
 

 اجلداول الزمنية للمحاصيل واإلجراءات املوصى هبا خالل

 يف إقليم أفريقيا 19-كوفيدتفشي  

 2020أبريل/نيسان  12

 الرسائل الرئيسية

حتليل اجلداول الزمنية للمحاصيل إىل ضرورة إجراء تقييم متأّن ملهام اإلنتاج ملعرفة ما إذا كانت هناك اختالالت يشري  •
 على هذا املستوى. 

 املدخالت والبذور يف الوقت املناسب لألنشطة الزراعية الرئيسية. ينبغي بذل اجلهود لكي تصل  •
إىل الروابط السابقة يف سلسلة اإلمدادات واألسواق احمللية  جيب أن تصل احملاصيل األساسية والعالية القيمة احملصودة •

 واحلضرية. 
 فروضة على النقل واخلدمات اللوجستية. ينبغي الرتكيز على مراكز التجميع وتذليل القيود امل •
 ينبغي اختاذ تدابري لدعم مؤسسات التجهيز خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.  •
يتعني على الوزراء تنسيق بروتوكوالت وتدابري السالمة واإلبالغ عن شّدة التحد�ت على صعيد الصحة مبوازاة السعي  •

 إىل احملافظة على عمل النظم الغذائية. 
 

 

 1،2.ارة اجلغرافيةاإلدا من اليوم، فرض العديد من البلدان يف أفريقيا تدابري احلجر لفرتة قصرية أو طويلة على مستوى معّني من اعتبارً 
على من النشاط االقتصادي ويؤثر تدرجيًيا حركة األشخاص واليد العاملة، األمر الذي حيد  تفرض هذه التدابري قيوًدا علىو 

وتدفع  إىل تباطؤ حركة النقل واخلدمات اللوجستية على املستويني الدويل واحمللي. وتؤدي هذه التدابري أيًضا 3النظم الغذائية.
  الصحية االقتصادات إىل االنكماش، ما ينذر إبمكانية نشوء أزمة غذائية وتغذوية. الصدمةهذه 

ويزداد الوضع  .يف األساساالقتصادية سوء األوضاع النظم الصحية و ضعف بتفشي الفريوس  اقرتانوتتفاقم التحد�ت نتيجة 
كون للفقر الشديد واجلوع وسوء التغذية توميكن أن  يف نظم األغذية والزراعة.اهليكلية صعوبة جراء القيود ومواطن الضعف 

 يف العديد من البلدان األفريقية. 19-ثر جائحة كوفيدشبكات األمانة إىل تفاقم أوضعف  احلادين واملزمنني
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 التباطؤت ابلفعل إىل اعتماد جمموعة قياسية من التدابري ملواجهة الكوارث الطبيعية أو حاال يف اإلقليم ويلجأ العديد من البلدان
املواد وتشمل هذه التدابري مراقبة أسعار  .4إىل أقصى حد ممكن لتقليل من حتد�ت انعدام األمن الغذائيبغية ا االقتصادي

ويتم بذل  .يف حاالت أخرى ضبط األسعار وتكوين املخزو�ت الغذائية االسرتاتيجيةكذلك وتقييم املخزون الغذائي، و  الغذائية
أو  ،التجارية وتكاليف النقل املباشرة وغري املباشرة العوائقللتقليل من التحد�ت اللوجستية عن طريق احلد من  حالًيا اجلهود

وأخرياً، تلجأ بعض  وتقوم بلدان أخرى بفرض قيود على التصدير من أجل ضمان توافر األغذية على املستوى احمللي. إلغائها.
  لديها. يف حال توافر املواردماية االجتماعية البلدان إىل توسيع شبكات األمان ونظم احل

 على نظم اإلنتاج ابستخدام اجلداول الزمنية للمحاصيل 19-كوفيدتقييم أثر  

املرتتبة على نظم اجلائحة يف عدد متزايد من بلدان اإلقليم، ابت من الضروري تقييم آاثر  19-كوفيديف ظل استمرار تفشي  
بدء تفشي الفريوس يف مع وميكن ملقارنة اجلداول الزمنية لألنشطة الزراعية  ملواجهتها. اوالتخطيط مبكرً األغذية والزراعة احمللية 

  كل بلد أن تدعم هذا العمل من خالل دراسة التحد�ت على مستوى اإلنتاج.

