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إنعدام األمن الغذا� يف العـا�

كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية عىل االقتصادات 

املحلية واألمن الغذا�؟



تسببت األزمات الغذائية واالقتصادية يف آثار عميقة عىل البلدان 
الصغ�ة املعتمدة عىل الواردات، وبخاصة يف أفريقيا. �كنت بعض 

البلدان الكربى من عزل أسواقها عن األزمة من خالل سياسات التجارة 
التقييدية وح�ية مستهلكيها عن طريق شبكات األمان. غ  أن عزل 

التجارة أدى إىل زيادة األسعار وتقلبها يف األسواق الدولية.

من املرجح أن يستمر ارتفاع وتقلب أسعار األغذية. سوف يزداد 
الطلب من املستهلك� يف االقتصادات الرسيعة النمو يف ظل استمرار 

الزيادة السكانية، وسوف تؤدي أي توسعات أخرى يف إنتاج الوقود 
الحيوي إىل فرض ضغوط إضافية عىل نظام األغذية. وتوجد يف جانب 

العرض تحديات بسبب املوارد الطبيعية املتزايدة شحاً يف بعض األقاليم، 
فضالً عن انخفاض معدل µو غالت بعض السلع. وقد يزداد تقلب 

أسعار األغذية نتيجة الزدياد قوة الصالت ب� األسواق الزراعية وأسواق 
الطاقة وازدياد وت ة الصدمات الناجمة عن تغ  األحوال الجوية. 

يزداد تعرض املزارع� من أصحاب الحيازات الصغ�ة واملستهلك� 
الفقراء للفقر بسبب تقلب األسعار. بالنظر إىل أن الغذاء يستأثر بجزء 

ات  كب  من دخل املزارع� وميزانية املستهلك� الفقراء، فإن التغ ُّ
الكب ة يف األسعار تنطوي عىل آثار كب ة عىل الدخل الحقيقي. وبالتايل، 
فإن ارتفاع األسعار ولو لفرتات قص ة بالنسبة للمستهلك� أو انخفاضها 

بالنسبة للمزارع� Çكن أن يدفعهم إىل بيع أصولهم اإلنتاجية، مثل 
األرايض واملاشية، بأسعار منخفضة وÇكن أن يفيض ذلك بالتايل إىل 
الوقوع يف رشاك الفقر. وباإلضافة إىل ذلك ال يستثمر املزارعون من 

أصحاب الحيازات الصغ ة عىل األرجح يف تداب  لرفع مستوى 
ات األسعار. إنتاجيتهم عندما يتعذر التنبؤ بتغ ُّ

ات الكب�ة يف األسعار عىل األجل القص� أن تنطوي عىل آثار  ¢كن للتغ�ُّ
ات التي تطرأ عىل الدخل بسبب  طويلة األجل عىل التنمية. Çكن للتغ ُّ

تأرجح األسعار أن تخفض استهالك األطفال للعنارص الغذائية الرئيسية يف 
األيام األلف األوىل من حياة الطفل منذ بدء تكوينه، م� يفيض إىل 
تقليص دائم يف قدرته عىل كسب الدخل ويزيد احت�الت وقوعهم 
فريسة للفقر يف املستقبل، وبالتايل تباطؤ عجلة التنمية االقتصادية.

يزداد انعدام األمن الغذا¤ يف األجل القص� بسبب ارتفاع أسعار 
األغذية. املستفيد األول من ذلك هم املزارعون الذين Çكنهم 

الحصول عىل ما يكفيهم من األرايض واملوارد األخرى، بين� سيشرتي 
أفقر الفقراء من األغذية ما يفوق إنتاجهم. وباإلضافة إىل ما يوقعه 
ارتفاع أسعار األغذية من أرضار بفقراء املناطق الحرضية فإنه يرض 
أيضاً بالكث  من فقراء الريف الذين هم يف العادة مشرتون صافون 

للغذاء. وتوحي هذه اآلثار املتنوعة داخل البلدان بالحاجة إىل 
البيانات وتحليل السياسات. تحس� 

الرسائل الرئيسية

يشجع ارتفاع أسعار األغذية عىل زيادة االستث§ر الطويل األجل يف 
قطاع الزراعة، و¢كن أن يسهم بالتايل يف تحس� األمن الغذا¤ عىل 

األجل األطول. شهدت أسعار األغذية املحلية زيادات هائلة يف معظم 
البلدان خالل أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٨ سواء عىل 

مستوى التجزئة أو عىل مستوى باب املزرعة. وبالرغم من ارتفاع أسعار 
األسمدة، فقد أفىض ذلك إىل استجابة قوية من جانب العرض يف الكث  

من البلدان. ومن األسايس زيادة االستث�ر يف الزراعة انطالقاً من تلك 
االستجابة القص ة األجل من جانب العرض، áا يف ذلك توسيع املبادرات 

التي تستهدف أصحاب الحيازات الصغ ة وتساعدهم عىل دخول 
األسواق، من قبيل مبادرة الرشاء من أجل التقدم.

شبكات األمان حاسمة للحد من انعدام األمن الغذا¤ عىل األجل 
القص� وإرساء األساس للتنمية عىل األجل الطويل. يجب تصميم آليات 

هة مسبقاً وبالتشاور مع السكان األشد ضعفاً حتى  شبكات األمان املوجَّ
Çكن الحد بفعالية من العواقب السلبية لتقلب األسعار.

اسرتاتيجية األمن الغذا¤ التي تعتمد عىل تحس� اإلنتاجية الزراعية 
وزيادة إمكانية التنبؤ بالسياسات واالنفتاح عموماً عىل التجارة ستكون 
فعالة أك¼ من االسرتاتيجيات األخرى. Çكن لسياسات التجارة التقييدية 

ح�ية األسعار املحلية من تقلبات األسواق العاملية، ولكن هذه 
السياسات Çكن أن تفيض أيضاً إىل زيادة تقلب األسعار املحلية نتيجة 

للصدمات من ناحية املعروض املحيل، خصوصاً عندما تكون السياسات 
الحكومية غ  مستقرة ويتعذر التنبؤ بها. وÇكن عموماً الحد من تقلب 
األسعار من خالل سياسات حكومية Çكن التنبؤ بها بشكل أفضل وتعزز 

مشاركة القطاع الخاص يف التجارة.

االستث§ر يف الزراعة يظل حاسم األهمية لتحقيق األمن الغذا¤ 
املستدام عىل األجل الطويل. سوف تحسن تلك االستث�رات قدرة 

اإلنتاج املحيل عىل املنافسة وستزيد أرباح املزارع� وستجعل تكلفة 
رشاء الغذاء ميسورة أكè للفقراء. مثال ذلك، أن فعالية تكلفة الري 

وتحس� امل�رسات وتطوير البذور من خالل البحوث الزراعية Çكن أن 
يقلل مخاطر اإلنتاج التي يواجهها املزارعون، وبخاصة أصحاب الحيازات 

الصغ ة، ويحد من تقلب األسعار. وسوف يشكل االستث�ر الخاص 
الجانب األكرب من االستث�ر املطلوب، وأما االستث�ر العام فله دور 

محفز يف توف  السلع العامة التي لن يوفرها القطاع الخاص. والبد أن 
تراعي هذه االستث�رات حقوق املستعمل� الحالي� املنتفع� باألرايض 
واملوارد الطبيعية املتصلة بها، وأن تعود بالخ  عىل املجتمعات املحلية، 
وأن تعزز األمن الغذاë، وأال تتسبب يف إلحاق رضر ال مربر له بالبيئة. 
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