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 ملخص تنفيذي

ولكن بإيقاع أبطأ من المناطق بسرعة كبيرة في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا ( 19-المستجد )كوفيدفيروس كورونا  مرض ينتشر

 أبريل/ نيسان. 21ألف شخص منذ  40ما يزيد على تأكدت النتائج اإليجابية إلصابة األخرى. ولقد 

مارس/ آذار، فرضت الحكومات  11في  ةعالميجائحة جائحة( 19-)كوفيد المستجد ومنذ إعالن منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا

تقييم طاء وتيرة انتشار المرض. ويسعى هذا الموجز السياساتي إلى في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا سلسلة من التدابير من أجل إب

لزراعة واألمن الغذائي إغالق وتباعد اجتماعي ل( وما يرتبط به من 19-)كوفيد المستجد اآلثار المحتملة الناجمة عن مرض فيروس كورونا

ائي والتغذية مع توجيه اهتمام خاص للشرائح األكثر ُعرضة اقتراحات بتدابير لتخفيف وطأة هذه اآلثار على األمن الغذ تقديمفي المنطقة و

 للتأثر في المجتمعات.

أحدث مرض (. 19-)كوفيد المستجد توجد إمدادات غذائية وافرة في العالم على الرغم من اآلثار المترتبة على مرض فيروس كورونا

وعلى الرغم من هذه إال أنه . األمن الغذائي أثار القلق بشأنالعالم و( اضطراباً في سالسل اإلمداد في 19-)كوفيد المستجد فيروس كورونا

. وبينما تشكل االضطرابات المحلية، الناجمة بشكل بما يناسبها من اإلمداد والتوازنالمخاوف، من المتوقع احتفاظ أسواق الحبوب العالمية 

بعض األسواق، ال يُرجح أن تؤثر مدتها وحجمها المتوقعين على سالسل اإلمداد الغذائي في  في تشغيل كبير عن مشاكل لوجستية، صعوبات

 أسواق الغذاء في العالم، على األقل على المدى المتوسط.

، ولكن تستمر المخاوف بالنسبة في الوقت الحالي اإلمدادات واالحتياطات الغذائية مقبولة في أغلب دول منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا

مستوى في حالة توافر الغذاء في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا في العموم تُعتبر  لنزاعات وعدم االستقرار. للدول المتضررة من ا

على الرغم من اعتماد المنطقة بشكل كبير على واردات الحبوب وبالتالي تكون عُرضة للتأثر باالضطرابات التي  ُمرضي في أغلب الدول

جيدة في العموم، باستثناء دول المغرب العربي حيث  2020الحبوب في عام المحلي من نتاج إلبالنسبة ل تصيب األسواق العالمية. التوقعات

 في الجزائر وتونس. بدرجة أقل أثرت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة فوق معدالتها المتوسطة على إنتاج الحبوب في المغرب و

ل أفريقيا ُعرضة للتأثر بالمخاطر المتعددة المترتبة على مرض فيروس كورونا وعلى الرغم من ذلك، تظل دول الشرق األدنى وشما

( بدرجات متفاوتة. 19-)كوفيدالمستجد وجاء تعرض دول الشرق األدنى وشمال أفريقيا آلثار مرض فيروس كورونا (. 19-)كوفيدالمستجد 

( على صعيد اإلمداد والطلب، قد 19-)كوفيد المستجد كوروناوبينما يمكن ألغلب الدول تحمل الصدمات المبدئية المرتبطة بمرض فيروس 

ي تال اتالعالمي وامتداد فترة االضطراباالقتصادي الحصول عليها من جراء تفاقم الركود توافرها وكبيرة على إنتاج األغذية وتنجم آثار 

كذلك الدول األقل نمواً هي األكثر عُرضة للخطر، بل والعالمية والمحلية. الدول التي تشهد نزاعات أو عدم استقرار و سالسل اإلمدادضرب ت

 .صادرات الغذاء والنفط، وإن كان بدرجة أقلالدول التي تعتمد على 

مليون شخص في حالة أزمة أو أسوأ من ذلك،  28والتي تضم على أراضيها أكثر من في المنطقة الدول التي تشهد نزاعات وعدم استقرار 

 في حالة توقف شريان الحياة للمساعدات الغذائية أو إصابته بخلل.باألخص ربما تهبط إلى مستوى أقل لتصل إلى انعدام األمن الغذائي 

خذت كل دولة في المنطقة خطوات من أجل تخفيف وطأة ألتحديات. لتصدي لعلى ادول الشرق األدنى وشمال أفريقيا لديها قدرات محدودة 

حزم التحفيز االقتصادية، وصناديق الطوارئ في بعض الحاالت لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي تتوسع األثر االقتصادي لألزمة. 

تم إرجاء الضرائب المفروضة على عية الحالية. في قطاعي السياحة والخدمات، أكثر القطاعات المتضررة، وتدعم برامج الحماية االجتما

، ال تمتلك أغلب دول المنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةباستثناء دول قطاع الزراعة وإنشاء تسهيالت ائتمانية جديدة للمزارعين. 