بكل سلعة ابألنشطة الزراعية اخلاصة  خالهلااليت جيب االضطالع  احلرجةىل الفرتات إاجلداول الزمنية للزرع واحلصاد  شريوت
 موظفي اإلرشادوتساعد اجلداول الزمنية للمحاصيل  .احمللية ملا تقتضيه الظروف الزراعية اإليكولوجية أساسية يف كل بلد، وفًقا

كما أ�ا  املناسب.واملزارعني على اختاذ القرارات املتعّلقة ابألنشطة الزراعية، من احلرث والزرع وصوًال إىل احلصاد، يف الوقت 
للتخطيط اجلداول الزمنية للمحاصيل أساًسا وتوفر  البذور واملدخالت وتوزيعها على املزارعني يف الوقت الصحيح. جتارةتدعم 

االسرتاتيجي يف األوقات العادية وأداة ابلغة األمهية لدعم االستجابة حلاالت الطوارئ وإعادة أتهيل النظم الزراعية خالل 
 ، وبعدها.19-كوفيدلكوارث والطبيعية من قبيل تفشي  الصدمات وا

 الصادرةواملعلومات  19-تفشي كوفيدإطالق أداة جتمع بني املعلومات املتعّلقة ببدء حالًيا على منظمة األغذية والزراعة  وتعمل
شارات األداة نظاًما لإلوتشمل  .5لسلع الغذائية والزراعية األساسية يف أكرب عدد ممكن من البلدانلبشأن أشهر الزرع واحلصاد 

  البلد.كل حمصول و كل الزرع واحلصاد حبسب   أنشطة نظمة بشأناملالضوئية يدل على توصيات 

ويظهر هذا الضوء يف مجيع احلاالت اليت جيب االضطالع فيها  وينصح الضوء األخضر ابلشروع ابلنشاط مع تسريع اخلطى.
وينصح الضوء  العادية. تعن العدد اإلمجايل لألشهر الالزمة إلجنازه يف احلاال بنشاط ما خالل شهر أبريل/نيسان بغض النظر

يتخذ كل بلد تدابري سياساتية وقائية أو محائية الحتواء تفشي حيث األصفر مبراقبة الوضع وتقييمه يف ظل تطور األزمة، 
  .ًناكتسريع اخلطى إذا دعت احلاجة وكان ذلك ممويقرتح الضوء األصفر أيًضا  الفريوس.

تتأثر أن ال مفر من ، اجلائحةتدابري حتد من حركة األشخاص واليد العاملة بسبب  ع قيام عدد متزايد من البلدان ابختاذوم
نظم اإلنتاج وانعدام األمن  صدمة على صعيدالصحية إىل  الصدمة، األمر الذي يؤدي إىل حتول األخرىاألنشطة الزراعية هي 
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تعذر تفقدان احملاصيل اجلاهزة للحصاد وقد قد يؤدي ذلك إىل نشطة الزراعية يف الوقت املناسب، األ تُنجزفإذا مل  الغذائي.
وينطبق ذلك بصورة  مبعىن أخرى، ميكن أن تنهار نظم إنتاج األغذية. ، ما يعّرض توافر األغذية يف املستقبل للخطر.عملية الزرع

العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء  كما هي احلال يفخاصة على البلدان اليت تقوم فيها النظم الزراعية على كثافة العمالة،  
 الكربى.

وهناك عدد كبري من أنشطة الزرع واحلصاد اخلاصة ابلعديد من احملاصيل اليت يوصى بتسريع وتريهتا يف شهر أبريل/نيسان 
في شهري أبريل/نيسان ومايو/أ�ر، يتم زرع حماصيل احلبوب املومسية الرئيسية ف ).1العديد من البلدان األفريقية (اجلدول  يف
ويتم زرع حماصيل احلبوب الثانوية مثل القمح يف مجيع بلدان  والكونغو. ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،بلدان غرب وشرق أفريقيا يف
الشهرين، يتم حصاد حماصيل احلبوب يف مجيع بلدان اجلنوب األفريقي، ويف املناطق اجلنوبية  ويف هذين جلنوب األفريقي.ا

  والوسطى من تنزانيا ويف املناطق الساحلية من كينيا.

