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 خص البحثمل

هدفت هذه الدراسة إلى اسـتعرا  توـورات أسـعار الغـذاء المحلـي لـبع  السـلئ الغذائسـة األساسـسة خـالل  
. كمـا هـدفت إلـى تحديـد أهـم العوامـب المسـببة لتضـخم أسـعار الغـذاءإ با ضـافة إلـى 2018إلـى  2000الفترة مـ  

ـصـفي ومراجعـة األدبسـات التوبسقسـة فـي تحديتقدسم بع  المقترحـات لمعالجتاـاإ واسـتخدمت الدراسـة التحليـب الو  د ــــــ
أهــم العوامــب التــي أىــرت علــى أســعار الغــذاء. وقــد تــم تقســسم العوامــب إلــى نــوعي  حســب مصــادرها  عوامــب العــر  
وعوامــب الولــب. ووجــدت الدراســة أ  بعــ  عوامــب العــر  مىــب ا نتاجســة الصراعســةإ واألراضــي الصــالحة للصراعــةإ 

إ وأسعار الغـذاء العالمسـةإ قـد أىـرت بإـكب إيجـابي علـى أسـعار الغـذاء المحلسـة. ومـ  بـي  عوامـب والعمالة الصراعسة
الولب التي لاا عالقات إيجابسـة مـئ ارتفـاس أسـعار المـواد الغذائسـة: سـعر الصـري المـواصن وعـر  النقـود والنفقـات 

ا  سمىلــن نصــيب الفــرد مــ  النــاتخ الحكومســة وصيــادة الســكا . كمــا أتاــرت النتــائخ أ  متوســل دخــب الفــردإ الــذن كــ 
. وأخيـرا  خلصـت 2011المحلي ا جماليإ لـسس لـن عالقـة ذات معنوسـة مـئ تغيـرات أسـعار الغـذاء خاصـة بعـد عـام 

الدراسة إلى بع  التوصسات لحب المإكلة ومناا: إصالح القواس الصراعي لرفئ ا نتاج وا نتاجسةإ تحقيق االكتفـاء 
 ذائسة استراتيجسة لمواجاة نقص ا مدادات الغذائسة وصيادة األسعار.الذاتيإ وبناء احتساوسات غ
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Abstract 

 

The study aimed to review local food price developments for some staple food commodities 

during the period 2000 to 2018. It also aimed to identify the most important factors causing 

food price inflation, as well as presenting some proposals for its treatment.                            

The study used descriptive analysis and review of applied literature in identifying the most 

important factors that impacted food prices. The factors were divided into two categories 
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according to their origin; supply factors and demand factors. The study found that some 

supply factors as agricultural productivity, agriculture arable land, agricultural labor and 

global food prices all have positively affected local food prices. Among demand factors that 

have positive relationships with the rise in food prices were; the parallel exchange rate, 

money supply, government expenditures and the increase in the population. Per capita 

income, which was represented by Per capita GDP, has no significant relationship with food 

price changes, especially after the year 2011. Finally, the study concluded with some 

recommendations to solve the problem including reforming the agricultural sector to raise 

production and productivity, achieving self-sufficiency, and building strategic food reserves 

to face food supply shortages and price increases. 

Keywords: Food price inflation, domestic food prices, demand factors, supply factors 

 . المقدمة 1  

ن قبىىل السياسىىوون وااقتيىىا وون والم سسىىات تحظىىم مشىىتلخ تضىىخم أسىىعار الغىىذاء لا تمىىام  ولىىي مىى 
والمنظمات المهتمخ لالش ون اإلنسانيخ تالفقر والحرمان الغذائي وخايخ لع  أزمخ الغذاء العالميخ التي 

 م وذلك لما لها من أثر سلبي علم مستوى معيشخ األفرا . 2008 -2007ح ثت في الفترة 

سىىارأ فىىي السىىنوات األخوىىرة  فىىل لمعىى ات التضىىخم إن ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء فىىي لوبيىىا لشىىتل مت    
العام إلم األعلم نظرا للوزن المهم الذي يسا م له الغذاء في سلخ انفاق المستهلك حوى  يقى ر لحىوالي 

اليىىا رة عىىن ميىىرا لوبيىىا المرتىىزي و ىىو رقىىم ا ااقتيىىا يخ % فىىي المتوسىىب حسىىب النشىىرات 36.6
ى رت يمثل نمب ااستهالك في الظىىروا التي تعي تتلىخ األمىن شها البىىال  في السىنوات األخوىرة، حوى  قى

% مىن إممىالي نفقىاتهم، وأن 53الغذائي لألمىم المتحى ة أن ااسىر فىي لوبيىا تنفىل فىي المتوسىب حىوالي 
  .(,Food security cluster 2019) %65% من األسر تنفل أكثر من 31

وفوضم سياسيخ وأمنيخ وأزمات ماليىخ  ما تشه ه  ولخ لوبيا في الوقت الحالي من حروب ويراعات 
ىواقتيىىىا يخ ميىىىحولخ لارتفىىىاأ معىىى ات التضىىىخم إلىىىم مسىىىتويات قياسىىىيخ بلغ % فىىىي مىىىاوو 33ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىم حسىب بيانىىات ميىىرا لوبيىا المرتىىزي، سىىا مت فوهىا أسىىعار الغىىذاء بنسىلخ تبو2017 رة أ ت إلىىم ىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ور القوة الشرائيخ للمستهلك، وأضافت مشتلخ حقيقيخ أخرى ته   األمىن ت  ور قيمخ ال ونار اللوبي وت  
الفقوىىىرة وخايىىىخ التىىىي قىىى  ييىىىل وزن الغىىىذاء فىىىي سىىىلخ اإلنفىىىاق لىىى وها إلىىىم الغىىىذائي للع وىىى  مىىىن األسىىىر 

 مستويات مرتفعخ م ا ت  ي إلم إنفاق معظم  خولها علم الغذاء.

يىىه لعىىض طلقىىات الممتمىىل إلىىم الحرمىىان عنىى  تىى  ور مسىىتوى المعيشىىخ إلىىم الحىى  الىىذي قىى  تيىىل ف 
الغىىذائي فىىلن ال ولىىخ تيىىل  مسىى ولخ عىىن تىىوفور األمىىن الغىىذائي والحفىىاض علىىم مسىىتوى معيشىىي أفضىىل 

مىىىن األمىىىن الغىىىذائي  لألفىىىرا ، حوىىى  أن يىىىعولخ الحيىىىول علىىىم  ىىىذه ااحتيامىىىات اللشىىىريخ األساسىىىيخ
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احتمامىىىات وااعتيىىىامات وىىى  ي إلىىىم انهيىىىار الثقىىىخ فىىىي الحتومىىىخ وتظهىىىر ا ومسىىىتوى معيشىىىي أفضىىىل
والمظىا رات واامتعىاض الشىعبي الىذي قى  يقىو  إلىم المزيى  مىن الفوضىم تعبوىراب عىن المطاللىخ بتحسىىون 

 األوضاأ المعيشيخ.

