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الملخص
 عاماا و تعارأل ألةماة ت ما00  كاا العااي اواجاع ىعمات ماا واات ألااعار األغغااة يف غ او،8002 يف النصف األول من عاا
 اليت جعم دول العجز الغغائي خاصة و باقي الدول جتاهد لكي تواجع الن ائج النامجة عان،يف إنعدا األمن الغغائي عمت الصعيد العاملي
.ما ىدى إليع تصاعد ىاعار األغغاة من هتداد لإلا قرار اإلج ماعي و الايااي يف خم مف ىحناء العاي
 فقد كا لزاما عميع يف ظل ىعقاب األةمة الغغائية احلادة، وعمت إع بار ى العاي العريب اا ورد حوايل نصف إح ياجاتع من الامع الغغائية
 مع تبين إارتاتيجيات ما قبمية فعالة، ةاادة اإله ما ب وف ر إح ياجاتع من األغغاة و ال حوط من تقمبات ىاواق ىاعار الامع الغغائية
.ملواجهة تقمبات ىاعار الامع الغغائية و ضما ختفيض ما وى الفقر
 اإلارتاتيجيات امل خغة ل خفيض ما وى،  الفقر،  تقمبات ىاعار الامع الغغائية،  ىاواق الامع الغغائية العاملية:الكلمات المفتاحية
. اإلارتاتيجيات امل خغة ل بط ىاعار الامع الغغائية، الفقر
Abstract
During the first half of 2008, the world faced the highest levels of food prices since 30 years
and was facing a crisis in food insecurity at a global level, That made most countries in general and
the food deficit countries in particular struggle in order to face the consequences of what the
escalation of food prices has led to, and declining power purchasing goods along side with the
social and political security threat around the world.
And on the grounds that the Arab world imports about half of its needs of food commodities; it has
had to be under the wake of the acute food crisis for greater attention to its needs of food and hedge
against fluctuations of the food commodities’ market prices; With the adoption of an effective
strategies to face the future food prices’ fluctuations and ensure the reduction of the poverty level.

Keywords: Global markets of food commodities; Fluctuations of food commodities prices;
poverty; Strategies maked to decrease the poverty; Strategies adopted to adjust the of food
commodities’ prices.
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المقدمة

ىثار اإلرتفاع الكب ر و املا مر يف ىاعار الامع الغدائية خالل الانوات األخ رة خماوف شدادة عمت املا وى العاملي بشأ تفاقم
حدة الفقر و اوء ال غغاة ،حيث وصم األاعار الدولية لمحبوب ألعمت ما واات هلا يف ما اقرب من  00عاماً ،حيث هددت األمن
الغغائي لمفقراء يف مجيع ىحناء العاي .وبينما شهد النصف ال اين من عا  8002إخنفاضا اراعا يف األاعار الدولية لألغغاة ،مع إهنيار
ىاعار النفط و ما ىدت إليع األةمة املالية و الركود العاملي من إخنفاأل يف الطمب ،بقي األاعار ىعمت ك  را من املا واات اليت شوهدت
يف الانوات األخ رة ،و امل وقع ى تكمل صعودها النايب دو حدوث صدمات كال ايل حدث ما بني عامي  8002و  .8002ورغم
اإلخنفاأل احلايل يف ىاعار األغغاة ،إال ى العداد من العوامل األاااية الكامنة وراء إرتفاع و تقمبات األاعار ال تزال قائمة.
إ الدول العربية ليا مبنأى عن تعرضها لممخاطر ،نظرا إلع ماده الشداد عمت األاواق الدولية من ىجل احلصول عمت الغغاء
وباخلصوص دول العجز ال جاري و اليت ليس هلا فوائض نفطية تكنها من جماهبة اإلرتفاع املطرد يف ىاعار الامع الغغائية األاااية.
إا جاب البمدا العربية إلرتفاع ىاعار األغغاة بإختاذ جمموعة م نوعة من ال داب ر الاراعة ل ما توافر إمدادات غغائية لألاواق
احملمية و لم خفيف من ال كمفة عمت املا همكني احملميني.ولكن ال انبغي هلغه الايااات إغفال اإلح ياجات امل واطة وطوامة األجل لزاادة
اإلن اج الغغائي.
تا عرأل هغه الورقة بإجياة تطورات األاعار العاملية لممواد الغغائية األاااية فيما ا صل باألاباب و اإلجتاهات و اآلثار ،و
ا إلجرءات اليت مت إختاذها جملاهبة إرتفاع األاعار العاملية لممواد الغغائية األاااية ،و مقرتحات ختفيف آثار إرتفاع تمك األاعار عمت
اإلق صاد العريب و عمت األمن الغغائي لموطن العريب.
-0

تطور األسعار العالمية و أسباب إرتفاعها و توقعاتها المستقبلية

0-0

تطور األسعار العالمية للسلع الغذائية:

