا�ض 

بلداً   30 واأكثر من  الأغذية.  �سراء  تكلفة 

الأمريكي. بالدولر  عمالتها  تربط  ناميًا 

 هل زادت اأ�سعار جميع 

ال�سلع الزراعية بنف�س الطريقة؟

بينما زادت اأ�سعار المنتجات الزراعية جميعها 

تقريبًا بالقيمة الإ�سمية على الأقل، فاإن معّدل 

الزيادة تباين تباينًا كبيراً من �سلعة اإلى اأخرى. 

فقد زادت على وجه الخ�سو�ض الأ�سعار الدولية 

لل�سلع الأ�سا�سية، كالحبوب والبذور الزيتية 

ومنتجات الألبان، زيادة اأكبر بكثير من زيادة 

اأ�سعار المنتجات ال�ستوائية، كالبن والكاكاو، 

والمواد الخام، كالقطن اأو المطاط. ولذا، فقد 

وجدت البلدان النامية المعتمدة على �سادرات هذه 

المنتجات الأخيرة اأنها بينما قد تكون اإيرادات 

�سادراتها قد اأخذت في التزايد، فاإن ذلك كان 

بمعدل اأبطاأ من تزايد تكلفة وارداتها الغذائية. 

وبالنظر اإلى اأن بلدانًا نامية كثيرة هي بلدان 

م�ستوِردة لالأغذية، فقد فر�ض ذلك م�سكلة خطيرة 

ب�ساأن ميزان مدفوعاتها.

(100 = 2004-2002) ô°TDƒªdG
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ما هو وجه الختالف في زيادات اأ�سعار 

الأغذية في الفترة �200-2008؟

لقد كانت القفزة في اأ�سعار الأغذية متناق�سة 

تناق�سًا حاداً مع التجاه الهبوطي الطويل الأجل 

ومع الهبوط في اأ�سعار ال�سلع الذي ا�ستمر من 

عام 1995 حتى عام 2002، والذي حفز حتى 

على نداءات تدعو اإلى اإحياء التفاقات ال�سلعية 

الدولية. وبالن�سبة لبع�ض المحللين، كانت الزيادات 

اإيذانًا بنهاية الهبوط الطويل الأجل في الأ�سعار 

 The الحقيقية لل�سلع الزراعية، حيث اأعلنت مجلة

Economist )�2007 "نهاية الغذاء الرخي�ض". 
وراأى اآخرون بداية اأزمة غذائية عالمية محتملة. 

وم�ساألة ما اإذا كانت هذه الزيادات الحادة تختلف 

اختالفًا جوهريًا عن الرتفاعات ال�سابقة في 

الأ�سعار، وما اإذا كان الهبوط الطويل الأجل في 

الأ�سعار الحقيقية كان يمكن اأن يتوقف، مما ي�سير 

اإلى تغيُّر جوهري في �سلوك اأ�سواق ال�سلع الزراعية، 

هو �سوؤال مثير لالهتمام. فحوادث ارتفاع الأ�سعار، 

مثلها مثل حوادث انخفا�سها، لي�ست حوادث نادرة 

في الأ�سواق الزراعية، واإن كانت الأ�سعار المرتفعة 

تدوم عادة فترة اأقل مقارنًة بالأ�سعار المنخف�سة 

التي ت�ستمر فترات اأطول. وما ميَّز هذه الحادثة 

هو حدوث الرتفاع في الأ�سعار العالمية لل�سلع 

الغذائية والعلفية الرئي�سية جميعها تقريبًا ل لب�سع 

منها فقط، واإمكانية اأن تظل الأ�سعار مرتفعة بعد 

تال�سي تاأثيرات الهزات الق�سيرة الأجل.

وقد اقترن اأي�سًا انتعا�ض الأ�سعار بزيادة تقلُّبها 

 مقارنًة بالما�سي، ل �سيما في ما 
�2(

زيادة كبيرة

يتعلق بقطاعي الحبوب والبذور الزيتية، مما ُيبرز 

زيادة عدم اليقين في الأ�سواق. ففي الأ�سهر الأربعة 

الأولى من عام 2008، اقترب التقلُّب في اأ�سعار 

القمح والأرز من م�ستويات قيا�سية في ارتفاعها 

)كان م�ستوى التقلُّب في اأ�سعار القمح �سعف 

م�ستواه في ال�سنة ال�سابقة بينما كان التقلُّب في 

�سعر الأرز اأعلى خم�ض مرات(. ولم تكن الزيادة في 

التقلُّب قا�سرة على الحبوب، فقد �سهدت الزيوت 

النباتية والمنتجات الحيوانية وال�سكر تقلبات 

في الأ�سعار اأكبر مما �سهدته في الما�سي القريب. 

يقي�س التقلُّب مدى تذبذب �سعر �سلعة على امتداد اإطار زمني ما   �2�

با�ستخدام النحراف المعياري للأ�سعار. وت�سّكل التقلبات الوا�سعة في 

الأ�سعار على مدى فترة زمنية ق�سيرة "تقلبًا عاليًا".

في العقدين اللذين �سبقا اأزمة �سبعينيات القرن الع�سرين، 

ارتفع اإنتاج الحبوب في البلدان النامية بن�سبة قدرها 80 

في المائة. واأدت "الثورة الخ�سراء" اإلى مكا�سب كبيرة 

في الإنتاجية وحدثت زيادة في م�ساحات الأرا�سي التي 

جرى ح�سد محا�سيلها. ولكن في عام 1972، اأ�ساب 

الطق�ض ال�سيئ المحا�سيل في مختلف اأنحاء المعمورة 

وانخف�ض اإنتاج الأغذية العالمي لأول مرة منذ 20 

عامًا، حيث انخف�ض بمقدار 33 مليون طن في الوقت 

الذي كان العالم يحتاج فيه اإلى 24 مليون طن اإ�سافية 

لتلبية احتياجات ال�سكان الذين كانت اأعدادهم تتزايد 

ب�سرعة. وفي ال�سنة التالية، لعبت هزة جديدة على �سعيد 

العر�ض دورها في اإ�سعال ارتفاع الأ�سعار الزراعية، 

فقد ارتفعت اأ�سعار النفط بمقدار اأربعة اأمثال. و�سّكل هذا 

تهديداً حقيقيًا للثورة الخ�سراء التي كان نجاحها يعتمد 

اعتماداً �سديداً على مبيدات الآفات، ومبيدات الأع�ساب، 

وا�ستخدامات الأ�سمدة التي يمّثل النتروجين اأ�سا�سها، 

وكلها م�ستقة من البترول. ولم تجد بلدان نامية كثيرة، 

بعد ت�سديد فواتير وارداتها من النفط، اإل القليل ل�سراء 

المواد الكيميائية والمغذيات التي كانت ت�ستلزمها 

الزراعة المكثفة والعالية الغلة فيها. وفي عام 1974، 

انتظر العالم بقلق ح�ساد محا�سيل وفيرة، ت�ستد الحاجة 

اإليها كثيراً، في البلدان الغنية من اأجل تجديد المخزونات 

ونزع فتيل اأزمة الأ�سعار المتنامية. بيد اأن كندا والتحاد 

ال�سوفييتي ال�سابق والوليات المتحدة الأمريكية وقطاعًا 

كبيراً من اآ�سيا لم يح�سد اإل محا�سيل �سئيلة نتيجة ل�سوء 

الطق�ض. وفي نهاية تلك ال�سنة، كانت احتياطيات العالم 

من الحبوب قد بلغت اأدنى م�ستوى لها في غ�سون 22 

عامًا، حيث كانت تعادل ما يكفي من اإمدادات لحوالي 

26 يومًا، مقارنًة بما كان يكفي لمدة 95 يومًا في عام 

1961. ومما زاد الطين بلَّة، اأن حكومة الوليات المتحدة 

حظرت ت�سدير 10 ماليين طن من البذور الغذائية 

)معظمها اإلى التحاد ال�سوفييتي ال�سابق(، خوفًا من اأن 

يوؤدي هذا البيع ال�سخم اإلى تفاقم ت�سخم اأ�سعار الأغذية 

محليًا. وقد ظلت اأ�سعار معظم المواد الغذائية، بعد الذروة 

التي بلغتها في عام 1974، مرتفعة با�ستمرار حتى اأوائل 

ثمانينيات القرن الع�سرين. ولم تو�سع تقديرات ر�سمية 

لعدد الوفيات التي حدثت كنتيجة مبا�سرة لالأزمة الغذائية 

العالمية في ال�سبعينيات، ولكن با�ستخدام النحرافات عن 

اتجاه معدلت الوفيات اأثناء فترة الأزمة، تحدد التقديرات 

غير الر�سمية ذلك الرقم بما يبلغ نحو 5 ماليين �سخ�ض 

.)The Oil Drum, 2009(

.1974  ،"Time" الم�سادر: منظمة الأغذية والزراعة، ومجلة

الأزمة الغذائية العالمية في �سبعينيات القرن الع�سرين

نع  والتقلُّب العالي معناه عدم اليقين الذي ُيعقِّد �سُ

القرار بالن�سبة للم�سترين والبائعين. وزيادة عدم 

اليقين تحد من فر�ض و�سول المنتجين اإلى اأ�سواق 

الئتمانات، وت�سفر عادة عن اعتماد تكنولوجيات 

اإنتاجية منخف�سة المخاطر على ح�ساب البتكار 

وروح المبادرة. وعالوة على ذلك، كلما زاد ات�ساع 

نطاق تغيرات الأ�سعار في ما يتعلق ب�سلعة ما 

وزاد عدم اإمكانية التنبوؤ بتلك التغيرات، كلما 

زادت اإمكانية تحقيق مكا�سب اأكبر بالم�ساربة 

على تحركات �سعر تلك ال�سلعة م�ستقباًل. ومن ثم، 

يمكن اأن يجتذب التقلُّب ن�ساطًا كبيراً في مجال 

الم�ساربة، حيث يمكن اأن يبداأ بدوره دورة مغلقة 

من زعزعة ا�ستقرار الأ�سعار النقدية. وعلى ال�سعيد 

القطري، ما زالت بلدان نامية كثيرة تعتمد اعتماداً 

�سديداً على �سلع اأولية، اإما في �سادراتها اأو في 

وارداتها. وبينما يمكن اأن تكون ارتفاعات الأ�سعار 

الحادة بمثابة انتعا�ض موؤقت لقت�ساد بلد م�سدِّر، 

فاإنها يمكن اأي�سًا اأن ُتبرز تكلفة ا�ستيراد الموارد 

الغذائية والمدخالت الزراعية. وفي الوقت نف�سه، 

يمكن اأن يكون للتقلبات الكبيرة في الأ�سعار تاأثير 

مزعزع لال�ستقرار على اأ�سعار ال�سرف الحقيقية في 

البلدان، مما يفر�ض عبئًا �سديداً على اقت�سادها 

ويعوق جهودها الرامية اإلى الحد من الفقر.

كيف ُتقارن حادثة ارتفاع الأ�سعار في 

الفترة �200-2008 بالأزمات ال�سابقة؟

قد ي�سير ا�ستعرا�ض �سلوك الأ�سعار في الما�سي اإلى 

مدى اختالف حادثة ارتفاع اأ�سعار الأغذية موؤخراً. 

فكما يتبين من ال�سكلين )انظر �سفحة 9(، تبُرز 

ذروة �سعرية واحدة على وجه الخ�سو�ض – هي 

ما ُي�سمى الأزمة الغذائية العالمية في �سبعينيات 
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القرن الع�سرين. وتوجد بع�ض اأوجه الت�سابه مع 

تلك الحالة. فقد اأ�سفر الطق�ض وهزات اأ�سعار النفط 

الخام عن انكما�سات في اإنتاج الأغذية في اأعقاب 

ارتفاع الطلب على الأغذية نتيجة للنمو ال�سكاني 

ال�سريع في البلدان النامية. وحتى تقييد ال�سادرات 

ا�سُتخدم كما هو الحال هذه المرة، وكذلك اإجراءات 

لحتواء الت�سخم المحلي. ومع ذلك، هناك فارق 

كبير يتمثل في اأنه بينما كانت اأزمة ال�سبعينيات 

ناجمة عن هزات على جانب العر�ض، فاإن عوامل 

الطلب )ل �سيما الطلب على الوقود الحيوي( كانت 

اأ�سا�سية في ما يتعلق بحادثة ارتفاع الأ�سعار في 

عامي 2007-2008 وقد تكون لها تاأثيرات تدوم 

فترة اأطول.

وفي ذروة اأزمة �سبعينيات القرن الما�سي، 

ارتفعت اأ�سعار الأرز والقمح في البور�سات الدولية 

اإلى 542 دولراً اأمريكيًا واإلى 180 دولراً اأمريكيًا 

للطن، على التوالي. ومن المغري ا�ستخال�ض 

اأن العالم كان يواجه اأزمة مماثلة عندما كانت 

الأ�سعار في اأوائل عام 2008 تتجاوز بكثير 

الأ�سعار التي �سوهدت في ال�سبعينيات. بيد اأن القوة 

ال�سرائية للدولر الأمريكي الآن تختلف اختالفًا 

جوهريًا عما كانت عليه في ال�سبعينيات. واإذا 

نظرنا اإلى الأ�سعار بالقيمة الحقيقية، �ستتك�سف 

�سورة مختلفة اختالفًا جذريًا. فباأ�سعار ال�سلع 

وباأ�سعار ال�سرف التي كانت �سائدة في عام 

2000، مثاًل، كانت تكلفة الطن الواحد من الأرز 

في عام 1974 تتجاوز بكثير اأربعة اأمثال متو�سط 

تلك الأ�سعار خالل الأ�سهر الأربعة الأولى من عام 

.2008

هل هي نهاية "الغذاء الرخي�س"؟

لقد كان الرتفاع الحاد في اأ�سعار الأغذية 

بمثابة �سدمة، وكان ذلك يرجع جزئيًا اإلى اأن 

الم�ستهلكين في مختلف اأنحاء العالم كانوا قد 

اأ�سبحوا معتادين على فكرة ما ُي�سمى "الغذاء 

الرخي�ض". فحتى عام 2006، كانت التكلفة 

الحقيقية ل�سلة الأغذية العالمية قد انخف�ست بما 

يقرب من الن�سف في ال�سنوات الثالثين ال�سابقة، 

حيث انخف�ست اأ�سعار مواد غذائية كثيرة بن�سبة 

تراوحت من 2 اإلى 3 في المائة في المتو�سط كل 

�سنة بالقيمة الحقيقية. فاأوجه التقدم التكنولوجي 

خّف�ست كثيراً من تكلفة اإنتاج المواد الغذائية. 

وقد ر�سخ هذا دور ب�سعة بلدان في اإمداد العالم 

بالأغذية، اإلى جانب الإعانات الوا�سعة النت�سار 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

القت�سادي التي جعلت الإنتاج الأكفاأ والأرخ�ض 

في اأماكن اأخرى غير مربح. وهذا النموذج الزراعي 

القائم على العر�ض اأدى اإلى انخفا�ض، دام 

عقودا، في الأ�سعار الحقيقية. واإ�سافة اإلى ذلك، 

فاإن التغيرات في ال�سوق وفي و�سع ال�سيا�سات 

كانت فعالة في خف�ض م�ستويات المخزونات، 

واأدت اإلى اعتماد مخطط بدرجة اأكبر كثيراً على 

الواردات لتلبية الحتياجات الغذائية. وهذه 

التطورات اأ�سفرت، معًا، عن دور هام للبلدان 

الرئي�سية الم�سدِّرة يتمثل في اإمداد الأ�سواق 

الدولية بح�سب الحاجة. ولذا، لي�ض مما يدعو اإلى 

الده�سة اأنه عندما تحدث حالت عجز في الإنتاج 

في هذه البلدان، ل �سيما في �سنوات متتالية، فاإن 

الإمدادات العالمية تبلغ اأق�سى طاقة لها ويتبدى 

ما يعقب ذلك من �سحة في ال�سوق على �سكل 

اأ�سعار اأعلى وكذلك على �سكل درجة تقلُّب اأعلى. 

وقد كانت هذه هي بال�سبط الحالة في الفترة 

التي �سبقت طفرة الأ�سعار الأخيرة. وفي ظل هذه 

الخلفية، لم يترك تزايد طلب العالم على ال�سلع 

الزراعية، الذي يحركه ارتفاع الدخل العالمي 

ع في اإنتاج الوقود 
ّ
وارتفاع عدد ال�سكان ثم التو�س

الحيوي، اإل فر�سة �سئيلة للم�سّدرين الرئي�سيين 

لتجديد المخزونات.

اإن الرتفاع الحاد في ال�سعر هو زيادة حادة وا�سحة 

في ال�سعر اأعلى من قيمة التجاه. ولالأغرا�ض العملية، 

ر �سنوي  يمكن تعريف الرتفاع الحاد في ال�سعر باأنه تغيُّ

في الن�سبة المئوية يمّثل اأكثر من انحرافين معياريين 

لل�سعر في ال�سنوات الخم�ض التي ت�سبق ال�سنة التي ُيح�سب 

ر الن�سبة المئوية. وبا�ستخدام هذا التعريف،  منها تغيُّ

من الممكن تحديد ال�سنوات التي �سهدت حالت ارتفاع 

اأ�سعار ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية )با�ستخدام موؤ�سر المنظمة 

لأ�سعار الأغذية( اأثناء الفترة 1961-2008. وبفح�ض 

ر الن�سبة المئوية في كل �سنة مقابل �سعف النحراف  تغيُّ

المعياري المح�سوب على اأنه:

يمكن تحديد اأربع فترات مميزة اأظهرت فيها الأ�سعار 

زيادات كبيرة: 1972-1974 و1988 و1995 والفترة 

الحالية. وحالت ارتفاع الأ�سعار الوحيدة في �سنوات 

متتالية هي تلك التي حدثت في الفترة الأولى والفترة 

الأخيرة: على امتداد ثالث �سنوات متتالية في الفترة 

الأولى )1972 و1973 و1974(؛ وعلى امتداد �سنتين 

في الفترة الأخيرة )2007 و2008(. ولكن، عند تطبيق 

نف�ض المنهجية على الأ�سعار معّبراً عنها بالقيمة 

الحقيقية، يبدو اأن اأربع �سنوات فقط كانت قد �سهدت 

حالت ارتفاع في الأ�سعار بدرجة كبيرة، وهي �سنوات 

1973 و1974 و2007 و2008.

الرتفاعات الحادة في اأ�سعار ال�سلع الزراعية
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وكان التقلُّب ال�سديد في اأ�سعار العديد من ال�سلع 

عاماًل اآخر اأثار المخاوف من اأزمة على نطاق 

وا�سع. وفي فترة ت�ساعد تقلُّب الأ�سعار وطول اأمده، 

يكون من ال�سعب اإلى حد كبير التمييز بين انعدام 

ا�ستقرار الأ�سواق وم�ستويات الأ�سعار الأعلى ب�سفة 

جوهرية. ومرة اأخرى، فاإن عدم اليقين ب�ساأن 

ما كان يحدث في الأ�سواق الدولية لالأغذية عزز 

المخاوف من اأزمة و�سيكة.

هل تعك�ض حالة ارتفاع الأ�سعار موؤخراً 

انح�ساراً في اتجاه هبوط الأ�سعار الحقيقية اأم 

اأن العالم كان ي�سهد ارتفاعًا اآخر فح�سب، واإن 

كان ارتفاعًا اأكبر نوعًا ما؟ اإن فترات ا�سطراب 

ل  الأ�سواق المفرط ل توؤدي بال�سرورة اإلى تحوُّ

دائم وجوهري في م�سار الأ�سعار. وعندما توؤدي 

اإلى ذلك، ي�سف خبراء القت�ساد هذا الحدث باأنه 

الممكن ا�ستخدام تقنيات  ومن  هيكلي".  "انقطاع 
القيا�ض القت�سادي لكت�ساف هذه النقطاعات 

اأ�سعار ال�سلع الزراعية. وبا�ستخدام  الهيكلية في 

هذه التقنيات، لم تظهر حتى ذروة اأ�سعار الكثير 

من المواد الغذائية في اأزمة �سبعينيات القرن 

الع�سرين على �سكل انقطاعات هيكلية. وبعد 

انق�ساء اأ�سواأ ما في الأزمة، ا�ستاأنفت الأ�سعار 

ال�سابق. اتجاهها  بب�ساطة 

ومن ال�سعب ا�ستخال�ض اأي ا�ستنتاجات 

را�سخة ب�ساأن ارتفاع الأ�سعار موؤخراً من الأدلة 

المتوافرة حتى الآن، وف�سلت حتى الآن اختبارات 

القيا�ض القت�سادي في اكت�ساف حدوث انقطاع 

هيكلي. ولذا، لالإجابة على ال�سوؤال المتعلق بما 

اإذا كانت حالة ارتفاع الأ�سعار موؤخراً مت�سقة 

مع �سلوك اأ�سعار ال�سلع في الما�سي، المتمثل 

في بلوغ ذروة حادة ولكنها تدوم فترة ق�سيرة 

وحدوث انخفا�سات طويلة الأجل، اأم اأنها تمّثل 

انقطاعًا عن نمط ال�سلوك في الما�سي، من 

ال�سروري ا�ستك�ساف طبيعة الأ�سباب البادية. وقد 

ُذكرت كثيراً عوامل مختلفة باعتبارها العوامل 

الم�سوؤولة، وهي حالت نق�ض الإنتاج، وانخفا�ض 

م�ستويات المخزونات، واأ�سعار النفط، والطلب على 

الوقود الحيوي، وتزايد الدخل في القت�سادات 

ال�ساعدة، وانخفا�ض قيمة الدولر الأمريكي، 

والم�ساربة. ومع اأنه من ال�سعب تحديد م�ساهمات 

هذه العوامل كاًل على حدة تحديداً كميًا، قد 

يكون لبع�سها تاأثير م�ستمر على متو�سط م�ستوى 

الأ�سعار. وثمة بع�ض �سمات الحالة الراهنة، 

اأبرزها الم�ستويات المنخف�سة تاريخيًا لمخزونات 

الحبوب والطلب القوي على الوقود الحيوي، ت�سير 

اإلى اأن الأ�سعار المرتفعة موؤخراً قد ل تكون، على 

الرغم من التكّيفات الهبوطية من الذروة التي 

كانت قد بلغتها في اأوائل عام 2008، ق�سيرة 

الأمد ولكنها قد ت�ستمر ب�سع �سنوات.

 بعد الرتفاع والنخفا�س – 

اأ�سعار الأغذية الآن

لقد انخف�ست اأ�سعار معظم ال�سلع الزراعية 

انخفا�سًا كبيراً من الذروة التي كانت قد بلغتها 

في الن�سف الأول من عام 2008. فقد انخف�ست 

الأ�سعار العالمية للبذور الغذائية بن�سبة قدرها 

50 في المائة وتلتها اأ�سعار اأغذية اأ�سا�سية اأخرى. 

ولكن الأ�سعار ظلت مرتفعة بالمقايي�ض التاريخية 

وما زالت اأعلى من م�ستوياتها في عام 2007. 

وعلى ال�سعيد القطري، ففي كثير من البلدان، 

ل �سيما في اأفريقيا، ما زالت الأ�سعار اأعلى كثيراً 

من م�ستوياتها في عام 2007. وفي بع�ض 

الحالت، ما زالت الذروة التي كانت قد بلغتها 

الأ�سعار الدولية في الن�سف الأول من عام 2008 

توؤثر في الأ�سواق القطرية.
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لقد اأّكد المحللون والمعلقون على تف�سيرات مختلفة 

للقفزة التي حدثت في اأ�سعار الأغذية. واأكثر تلك 

التف�سيرات �سيوعا هي زيادة الطلب على منتجات 

زراعية معينة كمواد اأولية لإنتاج الوقود الحيوي، 

ل �سيما الذرة لإنتاج الإيثانول. فقد عززت اأ�سعار 

النفط القيا�سية وال�سواغل البيئية الهتمام بم�سادر 

الطاقة البديلة والتدابير على �سعيد ال�سيا�سات 

في الوليات المتحدة الأمريكية، و�سّجع التحاد 

ع في اإنتاج الوقود الحيوي. وكان  الأوروبي التو�سُّ

اأي�سًا لرتفاع اأ�سعار النفط اأثر مبا�سر على تكاليف 

الإنتاج الزراعي والأ�سعار الزراعية. والتف�سير ال�سائع 

الثالث هو �سرعة النمو القت�سادي في اقت�سادات 

�ساعدة معّينة، ل �سيما ال�سين والهند، وتزايد الطلب 

على الغذاء، ل �سيما على المنتجات الحيوانية، مما 

اأوجد طلبًا متزايداً على الحبوب والبذور الزيتية 

كة 
ّ
كعلف. وهذه التف�سيرات ترّكز على القوى المحر

"الجديدة" في الأ�سواق الدولية لل�سلع الزراعية، 
وت�سير اإلى اإمكانية حدوث تغيُّر جوهري في �سلوك 

اأ�سعار ال�سلع الزراعية وا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار. 

والتف�سيرات "التقليدية" لرتفاع الأ�سعار مهمة اأي�سًا 

)انظر الإطار على ال�سفحة التالية(، وهي تتمثل 

في حدوث انخفا�سات في العر�ض نتيجة للجفاف 

في البلدان الم�سّدرة الرئي�سية، وبلوغ م�ستويات 

مخزونات الحبوب اأدنى درجة لها منذ اأكثر من 

30 عامًا. وُذكرت اأي�سًا عدة عوامل معقِّدة اأخرى 

كتف�سيرات جزئية على الأقل لرتفاع اأ�سعار الأغذية. 

ومن بين هذه العوامل تدّفق اأموال الم�ساربة اإلى 

اأ�سواق العقود الآجلة لل�سلع الزراعية نتيجة لت�سّبب 

التجاه الهبوطي المالي العالمي في �سعف اأ�سواق 

ال�سندات والأ�سهم العادية بدرجة اأكبر. وعندما 

بداأت الأ�سعار العالمية في الرتفاع ارتفاعًا كبيراً، 

عززت ا�ستجابات الأ�سواق وال�ستجابات على �سعيد 

ال�سيا�سات التي حفز عليها ذلك ال�سغوط الت�سخمية، 

ومنها على �سبيل المثال التحوُّط �سد توّقعات حدوث 

مزيد من ارتفاعات الأ�سعار، وتقييدات ال�سادرات.

وفي الممار�سة العملية، �ساهمت هذه العوامل 

جميعها في دفع اأ�سعار الأغذية اإلى اأعلى. وكان 

مزيج هذه العوامل اأمرا حا�سم الأهمية. فقد كانت 

هذه هي الم�سببات الفورية لزيادة اأ�سعار الأغذية، 

ولكنها جاءت على خلفية الم�ساكل الأطول اأجاًل 

التي تواجه الزراعة في البلدان النامية – وهي 

تباطوؤ النمو في الغالت، والفتقار اإلى ال�ستثمار، 

وتدني ح�سة الزراعة في المعونة الإنمائية، وتدّني 

الأموال المخ�س�سة للبحوث والتطوير – وهو 

ما اأدى لي�ض فقط اإلى تفاقم م�سكلة انعدام الأمن 

الغذائي بل اأدى اأي�سًا اإلى زيادة ال�سعوبة التي 

تواجهها البلدان النامية في التعامل معها.

 حالت نق�س الإنتاج 

وانخفا�س المخزونات

توؤكد التف�سيرات التقليدية لتغير اأ�سعار الأغذية 

اأهمية الهزات الخارجية المن�ساأ لالإمدادات الزراعية، 

ل �سيما نتيجة للطق�ض. وقد كان النخفا�ض في 

اإنتاج الحبوب في البلدان الم�سدِّرة الرئي�سية بدءاً 

من عام 2005 وا�ستمراره في عام 2006 عاماًل 
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لماذا زادت اأ�سعار الأغذية اإلى هذا الحد؟
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ما  مزيج  بوا�سطة  الزراعية  ال�سلع  اأ�سعار  د  ُتحدَّ

وهما  الأ�سواق  في  الأ�سا�سيين  العن�سرين  ُي�سمى 

المن�ساأ  الخارجية  والهزات  والعر�ض،  الطلب 

الرغم  وعلى  الطق�ض.  مثل  بعوامل  المت�سلة 

زالت توجد خالفات  المكثفة، ما  البحوث  من 

الأ�سعار  اتجاهات  ب�ساأن طبيعة  الراأي  في 

ر  والتغيُّ المعتاد  التقلُّب  بين  والتمييز  وتغيرها، 

اإل في �سياق  اأمراً مبا�سراً،  في التجاه لي�ض 

الحدث. المتاأخر بعد وقوع  الإدراك 

التي تحرِّك  العوامل  المهم تحديد  ومن 

التجاهات  اإلى  وتوؤدي  والعر�ض  الطلب 

ت�سبب  التي  والعوامل  الأ�سعار  في  الكامنة 

والتغيرات  التجاهات.  تلك  حول  التقّلب 

الأغذية، هي  الطلب على  الأجل في  الطويلة 

الدخل،  ال�سكان ونمو  نمو  نتاج  الأولى  بالدرجة 

الن�سبية  الأ�سعار  بتغيرات  اأي�سًا  تتاأثر  ولكنها 

المواد  على  والطلب  الغذائية.  الأنماط  وبتطّور 

بالنمو  يرتبط  مثال،  كالمطاط  الزراعية،  الخام 

الأجل  الطويل  ع  والتو�سُّ اأعم.  بوجه  القت�سادي 

م  التقدُّ الأولى  العر�ض يقف وراءه بالدرجة  في 

وفي  التكاليف.  من  يقلل  الذي  التكنولوجي 

خف�ض  اإلى  التكنولوجي  التقدم  اأدى  الما�سي، 

العر�ض  في  التو�سع  على  التكاليف وحث 

الناجمة  الطلب  اأ�سرع من معدل زيادة  بمعدل 

اإلى  اأدى  الدخل، مما  ال�سكاني ونمو  النمو  عن 

الزراعية  ال�سلع  اأ�سعار  في  ن�سبي  انخفا�ض 

دام طوياًل. والظروف الأخيرة ربما كانت 

لنمو  نتيجة  الطلب،  نمو  اأن  مختلفة من حيث 

على  والطلب  ال�ساعدة  القت�سادات  في  الدخل 

العر�ض، مما  ي�سبق زيادة  قد  الحيوي،  الوقود 

اإلى زيادات الأ�سعار. وزيادة العر�ض  يوؤدي 

المدخالت  تكلفة  الق�سير  الأجل  في  تعوقها  قد 

على  الأخرى  والم�ساكل  وتوافرها  الرئي�سية 

الطويل  الأجل  العر�ض، وتعوقها في  جانب 

واليد  المياه،  الأر�ض وموارد  توافر  م�ساكل 

الأ�سعار  في  والتقلبات  المناخ.  ر  وتغيُّ العاملة، 

العر�ض والطلب. وفي الأجل  تنبع من هزات 

المنتجات  على  والطلب  العر�ض  يت�سم  الق�سير، 

ي�ستجيبان  ول  مرنين  غير  باأنهما  الزراعية 

اأن  الأ�سعار، ومن ثم يمكن  لتغيرات  كثيراً 

تاأرجحات  اإلى  العر�ض والطلب  توؤدي هزات 

العر�ض  الأ�سعار. وربما كانت هزات  وا�سعة في 

الزراعي  الإنتاج  اعتماد  ب�سبب  الأهم  هي 

الطلب يمكن  واإن كانت هزات  الطق�ض،  على 

اأي�سًا، ل �سيما في حالة مواد  اأن تكون مهمة 

الهزات في  اأثر  ي  الممكن توقِّ خام معينة. ومن 

اإمكانية  بوا�سطة  الأ�سعار  على  والعر�ض  الطلب 

ولذا،  اإليها.  الإ�سافة  اأو  المخزونات  ال�سحب من 

الطلب  اإلى  بالن�سبة  المخزونات  م�ستوى  فاإن 

ال�سلع. فاإذا كانت  اأ�سعار  هو عامل مهم في 

منخف�سة  ال�ستخدام"  اإلى  "المخزون  ن�سبة 

الطلب مرتفع  اأو لأن  المخزونات منخف�سة  لأن 

�سيكون هناك �سغط  الأمرين،  ب�سبب كال  اأو 

ال�سلع  واأ�سعار  واأ�سواق  الأ�سعار.  على  ت�ساعدي 

العر�ض  الفور مع هزات  الزراعية ل تتكيف على 

ا�ستمراراً  اأقل  الهزات  تاأثيرات  الطلب. وتكون  اأو 

العر�ض ناجمة عن  عادة عندما تكون هزات 

ا�ستمراراً في  اأكثر  مثاًل، وتكون  الطق�ض  �سوء 

الطلب. حالة هزات 

المختلفة  ال�سلع  اأ�سعار  بين  ارتباط  ويوجد 

الممكنين  التكامل  اأو  ال�ستعا�سة  خالل  من 

فال�ستعا�سة  الإنتاج.  اأو  ال�ستهالك  في 

"متبادلة"  تاأثيرات  اإلى  يوؤديان  والتكامل 

فعلى  اأخرى.  اإلى  �سلعة  من  الأ�سعار  لتغيرات 

اإلى  الأعلى  الذرة  اأ�سعار  �ستوؤدي  المثال،  �سبيل 

على  الذرة  من  مزيد  بزراعة  المنتجين  قيام 

خف�ض  اإلى  يوؤدي  مما  اأخرى،  محا�سيل  ح�ساب 

اأو  اأ�سعارها؛  ورفع  المحا�سيل  تلك  عر�ض 

الحيوانية  المنتجات  على  الطلب  زيادة  �ستوؤدي 

اأ�سعار  وزيادة  العلف  على  الطلب  زيادة  اإلى 

الزيتية. والبذور  الحبوب 

د اأ�سعار ال�سلع الزراعية؟ كيف ُتحدَّ
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اأوليًا بالغ الأهمية من عوامل الرتفاعات الحادة 

في الأ�سعار التي حدثت موؤخراً. فقد انخف�ض اإنتاج 

الحبوب بن�سبة بلغت 4 و7 في المائة، على التوالي، 

في هاتين ال�سنتين. غير اأنه حدثت زيادة كبيرة في 

اإنتاج الحبوب في عام 2007، ل �سيما في اإنتاج 

الذرة في الوليات المتحدة الأمريكية، ا�ستجابة 

لرتفاع الأ�سعار. وجاءت ا�ستجابة العر�ض ال�سريعة 

في ما يتعلق بالحبوب في عام 2007 على ح�ساب 

خف�ض موارد الإنتاج المخ�س�سة للبذور الزيتية، 

ل �سيما فول ال�سويا، مما اأ�سفر عن حدوث انخفا�ض 

في اإنتاج البذور الزيتية.

وتلعب المخزونات دوراً رئي�سيًا في تحقيق 

توازن الأ�سواق والتخفيف من تباينات الأ�سعار. فاإذا 

كانت المخزونات منخف�سة بالن�سبة اإلى ال�ستخدام، 

تكون الأ�سواق اأقل قدرة على التاأقلم مع هزات 

العر�ض والطلب، و�ستوؤدي حالت نق�ض العر�ض 

اأو زيادات الطلب اإلى زيادات اأكبر في الأ�سعار. 

