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إﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﰲ اﻟﻌـﺎمل

ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ؟

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ آﺛﺎر ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺼﻐرية اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﻮاردات ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .متﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﻋﺰل أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ وﺣامﻳﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن .ﻏري أن ﻋﺰل
اﻟﺘﺠﺎرة أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻔﺎع وﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ .ﺳﻮف ﻳﺰداد
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﴪﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻮف ﺗﺆدي أي ﺗﻮﺳﻌﺎت أﺧﺮى ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﺤﻴﻮي إﱃ ﻓﺮض ﺿﻐﻮط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻷﻏﺬﻳﺔ .وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺮض ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺷﺤﺎً ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل منﻮ ﻏﻼت ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ .وﻗﺪ ﻳﺰداد ﺗﻘﻠﺐ
أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻزدﻳﺎد ﻗﻮة اﻟﺼﻼت ﺑني اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺳﻮاق
اﻟﻄﺎﻗﺔ وازدﻳﺎد وﺗرية اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻐري اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻳﺰداد ﺗﻌﺮض اﳌﺰارﻋني ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺼﻐرية واﳌﺴﺘﻬﻠﻜني
اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻟﻐﺬاء ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﺰء
اﻟﺘﻐريات
ﻛﺒري ﻣﻦ دﺧﻞ اﳌﺰارﻋني وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﺈن ﱡ
اﻟﻜﺒرية ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ آﺛﺎر ﻛﺒرية ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،
ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻮ ﻟﻔﱰات ﻗﺼرية ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜني أو اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋني ميﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﻊ أﺻﻮﻟﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻷراﴈ واﳌﺎﺷﻴﺔ ،ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وميﻜﻦ أن ﻳﻔﴤ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ
اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﴍاك اﻟﻔﻘﺮ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺰارﻋﻮن ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺼﻐرية ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﰲ ﺗﺪاﺑري ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
ﺑﺘﻐريات اﻷﺳﻌﺎر.
إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻨﺒﺆ ﱡ
ﻟﻠﺘﻐريات اﻟﻜﺒرية ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﲆ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼري أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ آﺛﺎر
ميﻜﻦ ﱡ
ﻟﻠﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ميﻜﻦ ﱡ
ﺗﺄرﺟﺢ اﻷﺳﻌﺎر أن ﺗﺨﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ
اﻷﻳﺎم اﻷﻟﻒ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ،ﻣام ﻳﻔﴤ إﱃ
ﺗﻘﻠﻴﺺ داﺋﻢ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﻛﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ وﻳﺰﻳﺪ اﺣﺘامﻻت وﻗﻮﻋﻬﻢ
ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻳﺰداد اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼري ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻷﻏﺬﻳﺔ .اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻢ اﳌﺰارﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ ميﻜﻨﻬﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷراﴈ واﳌﻮارد اﻷﺧﺮى ،ﺑﻴﻨام ﺳﻴﺸﱰي
أﻓﻘﺮ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻌﻪ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﴐار ﺑﻔﻘﺮاء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﴬ
أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺸﱰون ﺻﺎﻓﻮن
ﻟﻠﻐﺬاء .وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.

ﻳﺸﺠﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ،وميﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺗﺤﺴني اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻋﲆ
اﻷﺟﻞ اﻷﻃﻮل .ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ زﻳﺎدات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺒﻠﺪان ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ﺳﻮاء ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎب اﳌﺰرﻋﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻷﺳﻤﺪة ،ﻓﻘﺪ أﻓﴣ ذﻟﻚ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﻜﺜري
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان .وﻣﻦ اﻷﺳﺎﳼ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼرية اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺼﻐرية وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ دﺧﻮل
اﻷﺳﻮاق ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﴩاء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم.
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻋﲆ اﻷﺟﻞ
اﻟﻘﺼري وإرﺳﺎء اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻟﻴﺎت
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﳌﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً وﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔﺎً ﺣﺘﻰ
ميﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر.
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﺤﺴني اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وزﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﺘﻜﻮن
ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻛرث ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺧﺮى .ميﻜﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ
ﺣامﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ميﻜﻦ أن ﺗﻔﴤ أﻳﻀﺎً إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮوض اﳌﺤﲇ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏري ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ .وميﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ
اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ميﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ وﺗﻌﺰز
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة.
اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻈﻞ ﺣﺎﺳﻢ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ
اﳌﺴﺘﺪام ﻋﲆ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ .ﺳﻮف ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜامرات ﻗﺪرة
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﲇ ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﺘﺰﻳﺪ أرﺑﺎح اﳌﺰارﻋني وﺳﺘﺠﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﴍاء اﻟﻐﺬاء ﻣﻴﺴﻮرة أﻛرث ﻟﻠﻔﻘﺮاء .ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮي
وﺗﺤﺴني اﳌامرﺳﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺬور ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ميﻜﻦ أن
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺰارﻋﻮن ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزات
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