1

ىاعار الغغاء كب ر بدااة من انة  8002ليبمغ ىوجع

شهد العاي إرتفاعا ما مرا يف ىاعار الامع الغغائية الرئياية .فقد إرتفع
خالل الربع األول من انة  ،8002ىان وصم األاعار إىل ىرقا قيااية.
و قد إرتفع مؤشر منظمة األغغاة و الزراعة ألاعار األغغاة 2بنابة قدرها  7يف املائة يف عا  8002و بنابة قدرها  87يف املائة يف عا
 ، 8007و إا مرت تمك الزاادات وتاارع يف النصف األول من عا  .8002ومنغ ذلك احلني ،إخنفظ األاعار بإطراد ولكنها ما
ةال ىعمت ما واات إجتاهها يف الانوات الاابقة .ففي ما خيص عا  ،8002ظل مؤشر املنظمة ألاعار األغغاة ىعمت بنابة بمغ
 82يف املائة عما كا عميع يف عا  ،8007و بنابة  77يف املائة عما كا عميع يف عا .8002
قدرت نابة الزاادة يف األاعار خالل الربع األول من انة  8002بنحو  %77لمزاوت النباتية %27 ،لمحبوب  %72 ،لأللبا
و من جاهتا .كما إا مرت ىاعار المحو و الاكر يف الزاادة و لكن بناب ىقل.
و تع رب امع احلبوب و الاكر و الزاوت النباتية من الامع اليت شهدت إرتفاعا ما مرا يف ىاعارها نابيا منغ ىواخر عا  .8002و يف
عا  8007إرتفع األاعار ببورصة جممس شيكاغو لم جارة – وهي ىاعار القياس العاملية لمقمح و األرة و فول الصواا–حيث إةدادت
ىاعار القمح بنابة  ،%70و ىاعار الصواا بنابة .%20
و قد ةادت ىاعار العمف  ،مما رفع من تكمفة اإلن اج احليواين و هغا ما تخض عنع إرتفاع ىاعار املاشية ،كما اجم ىاعار الدواجن
ةاادة مقدارها .%00
و قد إرتفع األاعار العاملية لمقمح بنحو  ،%020عمت مدة ثالثة ىعوا األخ رة ،و اقدر إرتفاع األاعار العاملية لممواد الغغائية
بصفة عامة بنحو  %20خالل ذات الفرتة .و قد ىثر ذلك عمت دول العجز الغغائي  ،حيث ا وقع ى تبمغ فاتورة إا  راد الغغاء ل مك
الدول بنحو  027مميار دوالر يف عا  ،8002و بزاادة قدرها  %20عن قيم ها يف عا .8007
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و اوجد ما اش ر إىل حدوث إا قرار منغ ىواخر مثانينات القر املاضي مع حدوث إن عاش تدرجيي بدءا من عا  8000قبل الزاادة
احلادة اليت حدث يف عا  .8002فقد إرتفع م واط معدل النمو الانوي الغي كا ابمغ  0.0يف املائة يف الفرتة  8007 -8000إىل
 07يف املائة عا .8002
ىما إةدااد الشكوك بشأ حتان الوضع اإلق صادي العاملي جراء األةمة الإلق صاداة  ،عرف الطمب العاملي من املواد األاااية
تباطؤا يف النصف ال اين من عا ، 8002ن يجة إخنفاأل الطمب امل أيت من الصني و بعض اإلق صاداات الصاعدة .و يف املقابل حتان
العداد من املن جات الغغائية وهو ما ةاد من حدة ال غوط حنو اإلخنفاأل املامطة عمت تطور األاعار الغغائية .و إا مر هغا الوضع يف
عا  .8007لكن ما لبث ى بدىت األاعار يف الصعود بوت رة اراعة يف النصف ال اين من عا . 8000
ال تزال ىاعار الغغاء العاملية مرتفعة يف انة  ، 8000وارجع ذلك يف جانب منع إىل الزاادة يف ىاعار الوقود ،حيث ال ازال
مؤشر البنك الدويل ألاعار الغغاء قراباً من ذروتع اليت بمغها يف عا . 8002ففي مارس  ،8000كا املؤشر ال ازال مرتفعاً بنابة 02
 %عن املا وى الغي كا عميع قبل عا  ،عمت الرغم من حدوث اخنفاأل طفيف يف اآلونة األخ رة  .ومن بني املواد الغغائية األاااية
اليت ال تزال ىاعارها مرتفعة ك  راً عما كان عميع يف م ل هغا الوق من العا املاضي الغرة ( ،)% 72والقمح ( ،)% 27وفول الصواا
( ،)% 02والاكر ( ،)% 80إال ى ىاعار األرة كان ما قرة.
ىاعار الغغاء العاملية  % 2بني اب مرب وداامرب ،8000إذ تراجع ىاعار القمح والغرة واألرة بف ل حتان ىوضاع
اخنف
املعروأل ،وبفعل الشكوك اليت حتيط باالق صاد العاملي .غ ر ى األاعار العاملية ال تزال مرتفعة مع جتاوة املؤشر الانوي ألاعار الغغاء لعا
 8000املؤشر الانوي لعا  8000مبقدار .% 82
وتش ر األاعار يف  8008إىل الرتاجع بف ل تزااد املعروأل .ومع ذلك ،فإ األاعار العاملية ال تزال مرتفعة وم قمبة ،واملعروأل
قميل باألاواق ،وىاعار النفط غ ر ما قرة .و قد تراجع ىاعار مجيع املواد الغغائية األاااية .ووصل الرتاجع يف مؤشر ىاعار احلبوب
إىل  ،% 00و % 2لمدهو والزاوت ،و % 2لممواد األخرى مبا يف ذلك الاكر والمحو  ،وكا تراجع األاعار كب را لمقمح (،)% 07
ىاعاره  % 8فحاب يف الربع األخ ر من عا .8000
والغرة ( )% 08وطفيفا لألرة الغي اخنف
واصم ىاعار املواد الغغائية امل داولة يف األاواق العاملية تراجعها بني جوا وىك وبر  ،8000لكنها ال تزال مرتفعة .واخنفض مؤشر
تغ ر تقرابا
البنك الدويل ألاعار الغغاء  % 2خالل تمك الفرتة .واا مر تراجع األاعار من شهر إىل آخر حىت اب مرب  ،لكنها ظم بال ر
حرك لمهبوط
يف ىك وبر .وكا مؤشر البنك الدويل ألاعار الغغاء يف ىك وبر اقل  % 08عن ما واه قبل عا  .وكان ىاعار احلبوب امل ِّ
ُ
العا ألاعار الغغاء بني جوا وىك وبر  .8000وكان تمك األاعار تقل يف ىك وبر  % 07عن ما واها يف جوا  .وةادت ىاعار
الدهو والزاوت  %1وتراجع ىاعار الامع األخرى (ومنها الاكر والمحو ) .% 0.0
 % 0بني ىك وبر  8000و جانفي ،8002
واصم ىاعار الامع الغغائية امل داولة يف األاواق العاملية هبوطها ،إذ اخنف
ل يف ربع انة آخر إىل الرتاجعات الاعراة اليت لوحظ  .واا مرت العوامل اليت ىاهم يف هبوط األاعار اواء حماصيل القمح والغرة
واألرة الوف رة مبا وى قيااي ،و اةدااد املعروأل امل اح ،وارتفاع املخزونات العاملية .ومع ذلك ،فإ األاعار العاملية ليا بعيدة ك  را عن
ذروهتا ال ارخيية.

69

انعكاسات تطورات األسعار العالمية للسلع الغذائية على مستوى الفقـر في الوطن العربي

4-0

أسباب إرتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية:

3

إ اإلرتفاع احلاد يف ىاعار األغغاة و اليت بمغ ذروهتا يف النصف األول من عا  ،8002ارجع بوجع عا إىل إخ الالت ال واة
بني العرأل و الطمب يف ك  ر من ىاواق الامع الرئياية ،الايما احلبوب و البغور الزا ية.
ا حرك الطمب يف ىاواق األغغاة إىل القوتني الرئياي ني احملرك ني لمطمب ،إىل جانب الوقود احليوي  ،مها النمو الاكاين و منو الدخل .ىما
القوى احملركة الرئياية لزاادة األاعار عمت جانب العرأل فهي ت عمق بأوجع النقص يف اإلن اج و ب داب ر الايااات م ل ايااات تقييد
الصادرات اليت ا بعها امل عاممو الرئيايو  .ا اف إليها تفا رات ىخرى ترد إىل امل اربات و تغ رات ىاعار الصرف  ،وكغا آثار األةمة
املالية العاملية.
ارجع ارتفاع األاعار العاملية لمامع الغغائية إىل عدة عوامل لعل من ىمهها العوامل اليت ىثرت امبا عمت عرأل الغغاء وتمك امل عمقة
بالطمب عميع كماامي :
 1-2-1العوامل المرتبطة بجانب العرض :

 اخنفاأل االن اج العاملي من احلبوب واحملاصيل الزراعية  ،فقد اامه الظروف الطبيعية غ ر املالئمة وآثار ال غ ر املناخي وموجات
اجلفاف والصقيع امل بادلة  ،واليت ضرب ىجزاء ك  رة يف العاي خالل العامني املاضني  ،يف إتالف جزء كب ر من احملاصيل واحلبوب
الغغائية يف عدد من الدول الزراعية الكربى  ،م ل ىارتاليا والصني واألرجن ني واهلند  ،وهو ما ىثر عمت حجم املعروأل من الامع
الغغائية  ،وارتفع من مث ىاعارها العاملية .وقدر اخنفاأل إن اج احلبوب يف ىارتاليا وكندا بنحو .%80
 قيا بعض الدول املصدرة لممن جات الزراعية بفرأل راو مجركية عالية وفرأل قيود عمت صادراهتا.