وقد انخف�ست هذه الن�سبة انخفا�سًا حاداً من عام 

2006 ف�ساعداً، حيث بلغت في عام 2008 معدًل 

ُيعتبر تاريخيًا من حيث �سدة انخفا�سه.

وقد اأخذ م�ستوى المخزونات، وب�سفة رئي�سية 

الحبوب، في النخفا�ض منذ منت�سف ت�سعينيات 

القرن الع�سرين. وفي حقيقة الأمر، منذ حالة ارتفاع 

الأ�سعار ال�سابقة في عام 1995، انخف�ست م�ستويات 

المخزونات العالمية بن�سبة بلغت في المتو�سط 3.4 

في المائة كل �سنة. ومنذ اتفاقات جولة اأوروغواي، 

حدث عدد من التغيرات في بيئة ال�سيا�سات التي 

كانت فعالة في خف�ض م�ستويات المخزونات في 

البلدان الم�سدِّرة الرئي�سية، وهي حجم الحتياطيات 

الموجودة في حوزة الموؤ�س�سات العامة؛ وارتفاع 

تكلفة تخزين المنتجات القابلة للتلف؛ وا�ستنباط 

اأدوات اأخرى اأقل تكلفة لإدارة المخاطر؛ وحدوث 

زيادات في عدد البلدان القادرة على الت�سدير؛ 

واإدخال تح�سينات في تكنولوجيات المعلومات 

والنقل. وعند حدوث حالت نق�ض في الإنتاج في 

�سنوات متتالية في البلدان الم�سدِّرة الرئي�سية في 

ظل هذه الظروف، ت�سبح الأ�سواق الدولية عادة اأكثر 

�سحة ويزداد تقلُّب الأ�سعار وحجم تغيراتها عند 

وقوع اأحداث غير متوقعة. وتوجد في حقيقة الأمر 

عالقة �سلبية كبيرة اإح�سائيًا بين ت�سويق المخزونات 

في بداية الموا�سم )معبِّراً عنه كن�سبة مئوية من 

ال�ستخدام المتوقع في المو�سم التالي( واأ�سعار 

الحبوب التي تت�سكل اأثناء المو�سم نف�سه. وهذا معناه 

اأن قلة العر�ض في الأ�سواق على ال�سعيد العالمي في 

بداية مو�سم الت�سويق تفر�ض عادة �سغطًا ت�ساعديًا 

على الأ�سعار. وقد كان هذا هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية 

التي جعلت الأ�سعار الدولية للحبوب ترتفع ارتفاعًا 

حاداً للغاية في عام 2006. وا�ستمرار م�ستويات 

المخزونات المنخف�سة هو اأحد الأ�سباب التي قد 

ع ا�ستمرار الأ�سعار المرتفعة ن�سبيًا  توؤدي اإلى توقُّ
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لفترة من الوقت. ففي ختام الموا�سم المنتهية في 

عام 2008، لم تزد المخزونات العالمية من الحبوب 

اإل بن�سبة قدرها 1.5 في المائة عن م�ستواها 

المنخف�ض اأ�ساًل في بداية المو�سم، وبلغت اأدنى 

م�ستوياتها في 25 عامًا. وفي 2008/2007، بلغت 

ن�سبة المخزون اإلى ال�ستخدام 19.6 في المائة، 

اأي ما يقل كثيراً عن المتو�سط على مدى خم�ض 

�سنوات البالغ 24 في المائة، واأقل حتى من الن�سبة 

المنخف�سة ال�سابقة في 2007/2006 البالغة 20 

في المائة. وبداأت حالة مخزونات الزيوت/الدهون 

والجري�ض/الُك�سب في التدهور في منت�سف عام 

2007 بعد امتداد تاأثيرات التطورات في اأ�سواق 

الحبوب، ل �سيما القمح والحبوب الخ�سنة، حيث 

انخف�ست ن�سبة المخزون اإلى ال�ستخدام من 13 اإلى 

11 في المائة في حالة الزيوت/الدهون ومن 17 

اإلى 11 في المائة في حالة الجري�ض/الُك�سب بحلول 

نهاية مو�سم 2008/2007.
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 توجهات حالتي الغذاء 

والعلف – ال�سين والهند

تتطلب الزيادة في عدد �سكان العالم اإنتاجًا اأعلى 

لالأغذية اإذا كان المراد تلبية احتياجات ال�ستهالك. 

وزيادة الدخل توؤدي اأي�سًا عمومًا اإلى تغيرات في 

الُنظم الغذائية، تنعك�ض في كثير من الأحيان في 

طلب اأقوى على الأغذية ذات القيمة الأعلى )مثل 

المنتجات الحيوانية( مقارنًة بالأغذية الن�سوية 

)مثل القمح(. وبالنظر اإلى اأن هذه التغيُّرات 

تدريجية، لي�ض من ال�سواب اعتبارها �سببًا اأ�سا�سيًا 

لأي زيادة مفاجئة في الأ�سعار كتلك التي حدثت 

موؤخراً. ولذا، فاإن الفكرة المقبولة على نطاق وا�سع 

والتي مفادها اأن تزايد الطلب في بلدان كال�سين 

والهند، اللذين يوجد فيهما اأكبر عدد من ال�سكان 

ويت�سمان ب�سرعة النمو ال�سكاني ونمو الدخل فيهما، 

هو �سبب الرتفاع الحاد في اأ�سعار الأغذية، هي 

فكرة ت�ستحق اإعادة النظر فيها.

واأهمية نمو الطلب في ال�سين والهند، باعتباره 

عاماًل من العوامل التي توؤثر في الأ�سواق والأ�سعار 

العالمية لالأغذية، قد برزت في درا�سة اأجراها 

موؤخراً المعهد الدولي لبحوث ال�سيا�سات الغذائية 

)IFPRI, 2008(. فتلك الدرا�سة تبين اأن النمو 

القت�سادي ال�سريع في اقت�سادات نامية معّينة قد 

اأدى اإلى زيادة القوة ال�سرائية للم�ستهلكين الذين 

ينتمون اإلى الطبقة الو�سطى، واأن هذا اأدى اإلى زيادة 

الطلب على المنتجات الحيوانية كاللحوم واللبن، 

واأدى من ثم اإلى زيادة الطلب على الحبوب العلفية.

ومن الموؤكد اأن القت�سادات ال�ساعدة، ل �سيما 

ال�سين والهند، تلعب دوراً مهما في العر�ض والطلب 

على ال�سلع الزراعية على ال�سعيد العالمي. بيد اأن 

اأ�سعار ال�سلع المرتفعة في عامي 2007 و2008 

ل يبدو اأنها ن�ساأت اأ�ساًل في هذين ال�سوقين 

ال�ساعدين، بل اإن ا�ستخدام الحبوب في ال�سين 

والهند كان ينمو في حقيقة الأمر ب�سرعة اأبطاأ من 

نموه في بقية العالم.

وقد كانت واردات الحبوب في ال�سين والهند 

تاأخذ اتجاهًا هبوطيًا منذ عام 1980، بن�سبة بلغت 

نحو 4 في المائة كل �سنة، حيث انخف�ض المتو�سط 

ال�سنوي لتلك الواردات من 14 مليون طن تقريبا 

في اأوائل الثمانينيات اإلى 6 ماليين طن تقريبًا في 

ال�سنوات الثالث الما�سية.

وهذا معناه اأن النمو في الطلب على الحبوب 

العلفية في هذين البلدين، على الأقل حتى عهد 

قريب، كانت تتم تلبيته ب�سفة رئي�سية من الم�سادر 

المحلية. وعالوة على ذلك، بينما اأ�سبحت ال�سين 

م�ستوِردة رئي�سية للبذور الزيتية والزيوت النباتية 

والمنتجات الحيوانية، فاإن ميزان تجارتها 

الزراعية بوجه عام ظل اإيجابيًا اإلى حد كبير في 

معظم ال�سنوات منذ منت�سف الت�سعينيات. كما 

اأن التطور الطويل الأجل في الو�سع التجاري في 

الهند يتناق�ض مع العتقاد باأنها اإحدى القوى 

كة لزيادة اأ�سعار الأغذية في اأ�سواق العالم. 
ّ
المحر

فقد كانت الهند م�سدِّرة رئي�سية لالأغذية. ففي 

خالل معظم ال�سنوات التي تخللت الفترة ما بين 

عام 1995 و2007، كانت �سادراتها من القمح 

والأرز واللحوم اأكثر من وارداتها. وحتى واردات 

الهند الكبيرة ن�سبيًا من الزيوت النباتية يلزم النظر 

فيها في �سياق �سادراتها الكبيرة بنف�ض القدر 

من الُك�سب الزيتي. وفي حقيقة الأمر، في حالة 

ال�سين والهند على ال�سواء، ل يوجد دليل على 

حدوث زيادة مفاجئة في واردات البذور الزيتية 

والجري�ض والزيوت ت�سير اإلى اأنهما �ساهمتا في 

الرتفاع ال�سديد في اأ�سعارها، الذي بداأ في منت�سف 

عام 2007 بعد الرتفاع الحاد في اأ�سعار البذور 

الغذائية )الذرة على وجه الخ�سو�ض( الذي حدث 

قبل عام. ولم تكن ال�سين والهند هما �سبب الرتفاع 

المفاجئ في اأ�سعار مجموعة الزيوت، ولكن هذا 

ر اأنماط  ل يقلل من دورهما ول يقلل من دور تغيُّ

ال�ستهالك بوجه عام بالن�سبة للتطورات في اأ�سواق 

الأغذية في الما�سي وفي الم�ستقبل على حد �سواء.

ماذا عن الوقود الحيوي؟

قد يعني الطلب على �سلع زراعية معّينة، مثل المواد 

الأولية لإنتاج الوقود الحيوي، ا�ستخدام كمية 

اأقل من الموارد في اإنتاج المحا�سيل الغذائية. 

فاإنتاج الوقود الحيوي قد يقلل من توافر ال�سلع 

الغذائية في ال�سوق لأن الطلب "الفعلي" على 

البذور الغذائية وال�سكر اأو الزيوت والمواد الغذائية 

الأ�سا�سية الأخرى مثل المواد الأولية التي ُت�ستخدم 

في اإنتاج الوقود، يمكن اأن يفوق الطلب على 

الأغذية حيثما كانت اأ�سعار النفط والمواد الأولية 

في �سالح اإنتاج الوقود الحيوي. وقد كان م�سدر 

الطلب الجديد هذا يلعب دوراً هامًا في التاأثير على 

الأ�سعار. ومن بين جميع ال�سلع الغذائية والعلفية 

الرئي�سية، كان للطلب الإ�سافي على الذرة )وهو 

مادة اأولية ُت�ستخدم في اإنتاج الإيثانول( وبذور 

اللِّفت )وهو مادة اأولية ُت�ستخدم في اإنتاج زيت 

الديزل الحيوي( اأقوى تاأثير على الأ�سعار. فعلى 

�سبيل المثال، من الزيادة البالغة 40 مليون طن 

تقريبًا في مجموع ا�ستخدام العالم للذرة في عام 

2007، ا�ستوعبت م�سانع اإنتاج الإيثانول وحدها 

ما يقرب من 30 مليون طن. وقد حدث معظم هذا 

ع في الوليات المتحدة الأمريكية، وهي 
ّ
التو�س

اأكبر ُمنتج وم�سدِّر للذرة في العالم. ففي الوليات 

المتحدة الأمريكية، مّثلت الذرة الم�ستخدمة في 

اإنتاج الإيثانول نحو 30 في المائة من مجموع 

ال�ستخدام المحلي للذرة. وقد �ساهم هذا في 

الرتفاع الحاد في الأ�سعار الدولية للذرة الذي 

�سجل منذ بداية عام 2007. وكانت �سدة رد فعل 

ق هذا الطلب  الأ�سعار ترتبط اأي�سًا ب�سرعة وتيرة تحقُّ

الجديد )في غ�سون �سنتين اإلى ثالث �سنوات في 

الأغلب( وبتركيزه في الوليات المتحدة الأمريكية 

)اأكثر من 90 في المائة(، وهي م�سدِّر رئي�سي 

للذرة. وعالميًا، ا�سُتخدمت ن�سبة تبلغ نحو 12 في 

المائة من مجموع ال�ستخدام العالمي للذرة في 

اإنتاج الإيثانول في عام 2007، مقارنة بن�سبة 

قدرها 60 في المائة في حالة العلف الحيواني. 
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الحيوي قد ا�ستوعب نحو 60 في المائة من اإنتاج 

الدول الأع�ساء في التحاد من زيوت بذر اللفت في 

عام 2007، حيث ارتفع اإلى ن�سبة بلغت نحو 25 

في المائة من الإنتاج العالمي ونحو 70 في المائة 

من التجارة العالمية في تلك ال�سلعة في ذلك العام.

ول تقت�سر الم�ساألة على الكمية التي قد ُت�ستخدم 

من كل مح�سول في اإنتاج الوقود الحيوي بدًل من 

ا�ستخدامها كغذاء وعلف، بل ت�سمل حجم الم�ساحة 

المزروعة التي يمكن تحويلها عن اإنتاج محا�سيل 

اأخرى اإلى اإنتاج محا�سيل ُت�ستخدم كمادة اأولية 

لإنتاج الوقود الحيوي. فاأ�سعار الذرة المرتفعة منذ 

منت�سف عام 2006 �سّجعت بالفعل المزارعين في 

الوليات المتحدة الأمريكية على زراعة مزيد من 

الذرة في عام 2007. وزادت زراعات الذرة بن�سبة 

بلغت نحو 18 في المائة. وهذه الزيادة لم تت�سن اإل 

ب�سبب النخفا�ض في الم�ساحات المزروعة بفول 

ع في زراعات الذرة  ال�سويا والقمح. وقد اأ�سفر التو�سُّ

المقرون بالطق�ض المواتي عن ح�ساد مح�سول 

ن الوليات  ذرة وافر جداً في عام 2007، مما مكَّ

المتحدة الأمريكية من تلبية الطلب المحلي، بما في 

ذلك الطلب من قطاع الإيثانول المتنامي لديها، 

ومن الت�سدير اأي�سًا. بيد اأن هذا النجاح الظاهر 

في ما يتعلق بالذرة كان يخفي تطوراً هامًا 

اآخر، هو انخفا�ض زراعات القمح وفول ال�سويا، 

وانخفا�ض اإنتاجهما بالتالي. وقد كان هذا هو اأحد 

اأ�سباب الزيادات الحادة في اأ�سعارهما. ومع ذلك، 

لو لم يكن الإنتاج في ا�ستراليا قد عانى من �سنة 

اأخرى من الجفاف ولو لم يكن الإنتاج في التحاد 

الأوروبي واأوكرانيا قد اأعاقه الطق�ض غير المواتي، 

من الممكن افترا�ض اأن اأ�سعار البذور الغذائية لم 

تكن �ستزيد بقدر ما زادت.

و�سل�سلة ردود الفعل هذه تكررت نوعًا ما في 

عام 2008، ولكن بترتيب معكو�ض هذه المرة. 

فالمزارعون في الوليات المتحدة الأمريكية 

خّف�سوا زراعاتهم من الذرة ل�سالح فول ال�سويا 

ب�سبب اأ�سعاره الأعلى ن�سبيًا. فقد اأدت قوة اأ�سعار 

فول ال�سويا اإلى زيادة كبيرة في الم�ساحة 

المزروعة بهذا المح�سول في الوليات المتحدة 

الأمريكية من اأجل مو�سم الت�سويق 2009/2008. 

وهذا التجاه توؤكده ن�سبة �سعر فول ال�سويا مقارنة 

بالذرة في اأ�سواق العقود الآجلة. ومن منظور 

تاريخي، كلما اقتربت الن�سبة من اثنين، ُيحبَّذ فول 

ال�سويا على الذرة كقاعدة عامة، مما ُي�سفر عن 

حدوث تحّول في الم�ساحة المزروعة عن الذرة اإلى 

فول ال�سويا. وعندما انخف�ست هذه الن�سبة في 

2007/2006، عمد المزارعون اإلى زيادة زراعات 

الذرة زيادة كبيرة. ولكن، عندما كانت هذه الن�سبة 

اأعلى بكثير من اثنين في مو�سم 2008/2007، 

عمد المزارعون اإلى التو�سع في زراعات فول 

ال�سويا بدًل من ذلك. وقد كانت الزيادات في زراعة 

فول ال�سويا تطوراً اإيجابيًا بالن�سبة ل�سوق فول 

ال�سويا، ولكنها تركت �سوق الذرة مزعزع التوازن. 

وبالنظر اإلى قانون الطاقة الجديد في الوليات 

المتحدة الأمريكية، من المتوقع اأن ي�ستمر ارتفاع 

الطلب على الذرة من جانب قطاع الإيثانول. واإذا 

انخف�ض اإنتاج الذرة في عام 2009، �سيكون من 

ال�سعب ت�سّور الكيفية التي يمكن بها للوليات 

المتحدة الأمريكية اأن تلبي الطلب كله )الغذاء، 

والعلف، والوقود، وال�سادرات( بدون اأن ت�سحب 

كمية كبيرة من مخزوناتها من الذرة اأثناء مو�سم 

2010/2009. و�سوف تجري عن كثب مراقبة 

ال�سوق للوقوف على دلئل حدوث ذلك. وفي فترات 

�ُسحة الأ�سواق هذه، قد تقوى اأ�سعار الذرة، مع 

وجود احتمال قوي في اأن يمتد هذا اإلى المحا�سيل 

الغذائية والعلفية الرئي�سية الأخرى.

وبا�ستثناء اإنتاج الإيثانول من ق�سب ال�سكر 

في البرازيل، ل ُيعتبر اإنتاج الوقود الحيوي حاليًا 

قادراً على ال�سمود اقت�ساديًا بدون اإعانات اأو 

اأ�سكال اأخرى من الدعم على �سعيد ال�سيا�سات. 

وتكاليف اإنتاج كل لتر من الوقود الحيوي هي 

الأدنى بمراحل في حالة الإيثانول البرازيلي الذي 

ُينتج من ق�سب ال�سكر، والذي ُيعتبر الوقود الحيوي 

الوحيد الذي يجري با�ستمرار ت�سعيره على م�ستوى 

اأقل من مكافئه من الوقود الأحفوري. وزيت 

الديزل البرازيلي الُمنتج من فول ال�سويا واإيثانول 

الوليات المتحدة الُمنتج من الذرة هما الأدنى 

كتكلفة �سافية بعد ذلك من حيث اإنتاجهما، ولكن 

في كلتا الحالتين تتجاوز التكاليف �سعر الوقود 

الأحفوري في ال�سوق. وتكاليف اإنتاج زيت الديزل 

الحيوي الأوروبي اأعلى من �سعف تكاليف اإنتاج 

الإيثانول البرازيلي، مما يعك�ض التكاليف الأعلى 

للمواد الأولية وللتجهيز. ووفقًا لمبادرة الإعانات 

العالمية، اأنفقت الوليات المتحدة الأمريكية 5.8 

مليار دولر اأمريكي على اإعانات الوقود الحيوي 

في عام 2006، بينما اأنفق التحاد الأوروبي 4.7 

مليار دولر اأمريكي. وقد �سّجعت هذه التدخالت 

على �سعيد ال�سيا�سات التدافع على اإنتاج الوقود 

الحيوي ال�سائل، ومن ثم اأدت اإلى زيادة الطلب 

على منتجات زراعية معّينة كمواد اأولية لإنتاجه. 

ويجري الآن الت�سكيك في اأحد دوافع هذا الدعم، 

وهو المنافع البيئية المزعومة للوقود الحيوي 

مقارنًة بالوقود الأحفوري، مع ن�سوء اأدلة ت�سير اإلى 

اأن النخفا�سات في انبعاثات غازات الحتبا�ض 

الحراري اأقل مما كان ُيفتر�ض اأ�ساًل في ما يتعلق 

باأنواع معينة من الوقود الحيوي. ومع ذلك، بينما 

ما زال تاأييد الوقود الحيوي قائمًا، �سي�ستمر الطلب 

الإ�سافي على المنتجات الزراعية التي ينطوي 

عليها اإنتاجه في دعم اأ�سعارها، مع امتداد تاأثيرات 

ذلك على الأ�سعار في الأ�سواق الزراعية الأخرى.
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وتتوقف م�سائل كثيرة على اأ�سعار النفط. 

فكلما ارتفعت اأ�سعار النفط، كلما اأ�سبح اإنتاج 

الوقود الحيوي اأقدر على ال�سمود اقت�ساديًا، 

وكلما زادت الحاجة اإلى المنتجات الزراعية كمواد 

اأولية. وعندما تبلغ اأ�سعار النفط م�ستوى ي�سبح 

عندها الوقود الحيوي قادراً على المناف�سة، يزيد 

الطلب من جانب �سوق الطاقة على المنتجات 

الزراعية كمواد اأولية لإنتاج الطاقة، ويدفع هذا 

الطلب الجديد الأ�سعار الزراعية اإلى اأعلى. ومن ثم، 

ُت�سبح الأ�سواق الزراعية واأ�سواق الطاقة مترابطة 

بطريقة جديدة. وبالنظر اإلى اأن اأ�سواق الطاقة 

�سخمة بالن�سبة اإلى الأ�سواق الزراعية، فاإن الطلب 

من قطاع الوقود الحيوي يمكن، من حيث المبداأ، 

اأن ي�ستوعب اأي اإنتاج اإ�سافي للمحا�سيل التي 

يمكن ا�ستخدامها كمواد اأولية، ومن ثم �ستحدد 

�سوق الطاقة فعليًا �سعراً يمثل حداً اأدنى للمنتجات 

الزراعية و�سُتحدد اأي�سًا �سعراً يمّثل حدا اأق�سى 

لأ�سعار المنتجات الزراعية عند النقطة التي 

تكون فيها قد ارتفعت كثيراً بحيث لم يعد الوقود 

الحيوي قادراً على المناف�سة. و�ستكون طلبات 

الطاقة، ل طلبات الغذاء، هي التي �سُتحدد اأ�سعار 

المنتجات الزراعية، و�ستكون اأ�سعار المنتجات 

الزراعية مرتبطة باأ�سعار الطاقة. ومن الوا�سح اأن 

هذا �سيكون ابتعاداً رئي�سيًا عن الكيفية التي كانت 

ُتحدد بها اأ�سعار المنتجات الزراعية في الما�سي. 

ما هو دور الم�ساربة؟

لقد ت�سّمنت المناق�سات التي جرت موؤخراً 

ب�ساأن ارتفاع اأ�سعار الأغذية اهتمامًا متناميًا 

بالتاأثيرات المحتملة للم�ساربين والموؤ�س�سات 

الم�ستثمرة – "المتعاملين غير التجاريين" – 

الذين ي�سترون �سلعًا زراعية في اأ�سواق العقود 

الآجلة بعد اأن اأ�سبحت العائدات التي تتحقق لهم 

من الأ�سول الأخرى اأقل جاذبية. وقد كان هناك 

قدر من القلق من اأن الم�ساربة قد �ساهمت في 

زيادة اأ�سعار الأغذية. واأ�سفر التجاه الهبوطي 

في الأ�سواق العالمية للعقارات والأوراق المالية 

عن تدفق الأموال اإلى اأ�سواق العقود الآجلة لل�سلع 

الزراعية بحثًا عن تحقيق اأرباح من جانب كل من 

الموؤ�س�سات التقليدية مثل ال�سناديق التحوطية 

و�سناديق المعا�سات التقاعدية، ومن جانب 

توفر عادة اأ�سواق بور�سات ال�سلع اأدوات لإدارة المخاطر، 

مثل العقود الآجلة والخيارات، لتمكين الم�ساركين 

في الأ�سواق كالمزارعين والمجّهزين والمنتجين اأو 

المتعاملين – "المتعاملين التجاريين" – من توّقي 

خطر تقلبات الأ�سعار في الم�ستقبل. وت�ساعد هذه الأ�سواق 

اأي�سًا في اكت�ساف الأ�سعار ومن ثم فاإنها توفر قدراً من 

اإمكانية التنبوؤ في ما يتعلق بالتاأكد من الأ�سعار في 

الم�ستقبل. والن�ساط الآخر المتعلق بالأ�سواق هو الم�ساربة 

التي يقوم بها ب�سفة رئي�سية م�ساربون اأو م�ستثمرون 

وهذا ينطوي على تحقيق  اأي "متعاملون غير تجاريين". 

اأرباح بالم�ساربة على التحركات الم�ستقبلية في �سعر 

اأ�سل من الأ�سول اأو �سلعة من ال�سلع.

والم�ساربة مهمة لعمل الأ�سواق بكفاءة لأنها تجلب 

اإلى ال�سوق وت�ساعد المزارعين والم�ساركين  �سيولة 

الآخرين على تعوي�ض تعّر�سهم لتقلبات الأ�سعار في 

الم�ستقبل في الأ�سواق الفعلية لل�سلع. اإل اأن الم�ساربة 

يمكن اأن تلعب دوراً مناوئًا في الأ�سواق. فعلى �سبيل 

المثال، يمكن اأن توؤدي م�ستويات الم�ساربة المفرطة اإلى 

تقلبات مفاجئة اأو غير معقولة اأو اإلى تغيرات ل مبرر 

لها )في اتجاه بعينه( في اأ�سعار ال�سلع. وقد يحدث هذا 

عندما تكون ح�سة متزايدة من الم�سالح المفتوحة )عدد 

العقود الآجلة المعّلقة( بحوزة م�ستثمرين مهتمين بتحقيق 

ربح من تحركات ال�سعر في الم�ستقبل ول يولون اعتباراً 

كبيراً لأ�سا�سيات طلب وعر�ض ال�سلع. ومن ثم، فاإن تاأثير 

الم�ساربة المفرطة تكون نتيجته عك�سية بالن�سبة لأ�سواق 

العقود الآجلة لأن خطر تغير الأ�سعار هو �سرط اأ�سا�سي 

تحاول هذه الأ�سواق معالجته. وعالوة على ذلك، قد تنقل 

الم�ساربة المفرطة في اأ�سواق ال�سلع الزراعية اإ�سارات غير 

مالئمة من الأ�سواق اإلى المنتجين الزراعيين، مما يوؤدي 

اإلى عدم تخ�سي�ض الموارد بكفاءة.

ويمكن ال�سيطرة على م�ستوى ن�ساط الم�ساربة بتنظيم 

اأ�سواق ال�سلع. وتكون اإحدى طرق ذلك من خالل الحد من 

عدد العقود الآجلة التي يمكن لم�سارك واحد، غير الم�سارك 

الموؤهل للح�سول على اإعفاء تحوطي، اأن يح�سل عليها، 

مما يحد من قدرة م�سارك واحد على التاأثير على ال�سوق. 

ولكن هذا اأمر محفوف بالمخاطر لأن التنظيم المفرط قد 

يدفع بالم�ساربين اإلى خارج ال�سوق، مما يحرم ال�سوق 

ال�سيولة. من 

الم�ساربة في اأ�سواق ال�سلع الزراعية

ال�سناديق الأحدث عهداً المرتبطة بال�سلع التي 

ُيتّجر بها في البور�سات. وقد زاد ن�ساط التداول 

العالمي في العقود الآجلة والخيارات باأكثر من 

ال�سعف في ال�سنوات الخم�ض الما�سية. ففي الأ�سهر 

الت�سعة الأولى من عام 2007، زاد هذا الن�ساط 

بن�سبة بلغت 30 في المائة عما كان عليه في ال�سنة 

ال�سابقة. ومن المالحظ اأن ح�سة المتعاملين غير 

التجاريين الذين يتخذون مواقف طويلة الأجل في 

اأ�سواق ال�سلع كانت اآخذة في الرتفاع، مما ي�سير 

اإلى زيادة الهتمام من جانبهم ب�سراء العقود 

الآجلة. ففي خالل الفترة ما بين عام 2005 وعام 

2008 زاد المتعاملون غير التجاريين من ح�ستهم 

في الم�سالح المفتوحة في اأ�سواق العقود الآجلة 

للذرة والقمح وفول ال�سويا بما يقرب من ال�سعف، 

مع اأن ح�ستهم في اأ�سواق العقود الآجلة لل�سكر 

ظلت دون تغيير اإلى حد كبير. وال�ستثمارات من 

جانب الموؤ�س�سات الم�ستثمرة قد تكون كبيرة، ولكن 

حجم هذه ال�ستثمارات في ال�سلع الزراعية لم يكن 
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كبيراً مثل حجم ال�ستثمارات في ما يتعلق ب�سلع 

اأخرى مثل المعادن.
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ولقد تزامنت الزيادة في ح�س�ض المتعاملين 

غير التجاريين في اأ�سواق الذرة والقمح وفول 

ال�سويا مع الزيادة في اأ�سعار هذه ال�سلع في 

الأ�سواق الفعلية. وهذا الم�ستوى المرتفع من 

ن�ساط الم�ساربة في اأ�سواق ال�سلع الزراعية في 

ال�سنوات القليلة الما�سية قد دفع بع�ض المحللين 

اإلى ربط الزيادات في اأ�سعار الأغذية بزيادة 

الم�ساربة. ولكن لي�ض وا�سحًا ما اإذا كانت 

الم�ساربة على ال�سلع الزراعية تدفع الأ�سعار اإلى 

اأعلى اأم اأن الأ�سعار التي كانت تزيد على اأي حال 

هي التي تجتذبها. وقد خل�ست درا�سة اأجراها 

موؤخراً �سندوق النقد الدولي اإلى اأن الأ�سعار 

المرتفعة كانت ت�سّجع بوجه عام تدفقات الأموال 

ال�ستثمارية اإلى اأ�سواق العقود الآجلة الخا�سة 

بال�سلع الزراعية. وم�ساألة ال�سببية هذه تتطلب اإجراء 

مزيد من البحوث. ويمكن اأن توّفر التدفقات الكبيرة 

من الأموال تف�سيراً اإ�سافيًا على الأقل ل�ستمرار 

الأ�سعار المرتفعة لالأغذية وزيادة تغيرها في ما 

يبدو. ومرة اأخرى، يلزم اإجراء المزيد من البحوث. 

وفي غ�سون ذلك، ي�سّكل دور الم�ستثمرين الماليين، 

اإن ُوجد، في التاأثير على اأ�سعار الأغذية مدعاة 

للقلق لدرجة اأن بع�ض البلدان نظرت حتى في 

اإجراء تنظيم اإ�سافي لتلك الأ�سعار.

 ل يوجد تف�سير منفرد 

لالرتفاع الحاد في اأ�سعار الأغذية

اإن القفزة الحادة في اأ�سعار الأغذية بالدولر 

الأمريكي، التي بلغت ذروتها في الن�سف الأول 

من عام 2008، يمكن اأن تو�سف باأنها اأهم 

ارتفاع حاد في الأ�سعار منذ �سبعينيات القرن 

الع�سرين. وقد كان �سبب هذا التطور هو اختاللت 

التوازن بين العر�ض والطلب في كثير من اأ�سواق 

ال�سلع الرئي�سية، ل �سيما الحبوب والبذور الزيتية. 

ويمكن اإيجاد تف�سيرات معقولة لالرتفاع الحاد في 

اأ�سعار الأغذية على جانب الطلب بالدرجة الأولى. 

فالقوى المحركة الرئي�سية لزيادة الأ�سعار على 

جانب العر�ض تكون عادة ق�سيرة الأمد وتتعلق 

باأوجه النق�ض في الإنتاج وبتدابير ال�سيا�سات 

مثل �سيا�سات تقييد ال�سادرات التي يتبعها 

المتعاملون الرئي�سيون. اأما على جانب الطلب، 

فاإن العوامل التي �ساهمت في الرتفاع الأخير في 

الأ�سعار العالمية لالأغذية هي عوامل قليلة. وعلى 

الختالف من العر�ض، فاإن التغيرات التي تحدث 

على جانب الطلب ل تكون �سريعة ول غير متوقعة 

بوجه عام. وهذا يرجع اإلى اأن القوتين الرئي�سيتين 

المحركتين للطلب في اأ�سواق الأغذية، اإلى جانب 

عامل الوقود الحيوي النا�سئ، هما النمو ال�سكاني 

ونمو الدخل. وفي معظم الحالت ُيظهر هذان 

المتغيران الجوهريان تقدمًا �سعوديًا في الطلب 

يت�سم باأنه تدريجي )ومتوقع( ويتيحان، بذلك، 

للعر�ض اأن يتكّيف. ول تختلف الحالة اأثناء فترة 

الأ�سعار المرتفعة الأخيرة  عن هذا التجاه من 

حيث اأن الطلب على الغذاء وعلى العلف لم يظهر 

اأي زيادة مفاجئة اأو غير متوقعة كانت �ست�ستحق 

نوع زيادات الأ�سعار التي �سهدتها الأ�سواق. 

وحدوث الم�ساربة وتدفقات الأموال ال�ستثمارية 

في اأعقاب تزايد الأ�سعار هو اأمر احتماله اأكبر 

من اأن تكون تلك الم�ساربة والتدفقات هي التي 

ت�سببت في ذلك التزايد. والتو�سع ال�سريع في الطلب 

على المواد الأولية للوقود الحيوي هو وحده الذي 

يمّثل ابتعاداً رئي�سيًا عن التجربة ال�سابقة. ولكن 

ر 
ّ
الطلب على الوقود الحيوي وحده ل يمكن اأن يف�س

مدى زيادات الأ�سعار في عام 2007 واأوائل عام 

2008. فقد اأدت اأ�سعار النفط القيا�سية اإلى زيادة 

الهتمام با�ستنباط الوقود الحيوي، ولكن كان لها 

اأي�سًا اأثر كبير ب�سبب رفعها تكاليف الإنتاج والنقل. 

وقد تعزز اأي�سًا ال�سغط ال�سعودي على الأ�سعار 

من جانب الطلب بفعل المخاوف من احتمال اأن 

يزداد ارتفاع الأ�سعار وبفعل تزايد الطلب على 

المخزونات. ول يمكن اأن تعزى الزيادة الحادة في 

اأ�سعار الأغذية في الأ�سواق العالمية اإلى اأي عامل 

منفرد. فكل �سبب من الأ�سباب التي ُتذكر عادة ل 

ر بمفرده نمط ومدى تحركات الأ�سعار 
ّ
يمكن اأن يف�س

موؤخراً، اإذ اأن تزامنها وتاآلفها معًا هما م�سوؤولن 

عن التغيرات الهائلة التي حدثت. ومع اأن ف�سل 

تاأثير كل منها على حدة يمّثل اإ�سكالية، ل ت�سير 

الأدلة اإلى الطلب على الوقود الحيوي واأ�سعار النفط 

باعتبارهما القوى المحركة الرئي�سية.