ىرغىىم أن تىىرك األسىىعار تتحىىرك لحريو  ىخ مهىىم لتح وىى  مىىا الىىذي ومىىىىىىىىىىىىىىىىى ىب انتامىىه وتوىىت ونتىىىىىىىىىىىىىى ج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
سووزأ الناتج، حو  أن نظام األسعار يعمل لآليخ معونخ لإلمالخ علم  ذه التسا ات حسب وعلم من 

النظريخ ااقتيا يخ، و و م ثر وحافز لتغوور الناتج وااستهالك وتوزيىل الى خل، إا أنىه عنى ما تحى   
اذ للتىى خل فىىي تلىىك االيىىخ واتخىى حتومىىخ ظىىوا ر غوىىر مرغىىوب فوهىىا مثىىل التضىىخم ابىى  مىىن ومىىو   ور لل

سياسات اقتيا يخ مىن شىهنها الحى  مىن  ىذه الظىوا ر والتىي قى  تى  ي إلىم انخفىاض النمىو ااقتيىا ي 
وارتفاأ مستوى اللطالخ وت  ور مستوى معيشخ األفرا  وق  تيل أيضىا إلىم فقى ان األمىن الغىذائي لى ى 

 طلقات تبورة من الممتمل.

ىوات األخوىرة ومىا تتعإن ااتماه التياع ي الحا  في أسعار الغىذاء فىي السىن     ىرض لىه األسىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىىى
مىىن  فىي لوبيىا مىن انخفىاض فىي مسىىتوى المعيشىخ إلىم  رمىخ الحرمىان الغىىذائي لى ى الع وى  منهىا، ومعىل

ىواقتراح سبل لعالج  ذه األسبارتفاأ أسعار الغذاء عن األسلاب الكامنخ وراء الضروري اللح   اب ىىىىىىىىىىىىىىى
ىمىىىن خطورتهىىىا، ومىىىن أمىىىل ذلىىىك تىىىم تقسىىىيم  ىىىذه الورقىىىخ إلىىىم أر عىىىخ مح أو الحىىى   اور ب ايىىىخ لالمق مىىىخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىى

متضىىمنخ المشىىتلخ واأل ىى اا فىىي المحىىور األول، ثىىم عىىرض مختيىىر لتطىىورات أسىىعار الغىىذاء العالميىىخ 
لىى  فيشىىتمل علىىم وأسىىعار الغىىذاء المحليىىخ وانتقىىال أسىىعار الغىىذاء العالميىىخ إلىىم المحليىىخ، أمىىا المحىىور الثا

محىىى  ات أسىىىعار الغىىىذاء فىىىي لوبيىىىا، والختىىىام لىىىالمحور الرالىىىل الىىىذي سىىىوتناول النتىىىائج ومقترحىىىات عىىىالج 
 المشتلخ.

 تضخم أسعار الغذاء .2
نظىىراب ألن لوبيىىا تعتبىىر  ولىىخ منفتحىىخ اقتيىىا يا علىىم العىىالم، حوىى  أنهىىا تسىىتور  معظىىم احتياماتهىىا     

ذاء العالميىىخ تلعىىب  ورا مهمىىا فىىي تطىىورات أسىىعار الغىىذاء المحليىىخ الغذائيىىخ مىىن الخىىارج، فىىلن أسىىعار الغىى 
ولالتىىىالي مىىىن المهىىىم عىىىرض تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء العالميىىىخ لاإلضىىىافخ إلىىىم تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء 

 المحليخ. 
 تضخم أسعار الغذاء العالمسة:  1.2

لاعتلار   FAOلغذاء العالميخ منظمخ اناء علم األرقام القياسيخ ألسعار الغذاء العالميخ التي تع  ا ب   
نالحظ أنه ومنذ العام  الموضحخ لالشتلون التالوون سنخ أساس و  2004-2002متوسب أسعار عامي 

م، از ا ت لع  ا ح ة 2006م أخذت أسعار السلل الزراعيخ العالميخ في اارتفاأ حتم العام 2000
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م حو  سملت فوها أرقاما قياسيخ، 2008م والعام 2007ام ارأ في العىىىىىىىىىىىىىاأ لشتل متسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاارتف
م حو  عا ت األسعار لالرتفاأ الحا  فاقت ح ته 2011اض حتم العام ىىىىىىىىىىىىىوأخذت لع  ا في اانخف

م ب أت أسعار السلل الزراعيخ تتمه نحو اانخفاض حتم العام  2013م، وفي العام 2008أسعار عام 
أظهر الرقم القياسي ألسعار  ، و م2004لم مستويات ما قبل العام م ولكنها لم تنخفض إ2019

نقطخ في العام  85.8نقطخ، لع  أن تان  240.9م عن  2011الحبوب تياع اب بلغ أقياه في عام 
  164م حو  سمل 2019% ثم اتخذت اتما ا تنازليا حتم العام 180.7 ر ا ىىىىىىىىىىىىىىم، بزيا ة ق2000

م إلم  2000نقطخ عام  67.2القياسي ألسعار الزيوت النلاتيخ  و ااخر من نقطخ تما ارتفل الرقم 
م، وارتفل أيضا  2018نقطخ بنهايخ عام  125م ثم ترامل لع  ذلك إلم 2011ام ىىىىىىىىىىىىنقطخ ع 254

نقطخ ثم ترامل إلم  368.9م عن  2011الرقم القياسي ألسعار الستر إلم أقيم مستوى له في عام  
م، أما أسعار اللحوم ومنتمات األللان فسملت ارتفاعاب  ي  2018خ العام ىىىىىىىىىىىىىهاونقطخ ن 179.6

نقطخ   95.3و   96.5غ الرقم القياسي في تلك السنخ مستوى  ىىىىىىىىىىىىم حو  بل2000ام ىىىىىىىىىىىىىىىىاألخرى منذ الع
لم أقياه في  نقطخ لالنسلخ لل 198م عن  2014علم  التوالي، وويل إلم أقياه في عام  حوم وا 

 نقطخ لالنسلخ لمنتمات األللان. 242.7م عن  2013عام  
(   1 ذه التطورات في اارقام القياسيخ يمتن مالحظتها ليورة أفضل من خالل الشتل البياني ) 

م  2000( اللذان يعبران عن تحرتات أسعار السلل الغذائيخ العالميخ منذ العام 2والشتل البياني )
ن األسعار ق  شه ت ارتفاعا ش و اب في الفترة الزمنيخ الممت ة  من   أم، تما نالحظ 2019وحتم العام 