مفاضالت عسيرة بين اإلبقاء على إجراء ر إلى المساحة المالية الالزمة للحفاظ على التدابير التحفيزية على فترات زمنية ممتدة، وربما تضط

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوالحفاظ على االقتصاد على قيد الحياة. قد تعاني حتى دول الحتواء انتشار الفيروس تدابير صحية صارمة 

 امتداد أثره على المنطقة بأسرها.احتمال من انهيار أسعار البترول، مع 

هشاشة أنظمتنا الصحية والغذائية كما أظهرت األزمة مدى الترابط القوي بين أهداف التنمية المستدامة وهي بذلك تقدم  19-ولقد أظهر كوفيد

م فرصة ومبررا قويا لنجري تحوالت في نظم األغذية والصحة تمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن "عقد األمم المتحدة للعمل" يقد

 قيق هذه التحوالت.اإلطار الذي نحتاج لتح
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 االستجابة للتحدي: ست مجاالت للعمل

الغذاء الكافي ومن اتخاذ التدابير على السكان التأكد من حصول جميع ينبغي عليها ، لألزمة الصحيةبينما تستمر الحكومات في إعطاء األولوية 

-جزءاً من خطة عمل األمن الغذائي في ظل كوفيد اإلجراءات التاليةاعتبار مواصلة عمل النظم الغذائية على نحو آمن وفعال. يمكن الالزمة ل

19: 

  اإلمدادات الغذائية العالمية، وذلك من خالل المناصرة في المنتديات استمرار يجب أن تقوم دول المنطقة بدورها في الحفاظ على

 .أسعار األغذية مراقبةوتيسير التدفقات التجارية المالئمة والسياسات الضريبية وتنفيذ الدولية 

  مع تنفيذ التدابير الصحية الغذائية سلسلة القيمةفي مع جميع األطراف الفاعلة والتشاور التأكد من التنسيق المؤسسي ،

إدماج القطاع الخاص  19-كوفيدوتستلزم أزمة  (.19-)كوفيدالمستجد الرامية إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا 

، شاملة ومفهومة ومشتركةالقرارات أن من أجل التأكد من أكثر من أي وقت مضى  ارات العامةوالمجتمع المدني في اتخاذ القر

الغذائي المحلي وتحديد مواطن اإلمداد سلسلة عمل يقومون بدورهم من أجل الحفاظ على استمرار  المعنيةوأن جميع األطراف 

 المشاكل في الوقت المناسب واالستجابة لالحتياجات.

 إلى  تدابير الحماية االجتماعيةالتوسع في  ذين فقدوا وظائفهم والفئات المعرضة للتأثر، بما فيهم المزارعين.حماية أولئك ال

من فقدوا وظائفهم نتيجة اإلغالق، المعرضين للتأثرم أمر حاسم من أجل ضمان االحتياجات األساسية لألفراد أكبر مدى ممكن

 .زمة الصحية بإضافة أزمة في األمن الغذائيتفاقم األوتجنب بما في ذلك العمالة اليومية، 

 .التي تدابير ال( و19-)كوفيدالمستجد إن أزمة مرض فيروس كورونا  دعم صغار المنتجين والشباب في الريف وتعزيز االبتكار

الذين يمثلون فئة قابلة للتأثر وتحتاج  لها تأثير على جميع قطاعات االقتصاد، بما في ذلك صغار المزارعينتم اتخاذها الحتوائها  

يمكن استخدام الرقمنة من أجل تيسير الوصول إلى . إلى المساعدة العاجلة من حيث الوصول إلى األسواق والمدخالت واالئتمان

حديث تحقيق التقدم على صعيد تأسواق المدخالت والمخرجات والدعم المالي. وهكذا، البد من االستفادة من هذه الفرصة في 

الزراعة وتحولها. ويتوفر مجموعة من الخيارات الخاصة باالبتكارات والبد من تطبيقها لدعم صغار المزارعين في ظل أحوال 

الطوارئ وبناء مجتمعات زراعية أكثر قوة وأكثر قدرة على الصمود. يجب أن تغتنم الدول هذه الفرصة من أجل التعجيل 

 بالتحول الرقمي للزراعة.

 المعديةالسمنة ومرض السكري وغيرها من األمراض غير ب فالمصابون. اوبعدهالجائحة الصحية أثناء الغذائية ماط تعزيز األن 

الغذائية أهمية األنماط على ذلك يؤكد (. 19-)كوفيد المستجد لخطر اإلصابة بمرض فيروس كورونا ٌعرضة بدرجة كبيرة

، تتزايد بسبب الجائحة واإلغالق التعليمات الصادرة بالبقاء في المنزلجائحةفي ظل الصحية كخط دفاع أول للوقاية من المرض. 

جميع فئات المجتمع وبالتالي، من الضروري قيام الحكومات بإحاطة تناول الطعام على نحو غير صحي. المخاطر الناتجة عن 

 الصحية والمغذية.الغذائية بأهمية المحافظة على األنماط 

  حاالت إذ يعتمد األشخاص في  األزمة في المنطقة.المتضررين من من أجل حماية األشخاص اإلقليمي دعم العمل الجماعي

. هناك ضرورة أكثر من أي البقاء على قيد الحياةاألزمات على المساعدات اإلنسانية بشكل أساسي في أمور األمن الغذائي وفي 

اآلثار الناجمة عن مرض زاعات، وكذلك لتخفيف حدة وقت مضى للعمل الجماعي ولدعم النظم الصحية في الدول المتأثرة بالن

  ( على األمن الغذائي.19-)كوفيدالمستجد فيروس كورونا 
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 مقدمة

على نحو  –وهو مرض معدي نتج عن فيروس كورونا الُمكتشف مؤخراً  –( 19-)كوفيد المستجد مرض فيروس كورونافاشية انتشرت 

تؤدى و ضخمة ضمن أرواح البشر وصحتهم خسائرحصيلة  لتسجل 2020وحتى أوائل عام  2019منذ أواخر عام في أنحاء العالم، سريع 

فرض القيود على تنقل األفراد االلتزام بالتباعد االجتماعي و. تتضمن تلك التدابير سلسلة من التدابير الحتواء األزمة والحد من وطأتهالى إ