ومن الممكن ا�ستخال�ض موؤ�سر عام للتاأثيرات 

الن�سبية للعوامل المختلفة على اأ�سعار الأغذية من 

خالل اإجراء عمليات محاكاة با�ستخدام نموذج 

Aglink-Cosimo لالأ�سواق الزراعية العالمية، 
الم�سترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

القت�سادي ومنظمة الأغذية والزراعة. وُي�ستخدم 

هذا النموذج ل�ستنباط اإ�سقاطات لالأ�سواق على 

الأجل المتو�سط على اأ�سا�ض افترا�سات ب�ساأن 

القيم الم�ستقبلية للمتغيرات الرئي�سية التي توؤثر 

. وتغيير هذه الفترا�سات 
�3(

في الأ�سواق والأ�سعار

ومقارنة الإ�سقاطات الناتجة يعطيان موؤ�سراً 

لقوة كل تاأثير. والفترا�سات الرئي�سية الخم�سة 

Aglink-Cosimo هو نموذج توازن جزئي، وهو م�سروع م�سترك   �3�

بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

القت�سادي. ويرد و�سف اأكثر تف�سيًل لهذه ال�سيناريوهات في 

2008-2017 الذي اأ�سدرته منظمة  تقرير التوقعات الزراعية للفترة 

التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي ومنظمة الأغذية والزراعة 

�OECD–FAO, 2008(. ويوفر نموذج Aglink-Cosimo ت�سويرًا 

58 من بلدان  اقت�ساديًا ديناميًا خا�سًا بكل �سيا�سة على حدة لنحو 

واأقاليم العالم الرئي�سية من حيث الإنتاج والتجارة في ما يتعلق بال�سلع 

الرئي�سية الخا�سة بالمناطق المعتدلة المناخ وكذلك الأرز وال�سكر وزيت 

النخيل. وُيدرج �سمن النموذج الآن الإيثانول وزيت الديزل الحيوي. 

وهذا النموذج، مثله مثل معظم النماذج من هذا الطراز، تحركه اأوجه 

ال�سيا�سات. التقنية، والمتغيرات على �سعيد  والبارامترات  المرونة، 
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التي ا�ستعر�ست هي )1( ا�ستخدام البذور الغذائية 

والزيتية في اإنتاج الوقود الحيوي؛ )�2 اأ�سعار 

البترول؛ )3( نمو الدخل في القت�سادات 

النامية الرئي�سية، وهي البرازيل وال�سين والهند 

واإندوني�سيا وجنوب اأفريقيا؛ )4( �سعر �سرف 

الدولر الأمريكي بالن�سبة اإلى عمالت جميع البلدان 

الأخرى؛ )5( غالت المحا�سيل.

وفي ما يتعلق بالحبوب الخ�سنة والزيوت 

النباتية، من �ساأن اآفاق الأ�سعار اأن تتاأثر كثيرا 

اإذا ظل اإنتاج الوقود الحيوي ثابتًا عند م�ستويات 

عام 2007. والتغيرات التي تحدث في الطلب على 

هذه ال�سلع كمواد اأولية لإنتاج الوقود الحيوي 

هي م�سدر لعدم اليقين ب�سرف النظر عما اإذا كان 

ر �سيا�سات دعم  ر �سعر النفط، اأو تغيُّ ال�سبب هو تغيُّ

الوقود الحيوي، اأو تطور تكنولوجي جديد يدفع 

العاملين بعمليات التجهيز اإلى �سراء مواد اأولية 

مختلفة. واإبقاء اإنتاج الوقود الحيوي ثابتًا عند 

الم�ستوى الذي كان عليه في عام 2007 ي�سفر 

عن حدوث انخفا�ض بن�سبة قدرها 12 في المائة 

في الأ�سعار الم�سقطة لعام 2017 في ما يتعلق 

بالحبوب الخ�سنة، وبن�سبة تبلغ نحو 15 في 

المائة في ال�سعر الم�سقط للزيوت النباتية. ويت�سح 

من ال�سيناريو الثاني اأن اإ�سقاطات اأ�سعار القمح 

والحبوب الخ�سنة والزيوت النباتية جميعها عالية 

الح�سا�سية اإزاء الفترا�سات المتعلقة باأ�سعار 

البترول، و�ستكون اأقل بن�سبة اإ�سافية تتراوح 

من 8 اإلى 10 في المائة اإذا انخف�ست اأ�سعار 

النفط اإلى الم�ستوى الذي كانت عليه في عام 

2007. اأما �سيناريو النمو المخّف�ض في الناتج 

المحلي الإجمالي فهو ي�سفر عن اأ�سعار اأقل بدرجة 

متوا�سعة فقط بالن�سبة للقمح والحبوب الخ�سنة 

)من 1 اإلى 2 في المائة( من خط الأ�سا�ض. وفي 

ما يتعلق بالزيوت النباتية، التي ُيفتر�ض اأنها 

تعك�ض مرونة اأكبر للطلب بالن�سبة للدخل وتاأثيراً 

اأكبر للبلدان الخم�سة في التجارة العالمية، يتجاوز 

فارق ال�سعر المحاكى 10 في المائة. وال�سيناريو 

الرابع الذي يحاكي دولراً اأمريكيًا اأقوى يرفع 

الأ�سعار بالعملة المحلية في البلدان الم�سدِّرة، مما 

ر حوافز اأكبر لزيادة الإمدادات. وفي الوقت  يوفِّ

نف�سه، يوؤدي الدولر الأمريكي الأقوى اإلى خف�ض 

الطلب على الواردات في البلدان الم�ستوردة. وتاآلف 

زيادة المعرو�ض من ال�سادرات و�سعف الطلب 

على الواردات يفر�ض �سغطًا هبوطيًا اإ�سافيًا على 

الأ�سعار العالمية. وبحلول عام 2017، �ستكون 

اأ�سعار القمح والحبوب الخ�سنة والزيوت النباتية 

جميعها اأقل بنحو 5 في المائة من الإ�سقاط 

الأ�سا�سي المقابل. ويوؤدي ال�سيناريو الذي ُيفتر�ض 

فيه اأن غالت الحبوب والبذور الزيتية �ستكون اأعلى 

بن�سبة قدرها 5 في المائة اإلى اأ�سعار م�سقطة للقمح 

والذرة في عام 2017 اأقل بن�سبة قدرها 6 و8 في 

المائة، على التوالي، من القيمة الأ�سا�سية المقابلة، 

ولكنه ل ُيحدث �سوى فارق �سئيل في ما يتعلق 

بالأ�سعار الم�سقطة للزيوت النباتية.

لماذا انخف�ست الأ�سعار؟

لقد اأدى النخفا�ض الحاد في الأ�سعار الدولية 

لالأغذية منذ يوليو/تموز 2008 اإلى عك�ض م�سار 

ارتفاعها الحاد بنف�ض القدر حتى بلوغها تلك 

النقطة ودفعها اإلى العودة نحو م�ستوياتها في 

عام 2007. والأ�سباب الأ�سا�سية لعك�ض الم�سار 

هذا هي خليط من عوامل تتعلق بالعر�ض والطلب. 
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ع في  فقد �سّجعت الأ�سعار المرتفعة حدوث تو�سُّ

الإنتاج العالمي للحبوب. بيد اأن هذه ال�ستجابة 

على جانب العر�ض ترّكزت في معظمها في 

البلدان المتقدمة، وترّكزت، في ما يتعلق بالبلدان 

النامية، في البرازيل وال�سين والهند. وبا�ستثناء 

هذه البلدان الثالثة، انخف�ض اإنتاج الحبوب في 

حقيقة الأمر بين عامي 2007 و2008 في البلدان 

النامية. ولذا، من الوا�سح اأن ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

لم يكن فر�سة اغتنمها معظم المزارعين الفقراء في 

البلدان النامية، فقد كانت ا�ستجابتهم على �سعيد 

العر�ض محدودة في عام 2007 وكانت معدومة 

تقريبًا في عام 2008. وانخفا�ض اأ�سعار الأغذية 

لي�ض له عالقة كبيرة بتزايد الإمدادات العالمية. 

فتف�سيره يكمن بدرجة اأكبر في تباطوؤ الطلب نتيجة 

لما اأدت اإليه الأزمة المالية والركود العالمي الذي 
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ن�ساأ عنها من انخفا�ض في الن�ساط القت�سادي، 

ويكمن اأي�سًا في هبوط اأ�سعار النفط. وقد كان اأكبر 

تاأثير لنخفا�ض الطلب، على الأقل في البداية، هو 

التاأثير على اأ�سواق واأ�سعار المواد الخام الزراعية 

مثل المطاط، وكذلك على اأ�سعار الأغذية.

ومع اأن انخفا�ض اأ�سعار الأغذية هو نباأ �سار 

اإليه  األ ُينظر  بالن�سبة للم�ستهلكين، فاإنه ينبغي 

على اأنه يعني حل م�ساكل نظام الأغذية العالمي. 

فاأغلبية العوامل البالغة الأهمية التي تكمن وراء 

ارتفاع الأ�سعار وما نجم عنه من تهديد لالأمن 

الغذائي ما زالت باقية. فاإنتاج الأغذية في 

البلدان النامية لم ي�سهد اأي زيادة كبيرة، ولن 

ت�سّجع الحوافز ال�سعرية الأ�سعف على مزيد من 

التو�سع في الإنتاج في اأماكن اأخرى. وما زالت 

المخزونات العالمية من الحبوب منخف�سة بحيث 

تقل ن�سب مخزونات الحبوب اإلى ا�ستخدامها في 

2009/2008 عن متو�سطها على مدى خم�ض 

�سنوات. ومع اأن اأ�سعار النفط انخف�ست انخفا�سًا 

هائاًل، ما زال الطلب على الوقود الحيوي قويًا 

نتيجة انخفا�ض اأ�سعار المواد الأولية وا�ستخدام 

طاقة اإنتاج الإيثانول الجديدة. وتاأثير انخفا�ض 

د.  اأ�سعار النفط على الأ�سعار الزراعية معقَّ

من المتوقع اأن ينمو القت�ساد العالمي بن�سبة ل 

تتجاوز 2 في المائة في عام 2009 مقارنًة بن�سبة 

بلغت 3.8 في المائة في عام 2008. وقد تراكمت اأدلة 

على حدوث ركود عالمي حيث انخف�ض النمو الم�سقط 

في القت�سادات المتقدمة الرئي�سية اإلى ال�سفر اأو حتى 

اإلى م�ستوى �سالب. ومن الوا�سح اأن الأزمة المالية 

والركود العالمي، وهو الأهم، قد �ساهما في النخفا�ض 

الهائل في اأ�سعار ال�سلع الزراعية. ولكن من ال�سعب عزل 

تاأثيرات الأزمة والركود عما هو متوقع من تكّيفات 

من جانب الأ�سواق مع ارتفاع الأ�سعار الظاهر في عام 

2007 والن�سف الأول من عام 2008. و�ستتاأثر الأ�سواق 

والأ�سعار الزراعية على جانبي الطلب والعر�ض على حد 

�سواء، لي�ض فقط ب�سبب النخفا�ض في معدلت النمو 

القت�سادي والطلب بل اأي�سًا ب�سبب التغيرات في اأ�سعار 

ات في تكلفة الئتمانات وتوافرها،  ال�سرف، والتغيرُّ

والتغيُّرات في توافر تمويل خارجي اآخر، بما في ذلك 

المعونة. بيد اأن النخفا�ض في النمو القت�سادي 

العالمي �سيكون هو التاأثير الرئي�سي على اأ�سواق ال�سلع 

الزراعية وعلى الآفاق الزراعية للبلدان النامية في 

القريب. الم�ستقبل 

و�ستكون التاأثيرات على الطلب على ال�سلع �سلبية. 

فتجربة حالت الركود ال�سابقة ت�سير اإلى اأن الطلب على 

المواد الخام، من قبيل المطاط الطبيعي والألياف، 

واأ�سعار تلك المواد �سيتعر�سان لأكبر واأ�سرع �سربة، 

تليها المنتجات الحيوانية التي ُتعتبر اأوجه مرونتها 

بالن�سبة للدخل اأعلى ن�سبيًا. وقد يكون التاأثير على اأغذية 

اأ�سا�سية مثل الحبوب اأقل، مع الدفاع عن م�ستويات 

ال�ستهالك والحفاظ على الطلب. و�ستواجه البلدان 

النامية المعتمدة على �سادرات المواد الخام والمنتجات 

ال�ستوائية م�ساكل من حيث ميزان مدفوعاتها في حالة 

عدم حدوث نق�ض مماثل اأو اأقوى في تكلفة الواردات 

الغذائية التي تعتمد عليها اأي�سًا بلدان كثيرة. ومن 

المرجح اأن توؤدي حالة عدم اليقين ال�سائدة وما ينجم 

عنها من توقعات �سلبية في الأ�سواق اإلى زيادة خف�ض 

الطلب بوجه عام. والآمال التي كانت معقودة على 

اأ�سعارها  اإمكانية ا�ستدامة الطلب على ال�سلع وا�ستدامة 

بوا�سطة معدلت النمو المرتفعة المتوا�سلة في ال�سين 

والهند وغيرهما من القت�سادات التي تنمو ب�سرعة 

في العالم النامي، تبدو الآن اأقل قابلية للتحقيق وذلك 

لأن النمو في تلك البلدان اأ�سبح الآن متوقعا بمعدلت 

اأدنى. وتقيِّد م�سكلة توافر الئتمانات وال�سيولة التجارة 

الزراعية، مما ي�سكل �سغطا اإ�سافيا يوؤدي اإلى هبوط 

الأ�سعار الدولية والحد من اأحجام التجارة. و�ستوؤدي 

اأ�سعار النفط الآخذة في النخفا�ض اإلى تفاقم ال�سغط 

الهبوطي على اأ�سعار �سلع يمكن ا�ستخدامها كمواد اأولية 

في اإنتاج الوقود الحيوي. ومع ذلك، فاإن التاأثير ال�سافي 

اإلى النفط  اأ�سعارها بالن�سبة  �سيتوقف على تحركات 

وعلى مدى دعم �سيا�سات الوقود الحيوي.

بالن�سبة  �سار  نباأ  بوجه عام هو  الأ�سعار  وانخفا�ض 

تدفع  التي  الحوافز  على  �سيوؤثر  ولكنه  للم�ستهلكين، 

لتحقيق  الالزمة  ال�ستثمارات  توظيف  اإلى  المنتجين 

والطويل.  المتو�سط  الأجلين  الغذائي في  الأمن  مزيد من 

ع  توقُّ يمكن  للمنتجين،  بالن�سبة  الحوافز  انخفا�ض  ومع 

اأي�سًا من  الإنتاج، مما يقلل  التخفي�ض في  قدر من 

وم�ساألة  الغذائية.  البذور  بناء مخزونات  اإعادة  نطاق 

بالن�سبة  �سار حقًا  نباأ  الأ�سعار هو  انخفا�ض  اإذا كان  ما 

الذي  للدخل  يحدث  ما  على  تتوقف  للم�ستهلكين 

حدوث  حالة  في  العمالة  معه  و�ستنخف�ض  �سينخف�ض 

نامية  بلدان  اأي�سًا  وتعتمد  العالم.  ركود على نطاق 

ثم  المالية، ومن  التحويالت  بالغًا على  اعتماداً  كثيرة 

المتقدمة  القت�سادات  في  الهبوطية  التجاهات  فاإن 

المحلي  الطلب  تاأثير غير مبا�سر على  لها  اأن يكون  يمكن 

العمال  انخفا�ض معدلت عمالة  النامية مع  البلدان  في 

التحويالت  وتوفر  دخلهم.  وانخفا�ض  المهاجرين 

ذلك  بما في  لال�ستثمار،  الالزمة  الأموال  اأي�سًا  المالية 

الزراعة. في  ال�ستثمار 

الأزمة المالية والركود واأ�سعار ال�سلع الزراعية
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فانخفا�ض اأ�سعار النفط يقلل من تكاليف الطاقة 

والأ�سمدة ولكنه �سيوؤدي اإلى تفاقم ال�سغط 

الهبوطي على اأ�سعار ال�سلع التي ُت�ستخدم كمواد 

اأولية عندما ي�سبح الوقود الحيوي اأقل قدرة 

على المناف�سة. و�سيتوقف التاأثير ال�سافي على 

تحركات الأ�سعار الن�سبية بين النفط والمواد 

الأولية، ل �سيما الذرة.

ماذا عن الأجل المتو�سط؟

لقد كان النخفا�ض في اأ�سعار الأغذية في الأ�سواق 

الدولية حاداً ولكن الأ�سعار ما زالت اأعلى كثيراً 

من المتو�سط الذي كانت عليه في ال�سنوات الخم�ض 

ال�سابقة. وال�سوؤال الأكبر هو ما اإذا كانت الأ�سعار 

�سيزداد انخفا�سها اأم اأنها �ستظل على م�ستوياتها 

العالية تاريخيًا هذه. فالأ�سعار انخف�ست في 

الن�سف الثاني من عام 2008 انخفا�سًا كبيراً 

م�ساهيًا لزيادتها في الن�سف الأول من العام. 

وفي اأي حالة، من المرجح اأن يحدث نوع من 

تجاوز الحدود، مما يعك�ض زيادة التقلُّب زيادة 

كبيرة، ومن ثم فمن ال�سعب تمييز تكيُّف مع 

اتجاه جديد. ومع ذلك، فاإن بع�ض العوامل التي 

ذكرت كتف�سيرات لالأ�سعار المرتفعة ت�سير اإلى اأنها 

�ست�ستمر، على العك�ض من نمط �سلوك اأ�سعار ال�سلع 

في الما�سي، حيث كانت الرتفاعات الحادة في 

الأ�سعار تدوم فترة ق�سيرة ثم يعقبها انخفا�ض 

يدوم طوياًل. وبوجه اأعْم، وكما ُذكر اأعاله، 

وبا�ستثناء اأ�سعار النفط الذي يمّثل ا�ستثناء كبيراً، 

ما زالت العوامل التي �ساهمت في ارتفاع اأ�سعار 

الأغذية دون تغيير. ولم تزد الإمدادات زيادة كبيرة 

وما زالت المخزونات منخف�سة.

للفترة  الزراعية  التوقعات  تقرير  اأ�سار  وقد 

التعاون  اأ�سدرته منظمة  الذي   2017-2008

ومنظمة  القت�سادي  الميدان  في  والتنمية 

الأغذية والزراعة )OECD–FAO, 2008( اإلى 

الزراعية  لل�سلع  والحقيقية  الإ�سمية  الأ�سعار  اأن 

الم�ستويات  من  �سواء،  حد  على  �ستنخف�ض، 

اأوائل عام  بلغتها في  قد  التي كانت  القيا�سية 

المقبل  العقد  اأعلى خالل  �ستظل  ولكنها   ،2008

بداأ  قد  النخفا�ض  ال�سابق. وهذا  بالعقد  مقارنًة 

نتيجة  متوقعًا  كان  مما  اأ�سرع  ولكنه  بالفعل، 

القت�ساد  في  الهبوطي  ولالتجاه  المالية  لالأزمة 

النخفا�ض  ذلك  ا�ستمرار  ومدى  العالمي. 

الركود.  النتعا�ض من حالة  �سرعة  على  �سيتوقف 

اأن من  اإلى  ي�سير  المنظمتين  اأن تقرير  بيد 

اآخر ارتفاع حاد في  بين العوامل الأولى في 

المناطق  وهي حالت الجفاف في   – الأ�سعار 

الطلب  وتزايد  الغذائية،  للبذور  المنتجة  الرئي�سية 

الحيوي،  الوقود  الأولية لإنتاج  المواد  على 

الدولر  قيمة  وانخفا�ض  النفط،  اأ�سعار  وارتفاع 

كل  ال�سلع،  على  الطلب  هيكلية  وتغيُّر  الأمريكي، 

– ينطوي  المخزونات  انخفا�ض  �سياق  ذلك في 

المتوقع  من  دائمة  عنا�سر  على  منها  البع�ض 

ا�ستمرار الأ�سعار الأعلى على مدى  اإلى  اأن توؤدي 

الخ�سو�ض،  وجه  وعلى  المقبلة.  الع�سر  ال�سنوات 

الحيوي،  الوقود  الطلب على  اإلى  التقرير  اأ�سار 

الغذاء والعلف  اأن  النفط. ومع  اأ�سعار  واإلى 

اأكبر  المطلقة،  القيمة  زال عالميًا، ومن حيث  ما 

الآن  الزراعة، يوجد  الطلب في  لنمو  م�سدرين 

الأولية من جانب  المواد  النمو على  �سريع  طلب 

الوقود  على  فالطلب  الحيوية.  الطاقة  قطاع 

الجديد منذ عقود،  للطلب  اأكبر م�سدر  الحيوي هو 

في  ال�سعودي  التحول  يدعم  قويًا  وُيعتبر عاماًل 

الحيوي  الوقود  اأوجد  وقد  الزراعية.  ال�سلع  اأ�سعار 

الزراعية  المنتجات  اأ�سعار  بين  جديدة  �سلة 

اإمكانية  على  اأي�سًا  تنطوي  النفط،  واأ�سعار 

الخروج عن نمط حدوث انخفا�ض يدوم طويال 

الأقل  على  الزراعية،  لل�سلع  الحقيقية  الأ�سعار  في 

المتو�سط. الأجل  في 
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 تاأثيرات ت�ساعد اأ�سعار الأغذية 
على الم�ستهلكين���

من الوا�سح اأن تاأثير ارتفاع اأ�سعار الأغذية يبلغ 

اأ�سد درجاته بالن�سبة للفقراء الذين يعتمدون على 

الأغذية الم�ستراة. فبالن�سبة للفقراء في البلدان 

النامية، قد تمّثل الأغذية ن�سبة تبلغ 50 في 

المائة على الأقل وما ي�سل اإلى ن�سبة تتراوح من 

70 اإلى 80 في المائة من ميزانيتهم. ومن ثم، 

فاإن ارتفاع الأ�سعار ل يوؤثر فقط على ا�ستهالكهم 

الغذائي من حيث الكمية والنوعية، بل يوؤثر 

اأي�سًا على اإنفاقهم بوجه عام. وقد كان اأو�سح 

موؤ�سر لهذا التاأثير ال�سلبي هو حالة ال�سطراب 

الجتماعي واأعمال ال�سغب التي اندلعت في 

مختلف اأنحاء العالم نتيجة لالرتفاع الحاد في 

اأ�سعار الأغذية. وقد ترّكزت هذه ال�سطرابات في 

الأغلب في المناطق الح�سرية. فهذه هي المناطق 

التي من المحتمل اأن يكون العتماد فيها على 

�ض لالأ�سعار 
ُّ
الأغذية الم�ستوردة ويكون التعر

الدولية لالأغذية هما الأعلى، والتي ي�سعر فيها 

الم�ستهلكون بعبء تاأثير الت�ساعد الحاد في 

اأ�سعار الأغذية. بيد اأن فقراء الريف يتاأثرون اأي�سًا 

حتى واإن كان من المحتمل اأن تكون �سالتهم 

بالأ�سواق الدولية لالأغذية اأ�سعف. ويتوقف 

تاأثير ارتفاع اأ�سعار الأغذية على الفقراء، بدرجة 

حا�سمة، على ما اإذا كانوا بائعي اأغذية �سافين، 

وفي هذه الحالة يمكن اأن يكون التاأثير اإيجابيًا 

من حيث المبداأ، اأم م�سترين �سافين لالأغذية، 

وفي تلك الحالة فاإن التاأثير �سيكون �سلبيًا 

بالقطع. وت�سير الأدلة اإلى اأن اأغلبية الأ�سر في 

العالم النامي، ل �سيما الأ�سر الفقيرة، هي م�سترية 

�سافية لالأغذية، وهذا ي�سدق حتى على الأ�سر 

الريفية التي تعمل في الأغلب في مجال الزراعة. 

و�سواء كانوا ح�سريين اأو ريفيين، فاإن اأ�سد 

الفقراء فقراً الذين ينفقون اأكبر ح�سة من دخلهم 

على الأغذية والذين ل تتاح لهم اإمكانية الح�سول 

على اأ�سول اإنتاجية كالأر�ض مثال، هم الذين 

يعانون اأ�سد المعاناة. والأ�سر التي تعيلها اإناث 

ُتبرز بدرجة غير متنا�سبة في ما يتعلق بهذين 

للإطلع على مناق�سة تف�سيلية لهذه التاأثيرات انظر حالة انعدام   �4�

.�FAO, 2008a� 2008 الأمن الغذائي في العالم

الجانبين، ومن ثم فاإن التاأثيرات ال�سلبية لرتفاع 

اأ�سعار الأغذية يكون لها اأي�سًا ُبعد جن�ساني من 

الالزم معالجته في ال�ستجابات على �سعيد 

ال�سيا�سات.

وقد تعيَّن على الأ�سر الفقيرة، في مواجهة 

الت�ساعد الحاد في اأ�سعار الأغذية، اأن تعدِّل اأنماط 

ا�ستهالكها لالأغذية. وُيقال اإن الأ�سر قللت من 

ا�ستهالكها من الأغذية اأو حاولت اأن تبقي عليه 

بالحد من اإنفاقها على اأغذية اأعلى ثمنًا وعلى بنود 

ا�ستهالكية اأخرى غير غذائية. وفي اأو�ساط اأ�سد 

فئات ال�سكان فقراً، قد يرتفع حتى ن�سيب الفرد 

من ا�ستهالك الحبوب على الرغم من تزايد الأ�سعار، 

ل الم�ستهلكين اإلى الخ�سر التي  وذلك مع تحوُّ

تمّثل الحبوب اأ�سا�سها. وعلى الرغم من الت�ساعد 

الحاد في الأ�سعار في الأ�سواق العالمية لل�سلع 

)ل �سيما المواد الأ�سا�سية التي يمكن التّجار بها 

مثل القمح والأرز والذرة(، ُتظهر اأحدث البيانات 

ب�ساأن ال�ستخدام الغذائي لهذه ال�سلع الرئي�سية 

�سمود ن�سيب الفرد من ال�ستهالك. ويوجد نف�ض 

هذا التجاه في معظم بلدان الدخل المنخف�ض، 

ومن بينها تلك التي توجد فيها م�ستويات مرتفعة 

من نق�ض التغذية. ولكن هناك اأي�سًا حالت عاد 

فيها الم�ستهلكون اإلى الأغذية التقليدية بدرجة اأكبر 

لة واإن كانت  عندما زادت تكاليف الحبوب المف�سّ

م�ستوردة.

 ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

ي�ساهم في الت�سخم

ي�ساهم ارتفاع اأ�سعار الأغذية في معدل الت�سخم 

العام في معظم البلدان، بما في ذلك البلدان 

المتقدمة. وتمّثل التغيرات في اأ�سعار الأغذية 

عن�سراً مهمًا من عنا�سر معدل الت�سخم العام، 

الم�ستهلكين. وهذا متو�سط  اأ�سعار  مقي�سًا بموؤ�سر 

مرّجح للتغيرات في اأ�سعار �سّلة ثابتة وتمثيلية 

لل�سلع، من بينها الأغذية، مع تج�سيد الأوزان 

المرجحة لأهمية كل �سلعة في الميزانية النمطية 

لالأ�سر. فكلما زادت ح�سة الغذاء في ميزانية 

الأ�سرة، كلما �ساهم ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

في الت�سخم العام. وفي حالة معظم البلدان 

المتقدمة، تتراوح ح�س�ض الإنفاق على الأغذية 

من 10 اإلى 20 في المائة. اأما في البلدان 

تاأثيرات ارتفاع اأ�سعار الأغذية



2009 الزراعية  ال�سلع  اأ�سواق  �2حــالـة 

النامية، فاإن ح�سة الإنفاق على الأغذية في 

ميزانيات الأ�سر اأعلى كثيراً، حيث ت�ستوعب اأكثر 

من ن�سف دخل الأ�سرة في بلدان مثل بنغالدي�ض 

وهايتي وكينيا ومالوي.

وعالوة على فر�ض عبء ثقيل على تكاليف 

المعي�سة، يمكن اأن تكون لرتفاع اأ�سعار الأغذية 

تاأثيرات اأخرى غير مبا�سرة على الت�سخم اإذا 

اأدت اإلى زيادات في الأجور - كانت المطالبات 

باأجور اأعلى هي ُلْب احتجاجات عديدة. وقد 

يتعيَّن على اأي بنك مركزي ي�ستهدف الت�سخم اأن 

يكبح ال�سغط الت�سخمي الناجم عن ارتفاع اأ�سعار 

الأغذية عندما يكون التاأثير على اأ�سعار �سلع غير 

غذائية كبيراً، وهذا معناه رفع اأ�سعار الفائدة. وقد 

اأ�سبح ذلك اتجاهًا متزايداً في البلدان النامية، 

ولكن رفع اأ�سعار الفائدة من �ساأنه اأن يقوِّ�ض 

ال�ستثمار، الذي ت�ستد الحاجة اإليه، في قطاعات 

توفر مخرجًا من الفقر بالن�سبة للبلدان ال�سعيفة، 

ل �سيما قطاع الزراعة.

 ارتفاع اأ�سعار الأغذية معناه 

ارتفاع فواتير الواردات الغذائية

على الرغم من النخفا�سات التي حدثت موؤخراً 

في الأ�سعار الدولية لالأغذية، من المتوقع اأن 

تبلغ التكلفة العالمية للمواد الغذائية الأ�سا�سية 

الم�ستوردة في عام 2008 اأكثر من تريليون دولر 

اأمريكي، وهي قيمة اأعلى بنحو 25 في المائة 

مما كانت عليه تلك التكلفة في عام 2007، 

وذلك نتيجة لحدوث زيادات كبيرة في اأ�سعار 

الأرز والقمح والحبوب الخ�سنة والزيوت النباتية، 

وتفاقم ذلك نتيجة لزيادة تكاليف ال�سحن التي 

ت�ساعفت تقريبًا في ما يتعلق بكثير من الطرق. 
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وكثرة من اأ�سد البلدان فقراً هي م�ستوردة لالأغذية، 

حيث تعتمد اعتماداً �سديداً على الواردات من 

الحبوب. وارتفاع اأ�سعار الأغذية في الأ�سواق 

العالمية معناه ارتفاع فواتير الواردات الغذائية 

وحدوث م�سكلة في ميزان المدفوعات. وقد كان 

مجموع تكلفة الواردات الغذائية بالن�سبة للبلدان 

النامية اأعلى بالفعل بن�سبة قدرها 33 في المائة 

في عام 2007 مما كان عليه في عام 2006، 

واأ�سبحت الآن الفواتير ال�سنوية للواردات الغذائية 

الخا�سة ببلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

المنخف�ض اأكثر من �سعف الم�ستوى الذي كانت 

عليه في عام 2000.

وعلى ال�سعيد القطري، يتوقف تاأثير ارتفاع 

اأ�سعار ال�سلع، �سمن جملة اأمور اأخرى، على ما 
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اإذا كان البلد م�ستوِرداً اأم م�سدِّراً، وما ي�ستورده 

اأو ي�سّدره، و�سيا�سته التجارية، و�سيا�سته ب�ساأن 

�سًا للخطر هي 
ُّ
�سعر ال�سرف. والبلدان الأكثر تعر

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض التي 

تعتمد على واردات من الحبوب تتزايد تكلفتها 

)تمّثل في بع�ض الحالت ما ي�سل اإلى 80 

في المائة من اإمدادات الطاقة الغذائية( وعلى 

�سادرات منتجات ا�ستوائية اأو مواد خام زراعية 

كانت الزيادة في اأ�سعارها اأقل، وبعمالت مرتبطة 

بالدولر الأمريكي اأو تقل قيمتها مقابله. ومن 

الوا�سح اأن حالة البلدان التي تعاني بالإ�سافة 

اإلى ذلك انعدام الأمن الغذائي )بمعنى اأن اأكثر من 

30 في المائة من �سكانها يعانون نق�ض التغذية( 

والم�ستوِردة ال�سافية للوقود، هي حالة محفوفة 

بخطر بالغ. وهناك اأكثر من 20 بلداً ناميًا يت�سم 

بهذه الخ�سائ�ض، و16 على الأقل منها موجودة 

اأفريقيا. في 

ومن الوا�سح اأن اأ�سد البلدان �سعفًا هي 

التي تحّملت اأعلى عبء لزيادة تكلفة الأغذية 

الم�ستوردة، حيث كان مجموع نفقات بلدان 

العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض اأعلى 

بن�سبة بلغت نحو 35 في المائة في عام 2008 

مما كان عليه في عام 2007، وهو ما يمّثل اأكبر 

زيادة �سنوية م�سّجلة. ومقارنًة بالبلدان النامية 

الأخرى، تميل بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

المنخف�ض اإلى اأن يكون لديها بالفعل عجز اأكبر 

في الح�ساب الجاري كن�سبة مئوية من ناتجها 

المحلي الإجمالي، وُتنفق ح�سة اأكبر كثيراً 

من قيمة �سادراتها ال�سلعية ل�ستيراد الأغذية، 

. وقد �سهدت  
�5(

ويكون الدخل الفردي فيها اأقل

غالبية تلك البلدان انخفا�سًا في قيمة عمالتها 

مقابل الدولر الأمريكي، مما اأدى اإلى مزيد من 

الزيادة في تكلفة وارداتها الغذائية. وتجد هذه 

البلدان نف�سها تحت �سغط اقت�سادي من جميع 

الجوانب.

وعالوة على ذلك، يمكن اأن تكون لالأزمة 

المالية انعكا�سات خطيرة بالن�سبة لالأمن 

الغذائي في كثير من البلدان النامية. فالو�سع 

الئتماني المتاأزم قد يقيِّد ح�سول البلدان 

الفقيرة على التمويل، مما يحد من قدرتها 

على ا�ستيراد الأغذية. وقد تواجه بلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل المنخف�ض �سعوبة على وجه 

في المتو�سط، كان ن�سيب الفرد ال�سنوي من الناتج المحلي   �5�

الإجمالي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�س اأقل كثيرًا 

�213 2 دولرًا اأمريكيًا( مقارنًة بالبلدان النامية الأخرى )453 7 

دولرًا اأمريكيًا( في الفترة 2004-2000.

الخ�سو�ض في تمويل احتياجاتها من واردات 

الحبوب من خالل الدين، وقد تواجه �سغطًا 

اأكبر. ماليًا 

 الم�ستهلكون يخ�سرون 

فهل يك�سب المنتجون؟

من الوا�سح اأن تاأثير ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

على الم�ستهلكين هو تاأثير �سلبي بالقطع. 