 اجتاه املخزو العاملي من احلبوب لإلخنفاأل خالل األعوا القميمة املاضية  ،ومن وصول خمزو القمح األمراكي يف عا  8002إىل
ىدىن ما وى لع منغ 20عا  ،وصول خمزو الشع ر إىل ىدىن ما وى لع منغ  28عاما .و إخنفاأل املخزو العاملي من البغور الزا ية
بنحو .% 88
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 2-2-1العوامل المرتبطة بجانب الطلب :
 ارتفاع ما واات املعيشة ومعدالت النمو يف االق صاداات الناشئة  ،خباصة يف الصني واهلند :مما ىدى إىل ظهور طبقة من املق دران يف
كم ا الدول ني ،ال اقل عددها عن  000مميو نامة ،تن مي لمطبقة الواطت ،لكنها ت م ع بقدرة شرائية عالية  ،وىدى ذلك بال ايل
إىل إحداث طمب إضايف عمت احلبوب والمحو ،ااهم يف ةاادة الطمب عمت من جات املزارع من القمح واألرة واأللبا والمحو .
 إرتفاع ىاعار النفط  :وهو ما ىثر عمت ىاعار الامع الغغائية يف اجتاهني  ،ىوهلما ما ترتب عمت ارتفاع ىاعار النفط من ارتفاع يف
تكاليف إن اج املواد الغغائية  ،حيث ت طمب ىااليب الزراعة احلدا ة وعمميات إن اج الغغاء اا هالك جزء كب ر من الطاقة ىثناء احلصاد
والنقل وال خزان وال صنيع  .وثانيهما ما ترتب عمت إرتفاع ىاعار النفط ىا ا من توجع الدول الصناعية والنامية الكربى حنو إن اج
الوقود احليوي من احملاصيل الزراعية األاااية م ل  :القمح والغرة وفول والصواا  ،وهغا بدوره ىدى إىل دفع جزء من االن اج العاملي من
هغه احملاصيل إىل خزانات الايارات واحملركات بدال من البطو اخلاواة لمجياع والفقراء .
 تزااد اا خدا بعض األغغاة يف إن اج الوقود احليوي :إ الطمب عمت امع ةراعية معينة إلن اج الوقود احليوي ،اعين إا خدا كمية
ىقل من املوارد احملاصيل الغغائية .فإن اج الوقود احليوي قد اقمل من توافر الامع الغغائية يف الاوق أل الطمب الفعمي عمت البغور
الغغائية و الاكر ىو الزاوت و املواد الغغائية األاااية األخرى اليت تا خد يف إن اج الوقود .وقد كا هغا مصدر الطمب اجلداد هغا
امعب دورا هاما يف ال أث ر عمت األاعار.
إ ةاادة إن اج الوقود احليوي املع مد عمت احلبوب وخاصة الغرة وكغا الزاوت إلن اج اإلا انول والدازل  ،األمر الغي ىدى إىل رفع
ىاعا ر املواد اخلا املا خدمة يف إن اجع م ل حمصول الغرة الغي إرتفع اعره مبعدالت عالية بابب الربنامج األمراكي إلن اج اإلا انول
إىل جانب اخنفاأل خمزو الغرة يف البمدا املصدرة الرئياية ،حيث ت جع الدول املن جة الرئياية كالوالاات امل حدة  ،الرباةال  ،ودول
اإلحتاد األورويب حنو م اعفة إن اج الوقود احليوي والغي اصل حاليا إىل ىك ر من 00مالاني طن ومن املقرر ى ارتفع إىل  80مميو
طن قبل عا  8002وتنمو صناعة اإلا انول األارتالية بارعة وقد تعزة اا خدا القمح األمر الغي ايقمل الكميات امل احة لم صدار
 ،حيث ىش ار جممس احلبوب األارتايل ى صناعة اإلا انول يف البالد ا نمو ل ا همك حنو مميو طن من احلبوب انواا كمادة خا .
ومع هغه االجتاهات حنو توجيع احملاصيل الغغائية إلن اج الوقود احليوي اوف حت د املنافاة بني الغغاء والوقود احليوي عمت حماصيل
العاي احملدودة  ،األمر الغي ادعم توقعات اا مرار ارتفاع ىاعار الغغاء لانوات طوامة قادمة.

 3-2-1أسباب أخرى :

 امل اربات يف بورصات الامع الغغائية من خالل ىدوات املش قات ( العقود املا قبمية اآلجمة وعقود اخليارات)  ،بعد ى ىصبح
العائدات اليت ت حقق هلم من األصول األخرى ىقل جاذبية .
 ارتباط الزاادات يف ىاعار املواد الغغائية باالرتفاع يف ىاعار من جات الطاقة ،وضعف الدوالر األمراكي .

 جتدر اإلشارة إىل ى الربع األخ ر من عا  8002قد شهد بعض ال طورات م ل اخنفض ىاعار النفط وارتفاع ىاعار الدوالر مما
ىدى تراجع ىاعار العداد من الامع الغغائية بشكل ممموس .هغا جبانب آثار األةمة املالية الراهنة واليت ااعدت يف اخنفاأل ىاعار
املواد الغغائية الخنفاأل الطمب عميها  ،غ ر ى اا مرار تمك األةمة قد اؤدي إىل ارتفاع ىاعار املواد الغغائية ن يجة االخنفاأل امل وقع
يف حجم االا مار يف القطاع الزراعي  ،وبال ايل االخنفاأل امل وقع يف املعروأل من الامع الغغائية .
 4-2-1أما على المستوى العربي :ف رجع ارتفاع ىاعار الغغاء هبا ن يجة إلرتفاع ىاعار الامع الغغائية عامليا باع بارها ما وردة