ً اقتصاد العالم كاد إذ والمصانع والتجارة والبنوك، والمطارات والغلق الجزئي للطرق والموانئ   .أن يتوقف تماما

أبريل/ نيسان، كانت جميع بلدان منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا قد سجلت حاالت مؤكدة لإلصابة بمرض فيروس  17اعتباراً من يوم 

 أبريل/ 21في يوم وتأكدت (، وظلت األرقام تتزايد تدريجياً وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من المناطق األخرى. 19-)كوفيد المستجد وناكور

 .شخص ألف 40من  إصابة أكثرنيسان 

مارس/ آذار، فرضت الحكومات  11في  ةعالميجائحة جائحة( 19-)كوفيد المستجد إعالن منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كوروناومنذ 

ل وفي بعض الحاالت اإلغالق الكامل. حيث أغلقت اقيوداً صارمة على حركة األفراد وحظر التجوو بالمنطقة تدابير التباعد االجتماعي 

ً أو كلياً، مما  خسائر  معنى ذلك تكبد. كان عطل الحياة االقتصاديةالمنشآت التجارية والبنوك واألسواق والخدمات العامة والمدارس جزئيا

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ضمن إفالس الشركات، وباألخص إشهار ب اتكبيرة في اإليرادات والوظائف، و تهديد

من إغالق وتباعد به وما يرتبط ( 19-)كوفيدالمستجد المحتملة لمرض فيروس كورونا  التأثيراتتقييم إلى السياسة الحالي ملخص يهدف و

التدابير الالزمة للحد من آثاره على األمن . حيث يشير إلى راعة واألمن الغذائي في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقياعلى الزاجتماعي 

 األكثر قابلية للتأثر.بفئات المجتمع الغذائي والتغذية، مع االهتمام على نحو خاص 

 اآلثار على أسواق الزراعة والغذاء اإلقليمية والوطنية 

المستجد في العالم على الرغم من اآلثار الناجمة عن مرض فيروس كورونا  متوفرةمن الحبوب مدادات اإل

 (19-)كوفيد

. أثار المخاوف بشأن األمن الغذائيوعلى نحو كبير في العالم الغذاء ( إلى اضطراب سالسل 19-)كوفيد المستجد أدى مرض فيروس كورونا

 تضعأسواق الحبوب العالمية. وبينما استمرار اإلمداد والتوازن بشكل سليم في المخاوف، من المتوقع  هذهوعلى الرغم من إال أنه، 

سالسل اإلمداد الغذائي في بعض األسواق، ال يُرجح عمل التحديات أمام  ،الناجمة إلى حد كبير عن مشاكل لوجستية ،االضطرابات المحلية

 .العالمفي وقعين على أسواق الغذاء المت هاوحجم لمدتهاهناك أثر كبير أن يكون 

 1,2زيادة قدرها  نتاج الحبوب في العالمإ سجل، 2019لعام  التقديرات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( على بناءاً 

في المائة(.  2,4مليون طن ) 64,6بمقدار  2018ج العالمي لعام انتبذلك االمتخطيا مليون طن،  2721 سجل في أبريل/ نيسان . ومليون طن

مليون طن من سنة ألخرى. ومن المتوقع أن يصل  36,3مليون طن، بزيادة قدرها 1445في العالم  2019ويصل إنتاج الحبوب الخشنة لعام 

ً ، مسجالً انخفاضمليون طن 512في العالم إلى لمطحون ااإلنتاج التقديري لألرز   2018في المائة فقط عن أعلى إنتاج في عام  0,5 قدره ا

 (.1وثاني أكبر حجم تم تسجيله )الشكل رقم 

النسبة وبالتالي، توجد وفرة في الحبوب المتاحة للتصدير من أجل تلبية الطلب العالمي، وتتوقع الفاو معدالً آمناً لنسبة المخزون لالستخدام ب

، كانت القيمة الوسطية لمؤشر 2رقم الشكل يتضح من وكما أما بالنسبة لألسعار، . 2020م في المائة بنهاية عا 30,7للحبوب يصل إلى 

 /بشهر فبراير( مقارنة في المائة 1,9ر اقدمنقاط )أي ب 3,2، بانخفاض وقدره  2020نقطة في مارس/آذار  164,6أسعار الحبوب قد بلغت 

-، على الرغم من التأثيرات التي تسبب بها كوفيد2019بلغه في آذار/مارس  ، واآلن هو تقريبا عند نفس المستوى الذي كان قد2020شباط 

. إن الوفرة الكبيرة على المستوى العالمي والمترافقة مع توقعات حصاد جيد بالعموم قد حافظ على أسعار القمح مائلة لالنخفاض. إضافة 19

في المائة(  4,3نقاط )أي  7,8بانخفاض قدره  2020آذار/مارس  نقطة في 172,2لذلك، فإن القيمة الوسطية لمؤشر أسعار الغذاء كانت 

. وبالتفكر في هذه 19-شهر فبراير/شباط. هذا االنخفاض الحاد في آذار كان غالبا بسبب تقلص الطلب الذي ترافق مع كوفيدبمقارنة 

 مائلة لالنخفاض. واألوضاع، نالحظ أن أسعار الغذاء عموما إما مستقرة أ
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 (2020)اعتباراً من أبريل/ نيسان  2019/2020 – 2009/2010 العالم إنتاج الحبوب واستخدامها ومخزونها في | 1الشكل رقم 

 

 المصدر: الفاو
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 مؤشر أسعار الغذاء والسلع الغذائية الذي تصدره منظمة األغذية والزراعة )الفاو( | 2الشكل 

 

 الفاو :المصدر

/http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en 

 

ها على الرغم من المقومات اإليجابية إلى حد كبير لسوق الغذاء العالمي، قد يؤثر امتداد عمليات اإلغالق واستمرار االضطرابات التي تشهدو
د المفروضة على الصادرات واالكتناز الذي تمارسه الدول المستوردة على توافر الغذاء والعالم والقيأنحاء في  العالمي لوجستيات النقل

ومن الضروري في هذا الشأن اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من استمرار تدفق سالسل اإلمداد الغذائي بدون مشاكل واستمرار  .وأسعارهالعالمي 
 فتح أسواق التجارة والغذاء.