ولكن، من حيث المبداأ، ينبغي اأن يكون ارتفاع 

الأ�سعار بمثابة نباأ �سار بالن�سبة للمزارعين في 

مختلف اأنحاء العالم. فارتفاع اأ�سعار الأغذية 

ينطوي على تح�سين الحوافز بالن�سبة لأولئك 

الذين ينتجون المنتجات المعّينة ذات الأ�سعار 

المرتفعة. ومن حيث المبداأ اأي�سًا، توؤدي اأ�سعار 

الأغذية الأعلى اإلى زيادة الأموال المتاحة 

للمنتجين من اأجل ال�ستثمار، مما يف�سي اإلى 

زيادة النمو الزراعي واإلى الحد من الفقر. وبهذا 

المعنى، يمكن اعتبار اأ�سعار الأغذية الأعلى 

ا�ستثنائية على  بمثابة فر�سة لتحقيق مكا�سب 

الأقل بالن�سبة للبع�ض. ويمّثل الح�سول على 

و�سائل الإنتاج والأ�سول من قبيل الأرا�سي 

عاماًل بالغ الأهمية في تحديد من الذي يجني 

اأ�سعار الأغذية الأعلى. و�سي�ستفيد كبار  منافع 

حائزي الأرا�سي اأكبر ا�ستفادة. ومن المرجح 

اأي�سًا اأن ت�ستفيد الأ�سر المتخ�س�سة ب�سدة في 

الزراعة، واإن كانت هذه الأ�سر ت�سّكل ن�سبة �سئيلة 

نوعًا ما من ال�سكان، مقارنًة ببقية الأ�سر. ولكن، 

هل ي�ستجيب المنتجون لزيادة العر�ض؟ يبدو اأن 

ارتفاع اأ�سعار الأغذية لم ي�سكل فر�سة بالن�سبة 

لمعظم مزارعي البلدان النامية، ولم تتحقق 

ا�ستجابة على جانب العر�ض. فكما ورد �سابقًا، 

على الرغم من الزيادات ال�سخمة في الأ�سعار، 

لم يزد اإنتاج البلدان النامية من الحبوب اإل 

باأقل من واحد في المائة في عام 2008، بل 

انخف�ض فعاًل في الأغلبية ال�ساحقة منها. ولم 

تتحقق بب�ساطة ال�ستجابة الماأمولة على جانب 

العر�ض. وفهم اأ�سباب ذلك، ومن ثم ما يلزم عمله 

لتحفيز ال�ستجابة على جانب العر�ض، هما 

ال�ستراتيجيات  ق�سيتان حا�سمتان على �سعيد 

وال�سيا�سات. ويتناول الجزء الثاني من هذا 

بالتف�سيل. الق�سيتين  التقرير هاتين 
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الجزء الثاني

 لماذا لم ي�سكل ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

الفقراء؟ للمزارعين  فر�سة 

معظم  في  الأ�سعار  في  حقيقيًا  انخفا�سًا  النامية  البلدان  في  المنتجون  واجه  لقد 

الزراعة  في  ال�ستثمار  نق�س  ذلك  عن  نتج  وقد  الما�سية.  الخم�سين  ال�سنوات 

الأخيرة  الم�ساكل  التي حدثت في ظلها  الخلفية  الإنتاج. وكانت هذه هي  وركود 

النامية  البلدان  اأي�سًا من �سعوبة تعامل  زادت  والتي  الدولي  الأغذية  في نظام 

ا�ستمراره )حتى  اأ�سعار الأغذية واحتمال  ارتفاع  الم�ساكل. ومن ثم، بدا  مع هذه 

2008( وكاأنه فر�سة  اأوائل عام  ولو لم يكن عند م�ستويات الذروة التي بلغها في 

المنتجون  �سي�ستثمر  هل  كذلك؟  كان  هل  ولكن  الفقراء.  المنتجين  ل�سغار  بالن�سبة 

معظم  اإن  زراعيًا؟  نموًا  ويحققون  لذلك  ا�ستجابة  واإنتاجهم  اإنتاجيتهم  من  ويزيدون 

الدولية، ومن ثم  الأ�سواق  تمامًا عما يحدث في  بعيدون  النامية  البلدان  منتجي 

المنتجين  بال�سرورة ح�سول  الأ�سواق ل تعني  الأغذية في تلك  اأ�سعار  زيادة  فاإن 

الأ�سعار  تلك  تنتقل  اأن  ينبغي  ذلك،  لهم  يتحقق  فلكي  اأعلى.  اأ�سعار  الفقراء على 

اأ�سعار  اأن  بيد  الت�سويق.  �سال�سل  القطرية ومن خالل  الحدود  الأعلى عبر  الدولية 

ال�ستثمار  على  ت�سّجع  التي  والحوافز  كافية.  غير  بمفردها  تظل  الأعلى  الإنتاج 

والأ�سمدة.  البذور  مثل  تكاليف مدخالت  ارتفاع  اأي�سًا على مدى  والإنتاج تتوقف 

ويحتاجون  معقولة.  باأ�سعار  المدخالت  على  الح�سول  اإلى  يحتاجون  فالمنتجون 

حوافز  ُوجدت  حيثما  وحتى  بمتناولهم.  تكون  ائتمانات  على  الح�سول  اإلى  اأي�سًا 

اأن  يمكن  المنتجين  قبل  من  العر�س  جانب  على  الإيجابية  ال�ستجابة  فاإن  كافية، 

للنقل  الأ�سا�سية  البنية  اإلى  الفتقار  �سيما  ل  المعوقات،  من  متنوعة  طائفة  تعوقها 

اأي زيادة في الإنتاج على الأ�سواق. وفي كثير من البلدان  والأ�سواق، كي تنعك�س 

يوؤد  ال�سروط بدرجة كافية. ونتيجة لذلك، لم  اأي من هذه  ُي�ستوفى  النامية، ل 

من  العر�س  �سعيد  على  اإيجابية  ا�ستجابة  اإلى  الدولية  الأ�سواق  في  الأ�سعار  ارتفاع 

النامية. البلدان  في  ال�سغيرة  الحيازات  ذوي  المزارعين  جانب 

�0
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لقد زادت اأ�سعار الأغذية زيادة حادة في كثير من 

البلدان تما�سيًا مع انتعا�ض الأ�سعار الدولية. وفي 

بلدان اأخرى، لم ت�ساير الأ�سعار المحلية لالأغذية 

الزيادة في الأ�سعار العالمية، اأو كانت بطيئة في 

التكيُّف معها. وما لم ت�سل فعاًل الأ�سعار الأعلى 

اإلى المنتجين الزراعيين في البلدان النامية، 

فاإن اأولئك المنتجين لن ي�ستفيدوا من تزايد 

الأ�سعار في الأ�سواق العالمية ولن يكون لديهم 

حافز يدفعهم اإلى زيادة الإنتاجية والإنتاج. 

وهاتان م�ساألتان يجب النظر فيهما: فاأوًل، هل 

توؤدي التغيرات في الأ�سعار الدولية اإلى تغيُّرات 

في الأ�سعار على ال�سعيد القطري؛ ثانيًا، اإذا 

ر اإلى  تغيَّرت الأ�سعار القطرية، هل ي�سل هذا التغيُّ

المنتجين؟

نظريًا، �ستتحرك الأ�سعار في اأي بلد يكون 

مرتبطًا بال�سوق العالمية في بيئة تجارة حرة 

بالتوازي مع الأ�سعار الدولية معّبراً عنها بنف�ض 

العملة الم�ستركة. فاإذا كان ال�سعر القطري اأعلى 

من ال�سعر الدولي، �ست�ستمر الواردات اإلى اأن 

ُي�سبح ال�سعر القطري م�ساويًا لل�سعر الدولي بعد 

اأخذ تكاليف النقل في العتبار. وتوؤدي زيادة 

ال�سادرات نف�ض الدور المتمثل في تحقيق التوازن 

اإذا كان ال�سعر القطري اأقل من ال�سعر الدولي. وفي 

ظل هذه الظروف، يكون "انتقال ال�سعر" كاماًل، 

بمعنى اأن �سعر ال�سلعة التي ُتباع في الأ�سواق 

العالمية والقطرية التناف�سية ل يمكن اأن يختلف 

اإل بح�سب تكلفة نقلها. ويعتبر محللو ال�سلع 

انتقال ال�سعر ال�سريع والكامل بمثابة موؤ�سر على 

كفاءة عمل اأي �سوق. ولكن، عمليًا، يمكن اأن يحد 

عدد من العوامل من مدى "انتقال" التغيرات في 

.
�6(

اإلى الم�ستوى القطري الأ�سعار العالمية 

وال�سيا�سات المتبعة على الحدود توؤثر على 

مدى انتقال التغيُّرات في الأ�سعار العالمية اإلى 

الأ�سواق القطرية. فعلى �سبيل المثال، تعوق 

تقييدات ال�سادرات اأو ال�سرائب انتقال الإ�سارات 

ال�سعرية. فالتعريفات الجمركية على الواردات 

ح�سب قيمتها تتيح، اإل اإذا كانت مرتفعة ارتفاعًا 

بالغًا، للتغيرات في الأ�سعار العالمية اأن تنتقل 

بالكامل اإلى الأ�سواق المحلية من حيث القيمة 

بانتقال  للق�سايا المحيطة  ال�سامل  للإطلع على ال�ستعرا�س   �6�

.Rapsomanikis, Hallam and Conforti (2006) الأ�سعار انظر

اأحد الأ�سواق قد ت�ستغرق بع�ض الوقت كي تنتقل 

اإلى اأ�سواق اأخرى وذلك لعدد من الأ�سباب، من 

قبيل التدخالت على �سعيد ال�سيا�سات، وتكاليف 

الت�سويق، والترتيبات  �سل�سلة  د  التكيُّف، وتعقُّ

التعاقدية بين العمالء القت�ساديين، والتخزين 

وعمليات الجرد، والتاأخير في النقل اأو التجهيز اأو 

حتى الق�سور الذاتي الب�سيط. ونتيجة لذلك، نادراً 

ما يكون انتقال ال�سعر كاماًل اأو �سريعًا.

وفي حالة الذرة في اأفريقيا، اأعاقت عوامل 

تكاليف النقل، و�سعف الدولر الأمريكي، 

الإ�سارات  انتقال  الم�ستهلكين  واأف�سليات 

ال�سعرية من ال�سوق العالمية، وكانت ا�ستجابات 

الأ�سعار المحلية بطيئة. فالذرة البي�ساء ل يمكن 

ا�ستهالكها ب�سهولة با�ستهالك  ال�ستعا�سة عن 

الذرة ال�سفراء المتّجر بها دوليًا. ومع ذلك، تعني 

الزيادات في اأحجام الذرة المتجر بها، ر�سميًا 

وبطريقة غير ر�سمية على حد �سواء، عبر اإقليمي 

اأفريقيا ال�سرقية واأفريقيا الجنوبية اأن الأ�سواق 

القطرية متكاملة في ما بينها. وي�سير تحليل 

البيانات الخا�سة بالأ�سعار  اإح�سائي، با�ستخدام 

ال�سهرية للذرة في الفترة 1998-2008، اإلى اأن 

كاًل من �سعر الذرة ال�سفراء و�سعر الذرة البي�ساء 

في جنوب اأفريقيا، وهي البلد الرئي�سي الم�سدِّر 
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 هل ت�سل الزيادات في الأ�سعار العالمية 

اإلى منتجي البلدان النامية؟

الن�سبية. ولذا، فاإن حدوث زيادة في ال�سعر 

الدولي �سي�سفر عن حدوث زيادة تنا�سبية في 

ال�سعر المحلي عند جميع النقاط الزمنية ب�سرط 

اأن تظل م�ستويات التعريفات الجمركية دون 

تغيير. ويمكن اأي�سًا عزل الأ�سواق المحلية 

با�ستخدام هوام�ض ت�سويقية كبيرة نتيجة 

تكاليف النقل الأعلى. وفي البلدان النامية على 

ْعف البنية الأ�سا�سية  وجه الخ�سو�ض، يوؤدي �سَ

وخدمات النقل والت�سال اإلى هوام�ض ت�سويقية 

ال�سلع  كبيرة نتيجة التكاليف المرتفعة لنقل 

المنتجة محليًا اإلى الحدود من اأجل ت�سديرها 

اأو نقل ال�سلع الم�ستوردة  اإلى ال�سوق المحلية. 

الت�سويق المرتفعة  النقل وهوام�ض  وتكاليف 

تعوق انتقال الإ�سارات ال�سعرية لأنها قد تمنع 

موازنة �سعر ال�سرف. وثمة عوامل اأخرى، من 

الم�ستهلكين لخ�سائ�ض محددة  قبيل تف�سيل 

في اأغذية ُمنتجة محليًا اأو وجود فروق نوعية 

بين ال�سلع المّتجر بها محليًا ودوليًا، تحدد 

مدى اإمكانية ال�ستعا�سة عن الأغذية المنتجة 

محليًا باأغذية م�ستراة في ال�سوق العالمية، ومن 

ثم توؤثر في انتقال ال�سعر. والتمييز بين انتقال 

ال�سعر الق�سير الأجل وانتقاله الطويل الأجل اأمر 

مهم اأي�سًا. فالتغيرات التي تحدث في ال�سعر في 
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رات  للذرة في الإقليم، ي�ستجيب ببطء للتغيُّ

في ال�سعر في ال�سوق العالمية، ولكن اإ�سارات 

�سعر ال�سوق العالمية تنتقل بالفعل عبر بلدان 

الإقليم. وخالل الفترة ما بين يونيو/حزيران 

2006 ويونيو/حزيران 2008، بلغ المتو�سط 

ال�سهري لمعدل الزيادة في �سعر ال�سوق العالمية 

للذرة ال�سفراء 3.9 في المائة، مقارنًة بمتو�سط 

الزيادة في �سعر الذرة البي�ساء وال�سفراء البالغ 

قدره 1.2 و1.6 كل �سهر، على التوالي، في 

المحلية. الأ�سواق 
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عام 2007 في حدوث زيادات كبيرة في ال�سعر 

المحلي لالأرز، بينما ارتفعت واردات الأرز في 

اإندوني�سيا والفلبين من اأجل تلبية الطلب المتزايد 

على الغذاء.

في الأ�سعار المحلية في عام 2007، وتزامن 

في معظم الحالت مع زيادة واردات الأرز. 

وفي حالة بنغالدي�ض، �ساهمت حالت نق�ض 

الأغذية نتيجة لإع�سار مداري وللفي�سانات في 

هناك �سمة م�ستركة بين جميع البلدان التي �سملتها 

الدرا�سات وهي وجود درجة كبيرة من التفاوت بين و�سع 

الأ�سر في ما يتعلق باإنتاج الذرة وبيعها.

ففي كينيا، نجد اأن ن�سبة الذرة التي يتم بيعها مرتفعة 

ن�سبيًا، حيث تبلغ 46 في المائة من الإنتاج الكلي. ولكن، 

في حين تبلغ ن�سبة الأ�سر التي تزرع الذرة 98 في المائة، 

فاإن 36 في المائة فقط من تلك الأ�سر تبيع الُمنتج، حيث 

تمّثل 20 في المائة من الأ�سر غالبية المبيعات.

وفي زامبيا، تبلغ ن�سبة الأ�سر الزراعية التي تزرع الذرة 

نحو 80 في المائة، ولكن اأقل من 30 في المائة منها تبيع 

الُمنتج. ومن المبيعات الكلية، تتاأتى ن�سبة تتراوح من 40 اإلى 

45 في المائة من 5 في المائة من الأ�سر الزراعية في قطاع 

ذوي الحيازات ال�سغيرة. وهذه الأ�سر يكون دخلها اأعلى كثيراً 

عادة )8 اأو 9 مرات( وتوجد في مناطق ي�سهل الو�سول منها 

اإلى الأ�سواق مقارنًة بالأ�سر التي ل تبيع المنتج.

لالإنتاج  بالغ  تركيز  يوجد  وفي موزامبيق، 

الإقليم  في  الأ�سر  المائة من  في  فت�سعون  والمبيعات. 

المائة فقط منها  24 في  الذرة، ولكن  الأو�سط تنتج 

59 في  تنتج  الجنوبي،  الإقليم  المنتج. وفي  تبيع 

4 في المائة فقط منها  الذرة، ولكن  المائة من الأ�سر 

ُتباع  التي  الكمية  متو�سط  يتجاوز  ول  المنتج،  تبيع 

وتمّثل خم�سة في  �سنويًا.  اأ�سرة  لكل  كيلوغرامًا   150

المبيعات على  المائة من  80 في  الأ�سر  المائة من 

القطري. ال�سعيد 

000 18 مزارع تجاري  اأفريقيا، يمّثل  وفي جنوب 

الغذائية، بينما يمّثل  البذور  اإنتاج  المائة من  90 في 

الن�سبة  ال�سغيرة  الحيازات  اأ�سحاب  من  ماليين   3

المائة. في   10 البالغة  المتبقية 

ب�سكل  �سيظهر  الأ�سر  عبر  التباين  اأن  المرجح  ومن 

اأحجام حيازة  ا�ستمرار هبوط متو�سط  اأو�سح مع 

من  ال�سغيرة  الحيازات  انخف�ست  ففي مالوي،  الأرا�سي. 

0.7 هكتار في  اأقل من  اإلى  متو�سط قدره هكتار واحد 

يجري  "متو�سطة"،  �سنة  وفي  الما�سية.  الثالثين  ال�سنوات 

الذرة. اإنتاج  20 في المائة فقط من  ت�سويق 

اأدلة درا�سات الحالة للمنظمة ب�ساأن م�ستويات م�ساركة اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة في الأ�سواق

وتتحرك اأي�سًا اأ�سعار الذرة في الأ�سواق المهمة 

في بلدان اأفريقيا ال�سرقية مثل كينيا واأوغندا 

مع تحرك ال�سعر العالمي. وفي المتو�سط، انتقلت 

التغيُّرات في الأ�سعار العالمية في الفترة 2003-

2008 عبر هذه الأ�سواق ببطء ن�سبيًا، مع تكيُّف 

فًا كاماًل مع  اأ�سعار الذرة في كينيا واأوغندا تكيُّ

التغيُّرات في الأ�سعار العالمية بعد �سبعة اأ�سهر 

تقريبًا. ومع ذلك، فقد انعك�ست الزيادة الكبيرة في 

ال�سعر العالمي للذرة في الفترة من يوليو/تموز 

2007 ف�ساعداً في كال البلدين، مما ي�سير اإلى 

اأن التاأقلم مع التغيرات في �سعر ال�سوق العالمية 

يمكن اأن يكون �سريعًا، ل �سيما عندما تحدث هذه 

التغيُّرات في اآن واحد مع انخفا�ض المخزونات اأو 

حدوث هّزات على جانب العر�ض الإقليمي لالأغذية 

اأو الطلب عليها. وفي هذه الفترة، بلغ متو�سط 

المعدل ال�سهري للنمو في اأ�سعار الذرة في نيروبي 

وكمبال 3.7 و7.1 في المائة على التوالي، مقارنًة 

بمعدل �سهري للزيادة في ال�سعر العالمي بلغ 4.3 

في المائة.

وفي حالة الأرز في اآ�سيا، اختلف تاأثير 

التغيُّرات في �سعر ال�سوق العالمية من بلد اإلى 

اآخر، تبعًا مرة اأخرى لأ�سعار ال�سرف مقابل 

الدولر الأمريكي، وال�سيا�سات التجارية والمتعلقة 

بالأ�سواق، وحالة الطلب والعر�ض المحلية.

وفي المتو�سط، عوَّ�ض جزئيًا �سعف قيمة 

الدولر الأمريكي في الفترة 2006-2007 عن 

الزيادات في الأ�سعار العالمية بالن�سبة لعدد من 

البلدان الآ�سيوية. فعلى �سبيل المثال، اأدى ارتفاع 

قيمة العمالت القطرية مقابل الدولر الأمريكي 

في الهند والفلبين وتايلند اإلى تحييد اأثر الزيادات 

في الأ�سعار العالمية عند الحدود، مما اأ�سفر عن 

اأنماط مختلفة من �سلوك ال�سعر المحلي، تج�سيداً 

لأ�سا�سيات الأ�سواق القطرية ب�سفة رئي�سية، وفي 

بع�ض الحالت تج�سيدا لال�ستجابة على �سعيد 

ال�سيا�سات لزدهار اأ�سعار الأرز الدولية. وفي 

الهند، وهي من البلدان الم�سّدرة الرئي�سية لالأرز، 

زادت الأ�سعار المحلية بمعدل معتدل نتيجة 

لزيادة الإنتاج في مو�سم الت�سويق 2008-2007 

اقترانًا مع اتخاذ تدابير على �سعيد ال�سيا�سات 

)ُنفِّذت في الربع الأخير من عام 2007( حظرت 

فعليًا معظم �سادرات الأرز. وفي البلدان 

الم�ستوردة ال�سافية، حدث اأكبر جانب من الزيادة 
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وحتى اإذا حدث انتقال لتغيُّرات الأ�سعار 

الدولية اإلى الم�ستوى القطري، فاإن هذا ل يعني 

بال�سرورة اأن زيادات الأ�سعار �سوف ت�سل 

اإلى جميع المنتجين اأو الم�ستهلكين، واإن كان 

�سون 
ّ
الم�ستهلكون في المناطق الح�سرية قد يتعر

ب�سرعة اأكبر لزيادات الأ�سعار. وتتوقف م�ساألة 

ر المنتجين على مدى م�ساركتهم في  مدى تاأثُّ

الأ�سواق المحلية وعلى مدى ارتباط الأ�سواق 

المحلية بالأ�سواق القطرية اأو الإقليمية اأو الدولية 

الأو�سع نطاقًا. ول يمكن افترا�ض اأن هناك انتقاًل 

مكانيًا قويًا لالأ�سعار وم�ساركة كبيرة في ال�سوق 

من جانب ذوي الحيازات ال�سغيرة في الأ�سواق 

المتكاملة ب�سكل جيد. ففي كثير من البلدان 

النامية ل ت�سح هذه الفترا�سات بب�ساطة.

وينخرط اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة عمومًا 

في �سل�سلة قيمة مختلفة عن المزارعين ذوي 

الطابع التجاري بدرجة اأكبر. فالأخيرون قد 

يرتبطون بال�سركات الكبيرة لتجارة البذور 

الغذائية وتجهيزها وبيعها بالتجزئة؛ وبور�سات 

المتكاملة؛ واأ�سحاب  ال�سوامع  ال�سلع؛ و�سبكات 

المطاحن؛ والبائعين بالتجزئة في متاجر ال�سوبر 

ماركت، اأحيانًا مع ملكية �سركة عبر وطنية؛ 

وتوافر معلومات عن ال�سوق؛ واأحجام معامالت 

كبيرة؛ ودرجات وموا�سفات محددة جيداً؛ 

اأكثر  ونظم قانونية ت�ستوعب ترتيبات تعاقدية 

تعقيداً. وهذا يتناق�ض مع ال�سال�سل ذات الطابع 

غير الر�سمي بدرجة اأكبر التي ينخرط فيها 

عادة اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة والتي تت�سم 

بمعامالت ال�سوق الفورية، وبيع ن�سب مئوية 

�سغيرة من الإنتاج خارج المزرعة، و�سعف 

البنية الأ�سا�سية للطرق والت�سالت، و�سعف 

نظم المعلومات، ومحدودية التن�سيق بين توريد 

المدخالت والئتمانات والمبيعات.

وتوجد اأدلة كثيرة على اأن اأ�سحاب الحيازات 

ال�سغيرة في اأفريقيا ال�سرقية والجنوبية ل 

يدخلون الأ�سواق على الم�ستوى المحلي اإل 

كبائعي البذور الغذائية بدرجة محدودة نوعًا 

ما. وفي الأقاليم كلها، نجد اأن ن�سبة منتجي 

الذرة الذين يبيعونها فعاًل اإلى الأ�سواق المحلية، 

منخف�سة وكثيراً ما يكون هناك م�ستوى من 

اأكبر من  م�ساركة الأ�سر المنتجة كـم�سترية 

م�ستوى م�ساركتها كبائعة للذرة.

في  المحدودة  الم�ساركة  على  ويترتب 

ال�سغيرة  الحيازات  اأ�سحاب  جانب  من  ال�سوق 

تاأثير كبير  الأ�سعار  لزيادات  األ يكون  احتمال 

الأ�سر  من  لكثير  بالن�سبة  الإنتاج  على حوافز 

الأ�سواق كبائعة ولو  التي ل ت�سارك في  الريفية 

منتجين  اأن  ذلك  يفاقم  ومما  �سئيلة.  بن�سبة 

الإقليمية  الأ�سواق  عن  فعليًا  معزولون  كثيرين 

الأ�سواق.  اندماج  ل�سعف  نتيجة  الدولية  اأو 

وفي هذه الحالت، لن يكون لزيادات الأ�سعار 

تاأثير على حالة  تلك  الأ�سواق  م�ستويات  على 

القيا�ض  ودرا�سات  ال�سغيرة.  الحيازات  اأ�سحاب 

الأ�سعار  وانتقال  الأ�سواق  لندماج  القت�سادي 

الراأي. اأفريقيا توؤكد عادًة هذا  في 
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ن في دخل المنتجين، الذي حققه  اأيًا كان التح�سُّ

ارتفاع اأ�سعار المنتجات، فاإن الزيادات في تكاليف 

المدخالت كان مفعولها م�ساداً له اأو حتى اأبطله. 

فقد اأخذت تكاليف المدخالت تتزايد باطراد 

لبع�ض ال�سنوات، واعتبر مزارعون كثيرون ارتفاع 

اأ�سعار المخرجات بمثابة راحة موؤقتة من ت�ساوؤل 

الهوام�ض بالن�سبة للتكاليف اإلى اأن ارتفعت اأ�سعار 

المدخالت ارتفاعًا هائاًل في عام 2007، حيث 

فاقت �سرعة ارتفاع اأ�سعار المخرجات.

وقد كان للزيادة الهائلة في اأ�سعار النفط، 

التي بداأت في عام 2003، تاأثير بالغ على جميع 

القطاعات القت�سادية، ومن بينها الزراعة. فقد اأدت 

الزيادات في اأ�سعار الوقود اإلى رفع تكاليف اإنتاج 

ال�سلع الزراعية بطريقة مبا�سرة وذلك برفع تكلفة 

الكهرباء والنقل في المزرعة، واأي�سًا بطريقة غير 

مبا�سرة لأن النفط بند مهم من بنود التكلفة في ما 

يتعلق باإنتاج الأ�سمدة. ولقد كانت الزيادة في اأ�سعار 

الطاقة �سريعة وحادة على ال�سواء، حيث زاد موؤ�سر 

اأ�سعار الطاقة الخا�ض برويترز – مكتب البحوث 

ال�سلعية باأكثر من ثالثة اأمثال منذ عام 2003.

وارتفعت اأ�سعار بع�ض الأ�سمدة )منها مثاًل 

ال�سوبر فو�سفات الثالثي وكلوريد البوطا�ض( 

بالدولر الأمريكي بن�سبة تجاوزت 160 في المائة 

في الأ�سهر القليلة الأولى من عام 2008 مقارنة 

بنف�ض الفترة في عام 2007. وقد كان معّدل 
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موؤ�سر اأ�سعار الأغذية: الفا�سوليا، الزبد، الكاكاو، زيت بذرة القطن،الذرة، لحم الخنزير، �سحم الخنزير، لحم العجل، ال�سكر، القمح. موؤ�سر اأ�سعار   )1�

.�IRAC( المدخلت: الن�سادر، اليوريا، نترات اأمونيوم ال�سيريوم، النتروجين والفو�سفات والبوتا�سيوم، الفو�سفات ثنائي الأمونيوم، النفط الخام

تكلفة �سراء معامل التكرير للنفط الخام الم�ستورد )IRAC( في الوليات المتحدة الأمريكية.  )2�

الم�سادر: بالن�سبة للأ�سناف الغذائية: منظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلق باللحوم والألبان والحبوب والزيوت ومركبات ال�سكر؛ ومنظمة الأغذية والزراعة 

ومكتب البحوث ال�سلعية في ما يتعلق بالموؤ�سر المرّكب لأ�سعار الأغذية. وبالن�سبة لأ�سناف المدخلت: �ُسعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات في منظمة الأغذية 

والزراعة وموؤ�س�سة Yara واإدارة معلومات الطاقة.

التغيرات في اأ�سعار المخرجات والمدخالت لبع�س المنتجات الغذائية والم�ستلزمات الزراعية
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الزيادة هذا في �سعر الأ�سمدة اأكبر من معدل الزيادة 

في اأ�سعار المنتجات الزراعية.

وت�سير ن�سبة اأ�سعار المخرجات اإلى اأ�سعار 

المدخالت اإ�سارة عامة اإلى الكيفية التي تتغير 

بها ربحية المزارع. والزيادة المطردة في اأ�سعار 

المدخالت في العقد الما�سي اأدت اإلى اتجاه 

هبوطي في هذه الن�سبة. ومن الممكن اأن تعوِّ�ض 

زيادة الإنتاجية عن العواقب ال�سلبية لهبوط 

الن�سبة على الدخل، ولكن هذا لم يحدث في معظم 

القطاعات الزراعية في البلدان النامية، ل �سيما 

في اأفريقيا. فقد تدهورت الن�سبة تدهوراً حاداً 

مع الزيادة الكبيرة المفاجئة في اأ�سعار الأ�سمدة 

في عام 2007. وعالوة على ذلك، يوجد بع�ض 

الأدلة التي ت�سير اإلى اأنه بينما ل تنتقل الزيادات 

في اأ�سعار المخرجات انتقاًل كاماًل و�سريعًا اإلى 

المنتجين، فاإن الزيادات في اأ�سعار المدخالت، 

ل �سيما حيثما كانت هذه المدخالت م�ستوردة، 

تنتقل ب�سورة كاملة وب�سرعة.

الأ�سعار زادت وكذلك التكاليف
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اإذا تحققت حوافز الأ�سعار، فاإن عدم اندماج 

كثيرين من �سغار المنتجين في الأ�سواق يمنعهم 

من ال�ستجابة. ففي بلدان نامية كثيرة، يكون 

لهيكل الزراعة التي يقوم بها ذوو الحيازات 

ال�سغيرة اأثر كبير في ما يتعلق باإعاقة ال�ستجابة 

على جانب العر�ض، ويتغيَّر هذا الهيكل – فن�سب 

الأر�ض اإلى اليد العاملة اآخذة في الهبوط مع 

تزايد ال�سكان – على نحو يمكن اأن يزيد من 

انخفا�ض قدرة المنتجين ذوي الحيازات ال�سغيرة 

على ال�ستجابة لرتفاع الأ�سعار. ويت�سح من 

اأدلة من اأفريقيا ال�سرقية والجنوبية وجود درجة 

تركيز عالية للذرة التي يجري ت�سويقها في ما 

بين عدد �سغير من الأ�سر )في بع�ض البلدان 

توفر 2 في المائة من الأ�سر 50 في المائة من 

ف اأ�سحاب  قة(، ول يوظِّ الحجم الكلي للذرة الم�سوَّ

الحيازات ال�سغيرة الآخرون ال�ستثمارات الالزمة 

لإيجاد فوائ�ض للبيع اأو حتى حيازات ذات حجم 

معتدل )3 اأو 4 هكتارات(. وفي اأوغندا، ي�سيطر 

الإنتاج الزراعي لأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة، 

حيث يمّثل المزارعون الذين يقل متو�سط حيازتهم 

لالأرا�سي عن هكتارين اأكثر من 90 في المائة 

من الإنتاج الغذائي الكلي. ويمّثل المزارعون من 

ذوي الحيازات ال�سغيرة حوالي 80 في المائة 

من الإنتاج الزراعي في غانا.

وفي اأفريقيا كلها، كثيراً ما تت�سم الزراعة التي 

يقوم بها ذوو الحيازات ال�سغيرة بالإنتاجية 

وال�ستخدام  البدائية،  والتكنولوجيا  المنخف�سة، 

ال�سئيل للمدخالت )من بينها الأ�سمدة(، 

وُنظم الت�سويق الغير فعالة، وفواقد عالية في 

المحا�سيل. وقد ظلت الغالت الزراعية دون 

تغيير ن�سبيًا، حيث يجري القيام بقدر كبير من 

الزراعة بوا�سطة الم�سنين الذين ل يتوافر لديهم 

اإلمام بالممار�سات الزراعية الحديثة، اأو يكون 

اإلمامهم بتلك الممار�سات �سئياًل. وقد كان هناك 

افتقار اإلى حوافز تدفع اإلى ال�ستثمار من حيث 

الكافية والم�ستقرة، ولكن  الربحية  م�ستويات 

توجد اأي�سًا معوقات كبيرة تحول دون الأخذ 

نة، ومن هذه المعوقات نق�ض 
ّ
بتكنولوجيات مح�س

نة محليًا، ونق�ض مواد الزراعة، 
ّ
البذور المح�س

وغير ذلك من المدخالت. ومع اأن الح�سول 

ن في بع�ض البلدان في 
ّ
على المدخالت قد تح�س

اأعقاب الإ�سالحات، حيث يتوافر مزيد من التّجار 

المرّخ�ض لهم وتتوافر كميات اأقل لل�سراء، ما زال 

اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة للمدخالت  ا�ستخدام 

منخف�سًا مما يعوق الإنتاجية.

والكميات ال�سغيرة من المنتجات التي ُتتاح 

للبيع، والفتقار المتكرر اإلى التنظيم في اأو�ساط 

اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة من اأجل تجميع 

هذه الكميات معًا في اأحجام تكون اقت�سادية 

بدرجة اأكبر، اإلى جانب التكلفة المرتفعة للت�سويق 

نتيجة �سعف البنية الأ�سا�سية والت�سالت، هي 

اأمور معناها اأنه لي�ض مما يدعو اإلى الده�سة اأن 

تكون ال�ستجابة على جانب العر�ض لالأ�سعار 

الأف�سل ا�ستجابة �سعيفة. ومع ذلك وبدون تلك 

ال�ستجابة، ل تتولد اأموال من اأجل ال�ستثمار. 

وعلى امتداد �سل�سلة الإنتاج والت�سويق كلها، 

يوؤدي الفتقار اإلى الح�سول على ائتمانات تكون 

بمتناول اليد اإلى زيادة الحد من اإمكانية توظيف 

ا�ستثمارات لتح�سين الإنتاجية. ويلزم التغلب على 

هذه المعوقات لإتاحة ا�ستجابة كبيرة على جانب 

العر�ض، كما تلزم تدخالت على �سعيد ال�سيا�سات 

للخروج من هذه الدائرة المغلقة التي تجعل 

�سغار المنتجين محا�سرين في براثن الفقر.

ويبدو اأن تطوير البنية الأ�سا�سية المادية هو 

اأمر مهم جداً في معظم البلدان النامية. فالبنية 

الأ�سا�سية جيدة التطور في مجالت النقل 

ر  والت�سالت والتخزين والت�سويق يمكن اأن تي�سِّ

بيع المخرجات و�سراء المدخالت. ويت�سح من 

عدة درا�سات الحالة التي اأجرتها المنظمة في 

مختلف اأنحاء العالم النامي اأن اأوجه الق�سور في 

البنية الأ�سا�سية للنقل هي عائق رئي�سي يحد من 

اإلى الأ�سواق المحلية والإقليمية  اإمكانية الو�سول 

والدولية.

ر الإنتاج، وت�ساعد  والأ�سواق الئتمانية تي�سِّ

على زيادة ال�ستهالك واإقامة م�سروعات جديدة. 

وهي اآلية مهمة لم�ساعدة الفقراء في التكيُّف 

مع بيئة اقت�سادية جديدة. فقد اأدت محدودية 

الح�سول على الخدمات المالية )الئتمانات 

�ض 
ّ
والمدخرات على حد �سواء( اإلى تفاقم التعر

للتاأّثر بالهزات. ومع ذلك، خف�ست غالبية برامج 

التكيف الهيكلي من توافر الئتمانات لالأ�سر 

الريفية ورفعت من تكلفتها.