 :ما يليوبصورة عامة، يشري اجلدول الزمين للمحاصيل يف البلدان األفريقية إىل 

، اللبيا�ت املبّلغ عنها رمسيً  اوفقً  ؛ ذلك أنه زراعة الكفاف إطار قد ال يتأثر حصاد احملاصيل األساسية أو زرعها يف •
عالوة على ذلك، تشري هيمنة الزراعة األسرية  .6الريفيةالزراعية بعد، ال سيما يف املناطق  19-كوفيديشتد تفشي   مل
تؤثر على  ميكنها أنخلارجية احليازات الصغرية على القطاع يف العديد من البلدان إىل أن قّلة التفاعل مع العوامل ا يف

، يساهم الطابع غري القابل للتلف للمحاصيل األساسية يف حفظها لفرتات أطول وأخريًا .7،8أنشطة الزرع أو احلصاد
 إذا بقيت الروابط بسلسلة اإلمداد غري منتظمة أو معّرضة خلطر شديد.

املعتمدة على العمالة و  القابلة للتلف السريع القيمةوقد ال تكون هذه هي حال احملاصيل الغذائية والنقدية العالية  •
منتجات البستنة  سائرابخلضار والفاكهة و  اصةاخليف املزارع العادية واملومسية  العمالة مهام ُتستكملفقد ال  املستأجرة.

الالزم لالضطالع إىل كثافة الوقت ويتسم ذلك أبمهية خاصة نظًرا  .املفروضة أو قد يلزم أتجيلها يف ظل تدابري احلجر
 ابألنشطة يف هذا القطاع الفرعي.

 بروابط التوريد والتوزيع يف سلسلة القيمة: يف ما يتصلوقد يصعب مواجهة التحد�ت املاثلة أمام اإلنتاج 

وتشري  .غري مضمونأمر  ميع أنواع احملاصيل إىل خمتلف املناطق يف بلد ماجب اخلاصة بذورالدخالت و املإن تسليم  •
ؤخر تسليم األمسدة وغريها من املدخالت تالتجارة العاملية  ت يفختالالاالالواردة من شركات الشحن إىل أن  التقارير

 وحتدق حتد�ت مماثلة ابألغذية املستوردة. .9أصًال بطيئاً يف األوقات العادية يعدوالذي  ،املنتجة خارج اإلقليم
اليت حتتاج إىل عمالة كثيفة يتم توفريها لفرتة قصرية من الوقت،  الطابعالتجارية د احملاصيل يف املزارع اقد ال يتم حص •

وهذا هو  دها، فهي قد ال تصل إىل مرحلة التوزيع يف سلسلة اإلمداد وإىل األسواق احمللية أو احلضرية.اوإذا مت حص
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لية إىل أن بعض البلدان وتشري التقارير األو  .10الوضع السائد ابلفعل يف العديد من البلدان األوروبية منذ بضعة أسابيع
عدم وصوهلا حبالة جّيدة إىل املستهلك إمكانية حماصيل البستنة يف ظل التخّوف من  من وارداتالعلى حظرًا  تفرض

  نتيجة للتأخري (بوتسوا� يف أفريقيا وبواتن يف آسيا).

 اإلجراءات املوصى هبا

إىل مساعدة خارجية  أظهر التقييم أ�ا حباجةالبلدان اليت  جمموعةترد بلدان عديدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ضمن 
من تقرير منظمة األغذية والزراعة عن توقعات احملاصيل  2020على النحو املشار إليه يف إصدار شهر مارس/آذار  لتأمني األغذية
للوحات التصنيف املتكامل ملراحل األمن  اوفقً  12تعاين من أزمة غذائية د بلدان عديدة يف اإلقليم بلدا�ً تعو  .11وحالة األغذية
على اليد العاملة  اتقريبً  األساسية مجيع البلدان والسلعيف ، تعتمد نظم اإلنتاج وأخريًا .2019يف عام  صدرتالغذائي اليت 

 لالضطالع ابألنشطة الزراعية الرئيسية.