م نتومخ لممموعخ من العوامل المشترتخ بون  2011م إلم 2010م والفترة من 2008م إلم 2006
خ عن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الناتمىىىىىىىىىىىىىىىالفترتون اختلفت في التوقوت والقوة، من أ مها ي مات العرض قيورة األم

اريخ الحمائيخ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألحوال المويخ وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء ولعض السياسات التم
التي اتخذتها لعض ال ول المي رة، لاإلضافخ إلم عوامل أخرى متوسطخ إلم طويلخ األمل منها  

 .(,.2011Trostle et al)  اأ أسعار الطاقخزيا ة الطلب علم الوقو  الحووي وارتف
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 تضخم أسعار الغذاء المحلسة  2.2

م أسعار الغذاء لاعتلار ا  ولخ يافي مستور  للغذاء، لوبيا ليست استثناء مما ح   عالميا في تضخ 
لاإلضافخ إلم التغورات التي ح ثت في لعض السياسات ااقتيا يخ منها رفل ال عم عن لعض السلل 

 م. 2005الغذائيخ منذ العام  
م إلم  رمخ ت عو للقلل حول األلعا   2008-2007لق  ارتفعت أسعار السلل الغذائيخ في السنتون 

نعتس علم األفرا  وااقتيا  لع  أن تانت مستقرة لفترة طويلخ  امت ألكثر من ثالثون عاما  التي ست 
لم تتهثر فوها أسعار السلل الغذائيخ تثوراب لمومات التضخم العالميخ التي ح ثت في أواسب السلعونات 

 و  ايخ التسعونات. 
الغذاء والمشرولات والتلغ في لوبيا   إن الزيا ة في أسعار الغذاء إذا ما قيست لالرقم القياسي ألسعار

ر األول ىىىىىىىىىىىىىمل الشه 109.8م،حو  تانت 2004ام ىىىنم  ا ق  ب أت متذبذلخ منذ الر ل األول من ع
في نهايخ الر ل األخور من نفس العام ولع  ذلك أخذت  88.2ثم انخفضت ت ريميا حتم ويلت إلم 
م  2008-2007م، ثم زيا ات متسارعخ خالل الفترة 2006في الزيا ة ت ريميا حتم نهايخ العام 

تلاطهت الزيا ات لع  ذلك قليالب، ولكنها ما لبثت أن عا ت للزيا ات المتسارعخ مرة أخرى و لغت 
م اتخذت أسعار الغذاء اتما ا تياع يا  2012م، ومنذ ب ايخ العام 2011أقيا ا في منتيت العام 

ار ىىىىىىىىىىىىىى  متسارعا أيضا، وسمل الرقم القياسي لألسعىىىىىىىىىىىىىىىىم حون تان التياع2014حتم نهايخ العام 
م قبل أن وب أ في الترامل ولكنه لم ييل إلم مستويات 2017بنهايخ العام  450.5رقما قياسيا بلغ 

 م.2015ما قبل 
عظم متوناته  وارتفاأ الرقم القياسي في أسعار الغذاء ماء نتومخ ارتفاأ الرقم القياسي لألسعار في م

( اللذان ووضحان تزاو  مع ات التضخم  4و 3من الموا  الغذائيخ ونستطيل أن نرى ذلك من الشتلون )
م في تل من البروتونات الحووانيخ وال  ون والزيوت والحبوب والستريات، حتم 2007منذ ب ايخ العام 

 م. 2015م من فعاب لقوة منذ العام 2018ويل إلم أقياه مل ب ايخ العام 
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 . 2003سنة األساس  –ليبسا  –* المصدر: بسانات م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 
 

 2003سنة األساس  –ليبسا  –* المصدر: بسانات م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 أسباب تضخم أسعار الغذاء.3
ستوى العام ألسعار السلل أو التضخم يمتن إسنا  ا إلم عوامل مذب العوامل المسبلخ في ارتفاأ الم

الطلب والتي تنشه أساساب من الزيا ة في الطلب من ميا ره المختلفخ وعوامل ضغب التكالوت التي  
تنشه من زيا ة تكالوت اإلنتاج، أي أن التضخم انعتاس لتفاعل الطلب والعرض م فوعا بتلك 

سلل الغذائيخ يهتي من نفس الميا ر مل اختالا طبيعخ اانتاج الزراعي،  العوامل، وارتفاأ أسعار ال
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حو  يستغرق اانتاج الزراعي فترة أطول من السلل األخرى ويتموز الطلب علم السلل الزراعيخ  
لضعت المرونخ، ولالتالي فلن التغورات في الطلب سوا تنعتس علم التغورات في األسعار ب ا من  

 علم الم ى القيور.     التغورات في العرض 
أن العوامل الم ثرة في أسعار السلل الزراعيخ تنقسم إلم ثال   .Tadesse et al (2014) يقول

متمثلخ في األحوال المويخ وأسعار الطاقخ وي مات  خارميخممموعات، الممموعخ األولم عوامل 
ات ش و ة أحيانا في  اإلنتاج وي مات الطلب، و ي عوامل رئيسيخ مستقلخ تح   طفرات أو تذبذل

أسعار السلل الزراعيخ، والممموعخ الثانيخ علارة عن عوامل شرطيخ تعزز من التغورات في األسعار  
مثل البوئخ السياسيخ وشفافيخ األسواق، أما الممموعخ الثالثخ فهي متغورات  اخليخ تسا م في تعظيم  

 العالمي من الغذاء. الي مات وتشتمل علم السياسات التماريخ والمضار خ والمخزون 
 و  في ىىىىىىىىىىىىىاأ الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفق  أرمل العوامل التي سا مت في ظهور طفرات اارتف Roache (2010) أما

األسعار العالميخ للغذاء إلم عوامل طلب مثل زيا ة الطلب علم الوقو  الحووي وعوامل عرض مثل 
 ثل عرض النقو  وأسعار اليرا والنمو ااقتيا ي. القوو  التماريخ وعوامل اقتيا يخ تليخ م 

أن ارتفاأ أسعار الغذاء يعو  إلم عوامل طويلخ األمل اشتملت  .Trostle et al (2011) وق  ذتر
علم زيا ة ع   الستان عالميا، وزيا ة متوسب  خل الفر  ومع ل استهالك الفر  من الغذاء وارتفاأ 

 .الحووي وانخفاض قيمخ ال وار وتلاط  اإلنتاميخ الزراعيخأسعار الطاقخ وزيا ة انتاج الوقو  
 في  ذه ال راسخ سوتم تقسيم العوامل المح  ة ألسعار الغذاء إلم عوامل عرض وعوامل طلب.