وتفيد درا�سات المنظمة باأن المزارعين 

يواجهون �سعوبات وا�سعة النت�سار في 

المعوقات على جانب العر�س
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الح�سول على الئتمانات. ف�سغار المزارعين 

في الكاميرون ل ُتتاح لهم �سوى اإمكانية �سئيلة 

اأُقيمت موؤ�س�سات  للح�سول على الئتمانات. وقد 

1992، ولكنها  للتمويل ال�سغير في عام 

ما زالت موزعة توزيعًا هزياًل في اأنحاء البلد 

وتفتقر في بع�ض الأحيان اإلى ممار�سات اإدارية 

جيدة. ويواجه المزارعون من ذوي الحيازات 

ال�سغيرة في مالوي معوقات ائتمانية، حيث 

ترّكز عادة موؤ�س�سات التمويل ال�سغير على 

التمويل الذي ُيقّدم من اأجل اأن�سطة الأعمال 

الخارجة عن نطاق المزرعة، ويقت�سر قدر كبير 

من الئتمانات الزراعية المتاحة على قطاع 

التبغ. ول ي�ستطيع العاملون بالتجارة على 

نطاق �سغير ومتو�سط في جمهورية تنزانيا 

المتحدة الح�سول على الئتمانات التي من 

نهم من �سراء اأر�سدة من المنتجات  �ساأنها اأن تمكِّ

وبيعها خارج مو�سمها باأ�سعار اأعلى. وقد 

ل بع�ض المزارعين عن اإنتاج محا�سيل  تحوَّ

نقدية من قبيل القطن لأن المحا�سيل الغذائية 

يمكن اأن ُتباع نقديًا ب�سهولة اأكبر. وفي اأوغندا، 

الوحيد لالئتمانات بالن�سبة  الم�سدر  يتمثل 

ل�سكان الريف في التمويل ال�سغير الذي يحبِّذ 

الأن�سطة غير الزراعية. وتجري حاليًا محاولت 

ل�ستحداث خدمات مالية تلبي احتياجات 

ال�سكان الريفيين وتدمجهم في النظام المالي 

القطري. اأما في غواتيمال، فقد تبين اأن توافر 

الئتمانات الزراعية منخف�ض واآخذ في الهبوط. 

ه معظم الئتمانات المتوافرة نحو  ويوجَّ

التقليدية(  )التقليدية وغير  الت�سدير  منتجات 

مع تقديم قدر �سئيل من الدعم لإنتاج البذور 

الغذائية الأ�سا�سية. وقد حاولت غيانا التغلب 

اأ�سكال  على الم�ساكل المتعلقة بالح�سول على 

مقبولة من الأمن الئتماني والتي يواجهها 

كثيرون من �سغار المزارعين. واأُن�سئ معهد 

تنمية الم�سروعات الخا�سة في عام 1986 

كمنظمة غير حكومية محلية لتوفير القرو�ض 

المعهد  الم�سروعات. وي�ستخدم  ل�سغار منظمي 

نظامًا لل�سمان المتبادل، حيث يكون كل ع�سو 

في مجموعة �سغيرة م�سوؤوًل في اإطاره عن 

ديون الأع�ساء الآخرين. وقد كان المعهد فعاًل 

في تي�سير زيادات الإنتاج بالن�سبة لعدد من 

�سغار المنتجين. ومن الناحية الأخرى، لم تكن 

تجربة المخططات الحكومية لتوفير الئتمانات 

في بيرو اإيجابية، حيث اأُفيد عن خ�سائر �سخمة 

في راأ�ض المال. ويتاأتى الآن معظم الئتمانات 

للقطاع الزراعي من البنوك التجارية، كما 

حدث انخفا�ض هائل في عدد �سغار المزارعين 

الذين كان النظام المالي الر�سمي يدعمهم اأثناء 

الت�سعينيات.

هل با�ستطاعة مزارعي البلدان النامية 

ال�ستجابة لرتفاع اأ�سعار الأغذية؟

من المتوقع اأن يتيح ارتفاع اأ�سعار الأغذية 

موؤخراً فر�سة لقطاع الزراعة في البلدان النامية 

لزيادة الإنتاج ورفع الدخل، واإ�ستعادة مكانته 

كقاطرة للنمو. وبينما يوجد بع�ض الأدلة على 

اأن الإنتاج ي�ستجيب بطريقة اإيجابية لزيادات 

�سلبية  الحقيقية وي�ستجيب بطريقة  الأ�سعار 

لنخفا�سات تلك الأ�سعار، فاإن هذا ل ي�سدق 

دومًا. اإذ يت�سح من مجموعة وا�سعة من اأدلة 

درا�سات الحالة للمنظمة اأن زيادات الأ�سعار ل 

تكفي بمفردها لزيادة الإنتاجية والعر�ض. وفي 

ا�ستعرا�ض لنحو 150 حالة حدثت فيها تغيرات 

في الأ�سعار والإنتاجية في الما�سي القريب، 

وجدت المنظمة اأن ال�ستجابة كانت في التجاه 

المتوقع في 66 في المائة فقط من الحالت، 

بينما وجدت في 34 في المائة منها اأنه حدثت 

اإما زيادة في الإنتاج عندما كانت الأ�سعار اآخذة 

في الهبوط اأو انخفا�ض في الإنتاج عندما كانت 

الأ�سعار اآخذة في التزايد. وبوجه  عام، فاإن 

ال�سورة متفاوتة في ما يتعلق بالكيفية التي من 

المرجح اأن ي�ستجيب بها مزارعو البلدان النامية 

اأ�سعار المنتجات. لرتفاع 

اأ�سعار  اأن ارتفاع  الوا�سح هو  والأمر 

ع  التو�سُّ لت�سجيع  وحده  يكفي  ل  المنتجات 

ا�ستجابة  فحدوث  الغذائية.  الإمدادات  في  الكبير 

ا�ستثماراً  يتطلب  العر�ض  جانب  على  كبيرة 

الحيازات  اأ�سحاب  اإنتاجية  اأجل زيادة  من 

الإنتاج  في  التو�سع  يكون  ولن  ال�سغيرة. 

الحتياجات  لتلبية  كافيًا  جديدة  اأرا�ٍض  بزراعة 

ال�سنوي  الأغذية  فاإنتاج  الم�ستقبل.  في  الغذائية 

اأن يزيد باأكثر من درجة واحدة في المائة  يجب 

على  العالمي  للطلب  م�ساهيًا  يكون  لكي  �سنويًا، 

 ،2050 اأ�سعارها معقولة بحلول عام  اأغذية 

ن�سبة  الغالت  نمو  تتاأتى من  اأن  و�سيتعين 

الزيادة.  80 في المائة من تلك  ر بما يبلغ  تقدَّ

وعالوة على ذلك، لن توؤدي الزيادات في 

الإنتاجية في  بفعل  والزراعي  الغذائي  الإنتاج 

الزراعي فح�سب،  الدخل  اإلى زيادة  الأول  المقام 

والأمامية  الخلفية  ال�سالت  اأي�سًا  �ستحفز  بل 

انخفا�ض  اإلى  و�ستوؤدي  الريفي  القت�ساد  في 

الفقر. م�ستويات 

جانب  على  الكبيرة  ال�ستجابة  وتتطلب 

الإنتاجية  تح�سين  اإلى  الم�ستندة  العر�ض 

تمكن من  وم�ستقرة  مواتية  وجود حوافز 

م�ستوى  اإلى  لل�سلع  الأعلى  الأ�سعار  انتقال 

على  الح�سول  للمنتجين  وتتيح  المزرعة، 

توريد  من  وتمكنهم  معقولة  باأ�سعار  مدخالت 

معالجة  يتطلب  وهذا  الأ�سواق.  اإلى  اإنتاجهم 

من  تحد  التي  المختلفة  الهيكلية  المعوقات 

وهي  ال�سغيرة،  الحيازات  اأ�سحاب  اإنتاجية 

الح�سول  اإلى  والفتقار  البدائية،  التكنولوجيا 

الئتمانات،  وعلى  الحديثة  المدخالت  على 

والنقل،  للت�سويق  الأ�سا�سية  البنية  و�سعف 

الريفية.  والموؤ�س�سات  الخدمات  فعالية  وعدم 

�سمان  في  دور  الفعالة  الحكومية  ولل�سيا�سات 

المثال،  �سبيل  فعلى  الالزمة.  ال�سروط  ا�ستيفاء 

اإحداث  التي تحققت في  النجاحات  كانت 

اإلى دعم  الهند م�ستندة  الزراعة في  تحّول في 

بالئتمانات  الخا�سة  الأ�سا�سية  للبنية  الدولة 

الأ�سواق  والمدخالت والري، وهو ما ف�سلت 

ب�ساأن  الخاطئة  الخيارات  ولكن  توفيره.  في 

ارتفاع  انتقال  تعوق  اأن  يمكن  ال�سيا�سات 

الحوافز  تعوق  واأن  المنتجين،  اإلى  الأ�سعار 

العر�ض. جانب  على  ال�ستجابة  وتثّبط 
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الجزء الثالث

 ما هي ال�ستجابة المطلوبة 

ال�سيا�سات؟ على �سعيد 

�8
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ب�سرعة،  الأغذية  اأ�سعار  تزايد  في مواجهة 

�سيا�ساتها  على  تغييرات  كثيرة  بلدان  اأدخلت 

ال�سيا�سات.  �سعيد  على  جديدة  تدابير  اأو 

من  �سل�سلة  يمّثل  الأغذية  اأ�سعار  فارتفاع 

ال�سيا�سات.  �سعيد  على  المترابطة  التحديات 

الأجل  الق�سير  الطارئ  والأكثر و�سوحا هو 

اإمدادات  توافر  المتمثل في �سرورة �سمان 

معقولة،  باأ�سعار  الفقراء  للم�ستهلكين  غذائية 

التغذية. ومع  �سوء  لزيادة حالت  وذلك تجنبًا 

اإلى حد ما على الأقل  اأن هذا يمكن تحقيقه 

يكون هناك  قد  المتاحة،  الغذائية  بالإمدادات 

اأجل زيادة  اأي�سًا مجال ما لتخاذ تدابير من 

معتدلة حتى  الأ�سعار  الغذائي وجعل  الإنتاج 

الرئي�سية  الإمكانية  ولكن  الق�سير.  الأجل  في 

العر�ض  جانب  على  كبيرة  ا�ستجابة  لحدوث 

هي  لالأ�سعار  ال�ستقرار  من  مزيد  ولتحقيق 

اإلى  المتو�سط  الأجل  اإمكانية موجودة في 

ا�ستمرار  تعك�ض  الحالية  فالم�ساكل  الطويل. 

الغذائي  الأمن  لحالة  الأ�سا�سية  اله�سا�سة 

يلزم ت�سحيحه.  اأمر  البلدان، وهذا  في بع�ض 

للمنتجين  وفر�سة  حافزاً  يوفر  الأ�سعار  وارتفاع 

النامية ولكن، كما هو مبيَّن  البلدان  في 

التغلب  يجب  كثيرة  معوقات  توجد  �سابقًا، 

كبيرة  ا�ستجابة  تحقيق  المراد  كان  اإذا  عليها 

اإلى  المتو�سط  الأجل  العر�ض في  على جانب 

على  الفعلية  التدخالت  �سددت  وقد  الطويل. 

في  الحكومات  جانب  من  ال�سيا�سات  �سعيد 

محدودة  مجموعة  على  العالم  اأنحاء  مختلف 

وزهيدة  المفعول  و�سريعة  ال�سهلة  التدابير  من 

ال�سيا�سات  �سعيد  على  التدابير  �سيما  )ل  التكلفة 

غذائية  اإمدادات  توافر  ل�سمان  التجارية( 

على  التكلفة  من  وللتخفيف  المحلية  لالأ�سواق 

يمكن  اأنه  مع  هذا،  الأجل  ر  وِق�سَ الم�ستهلكين. 

يعني  الطوارئ،  اإلى حالة  بالنظر  كليًا  فهمه 

والطويلة  المتو�سطة  الحتياجات  تجاهل 

اإلى زيادة الإنتاجية في حالت كثيرة.  الأجل 

اإلى حماية  الرامية  الجهود  موازنة  وينبغي 

مع  الأغذية  اأ�سعار  ارتفاع  من  الم�ستهلكين 

تدفعهم  للمنتجين  حوافز  توافر  على  الحفاظ 

الإنتاج  الإنتاجية وفي  الزيادات في  اإلى تحقيق 

والإمدادات.  الأ�سعار  ا�ستقرار  لتحقيق  الالزمة 

اتخذتها  التي  الأجل  الق�سيرة  التدابير  فبع�ض 

الغذائي  الأمن  احتياجات  لتلبية  الحكومات 

انخفا�ض  اإلى  اأدت  الفقراء،  للم�ستهلكين  الفورية 

انخفا�ض  ثم  ومن  للمنتجين،  بالن�سبة  الأ�سعار 

زيادة  ال�ستثمار في  اإلى  تدفعهم  التي  الحوافز 

اأن تكون  اإلى  الإنتاجية والإنتاج. وثمة حاجة 

موجهة  ال�سيا�سات  �سعيد  على  المتخذة  التدابير 

ت�سوهًا. ت�سبب  ول  واإيجابية  الزراعي  لال�ستثمار 

ال�سيا�سات  �سعيد  على  الم�ساكل  تقت�سر  ول 

اأ�سعار  فارتفاع  والأغذية.  الزراعة  على قطاعي 

الكلي.  القت�ساد  اآثار على  اأي�سًا  له  الأغذية 

هذه  ت�سمل  الأغذية،  لم�ستوردي  وبالن�سبة 

تنجم  التي  المدفوعات  ميزان  م�ساكل  الآثار 

الغذائية وزيادة  الواردات  ارتفاع فواتير  عن 

كبير  عن�سر  الغذاء  اأن  حيث  الت�سخمي،  ال�سغط 

يكون من  وقد  الم�ستهلكين.  �سلع  �سلة  في  جداً 

الذين يتمتعون  الأغذية  اأن ينظر م�سّدرو  الالزم 

الأغذية  اأ�سعار  نتيجة لرتفاع  اأعلى  باإيرادات 

لإدارة  �سبيل  اأف�سل  العالمية في  الأ�سواق  في 

�سمان  اأجل  من  المتزايدة  الت�سديرية  اإيراداتهم 

للنمو  تحفيزاً  منتجة  ا�ستثمارات  نحو  توجيهها 

الطويل. الأجل  على 

ما هي الم�ساكل على �سعيد ال�سيا�سات؟
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�سعيد  على  القطرية  ال�ستجابات  تباينت  لقد 

الأغذية من حيث  اأ�سعار  ال�سيا�سات لرتفاع 

ففي حالت  �سواء.  وفعاليتها على حد  طابعها 

الموجودة  التدابير  الحكومات  ا�ستخدمت  كثيرة، 

الممكن  ومن  ال�سيا�سات.  �سعيد  على  بالفعل 

في  ال�سيا�سات  �سعيد  على  ال�ستجابات  تجميع 

ال�ستهالك  ا�ستهداف  عري�سة، وهي  فئات  ثالث 

الجدول  )انظر  التوالي  والإنتاج، على  والتجارة 

اأن الإجراءات المتخذة  1(. ويبدو  الملحق رقم 

ن�سبيًا. قليلة  كانت  اأجاًل  الأطول  التدابير  ب�ساأن 

حماية ا�ستهالك الأغذية

البلدان  اأقل  �سيما  بلدان كثيرة، ل  تّدخلت  لقد 

على  الفقراء  الم�ستهلكين  ح�سول  لحماية  نمواً، 

الغذاء، وذلك من خالل مجموعة متنوعة من 

الأمان".  "ب�سبكة  والمتعلقة  الطارئة  التدابير 

الغذائية  المواد  توزيع  التدابير  هذه  وت�سمنت 

واللبن(،  والخبز  الغذائية  )البذور  الأ�سا�سية 

الغذاء مقابل  )اأو  الغذاء  ل�سراء  وتقديم نقود 

وهي  للخطر،  تعر�سًا  الأ�سد  للفئات  العمل( 

اأو  والريفية،  الح�سرية  المناطق  في  فقراً  الأ�سد 

الم�ست�سفيات.  في  المر�سى  اأو  المدار�ض،  اأطفال 

اأ�سعار  اإعانات  وا�سع  نطاق  على  وا�سُتخدمت 

بالمواد  يتعلق  ما  في  �سيما  ل  الم�ستهلكين، 

خّف�ست  نف�سه،  الوقت  وفي  الرئي�سية.  الغذائية 

ال�ستهالك.  �سرائب  من  الحكومات  بع�ض  اأي�سًا 

�سوابط  اأي�سًا  ا�سُتخدمت  المثال  �سبيل  وعلى 

المخزونات  الأ�سعار، من خالل مبيعات من 

اأ�سعار  تجميد  اأو  �سلفًا  محددة  باأ�سعار  العامة 

مر�سوم. بموجب  بب�ساطة  بالتجزئة  البيع 

ويت�سح من م�سح اأجرته المنظمة و�سمل 77 

بلداً اأن 55 في المائة منها ا�ستخدمت �سوابط 

الأ�سعار اأو اإعانات الم�ستهلكين في محاولة للحد 

من انتقال زيادات الأ�سعار اإلى الم�ستهلكين )انظر 

الإطار(. ومع اأن بع�ض التدابير يمكن اأن تكون 

فعالة في �سبط الأ�سعار في الأجل الق�سير، فاإنها 

باهظة التكلفة من حيث الموارد ال�سحيحة في 

ه اأ�سواق الأغذية. وقد  الميزانية ويمكن اأن ت�سوِّ

تف�سي �سوابط الأ�سعار اإلى فر�ض نظام الح�س�ض 

واإلى قمع الحوافز بالن�سبة للمنتجين. وُتعتبر 

تحويالت الدخل اأقل ت�سويهًا من الإعانات في 

ما يتعلق بالأغذية ويمكن توجيهها نحو الفقراء 

وال�سعفاء، بينما تفيد الإعانات ال�ساملة غير 

النتقائية و�سوابط الأ�سعار الأثرياء والفقراء 

على حد �سواء. وهذا ينطبق اأي�سًا على �سبكات 

الأمان الأخرى مثل برامج الأغذية والتغذية.

 ت�سجيع الواردات الغذائية 

وتثبيط ال�سادرات 

لقد اأدخلت بلدان كثيرة تدابير على �سعيد 

�سيا�ساتها التجارية لتقلي�ض زيادات الأ�سعار 

و�سمان توافر اإمدادات كافية في الأ�سواق 

المحلية. وت�سمنت تلك التدابير تخفي�سات 

جمركية لتي�سير الواردات، وفر�ض حظر على 

ال�سادرات، وفر�ض �سرائب لتحويل الإمدادات اإلى 

الأ�سواق المحلية. وخفَّ�ض اأكثر من ن�سف البلدان 

ال�سبعة وال�سبعين التي �سملها الم�سح الذي اأجرته 

المنظمة من تعريفاته الجمركية على واردات 

البذور الغذائية، وفر�ض ُربع هذه البلدان �سوابط 

من نوع ما على ال�سادرات، كانت اإما �سرائب اأو 

�سوابط مادية من قبيل فر�ض حظر وفر�ض نظام 

الح�س�ض. وفي الأجل الق�سير تكون هذه التدابير 

التجارية ممكنة و�سهلة التنفيذ وزهيدة التكلفة. 

ولكن قد تكون لها تاأثيرات �سلبية على الحوافز 

التي تدفع اإلى زيادة الإمدادات الغذائية من خالل 

زيادة الإنتاج المحلي، وعلى الأ�سواق العالمية عن 

طريق زيادة تقييد الإمدادات وزيادة دفع الأ�سعار 

اإلى اأعلى. ومع اأن فر�ض ال�سرائب على ال�سادرات 

يحقق بع�ض الإيرادات الحكومية الإ�سافية، 

فقد اأفاد عدد من البلدان الم�سدِّرة باأن �سوابط 

الت�سدير، ومن ثم انخفا�ض اأ�سعار المنتجات 

المقرون بارتفاع اأ�سعار المدخالت، اأدت بالفعل 

اإلى انخفا�ض زرع الحبوب. ويوؤدي اأي�سًا خف�ض 

التعريفات الجمركية على الواردات اإلى خ�سارة 

اإيرادات جمركية يمكن اأن تمّثل م�ساهمة مهمة في 

موارد الميزانية لأغرا�ض التنمية.

تعزيز الإنتاج الزراعي

المنتجين،  على  ال�سرائب  خف�ض  كان 

�سيا�سة  الغذائية،  البذور  اإنتاج  على  �سيما  ل 

الإنتاج  لتعزيز  وا�سع  نطاق  على  ا�سُتخدمت 

كيف ا�ستجابت البلدان النامية؟
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المنخف�ض  الدخل  البلدان ذات  في كل من 

اإعانات  وا�سُتخدمت  المتو�سط.  الدخل  وذات 

الغذائية،  البذور  اإنتاج  الإنتاج، وخا�سة 

اإعانات مدخالت من  الحوافز. وكانت  لتعزيز 

اأن  اأي�سًا. ومع  �سائعة  والبذور  الأ�سمدة  قبيل 

الإنتاج  الإعانات وتوزيع مدخالت  تقديم هذه 

اأن يوفرا محفزا  البذور والأ�سمدة( يمكن  )مثل 

الأجل لالإنتاج، فاإن هذه  اأو متو�سط  ق�سيرا 

وقد  التكلفة  باهظة  تكون  اأن  يمكن  الُنظم 

اأقل من  المدخالت  ا�ستخدام لهذه  اإلى  توؤدي 

العمل بها  ا�ستمر  اإذا  الأمثل، ل �سيما  الحد 

الرغم من  على مدى فترة زمنية طويلة. وعلى 

غذائية  اإمدادات  �سمان  اإلى  الملمو�سة  الحاجة 

البلدان تتحكم في  زالت بع�ض  كافية، ما 

2008 م�سح لال�ستجابات  اأجري في مايو/اأيار   

بلداً، ك�سف عن ما   77 ال�سيا�سات في  على �سعيد 

الجمركية على  الر�سوم  في  انخفا�ض  يلي: حدوث 

الر�سوم في ن�سف  اإلغاء تلك  اأو  واردات الحبوب 

�سوابط  وفر�ض  تقريبا؛  وال�سبعين  ال�سبعة  البلدان 

 55 في  للم�ستهلكين  اإعانات  تقديم  اأو  الأ�سعار  على 

البلدان؛ ووجود �سكل ما من قيود  في المائة من 

البلدان؛  ُربع  في  ال�سرائب،  بينها  من  الت�سدير، 

العر�ض،  لزيادة  تدابير  تقريبًا  مماثلة  ن�سبة  واتخاذ 

الناحية  ومن  الحبوب.  مخزونات  من  بال�ستفادة 

16  في المائة  الأخرى، لم تنفِّذ �سوى ن�سبة قدرها 

على  ا�ستجابات  اأي  الم�سح  �سملها  التي  البلدان  من 

ال�سيا�سات. �سعيد  على  الإطالق 

�سعيد  على  ال�ستجابات  اأي�سًا  تباينت  وقد 

فبلدان  الإقليم.  بح�سب  كبيراً  تباينًا  ال�سيا�سات 

اأفريقيا  و�سمال  الأدنى  وال�سرق  اآ�سيا  �سرق وجنوب 

ل  التدخُّ مجالت  جميع  في  كبيرة  باأن�سطة  ا�سطلعت 

اأفريقيا  با�ستثناء  جغرافي  اإقليم  كل  وفي  الأربعة. 

50 في  ن�سبة قدرها  اأفادت  الكبرى،  ال�سحراء  جنوب 

ا�ستخدمت �سوابط  باأنها  البلدان  اأكثر من  اأو  المائة 

الناحية  ومن  الم�ستهلكين.  اإعانات  اأو  الأ�سعار 

الكبرى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  اإقليما  اأظهر  الأخرى، 

م�ستوى  اأدنى  الكاريبي  والبحر  الالتينية  واأمريكا 

20 و30  اأفاد  ال�سيا�سات، حيث  للتدخل على �سعيد 

باأنها  التوالي،  على  بلدانهما،  من  تقريبًا  المائة  في 

ال�سيا�سات  اأي من فئات  ن�ساط في  باأي  لم ت�سطلع 

اأعاله. المذكورة 

م�سح المنظمة ب�ساأن ال�ستجابات على �سعيد ال�سيا�سات
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يقل  بما  ال�سعر  ُتحدد  حيث  المنتجين،  اأ�سعار 

البذور  اأو ت�ستري  الحرة،  ال�سوق  ال�سعر في  عن 

باأ�سعار  المحليين  دين 
ّ
المور من  الغذائية 

وعالوة  كمخزونات.  بها  لتحتفظ  منخف�سة 

البذور  على ذلك، يفر�ض طرح مخزونات 

على  هبوطيًا  �سغطًا  منخف�سة  باأ�سعار  الغذائية 

المحلي. الإنتاج  في  الزيادات  ويثّبط  الأ�سعار، 
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كما اأظهر الق�سم ال�سابق، ا�ستجابت البلدان في 

مختلف اأنحاء العالم لرتفاع اأ�سعار الأغذية 

باتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير على �سعيد 

ال�سيا�سات. وهذه التدابير �سددت، وهذا اأمر يمكن 

فهمه، على مجموعة محدودة من التدابير ال�سريعة 

المفعول ل�سمان توافر اإمدادات غذائية لالأ�سواق 

المحلية وللتخفيف من التكلفة على الم�ستهلكين 

المحليين. ولكن ينبغي عدم اإغفال الحتياجات 

المتو�سطة والطويلة الأجل لزيادة الإنتاج الغذائي، 

والنعكا�سات الدولية للخيارات الإنفرادية القطرية 

على �سعيد ال�سيا�سات. وم�ساألة ما هو "اأف�سل" 

خيار على �سعيد ال�سيا�سات تتوقف على طائفة 

متنوعة من العتبارات من بينها �سبب زيادات 

الأ�سعار، و�سدة تاأثيرها، وحجم الفئات ال�سكانية 

�سة للخطر، وموقعها، والخيارات على �سعيد 
ّ
المعر

ال�سيا�سات، والحيِّز المتاح للحكومة في ما يتعلق 

بال�سيا�سات، والحالة المالية وحالة الميزانية، 

والبنيتين الأ�سا�سيتين الإدارية والموؤ�س�سية لتنفيذ 

ال�سيا�سات. ويتناول هذا الق�سم بمزيد من التف�سيل 

الخيارات على �سعيد ال�سيا�سات، وي�ستعر�ض مزايا 

وم�ساوئ مختلف الأدوات المتاحة على �سعيد 

ال�سيا�سات. وهذه تتناول تحديين اأ�سا�سيين. فالأول 

هو توفير دعم مبا�سر للم�ستهلكين، خ�سو�سًا الذين 

�سة للخطر، لم�ساعدتهم 
ّ
ينتمون اإلى الفئات المعر

على الحفاظ على م�ستويات ا�ستهالكهم لالأغذية 

من خالل ما ي�سمى تدابير "�سبكة الأمان". اأما 

الثاني فهو زيادة اإمدادات الأغذية في الأ�سواق 

المحلية من خالل التالعب بمخزونات الأغذية اأو 

تجارتها اأو بتحفيز ا�ستجابة على جانب العر�ض 

من قطاع الزراعة المحلي تدوم مدة ق�سيرة. وفي 

نهاية المطاف، تمّثل زيادة الإنتاجية والإنتاج 

الزراعيين اأ�سا�ض تحقيق اإمدادات كافية واأ�سعار 

غذائية م�ستقرة في الأجلين المتو�سط والطويل، 

ويجب الحر�ض على �سمان عدم تقوي�ض هذا 

الهدف بوا�سطة التدابير التي ُتتخذ في حالت 

الطوارئ الق�سيرة الأمد.

�سبكات الأمان للم�ستهلكين الفقراء

"�سبكة الأمان" هي م�سطلح جامع ي�سمل برامج 
�سة 

ّ
�ستى ترمي اإلى م�ساعدة الفئات ال�سكانية المعر

للخطر. وي�سمل هذا الم�سطلح البرامج الموجهة 

لتوزيع الأغذية، والمخططات الموجهة للتحويالت 

النقدية، وبرامج التغذية، ومخططات العمالة. 

ويوجد لدى بلدان كثيرة واحد اأو اأكثر من برامج 

�سبكة الأمان بدرجات متفاوتة من التغطية 

ال�سكانية ومن مدى الم�ساعدة المقدمة. وقد يكون 

مخطط العمالة اأي�سًا برنامجًا م�سمونًا بت�سريع. 

ويمكن �َسوق مبررات للتدخالت الموّجهة ا�ستناداً 

اإلى اأ�س�ض التكلفة الخا�سة بالميزانية اأو لتجّنب 

ب منافع تلك التدخالت اإلى ال�سكان الغير 
ُّ
ت�سر

فقراء. ومع اأن هذه التدخالت قد تكون مرهقة 

اإداريًا، فاإنها يمكن اأن تكون موّجهة توجيهًا دقيقًا 

اإلى الم�ستفيدين بدون الت�سبب في حدوث ت�سّوهات 

في الأ�سواق. ويمكن اأي�سًا جعل برنامج "الغذاء 

مقابل العمل" موجهًا ذاتيًا باختيار الغذاء الذي 

يجري توزيعه اأو الغذاء الذي ي�ستهلكه الفقراء، اأو 

با�ستهداف منطقة يوجد فيها اأكثر الفئات ال�سكانية 

�سًا للخطر.
ّ
تعر

وفي �سياق ارتفاع اأ�سعار الأغذية، تتمثل اإحدى 

الم�ساكل التي لوحظت في عدم وجود برامج �سبكة 

اأمان لدى جميع البلدان ب�سبب تكاليفها الخا�سة 

بالميزانية وب�سبب تعّقدها الإداري. وحيثما كانت 

هذه هي الحالة، �سيكون من ال�سعب جداً تنفيذ 

مخطط في فترة زمنية ق�سيرة، بالنظر اإلى الدعم 

الإداري والموؤ�س�سي وغيره من اأ�سكال الدعم الالزمة 

لذلك. والحالت التي يكون فيها مخطط من هذا 

القبيل موجوداً بالفعل هي الحالت الوحيدة التي 

يمكن فيها ت�سعيده في حالة ن�سوء طوارئ.

ويمكن اأن ت�سمل التحويالت النقدية توزيع 

نقد اأو ق�سائم نقدية، كما يمكن ربطها بالنقد 

المخ�س�ض لبرامج الأ�سغال العامة و/اأو مبادرات 

التمويل ال�سغير. وهذه التحويالت تكون منا�سبة 

حيثما كانت اأ�سواق الأغذية تعمل وحيثما كان 

تح�سين الح�سول على الغذاء هدفًا للتدخل. وعالوة 

على توفير القدرة على �سراء غذاء ب�سعر اأعلى، فاإن 

التحويالت النقدية غير المقيدة تتيح لالأ�سر اتخاذ 

قرارات ب�ساأن كيفية اإنفاق النقود اأو ا�ستثمارها. 

فعلى �سبيل المثال، ربما كانت بع�ض الأ�سر، 

بتخ�سي�سها اليد العاملة لالأن�سطة داخل المزرعة، 

قد اأنتجت اأغذية كافية ولكنها قد تكون لديها نقود 

محدودة لالحتياجات ال�ستهالكية اأو ال�ستثمارية 

الأخرى. ويمكن اأي�سًا اأن ت�سّجع هذه التدخالت 

تنمية الأ�سواق المحلية المتعلقة بالأغذية وغيرها 

 ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها 

على �سعيد ال�سيا�سات؟
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من ال�سلع بتوفير مزيد من الحوافز للقطاع الخا�ض 

تدفعه اإلى النخراط في قنوات ت�سويقية اأكبر 

حجمًا واأكثر ا�ستقراراً.

ولكن، حيثما تعمل الأ�سواق بطريقة تفتقر اإلى 

الكمال، مثاًل حيثما كان اندماجها مع الأ�سواق 

الأخرى �سئياًل اأو حيثما كانت توجد ا�ستجابة 

محدودة على جانب العر�ض لزيادة الأ�سعار، فاإن 

هذه التدخالت يمكن اأن ت�سفر عن ت�سخم الأ�سعار، 

حيث اأن زيادة القدرة على الإنفاق توؤدي اإلى رفع 

اأ�سعار ال�سلع ال�سحيحة. وينبغي اأن يكون الت�سميم 

مالئمًا، وفي بع�ض ال�سياقات يمكن اأن ت�ساعد 

زيادة الأجور في القطاع العام، كو�سيلة للتحويالت 

النقدية، الم�ستهلكين الح�سريين الأكثر فقراً، ولكن 

في �سياقات اأخرى ينخرط الفقراء بالدرجة الأولى 

في اأن�سطة القطاع غير الر�سمي وقد ل ي�ستفيدون 

منها. وحيثما كانت اأ�سعار الأغذية تتزايد ب�سرعة، 

�سيلزم تعديل قيمة التحويالت من اأجل الحفاظ 

على القوة ال�سرائية، وهذا يمكن اأن يكون �سعبًا من 

الناحية الإدارية.

اأما المخططات الأخرى التي ترمي اإلى �سمان 

ح�سول الفقراء على الغذاء، فهي تتيح مرونة 

اأقل من المرونة التي تتيحها التحويالت النقدية 

المبا�سرة. وت�سمل هذه التدخالت الطوابع اأو 

الق�سائم الغذائية، والتحويالت النقدية الم�سروطة 

)مثاًل في مقابل النتظام في المدار�ض اأو التردد 

على العيادات(. وكما هو الحال في ما يتعلق 

بالتحويالت النقدية، تكون هذه التدخالت مالئمة 

حيثما كانت الأ�سواق الغذائية المحلية تعمل 

وحيثما كان تح�سين الح�سول على الغذاء هو 

الهدف. ويمكن اأن ت�سبح الق�سائم عملة موازية 

في الأ�سواق بالن�سبة لالأغذية وغيرها من ال�سلع. 

ويمكن بذلك اأن يكون لها بع�ض التاأثيرات 

الإيجابية التي تنجم عن التحويالت النقدية 

غير المقّيّدة في ت�سجيع تنمية الأ�سواق المحلية، 

ولكنها ل ُت�ستخدم عادة في اأغرا�ض ال�ستثمار. 

والمخططات تكون تكاليف معامالتها اأعلى 

عادة من تكاليف المعامالت الخا�سة بالتدابير 

الم�ستندة اإلى النقد، ومع اأن تقييد ال�ستهالك غير 

المرغوب فيه قد يكون هدفًا، فاإن هذا يمكن اأن 

يكون اأمراً �سعبًا. وت�سميم هذه التدخالت يمكن 

اأن يكون معّقداً. فعلى �سبيل المثال، يمكن اأن ُتغفل 

برامج التغذية المدر�سية �سكانًا م�ستهدفين، مثل 

الأ�سر الفقيرة التي ل يوجد لديها اأطفال ملتحقون 

بالمدار�ض. ومن المهم، كما هو الحال في ما يتعلق 

بالتحويالت النقدية، التحديد الم�سبق لأي اختالل 

محتمل في قنوات الت�سويق الخا�سة. وينبغي عدم 

اتباع ُنُهج من قبيل الق�سائم، والتحويالت النقدية، 

والبرامج التغذوية اإل اقترانًا بمبيعات غذائية 

موجهة من خالل المتاجر العامة لالأغذية اإذا كانت 

القنوات الخا�سة مقّيدة من حيث قدرتها على 

زيادة حجم التوزيع، واإل، فاإن المنفعة الجانبية 

المتمثلة في ت�سجيع تنمية الأ�سواق المحلية �ستقل 

كثيراً.

ويمكن اأي�سًا تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية 

تعزيزاً مبا�سراً من خالل توزيع المعونة الغذائية، 

وهو الأن�سب حيثما كان عدم كفاية الإمدادات 

الغذائية هو ال�سبب الرئي�سي لنخفا�ض ال�ستهالك. 