في أغلب دول منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، متوفرة من األغذية االساسية اإلمدادات واالحتياطيات 

 بالنسبة للدول المتأثرة بالنزاعات وعدم االستقرارولكن تستمر المخاوف 

الحبوب مستويات  مخزونات، حيث تسجل ةالعالمي ياتحالة توافر الغذاء في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا في العموم مع المستوتتماثل 

، وبالتالي تكون ُعرضة للتأثر (2)الشكل رقم  كبيرعلى الرغم من اعتماد المنطقة على واردات الحبوب بشكل وذلك  .مقبولة في أغلب البلدان

 .(4والشكل رقم  3)الشكل رقم  باالضطرابات التي تشهدها األسواق العالمية
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 الحبوب في بعض الدول العربية  استيراد االعتماد على نسب   |3الشكل رقم 

 (2017قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة )السنة المرجعية: المصدر: 

 

 

 

 

  

 

: المقصود من نسبة االعتماد على استيراد الحبوب هو حصة الحبوب المستوردة في االستهالك المحلي. وتُحتسب باستخدام مالحظة

 الصادرات( –التالية: الواردات / )الواردات + اإلنتاج المحلي المعادلة 
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 في دول منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا واردات الغذاء الكلية | 4الشكل رقم 

 المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة

إنتاج الحبوب في أثّر تالتوقعات بين مجموعات الدول ومن دولة إلى أخرى. ففي دول المغرب العربي، تتفاوت بالنظر إلى اإلنتاج المحلي، 

تنتج هذه الدول الثالث الحبوب البعلية المتوسطة. الجفاف ودرجات الحرارة فوق الجزء الغربي من دون اإلقليم )المغرب والجزائر وتونس( ب

الدول الثالث . ولكن من متوسط البالد في المائة 50إلى هو األكثر تأثراً، حيث يتوقع انخفاض إنتاج القمح  المغرباإلنتاج كان  في األغلب. و

 الشحنات. تتوقع وصولأو  ة من مخزون الحبوبمناسبيات لديها مستو

كما توافر المدخالت. عدم وب قد تأثر بالنزاعات إال أن الناتج الزراعي، والعراق، تظل أحوال المحاصيل مواتية من حيث الطقس سوريةفي 

مع وجود إمدادات من  جيدة بالنسبة لتوافر الحبوب خالل األشهر المقبلة في مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم،تبدو التوقعات 

 تلبية الطلب المحلي لعدة أشهر.ليضمن كميات مالئمة من الحبوب لحزيران( )يونيو  / (أيار)مايو المحصول الجديد في 

واتخذت التدابير الالزمة لخفض القابلية للتأثر بالنقص المحتمل  2007/2008لقد تعلمت الدول في العموم من األزمة التي سادت خالل عامي 

 في الغذاء.

ت مزيج من األدوات، منها المنشآت التجارية وسياساباستخدام السياسات اإلنتاج المحلي من القمح  شجعتفي البلدان المتوسطة الدخل، 

الحدود والمشتريات الحكومية وإعانات المدخالت. وتُدار صادرات وواردات القمح في أغلب بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا بواسطة 

      

بلدان المشرق هي األردن، العراق، مصر، لبنان، . جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، موريتانيا، اليمنمنخفضة الدخل هي الالبلدان : مالحظة

بلدان مجلس التعاون الخليجي هي اإلمارات العربية المتحدة، . بلدان المغرب هي المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. الجمهورية العربية السورية، وفلسطين

 . المملكة العربية السعودية، والكويت البحرين، قطر، عمان،
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. وباإلضافة إلى ذلك، يتم التأكد من القدرة على ضبط تدفق ، وكذلك بالنسبة لتسويقه وتخزينهالتجارية التابعة للدولة أو شبه الحكومية الهيئات

عن طريق منح التراخيص وتحديد التعريفات والحصص. وفي تونس على سبيل المثال، ينظم مجلس الحبوب كذلك القمح عبر الحدود 

لقمح والشعير. وتقوم شراء االمناقصات للتجار الدوليين، مع تحديد حجم شحنات الواردات وجودتها، وتحافظ وزارة الزراعة على أسعار 

، الواردات من القمح من خالل مناقصات الدولة التي تنظمها الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموينالحكومة في مصر بضبط 

ً والمشتريات الحكومية للقمح الاألسعار  وبدعم . ولقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً التدابير الالزمة لضمان اإلمدادات الغذائية مزروع محليا

 المختلفة لمدة ستة أشهر على أقل تقدير )اإلطار األول(.  المحلية من البنود

 

 في مصر حماية أسواق الغذاء المحليةالتدابير التي تم اتخاذها  ل :اإلطار األول 

العالمية قصيرة األجل المرتبطة باألزمة اإلمداد المحلية من مخاطر  أسواقهامصر إمدادات غذائية وافرة للمساعدة في حماية لدي 

ضخمة كميات  2020(. وكانت مصر قد استوردت بالفعل منذ أبريل/ نيسان 19-)كوفيد المستجد المتمثلة في مرض فيروس كورونا