 عوامب العر  1.3
عوامل العرض ق  تكون محليخ أو  وليخ تنتقل إلم السوق المحلي عن طريل أسعار الوار ات، أح  

لذي أشارت إليه الع و  من ال راسات لهنه تان أح  أسلاب ارتفاأ األسعار العالميخ  العوامل ال وليخ ا
م تمثل في نقص المخزون العالمي من الحبوب، حو  2008-2007للسلل الزراعيخ في الموسم 

%  23% لع  أن تانت تعا ل 18.8انخفضت نسلخ المخزون إلم ااستخ ام من الحبوب عالميا إلم 
م، مما زا  من التوقعات لاستمرار ت  ور المخزون العالمي من الحبوب  2005-2004في الموسم 

ولالتالي وضل ضغب إلم األعلم علم األسعار العالميخ للحبوب وسا م في اارتفاأ الحا  في أسعار  
 .(FAO, 2008) م2008م والنيت األول من العام 2007الغذاء العالميخ في العام 

ي ارتفاأ أسعار الغذاء  و قيام لعض ال ول المي رة لاتخاذ سبب آخر من األسلاب ال وليخ ف 
إمراءات تماريخ حمائيخ مثل وضل قوو  علم التي ور أو منعه مما يضاعت من نقص المعروض 
وي  ي إلم زيا ة أكبر في أسعار الغذاء، تذلك أ ى تحويل إنتاج الحبوب نحو يناعخ الوقو  الحووي  

 (Capehart et al, 2008) أسعار اي ارتفاأ إلم نقص المعروض العالمي ولالتال 
 (.(Roache,2010و
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توم  عوامل عرض أخرى تينت من متوسطخ إلم طويلخ األمل تلعب  ورا  اما في زيا ة أسعار 
السلل الزراعيخ و ي عوامل مشترتخ بون المحليخ وال وليخ مثل انخفاض اإلنتاميخ وانتماش مساحخ  

عخ نتومخ التيحر أو استغاللها لألغراض غور الزراعيخ، لاإلضافخ  األراضي القابلخ للزراعخ والمزرو 
إلم إ مال ااستثمار في الزراعخ ونقص الو  العاملخ في الزراعخ والهمرة إلم الم ن وش  المياه  

 الموفيخ. 
أن أسعار الغذاء المحليخ تتهثر   .Loening et al (2009) في  ولخ يافي مستور  مثل أثوو يا وم  

 .Norazaman et al(2018  ) سيخ لهسعار اليرا وأسعار الغذاء العالميخ، أيضا ومب رمخ رئي
أن أ م مح  ات أسعار الغذاء في مالوزيا  ي أسعار الغذاء العالميخ وسعر اليرا الحقيقي وذلك 
من خالل النتائج التي تحيل علوها من استخ ام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تيحي  الخطه  

.(VECM) 
 : في ااتيالمتعلقخ لارتفاأ أسعار الغذاء في لوبيا تح و  عوامل العرض سبل يمتن  مما 

 أسعار الغذاء العالمسة 1.1.3
إن أح  أ م ميا ر التغور في سعر السلعخ  و تهثر ا لالتغور الذي يح   في السعر خالل مراحل 

العمليخ تسمم عمليخ   تسويقها، أو التغور الذي يح   في سعر السلعخ في سوق أو متان آخر و ذه
وينقسم إلم نوعون: النوأ األول يسمم انتقال رأسي للسعر، ( (price transmissionانتقال السعر

و و التغور الذي يح   في سعر السلعخ نتومخ تغور السعر في تل مرحلخ من مراحل التسويل،  
سلعخ نتومخ تغور السعر والنوأ الثاني يسمم انتقال أفقي للسعر و و التغور الذي يح   في سعر ال

في سوق أو متان آخر و و ما وهمنا في  ذا المزء، ونظراب لكون لوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء 
 تعتبر أسعار الوار ات من أ م ميا ر التغورات في أسعار الغذاء المحليخ. 

لمحليخ ونذتر منها  توم  الع و  من ال راسات التي تفسر عمليخ انتقال األسعار العالميخ إلم األسواق ا
اختلار  رمخ انتقال أسعار  Silvabalasinjam (2018) علم سبول المثال ال راسخ التي قام بها

الغذاء إلم األسواق المحليخ في ممموعخ من ال ول في منوب آسيا من خالل تحلول بيانات شهريخ  
ك ونموذج تيحي   لسلسلخ زمنيخ امت ت لثمان وعشرون عاما لاستخ ام أسلوب التكامل المشتر 

الخطه، واستطاأ أن يستنتج ومو  عالقخ قيورة وطويلخ األمل بون الرقم القياسي ألسعار الغذاء 
العالميخ والرقم القياسي ألسعار الغذاء في تلك ال ول، وذلك من خالل النتائج التي أظهرتها مرونات 

 انتقال األسعار. 
خطه لتقويم انتقال أسعار األرز العالميخ إلم لاستخ ام التكامل المشترك ونموذج تيحي  ال أيضا

أن العالقخ بون األسعار العالميخ    Tuyishime, N (2014) أسعار األرز المحليخ في روان ا وم  
%  82% و 68واألسعار المحليخ لألرز تانت معنويخ م اب حو  أوضحت النتائج أن ما وتراوح بون 
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تما أن   تتنقل إلم أسعار األرز المحليخ،من التغورات التي تح   في األسعار العالميخ 
(2008)Dawe   خ إلم المحليخ تعتم  علم ىىىىىىىىىىىعمليخ انتقال األسعار من األسواق العالموورى

خ من العوامل منها السياسات التماريخ وتكالوت النقل والظروا المغرافيخ ومستوى ااكتفاء ىىىىىىىىىىىىىىىممموع
 الذاتي وأسعار اليرا.

 خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى% من احتياماتها الغذائو80ور  حوالي ىىىىىىىىىىتلار لوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء حو  تستلاع 
(World food program, 2016)  فمن المتوقل أن تكون أسعار وار ات الغذاء العالميخ من أ م

حظ أن التغورات في الرقم ( نال5ميا ر التغورات في أسعار الغذاء المحليخ، ومن خالل الشتل )
م تان متوافقا مل  2012م وحتم سنخ 2004القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في لوبيا منذ سنخ 

التغورات في الرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ ثم أخذ الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في  
لغذاء العالميخ أخذ في اانخفاض بون السنتون  لوبيا في اارتفاأ بلبء بونما الرقم القياسي ألسعار ا

م شه  الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في لوبيا  2014م، ولكن لع  سنخ 2013م و 2012
ارتفاعاب تبوراب في حون تان الرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ وتمه نحو اانخفاض، ويرمل ذلك 

الحا  في أسعار الغذاء المحليخ، حونما ب أت أسعار  إلم ومو  عوامل أخرى تسببت في اارتفاأ
  األمنبي )أو انخفاض قيمخ ال ونار اللوبي(  الغذاء العالميخ في اانخفاض، مثل ارتفاأ سعر اليرا

لسبب  وتهمور م وانخفاض اإلنتاج الزراعي نتومخ ترك المزارعون ألراضوهم زيا ة عرض النقو  و 
 الحروب.

لرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ وعن  قياس العالقخ بون ا 
"و و قياس ل رمخ ارتلاط   Pearson بورسون لمعامل ارتلاط  2013وحتم  2000في لوبيا منذ سنخ 

% من  90أي أن حوالي  0.8982موملاب وقوياب ويساوي ه نم   Excelمتغورين" من خالل برنامج 
  2014   في أسعار الغذاء العالميخ تنتقل إلم أسعار الغذاء المحليخ، أما للفترة من  التغورات التي تح

 وذلك لألسلاب التي ذترت سالقا.  -0.4019فتان معامل اارتلاط ساللاب ويساوي   2018وحتم 
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  2020يناير  4إ FAOالمصدر: * بسانات منإورة على موقئ منتمة الصراعة واألغذسة العالمسة 

www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en 

 ا نتاجسة الصراعسة:  2.1.3
تلعب اإلنتاميخ الزراعيخ  ورا مهما في نمو الزراعخ وانتاج الغذاء، فهي تقيس تميخ المنتمات الزراعيخ  

موعخ من العوامل ال اخليخ التي وتم إنتامها لاستخ ام تميخ معونخ من عناير اإلنتاج، وتتهثر لمم
التي يمتن للمنتج السيطرة علوها مثل حمم المزرعخ ومهارات اإل ارة والق رة علم ااستثمار، تما  
ا لممموعخ من العوامل التي ا يمتن للمزارأ السيطرة علوها وتشمل  ذه العوامل  تتهثر اإلنتاميخ أيضب

 وثخ في الزراعخ. الظروا المويخ والسياسات الحتوميخ والتقنيات الح  
( أن متوسب اإلنتاميخ مقاسخ لالكولو مرام من الناتج لكل  تتار في لوبيا  1ووض  الم ول رقم )

م  2017-2016م إلم الفترة 2005-2001انخفضت ت ريميا خالل السنوات الماضيخ من الفترة 
-2016في الفترة لكل من الحبوب والخضر، أما لالنسلخ إلم اللقول فنالحظ أنها ارتفعت ثم ترامعت 

2017 . 
لالكولو مرام لكل  تتار تعني انخفاض في الناتج لهذه السلعخ األساسيخ   خانخفاض اإلنتاميخ مقاس

التي سيهتي ذتر ا   لطلب نتومخ عوامل م ب الطلب المتوقل لرتفاأ اولالتالي نقص المعروض مل ا
 و  ي إلم زيا ة أسعار ا.  احقا
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 خ لكل  تتار( متوسب اإلنتامي1م ول رقم )
 متوسط اإلنتاجية كيلوجرام/هكتار الفترة 

 الخضر  البقول  الحبوب 

2001-2005 833 1573 17851 

2006-2010 783 1625 16466 

2011-2015 755 1880 14572 

2016-2017 740 1610 14380 

 أع ا  مختلفخ. –تم احتساله من قبل اللاحثون من خالل بيانات المنظمخ العر يخ للتنميخ الزراعيخ   

 األيدن العاملة الصراعسة: 3.1.3
يعتبر نقص األو ي العاملخ أح  األسلاب المهمخ في انخفاض اإلنتاج وارتفاأ أمور ا ولالتالي        

 ول ىىىىىىىىىىىخ لفعل ضغب التكالوت، فتما نالحظ من المىىىىىىىىىىىالمسا مخ في ارتفاأ أسعار المنتمات الزراعو
ألت عامل خالل   98.75املخ الزراعيخ في لوبيا ق  تناقص من ( إن متوسب أع ا  القوى الع2رقم )
م، ولالرغم من تزاو  القوى  2016-2013ألت عامل خالل الفترة من  55م إلم 2004-2001الفترة 

% إلم 5.1معت من العاملخ الكليخ إا أن نسلخ القوى العاملخ الزراعيخ إلم القوى العاملخ الكليخ ق  ترا
 % خالل نفس الفترات.2.28

عن  ع م توفر العمالخ الكافيخ فلن العمال يقومون لالمطاللخ لهمور أعلم و ذا و  ي إلم تضخم  
األمور ولالتالي زيا ة تكالوت اإلنتاج الذي و  ي إلم ما يسمم لضغب التكالوت علم األسعار  

 وي  ي إلم ارتفاأ أسعار الغذاء.
 

 القوى العاملخ الكليخ والزراعيخ في لوبيا  (2م ول رقم )
 متوسط القوى العاملة /ألف نسمة  الفترة 

 الزراعية/الكلية  القوى الزراعية  القوى الكلية 

2001-2004 1935.15 98.75 5.10% 

2005-2008 1799.95 88.38 4.90% 

2009-2012 1972.98 82.38 4.20% 

2013-2016 2413.00 55.00 2.28% 

 أع ا  مختلفخ. –اله من قبل اللاحثون من خالل بيانات المنظمخ العر يخ للتنميخ الزراعيخ تم احتس
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 مساحة األراضي الصراعسة:  4.1.3
(، 6في لوبيا نالحظ أن  ناك انخفاض في نسلخ األراضي المخييخ للزراعخ تما ووض  الشتل )

لمخييخ لزراعخ الحبوب منذ  ولاإلضافخ إلم ذلك  ناك أيضا انخفاض تبور في مساحخ األراضي ا
(، وتلعه أيضا انخفاض في انتاج لوبيا من الحبوب منذ  7حسب ما ووضحه الشتل )2015العام 
طن متري في حون   304440بلغ  2014م، حو  أن انتاج لوبيا من الحبوب في سنخ 2015العام 

 (.8طن متري فقب تما  و موض  لالشتل )  178922م بلغ  2017أنه في سنخ 
ل األراضي الزراعيخ مل مرور الزمن إلم األغراض غور الزراعيخ وقلخ األراضي اليالحخ  إن تحو 

للزراعخ ونقص ميا ر المياه وا  مال ااستثمار في الزراعخ والهمرة إلم الم ن ونقص األو ي العاملخ، 
لغذاء والذي ب وره أ ى سا م في ارتفاأ أسعار ا ي عوامل مميعها سا م في تناقص اإلنتاج الزراعي 

 .ن علم فترة طويلخ الم ىولك

8.69

8.70

8.71

8.72

8.73

8.74

8.75

8.76

8.77

8.78

8.79

(6)ال    

                                                     

 
 المصدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت.  

    https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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  المصدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت. 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 
   صدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت. الم