وفي هذه الحالت، �ست�سفر التحويالت النقدية عن 

ت�سخم الأ�سعار، وخا�سة حيثما كانت الأ�سواق 

ل تعمل ب�سكل جيد، اأو حيثما كان يوجد نق�ض 

في المعرو�ض من الأغذية نتيجة ل�سعف اندماج 

الأ�سواق، �سواء كان العائق في هذا ال�سدد هو 

البنية الأ�سا�سية اأو ال�سيا�سات. والمعونة الغذائية 

من الأ�سعب اأي�سًا تحويلها اإلى ا�ستهالك غير 

مرغوب فيه ومن ثم فهي الأن�سب في هذه الحالت. 

وعالوة على ذلك، فاإنها تفر�ض �سغطًا اأقل على 

الميزانية بالن�سبة للموارد الحكومية.

 اإدارة الأ�سواق والمخزونات 

لزيادة الإمدادات الغذائية

تلجاأ الحكومات اأي�سًا في بلدان كثيرة اإلى طائفة 

متنوعة من التدابير الأخرى التي قد ُت�سّمى 

"�سيا�سات اإدارة الأ�سواق". وقد ت�سمل هذه التدابير 
فر�ض �سوابط على الأ�سعار من خالل الأوامر 

الإدارية، وتقييدات على حيازة التجار في القطاع 

ل الأغذية  الخا�ض للمخزونات، وتقييدات على تنقُّ

بين المناطق، وتدابير م�سادة لالكتناز، وتقييدات 

على تجارة العقود الآجلة الخا�سة بال�سلع 

الأ�سا�سية، وعمليات ال�سوق المفتوحة التي تبيع 

المخزونات العامة من الأغذية بهدف تخفي�ض 

اأ�سعار ال�سوق. وقد كانت هذه التدابير وا�سعة 

النت�سار بدرجة كبيرة في كثير من البلدان النامية 

في ال�سبعينيات والثمانينيات، ولكنها كانت 

تتوقف في الأوقات العادية لأنها لي�ست "�سديقة 

لل�سوق" اأو للتنمية التي تكون في �سالح القطاع 

الخا�ض. ومع ذلك، فاإن لجوء الحكومات اإلى تدابير 

من هذا القبيل اأثناء الأزمات الغذائية يبّين اأن هذه 

ال�سيا�سات يمكن اأن ت�ساعد في التخفيف من الحالة 

اإلى حد ما.

وقد اأظهرت التجربة اأن الكثير من هذه التدابير 

قد ينجح لفترة زمنية ق�سيرة جداً. اإل اأنها يمكن 

اأن تكون اأي�سًا مزعزعة لال�ستقرار، لأن الوكالء 

القت�ساديين ي�ستجيبون في كثير من الأحيان 

بالتكدي�ض، مما يوؤدي اإلى زيادة ارتفاع الأ�سعار 

واإبطال الغر�ض الأ�سا�سي من هذه التدابير. اأما 

الحل الأطول اأجاًل لهذه الم�سكلة فهو اتخاذ 

تدابير لتعزيز مختلف العنا�سر التي �ستكفل عمل 

اأ�سواق الأغذية بطريقة جيدة وتكفل تناف�سيتها. 

وتركيز قوة الأ�سواق، الذي ُيالحظ عادة في حالة 

المنتجات الزراعية �سبه المجهزة اأو الكاملة 

التجهيز، يعتبره المجتمع بوجه عام، وكذلك 

الحكومة، م�سدراً رئي�سيًا للم�سكلة. ويتمثل الحل 

في اتباع �سيا�سات فعالة في �سالح المناف�سة، وهو 

ما تفتقر اإليه بلدان نامية كثيرة.

وثمة �سيا�سة مهمة من �سيا�سات اإدارة الأ�سواق 

تتمثل في عمليات ال�سوق المفتوحة، اأي بيع 

المخزونات التي تحتفظ بها الحكومات لخف�ض 

اأو تثبيت اأ�سعار ال�سوق المحلية. وهذه العمليات 

كانت وا�سعة النت�سار اإلى حد كبير، ولكن بلدانًا 

كثيرة األغت الآن هذه البرامج. وفي اآ�سيا على 

وجه الخ�سو�ض، ُت�ستخدم هذه التدابير ا�ستخدامًا 

ن�سطًا. والأمثلة في هذه ال�سدد هي عمليات 

ال�سوق المفتوحة من جانب الموؤ�س�سة الغذائية في 

الهند، وموؤ�س�سة Badan Urusan Logistikin في 

اإندوني�سيا، ومجل�ض ت�سويق الأرز في فييت نام. 

فالموؤ�س�سات �سبه الحكومية تحتفظ باحتياطيات 

غذائية من خالل الم�ستريات المحلية اأو الواردات، 

بما في ذلك المعونة الغذائية، وتطرح المخزونات 

في ال�سوق عندما تبداأ اأ�سعار الأغذية في الرتفاع، 

وهو اأمر قد يرجع اإلى اأ�سباب مو�سمية اأو اإلى زيادة 

الأ�سعار في الأ�سواق العالمية.

ويتمثل تاأثير هذه التدابير في كبح اأ�سعار 

الأغذية في الأجل الق�سير. ولكن ل يمكن تعزيز 

توافر الأغذية وتقييد الأ�سعار بطرح مخزونات 

عامة اإل اإذا كانت توجد مخزونات عامة كافية. 
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وهذا اأمر قد يكون بمثابة اإ�سكالية بالنظر اإلى اأن 

الحتفاظ بالمخزونات هو عملية باهظة التكلفة. 

وعالوة على ذلك، فاإن طرح المخزونات العامة 

لإبقاء الأ�سعار منخف�سة يمكن اأن يكون له اأثر 

�سلبي على الحوافز بالن�سبة للمنتجين والتجار، 

حيث يثبِّط زيادة الإنتاج ويثبِّط ال�ستثمار. وعلى 

الختالف من تدابير �سبكة الأمان، ل يمكن اأن 

تكون هذه العمليات موّجهة، وهي تفيد اأي�سًا 

الم�ستهلكين الأثرياء الذين ربما كانوا ل يحتاجون 

اإلى الدعم.

وبالنظر اإلى ارتفاع التكاليف المرتبطة 

بعمليات ال�سوق المفتوحة واحتمال حدوث تاأثيرات 

لت اأغلبية الحكومات اأن  �سلبية غير مق�سودة، ف�سّ

تعتمد على عمليات المخزونات بدرجة اأقل واأن 

تعتمد على التدابير المتعلقة بال�سيا�سة التجارية 

بدرجة اأكبر لت�سجيع الواردات اأو تقييد ال�سادرات 

من اأجل تثبيت الأ�سعار. ولكن، حيثما ل تعتبر 

الحكومات التجارة م�سدراً للغذاء يمكن التعويل 

عليه ب�سرعة، ما زال يجري ال�سطالع بعمليات 

الحتفاظ بالمخزونات وعمليات ال�سوق المفتوحة. 

وترد اأدناه مناق�سة التدابير التجارية.

 خف�س التعريفات الجمركية 

لزيادة الواردات الغذائية

ترفع التعريفات الجمركية على الواردات �سعر 

الأغذية الم�ستوردة، وتحمي الإنتاج المحلي من 

المناف�سة الدولية، وتوفر في هذه العملية اإيرادات 

جمركية للحكومة. وخف�ض التعريفات الجمركية 

على الواردات يوؤدي اإلى زيادة حجم الأغذية 

الم�ستوردة، مما يزيد من الإمدادات المحلية ويبطئ 

وتيرة الزيادة في الأ�سعار المحلية. كما اأن خف�ض 

هذه التعريفات، باعتباره �سيا�سة توؤثر على ال�سوق 

ككل، له اأثر على جميع الأ�سر - التي تعاني انعدام 

الأمن الغذائي وكذلك تلك التي تتمتع بالأمن 

الغذائي - وذلك على العك�ض من اأنواع ال�سيا�سات 

الموجهة المو�سوفة من قبل. فعندما قفزت الأ�سعار 

خالل عام 2007 وحتى عام 2008، قامت بلدان 

كثيرة بتخفي�ض تعريفاتها الجمركية في البداية، 

ثم اأزالتها بعد ذلك عندما وا�سلت الأ�سعار العالمية 

ارتفاعها الحاد. وبالنظر اإلى الحاجة اإلى وجود 

مجال لخف�ض التعريفات الجمركية خف�سًا كبيراً 

للتمتع بالقدرة على التعوي�ض عن هذه الزيادات 

الهائلة في الأ�سعار، فاإن التعريفات الجمركية 

يجب اأن تكون مرتفعة بدرجة كافية في البداية 

لل�سماح بذلك. ولكن، بينما قد تكون معدلت 

التعريفات الجمركية "الملزمة" في منظمة التجارة 

العالمية مرتفعة، فاإن التعريفات الجمركية التي 

ُتفر�ض فعاًل، اأي التعريفات الجمركية "المطبَّقة"، 

تكون اأقل كثيراً. ويت�سح من البيانات المتاحة عن 

التعريفات الجمركية اأن غالبية البلدان النامية لم 

تكن لديها تعريفات جمركية مطّبقة عالية بدرجة 

تكفي لجعلها قادرة على ا�ستخدامها لتثبيت 

الأ�سعار المحلية عندما ارتفعت الأ�سعار ارتفاعًا 

حاداً. وفي عيِّنة ت�سم 60 بلداً من بلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل المنخف�ض، كانت التعريفات 

الجمركية المطّبقة على الحبوب والزيوت النباتية 

الرئي�سية منخف�سة اأ�ساًل اإلى حد كبير في عام 

2006 - في حدود 8 اإلى 14 في المائة في 

المتو�سط – بينما كانت التعريفات الجمركية اأقل 

كثيراً من هذه المتو�سطات في اأغلبية هذه البلدان، 

وهذا معناه اأن خف�ض هذه المعدلت المطّبقة، 

حتى اإلى ال�سفر، كان كافيًا لتثبيت جزء �سغير 

فقط من الرتفاع الإجمالي في الأ�سعار العالمية، 

التي كانت اأعلى بن�سبة قدرها 50 في المائة على 

الأقل في عام 2008 مقارنة بم�ستويات عام 

2006. ولذا، لم يكن من الممكن العتماد على 

تخفي�سات التعريفات الجمركية وحدها لتحييد 

اأثر الزيادة الهائلة في اأ�سعار الأغذية. وخف�ض اأو 

اإلغاء التعريفات الجمركية على الواردات يخفِّ�ض 

اأي�سًا من الإيرادات الجمركية التي يمكن اأن تكون 

م�سدراً هامًا لأموال الميزانية بالن�سبة لحكومات 

كثيرة. فقد كان من �ساأن خف�ض جميع التعريفات 

الجمركية على الواردات الغذائية اإلى ال�سفر تكبيد 

اأقل البلدان نمواً نحو 2.1 مليار دولر اأمريكي 

كاإيرادات مفقودة.

واإلى جانب خف�ض الأ�سعار المحلية، وبالتالي 

الحوافز بالن�سبة للمزارعين وم�سّنعي الأغذية التي 

�ض 
ِّ
تدفعهم اإلى زيادة ال�ستثمار والإنتاج، ُيعر

خف�ض التعريفات الجمركية على الواردات قطاعي 

الزراعة والأغذية المحليين لمناف�سة دولية اأكبر. 

ويمكن اأن تمّثل زيادة المناف�سة تحديًا بالن�سبة 

لالإنتاج الغذائي المحلي من حيث بذل جهود 

اإ�سافية لزيادة القدرة على المناف�سة ل�سالح 

الم�ستهلكين. ولكن، في بلدان نامية كثيرة، يت�سم 

قطاعا الزراعة وت�سنيع الأغذية بال�سعف، وقد 

ل يكونان قادرين على ال�سمود اأمام المناف�سة 

ب�سهولة، ل �سيما حيثما كانت هذه المناف�سة 

من واردات يح�سل اإنتاجها على دعم. ولذا، 

هناك خطر تقوي�ض الجهود الرامية اإلى تنمية 

قطاعي الزراعة والأغذية المحليين. وقد يكون 

اأي�سًا للتخفي�سات في التعريفات الجمركية على 

الواردات اأثر على �سعر ال�سرف في البلد لأنها 

توؤدي اإلى زيادة الحافز على ال�ستيراد وتقلل من 

احتياطيات العمالت الأجنبية. وقد يف�سي هذا 

اإلى انخفا�ض قيمة العملية المحلية، ل �سيما في 

القت�سادات المعتمدة على الزراعة والأغنية. وفي 

حالة ا�ستيراد مدخالت زراعية ودفع ثمنها بعمالت 

اأجنبية تتزايد قيمتها، فاإن خطر ارتفاع اأ�سعار 

الأغذية قد ين�ساأ مرة اأخرى، حيث يلغي تاأثيرات 
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خف�ض الأ�سعار التي تترتب على خف�ض التعريفات 

الجمركية على الواردات.

 تقييد ال�سادرات لزيادة 

الإمدادات الغذائية المحلية

لجاأ نحو ُربع البلدان التي �سملها الم�سح الذي 

اأجرته المنظمة اإلى �سكل ما من اأ�سكال تقييدات 

ال�سادرات في محاولت ل�سمان توافر الأغذية 

محليًا. وهذه التقييدات تتدرج من زيادة اأو فر�ض 

�سرائب على ال�سادرات اإلى فر�ض حظر مبا�سر 

على ال�سادرات. وربما كانت هذه التقييدات اأكثر 

التدابير المختلفة المتخذة على �سعيد ال�سيا�سات 

ا�ستجابة لرتفاع اأ�سعار الأغذية، اإثارة للجدل. بيد 

اأن القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية ل تقّيِّد 

ال�سيا�سات المتعلقة بال�سرائب على ال�سادرات، 

لكن ال�سيا�سات المتعلقة بتقييد ال�سادرات وفر�ض 

حظر عليها هي �سيا�سات �سعيفة جداً اأي�سًا 

وغير ملزمة اأ�سا�سًا. وبتحويل وجهة حجم معيِّن 

من الأغذية، كان �سي�سدَّر لول ذلك اإلى الأ�سواق 

المحلية، تنخف�ض الأ�سعار المحلية، مما يخفف من 

العبء على الم�ستهلكين. وحيثما ُت�ستخدم �سرائب 

ال�سادرات، تجمع الحكومة اأي�سًا اإيرادات �سريبية 

يمكن ا�ستخدامها لتمويل تدابير اأخرى من قبيل 

�سبكات الأمان. ومن الناحية الأخرى، بتخفي�ض 

الأ�سعار المحلية، توؤدي تقييدات ال�سادرات اإلى 

خف�ض الحوافز بالن�سبة للمنتجين. وقد يبتعد 

المنتجون بمواردهم عن ال�سلع التي ُتفر�ض عليها 

�سرائب اإلى اأن�سطة اأخرى. ولذلك، قد تكون النتيجة 

في نهاية المطاف حدوث انخفا�ض في الإنتاجية 

وفي الإنتاج، مما قد يعك�ض م�سار التدني في 

الأ�سعار الذي كان من المق�سود اأ�ساًل اأن تحققه 

ال�سيا�سة. بيد اأن النتقاد الرئي�سي الذي يوَّجه اإلى 

تقييدات ال�سادرات هو اأنها تجعل ال�سوق الدولية 

اأ�سغر، ويمكن اأن توؤدي اإلى تفاقم انعدام ا�ستقرار 

الأ�سعار في الأ�سواق العالمية، مما يلحق ال�سرر 

بالم�ستهلكين في البلدان الأخرى. وي�سدق هذا 

بالذات حيثما كان البلد الذي يفر�ض تقييدات على 

ال�سادرات م�سدِّراً كبيراً للُمنتج المعني اأو حيثما 

كانت الأحجام المتجر بها دوليًا �سغيرة. ولتقييد 

ال�سادرات انعكا�سات اأطول اأجاًل اأي�سًا، فقد تثبِّط 

المنتجين في البلدان الم�سدِّرة عن ال�ستثمار 

في الزراعة، وتتاأثر تناف�سية الأ�سعار الخا�سة 

بمنتجات الت�سدير في الأ�سواق الدولية تاأثراً �سلبيًا. 

وبالن�سبة للبلدان الم�ستوردة ال�سافية، قد تتقّو�ض 

�سورة الأ�سواق العالمية كم�سادر لالإمدادات 

الغذائية يمكن التعويل عليها، مما يف�سي اإلى 

اتباع �سيا�سة ال�ستعا�سة عن الواردات. وكما هو 

الحال في ما يتعلق بخف�ض التعريفات الجمركية 

على الواردات، قد يكون اأي�سًا لتقييدات ال�سادرات 

اأثر على اأ�سعار ال�سرف. فمع انخفا�ض اإيرادات 

الت�سدير �سيكون هناك �سغط على العملة المحلية 

لتخفي�ض قيمتها، مما يوؤدي اإلى زيادة الأ�سعار 

المحلية لل�سلع الم�ستوردة، ومن بينها المدخالت 

الزراعية )وهذا ي�سيف مثبِّطًا اآخر للتو�سع في 

اإنتاج الأغذية(.

التغلب على المعوقات على جانب العر�س 

وعلى اأوجه ال�سعف الموؤ�س�سية

في الأجل المتو�سط اإلى الطويل، ُتعتبر زيادة 

الإنتاجية والإنتاج الحل الهيكلي لتوافر اإمدادات 

واأ�سعار غذائية م�ستقرة. ومن حيث المبداأ، توفر 

الأ�سعار الزراعية المرتفعة حافزاً للمنتجين يدفعهم 

اإلى زيادة الإنتاج. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار 

ارتفاع اأ�سعار الأغذية بمثابة فر�سة. ولكن، في 

حالت كثيرة، �سيتطلب تحقيق هذه ال�ستجابة 

على جانب العر�ض التغلُّب على مجموعة متنوعة 

من المعوقات على جانب العر�ض. ول ت�سمل هذه 

المعوقات ارتفاع تكاليف المدخالت ومجموعة 

متنوعة من العقبات الخا�سة بالبنية الأ�سا�سية 

فح�سب، بل ت�سمل اأي�سًا اأوجه ال�سعف الموؤ�س�سية 

التي توؤدي اإلى عدم كفاءة نظم الت�سويق واإلى 

م�ساكل فيما يتعلق بالح�سول على المدخالت 

والئتمانات والتكنولوجيا. وتمّثل اأوجه ال�سعف 

الموؤ�س�سية �سببًا رئي�سيًا ل�سعف اأداء الزراعة في 

البلدان النامية، ل �سيما في ما يتعلق باإنتاج 

الأغذية في اأفريقيا.

وبوجه عام، ل يمكن معالجة هذه المعوقات 

الموجودة على جانب العر�ض والتغلب عليها في 

الأجل الق�سير. ولكن، قد يكون هناك مجال ما 

لتخاذ اإجراءات فورية لتح�سين الح�سول على 

المدخالت ال�سرورية )مثل البذور والأ�سمدة( التي 

يمكن اأن تعزز توافر الأغذية في المو�سم الزراعي 

التالي. وهذه التدخالت الفورية، اإذا ُنفذت بفعالية، 

يمكنها اأن تزيد من دخل �سغار المنتجين وقد 

تخفِّ�ض الزيادات في الأ�سعار في الأ�سواق المحلية، 

بحيث ت�ساهم بذلك في تح�سين الو�سع التغذوي 

لالأ�سر الم�سترية ال�سافية لالأغذية. ولكن تكاليف 

برامج تح�سين الح�سول على المدخالت، في 

الميزانية، قد تكون عالية. وقد تت�سمن هذه البرامج 

�سبكات اأمان منتجة )مثل توزيع البذور والأ�سمدة(، 

واإعانات للحد انتقائيًا من تكلفة الأ�سمدة والبذور، 

ودعم موؤ�س�سات التمويل للم�ساعدة على التخفيف 

من المعوقات الئتمانية. والجهود الرامية اإلى 

تح�سين الح�سول على المدخالت في الأجل الق�سير 

يلزم ت�سميمها بعناية تجنبًا لأي تاأثيرات جانبية 

يمكن اأن تكون �سلبية، مع الأخذ في العتبار توافر 

المدخالت الإ�سافية والأثر المحتمل على �سبكات 

التوزيع الخا�سة بالقطاع الخا�ض. وحيثما كانت 

اأ�سواق المدخالت تعمل والمدخالت متاحة ولكن 

المنتجين ل تتوافر لديهم نقود ل�سرائها، تكون نظم 

الق�سائم مالئمة، وذلك لأن التوزيع المجاني يمكن 

اأن يقوِّ�ض اأ�سواق المدخالت. اأما حيثما كانت هذه 

الأ�سواق ل تعمل، فمن الممكن توزيع مجموعات 

اأولية. ولكن، اإذا لم تكن اأ�سواق المنتجات المحلية 

مدمجة جيداً، فمن الممكن اأن ت�سفر هذه التدخالت، 

في ت�سجيع زيادة الإنتاج، عن انخفا�ض في 

الأ�سعار المحلية لالأغذية بما ُيلحق ال�سرر 

بالمنتجين وبالعمال الماأجورين.

ومن الالزم ا�ستكمال ودعم التدابير الق�سيرة 

الأجل التي ترمي اإلى تح�سين الح�سول على 

المدخالت بتدابير اأطول اأجاًل ترمي اإلى الت�سدي 

لأوجه ال�سعف الموؤ�س�سية، بما في ذلك تي�سير 

تنمية القطاع الخا�ض. وت�سمل هذه التدابير اأي�سًا 

نة من 
ّ
اإجراء البحوث ون�سر التكنولوجيات المح�س

خالل ُنظم اإر�سادية اأكثر فعالية، وتنمية البنية 

الأ�سا�سية الئتمانية الخا�سة بالأ�سواق، وبناء 

القدرات. ويلزم تركيز الدعم بوجه خا�ض على 

تمكين المنتجين الريفيين الفقراء - الأقل قدرة 

ر اإ�سارات الأ�سواق - من  على ال�ستجابة لتغيُّ

زيادة اإنتاجهم وت�سويق اإمداداتهم. وكثيراً ما ل 

تكون لديهم حتى المعلومات الأ�سا�سية الالزمة 

لختيار ما ُينتجوه وكيف ينتجوه اختياراً ر�سيداً 

وكفوؤاً. وهم يحتاجون اإلى معلومات عن فر�ض 

الأ�سواق، واتجاهات الأ�سعار، ومجموعات مالئمة 

من المدخالت، وبدائل لالإنتاج والت�سويق. وينبغي 

اأن تركز البحوث الزراعية على احتياجات هوؤلء 

المنتجين الريفيين الفقراء، كما ينبغي تعزيز 

قدراتهم على ال�ستفادة من نتائج البحوث من 

خالل �سبكات اإر�سادية اأكثر فعالية. والمجال 

المتاح لفرادى اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة 

للم�ساهمة في زيادة الإمدادات الغذائية هو مجال 

محدود بفعل اقت�ساديات ت�سويق المنتجات 

و�سراء المدخالت، التي تتطلب نطاقًا معينًا 

من العمليات لكي تكون لديها مقومات البقاء. 

فعلى �سبيل المثال، توجد وفورات حجم كبيرة 

في نقل الأ�سمدة، وقد ل يكون اإمداد فرادى 

اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة ذوي الحتياجات 

ال�سغيرة مجديًا اقت�ساديًا. بيد اأن فرادى 

اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة يمكن اأن ي�ستفيدوا 

من وفورات الحجم هذه اإذا نظموا اأنف�سهم 

للتعاون في الح�سول على المدخالت )ومن بينها 

اأنف�سهم  المنتجات. فتنظيم  الئتمانات( وت�سويق 

اإنتاجهم جماعيًا يمكن  في مجموعات لت�سويق 

اأن يجني وفورات الحجم في التخزين وفي نقل 

اإلى ال�سوق. ومنظمات المزارعين  المنتجات 

المنتجين يمكنها جميعًا  والتعاونيات ورابطات 

اأن ت�ساعد اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة على 

الح�سول على المدخالت وعلى ت�سويق المنتجات 
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بمزيد من الكفاءة وب�سروط اأف�سل. بيد اأن 

منظمات كثيرة من منظمات المنتجين �سعيفة. 

وهي تحتاج اأي�سًا اإلى دعم لتعزيز قدراتها على 

القيام بهذه الأدوار.

 اإدارة تزايد اأ�سعار الأغذية 

لأغرا�س ال�ستثمار

مع اأن ارتفاع اأ�سعار الأغذية يمكن اأن ُيعتبر 

فر�سة لبدء نمو زراعي ب�سرعة، قد ل ي�ستفيد 

قطاع الزراعة والأ�سر المنتجة لل�سلع في الأجل 

الطويل في حالة ال�ستهالك المبا�سر لالأرباح 

ال�ستثنائية الناجمة عن ارتفاع الأ�سعار بدًل 

من ا�ستثمارها. وما لم ت�ساعد البيئة الموؤ�س�سية 

في اأي بلد في اإيجاد فر�ض ا�ستثمارية، لن يكون 

لرتفاع الأ�سعار اأثر دائم على القطاع. وتلعب 

الحكومات دوراً حا�سمًا حتى اإذا لم يكن القطاع 

يحظى بحماية اأو اإذا كان يت�سم ب�سيا�سات 

�سعرية اأو تجارية. ويتعين اأن يدير المنتجون 

اأ�سعار  والم�ستهلكون والحكومات حالت انتعا�ض 

ال�سلع اإدارة مالئمة اإذا كان المراد لها اأن ت�سفر 

عن منافع م�ستديمة للبلدان المنتجة لل�سلع 

وعن خف�ض التكاليف على البلدان الم�ستوردة 

اإلى الحد الأدنى. ويلزم وجود �سيا�سات توّفر 

حوافز لوكالء القطاع الخا�ض وتعمل على تهيئة 

ظروف اقت�سادية مواتية ل�ستثمار يف�سي 

اإلى نمو م�ستدام واإلى الحد من الفقر على نحو 

طويل الأمد. وهذا ي�سمل اتخاذ تدابير على 

�سعيد القت�ساد الكلي ل على �سعيد ال�سيا�سات 

فح�سب. القطاعية 

 هل يمكن اإدارة مخاطر 

ارتفاع الأ�سعار؟

يت�سبب التقلُّب في اأ�سعار ال�سلع الزراعية في 

مخاطر بالن�سبة للم�ساركين في الأ�سواق �سواء 

كانوا منتجين )مخاطر الإيرادات وعائدات 

الت�سدير( اأو م�ستهلكين )مخاطر فاتورة الواردات 

الغذائية(. وتزايد الأ�سعار الغذائية الدولية يدفع 

اإلى الت�ساوؤل المثير لالهتمام والمتعلق بمدى 

ال�ستفادة التي يمكن اأن تجنيها في الم�ستقبل 

البلدان النامية المعتمدة على ال�سلع والم�ستوردة 

ال�سافية لالأغذية من زيادة ا�ستخدام اأدوات اإدارة 

اإلى الأ�سواق لحماية نف�سها  المخاطر الم�ستندة 

من تقلبات الأ�سواق العالمية. ويمكن النظر في 

ا�ستخدام العقود الآجلة والخيارات وغيرها من 

ن من  اأ�سكال عقود الم�ستقات كاأدوات للتح�سُّ

تاأثير التغييرات التي ل يمكن التكهن بها في كل 

من اأ�سعار الواردات واأ�سعار ال�سادرات. ولكن هذه 

الأدوات ل يتمثل الهدف منها في تثبيت اإيرادات 

ال�سادرات اأو فواتير الواردات فح�سب، بل يتمثل 

في جعل تلك الإيرادات والفواتير اأكثر قابلية 

للتكهن بها. وهذا قد يكون مفيداً بقدر �سماحه 

المالية وغيرها.  ال�سليم للموارد  بالتخطيط 

ونظريًا، قد ينخف�ض عدم اإمكانية التكهن بفواتير 

الواردات واإيرادات ال�سادرات الخا�سة بالبلدان 

ن المالئم. ولكن، في  النامية من خالل التح�سُّ

معظم البلدان، يلزم التغلب على عدد من العقبات 

الموؤ�س�سية لكي يت�سنى تح�سين الو�سع القطري 

من حيث الواردات اأو ال�سادرات بهدف تعزيز 

الأمن الغذائي.

 الخيارات على �سعيد ال�سيا�سات 

 واأوجه التكامل بينها: الحاجة اإلى 

اإتباع نهج ذي م�سارين

اإن تحديد الحلول المالئمة على �سعيد ال�سيا�سات 

للم�ساكل الناجمة عن الرتفاع الم�ستديم الذي 

حدث موؤخراً في اأ�سعار الأغذية لي�ض اأمراً 

مبا�سراً بالنظر اإلى الحاجة اإلى اتخاذ تدابير 

�سة 
ّ
فورية لحماية الأمن الغذائي للفئات المعر

للخطر والحاجة اأي�سًا اإلى اإقامة اأ�سا�ض ي�سمن 

اأ�سعاراً واإمدادات اأكثر ا�ستقراراً في الم�ستقبل. 

وثمة عالقة يمكن اأن تكون قوية بين تدابير 

اأ�سعار الأغذية  حماية الم�ستهلكين من ارتفاع 

وزيادة الإنتاجية الزراعية. والتدابير التكاملية 

الم�سممة جيداً على �سعيد ال�سيا�سات يمكن اأن 

ت�سّجع منتجي المواد الغذائية الأ�سا�سية الذين 

يتجنبون المخاطرة على الإقدام على المخاطر 

نة. 
ّ
المح�س التكنولوجيات  الالزمة لال�ستثمار في 

وباإمكانها تحفيز تنمية الأ�سواق المحلية، 

وزيادة الأحجام، والحد من التقلب. ولكن يمكن 

لهذه التدابير، اإذا كانت �سيئة الت�سميم اأو التنفيذ، 

اأن ت�سّوه الحوافز، وتثبط ال�ستثمار، وتكون 

غير قابلة لال�ستدامة من حيث موارد الميزانية. 

ومن الوا�سح اأن هذا النوع من الت�سارب بين 

ال�سيا�سات يلزم تجنبه. والمطلوب هو اتخاذ 

تدابير ك�سبكة اأمان غير م�سّوهة للت�سدي 

لم�ساكل الأمن الغذائي الملّحة الخا�سة بالفقراء 

المعر�سين للخطر، وذلك اقترانًا مع حوافز ودعم 

لما يلزم من ا�ستثمار ونمو في الإنتاجية لكفالة 

ا�ستمرار الأمن الغذائي في الأجل الطويل. وهذا 

النهج ذو الم�سارين يوفر ا�ستراتيجية مت�سقة على 

ال�سيا�سات  ال�سيا�سات تتجنب ت�ساربات  �سعيد 

التي ورد تحذير منها اأعاله. ولكن التكاليف في 

الميزانية يمكن اأن تكون هائلة بالن�سبة لبع�ض 

الحكومات بحيث يتعذر عليها اأن تتحملها، وقد 

يكون مجال تمويل هذه المخططات من خالل 

القترا�ض الداخلي اأو الخارجي محدوداً. ولذا، 

ثمة حاجة اإلى دعم دولي.
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وارتفاع اأ�سعار الأغذية يمثل ق�سية ذات ُبعد 

عالمي ومن ثم يمّثل م�ساألة تخ�سع للنقا�ض الدولي 

ولتخاذ اإجراءات دولية. وقد ح�سد المجتمع الدولي 

جهوده للتعامل مع ما اأُعتبر اأنه اأزمة غذائية 

دولية من خالل اتخاذ تدابير للتخفيف من الأثر 

ال�سلبي لرتفاع اأ�سعار الأغذية على الفقراء والذين 

يعانون انعدام الأمن الغذائي، ولم�ساعدة ماليين 

من المزارعين الفقراء في مختلف اأنحاء العالم 

على اغتنام الفر�سة التي تتيحها زيادة الطلب على 

منتجاتهم. وتجري تلبية الحتياجات الغذائية 

الفورية للفقراء من خالل تدابير ق�سيرة الأجل 

ت�سمل زيادة الموارد للمعونة الغذائية ول�سبكات 

الأمان في البلدان النامية، وتوفير ميزان مدفوعات 

اأف�سل ودعم للميزانية للم�ساعدة على ت�سديد فواتير 

الأغذية والطاقة المتزايدة، وتمويل البرامج الطارئة 

التي ترمي اإلى زيادة الإنتاج الزراعي في بلدان 

العجز الغذائي. وفي الأجل المتو�سط ُتبذل جهود 

لإعادة الزراعة اإلى مكانتها كمحور لجدول اأعمال 

التنمية، والعمل على انح�سار التدني الطويل الأجل 

في ال�ستثمار الزراعي ل�سمان اإمكانية م�ساهمته 

في تلبية مطالب �سكان العالم الذين تتزايد اأعدادهم 

رهم وثراوؤهم. وعالوة على ذلك،  ويتزايد تح�سّ

يجري ت�سجيع زيادة التن�سيق بين ال�سيا�سات 

لم�ساعدة البلدان في اأن تكون اختياراتها على 

�سعيد ال�سيا�سات مت�سمة بالكفاءة، ولتعظيم اأوجه 

التاآزر في ال�ستجابة لرتفاع اأ�سعار الأغذية، 

ولتجنُّب الحالت التي ُيلحق بها التدخل الذي 

يحدث في �سوق بلد ما �سرراً باأ�سواق بلدان اأخرى.

 الدعم الدولي لتلبية 

الحتياجات الغذائية الفورية

اإن الأولوية الفورية العليا هي �سمان ح�سول اأ�سد 

�سًا للخطر على الأغذية. وُتعتبر البرامج 
ّ
النا�ض تعر

المو�سعة ل�سبكات الأمان التي تكون على غرار 

الخطوط المو�سوفة اأعاله اأجدى �سبيل لتحقيق 

ذلك. ومن �ساأنها اأن ت�سمل تقديم الم�ساعدة على 

�سكل اأغذية اأو ق�سائم اأو تحويالت نقدية اأو برامج 

عمالة )الغذاء اأو النقد مقابل العمل( اأو مخططات 

للتغذية المدر�سية وللتاأمين. ومن الالزم ت�سعيد 

حجم البرامج الموجهة التي ت�ستهدف الفئات الأكثر 

تعر�سًا للخطر. بيد اأن برامج �سبكات الأمان تنطوي 

يبدو اأن هناك توافقًا في الآراء اآخذاً في الت�ساع 

مفاده اأن ال�ستجابة المالئمة على �سعيد ال�سيا�سات 

ل�ستمرار ارتفاع اأ�سعار الأغذية ينبغي اأن تتمثل في 

مجموعة من تدابير �سبكة اأمان لتلبية احتياجات 

الأمن الغذائي الفورية وا�ستهداف اأولئك الأكثر 

ت�سرراً، على اأن تكون م�سحوبة بتدابير ت�سّجع 

ر ال�ستجابة على جانب العر�ض لتثبيت 
ّ
وتي�س

الإمدادات والأ�سعار في الأجلين المتو�سط والطويل. 