ما إذا كانت ستعاين  ملعرفةتقييم أنشطة اإلنتاج  ضرورة توخي احلذر لدىويشري حتليل اجلداول الزمنية للمحاصيل إىل 
املراحل األسواق يف و اإلنتاج  بني روابطعلى مستوى الولكن يبدو من املرجح أن تربز املشاكل  االختالالت يف هذه املرحلة. من

  على السواء. السابقة والالحقة

 جائحةيف األنشطة الزراعية والنظم الغذائية خالل  تاالختالالمن قدر املستطاع ومن الضروري اختاذ تدابري صارمة للتقليل 
 يف اإلقليم. أزمة غذائية أوسع نطاقًا ءجتّنب نشو  بغية 19-كوفيد

موظفو وحيتاج  .تفشي الفريوسجيب رصد أداء األنشطة الزراعية العادية يف اإلقليم وتقييمه بعناية ابلتزامن مع بدء  •
إىل التعاون مع خرباء الصحة وتوفري التوجيهات الصحيحة بشأن القرار القاضي ة واخلرباء يوكاالت الزراعالو  اإلرشاد

وسيحتاج  .حمددة مبا يتماشى مع اجلداول الزمنية للمحاصيل وتريةاألنشطة الزراعية األساسية يف وقت معّني وب تأديةب
ات عرب استخدام مجيع شبكات التعاون يف الوقت املناسب إىل دعم تشاطر املعلومات بشكل فعال وإىل توفري التوجيه

 التواصل املتاحة.
وجيب بذل اجلهود لتأمني وصول املدخالت والبذور يف الوقت املناسب إىل احليازات الصغرية واملزارع األخرى يف اإلقليم  •

إىل شراء املدخالت وتسليمها لوينبغي ختصيص قدر أكرب من املوارد  من أجل االضطالع ابألنشطة الزراعية الرئيسية.
ويف حني ال يزال العرض  .13ولقد أدى تباطؤ النشاط االقتصادي يف العامل إىل تراجع إنتاج األمسدة ملزارعني يف اإلقليم.ا

وإجنازها وأتمني تسليم  املبادالتوالطلب على املدخالت قائمني، يتمثل التحدي يف القيود املفروضة على إجراء 
وضع بروتوكوالت  وهو ما ستطّلبم لعّدة أشهر إن مل يكن أكثر، فريوس حالة ستدو الويفرض تفشي  املدخالت.

 .أنشطة اقتصاديةسالمة األشخاص الذين يؤدون على ضمان يف الوقت نفسه العمل الستئناف النشاط االقتصادي و 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/from-spain-to-germany-farmers-warn-of-fresh-food-shortages
http://www.fao.org/3/ca8032en/ca8032en.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/maps/detail/en/c/877611/


بيا�ت وتشري ال واألمسدة العضوية. األحيائيةوجيب بذل جهود تكميلية لتعزيز استخدام املدخالت البديلة واملبيدات  •
 عن اختاذ خطوات يف هذا االجتاه. أفادتعديدة يف أفريقيا  األغذية والزراعة إىل أن بلدا�ً  اليت مجعتها منظمة

دها إىل مرحلة التوزيع يف سلسلة اإلمداد وإىل األسواق اوجيب أن تصل احملاصيل األساسية العالية القيمة اليت مت حص •
وهناك حاجة إىل إلغاء القيود  داخل البلدان.واألقاليم وجيب إنشاء مراكز اجلمع اليت تغطي املناطق  احمللية واحلضرية.