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 عوامب الولب:   2.3

األمل، يمتن أن تكون  وليخ تنتقل إلم  عوامل الطلب من مهخ أخرى تينت لهنها عوامل طويلخ 
السوق المحلي عن طريل أسعار الوار ات، حو  أن الع و  من الميا ر تتفل لهن ال افل وراء ارتفاأ  
أسعار السلل الغذائيخ عالميا  و الطلب القوي والمتزاو  في ال ول الناميخ نتومخ زيا ة ااستهالك فوها،  

ستقبل لسبب زيا ة ع   الستان والنمو ااقتيا ي السريل والزيا ة والذي من المتوقل أن يستمر في الم
في القوة الشرائيخ وتغور نمب ااستهالك نحو المزي  من اللحوم واألللان ومنتماتها والطلب علم الوقو  

,  2011و) (FAO,2011) و (   (Trostle,2008و (OECD,2008) الحووي في ال ول المتق مخ 
Capehart. et al   )(2014و ,et al Tadesse) 

أن العوامل التي سا مت في ظهور طفرات اارتفاأ الش و  في األسعار   Roache( 2010) وذتر
 العالميخ للغذاء  ي الطلب علم الوقو  الحووي والنمو ااقتيا ي.  

عوامل الطلب التي سا مت في ارتفاأ أسعار الغذاء العالميخ  .Trostle et al (2011) وق  ح   
م لهنها عوامل مشترتخ وطويلخ األمل أ مها زيا ة  2011-2010م والفترة 2008-2002فترة خالل ال

ع   الستان ومتوسب  خل الفر  وتغور نمب ااستهالك نحو الزيا ة في استهالك اللحوم واألللان 
 ومنتماتها.    

  عدد السكا : 1.2.3
يخ حسب النظريخ ااقتيا يخ،  إن العالقخ بون ع   الستان والطلب علم الغذاء  ي عالقخ طر   

ذا تانت الزيا ة في المعروض من الغذاء  فزيا ة أع ا  الستان ت  ي إلم زيا ة الطلب علم الغذاء وا 
أقل من الزيا ة في حمم الطلب فلن ذلك سو  ي إلم ارتفاأ األسعار، وق  شه  ع   الستان في لوبيا  

( حو  تان ع   الستان في سنخ 9شتل )ارتفاعا ملحوظا خالل فترة ال راسخ تما  و واض  لال

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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ألت   678ملوون و  6م لحوالي 2018ألت نسمخ لييل في سنخ  357ملوون و  5م حوالي 2000
تبون أن   لاستخ ام معامل ارتلاط بورسون  اارتلاط بون أسعار الغذاء وع   الستان نسمخ، وعن  قياس

 ت في أسعار الغذاء.% من الزيا ات التي تح   في ع   الستان يقابلها زيا ا79.5

 
 المصدر: *موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت.  

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 ليبسا –** بسانات م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 متوسل دخب الفرد في ليبسا:  2.2.3
العوامل الم ثرة في الطلب، والعالقخ بون حمم ال خل والطلب علم سلعخ ما   يعتبر ال خل من أ م 

تكون عالقخ طر يخ ما ع ا في حالخ السلل الر وئخ، ولاستخ ام متوسب نيوب الفر  من الناتج المحلي 
( أن متوسب نيوب الفر  10ااممالي للتعبور عن متوسب  خل الفر ، وتض  لنا من خالل الشتل )

م ليشه  انخفاضا  2010م وحتم سنخ 2000لمحلي اإلممالي تان متياع ا من سنخ من الناتج ا
م نظراب انخفاض يا رات النفب في تلك السنخ، ورغم ارتفاأ متوسب نيوب  2011تبورا في سنخ 
إا أن ااتماه لع  تلك السنخ تان اتما ا  الطا لسبب انخفاض أسعار النفب  2012الفر  في سنخ 

 ب اإلغالقات المتكررة للنفب. عالميا وتذلك لسب
بىىىون متوسىىىب نيىىىوب الفىىىر  مىىىن النىىىاتج المحلىىىي اإلممىىىالي والىىىرقم القياسىىىي  بورسىىىون  إن معامىىىل ارتلىىىاط

م 2011م إا أنىه ولعى  سىنخ 2010م إلىم 2000% خالل الفترة مىن 64ألسعار الغذاء في لوبيا تان 
ىي ألسىىعار الغتىىان منخفضىىا مىى ا نظىىرا لظهىىور عوامىىل أخىىرى أثىىرت علىىم الىىرقم القياسىى  ىذاء لشتىىىىىىىىىىىىى ل ىىىىىىىىىىىىىى

 أكبر من تهثور متوسب  خل الفر .
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 ank.org/reports.aspx?source=2&country=LBYhttps://databank.worldbاملصدر: *موقع البنك الدولي على شبكة االنترنت.  

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 عر  النقود: 3.2.3
ىبناءب علم نظريخ تميخ النقو  فلن التغور في عرض النقو  ونتج عنه تغو ىر فىي مسىتوى األسعىىىىىىىىىىى ار ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى مىا معىاب ولىذلك وىرى النقو وأو تغور في عرض السلل والخى مات أو تال ىون أن الزيىا ة السريعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى خ ىىىىىىىىىىىىىى
في عرض النقو  ت  ي إلم زيىا ة سىريعخ فىي مسىتوى األسىعار إذا تىان معى ل النمىو فىي عىرض النقىو  

ىىىىىىىىىأكبىر مىىن معىى ل النمىو فىىي عىىرض السىلل والخىى مات، وعنىى  إسىقاط ذلىىك علىىم السىلل الغذائيىىخ ستك ون ىىىىى
ىالزيىىا ة فىىي أسىىعار ا سىىريعخ عنىى  زيىىا ة عىىرض النقىىو  ، نظىىرا لضع ىت مرونىىخ العىىرض فىىي األمىىىىىىىىىىىىىىىى ل ىىىىىىىىىىى

ذا ياحب ذلك ح و  ظروا مويخ غور مناسلخ تى  ي إلىم نقىص المعىروض فىلن أسىعار  القيور، وا 
 السلل الغذائيخ سوا تقفز ألعلم لشتل سريل.  