ولكن، من المعترف به اأي�سًا اأن البلدان النامية لن 

يتوافر لديها جميعًا ما يلزم من موارد اأو موؤ�س�سات 

اأو معارف لت�سميم وتنفيذ هذه ال�سيا�سات. ف�سبكات 

الأمان لها تكلفة عالية في الميزانية وتمثل عبئًا 

�ساقًا من الناحية الإدارية. كما اأن ال�سيا�سات 

الرامية اإلى التو�سع الم�ستدام في الإمدادات الغذائية 

تحتاج اإلى ميزانية كبيرة، وتتطلب انح�سار التجاه 

الهبوطي في ال�ستثمار في مجال الزراعة. ونتيجة 

لذلك، فقد لجاأت بلدان كثيرة اإلى اإتباع �سيا�سات 

اأقل تكلفة واأ�سهل تنفيذاً ترمي اإلى تعزيز توافر 

الأغذية وتقييد الأ�سعار في الأ�سواق المحلية، 

ولكنها قد تقوِّ�ض الحوافز التي تدفع المنتجين اإلى 

زيادة الإنتاج والإنتاجية، وقد تكون لها تاأثيرات 

�سلبية على اأنماط التجارة. ولذا، تحتاج بلدان 

كثيرة اإلى دعم دولي على �سكل موارد وم�ساعدة 

تقنية. ولم�سكلة ال�سيا�سات المحلية ُبعد دولي اأي�سًا 

من حيث اأن ال�سيا�سات التي يتبعها بلد ما من 

اأجل زيادة توافر الأغذية محليًا وتقييد الأ�سعار، 

وخا�سة في حالة تقييدات ال�سادرات، يمكن اأن 

تقلل من توافر الأغذية وتوؤدي اإلى زيادة الأ�سعار 

بالن�سبة لبلدان اأخرى. ومن ثم، هناك حاجة اأي�سًا 

اإلى مناق�سة دولية على الأقل للخيارات على �سعيد 

ال�سيا�سات لت�سجيع التن�سيق وتجنُّب هذه التاأثيرات 

الجانبية ال�سلبية. والق�سايا المتعلقة بارتفاع اأ�سعار 

الأغذية وباآثار ال�سيا�سات ل تقت�سر على البلدان 

النامية فقط. فخيارات البلدان المتقدمة على �سعيد 

ال�سيا�سات، مثاًل في ما يتعلق بالوقود الحيوي، 

ذات �سلة اأي�سًا بمناق�سة ما ينبغي عمله. وبوجه 

اأعم، تمثل جوانب كثيرة من التطورات وال�سيا�سات 

الدولية المتعلقة باأ�سواق الأغذية �ساغاًل لمنظمة 

التجارة العالمية، وهي قيد التفاو�ض في جولة 

الدوحة. والتخ�س�سات المتفق عليها في منظمة 

التجارة العالمية لها تاأثير على اختيار ال�ستجابات 

على �سعيد ال�سيا�سات لرتفاع اأ�سعار الأغذية.

على تكاليف هائلة من الميزانية، اإذ �ستحتاج بلدان 

نامية كثيرة اإلى دعم دولي لكي ت�سددها. وبالن�سبة 

لبلدان العجز الغذائي، يدفع تزايد اأ�سعار الأغذية 

فواتير وارداتها الغذائية اإلى اأعلى، وهو ما يوؤدي مع 

ارتفاع تكاليف الطاقة اإلى الحاجة اإلى دعم ميزان 

المدفوعات. ول�سندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

دور هام يجب اأن يقوما به في تقديم الم�ساعدة 

بخ�سو�ض ميزان المدفوعات والميزانية لتلك 

البلدان. فعدم القيام بذلك يهدد بتقوي�ض البرامج 

والم�سروعات الإنمائية المهمة نظراً لتحويل م�سار 

الموارد القطرية ال�سحيحة لتلبية متطلبات الواردات 

الغذائية الفورية.

ولقد كانت المعونة الغذائية اآخذة في الهبوط 

حتى عندما كانت الحاجة اإليها اآخذة في التزايد 

ب�سرعة. فقد وجدت وكالت تقديم المعونة اأن تكلفة 

توريد الأغذية اأ�سبحت اأعلى مع زيادة الأ�سعار. 

وقد دفع هذا اإلى مطالبة وكالت تقديم المعونة من 

قبيل برنامج الأغذية العالمي بالح�سول على تمويل 

اإ�سافي لمجرد الحفاظ على الم�ستويات الراهنة 

للم�ساعدة التي تقدمها. وازداد تفاقم ال�سعوبات 

التي تواجهها هذه الوكالت بتزايد تكاليف النقل. 

وبالنظر اإلى ارتفاع اأ�سعار الأغذية، ينبغي اأن ينح�سر 

التجاه الهبوطي في المعونة الغذائية، مع تقديم 

مزيد من الدعم الدولي لوكالت الإغاثة، ل �سيما 

برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )اليوني�سيف(. وارتفاع اأ�سعار الأغذية 

والوقود معناه و�سول المعونة الغذائية اإلى عدد اأقل 

من الأ�سخا�ض بنف�ض الموارد. وقد انخف�ست توريدات 

المعونة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي 

با�ستمرار تقريبًا من 15 مليون طن في عام 1999 

اإلى 7 ماليين طن في عام 2006. وزادت التكلفة 

على برنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بتوريد 

الأغذية للم�ستفيدين باأكثر من 70 في المائة في 

الفترة 2002-2007. وكان حدوث مزيد من 

الزيادات في الفترة ما بين نهاية عام 2007 واأوائل 

د تكاليف اإ�سافية لمجرد  عام 2008 يعنى تكبُّ

الحفاظ على الم�ستويات المنخف�سة الحالية لتقديم 

الم�ساعدة. ولبرنامج الأغذية العالمي واليوني�سيف 

خبرة م�ستفي�سة في اإعداد برامج �سبكات الأمان، 

وفي توجيهها نحو اأ�سد الفئات تعر�سًا للخطر 

ل �سيما الن�ساء والأطفال. ولكنهما يحتاجان اإلى 

موارد اإ�سافية لال�ستجابة بفعالية للحالة الراهنة.

الحاجة اإلى اإجراءات دولية
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اأ�سعار  ارتفاع  لمكافحة  المنظمة  مبادرة  ت�ستهدف 

الأول  دي�سمبر/كانون  في  اأُطلقت  التي  الغذائية،  المواد 

مزيد  تجنُّب  اأجل  من  وذلك  الحالية  الم�ساكل   ،2007

قيمتها  طارئة  تدابير  المبادرة  ذت  نفَّ وقد  التدهور.  من 

بلداً. وينطوي قدر   57 اأمريكي في  40 مليون دولر 

ت�سعيد  على  المنظمة  به  ت�سطلع  الذي  العمل  من  كبير 

بناء  واإعادة  الزراعة  لدعم  الموجودة  البرامج  حجم 

المائة  في   80 يعتمد  الذين  الريف  فقراء  معي�سة  �ُسبل 

المنظمة  وتعمل  للرزق.  ك�سبيل  الزراعة  على  منهم 

�سيما  ل  المتحدة،  الأمم  في  ال�سركاء  مع  عن كثب 

للتنمية  الدولي  وال�سندوق  العالمي،  الأغذية  برنامج 

النقد  و�سندوق  الدولي،  البنك  وكذلك  الزراعية، 

وتوفر  التنمية.  وبنوك  الإقليمية،  والمنظمات  الدولي، 

الم�ساريع؛  لبدء  الأ�سا�سية  الأموال  المبادرة  تدابير 

بطابع  ات�سامًا  الأكثر  الحتياجات  �سوى  تغطي  ل  فهي 

الغذائي  العجز  بلدان  في  المزارعين  ل�سغار  فوري 

زيادة  من  تمكينهم  اإلى  وترمي  المنخف�ض،  الدخل  ذات 

المقبلة. الزراعية  للموا�سم  الزراعي  الإنتاج 

الإجراءات  نوع  للمبادرة  برنامجية  وثيقة  وُتحدد 

الق�سير  الأجل  في  البلدان  تتخذها  اأن  يلزم  التي 

الأمن  اأزمة  2009( لمواجهة  الآن وحتى نهاية  )من 

على  الأغذية،  اأ�سعار  ارتفاع  عن  الناجمة  الغذائي 

التالي: النحو 

والأدوات مع خدمات  والأ�سمدة  البذور  توفير   - 1

ا�ستخدام  اأف�سل  ل�سمان  الجيدة  الإر�ساد 

اأ�س�ض  ُير�سي  مما  المقدمة،  للمدخالت  ممكن 

الم�ستقبل؛ في  لالإنتاج  الم�ستدام  التكثيف 

مثل  الأ�سا�سية،  البنية  تح�سين  على  العمل   - 2

لالأ�سواق،  الأ�سا�سية  والبنية  الري  ُنظم 

الريفية؛ الطرق  وتح�سين 

قيمة  اإ�سافة  لكيفية  التقنية  المعرفة  تعزيز   - 3

التي  للت�سويق  القابلة  النهائية  للمنتجات 

الحيازات  ذوي  من  المزارعون  ينتجها 

جودة  اأعلى  محا�سيل  اأنواع  بزراعة  ال�سغيرة 

التجهيز  اأ�ساليب  با�ستخدام  اأو  غلة  واأعلى 

اإمداد  عقود  اإبرام  وتي�سير  المنتجات،  لتنويع 

ومفيدة  ماأمونة  تكون  الزراعية  ال�سركات  مع 

للمزارعين؛

بع�ض  في  ت�سل  )التي  الفواقد  من  الحد   - 4

من  الح�ساد(  مح�سول  ُخم�ض  اإلى  الأحيان 

والتخزين،  والطحن  المناولة  تح�سين  خالل 

من  الحيوانية  والثروة  المحا�سيل  وحماية 

)مثاُل عن طريق  والمر�ض  والعتالل  الآفات 

واتخاذ  لالآفات(،  المتكاملة  الإدارة  ُنظم 

الطبيعية. الكوارث  اأثر  من  للحد  تدابير 

المنظمة  تقّدم  المجالت،  هذه  جميع  وفي 

ال�سيا�سات،  �سعيد  وعلى  الفنية  والم�سورة  الم�ساعدة 

الدعم  اإلى جانب  القدرات،  بناء  وكذلك في مجال 

برامج  بالفعل  للمنظمة  كانت  حيثما  التنفيذ  في 

الوثيقة  الآن  وُت�ستخدم  تنفيذها.  يجري  قوية  طارئة 

العمل  خطط  تكّملها  التي  للمبادرة،  البرنامجية 

مع  تو�سع  محددة  م�سروعات/برامج  ومقترحات 

العمل  خطط  تنفيذ  اأجل  من  الموارد  لتعبئة  البلدان، 

المبادرة  توفره  الذي  الدعم  تقديم  ويبداأ  القطرية. 

الدقة  يلزم على وجه  وما  البلدان.  بناء على طلب 

مع  والم�ساورات  الحتياجات  تقييم  بعثات  تحدده 

الفئات  اأ�سد  تحديد  على  تركز  وهذه  الحكومات. 

بزيادات  ت�سرراً  الأكثر  الفئات  اأي  للخطر،  تعر�سًا 

ال�ستجابة  خيارات  د  ُتحدَّ ذلك  وبعد  الأغذية.  اأ�سعار 

مجالت  فرادى  وت�سمل  الممكنة.  ال�سيا�سات  وتدابير 

يلي: ما  العمل 

و�سبكات  الغذائي،  الأمن  برامج  توفير   n

الجتماعي؛ الدعم  و�سبكات  الأمان، 

الأ�سا�سية  المدخالت  على  الح�سول  تح�سين   n

والأ�سمدة؛ البذور  قبيل  من 

والتربة؛ المياه  اإدارة  تح�سين  على  الم�ساعدة   n

المجالت  جميع  في  الفني  الدعم  تقديم   n

اأعاله؛ المذكورة 

التي  ال�سيا�سات،  �سعيد  على  الم�ساعدة   n

والتجارية  الزراعية  ال�سيا�سات  تقييم  ت�سمل 

وال�سرائب،  الجمركية،  والتعريفات  الحالية، 

المناف�سة  و�سيا�سات  الأ�سعار،  و�سوابط 

بالأمن  المتعلقة  وال�سيا�سات  والأ�سواق، 

الغذائي.

على  ذلك  عن  الناجمة  القطرية  العمل  خطط  وترّكز 

وترمي  للخطر  �سًا  تعرُّ الفئات  لأ�سد  الغذائي  الأمن 

للح�سول  المزارعين  ل�سغار  جديدة  فر�ض  اإتاحة  اإلى 

والتكنولوجيا  وال�ستثمارات  المدخالت  على 

الأ�سواق. في  الأ�سعار  ارتفاع  من  لال�ستفادة 

اإعداد  في  كبيرة  م�ساهمة  المنظمة  �ساهمت  وقد 

فريق  ُو�سع عن طريق  الذي  ال�سامل  العمل  اإطار 

لالأمم  العام  لالأمين  التابع  الم�ستوى  الرفيع  العمل 

العالمي،  الغذائي  الأمن  باأزمة  والمعني  المتحدة 

الأخرى  المتحدة  الأمم  وكالت  مع  بالت�سارك 

بها  الم�سطلع  والأن�سطة  وودز.  بريتون  وموؤ�س�سات 

العمل  اإطار  مع  كلها  تمامًا  تت�سق  المبادرة  اإطار  في 

الق�سيرة  الإطار  نواتج  تحقيق  اإلى  وترمي  ال�سامل 

الأجل.

مبادرة المنظمة لمكافحة ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية
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ويوجد مجال ما لزيادة الإمدادات الغذائية 

من الإنتاج المحلي في الأجل الق�سير. وينبغي 

اأن يرّكز الدعم بوجه خا�ض على تمكين 

المنتجين الريفيين الفقراء – الأقل قدرة على 

ر اإ�سارات ال�سوق – من زيادة  ال�ستجابة لتغيُّ

اإنتاجهم واغتنام الفر�سة التي يتيحها ارتفاع 

اأ�سعار ال�سلع. ولكن، في حقيقة الأمر، انخف�ض 

اإنتاج الحبوب في بلدان العجز الغذائي ذات 

المنخف�ض )با�ستثناء ال�سين والهند(  الدخل 

بن�سبة قدرها 2.2 في المائة في عام 2007 

بينما كانت الأ�سعار الدولية اآخذة في الرتفاع. 

وما زالت الغالت في كثير من تلك البلدان اأقل 

كثيراً من بقية العالم، بالنظر اإلى تخلُّفها في ما 

يتعلق با�ستخدام الأ�سمدة، والأنواع العالية الغلة، 

والري، والإدارة المتكاملة للمغذيات والآفات، 

والحرث الذي يحافظ على التربة. والم�ساعدة 

الدولية يمكن اأن ت�ساعد على توفير البذور 

ال�سرورية. والأ�سمدة 

دعم ال�ستثمار في الزراعة

اإن حادثة ارتفاع اأ�سعار الأغذية هي بمثابة 

تذكرة به�سا�سة التوازن بين الإمدادات الغذائية 

العالمية واحتياجات �سكان العالم المتزايدة، 

وتذكرة اأي�سًا باأن الزراعة كانت مو�سع تجاهل 

في الجهود العالمية الرامية اإلى الحد من الفقر. 

ومن ثم، بينما تتمثل الحاجة الفورية في 

الحيلولة دون معاناة الإن�سان من الجوع و�سوء 

التغذية وكذلك ا�ستحثاث ا�ستجابة �سريعة على 

جانب العر�ض من اأجل اإعادة توازن اأف�سل بين 

عر�ض الأغذية والطلب عليها، فاإن هذا يجب 

اأن يكون م�سحوبًا بتدابير في الأجل المتو�سط 

ت�سفر عن نمو زراعي م�ستدام. ويوجد مجال وافر 

لتحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج والإنتاجية 

الزراعيين في البلدان النامية. فالإنتاج 

والإنتاجية لم ي�سهدا اأي نمو ب�سبب انخفا�ض 

ه اإلى الزراعة. وثمة حاجة اإلى  الموارد التي توجَّ

زيادة ال�ستثمار العام والخا�ض في الزراعة في 

البلدان النامية. ويلزم ا�ستثمار اأكبر كثيراً، خا�سة 

من اأجل اإدارة المياه، والطرق الريفية، والت�سويق، 

ومرافق التخزين، وكذلك البحوث والإر�ساد، ومع 

ذلك فاإن ال�ستثمار في زيادة الإنتاجية الزراعية 

كان متجهًا اإلى الهبوط. وعالوة على ذلك، كان 

هناك تباطوؤ في ال�ستثمار في المراكز الدولية 

للبحوث الزراعية حتى مع ن�سوء تحديات جديدة، 

ر المناخ وتزايد الطلب على المواد  من قبيل تغيُّ

الأولية التي ُت�ستخدم في اإنتاج الوقود الحيوي.

وقد نجم النخفا�ض في الموارد المخ�س�سة 

للزراعة، اإلى حد كبير، عن النخفا�ض الحاد في 

الم�ساعدة الخارجية للزراعة. فمجموع الم�ساعدة 

الإنمائية الر�سمية، اأي التدفقات على ال�سعيدين 

الثنائي والمتعدد الأطراف معًا، زاد زيادة حادة 
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للمنتجين اأن ي�ستجيبوا للفر�ض التي يتيحها ارتفاع 

اأ�سعار الأغذية واأن يقوموا بتوظيف ال�ستثمارات 

الالزمة لزيادة الإنتاجية والإنتاج. ولكن، كما ُذكر 

�سابقا، اأدت بع�ض التدابير التي اتخذتها البلدان 

النامية للتاأقلم مع تزايد اأ�سعار الأغذية اإلى اإعاقة 

حدوث ا�ستجابة كبيرة على جانب العر�ض. ولذا، ثمة 

حاجة اإلى العمل على زيادة الت�ساق بين ال�سيا�سات 

على ال�سعيد القطري. وفي بع�ض الحالت، كانت 

الختيارات ال�سيئة ب�ساأن ال�سيا�سات ترجع فقط اإلى 

الفتقار اإلى معلومات يمكن التعويل عليها ب�ساأن 

متغيرات ال�سوق الرئي�سية، مثل الإمدادات المتوافرة 

والأ�سعار، ول �سيما المخزونات العامة والخا�سة 

على حد �سواء. وتوجد حاجة عاجلة اإلى اإقامة 

نظام دولي �سامل وموثوق به للمعلومات المتعلقة 

بالأ�سواق لكي يوفر اأ�سا�سًا اأقوى لجعل الخيارات 

المتعلقة بال�سيا�سات خيارات اأكفاأ.

ويمكن اأن ت�سدي المنظمات الدولية الم�سورة 

ب�ساأن ال�سيا�سات وتقدم الدعم للبلدان النامية 

للتخفيف من اأثر ارتفاع اأ�سعار الأغذية، وتح�سين 

حالة الأمن الغذائي، وحماية اأ�سول الإنتاج، بما 

في ذلك الأرا�سي، لالأ�سر الريفية الفقيرة وتمكينها 

من ال�ستفادة من الفر�ض التي يتيحها ارتفاع 

اأ�سعار الأغذية. وباإمكان منظومة الأمم المتحدة اأن 

تن�سر الخبرة واأف�سل الممار�سات لم�ساعدة البلدان 

على اإعداد اأطرها وا�ستراتيجياتها على �سعيد 

ال�سيا�سات. وهذا يمكن اأن ي�سمل:

الم�ساعدة على ت�سميم ُنظم ر�سد انعدام الأمن   n

�ض لخطره؛
ُّ
الغذائي والتعر

تحديد وتقييم فعالية التدابير البديلة   n

ن قدرة المنتجين على  التي يمكن اأن تح�سِّ

ن اإ�سارات ال�سوق؛ ال�ستجابة لتح�سُّ

ر الدعم المقدم لل�سلع الغذائية،  تقييم اأثر تغيُّ  n

وال�سرائب عليها؛

تحليل كيفية ا�ستخدام الُنظم القائمة لتوزيع   n

الأغذية ا�ستخدامًا فعاًل وتحديد اأن�سب المعايير 

التي ت�ستهدف مبيعات الأغذية للفئات 

�سة للخطر؛
ّ
المعر

تقييم الدور المالئم لالحتياطيات الغذائية   n

للحد من تقلبات الأ�سعار اأثناء �سنة واحدة 

ومن اأوجه النق�ض الطارئة؛

تحديد اأجدى و�سيلة لتمكين القطاع الخا�ض   n

من الم�ساركة بطريقة اأوفى في التنمية 

من 949 43 مليون دولر اأمريكي في عام 1997 

اإلى 942 120 مليون دولر اأمريكي في عام 

2006 )وهاتان القيمتان هما بال�سعر الحالي 

للدولر الأمريكي(. وارتفعت اأي�سًا الم�ساعدة 

الإنمائية الر�سمية المخ�س�سة لالإنفاق في قطاع 

الزراعة، واإن يكن بدرجة اأبطاأ، مما يربو قلياًل على 

000 3 مليون دولر اأمريكي اإلى نحو 000 4 

مليون دولر اأمريكي في  عام 2006.

ولكن، كن�سبة من مجموع الم�ساعدة الإنمائية 

الر�سمية، ا�ستمر هبوط قيمة الم�ساعدة الإنمائية 

الر�سمية المقدمة لأغرا�ض الزراعة، حيث انخف�ست 

من 7 في المائة في عام 1997 اإلى اأقل من 4 في 

المائة بدءاً من عام 2002 ف�ساعداً. ولكن عام 

2006 ي�سير اإلى حدوث زيادة طفيفة في ن�سبة 

مجموع الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية المخ�س�سة 

للزراعة.

ومن الالزم اأن تعمد الجهات المانحة اإلى زيادة 

ه اإلى  ح�سة الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية التي توجَّ

الزراعة. وقد اأبدت جهات مانحة كثيرة ا�ستعدادها 

لتقديم اأموال اإ�سافية، وقدمت تعهدات بالت�سدي 

للم�ساكل الزراعية ولم�ساكل الأمن الغذائي 

الملّحة والطويلة الأجل التي تعاني منها البلدان 

النامية، وذلك في الموؤتمر الرفيع الم�ستوى المعني 

بالأمن الغذائي العالمي الذي نّظمته المنظمة في 

يونيو/حزيران 2008. ومن المهم الحفاظ على 

هذه اللتزامات على الرغم من الأزمة المالية 

والركود العالمي. وبوجه اأعم، من الالزم اأن يتخذ 

المجتمع الدولي خطوات ملمو�سة لزيادة قدرته 

قة و�سريعة للطلبات 
ّ
على ال�ستجابة بطريقة من�س

من جانب البلدان النامية لي�ض للح�سول على دعم 

مالي فح�سب، بل اأي�سًا للح�سول على م�ساعدة فنية 

لإنعا�ض النمو الزراعي على الأجل الطويل. ولكن، 

من الالزم اأي�سًا اأن تت�سرف حكومات البلدان 

النامية بتخ�سي�ض موارد اإ�سافية للزراعة من 

ميزانياتها القطرية وبتنفيذ �سيا�سات تف�سي اإلى 

ا�ستثمار القطاعين الخا�ض والعام في الزراعة.

تح�سين بيئة ال�سيا�سات

عالوة على الحاجة اإلى �سمان الح�سول على 

مدخالت الإنتاج الرئي�سية، ُيعتبر وجود بيئة مواتية 

على �سعيد ال�سيا�سات اأمراً حا�سمًا اإذا كان المراد 



2009 الزراعية  ال�سلع  اأ�سواق  �1حــالـة 

الزراعية، والقيام، على وجه الخ�سو�ض، 

بدور بالغ الأهمية في تجارة الأغذية وعر�ض 

المدخالت الزراعية.

وقد تكون اأي�سًا ل�ستخدام تدابير ال�سيا�سات 

التجارية لزيادة الإمدادات الغذائية المحلية 

انعكا�سات بالن�سبة للبلدان الأخرى، ل �سيما في 

حالة تقييدات ال�سادرات. وهذا يعني الحاجة اإلى 

تح�سين تن�سيق ال�سيا�سات دوليًا، وهو اأمر يمكن 

ره المنظمات الدولية. وتندرج �سيا�سات 
ّ
اأن تي�س

التجارة الدولية �سمن اخت�سا�ض منظمة التجارة 

العالمية، التي توفر قواعدها، وهي قواعد 

قيد التفاو�ض الآن في جولة الدوحة، ال�سياق 

ل�ستجابات ال�سيا�سات التجارية لرتفاع اأ�سعار 

الأغذية. ويرد في ما يلي مزيد من المناق�سة لقواعد 

منظمة التجارة العالمية.

واحتمال اإدخال تغييرات على �سعيد ال�سيا�سات 

لزيادة الإمدادات الغذائية واإبطاء زيادة الأ�سعار 

لي�ض احتماًل قائمًا في البلدان النامية الفقيرة فقط. 

فاإذا كان اإنتاج الوقود الحيوي ي�ستاأثر بالمخرجات 

والموارد التي كانت �ست�ساهم لول ذلك في الإنتاج 

الغذائي، ويبدو اأن هذه هي الحالة فعاًل، فاإن 

التخفي�ض في الإعانات اأو اأهداف ال�ستخدام من 

�ساأنه اأن ي�سحح اأي اأوجه ت�سّوه في الأ�سواق. وكما 

ذكر �سابقا، تمّثل �سوق الوقود الحيوي النا�سئة 

م�سدراً جديداً وكبيراً للطلب على بع�ض ال�سلع 

الزراعية، مثل ال�سكر والذرة والكا�سافا والبذور 

الزيتية وزيت النخيل، التي هي اأي�سًا اأغذية اأ�سا�سية. 

وُيعتبر اأن قدراً كبيراً من تحويل ال�سلع الغذائية اإلى 

اإنتاج الوقود الحيوي هو اأمر تقف وراءه ال�سيا�سات، 

ل �سيما الإعانات. وثمة م�ساألة تجري مناق�ستها 

مناق�سة ن�سطة وهي توافق اإعانات الوقود الحيوي 

مع قواعد منظمة التجارة العالمية. والم�ساألة 

الأخرى ذات ال�سلة هي التاأثير غير المبا�سر 

لإعانات اإنتاج الوقود الحيوي على اأ�سعار الأغذية 

وما اإذا كانت هذه الإعانات تمثل دعمًا �ساماًل من 

زاوية اتفاق منظمة التجارة العالمية ب�ساأن الزراعة 

اأو غيره من التفاقات. وعدا عن هذه الجوانب 

القانونية توجد اأي�سًا الم�ساألة الأخالقية المتعلقة 

بما اإذا كان ينبغي اإزالة الإعانات التي ُتعتبر 

قانونية تمامًا من منظور منظمة التجارة العالمية 

اإذا كان لتلك الإعانات اأثر �سلبي على الإمدادات 

الغذائية والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

�سمان دعم قواعد منظمة التجارة 

العالمية للتدابير على �سعيد ال�سيا�سات 

التي ترمي اإلى ال�ستجابة لالأزمات 

الغذائية م�ستقباًل

لقد كانت اإحدى الم�ساكل التي تناولها اتفاق 

جولة اأوروغواي ب�ساأن الزراعة هي الإنتاج المفرط 

وما ينجم عنه من ت�سوهات تجارية تت�سبب فيها 

الإعانات المحلية واإعانات الت�سدير. وتوا�سل جولة 

الدوحة عملية الإ�سالح على غرار خطوط مماثلة. 

وثمة �سوؤال ُيطرح في �سياق اأ�سعار الأغذية المرتفعة 

وهو ما اإذا كانت بع�ض القواعد التجارية تتطلب 

اإعادة النظر فيها لكي تتمكن الحكومات والمجتمع 

الدولي من ال�ستجابة على نحو اأف�سل لالأزمات 

الغذائية التي تحدث م�ستقباًل. ومن الأمثلة على ذلك 

القواعد التي تتعلق بتقييدات ال�سادرات وفر�ض 

�سرائب على الأغذية الأ�سا�سية. ومع اأن فر�ض 

�سرائب على ال�سادرات لي�ض منظمًا اإما بقواعد 

اتفاق جولة اأوروغواي ب�ساأن الزراعة اأو بقواعد 

التفاق العام ب�ساأن التعريفات الجمركية والتجارة 

لعام 1994، فاإن النظام الحالي ب�ساأن تقييدات 

ال�سادرات �سعيف نوعًا ما، حيث يدعو الم�سدِّر فقط 

اإلى تقديم اإخطار م�سبق واإلى اإيالء العتبار الواجب 

لتاأثيرات التقييد على الم�ستورد. واأحد مخاطر النظام 

ال�سعيف المتعلق بتقييدات ال�سادرات اأنه يثير 

ال�سكوك ب�ساأن اإمكانية العتماد على ال�سوق العالمية 

كم�سدر لالإمدادات الغذائية.

ومن المرجح جعل القواعد المتعلقة بالمعونة 

الغذائية اأكثر �سرامة اإذا اخُتتمت جولة الدوحة 

بنجاح. ومع اأن هذا قد يمنع التحايل على اإعانات 

ال�سادرات، فاإن م�ساريع الأحكام المتعلقة بالمعونة 

الغذائية خارج حالت الطوارئ – على الأرجح اأثناء 

حالت مثل حالة ارتفاع اأ�سعار الأغذية – قد تلزم 

اإعادة النظر فيها لكي تنطوي على مطلقات مالئمة 

لتي�سير توفير المعونة الغذائية في الوقت المنا�سب 

في هذه الفترات اأي�سًا.

والعتبار الثالث هو تغطية البلدان من حيث 

المعاملة الخا�سة. فحاليًا، تقت�سر معامالت 

خا�سة عديدة لتحييد مفعول التاأثيرات ال�سلبية 

لتحرير التجارة على فئتين من البلدان مذكورتين 

في قرار مراك�ض الوزاري ب�ساأن التدابير المتعلقة 

بالتاأثيرات ال�سلبية المحتملة لبرنامج الإ�سالح 

على اأقل البلدان نمواً وعلى البلدان النامية 

الم�ستوردة ال�سافية لالأغذية )قرار مراك�ض(. وعدا 

عن اأقل البلدان نمواً، توجد بلدان اأخرى كثيرة من 

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض غير 

مدرجة بين البلدان النامية الم�ستوردة ال�سافية 

لالأغذية ولكنها تتطلب اأي�سًا معاملة خا�سة 

اأو الح�سول على المعونة الغذائية، وائتمانات 

الت�سدير، وت�سهيل التمويل الغذائي، وما اإلى ذلك.

وقد ا�سُتخدمت الأزمة الحالية لرتفاع اأ�سعار 

الأغذية للدعوة اإلى ح�سم عاجل لمفاو�سات جولة 

الدوحة وللدعوة اأي�سًا �سد اأي تخفي�سات اإ�سافية 

في الحماية قد تنتج عن اتفاق جديد. واأولئك 

الذين يدعون اإلى اتفاق جوهري من اأجل زيادة 

تحرير الأ�سواق الزراعية اأفادوا باأن الم�ستويات 

الحالية للحماية والدعم اأدت اإلى هبوط اأ�سعار 

الأ�سواق العالمية واإلى تقلي�ض الحوافز التي تدفع 

اإلى ال�ستثمار في زيادة اإنتاج الأغذية في كثير 

من البلدان الم�ستوردة لالأغذية، مما �ساهم في 

الطفرات التي حدثت موؤخراً في فواتير الواردات. 

اأما اأولئك الذين يعار�سون زيادة تحرير الأ�سواق 

الزراعية فقد اأ�ساروا اإلى قرائن على اأن التحرير من 

�ساأنه اأن ي�سفر عن �سغط �سعودي على الأ�سعار مع 

انخفا�ض الإنتاج الفائ�ض في البلدان التي تقّدم 

دعمًا لالإنتاج الزراعي. وربما كان الأهم من ذلك 

اأنهم اأثاروا مخاوف من اأن زيادة الحد من حّيز 

ال�سيا�سات المتاح للبلدان النامية لتوفير حماية 

كافية من اأجل ت�سجيع تنمية الزراعة لديها، من 

�ساأنها اأن ت�سفر عن حدوث مزيد من التخفي�سات 

في ال�ستثمار في القطاع، مما قد يجعل البلدان 

اأكثر عر�سة لزيادات �سريعة في فواتير وارداتها 

الغذائية في الأزمات المقبلة. وقد كان من 

الآليات المقترحة لحماية القطاعات الزراعية 

المعر�سة للخطر اآلية ال�سمانات الخا�سة، التي 

ثبت اأنها كانت حجر العثرة الذي اأدى اإلى انهيار 

المفاو�سات في يوليو/تموز 2008.

وبوجه عام، يبدو اأن القواعد الحالية ل تقيِّد 

ال�ستجابات على �سعيد ال�سيا�سات لرتفاع 

اأ�سعار الأغذية، واأن م�سروع التفاق الذي كان قيد 

التفاو�ض لي�ض من المرجح اأن يكون قد غيَّر هذه 

الحالة. ومع ذلك، فاإن قواعد كثيرة يمكن تح�سينها 

وتعزيزها للعمل على اإيجاد ا�ستجابات م�ستقباًل 

على �سعيد ال�سيا�سات تكون اأن�سب للبلدان المنفِّذة 
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بوجه خا�ض في الح�سول على الغذاء باأ�سعار 

م�ستقرة، ل �سيما في اأوقات الأزمات. وعلى الرغم 

خ جيداً، فاإن تنفيذ هذه 
ّ
من اأن المفهوم متر�س

المخططات تعوقه الحاجة اإلى اتفاق �سابق في 

ما بين الأطراف المهتمة والم�ساِركة في الإدارة، 

وهو اأمر �سعب. وحاليًا، ل يوجد �سوى ب�سعة 

مخططات من هذا الَقبيل، ومن دواعي الأ�سف اأن 

التجربة المتعلقة بهذه المخططات لم تكن مر�سية. 

فعلى �سبيل المثال، اإن التجربة المتعلقة بمرفق 

�سندوق النقد الدولي لتمويل المخزونات الواقية، 

وهو اآلية لتي�سير تكوين المخزونات الواقية، قد 

اأظهرت اأن التثبيت المتوا�سع لالأ�سعار الذي تحقق 

عمليًا بوا�سطة المخزونات الواقية كانت تفوقه 

 .)IMF, 1999( عادة تكاليف تلك المخزونات

كذلك، لم ي�سهد احتياطي الأرز الخا�ض بحالت 

الطوارئ لدى رابطة اأقطار جنوب �سرق اآ�سيا، وهو 

مخطط احتياطي غذائي اأقامته هذه الرابطة، اإل 

ما ي�سل اإلى 000 87 طن كاحتياطيات، وهو 

ما يعادل حجم ال�ستهالك لمدة 0.4 يوم واحد 

)0.1 في المائة من الطلب الإجمالي( لبلدان 

الرابطة )MAFF, 2005(، ومن ثم لم يكن له اأي 

تاأثير على اأ�سعار الأرز.

وربما كان من الأف�سل ا�ستخدام الحتياطيات 

الغذائية لتي�سير توافر الأغذية اأثناء حالت نق�ض 

الأغذية ال�سديد بدًل من ا�ستخدامها لتثبيت اأ�سعار 

الأغذية، الذي يتطلب توافر موارد لتمويل الواردات. 

ومن ثم، يمكن اأن يتمّثل نهج اأ�سلح  عمليًا في 

التعامل مع مخاطر اأ�سعار الأغذية في اإن�ساء اآليات 

اأو ت�سهيالت لم�ساعدة البلدان في تمويل وارداتها 

الغذائية، ل �سيما اأثناء حالت الطوارئ ال�سديدة 

المفاجئة.