وسيسمح احلفاظ على  دها إىل وجهتها املقصودة.اعلى اخلدمات اللوجستية والنقل لكي تصل احملاصيل اليت مت حص
يف إقليم يعاين من ضعف القدرة  أشّد فتًكا بكثري بتجّنب وقوع أزمة غذائية اثنوية اجلائحةأداء النظم الغذائية خالل 

 جمموعة منها.تضافر على التعامل مع أي نوع من الصدمات، �هيك عن 
وتنفذ  ، وال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم العاملة يف القطاع.التجهيزوينبغي اختاذ التدابري لدعم شركات  •

التحد�ت املتصلة ابالئتمان من اختاذ تدابري للتخفيف من عبء الضرائب و  ةتبحث يف إمكانيبلدان عدة يف اإلقليم أو 
 .14املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم تواجههاوالسيولة اليت 

غري  ايف املناطق احلضرية إىل اإلفراج عن اليد العاملة النظامية وخصوصً  وقفهاوسيؤدي تباطؤ األنشطة االقتصادية أو  •
 النظامية (غري املاهرة وشبه املاهرة والعالية املهارة) اليت ستحتاج عاجًال أم آجًال إىل تغطية احتياجاهتا األساسية.

 العديد من الشباب إىل قراهم للحد من تكاليف العيش. عاد ،2009-2008يف  املواد الغذائيةوخالل أزمة أسعار 
فقط يف املناطق ذلك أ�ا ستؤثر على األجور احلقيقية ليس  اجلائحةخالل  بد من إيالء االنتباه هلذه اإلمكانية وال

من املتوقع أن تكون اآلاثر املرتتبة على  نولكوسيستفيد املنتجون من ذلك،  يف املناطق الريفية. احلضرية، بل أيًضا
  الفقر واألمن الغذائي وخيمة.

يف تدابري الوقاية لضمان سالمة  بقدر أكربلبلدان أن تستثمر وجيدر اب وإن النظم الصحية يف أفريقيا بدائية ابلفعل. •
على لتطوير بروتوكوالت وتدابري أالوزارات التعاون على مستو�ت فنية  يتعّني علىوس م الغذائي.امجيع العاملني يف النظ

  النظم الغذائية.السالمة واإلبالغ عن خطورة التحد�ت الصحية يف الوقت نفسه الذي حتاول فيه مواصلة العمليات يف
 جبميع الوسائل املتاحة لإلبالغ عن هذه الربوتوكوالت وعن تدابري السالمة. فعالةوجيب تنظيم محالت دعوة واتصال 

 

  

                                                            
، قاعدة بيا�ت السياسات اخلاصة أبدوات حتليل القرارات املتعلقة بسياسات األغذية والزراعة: )2020(منظمة األغذية والزراعة   14
/home/en-action/fapda/fapda-http://www.fao.org/in ،منظمة األغذية والزراعة، روما   

 أسئلة توجيهية لعناية الوزراء:

 ؟التدابري املقرتحة ابالستناد إىل اجلداول الزمنية للمحاصيل ذيتفّعل تنفكيف ميكن للوزارات أن  •
  أن يشكل عوائق أساسية من بني التخزين والوصول إىل األسواق واليد العاملة؟ ونتتوقعما الذي  •

http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/


  19-جائحة كوفيدتوصيات منظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطة الزرع واحلصاد يف البلدان األفريقية خالل  :1اجلدول 

 السلعة البلد

القيمة اإلمجالية 
(القيمة احلالية  *لإلنتاج

مباليني الدوالرات 
 األمريكية)

 اجلدول الزمين للزرع

نصيحة 
منظمة 

األغذية 
والزراعة 
 (الزرع)

 للحصاداجلدول الزمين 

نصيحة 
منظمة 

األغذية 
والزراعة 
 (احلصاد)

اتريخ انتهاء 
 **احلجر

    ديسمرب/كانون األول -يونيو/حزيران   يونيو/حزيران -فرباير/شباط  604 1 الذرة إثيوبيا

    مارس/آذار -مايو/أ�ر   أكتوبر/تشرين األول -فرباير/شباط  793 1 القمح إثيوبيا

 23/04/2020   فرباير/شباط -نوفمرب/تشرين الثاين   سبتمرب/أيلول -مايو/أ�ر  48 الذرة الرفيعة إريرت�

 23/04/2020   أبريل/نيسان ونوفمرب/تشرين الثاين  أغسطس/آب-يناير/كانون الثاين ويوليو/متوز  80 الشعري إريرت�

    مايو/أ�ر -أبريل/نيسان   ديسمرب/كانون األول -األول أكتوبر/تشرين    الذرة إسواتيين

    أكتوبر/تشرين األول -سبتمرب/أيلول   يوليو/متوز -مايو/أ�ر  546 1 الدخن النيجر

    الثايننوفمرب/تشرين  -يوليو/متوز   يوليو/متوز -مايو/أ�ر  876 الفلفل احلار النيجر

   أبريل/نيسان –مارس/آذار   أكتوبر/تشرين األول –سبتمرب/أيلول   الذرة أنغوال

    مارس/آذار -سبتمرب/أيلول   مايو/أ�ر -أبريل/نيسان    الكسافا أوغندا

    نوفمرب/تشرين الثاين -مايو/أ�ر   أغسطس/آب -مارس/آذار  677 1 الكسافا بنن

    نوفمرب/تشرين الثاين -يوليو/متوز   أبريل/نيسان -يناير/كانون الثاين  042 1 اليام بنن

 30/04/2020  يوليو/متوز -مايو/أ�ر   يناير/كانون الثاين -نوفمرب/تشرين الثاين  3 الذرة بوتسوا�

 30/04/2020  يونيو/حزيران -مايو/أ�ر   يناير/كانون الثاين -ديسمرب/كانون األول  13 الذرة الرفيعة بوتسوا�

    أكتوبر/تشرين األول -أغسطس/آب   أغسطس/آب -مايو/أ�ر  467 الذرة بوركينا فاسو

    يونيو/حزيران -مايو/أ�ر   مارس/آذار -فرباير/شباط    الفاصوليا بوروندي

    على مدار السنة  على مدار السنة 558 الكسافا بوروندي

    أكتوبر/تشرين األول -سبتمرب/أيلول   يوليو/متوز -مارس/آذار    الدخن تشاد

    نوفمرب/تشرين الثاين -سبتمرب/أيلول   يوليو/متوز -يونيو/حزيران    الذرة الرفيعة تشاد



نوفمرب/تشرين  –أكتوبر/تشرين األول   يوليو/متوز  –مايو/أ�ر   الدخن توغو
   الثاين

  الذرة توغو
 –أبريل/نيسان وأغسطس/آب  –مارس/آذار 

  سبتمرب/أيلول
سبتمرب/أيلول  –أغسطس/آب 

يناير/كانون  –وديسمرب/كانون األول 
 الثاين

  

 19/04/2020  يوليو/متوز –مايو/أ�ر   يناير/كانون الثاين  –أكتوبر/تشرين األول   الشعري تونس

 19/04/2020  يوليو/متوز –مايو/أ�ر   يناير/كانون الثاين –أكتوبر/تشرين األول   القمح تونس

 14/04/2020  يوليو/متوز -أكتوبر/تشرين األول   أبريل/نيسان -يوليو/متوز  852 1 البطاطس اجلزائر

مجهورية أفريقيا 
ديسمرب/كانون  -أكتوبر/تشرين األول   يونيو/حزيران -مارس/آذار  247 اليام الوسطى

    األول

مجهورية أفريقيا 
    على مدار السنة  سبتمرب/أيلول -أبريل/نيسان  378 الكسافا الوسطى

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
    على مدار السنة  على مدار السنة   الكسافا

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
 الذرة

  

  يونيو/حزيران -نوفمرب/تشرين الثاين   يناير/كانون الثاين -يوليو/متوز 
  

مجهورية تنزانيا 
 املتحدة

  أكتوبر/تشرين األول -فرباير/شباط   على مدار السنة 175 1 الذرة
  

 15/04/2020  يونيو/حزيران –أبريل/نيسان   يناير/كانون الثاين –أكتوبر/تشرين األول   الذرة جنوب أفريقيا

 15/04/2020  يونيو/حزيران -أبريل/نيسان   يناير/كانون الثاين -أكتوبر/تشرين األول   الذرة جنوب أفريقيا

جنوب 
    أغسطس/آب -يوليو/متوز   أبريل/نيسان -مارس/آذار    الذرة السودان

  الذرة رواندا
أكتوبر/تشرين األول  –سبتمرب/أيلول 
فرباير/شباط  –يناير/كانون الثاين   مارس/آذار –وفرباير/شباط 