لنصف إح ياجاهتا من الغغاء ،جبانب عدة عوامل ااعدت يف بعض حاالت الدول العربية عمت ةاادة ىاعار الغغاء منها :
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 اخنفاأل الكميات املن جة من احملاصيل الغغائية ن يجة الظروف الطبيعية غ ر املالئمة خالل املوام املاضي كما يف اجلزائر  ،اوراا،
الاودا  ،امطنة عما ،فماطني ومورا انيا .
 الاماح ب صدار بعض الامع رغم وجود عجز هبا  ،ففي الاودا عمت ابيل امل ال وبالرغم من اخنفاأل إن اج الغرة الرفيعة بأك ر من
 ، % 80مت ف ح باب ال صدار حيث صدرت كميات مقدرة من حمصول الغرة الرفيعة خالل األشهر األوىل من العا احلايل.وقد
شجع تمك األوضاع قيا القطاع اخلاص والبنوك ال جاراة بشراء كميات كب رة من احملصول هبدف تصدارها ىو ختزانها .
 ارتفاع تكاليف مدخالت االن اج الزراعي  ،وارتفاع تكاليف النقل مما ااهم يف ةاادة ىاعار الغغاء يف معظم الدول العربية .
3-0

التوقعات المستقبلية:

4

تش ر ال قارار إىل ىنع عمت الرغم من إجتاه معدالت منو األاعار حنو اإلخنفاأل  ،فإ ىاعار الغغاء ظم مرتفعة خالل عامي
 8002و ، 8007وبدىت يف الرتاجع ن يجة اا جابة العرأل لألاعار املرتفعة  ،ولكنها ا ظل ىعمت من ما وااهتا يف عا 8002
ملعظم الامع الغغائية  ،خاصة وى الدول املن جة الرئياية لمامع الغغائية املا خدمة يف إن اج الوقود احليوي اوف تا مر يف ختصيص
املزاد من تمك الامع لم واع يف إن اج الوقود احليوي  ،كما ا وقع ى تا مر يف تبين الايااات الرامية إىل تقميل حجم الصادرات من تمك
الامع  ،وةاادة ال رائب املفروضة عمت الصادرات منها ،حيث تؤكد ال عامالت احلالية يف بورصة شيكاغو لم جارة  ،عمت ى ىاعار
ال عاقدات املا قبمية لمغرة وفول الصواا والقمح اوف تظل عند ما واات مرتفعة مقارنة بالانوات الاابقة .كما ىنع من امل وقع ى
اااهم تراجع املخزو العاملي من احلبوب واحملاصيل الغغائية  ،واا مرار األاعار العاملية لمنفط اخلا عند ما واات مرتفعة ،إىل إحداث
تقمبات اعراة يف الاوق العاملي لمامع الزراعية .
من امل وقع ى اشهد اإلن اج الزراعي ةاادة عمت املدى القص ر  ،بافرتاأل إا قرار األحوال اجلواة  .كن يجة حلدوث
إا جابة العرأل امل وقعة الرتفاع األاعار احلالية .وان ظر اخنفاأل ىاعار الامع عن ما وااهتا املرتفعة اليت شهدهتا بدااة .8000
ولكن من امل وقع ى تزاد قيم ها احلقيقية يف م واطها بنابة  % 80فيما ا عمق باحلبوب (الغرة ) وبنابة  % 00فيما ا عمق بالمحو
(الدواجن) خالل فرتة  8080-8000مقارنة بالعقد املاضي.
و من امل وقع ةاادة اإلن اج الزراعي العاملي بنابة  % 0.7انواا يف امل واط مقارنة بنابة  % 8.2لمعقد الاابق .من امل وقع ى
تشهد معظم احملاصيل معدالت منو ىبطا ،خاصة البغور الزا ية واحلبوب اخلشنة اليت تواجع ةاادة يف تكمفة اإلن اج وتباطؤ معدالت منو
اإلن اجية .وتبقت معدالت منو إن اج ال روة احليوانية قرابة من ما وااهتا الاابقة ،ورغم تباطؤ النمو ال ازال من امل وقع ةاادة نابة اإلن اج
لمفرد بنابة  % 0.7انواا .
فيما ا عمق بقطاع األمساك  ،من املن ظر ى ازداد إن اجع العاملي بنابة  % 0.0انواا حىت  . 8080وهو معدل ىبطأ من معدل
العقد الاابق نظرا لرتاجع منو تربية األحياء املائية ( % 8.2يف املقابل  % 7.2لفرتة  )8000-8000ولرتاجع قطاع صيد األمساك
ىو ركوده  ،وحبمول عا  .8007ان ظر ى ا جاوة قطاع الرتبية األحياء املائية قطاع صيد األمساك ليصبح ىهم مصادر األمساك لالا هالك
اآلدمي .وحبمول عا  8080ايم ل إن اجع  % 27من إمجايل إن اج األمساك ( مبا يف ذلك االا خدامات غ ر الغغائية ) ومقارنة بفرتة
 ، 8000-8002ان ظر ى ارتفع م واط ىاعار ىمساك املصائد بنابة حوايل  % 80فيما ا عمق بقيمها اإلمسية حبمول عا ،8080
ىما األنواع املرباة فمن امل وقع ى تزاد بنابة .% 70
اا مر إا خدا املن جات الزراعية كمواد ىولية لموقود احليوي يف الزاادة القواة  ،مدفوعا يف معظمع بايااات الدعم  ،وحبمول
 ، 8080من املقدر ى اا خد  % 00من اإلن اج العاملي لمحبوب اخلشنة ،و % 07من إن اج الزاوت النباتية و % 00من إن اج
قصب الاكر يف إن اج الوقود احليوي  ،وا ابب ىاعار النفط املرتفعة يف املزاد من منو إا خدا املواد االولية الالةمة لموقود احليوي .
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جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

وعند وصول ىاعار النفط إىل درجة كافية من اإلرتفاع ،اصبح إن اج الوقود احليوي جمداا إق صاداا يف العداد من الدول حىت يف عد
وجود الدعم الايااايت .
ايا مر تباطئ معدالت حتان اإلن اج امل وقع عمت املا وى العاملي فيما ا عمق باحملاصيل اهلامة يف ال أث ر امبا عمت األاعار العاملية.
من امل وقع منو ال جارة بنابة  ، % 8وهو معدل ىبطا من املعدل الغي ااد خالل العقد املاضي  .مع ةاادات م واضعة يف
اإلن اج من جانب املصدران ال قميداني و ةاادة يف اإلن اج احملمي من جانب املا وردان  .وايأيت معدل النمو األارع يف املقا األول من
جانب املصدران الناشئني يف بمدا كل من ىوروبا الشرقية و آايا الواطت وىمراكا الالتينية ،حيث توفر ال قنيات القائمة إمكانية جيدة
ل حاني اإلن اج .ومن امل وقع ىا ا ةاادة العجز الغغائي يف بمدا جنوب الصحراء الكربى حيث ا جاوة الطمب املدفوع بالزاادة الاكانية
ةاادة اإلن اج احملمي.
-4

الفقـ ــر:

ادل مفهو الفقر عمت وجود ىوضاع وظروف معيشية لفئات اج ماعية ،وهي ىوضاع ت امم باحلرما عمت ما واات خم مفة ،غ ر ىنع
ّ
تاود مفاهيم عدادة لمفقر يف األدبيات احلدا ة ذات العالقة مبوضوع الفقر ،و اليت تصف الفقراء بأهنم ىولئك الغان ليس مبقدورهم
احلصول عمت امة الامع األاااية اليت ت كو من الغغاء واملالبس والاكن ،إضافة إىل احلد األدىن من االح ياجات األخرى م ل الرعااة
الصحية واملواصالت وال عميم.
0-4

مفهوم الفقـ ــر:

تركز بعض مفاهيم الفقر عمت ىشكال خم مفة من احلرما  ،وتشمل ىشكال احلرما الفايولوجية واالج ماعية ،األوىل ت م ل يف
اخنفاأل الدخل (ىو انعدامع) والغغاء واملمبس واملاكن ،ومن هنا فهي تشمل فقراء الدخل وفقراء احلاجات األاااية ،ىما احلرما
االج ماعي فهو مرتبط بال باانات اهليكمية املخ مفة كاالئ ما  ،األرأل ،البنية ال ح ية املخ مفة ،وحىت األمالك العامة (املشرتكة) ،إضافة إىل
عد تكن "الفقراء" من االا فادة من األصول االج ماعية كاخلدمات الصحية وال عميمية.
كما اعرف عمت ىنع عد القدرة عمت بموغ احلد األدىن من الشروط االق صاداة واالج ماعية اليت تكن الفرد من ى حييا حياة كرمية،
و قد حاول البنك الدويل وضع تعراف شامل هلغه الظاهرة مفاده ى "الفقر هو عد القدرة عمت حتقيق احلد األدىن من ما وى املعيشة"إال
ىنع  ،ىي هغا ال عراف اع مد بدرجة كب رة عمت مفهو احلد األدىن ومفهو ما وى املعيشة  ،كما اع مد بدرجة كب رة عمت اجمل مع الغي
5
ت م فيع حالة ال وصيف".
وميكن القول بأ الفقر هو ظاهرة معقدة ذات ابعاد م عددة اق صاداة واج ماعية ورمبا ايااية وتارخيية .وخي مف مفهو الفقر
باخ الف البمدا وال قافات واالةمنة .ولكن من امل فق عميع ا الفقر هو حالة من احلرما املادي اليت ت جمت ىهم مظاهرها يف اخنفاأل
اا هالك الغغاء ،كما ونوعا ،وتدين احلالة الصحية واملا وى ال عميمي والوضع الاكين ،واحلرما من تمك الامع املعمرة واألصول املاداة
األخرى ،وفقدا االح ياطي ىو ال ما ملواجهة احلاالت الصعبة كاملرأل واإلعاقة والبطالة والكوارث واألةمات
كما ىنع ميكن حتداد عدة ما واات لمفقر وهي:
 املا وى اجلزئي (الفردي – العائمي)... املا وى الكمي (اجمل مع) املا وي الدويل (الدول الغنية والدول الفق رة) -املا وى القاري (القارة األوروبية – اإلفراقية – ىمراكا )..
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4-4

أسباب الفقر :من ماببات الفقر ما امي:

6

 حجم األسرة :إ حجم األارة اع رب ىا ا من ماببات الفقر حيث اؤدي كرب حجم األارة و ارتفاع معدالت اإلعالة إىل ةاادة
األعباء عمت نفقات األارة وبال ايل مواجهة حالة العجز عن توف ر كل م طمبات األارة ذات احلجم الكب ر وقد تزداد حالة العجز
هغه باا مرار و ت فاقم و ان ج عنها الفقر بأمت معناه.

 التضخم :إ ال خم الغي اعرف بأنع االرتفاع العا يف ىاعار الامع واخلدمات معرباً عنها بالنقود اؤدي إىل اخنفاأل القوة الشرائية

لمنق ود و بال ايل ت أثر الدخول احلقيقية لألار و تصل إىل حالة العجز عن اق ناء كل امل طمبات اليت حت اجها و تصبح ضمن تعداد
الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فال خم ايزاد يف عبئ اإلعالة اليت تقع عمت العاممني يف إعالة غ ر النشطني يف ظروف ال خم
امل اارع.

 برامج التصحيح الهيكلي :تع رب برامج ال عدال ىو ال صحيح اهليكمي واحدة من ىهم األاباب اليت ىد ت إىل تنمي الفقر و اةدااد
معدالتع خاصة عمت العاي النامي فقد كان الك  ر من الدول النامية قد عرف تدهوراً شداداً يف الظروف االج ماعية مع تزااد اوء
ال غغاة ،بطئ ال حاينات يف جمال الصحة ىو يف تراجعها ،اخنفاأل ما وى ال عميم...ىخل

 النزاعات الداخلية و الخارجية :كاحلروب م ال تااهم يف االا قرار و ما ان ج عنع من ضياع فرص العمل و ضياع املم مكات و
غ رها و بال ايل الا ر حنو الفقر.

 سوء توزيع الدخل و الثروات :إ غياب ال وةاع العادل لمدخل القومي وال روات اؤدي إىل غناء البعض و إفقار البعض اآلخر.

ويمكن تقسيم العوامل التي تؤدي إلى الفقر إلى عوامل ذاتية وأخرى خارجية مبينة كما يلي:

7

 العوامل الذاتية  :وهي اليت ت عمق بالفرد نفاع  ،وتشمل :
-

اجلهل  :ى الشخص اجلاهل اكو ىقل من غ ره عمت تفهم مشاكمع فال اعمل عمت ةاادة دخمع ليحان من ما وى
معيش ع  ،وقد اكو جهمع ابباً يف اوء تصرفع يف دخمع مما اؤدي إىل فقره .
املرأل  :فاملرأل اقعد الشخص عن العمل  ،ىو اقمل من إن اجع مما اؤثر عمت دخمع وبال ايل عمت ما وى معيش ع باإلضافة
إىل ى تكاليف العالج ترهق ميزاني ع وتم هم كابع القميل .
اوء ال دب ر وعد اا عمال احلكمة يف االنفاق  ،وبال ايل إنفاق املال يف غ ر موضعع املنااب مما اؤدي إىل الفقر  ،وىحياناً
ارجع اوء ال دب ر إىل اجلهل ىو إىل ال عف وقمة احليمة ىو عد اخلربة مما ابدد الدخل واوقع املرء يف الفقر .
العادات ال ارة  :كاإلدما عمت املخدرات ىو املاكرات ىو القمار  ،فهغه كمها وىم اهلا م يعة لممال ومؤداة لمفقر .

