
  
  

رسالة المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بمناسبة يوم األغذية 
  "من األزمة إلى االستقرار -  أسعار الغذاء" 2011موضوع تليفود لعام /العالمي

  
إلى  من األزمة - أسعار الغذاء"تحت شعار اختير موضوع يوم األغذية العالمي لھذا العام   

والزراعة  وصغار المنتجين توجه يؤذي فقراء المستھلكينعلى الضوء  لتسليط بعض" االستقرار
  .ستقرة لعقود، بالتقلب بشكل متزايدفقد أخذت أسعار األغذية، التي كانت م. بشكل عام

  
بذل مزيد من الجھود وإذا ما أردنا أن نتصدى بجدية لمسألة الجوع في العالم، فال بّد من   

بالنسبة ألولئك الذين ينفقون الجزء األكبر من مداخيلھم  لمواجھة مشكلة تقلب أسعار األغذية السيما
  .سرھمألمن السوق بما يكفي من أطعمة مغذية أن يعودوا  لضمانوذلك  ،ء ھذه الموادلشرا

  
   ً اإلرادة  وجودغير أنّه ال بد من  ،إن أسباب عدم استقرار أسعار األغذية معروفة تماما

  .لمواجھتھاالسياسية 
  

مجاراة الطلب، لصعوبات  العرضيالقي حيث  متأزمفي وضع سوق األغذية العالمية ف  
كما أّن موجات . تبلغھا أو كادت على اإلطالقفيما بلغت مستويات المخزونات حدودھا الدنيا 

وال يمكن . على األسعار تزيد من الضغطأساسية  والفيضانات التي تضرب مناطق إنتاجٍ  الجفاف
 اإلنتاج الغذائي بسبب غياب االستثمار الكافي من أجل زيادةللزراعة أن تستجيب بسرعة كافية 

  .والھياكل األساسيةالبحوث، والتكنولوجيا، والمعدات، مجاالت  في على المدى الطويل
  

 من اللحوم المزيديأكلون  الناسكما أن تزايد الثراء يعني أّن ھناك عدداً متزايداً من   
سنوياً ما ثمانون مليون شخص يولد و. ما يرفع أسعار علف الحيواناتبفي العالم  األلبانومنتجات 

  .الطلب على الغذاءزيادة يفضي إلى 
  

أّما العامل المساھم اآلخر فقد يكون دخول مستثمرين مؤسسيين جدد يملكون مبالغ باھظة   
السياسات  يقع جزء من المسؤولية على ،وأخيراً . بليةالمستقمن األموال إلى أسواق السلع األساسية 

  .الزراعية التشويھية، والسياسات التجارية الحمائية
  

إلى يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار األغذية البلدان المستوردة لألغذية، ف وعلى مستوى  
 سيتضرركما . لشعوبھا تكلفة استيراد األغذيةَ  ركبيبشكل البلدان الفقيرة حيث سترتفع الضرر ب
دة ه محاصيلھم عند الحصاد، أي بعد عن ألنّھم بحاجة ماسة إلى معرفة السعر الذي ستدرّ والمزارع
كان من المتوقع أن أّما إذا ما  رتفاع فسيزرعون أكثر،االإلى تميل فإذا ما كانت األسعار . أشھر

ألسعار القيام بھذه السريع ل تقلبالويجعل . التكاليف ويخفضونأقل،  فسيزرعون تتدنى األسعار
  . الحسابات أكثر صعوبة

  
 اتمن تقلب أن تقلل في تجارة األغذية الدوليةالمتبعة لسياسات في اتنسيق ال لزيادةويمكن   

وتدعم منظمة األغذية والزراعة إلغاء الحوافز . األسعار من خالل توفير تدفق مضمون للسلع
  . ھة للتجارة في البلدان الثريةة المشوِّ الزراعي
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أّما في مجال المضاربات، فإّن األبحاث التي أجرتھا منظمة األغذية والزراعة تشير إلى   

ومن . ومدتھا مبالغاً فيھما أنّه فيما قد ال تحفّز المضاربات حركة األسعار، إالّ أنّھا قد تجعل حجمھا
. اآلجلةسواق األمن الشفافية في التجارة في  قسط أوفر أكثر وأفضلمعلومات  الضروري وجود

تالفي الذعر أو ردود على اتخاذ قرارات مستنيرة و قد يساعد ذلك الحكومات والتجار علىو
  .األفعال الالعقالنية

  
على الفقراء، يمكن لشبكات السالمة  األسعار تقلبوفي ما يتعلق بالتخفيف من آثار   

لألغذية أن تضمن إمدادات األغذية للمحتاجين  تشمل مخزونات الطوارئالتي  القطرية واإلقليمية
عبر تقديم قسائم الغذاء لھم، مكن مساعدة الفقراء من المستھلكين نقداً أو يكما . أثناء األزمات

  .اإلسھامات كاألسمدة والبذورتوفير يمكن مد يد العون للمزارعين عبر و
  

الحكومات في حماية المستھلكين من ارتفاع أسعار وبوسع عدة آليات مالية أن تساعد   
األغذية، على غرار حقوق الخيار في الشراء مّما يمنح الحكومات الحق في شراء األغذية بسعر 

  .السوق في ھذه الفترة اتبغض النظر عن تحرك ،عدة أشھر قبلحتى  محدد
  

الزراعة السيما في  ي مجالعلى االستثمار المتزايد فأخيراً، يعتمد استقرار سوق األغذية و  
نبغي مضاعفة اإلنتاج الغذائي بحلول يالمائة من الجياع وحيث في  98 يعيشنامية حيث البلدان ال

  .نالسكااألعداد المتزايدة من إلطعام  2050عام 
  

بجدية في األسباب التي تفضي إلى  ، دعونا نفكر 2011وفي يوم األغذية العالمي لعام   
بدائل لما ينبغي القيام به على المستويات القطرية  والعمل على صياغةء، أسعار الغذا اتتقلب

على ما يناھز مليار نسمة ال يحصلون على ما يسّد  تلك التقلباتواإلقليمية والعالمية للحد من أثر 
  .رمقھم