 19/04/2020  يوليو/متوز –ويونيو/حزيران 



  الذرة الرفيعة رواندا
أكتوبر/تشرين األول  –سبتمرب/أيلول 
فرباير/شباط  –يناير/كانون الثاين   مارس/آذار –وفرباير/شباط 

 19/04/2020  يوليو/متوز –ويونيو/حزيران 

    يونيو/حزيران -يناير/كانون الثاين   ديسمرب/كانون األول -يوليو/متوز  444 الذرة زامبيا

     نوفمرب/تشرين الثاين  ديسمرب/كانون األول 612 الكسافا زامبيا

 12/04/2020  يوليو/متوز -مارس/آذار   ديسمرب/كانون األول -نوفمرب/تشرين الثاين  295 الذرة زمبابوي

 12/04/2020  يونيو/حزيران -مارس/آذار   ديسمرب/كانون األول -نوفمرب/تشرين الثاين  35 فول الصو� زمبابوي

    ديسمرب/كانون األول -أغسطس/آب   أغسطس/آب -مايو/أ�ر  186 األرز السنغال

    ديسمرب/كانون األول -يونيو/حزيران   أغسطس/آب -فرباير/شباط  216 الفول السوداين السنغال

ديسمرب/كانون  -نوفمرب/تشرين الثاين   يوليو/متوز -يونيو/حزيران   الدخن السودان
    األول

     مارس/آذار  نوفمرب/تشرين الثاين   القمح السودان

    فرباير/شباط -سبتمرب/أيلول   أكتوبر/تشرين األول -أبريل/نيسان  863 األرزّ  سرياليون

    طوال العام  طوال العام 937 1 الكسافا سرياليون

  الذرة غابون
أكتوبر/تشرين األول  –سبتمرب/أيلول 

يناير/كانون  –ديسمرب/كانون األول   فرباير/شباط –ويناير/كانون الثاين 
   يونيو/حزيران –الثاين ومايو/أ�ر 

    أكتوبر/تشرين األول  يوليو/متوز -مايو/أ�ر  31 الفول السوداين غامبيا

    أكتوبر/تشرين األول -سبتمرب/أيلول   يوليو/متوز - يونيو/حزيران 20 الدخن غامبيا

 14/04/2020  يناير/كانون الثاين -نوفمرب/تشرين الثاين   أغسطس/آب -أبريل/نيسان  904 الكسافا غا�

 14/04/2020  ديسمرب/كانون األول -يوليو/متوز   مارس/آذار -ديسمرب/كانون األول  902 اليام غا�

    مايو/أ�ر -مارس/آذار   يوليو/متوز -مايو/أ�ر  359 الكسافا غينيا

غينيا 
   مارس/آذار –فرباير/شباط   مارس/آذار –فرباير/شباط  21 الكسافا االستوائية

غينيا 
 االستوائية

البطاطس 
 احللوة

   أغسطس/آب –فرباير/شباط   مارس/آذار –فرباير/شباط  31

   أكتوبر/تشرين األول –سبتمرب/أيلول   يونيو/حزيران –مايو/أ�ر   الذرة غينيا بيساو

    على مدار السنة  على مدار السنة 13 املوز كابو فردي



    على مدار السنة  على مدار السنة 28 الطماطم كابو فردي

    على مدار السنة  سبتمرب/أيلول -أبريل/نيسان  117 1 املوز األفريقي الكامريون

    على مدار السنة  يونيو/حزيران -مارس/آذار  328 1 الكسافا الكامريون

    فرباير/شباط -يوليو/متوز   يوليو/متوز -يناير/كانون الثاين  215 1 اليام كوت ديفوار

  الذرة الكونغو
أكتوبر/تشرين األول  –سبتمرب/أيلول 
يناير/كانون  –ديسمرب/كانون األول   مارس/آذار –وفرباير/شباط 

 20/04/2020  يوليو/متوز –الثاين ويونيو/حزيران 

 20/04/2020  على مدار السنة  نوفمرب/تشرين الثاين -أكتوبر/تشرين األول  545 1 الكسافا الكونغو

 20/04/2020  يونيو/حزيران -مايو/أ�ر   نوفمرب/تشرين الثاين -أكتوبر/تشرين األول    القمح ليبيا