 العوامل الخارجية  :وهي ال ت عمق بالفرد نفاع بل باجمل مع ككل  ،وىهم هغه العوامل :

العوامل الطبيعية  :كالزالةل والرباكني والفي انات واألوبئة واآلفات الزراعية فهي تؤدي إىل إتالف موارد اإلن اج وغرق
احملاصيل وهتد املااكن وتش الاكا من ىماكن عممهم  ،مما اؤدي إىل فقرهم .
عد كفااة اإلن اج وموارده  :وذلك ارجع إىل عد اا غالل موارد اجمل مع وثرواتع الطبيعية  ،ىو قمة مااحة األراضي
الصاحلة لمزراعة  ،ىو عد األخغ بالواائل العممية احلدا ة يف الزراعة والصناعة  ،ىو ندرة اخلامات واملواد األولية الالةمة
لمصناعة  ،ىو قمة الاكا مما اؤدي إىل النقص يف األادي العاممة الالةمة لإلن اج واالا مار .

 -3اآلثار المترتبة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية

 0-3اآلثار على المستوى الكلي :
ت ام آثار ىاعار الامع عمت االق صاد الكمي بأمهي ها ألهنا تؤثر عمت ما وى نصيب الفرد من الدخل الغي مي ل يف هنااة
املطاف عامال رئيايا حيدد ما واات معيشة األفراد واألار ،واا فيد عموما من ارتفاع األاعار الدولية لمامع الغغائية البمدا
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اليت تصدر تمك املن جات بينما تا فيد البمدا املا وردة من اخنفاأل األاعار ،وإذا تغاضينا مؤق اً عن اع بارات تقمب األاعار
فإ ذلك مي ل ىااااً لعبةً حصيم ها صفر يف املدى القص ر ىو امل واط .واا فيد املصدرو عمت حااب املا وردان والعكس
بالعكس ،غ ر ى ارتفاع األاعار ميكن ى ا ابب عمت األجل األطول يف دفع البمدا املا وردة حنو االا مار يف الرةراعة
وتقميص الواردات ،بل قد اؤدي هبا إىل ى تصبح بمداناً مص ّدرة وهغا االا مار ىاااي ل نمية القطاع الزراعي وحتقيق ختفيض
ما دا يف الفقر وانعدا األمن الغغائي.
واش د األثر عمت ميزا املدفوعات وىاعار الصرف يف البمدا اليت تا أثر فيها جتارة األغغاة حبصة كب رة من الصادرات ىو
الواردات ،وحتقق البمدا اليت تصدر نابة كب رة من إن اجها ىكرب الفوائد عندما ترتفع األاعار.
وىما البمدا اليت تا ورد حصة كب رة من الغغاء الغي تا همكع ف رر ىشد ال رر بابب ارتفاع األاعار .كما ى معدل
ال بادل ال جاري مهم ىا اً م ال عن ذلك ى البمدا اليت تصدر النفط ىو املعاد قد ال حت اج إىل إن اج كميات ىكرب من تمك
املن جات ل عواض ارتفاع ىاعار األغغاة إذا اةداد اعر صادراهتا بنابة ىكرب من الزاادات يف اعر الواردات الغغائية .
وفيما ا عمق باآلثار املالية فإ ىثر إرتفاع ىاعار األغغاة ابمغ ىشده يف البمدا اليت تشكل فيها إعانات الغغاء جزءاً مهماً من
امليزانية.
وبالنابة لمما وردان ،اوف تنطوي تكمفة ارتفاع الاعار عمت ىثر مايل مباشر ،وا يع عمت هغه البمدا فرص
اا ماراة حقيقية ،فبدال من ى توجع مواردها املالية إىل إا مارات كال عميم والصحة وحتاني البنية ال ح ية فإذا هي توجهها اىل
8
اارتاد امع اا هالكية مما اعطل درجة النمو االق صادي.

 4-3انعكاسات زيادة األسعار العالمية على أوضاع األمن الغدائي العربي:
مت تقدار الفجوة الغغائية لممجموعات الامعية الرئياية يف الوطن العريب خالل الفرتة  8008-8000عمت ىااس الفرق بني
اإلن اج وما هو م اح لالا هالك ىي صايف االا  راد من الامع الغغائية  ،بافرتاأل عد وجود خمزونات مرحمة  ،وبدو ت مني جتارة
الامع الغغائية البينية العربية ،إذ ى فجوة الغغاء العربية تعين بالامع اليت تا وردها الدول العربية من خارج الوطن العريب  ،وتش ر بيانات
املنظمة العربية لم نمية الزراعية إىل اجتاه قيمة الفجوة الغغائية العربية حنو االا قرار النايب بني عامي  8000و  ، 8000حيث بمغ
حوايل ( )02.0مميار دوالر يف  ، 8000وحنو ( )02.2مميار دوالر يف  ، 8000تقدر بنحو ( )07.0مميار دوالر يف 8008
ورمبا اعزى ذالك ب ك يف اجلهود القطراة وان هاج الايااات الزراعية األك ر تشجيعا لالا مار الزراعي وحتفيزا لإلن اج الامع الغغائية
الرئياية يف إطار مكونات الربنامج الطارئ لألمن الغغائي العريب .
تااهم جمموعة الامع احلبوب وحدها بنحو ( )%70.0من قيمة الفجوة واشكل القمح والدقيق من هغه النابة (، ) %80.00
كما تااهم جمموعة المحو يف قيمة الفجوة بنابة ( ،)% 02.82واأللبا ومن جاهتا حبوايل ( )% 00.20والزاوت النباتية بنابة
( ،)% 00.07والاكر املكرر ( )%2.27وتبمغ ماامهة هغه الامع الغغائية جم معة حنوى ( )%77.02من قيمة الفجوة الغغائية.
وعمت املا وى القطري ت فاوت الدول العربية يف مقدار ماامه ها يف الفجوة الغغائية العربية وفقا ألاباب ك  رة منها عدد الاكا
وىمناطها االا هالكية وما وي الدخل وحمدوداة االن اج الزراعي ن يجة ضعف املوارد الزراعية الطبيعية وغ رها من األاباب  ،وتااهم ىربع
دول عربية هي  :الاعوداة  ،االمارات  ،مصر  ،اجلزائر بنابة تقدر حبواىل ( )%20.7من امجايل قيمة الفجوة الغغائية العربية الكمية
كم واط لمفرتة ( ،)8008-8000وت وةع هغه النابة عمت الدول األربع حبوايل ( ، ) %80.8و( ، )%15.4و(، )%13.6
9
و( )%12.4لكل منها عمت ال وايل.