 م�ساألة وجود ترتيب عالمي 

 ل�سمان تمويل الواردات الغذائية 

لأقل البلدان نموًا والبلدان النامية 

الم�ستوِردة ال�سافية لالأغذية

لقد كانت م�ساألة ال�سعوبات المحتملة في تمويل 

الم�ستويات العادية من الواردات الغذائية اأثناء 

الأزمات الغذائية �ساغاًل متكرراً للبلدان النامية 

الم�ستوردة ال�سافية لالأغذية منذ التفاو�ض على 

جولة اأوروغواي، مما اأ�سفر عن قرار مراك�ض. 

ول�سركائها اأي�سًا في منظمة التجارة العالمية. ويتيح 

الطريق الم�سدود الموجود حاليًا فر�سة لإجراء مزيد 

من النقا�ض والتفاو�ض ب�ساأن القواعد والتفاقات 

التي يمكن اأن تقلل من التاأثيرات ال�سلبية المحتملة 

لأزمات اأ�سعار الأغذية م�ستقباًل.

 نظام لل�سمانات العالمية 

لت�سهيل الإمدادات

تترك الرتفاعات الحادة في الأ�سعار العالمية 

لالأغذية اأكبر اأثر �سلبي لها على البلدان التي تعتمد 

على الواردات الغذائية لتوفير ح�سة كبيرة من 

اإمداداتها الغذائية المحلية، وتوؤثر، في اأو�ساط تلك 

البلدان، تاأثيراً �سلبيًا حتى بدرجة اأكبر على كثير 

من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض. 

ولتح�سين الأمن الغذائي لبلدان العجز الغذائي ذات 

الدخل المنخف�ض )ت�سمل القائمة الحالية للمنظمة 

لتلك البلدان 82 بلداً( وتمكينها من تجنب ال�سيا�سات 

الباهظة التكلفة الخا�سة بتحقيق الكتفاء الذاتي 

الغذائي، فمن الالزم وجود نظام يعّول عليه ل�سمان 

الإمدادات الغذائية لهذه البلدان وي�ستند اإلى اأ�سا�ض 

ثنائي ويمكن اأن ي�ستند اإلى اأ�سا�ض متعدد الأطراف. 

ويمكن اإقامة هذا النظام بالرجوع اإلى "بروتوكولت 

التعاون" المتفق عليها، مثلما فعلت الوكالة الدولية 

للطاقة اإلى حد كبير في ما يتعلق بالبترول. ومن 

الممكن ا�ستك�ساف نظام بروتوكولت كهذه والتفاق 

عليه من جانب جميع المعنيين في منتديات دولية 

اأو اإقليمية مالئمة. ومن �ساأن هذه البروتوكولت 

نا للتعاون الدولي وينبغي 
ّ
اأي�سًا اأن توفر �سكاًل مح�س

اأن تف�سي اإلى حالة ي�ستفيد فيها جميع الأطراف.

 ما هو دور الحتياطيات 

الغذائية الإقليمية؟

لقد حفز الرتفاع الحاد في اأ�سعار الأغذية الناجم 

جزئيًا عن الم�ستويات المنخف�سة من مخزونات 

الحبوب العالمية على اإجراء مناق�سة ب�ساأن دور 

الحتياطيات الغذائية الإقليمية، للم�ساعدة على 

التخفيف من حالت نق�ض الأغذية والحد من تقلُّب 

الأ�سعار. فالحتياطيات الغذائية الإقليمية، اإذا 

جرى تن�سيقها واإدارتها على النحو ال�سليم، يمكن 

اأن ت�ساعد البلدان المعتمدة على الواردات الغذائية 
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وتتمثل اإحدى اأدوات ال�ستجابة المذكورة في 

قرار مراك�ض في ت�سهيالت دولية لتمويل الأغذية. 

وقد ك�سف العمل الذي قامت به منظمة الأغذية 

والزراعة وموؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)الأونكتاد( منذ جولة اأوروغواي عن عدد من 

المعوقات التي تواجه البلدان النامية الم�ستوردة 

في اأوقات وجود احتياجات زائدة لديها اإلى 

ا�ستيراد الأغذية )ب�سبب الهزات المحلية( اأو ارتفاع 

الأ�سعار الدولية. واأحد اأ�سد هذه المعوقات هو 

حدود الئتمان والنك�ساف المالي التي تفر�سها 

الموؤ�س�سات المموِّلة لل�سادرات )البنوك ب�سفة 

رئي�سية( على نف�سها للتمويل المتجه اإلى بلدان 

نامية �ستى. وفي اأوقات ن�سوء احتياجات تمويلية 

زائدة، مثل تلك التي �ساحبت فترة ارتفاع اأ�سعار 

الأغذية موؤخراً، تمنع هذه الحدود الم�سدِّرين في 

القطاع الخا�ض اإلى اأقل البلدان نمواً واإلى البلدان 

النامية الم�ستوردة ال�سافية لالأغذية وكذلك تمنع 

الم�ستوردين في تلك البلدان من الح�سول على 

خطابات الئتمان المالئمة لتمويل ال�سادرات 

والواردات حتى اإذا كانت لدى م�ستوردي البلدان 

النامية القدرة على �سداد ثمنها. والفكرة التي 

انبثقت من هذا المنطق هي اإقامة نظام �سمانات 

عامة )متفق عليها قطريًا اأو دوليًا( للموؤ�س�سات 

المالية )في البلدان المتقدمة والنامية على حد 

�سواء( لزيادة الحدود الق�سوى الئتمانية ذات 

ال�سلة في اإطار �سروط محددة.

وهذا المفهوم، في حد ذاته، لي�ض ثوريًا. ففي 

ال�سنوات الأخيرة، اأدخل كل من البنك الأوروبي 

لالإن�ساء والتعمير، والموؤ�س�سة المالية الدولية، 

وم�سرف التنمية في البلدان الأمريكية، وم�سرف 

التنمية الآ�سيوي مخططات مماثلة "لتي�سير 

التجارة" لزيادة قدرة ال�سوق على مواجهة 

المخاطر. وعلى �سعيد ثنائي، هذا ما يقوم به منذ 

�سنوات بنك الوليات المتحدة للت�سدير وال�ستيراد، 

ووزارة الزراعة في الوليات المتحدة، وبع�ض 

الجهات الأخرى. ولكن القليل من هذا كان موجهًا 

اإلى م�ستوردي الأغذية في اأقل البلدان نمواً وفي 

البلدان النامية الم�ستوردة ال�سافية لالأغذية. ول 

توجد في هذه المخططات عنا�سر �سليمة لبناء 

قدرات البنوك المحلية، التي كثيراً ما تكون اأ�سعف 

حلقة في ال�سل�سلة. وعالوة على ذلك، وّقعت بلدان 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي 

التزامًا باإقامة اآلية على هذا النحو في الفترة 

الموؤدية اإلى اإن�ساء منظمة التجارة العالمية.

وفي ذلك ال�سياق، اقترحت منظمة الأغذية 

والزراعة والأونكتاد في عام 2005، في ورقة 

ُعممت على الوفود في جنيف، اإن�ساء مرفق لتمويل 

الواردات الغذائية. ولن ينطوي هذا المرفق على 

اإن�ساء اأي موؤ�س�سة جديدة اأو على موارد مالية 

اإ�سافية. فهو يوفر، بالأحرى، �سمانات اإ�سافية، 

با�ستخدام المرافق القائمة المتعددة الأطراف، 

لبنوك تمويل ال�سادرات والواردات ذات ال�سلة في 

البلدان الم�سّدرة واأي�سًا في البلدان الم�ستوردة 

من اأجل مواجهة تكلفة فواتير الواردات الغذائية 

الزائدة )الإ�سافية( اأثناء فترة وجود فواتير زائدة 

للواردات الغذائية. و�سيقّدم تمويل للتجار عن طريق 

البنوك المركزية والتجارية مع تقديم حكومة البلد 

المقتر�ض �سمانات �سيادية. و�سي�ستخدم المرفق 

�سمانات الجهات المانحة لتمكين البنوك من 

تقديم الئتمان ذي ال�سلة. وعلى الختالف من 

بع�ض مخططات التمويل الدولية الحالية، لن يكون 

داً باأي �سروط )مثل انخفا�ض ميزان  الإقرا�ض مقيَّ

المدفوعات الخا�ض بالبلد المقتر�ض(. ولكن، 

تما�سيًا مع قرار مراك�ض، يمكن منح قر�ض على 

�سبيل الأولوية لأقل البلدان نمواً وللبلدان النامية 

الم�ستوردة ال�سافية لالأغذية التي تواجه اأزمات 

غذائية. وقد قدرت المنظمة اأن نظامًا ل�سمانات من 

هذا القبيل كان �سيلزم على امتداد الفترة 1974-

2003 ل�سمان "تمويل زائد" ل يتجاوز 2 في 

المائة من مجموع تكاليف الواردات الغذائية لأقل 

البلدان نمواً وللبلدان النامية الم�ستوردة ال�سافية 

لالأغذية. وبالنظر اإلى التحفظات ب�ساأن اإمكانية 

الحفاظ على الحتياطيات الغذائية المادية، ربما 

يكون الوقت قد حان في �سياق الزيادات التي 

حدثت موؤخراً في اأ�سعار الأغذية لإعادة النظر في 

الأ�سا�ض المنطقي لهذا القتراح وا�ستك�ساف الكيفية 

التي يمكن بها تنفيذه عمليًا.

تعبئة العمل الدولي

بالأمن  المعني  الم�ستوى  الرفيع  الموؤتمر  ناق�ض 

يونيو/حزيران  في  ُعقد  الذي  العالمي،  الغذائي 

اإلى عمل دولي لم�ساعدة  الحاجة   ،2008

العواقب  من  تعاني  التي  النامية  البلدان 

التي  والأ�سكال  الأغذية  اأ�سعار  لرتفاع  ال�سلبية 

اجتمع  وقد  الم�ساعدة.  تتخذها هذه  اأن  يمكن 

 43 181 بلداً، من بينهم  الموؤتمر ممثلو  في هذا 

100 من الوزراء  من روؤ�ساء الدول واأكثر من 

الدولية  للمنظمات  الم�ستوى  الرفيعي  والممثلين 

المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات 

ومعالجة  الق�سايا  ل�ستعرا�ض  المدني، 

الأغذية. اأ�سعار  ارتفاع  يمثلها  التي  التحديات 

الم�ستوى  الرفيع  الموؤتمر  اإعالن  اأهاب  وقد 

اإلى زيادة  اأن يعمد  الدولي  بالمجتمع 

الأكثر  النامية  البلدان  اإلى  المقدمة  الم�ساعدة 

وذلك  الأغذية  اأ�سعار  بارتفاع  �سلبيًا  تاأثراً 

عن طريق برنامج عمل عاجل ومن�سق. وحث 

الدولية  المالية  والموؤ�س�سات  المانحة  الجهات 

وميزانية  مدفوعات  لميزان  دعم  توفير  على 

لالأغذية،  الم�ستوردة  المنخف�ض  الدخل  بلدان 

الوكالت  لدى  الكافية  الموارد  توافر  و�سمان 

الخا�سة  برامجها  وتح�سين  لتو�سيع  الدولية 

الأمان.  �سبكات  ودعم  الغذائية  بالم�ساعدة 

البلدان  اإلى  الم�ساعدة  اإلى تقديم  الإعالن  ودعا 

ت�ساعد  وتدابير  �سيا�سات  وتنفذ  ت�سع  لكي 

اأن  الإنتاج. وقد ثبت  المنتجين على زيادة 

الق�سايا  ب�ساأن  الآراء  توافق في  اإلى  التو�سل 

بالوقود  والتي تحيط  للنزاع  اإثارة  الأكثر 

واأ�سعارها،  الأغذية  بتوافر  وعالقته  الحيوي 

اأكثر  اإجراء بحوث  اأمر �سعب، وي�ستدعي  هو 

. تف�سياًل

لم  الم�ستوى  الرفيع  الموؤتمر  اأن  ومع 

يكون منا�سبة لإعالن  اأن  المق�سود منه  يكن 

المانحة  البلدان  فاإن عدداً من  التبرعات، 

الفر�سة  اغتنم  الدولية  المالية  والمنظمات 

اإ�سافي كبير تجاوز  ليعلن عن دعم مالي 

اأمريكي. وربما كان  12 مليار دولر  مجموعه 

المتو�سط  الأجلين  الأهم حتى من ذلك في 

اعتراف  اإلى  ت�سير  الموؤتمر  اأن مح�سلة  والطويل 

مكانتها  اإلى  واإعادتها  الزراعة،  باأهمية  جديد 

الإنمائي،  الأعمال  المحورية على جدول 

التجاه  م�سار  بعك�ض  التزام  واأهمية وجود 

على  المركزة  الإنمائية  المعونة  في  الهبوطي 

اإلى زيادة  الموؤتمر بو�سوح  الزراعة. ودعا 

الزراعة من  وال�ستثمار في  الغذائي  الإنتاج 

الغذائي. الأمن  اأجل كفالة 
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ب�ساأن ال�ستهالك

nnnnnnnnnnnnnالمعونة الغذائية الطارئة والموجهة

nnnnnnnالتحويلت النقدية

nnnnnالغذاء مقابل العمل

nnnnnnnnnالتغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات

nnnnnnدعم �سعر الم�ستهلكين

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته nnnnnnnnnnnnالتحكُّ

nnخف�س/اإلغاء �سرائب ال�ستهلك

ب�ساأن الإنتاج

nالتحكم في �سعر المنتجين

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnخف�س ال�سرائب على المنتجين

nnnاإعانات الإنتاج

nn nnnاإعانات المدخلت

ب�ساأن التجارة

nفر�س حظر على ت�سدير المدخلت

nnnnnnnnnnnnnفر�س حظر على ال�سادرات

nnnnnح�س�س ال�سادرات/التحكم في ال�سادرات

nnزيادة �سرائب الت�سدير

nnnnnnnnnnnnnnnnnnخف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية على الواردات وح�س�س الواردات

ال�سيا�سات الأخرى

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل

الجدول 1

 ال�ستجابات على �سعيد ال�سيا�سات لرتفاع اأ�سعار ال�سلع 

في بلدان مختارة
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ب�ساأن ال�ستهالك

nnnnnnnnnnnnnالمعونة الغذائية الطارئة والموجهة

nnnnnnnالتحويلت النقدية

nnnnnالغذاء مقابل العمل

nnnnnnnnnالتغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات

nnnnnnدعم �سعر الم�ستهلكين

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته nnnnnnnnnnnnالتحكُّ

nnخف�س/اإلغاء �سرائب ال�ستهلك

ب�ساأن الإنتاج

nالتحكم في �سعر المنتجين

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnخف�س ال�سرائب على المنتجين

nnnاإعانات الإنتاج

nn nnnاإعانات المدخلت

ب�ساأن التجارة

nفر�س حظر على ت�سدير المدخلت

nnnnnnnnnnnnnفر�س حظر على ال�سادرات

nnnnnح�س�س ال�سادرات/التحكم في ال�سادرات

nnزيادة �سرائب الت�سدير

nnnnnnnnnnnnnnnnnnخف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية على الواردات وح�س�س الواردات

ال�سيا�سات الأخرى

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل

ال�ستجابات المحددة على 

�سعيد ال�سيا�سات لرتفاع 

اأ�سعار ال�سلع في بلدان 

مختارة

الفئات:

ب�ساأن ال�ستهلك  n

ب�ساأن الإنتاج  n

ب�ساأن التجارة  n

ال�سيا�سات الأخرى  n

اأفريقيا جنوب ال�سحراء 

الكبرى

اأنغول

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

الوجبة الأ�سا�سية

بنن

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:  التحكُّ  n

القمح

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

دقيق القمح

بوركينا فا�سو

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

الوجبة الأ�سا�سية

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:  التحكُّ  n

معظم الأغذية الأ�سا�سية

خف�س/اإلغاء �سرائب ال�ستهلك:   n

البذور الغذائية والأغذية الأ�سا�سية 

الأخرى

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية والأغذية الأ�سا�سية 

الأخرى

م في  ح�س�س ال�سادرات/التحكُّ  n

ال�سادرات: الأغذية الأ�سا�سية

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الأغذية الأ�سا�سية

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

الدفع الجزئي لفواتير الطاقة والمياه 

الخا�سة بالأ�سر الفقيرة

بوروندي

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية الأ�سا�سية )البذور الغذائية 

�سين للخطر والذرة( للمعرَّ

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية والأغذية 

الأ�سا�سية الأخرى

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

الكاميرون

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية الأ�سا�سية )الأرز والبذور 

الغذائية الأخرى( للمعّر�سين للخطر

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:  التحكُّ  n

الأرز والقمح والخبز

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

الأرز
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جمهورية اأفريقيا الو�سطى

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

ت�ساد

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية الأ�سا�سية )البذور الغذائية( 

للمعّر�سين للخطر

كوت ديفوار

-

جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية الأ�سا�سية )البذور الغذائية( 

للمعّر�سين للخطر

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

اإريتريا

-

اإثيوبيا

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الحبوب للمعّر�سين للخطر

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

الغذاء مقابل العمل: الغذاء   n

)الحبوب( للمعّر�سين للخطر

دعم �سعر الم�ستهلكين: الحبوب  n

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

فر�س حظر على ال�سادرات: الحبوب  n

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

الغذاء مقابل الأ�سول؛ وتح�سين 

الإنتاجية الزراعية

غانا

-

غينيا

فر�س حظر على ال�سادرات: جميع   n

ال�سلع الزراعية )بما فيها الثروة 

الحيوانية(

غينيا – بي�ساو

-

كينيا

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية )الذرة واللبن( للأ�سد فقرًا

الغذاء مقابل العمل: الوجبة   n

الأ�سا�سية )التي تمّثل الذرة اأ�سا�سها 

واللبن(

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

الوجبة الأ�سا�سية

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اإعانات المدخلت: الإنتاج الزراعي:   n

قر�س حكومي

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية )روؤية 

كينيا حتى عام �2030

لي�سوتو

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

ليبريا

-

مدغ�سقر

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأرز ودقيق القمح والب�سكويت

الغذاء مقابل العمل: الوجبة   n

الأ�سا�سية والق�سائم الغذائية

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

الوجبة الأ�سا�سية )الأرز والخبز 

واللبن(

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

الأرز

خف�س/اإلغاء �سرائب ال�ستهلك:   n

الأرز

اإعانات المدخلت: اإنتاج الأرز  n

فر�س حظر على ال�سادرات: الأرز  n

الجمركية  التعريفات  خف�س/اإلغاء   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الأرز

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية؛ وتنويع 

م�سادر وطرق اإعداد الأغذية 

ع في  الأ�سا�سية )مثًل خطة للتو�سُّ

اإنتاج الذرة الرفيعة(

مالوي

فر�س حظر على ال�سادرات: الذرة  n

موزامبيق

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

ناميبيا

-

النيجر

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

الحبوب

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اإعانات المدخلت: قيد النظر في ما   n

يتعلق بالحبوب الغذائية

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الأرز

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

نيجيريا

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:  التحكُّ  n

الحبوب

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اإعانات الإنتاج: الأرز  n

اإعانات المدخلت: اإنتاج الأرز   n

)تقديم البذور والأ�سمدة مجانًا(

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الأرز

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

ال�سنغال

دعم �سعر الم�ستهلكين: الأرز والقمح  n

م في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:  التحكُّ  n

الأرز والقمح

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

دقيق القمح

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

�سيراليون

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

ال�سومال

-

جنوب اأفريقيا

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل: رفع   n

�سعر الفائدة للحد من الت�سخم

ال�سودان

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

�سوازيلند

-

اأوغندا

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

وجبة )ت�سمل الذرة واللبن(

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

الذرة

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

زيادة ال�ستثمار في الزراعة

جمهورية تنزانيا المتحدة

فر�س حظر على ال�سادرات: الذرة   n

وال�سلع الزراعية الأخرى

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الذرة

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

زامبيا

اإعانات المدخلت: الذرة  n

فر�س حظر على ال�سادرات: الذرة  n

ح�س�س ال�سادرات/التحكم في   n

ال�سادرات: الذرة

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

زيادة ال�ستثمار في الزراعة

زمبابوي

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

الذرة والذرة الرفيعة والقمح

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية 
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ال�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا

الجزائر

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

ال�ستثمار الطويل الأجل في الزراعة

م�سر

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

دعم �سعر الم�ستهلكين: القمح والخبز   n

واأغذية اأخرى

فر�س حظر على ال�سادرات: الأرز  n

ح�س�س ال�سادرات/التحّكم في   n

ال�سادرات: ال�سلع الزراعية الرئي�سية 

)الأغذية الأ�سا�سية والألبان(

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الألبان وزيوت الطعام والأرز

العراق

-

الأردن

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

زيادة اأجور بع�س الموظفين المدنيين

لبنان

دعم �سعر الم�ستهلكين: القمح  n

موريتانيا

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الأغذية بوجه عام

المغرب

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اإعانات الإنتاج: الَعَلف )للإنتاج   n

الحيواني(

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

القمح

المملكة العربية ال�سعودية

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الألبان والزيوت النباتية والقمح

تون�س

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

اليمن

دعم �سعر الم�ستهلكين: القمح  n

اأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي

الأرجنتين

فر�س حظر على ال�سادرات: الذرة  n

زيادة �سرائب الت�سدير: البذور   n

الغذائية وفول ال�سويا والبذور الزيتية

بوليفيا )دولة - المتعددة 

القوميات(

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

فر�س حظر على ال�سادرات: البذور   n

الغذائية وفول ال�سويا واللحوم

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الذرة والأرز وزيت فول ال�سويا 

والقمح ومنتجات القمح واللحوم

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تح�سين الإنتاجية الزراعية

البرازيل

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية للمعّر�سين للخطر

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

وجبة

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

القمح

�سيلي

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

تزايد واردات دقيق القمح من 

الأرجنتين

كوبا

-

الجمهورية الدومينيكية

-

اإكوادور

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية للمّعر�سين للخطر

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

القمح ودقيق القمح والخبز

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية على   n

الواردات وح�س�س الواردات: القمح 

ودقيق القمح من البلدان المجاورة

ال�سلفادور

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

دقيق القمح من البلدان المجاورة

غواتيمال

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

دقيق القمح من البلدان المجاورة

هايتي

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأرز للمعر�سين للخطر

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

الأرز

هندورا�س

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

وجبة )ت�سمل الذرة(

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

فر�س حظر على ال�سادرات: الذرة  n

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

دقيق القمح من البلدان المجاورة

المك�سيك

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

وجبة )ت�سمل الذرة(

خف�س/اإلغاء التعريفات الجمركية   n

على الواردات وح�س�س الواردات: 

الذرة

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

خطة لخف�س اأ�سعار الأ�سمدة بمقدار 

الُثلث؛ وال�سماح بتجريب زراعة 

محا�سيل محّورة وراثيًا )من بينها 

الذرة(

نيكاراغوا

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

القمح واأغذية اأخرى

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

القمح

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

البتكار في اإعداد الطعام: اإحلل 

الخبز الم�سنوع من البطاط�س محل 

الخبز الم�سنوع من القمح

بيرو

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اآ�سيا

اأفغان�ستان

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأرز للمّعر�سين للخطر

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

بنغالدي�س

المعونة الغذائية الطارئة والموجهة:   n

الأغذية للمعّر�سين للخطر

الغذاء مقابل العمل: وجبة اأ�سا�سية   n

للمعّر�سين للخطر

دعم �سعر الم�ستهلكين: الأرز  n

التحّكم في �سعر المنتجين: الأرز  n

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

فر�س حظر على ال�سادرات: زيت   n

النخيل وزيت فول ال�سويا

كمبوديا

الغذاء مقابل العمل: وجبة اأ�سا�سية   n

)خا�سة الأرز( للمعّر�سين للخطر

فر�س حظر على ال�سادرات: الأرز  n

ح�س�س ال�سادرات/التحّكم في   n

ال�سادرات: ال�سلع الزراعية الرئي�سية

ال�سين

تحويلت نقدية: للمعّر�سين للخطر  n

التغذية في المدار�س/الم�ست�سفيات:   n

الأغذية 

التحّكم في �سعر الم�ستهلكين وتثبيته:   n

الأرز والقمح واللبن والبي�س والخبز

خف�س ال�سرائب على المنتجين:   n

البذور الغذائية

اإعانات الإنتاج: الأرز والثروة   n

الحيوانية

فر�س حظر على ت�سدير المدخلت:   n

الإنتاج الزراعي

فر�س حظر على ال�سادرات: الأرز   n

والذرة

م في  ح�س�س ال�سادرات/التحكُّ  n

ال�سادرات: ال�سلع الزراعية

زيادة �سرائب الت�سدير: البذور   n

الغذائية

مع تحقيق تاأثيرات طويلة الأجل:   n

التخفيف من المخاطر والتعوي�س عن 

الخ�سائر الناجمة عن اإنفلونزا الطيور 

بالن�سبة لإنتاج الدواجن
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ق
ح

مل
ل

ا

 متو�سط الت�سعيناتالثمانيناتال�سبعينات

2005–2000

20032004200520062007

       موؤ�سر المنظمة لأ�سعار الأغذية

�100= 2000-1998�
194129105102101106109116138

746675559476351478532578562الموز

888411796901041059998اللحم البقري

164131996857748569111الزبد

25215470617564626274الكاكاو

322215109564957798289البن

20112182526448505161القطن

1049896706461585960الجلود

087599380269226256256325277 1الجوت

311191130939810287104135الذرة

825452287234277276230268355بذر اللفت

932504329203187224254266278الأرز

578997802693654786780792813 1ال�سيزال

2921821249410210289111143الذرة الرفيعة

742431291230248278242228319فول ال�سويا

37.2718.9112.137.516.636.538.7212.608.36ال�سكر

004470364259269294268258410 1عّباد ال�سم�س

غ م3.141.961.521.411.511.441.67غ مال�ساي

135206غ م371237153123143128القمح

ملحظة: �سنة الأ�سا�س هي 2000.

اأ�سا�س اأ�سعار فرادى ال�سلع:

الموز، اإكوادور )بالدولر اأمريكي للطن(؛

اللحم البقري، ا�ستراليا، تكاليف التاأمين وال�سحن )�سيف(، الوليات المتحدة الأمريكية 

للرطل(؛ الأمريكية  )بال�سنتات 

للرطل(؛ الأمريكية  نيوزيلندا )بال�سنتات  الزبد، 

الكاكاو، ال�سعر ح�سب موؤ�سر منظمة الكاكاو الدولية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

البن، ال�سعر ح�سب موؤ�سر المنظمة الدولية للبن )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

القطن، الوليات المتحدة الأمريكية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

الجلود، الوليات المتحدة الأمريكية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

الجوت، بنغلدي�س )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الذرة، الوليات المتحدة الأمريكية )بالدولر الأمريكي للطن(؛

بذر اللفت، روتردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الأرز، تايلند من الرتبة باء 100 في المائة )بالدولر الأمريكي للطن(؛

ال�سيزال، �سرق اأفريقيا والبرازيل )بالدولر الأمريكي للطن(؛

2 )بالدولر الأمريكي للطن(؛ الذرة الرفيعة، الأمريكية ال�سفراء من الرتبة 

فول ال�سويا، روتردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

عباد ال�سم�س، اأم�ستردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الأمريكية للرطل(؛ لل�سكر )بال�سنتات  الدولية  ال�سكر، التفاقية 

ال�ساي، ال�سعر المركب لل�ساي لدى المنظمة )بالدولر الأمريكي للكيلوغرام(؛

القمح، الأرجنتين )بالدولر الأمريكي للطن(.

غ م = بيانات غير متوافرة.

الم�سدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول 2

اتجاهات الأ�سعار الحقيقية لل�سلع
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2007

يناير/

كانون 

الثاني

فبراير/

�سباط

اأبريل/مار�س/اآذار

ني�سان

 مايو/

اأيار

يونيو/

حزيران

 يوليو/

تموز

اأغ�سط�س/

اآب

�سبتمبر/

اأيلول

اأكتوبر/

ت�سرين 

الأول

نوفمبر/

ت�سرين 

الثاني

دي�سمبر/

كانون الأول

       موؤ�سر المنظمة لأ�سعار الأغذية

�100= 2000-1998�
135138139141143150155160170174179186

639655648648689779734697665659651648الموز

118119118118117119117118118116118120اللحم البقري

889294107100116142160168172188184الزبد

113 9672 9151 9381 9021 1531 0172 0052 9772 9241 8141 7021 1الكاكاو

10610410099100107106108113116114118البن

595959575560645961646266القطن

767878787773686768676868الجلود

330330325325325325330330330330350370الجوت

164177170150159165146152158163171179الذرة

357349342345360371407440486518560594بذر اللفت

318322325322325333337336332338358376الأرز

042 0411 0321 0251 0301 0191 9209269189289399301ال�سيزال

175182173148158168159170179174172201الذرة الرفيعة

306323324320334362374386430445489516فول ال�سويا

10.710.811.111.311.211.511.111.711.411.412.012.3ال�سكر

338339346368395416456513636697711704عّباد ال�سم�س

1.781.781.851.841.811.881.912.002.112.152.102.17ال�ساي

183175187209219239249273325321290310القمح

)يتبع(

الجدول 3

الأ�سعار ال�سهرية لل�سلع، القيمة الإ�سمية
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ق
ح

مل
ل

ا

2008

يناير/

كانون 

الثاني

فبراير/

�سباط

اأبريل/مار�س/اآذار

ني�سان

 مايو/

اأيار

يونيو/

حزيران

 يوليو/

تموز

اأغ�سط�س/

اآب

       موؤ�سر المنظمة لأ�سعار الأغذية

�100= 2000-1998�
195215217214215219213201

027967923868722799 6897921الموز

122129133137154162176169اللحم البقري

184184181179178182184171الزبد

810 9542 0222 6903 6282 6702 5232 2162 2الكاكاو

122139136127127131133131البن

6871837168697069القطن

غ م65656667676768الجلود

383383410460460460510510الجوت

206220234247242281267232الذرة

645700758709713722679596بذر اللفت

385463567853963870835787الأرز

غ مغ م142 1411 1411 0921 0881 0881 1ال�سيزال

226224230242242277234211الذرة الرفيعة

536579576556570625634557فول ال�سويا

11.710.79.89.89.28.08.68.5ال�سكر

752826920919785767767589عّباد ال�سم�س

غ مغ مغ مغ مغ مغ مغ مغ مال�ساي

363329307غ مغ م330365395القمح

الجدول 3 )تتمة(

الأ�سعار ال�سهرية لل�سلع، القيمة الإ�سمية

ملحظة: �سنة الأ�سا�س هي 2000.

اأ�سا�س اأ�سعار فرادى ال�سلع:

الموز، اإكوادور )بالدولر اأمريكي للطن(؛

اللحم البقري، ا�ستراليا، تكاليف التاأمين وال�سحن )�سيف(، الوليات المتحدة الأمريكية 

للرطل(؛ الأمريكية  )بال�سنتات 

للرطل(؛ الأمريكية  نيوزيلندا )بال�سنتات  الزبد، 

الكاكاو، ال�سعر ح�سب موؤ�سر منظمة الكاكاو الدولية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

البن، ال�سعر ح�سب موؤ�سر المنظمة الدولية للبن )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

القطن، الوليات المتحدة الأمريكية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

الجلود، الوليات المتحدة الأمريكية )بال�سنتات الأمريكية للرطل(؛

الجوت، بنغلدي�س )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الذرة، الوليات المتحدة الأمريكية )بالدولر الأمريكي للطن(؛

بذر اللفت، روتردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الأرز، تايلند من الرتبة باء 100 في المائة )بالدولر الأمريكي للطن(؛

ال�سيزال، �سرق اأفريقيا والبرازيل )بالدولر الأمريكي للطن(؛

2 )بالدولر الأمريكي للطن(؛ الذرة الرفيعة، الأمريكية ال�سفراء من الرتبة 

فول ال�سويا، روتردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

عباد ال�سم�س، اأم�ستردام )بالدولر الأمريكي للطن(؛

الأمريكية للرطل(؛ لل�سكر )بال�سنتات  الدولية  ال�سكر، التفاقية 

ال�ساي، ال�سعر المركب لل�ساي لدى المنظمة )بالدولر الأمريكي للكيلوغرام(؛

القمح، الأرجنتين )بالدولر الأمريكي للطن(.

غ م = بيانات غير متوافرة.

الم�سدر: منظمة الأغذية والزراعة.
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يف الن�ضف الأول من عام 2008، كان العامل يواجه اأعلى م�ضتويات لأ�ضعار الأغذية يف غ�ضون 30 عامًا 

ويواجه اأزمة متثلت يف انعدام الأمن الغذائي على ال�ضعيد العاملي. وعلى الرغم من انخفا�ض الأ�ضعار الدولية 

للأغذية منذ ذلك احلني، فاإنها ما زالت اأعلى من امل�ضتويات التي �ضوهدت يف ال�ضنوات الأخرية، ومن املتوقع 

 اأن تظل كذلك. وبح�ضب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، فاإن الرتفاع احلاد يف اأ�ضعار الأغذية قد دفع 

115 مليون �ضخ�ض اآخرين اإىل اجلوع املزمن يف عامي 2007 و 2008، وبذلك و�ضل جمموع اجلياع يف 

العامل اإىل زهاء مليار �ضخ�ض.

ويف�سرِّ هذا التقرير �ضبب ارتفاع اأ�ضعار الأغذية واخلطوات اللزمة ل�ضمان اأن ت�ضبح اأ�ضعار الأغذية املرتفعة 

مبثابة فر�ضة ملزارعي البلدان النامية للم�ضاعدة على احلفاظ على الإمدادات الغذائية العاملية باأ�ضعار 

معقولة. وهو يرّكز على مدى اإمكانية اأن تكون التف�ضريات “اجلديدة” – الطلب على الوقود احليوي، واأ�ضعار 

النفط القيا�ضية، وتزايد الطلب على الأغذية يف ال�ضني والهند – هي ال�ضبب يف الت�ضخم املفاجئ يف اأ�ضعار 

الأغذية، ف�ضل عن دور القوى التقليدية املحّركة للأ�ضواق. وي�ضتك�ضف التقرير اأي�ضًا �ضبب ا�ضتجابة عدد قليل 

من املنتجني يف البلدان النامية لذلك عرب زيادة ال�ضتثمارات والإنتاج. والرتفاع احلاد يف اأ�ضعار الأغذية 

والأزمة الغذائية التي جنمت عنه هما داعيان من دواعي القلق الدويل ويتطلبان عمًل مت�ضافراً؛ فثمة حاجة 

عاجلة اإىل تعزيز حوكمة الأمن الغذائي العاملي.

ويرمي تقرير حالة اأ�سواق ال�سلع الزراعية 2009 اإىل اإطلع جمهور اأو�ضع نطاقًا على املناق�ضات ب�ضاأن 

ق�ضايا اأ�ضواق ال�ضلع الزراعية وامل�ضائل املتعلقة بال�ضيا�ضات. وهو ي�ضعى اإىل معاجلة الق�ضايا القت�ضادية 

ب�ضورة مو�ضوعية ومبا�سة كي ي�ضتفيد منها جميع املهتمني بالتطورات التي حتدث يف اأ�ضواق ال�ضلع 

الزراعية وتاأثري هذه التطورات على البلدان النامية.
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