ى( فىي لوبM1  الضىول )عن  تتلل تطور عرض النقو  ىيا خىالل الفتىىىىىىىىىىىى م 2018م إلىم 2000رة مىن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىمىىل تطىىور أسىىعار الغىىذاء نالحىىظ أن تال مىىا قىى  أخىىذ فىىي ااتمىىاه التيىىاع ي من ىذ العىىىىىىىىىى م 2006ام ىىىىىىىىىىى

تمىا  ىو مالحىظ لشىتل م حون از ا ت ح ة اارتفاأ لع  ذلىك فىي تىال المتغوىرين، و 2014وحتم العام 
بونهمىا الىذي تىان موملىا وقويىا حوى  بلىغ بورسىون (، وي عم ذلىك معامىل ارتلىاط 11واض  في الشتل )

% مىىن الزيىىا ات التىىي حىى ثت فىىي عىىرض النقىىو  قىى  رافقتهىىا زيىىا ات فىىي 92أي أن أكثىىر مىىن  0.926
 .أسعار السلل الغذاء

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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 أعداد مختلفة. –صادية ملصرف ليبيا املركزي املصدر: * النشرة االقت

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 أسعار الصري األجنبي: )دينار لكب دوالر( 4.3.2
"انخفاض قيمخ العملىخ أسعار اليرا ق  تكون أح  عوامل الطلب، ألنه عن  ارتفاأ سعر اليرا إن 

الطلىىب علىىم السىىلل المحليىىخ فتىى  ي  فىىي زيىىا ة تحىى    تىىاليولال أعلىىم، تيىىل  أسىىعار الىىوار ات المحليىىخ" 
إلىىم التضىىخم لسىىبب مىىذب الطلىىب، أو قىى  تكىىون أحىى  عوامىىل العىىرض ألن ارتفىىاأ سىىعر اليىىرا يعنىىي 
ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ ااسىىىىتورا  التىىىىي تمىىىىرر للمسىىىىتهلك ولالتىىىىالي نحيىىىىل علىىىىم تضىىىىخم لسىىىىبب ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ 

 ااستورا .
يىىىخ الناتمىىىخ عىىىن التغوىىرات فىىىي أسىىىعار اليىىرا تىىىهتي عىىىن طريىىىل إن التغوىىرات فىىىي أسىىىعار السىىلل الغذائ

التغورات في أسىعار الىوار ات، فىالوار ات تعتىس تكلفىخ السىلل المسىتور ة لالعملىخ المحليىخ ولالتىالي فهىي 
تتغور بتغور أسعار اليرا، وعمليخ انتقال التغورات في أسعار اليرا إلىم األسىعار المحليىخ إمىا أن 

لتغوىىىرات فىىىي أسىىىعار السىىىلل المسىىىتور ة لالسىىىتهالك الملاشىىىر أو مىىىن خىىىالل تكىىىون ملاشىىىرة مىىىن خىىىالل ا
التغوىىرات فىىي تكلفىىخ وار ات عنايىىر اإلنتىىاج المسىىتخ مخ فىىي إنتىىاج السىىلل، ولمىىا أن لوبيىىا تعتمىى  علىىم 
اسىىىتورا  معظىىىم احتياماتهىىىا مىىىن السىىىلل الغذائيىىىخ، فمىىىن المتوقىىىل أن يتىىىون انتقىىىال التغوىىىرات فىىىي أسىىىعار 

 ملاشر من خالل أسعار الوار ات. اليرا سريل ولشتل 
( نالحىظ أن سىىعر اليىرا الرسىىمي شىله مسىىتقر ولىم يشىىه  تغوىرات ذات أ ميىىخ 12مىن خىالل الشىىتل )

م بونما تانت  ناك زيا ات في أسعار السلل الغذائيخ خالل الفتىرة 2014م وحتم سنخ 2002منذ سنخ 
ار الغىذاء العالميىخ تمىا ذترنىا م نتومىخ ارتفىاأ أسىع2011م حتىم 2010م والفترة 2008م حتم 2006

 % لكامل الفترة.40تان بورسون سالقا، لاإلضافخ إلم أن معامل ارتلاط 
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م عنى ما أيىل  ذلىك 2014م وحتىم سىنخ 2012استمرت أسعار الغذاء المحليخ في اارتفاأ منذ سىنخ 
لظىىىروا اارتفىىىاأ متسىىىارعا ومتزامنىىىا مىىىل ارتفىىىاأ أسىىىعار اليىىىرا فىىىي السىىىوق الموازيىىىخ، حوىىى  تهيىىىهت ا

لظهىىور السىىوق الموازيىىخ و ىى أ سىىعر اليىىرا المىىوازي ولعىىب  ورا مهمىىا فىىي ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء حوىى  
م 2018%، واسىىتمرار ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء المحليىىخ فىىي سىىنخ 93إلىىم  بورسىىون  ويىىل معامىىل ارتلىىاط

فىي  لالرغم من ترامل أسعار اليرا وذلىك ورمىل إلىم أن قىرار فىرض الرسىوم علىم العملىخ اليىعلخ تىم
م و ذا معل أسعار الغذاء تحتاج لعض الوقىت لالسىتمالخ لالنخفىاض فىي 2018الر ل الرالل من سنخ 

 م.  2019سعر اليرا و ذا وتض  من خالل اانخفاض الذي حيل في سنخ 
 

 
 . األسباب واآلثار وسبل املعالجة 2018-2012فترة للم "تحليل ظاهرة التضخم في االقتصاد الليبي 2019املقصبي والفضيل، املصدر: * 

 ليبيا. –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 .أعداد مختلفة –***النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 
 

 االنفاق العام: 5.2.3

اك ( ووضى  أن  نى 13و ثر اانفاق العام لشتل تبور علم الطلب المحلىي علىم الغىذاء، والشىتل رقىم )
بلىغ عن  قياسه لمعامىل ارتلىاط بورسىون ارتلاط بون اإلنفاق العام والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ 

% لكامىل الفتىرة وذلىك لومىو  عوامىل أخىرى أثىرت 34م بونمىا بلىغ 2010إلىم  2000% للفترة من 77
 م.2011في الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ منذ عام 

بىون النفقىات التسىووريخ والىرقم القياسىي ألسىعار المىوا  الغذائيىخ  بورسىون  رتلىاطمىل امعانالحظ أيضىا أن 
%، وقىى  ورمىىل ذلىىك إلىىم أن النفقىىات التسىىووريخ والتىىي تشىىتل فىىي 59أكبىىر حوىى  بلىىغ لكامىىل الفتىىرة تىىان 

 معظمها مرتلات وما في حتمها ت ثر لشتل ملاشر في الطلب علم الغذاء.
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 أعداد مختلفة. –املصدر: النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 

 :نتائخ وتوصسات الدراسة. 4
 من تل ما تق م يمتن تلخيص النتائج ومقترحات العالج في النقاط التاليخ:  
 نتائخ البحث 1.4 

رة الزمنيخ  قامت  ذه ال راسخ لاستعراض تطورات أسعار الغذاء العالميخ والمحليخ أل م السلل للفت 
م، تما قامت بتحلول ويفي للعالقخ التي تر ب التغورات في أسعار الغذاء المحليخ مل 2000-2019

 لعض العوامل المتوقل أن يتون لها  ور في ارتفاأ أسعار الغذاء.