75

انعكاسات تطورات األسعار العالمية للسلع الغذائية على مستوى الفقـر في الوطن العربي

ويف اجلانب اآلخر حتقق الدول العربية فائ ا تصداراا يف بعض الامع الغغائية بمغ قيم ع يف عا  8000حنو ( )8.27مميار دوالر
 ،اامه فيع اخل ر بنحو ( )0.02مميار دوالر  ،واألمساك بنحو ( )0.20مميار دوالر  ،والفاكهة بنحو ( )0.20مميار دوالر.
وت صدر جمموعة اخل ر ىف عا  8008امع الفائض بنحو ( )%27.7من قيمة الفائض  ،بينما تااهم فيع األمساك  ،والبطاطس
10
والفاكهة بنحو ( )%0.8( ، )%7.0( ، )%80.8عل ال وايل.
3-3

انعكاسات زيادة األسعار العالمية على نوعية الغداء المستهلك وصحة المواطن :

تش ر الدرااات امل من ن ائجها يف تقارار ىوضاع األمن الغغائي يف الدول العربية ويف ماوحات ىوضاع األار إىل ى ارتفاع ىاعار
الامع الغغائية قد ىدى إىل اخنفاأل واضح يف اا هالك األار ( وخاصة حمدودي الدخل) من امع غغائية ىاااية م ل المحو واأللبا
والبيض وغ رها من الامع اليت تد املواطن بالربوتينات احليوانية الالةمة لصحة املواطنني مما ىدي إىل تفشي األمراأل الناجتة عن اوء ال غغاة
يف بعض املناطق بابب نقص القدرة عمت تنواع مصادر الغداء الغي اع رب ىاااي لمصحة العامة.
وقد تابب اع ماد املواطنني حمدودي الدخل عمت الكربوهيدرات ل أمني غدائع يف ظهور ىةمات يف توف ر اخلبز يف بعض الدول
وكغلك يف ختفيض نصيب الفرد من الغغاء لعد القدرة عمت شراء حاج ع منع  .كما ىشارت ال قارار إىل تقميل عدد الوجبات اليت ا ناوهلا
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املواطن  ،وتزداد هغه اآلثار بشكل خاص يف الدول العربية األقل منوا واليت تع مد يف غغائها عمت االا  راد من اخلارج.
ا فوق م واط اليومي لنصيب الفرد من الاعرات احلراراة يف الوطن العريب الغي ابمغ ( 0000كيمو كالوري) عمت امل واط العاملي يف
 8007و املقدر حبوايل  8720كيمو كالوري من قبل منظمة االغغاة والزراعة لألمم امل حدة وطبعا هناك تفاوت بني الدول العربية نفاها.
وتااهم الامع النباتية مبا نابة  %72.7من امل واط اليومي لنصيب الفرد من الغغاء يف الوطن العريب بينما تشكل الامع احليوانية نابة
12
.%80.0
 3-3اآلثار على الدخل و مستوى الفقر

ىوضح ماوحات الدخل واإلنفاق لألار يف معظم الدول العربية ى اإلنفاق عمت الطعا اشكل النصيب األكرب من دخول
األار واخلاصة األار الرافية  ،و ىظهرت هغه الدرااات ى ىك ر من ثم ي الدخل األار انفق عمت الغغاء  ،وهده النابة اوف ترتفع
بعد الزاادات األخ رة اليت طرىت عمت قيمة الامع الغغائية األمر الغي اوف اؤدي إىل ال غط عمت حجم اإلنفاق عمي االح ياجات
األخرى لألارة ،مما ايؤدي إىل عجزها عن الوفاء بإح ياجاهتا الغغائية واالح ياجات األخرى وان قاهلا إىل فئة الفقراء  ،وتصبح مشكمة
ىكرب عندما تصل بعض األار إىل ما وى عد القدرة عمي الوفاء مل طمبات ال عميم وم طمبات ال مبية االج ماعية وما مزمات احلياة
ألفردها مما اهدد الاال االج ماعي وتزداد اآلفات و األمراأل االج ماعية بني الفقراء .
ومن امل وقع ةاادة هغه الظواهر يف الدول الغ ر قادرة عمت توف ر حد ىدىن من الدخل وال ما االج ماعي وملواطنيها ىو تمك غ ر
القادرة عمت توف ر فرص العمل ملن هم يف ان العمل  ،األمر الغي ايؤدي إىل ال غمر وان شار املشاكل الناجتة عن البطالة واليت اصعب
معاجل ها كمما ةادت حدة خاصة يف املناطق الفق رة .
والبد من اإلشارة إىل ى ارتفاع ىاعار الامع الغغائية اوف اؤدي إىل تناقص قدرة األار العربية عمت االدخار وبال ايل عمت حتاني
ىوضاعها املعيشية  ،و القيا مبشروعات مدرة لمدخل خاصة يف املناطق الرافية  ،مما ايؤدي إىل ال أث ر عمت معدالت النمو .
مما ابق ا بني ى لالرتفاع غ ر املابوق ألاعار الامع الغغائية يف املنطقة العربية ىثارا خط رة عمي فئة وااعة من املواطنني يف الدول العربية
خاصة يف الدول األقل منوا وغ ر القادرة عمت ةاادة إن اج الغداء حمميا ألاباب ماداة و تقنية  ،ىو تمك غ ر القادرة عمت جماهبة املخاطر
واختاذ إجراءات اراعة ل وف ر األغغاة لممواطنني باألاعار املدعومة وهدا ما ا طمب اختاذ إجراءات عمت املا وي العريب ل خفيف من ىثار
ارتفاع األاعار العاملية لممواد الغغائية عمي ما وي معيشة املواطن العريب.
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 -2اإلجراءات المتخذة على المستوى العالمي و العربي لمجابهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والحد من ظاهرة الفقر :اع
خم مف دول العاي حنو ال خف يف من حدة ىثار ارتفاع ىاعار الامع الغغائية عمت ىمنها الغغائي عن طراق تعبئة مواردها الزراعية و
ترشيد اا خدامها و تطوار معدالت اإلن اجية بقطاعاهتا الزراعية وتبين خم مف الايااات املالئمة ن يجة هلغه األثار الامبية .
13