مليون طن في عام  1,5)من ح لقمل حديثال العموديالتخزين  من  سعتهاوضاعفت  .، وباألخص من القمحلهذا العاماحتياجاتها لتغطية 

ة من أجل تعزيز توافر الغذاء في يالبيئة المواتية لإلمداد بعدة تدابير حكوموتم دعم هذه (. 2019مليون طن في عام  3إلى  2014

 البالد لعدة أشهر على األقل: 

 ا والحبوب البقولية.استوردت الحكومة كميات ضحمة من األغذية األساسية، ومنها القمح والذرة الصفراء وفول الصوي 

  ومن المتوقع أن يصل اإلنتاج مليون هكتار(  1,38)مليون فدان  3,4تجاوزت المساحة المزروعة بالقمح في مصر هذا الموسم

المحاصيل  حالياً جني يجرى. العام الماضي ومتوسط مدة خمس سنواتمستوى مليون طن على األقل، وهو نفس  9إلى 

تحصل مصانع السكر في الوقت تووالبطاطس والبصل وغيرها من الخضروات. والبرسيم الشعير والفول ، ومنها الشتوية

 .هو ما يؤدي إلى زيادة اإلمدادات المحلية من السكربنجر من المزارعين والالحالي على 

  ناعة لتشمل المنشآت مليار جنيه مصري من أجل تنشيط الص 100توسع البنك المركزي المصري في مبادرته البالغة قيمتها

 الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال األسماك والدواجن والماشية.

شهراً(  11أشهر( والسكر ) 8من السلع االستراتيجية الهامة، ومنها القمح المستورد والمحلي ) اتهذه التدابير في بناء احتياطي تساعد

ضمن سلع شهراً(  6,2شهراً( واللحوم المجمدة ) 11,9دواجن المجدة )شهراً( وال 4,2شهراً( واألرز األبيض ) 6,5وزيت الطعام )

 .أخرى

 

 

في  ألسواق العالميةرتبطة باتُستخدم أدوات متنوعة في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتأكد من توافر الغذاء وخفض المخاطر الم

شهراً من  12مخزون عام من القمح يكفي لمدة احتياطيات كبيرة من الغذاء، قد يصل في بعض الحاالت إلى بدائماً  تحتفظو. وقت األزمات

والحبوب  االستراتيجي مخزون الحتفظ بمزيج من يي ذعلى األردن النفسه  الشيءويسري )الواردات. إلمداد نقطاع المحتمل االأجل تعويض 

ويحتفظ المستوردون في اإلمارات العربية المتحدة بمخزون يكفي  (.أشهر على أقل تقدير 10ة لمدلتلبية االحتياجات على ظهر السفن يكفي 

لمدة ستة أشهر، بينما تُعتبر الدولة بمثابة مركزاً إقليمياً لتجارة األغذية وتضمن حصول البالد في جميع األوقات على المخزون في كل مرة 

كذلك صناعة  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةأسست دول  ستخدام المحلي عند الضرورة.الغذائي الضخم الذي يمكن إعادة توجيهه إلى اال

التي تتطلب مخزونات متداولة والتي يمكن استخدامها كمخزون احتياطي عند انقطاع اإلمدادات. على سبيل المثال، في عام  تحضير األغذية

مليون دوالر أمريكي، بينما تخطت  521الخضروات حوالي بذور وات ، سجلت صادرات اإلمارات العربية المتحدة من بذور الحيوان2017

 مليون دوالر أمريكي في العام نفسه. 480البذور الزيتية وارداتها من 
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محدودة ، كذلك بالتوسع في المخزونات الغذائية بخالف الحبوب موارد طبيعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تمتلك  دول توسعت

ً الفواكه والخضروكفي ستة واألغذية األساسية. إذ تسعى إلى التأكد من وجود مخزون ي ات واللحوم ومنتجات األلبان أشهر، ليشمل أيضا

من الفواكه  من أجل التوسع في اإلنتاج المحلي القيام بالمستطاعواألسماك، واستثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الالزمة لذلك، مع 

 . مؤخراً الثمار العنبيةحيث كانت هذه الدول تهتم بالطماطم والفلفل والباذنجان ووالخضروات، باألساس من خالل الزراعة المراقبة بيئياً. 

سعار(. وبالنسبة لبقية التدابير الرامية إلى توافر الغذاء، نذكر منها تنويع عقود الواردات الغذائية والعقود االختيارية )للتصدي لمخاطر األ

دول منها روسيا من المستورد  مصدر القمح أن 2018تى عام حو 2013ويشير استعراض لمناقصات القمح في مصر خالل الفترة من عام 

وتلجأ الهيئات شبه الحكومية إلى العقود االختيارية على نطاق  وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين.

 واسع حالياً في اإلقليم للحد من مخاطر األسعار في الجزائر ومصر واألردن والسعودية وتونس.

 .في البلداناالستقرار السياسي والمالي  ياتي للقابلية للتأثر في المنطقة بمستويرتبط المصدر الرئيسو

الدولية، وتم األسواق في تعقيد عملية شراء الحبوب في المستمرة األزمة المالية تسببت  بالطلب،مقارنة حدي في لبنان، حيث إنتاج الحبوب 

 استخدام ربط أسعار الصرف.للتجار وضع ترتيب خاص يسمح 

من بين البلدان العشرة األولى التي تعاني من أزمات وهي معرضة للخطر بشكل  - والسودان واليمن سورية - وتصنف ثالث دول في المنطقة

 خاص )اإلطار الثاني(.