 20/04/2020  يونيو/حزيران -مايو/أ�ر   فرباير/شباط -يناير/كانون الثاين    البطاطس ليبيا

 14/04/2020  يونيو/حزيران -يناير/كانون الثاين   مايو/أ�ر -مارس/آذار    الكسافا ليبري�

 14/04/2020  أكتوبر/تشرين األول -سبتمرب/أيلول   يوليو/متوز -أبريل/نيسان    األرزّ  ليبري�

    يونيو/حزيران -مايو/أ�ر   ديسمرب/كانون األول -أكتوبر/تشرين األول    الذرة ليسوتو

    نوفمرب/تشرين الثاين -أغسطس/آب   يوليو/متوز -يونيو/حزيران  425 الدخن مايل

    ديسمرب/كانون األول -سبتمرب/أيلول   أغسطس/آب -مايو/أ�ر  666 األرزّ  مايل

 12/04/2020  على مدار السنة  على مدار السنة 913 األرزّ  مدغشقر

 12/04/2020  فرباير/شباط -مايو/أ�ر   مايو/أ�ر -سبتمرب/أيلول  354 الكسافا مدغشقر

   نوفمرب/تشرين الثاين  –سبتمرب/أيلول   مايو/ا�ر –أبريل/نيسان  2448 الذرة مصر

   مايو/ا�ر –أبريل/نيسان   ديسمرب/كانون األول 3207 القمح  مصر

 20/04/2020  أغسطس/آب -يونيو/حزيران   ديسمرب/كانون األول -نوفمرب/تشرين الثاين  406 1 القمح املغرب

       ديسمرب/كانون األول -نوفمرب/تشرين الثاين  747 1 الكسافا مالوي

    نوفمرب/تشرين الثاين -أبريل/نيسان   مايو/أ�ر -نوفمرب/تشرين الثاين  762 الذرة مالوي

ديسمرب/كانون  -أكتوبر/تشرين األول   أغسطس/آب -يوليو/متوز    الذرة الرفيعة موريتانيا
    األول

 األرزّ  موريتانيا
  

نوفمرب/تشرين  -أكتوبر/تشرين األول   يوليو/متوز -يونيو/حزيران 
  الثاين

  



يقطني وقرع  موريشيوس
 وكوسة

  أغسطس/آب -يناير/كانون الثاين   أبريل/نيسان -سبتمرب/أيلول  12
  

    يوليو/متوز -يناير/كانون الثاين   مايو/أ�ر -أكتوبر/تشرين األول  410 الذرة موزامبيق

    يونيو/حزيران -فرباير/شباط   أبريل/نيسان -أغسطس/آب  843 1 الكسافا موزامبيق

 10 الذرة �ميبيا
وديسمرب/كانون  سبتمرب/أيلول -يونيو/حزيران 

يوليو/متوز ونوفمرب/تشرين  -أبريل/نيسان   يناير/كانون الثاين -األول 
  ديسمرب/كانون األول -الثاين 

  

 12/04/2020  مايو/أ�ر -نوفمرب/تشرين الثاين   مارس/آذار -فرباير/شباط  423 10 اليام نيجري�

يناير/كانون  -ديسمرب/كانون األول   سبتمرب/أيلول -مارس/آذار  605 6 الكسافا نيجري�
 12/04/2020  الثاين

  2016-2014* املتوسط للفرتة 

 ** ميكن لتدابري احلجر أن تكون على املستويني الوطين أو شبه الوطين تبًعا لكل بلد

 أنشطة الرصد واإلسراع يف حال تقييمها وإذا كان ضرورية. اللون األخضر: أنشطة املتابعة واإلسراع يف حال إدراج شهر أبريل/نيسان يف الزرع أو احلصاد. اللون األصفر:  *

نذار املبكر عن األغذية والزراعة، ونظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية، (فاوستات)، والنظام العاملي لإلعالم واإل ا�ت من قاعدة البيا�ت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعةيجتميع للب املصدر:
 ض ومكافحتهاوشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف منظمة األغذية والزراعة، ووزارة الزراعة األمريكية، واملركز األورويب للوقاية من األمرا