 1-4اإلجراءات المتخذة على المستوى العالمي للحد من ارتفاع السلع الغذائية :
إا جاب العداد من احلكومات لمحد من هغه اآلثار ،وذلك من خالل إتباع ايااات تدخمية ،حيث عمم بعض الدول عمت
توايع شبكات األما اإلج ماعي من خالل برامج ال حواالت النقداة  ،ىو توةاع معونات غغائية طارئة .كما قام العداد من الدول
خبفض ا لراو اجلمركية  ،وذلك هبدف مااعدة املا همكني عمت مواجهة ارتفاع األاعار ويف املقابل قام بعض الدول باحلد من
صادرات بعض الامع الغغائية  ،لم غمب عمت النقص احمل مل يف األاواق الداخمية  ،وعمد البعض األخر إىل اإلفراج عن كميات من
املخزو الامعي ل بي األاعار .
كما قا عدد من املنظمات الدولية بإطالق العداد من املبادرات  ،فعمت ابيل امل ال قا البنك الدويل باختاذ بعض ال داب ر ،م ل :
 دعوة اجمل مع الدويل إىل تقدمي مااعدات غغائية بقيمة  700مميو دوالر ىمراكي  ،اطمبها برنامج الغغاء العاملي ال ابع لألمم
امل حدة لموفاء باالح ياجات الطارئة؛
 جعل الزراعة ىولواة  ،فقد ىعمن البنك ىنع ايزاد ما وى إقراضع إىل قطاع الزراعة بواقع ال عف يف إفراقيا يف الانة املالية ، 8007
و ذلك من  200مميو إىل  200مميو دوالر ىمراكي؛
 ةاادة املااندة املالية من ىجل اإلح ياجات القص رة األجل  ،من خالل إعادة هيكمة املشاراع احلالية و ةاادة حجم املنح و القروأل
القادمة حاب ال رورة؛
 توايع و حتاني ابل اإلا فادة من برامج شبكات األما  ،م ل برامج ال حواالت النقداة و ىدوات إدارة املخاطر بغرأل محااة
الفقراء؛
 إثراء النقاش الدائر بشأ إن اج الوقود احليوي؛
 ةاادة ما وى الوعي باآلثار الامبية النامجة عن الايااات امل عمقة م ال بفرأل حظر عمت صادرات املواد الغغائية  ،الغي ىدى إىل
ةاادات كب رة يف ىاعار تمك املواد يف البمدا املا وردة وكغا ارتفاع ما واات الراو اجلمركية عمت ال بادل ال جاري و الدعم املقد يف
الدول امل قدمة لمزراعة.
 2-4أهم اإلجراءات التي اتبعتها الدول العربية للحد من ارتفاع السلع الغذائية :
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ختفيض الراو اجلمركية وتعرافة اا  راد امع احلبوب و خباصة القمح إىل ىدىن ما وااهتا جبانب دعم الغغاء و ال عاقد عمت
اا  راد القمح بأاعار تف يمية؛
تنفيغ مشاراع تنمواة وخدمية ل حاني الظروف املعيشية لماكا و جماهبة ال حداات البيئية واحلد من الفقر وتوف ر فرص العمل؛
ةاادة رواتب العاممني بالقطاع العا و اخلاص؛
ةاادة املخزو االح ياطي من الامع اإلارتاتيجية  ،وةاادة الاعات ال خزانية لصوامع احلبوب؛
دعم إن اج بعض الامع األاااية مبا فيها القمح واحلميب مبا ميكن املا همكني من احلصول عميها بأاعار مناابة؛
ختفيض راو احلمااة اجلمركية عمت الامع اليت تع رب رئياية لمما همك  ،واشمل ذلك مش قات القمح واليت وصم حلد اإلعفاء يف
بعض الدول العربية ،وقد مشم الامع اليت مت ختفيض راومها اجلمركية الدواجن و البيض واأللبا ومن جاهتا و الزاوت النباتية
واملعمبات الغغائية؛
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 اختاذ بعض اإلجرءات اخلاصة م ل مراقبة األاعار  ،و إصدار قوانني لدعم اإلن اج الزراعي ،إجراءات وقف تصدار الامع الزراعية
اليت إرتفع ىاعارها احملمية  ،تنشيط املؤااات اإلا هالكية احلكومية وف ح األاواق الشعبية ل وف ر الامع الغغائية بأاعار
مناابة  ،إضافة إىل تنشيط مجعيات محااة املا همك؛
 ويف جانب ايااات اإلن اج الزراعي والرتاكيب احملصولية املالئمة  ،تاعت الدول العربية إىل حتاني ما واات اإلن اجية يف
املشاراع الزراعية القائمة  ،جبانب ال واع يف إن اج احملاصيل الغغائية الرئياية وإقامة املشروعات الزراعية املشرتكة كما هو احلال
بالنابة لممشروعات الزراعية املشرتكة بني الاودا وكل من األرد  ،اوراا  ،الاعوداة و مصر.

الخاتمة

من الواضح ى ال أث ر الاميب إلرتفاع األاعار الغغائية كا جمي عمت كل من الدول دول ذات العجز الغغائي و فئة الفقراء عمت
حد اواء .يف حني بمغ ىشد درجات تأث ره عمت الدول النامية ذات العجز يف حتقيق ىمنها الغغائي ،من خالل تأث ره عمت إا هالكهم
الغغائي من حيث الكمية و النوعية.و قد كا ىوضح مؤشر هلغا ال أث ر الاميب هو حالة اإلضطراب اإلج ماعي و ىعمال الشغب اليت
إندلع يف مناطق عدادة عرب خم مف ىحناء العاي  .األمر الغي ىلز العداد من الدول من إدخال ايااات و تداب ر جدادة يف مواجهة
ال أث رات ال امبية إلرتفاع ىاعار الامع الغغائية األاااية ،و لغلك ل ما توافر إمدادات غغائية لمما همكني الفقراء بأاعار معقولة ،و
ذلك جتنبا لزاادة حاالت اوء ال غغاة.
خمص الباح ا إىل جمموعة من ال وصيات و املقرتحات املؤداة إىل ختفيف آثار إرتفاع األاعار العاملية لممواد الغغائية األاااية عمت
اإلق صاد العريب و عمت األمن الغغائي العريب جنممها فيما امي:
 تطوار و تفعيل آليات عمل مؤااات ال موال و اإلا مار اإلمنائي العربية العاممة يف القطاع الزراعي. دعم املنظمات العربية امل خصصة العاممة يف القطاع الزراعي لم مكن من توايع تنفيغها لممشروعات الواردة يف إارتاتيجيةال نمية الزراعية العربية املا دامة.
 إحداث صندوق عريب ل موال الاكا الغان اعيشو حت خط الفقر يف الوطن العريب. تبين الايااات الالةمة إلعداد و تنفيغ برامج وطنية عاجمة لمحد من آثار إرتفاع ىاعار الامع الغغائية. تشجيع الواردات الغغائية ب خفيض الراو اجلمركية و تقييد الصادرات لزاادة اإلمدادات الغغائية احملمية. لعب املنظمات الدولية لدور تقدمي الدعم املادي يف تمبية اإلح ياجات الغغائية الفوراة لمدول الفق رة. إا خدا األدوات املالية لم حوط ضد خماطر ىاعار الامع كعقود اخليارات و املبادالت ،و القروأل امليارة املمنوحة من طرفالبنك الدويل.
 ال قميل من الفروقات اإلج ماعية من خالل خم مف الايااات املالية. دعم الطبقات الفق رة من خالل ةاادة الننفقات املوجهة هلغه الطبقة. تنفيغ مشروعات ةراعية عربية مشرتكة إلن اج الامع الغغائية اإلارتاتيجية يف الوطن العريب. إق ناء و تأج ر ىراضي ةراعية يف دول ىخرى ل ما اإلمداد بالغغاء و محااة ىنفاهم من تقمبات األاعار. إقامة خمزو إارتاتيجي من الامع الغغائية األاااية و وضع نظا ل نفيغه و إدارتع. إدارة األاواق و املخزونات لزاادة اإلمدادات الغغائية بفرأل ضوابط عمت األاعار من خالل األوامر اإلداراة  ،و تقييداتعمت حياةة ال جار لممخزونات و اإلك ناة ،و تقييدات عمت جتارة العقود اآلجمة اخلاصة بالامع األاااية.
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