بسبب الصراع الدائر في البالد منذ سنوات عديدة،  -التي تتعرض بالفعل للعراقيل من جراء األحوال الطبيعية  –الزراعة أُرهقت في اليمن، 
نسبة تحمى سلسلة اإلمدادات اإلنسانية التي حول كيفية تأثير اإلغالق على ( 19-)كوفيد المستجد لمرض فيروس كورونا يدور األثر األهم

 ً المتعلقة بالمناخ واآلفات التي تصيب المحاصيل، . وتتصارع الدولة مع اآلثار المشتركة للنزاع والصدمات كبيرة من السكان من التضور جوعا
 بما في ذلك دودة الحشد الخريفية والجراد الصحراوي.

خن هذا العام إلى صفر، مما ينذر من الذرة الرفيعة والدُ المخزون كما أن حالة األمن الغذائي في السودان ضعيف. ومن المتوقع وصول 
إلى واردات من القمح مليوني طن، بينما يُرجح تأثر دخل الصادرات من الثروة الحيوانية بالتحول بسهولة إلى عجز. تتجاوز متطلبات ال

في السودان الحكومة السعودية. وقد تصل الخسارة  وضعتهاالحجاج نتيجة اإلجراءات التي  خفض أعدادالمملكة العربية السعودية سلباً بسبب 
أسعار النفط من شأنه خفض عائدات  كما أن تراجعمليون دوالر أمريكي.  300أو  2019الصادرات في عام  حجمفي المائة من  50إلى 

الجراد الصحراوي  مشكلة وضعاً معقداً من جراء كذلكتواجه الدولة ومليون دوالر أمريكي.  400في المائة أو  80صادرات النفط بنسبة 

 المحاصيل والمراعي.كل من رة في كبي ئرسبب بالتالي في خساتوقد ي 2019الذي زاد بشكل كبير منذ نهاية عام 
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 زيادة المخاطر بالنسبة للبلدان المتضررة من النزاعات  :اإلطار الثاني 

معظم فترة ما  بعد الحرب العالمية  الثانية. وتعد المنطقة موطناً لسبعة  العالم خاللأكثر من بقية  ةشهدت المنطقة العربية نزاعات متكرر

وليبيا  واليمن   سورية)العراق  و  العالمية الثانيةالحرب  بالنزاعات منذ رتبطةالم الحالية من أكبر حاالت الطوارئ اإلنسانية والنزوح

. 1آخربوشمال إفريقيا من النزاعات  بشكل أو   األدنىوالسودان  والصومال  وفلسطين(، مع تضرر أكثر من ثلث دول منطقة  الشرق 

 سوريةبشأن أزمة الغذاء، توجد في المنطقة اآلن  ثالث من أسوأ ثماني أزمات غذائية  )اليمن  و 2019لعام وفقًا للتقرير العالمي و

مليون(  15,9أكثر من نصف  سكانه )حيث في العالم ،   طوارئ إنسانية، ظل اليمن أسوأ حالة 2019السودان(. وبحلول نهاية عام و

 تسعلقد دفع النزاع السوري الذي دام وفي المرحلة الثالثة  من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي  )مرحلة األزمة( أو أعلى. 

مليون  5,9لسوريين إلى انعدام األمن الغذائي وتسبب في نزوح واسع النطاق عبر المنطقة. وال يزال في السودان سنوات الماليين من ا

تواجه اإلنسانية. وباإلضافة إلى هذه البلدان الثالثة، تواجه بلدان أخرى عديدة في المنطقة   ماسة للغذاء والمساعداتشخص في حاجة 

 ات الناجمة عن النزاع  )بما في ذلك ليبيا والعراق وفلسطين ولبنان واألردن(.نزاعات أو تتعافى من آثار األزمال

، حيث يزيد بالفعل عدد األشخاص في الدول النعدام األمن الغذائي في المنطقة انالرئيسي انالمحرك نت النزاعات وعدم االستقرار هماكا

وربما يهبطون إلى مستوى انعدام األمن الغذائي في حالة قطع خط . 2مليون شخص في حالة أزمة أو أسوأ 28المتأثرة بالنزاعات عن 

( إلى تفاقم 19-)كوفيد المستجد مرض فيروس كورونا جائحةومن المتوقع أن يؤدي انتشار المساعدات الغذائية عنهم أو انقطاعها. 

ظمة إنتاج الغذاء وحيث توجد المؤسسات الضعيفة. المتأثرة بالنزاعات حيث تعطلت أن الدولاألخطار والقابلية للتأثر الموجودة مسبقًا في 

والقيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية واإلمدادات والخدمات  المحلية،ومن المتوقع أن يؤدي تعطيل سالسل القيمة 

يش والدخل. من المرجح األساسية إلنتاج الغذاء إلى الحد من إمكانية حصول المجتمعات المحلية الضعيفة على الغذاء وسبل كسب الع

وغير ذلك من اآلليات صحية الغير عادات األكل لى إ واللجوءأن يلجأ السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي إلى المديونية 

باإلضافة إلى أن األشخاص في حالة األزمات يحصلون على المياه والصرف الصحي والصحة بقدر أقل،  السلبية  للتكيف مع األوضاع.