لق  أظهرت ال راسخ أن أسعار الغذاء تتهثر لممموعخ من العوامل المترالطخ والمت اخلخ ولالتالي تم  
ا إلم عوامل عرض وعوامل طلب، وتم الويول إلم النتائج التاليخ ألسلاب تضخم أسعار  تقسيمه
 :المحليخ الغذاء

إن أسعار الغذاء عرضخ للتقللات والي مات الفمائيخ لسبب طبيعخ اإلنتاج الزراعي الذي ومعل  .1
ل المويخ أو من اليعب التحتم في الناتج في األمل القيور، ولالتالي عن  ح و  تغور في األحوا

ح و  توار  طبيعيخ فلن ذلك سو ثر سللا علم الناتج ولالتالي تح   ي مات في العرض تنعتس 
 في يورة ارتفاأ في األسعار نظراب لضعت مرونخ الطلب علم السلل الغذائيخ في األمل القيور. 

   الستان  من أ م عوامل الطلب  و ع   الستان ومتوسب  خل الفر ، وق  أظهرت النتائج أن ع.2
له ارتلاط مومب مل أسعار الغذاء، وفي السنوات األخورة نتومخ ت فل المهامرين غور الشرعوون فلن  
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ع   الستان له تهثور أكبر مما وب و من نتائج ال راسخ وذلك ألن احيائيات الستان لم تشمل  
 المهامرين. 

لناتج المحلي اإلممالي فلم يتن  أما متوسب  خل الفر  والذي تم تمثوله لمتوسب نيوب الفر  من ا.3
م حو  نالحظ استمرار ارتفاأ أسعار الغذاء مل 2011له عالقخ ذات أ ميخ وخايخ لع  سنخ 

التي تم ذتر ا في ال راسخ وتان خرى الطلب األانخفاض متوسب  خل الفر  وذلك لسبب ومو  عوامل 
 أسعار الغذاء من تهثور متوسب  خل الفر . لها تهثور أكبر علم

من العوامل التي يمتن اعتلار ا عوامل طلب أيضا نم  أن سعر اليرا الرسمي لم يتن له تهثور .4
ذو أ ميخ في ارتفاأ أسعار الغذاء، حو  تان شله مستقر مل ارتفاأ أسعار الغذاء ولو لشتل لطيء،  

ه قويا  م لع  ظهور السوق الموازيخ تان سعر اليرا في السوق الموازيخ أثر 2014ولكن منذ العام 
علم أسعار الغذاء ويلت فيه نسلخ التغورات في أسعار الغذاء المياحلخ للتغورات في سعر اليرا 

 %. 93إلم عن  قياسها لمعامل ارتلاط بورسون في السوق الموازيخ 

عرض النقو  لالمفهوم الضول تان له أيضا عالقخ طر يخ علم أسعار الغذاء حو  توافقت .5
عن  قياسها لمعامل ارتلاط  اء مل الزيا ات التي حيلت في عرض النقو  الزيا ات في أسعار الغذ 

ارتلاط معامل %، وتذلك اانفاق العام وخايخ النفقات التسووريخ حو  أن 92حوالي بورسون إلم 
 %. 59بون النفقات التسووريخ والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ بلغ  بورسون  

 :توصسات الدراسة 2. 4
شتلخ ومب أن ننظر أوا للبوئخ التي تنشه منها، فظا رة ارتفاأ أسعار الغذاء  ي ظا رة  لعالج الم

عالميخ ولوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء والعالم أيل  شله متكامل في إطار العولمخ، لذلك ومب 
متعلقخ علم السياسات المتلعخ لعالج المشتلخ أن تراعي تطورات األسواق العالميخ والعوامل ال وليخ ال

 لالعرض والطلب العالمي علم السلل الزراعيخ لاإلضافخ إلم المحليخ.
تما ومب مراعاة سرعخ فاعليخ السياسات المتلعخ،  ل  ي للعالج في األمل القيور أم األمل  

 الطويل، ويمب أا تعول السياسات لعضها اللعض. 
علم السلل الغذائيخ في األمل  إن التغورات في األسعار نتومخ ع م التوازن بون الطلب والعرض  

القيور غاللا ما يتون ناتما عن أسلاب تتعلل لالعوامل المويخ وتغورات المناخ وعوامل تتعلل  
لالسياسات الماليخ والنق يخ والتماريخ، أما التغورات في األمل الطويل فهي غاللا تنتج عن عوامل 

 تان وزيا ة ال خل وتغور نمب ااستهالك. تتعلل لاإلنتاميخ الزراعيخ أو عوامل تتعلل لالنمو الس
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   مستقبلسة  مقترحات 3. 4
 الحلول قصيرة األجب المقترحة:  1.3.4 

التحتم في عرض النقو  نظراب لسرعخ انعتاس الزيا ة في عرض النقو  علم أسعار السلل  .1
 الغذائيخ نتومخ لضعت مرونخ الطلب والعرض للسلل الغذائيخ في األمل القيور. 

اسات نق يخ طارئخ لتع ول سعر اليرا والحفاض علم استقراره في المستقبل  اتلاأ سي .2
 والقضاء علم السوق الموازيخ.

 الحلول المقترحة متوسوة ووويلة األجب:  2.3.4
وضل استراتوميات لشراء الغذاء وعق  اتفاقيات مل ال ول المي رة للغذاء لضمان أسعار  .1

 معت لخ وتفا ي التقللات.
 احتياطي استراتومي لموامهخ الكوار  وي مات اإلنتاج والتمارة الخارميخ. العمل علم بناء  .2
اتلاأ سياسيات تشميل ااستثمار األمنبي الملاشر لنقل الخبرات والتقنيخ الح وثخ وزيا ة تفاءة  .3

 اإلنتاج. 
توفور ميا ر التمويل للتنميخ الزراعيخ واإلنتاج وتق يم اإلعانات الماليخ والما يخ للمستثمرين   .4

 في قطاأ الغذاء والزراعخ.
ااستثمار في البنيخ التحتيخ الزراعيخ مثل استيالح األراضي وانشاء الطرق ووسائل التخزين   .5

 والكهر اء والتسويل.
 توفور التمويل الالزم للمزارعون أثناء األزمات والظروا المويخ غور المناسلخ.  .6
 حيل علوها لعض األفرا   ون عناء. متافحخ الفسا  المالي واإل اري والنقو  الرخييخ التي ي .7
 اا تمام لاللحو  واإلرشا  الزراعي ونشر المعرفخ بون المزارعون. .8
اللح  عن أراض م و ة لالستيالح الزراعي وحمايخ األراضي الزراعيخ الحاليخ من عوامل  .9

 التعريخ وزحت اليحراء.
ام التقنيات الح وثخ في  اللح  عن ميا ر مائيخ م و ة وترشو  استهالك المتوفر منها واستخ   .10

 الري.
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