 وضاع الصحية الكامنة. ويكونون أكثر ُعرضة لأل

ومنع  عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائيتفاقم البلدان المتأثرة بالنزاعات  في منع  الرئيسية فيويتمثل أحد األهداف 

انعدام األمن الغذائي إلى مستويات المجاعة )المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(. وللقيام بذلك، تدهور 

يجب إعطاء األولوية لتوفير المساعدة اإلنسانية، وتوسيع نطاق شبكات األمان، وتوفير مدخالت اإلنتاج لدعم األمن الغذائي لألسر 

 لمساعدات االنسانية بشكل متسق وآمن.حصول المجتمعات المحتاجة على افالة وك المعيشية

 

 

ال تزال لدى دول منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا القابلية للتأثر بالمخاطر المتعددة الناجمة عن مرض 

 (19-)كوفيدالمستجد فيروس كورونا 

 االنتقال إلى الزراعة واألمن الغذائي اتآلي

األنظمة اللوجستية القومية والدولية، والتجارة و التحضيرإلى  من اإلمداد األساسي، بأكملهعلى النظام الغذائي  19-كوفيدتؤثر جائحة جائحة

والنهائي. كما أنه يؤثر على أسواق عناصر اإلنتاج، أي األيدي العاملة ورأس المال، والمدخالت الوسيطة لإلنتاج. وصوالً إلى الطلب الوسيط 

في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا، تقوم وتنتقل األزمة بشكل مباشر وغير مباشر إلى الغذاء والزراعة من خالل قنوات مختلفة. وقد 

 التجارة والسياحة وسوق الطاقة بدور هام.

                                                           
ات النزاعات االستعراض اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا: بناء القدرة على الصمود لألمن الغذائي والتغذية في أوق 1

 2017 -الفاو  –واألزمات 
 مجاعة )المرحلة الخامسة(. بناًء على التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي: األزمة )المرحلة الثالثة( واألسوأ هي درجات ال 2

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/ 
 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
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أن هذه مما يعنى  ،ةيالزراع تالصادراساهم وتتعتمد العديد من دول المنطقة على الزراعة كجزء كبير من عائدات صادراتها.  :التجارة

لسلع تواجه الدول المصدرة ل، يمكن أن وفي المقابلن األسواق الزراعية العالمية. ناشئة عصدمات الجميع الالدول معرضة بشكل خاص ل

غير الزراعية إلى وضعاً يمكن أن تؤدي فيه العائدات المتضائلة من صادرات المنتجات  صافية للمواد الغذائيةولكنها مستوردة األساسية 

 على شراء ما يكفي من الغذاء في األسواق الدولية. اإضعاف قدرته

ع تشير التوقعات االقتصادية العالمية إلى انخفاض حاد في النشاط االقتصادي العام، والذي بدوره يشكل عامالً يؤثر على ميزان أسعار السل

ً  الدولية لمنتجات الزراعية من أسعار الواردات المنخفضة، مما المستورد الصافي ليستفيد . من خالل انخفاض الطلب على االستيراد عالميا

عامل األقل أن تكون أسعار الواردات تستطيع يخفف من حدة التقلص المحتمل في القوة الشرائية التي قد تنشأ عن الركود االقتصادي الداخلي. 

إال  الدخل والمستوردة للمواد الغذائية، مما يسمح لها باستيراد األغذية بأسعار أقل.استقرار تلقائي لألمن الغذائي في الدول النامية المنخفضة 

 أن تقلبات أسعار الصرف قد تؤثر على كل من كمية األغذية المتاحة للمستهلك المحلي وأسعارها.

إلى تهاوي األسفار  2020( منذ منتصف شهر مارس/ آذار 19-)كوفيد المستجد أدى اإلغالق المرتبط بمرض فيروس كورونا: السياحة

أدى الحظر المفروض على السفر في العديد من الدول، واإلغالق المؤقت لألنشطة التجارية وقد حول العالم، بما في ذلك معظم دول المنطقة. 

ويُترجم توقف فوري للسياحة،  كان معنى ذلك. وإلى توقف شبه كامل للسفر من وإلى دول منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقياالمرتبطة به 

الحكومات  التي فرضتهالسياحة. تأثرت أيضاً السياحة المحلية باإلغالق  لمجاللحجوزات وشلل كامل لإلغاء  إلىعدم التيقن بشأن فترة اإلغالق 

 .اإلقليميحة على األمن الغذائي في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا. يقدم اإلطار الثالث تحليالً لتأثير انخفاض السيا

 

 على النظم الغذائية في بعض دول الشرق األدنى وشمال إفريقيا والتبعاتالتأثير على السياحة  :اإلطار الثالث 

ً تباطؤ حركة السياحة  يكونسوف  دول منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا التي تعتمد على السياحة في الدخل والعمالة  في ملموسا

النمو لم تتعاف تماماً حتى اآلن لتصل إلى مستويات  2011عام  فيالربيع العربي شهدت . فالدول التي ةاألجنبيالعمالت وإيرادات 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  14و 19و 11السياحة  ، سجلت2018ه في عام . إال أن2011السائدة قبل عام االقتصادي 

في المائة في لبنان واألردن في المشرق العربي. ويتأثر القطاع  20، و2018كل من مصر والمغرب وتونس على التوالي في عام 

ة التي تُستهلك عادة في الفنادق الغذائي الزراعي في تلك الدول بطريقتين: األولى من خالل صدمة الطلب على المنتجات الغذائي

والمطاعم وغيرها من األماكن السياحية، وهي صدمة ملحوظة بالفعل على نطاق واسع وتتناسب مع التدابير التي اتخذتها دول الشرق 

السياحة بعد ذلك.  األمر. ومدة استمرار تلك التدابير غير مؤكدة، وكذلك المدة التي يتطلبها إحياء حركة الحتواءاألدنى وشمال أفريقيا 

قطاع، والثانية تتعلق باآلثار المترتبة على الدخل والعمالة بالنسبة للعاملين في قطاع السياحة أو المرتبطين على نحو كبير بالعاملين في ال

العيش العالمي. حيث سيؤدي فقدان الوظائف وسبل كسب  االقتصادفي ركود ما يترتب عليها من والجائحة نفسها جائحةوذلك بسبب 

األطعمة الكافية والمغذية للخطر  ومن المتوقع ان يؤدى ذلك الى تعريض الحصول على إلى دفع أعداد كبيرة من األسر إلى الفقر. 

 مليون وظيفة. 2,5 السياحة ولئك الذين يعتمدون على هذا القطاع. في مصر وحدها يوفر قطاعأل

 

انخفضت بشكل حاد أسعار النفط الخام. في حين أن مدى ، 19-الطلب بسبب كوفيدضعف النشاط االقتصادي وانخفاض وسط : أسواق الطاقة

المحتملة مازالت غير معروفة، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض النمو وكذلك انخفاض حركة السلع واألشخاص  االقتصاديةوعمق التقلصات 

 .في المنطقةات مختلفة على األسواق الزراعية والغذائية سيكون ألسعار الطاقة المنخفضة تأثيروإلى خسائر فادحة في أسعار الطاقة. 

من ومن ناحية الناتج الزراعي، يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى خفض كميات المواد الخام الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. 

إال ، مثل قصب السكر والذرة، أوضح انخفاض في الطلب وأشد ضغط على هبوط األسعار. المعتادةالمواد الخام منتجات المرجح أن تشهد 

 ذرة.لل صاف بشكل عام، حيث أنها مستورددول المنطقة وف يجلب الفائدة لس أن ذلك

األكثر كثافة لمال من ناحية المدخالت الزراعية، تترجم تكاليف الطاقة المنخفضة إلى تكاليف إنتاج مخفضة، خاصة في الزراعة ذات رأس ا

نخفاض تكاليف الطاقة جميع أشكال الميكنة، بما في ذلك الطاقة الالزمة لحرث الحقول، والري والنقل. ال. وتشمل اآلثار المباشرة في المنطقة

اء. وتعمل تكاليف اآلثار غير المباشرة انخفاض تكاليف مدخالت الطاقة الكثيفة االستخدام مثل األسمدة والمبيدات الحشرية والكهربتشمل و

 بشكل عام. 19-كوفيدلجائحة جائحةالمدخالت المنخفضة هذه كعامل تثبيت تلقائي لدخل المزرعة وتخفيف اآلثار المباشرة 
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)في األغلب دول  واقتصادها النفط في المنطقةتصدير الدول المعتمدة على خل الطاقة على د أسعار، يؤثر انخفاض وعلى الجانب السلبي

الحتمية للعاملين عبر البحار في دول مجلس التعاون لدول الخليج  العودةوسوف تكون  والجزائر وليبيا(. التعاون لدول الخليج العربيةمجلس 

 العربية بمثابة ضربة مزدوجة للعديد من االقتصادات في المنطقة. ومن المتوقع انخفاض التحويالت المالية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال

في المائة في عام  2,6، بعد أن شهدت زيادة مقدارها 2020مليار دوالر أمريكي في عام  47في المائة، لتصل إلى  19,6بنسبة  أفريقيا

. ويرجع الهبوط المتوقع إلى التراجع العالمي وكذلك اآلثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج 2019

تأثير ذلك قوياً على االقتصادات وعلى األمن الغذائي في المنطقة من خالل تأثيره على العمل والتحويالت المالية وتدفق وربما يكون العربية. 

 والمعونات. االستثمارات

 صدمات على صعيد اإلمداد

( من خالل تأثير القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس 19-)كوفيدالمستجد ينتقل التعرض للمخاطر المرتبطة بمرض فيروس كورونا 

أسواق التصدير. قد تختلف كثافة استخدام كل عامل من وعلى أسواق عناصر اإلنتاج )المدخالت الوسيطة ورأس المال الثابت والعمالة( 

يف المدخالت. يمكن أن تحدث هذه التغييرات من عوامل اإلنتاج اختالفاً كبيراً عبر النظم الزراعية وتعرض المزارعين للتغيرات في تكال

(، بما في ذلك االضطرابات في أنظمة النقل، أو الموانئ أو 19-)كوفيدالمستجد خالل العديد من العوامل ذات الصلة بمرض فيروس كورونا 

انخفاض تكاليف رأس المال أو  وأالفائدة ارتفاع أسعار  وأنقص االئتمان من خالل الطرق المسدودة، أو التأخر في التخليص الجمركي، وأيضاً 

 أسعار الصرف، مما قد يجعل المدخالت باهظة الثمن.

ال يعتمد اإلنتاج الزراعي على المدخالت الوسيطة )البذور واألسمدة والمبيدات( فقط، بل يعتمد أيضاً على رأس المال الثابت مثل  المدخالت:

ة التوريد فقط على توافر المدخالت الوسيطة، ولكن أيضاً على تعطيل الحصول على عوامل قد ال يؤثر انقطاع سلسلو"المباني" واآلالت. 

ومرافق التخزين. عادة، ال تؤدي  التحضيراإلنتاج الثابتة، مثل قطع الغيار لآلالت أو االستبداالت الالزمة للحفاظ على المباني مثل مصانع 

، فقد يؤدي نقص قطع الغيار أو االستثمارات البديلة إلى جائحةال انتشار استمرومع ذلك، إذا  اإلنتاج؛هذه المدخالت إلى انخفاض فوري في 

 تباطؤ نمو اإلنتاج على المدى المتوسط.

يستخدم هذا النوع من و. كما هو الحال في معظم الدول ذات الدخل المنخفض؛ الحيازات الصغيرةتعتمد الزراعة في المنطقة على  :ةلاالعم

صصاً أعلى من العمالة لإلنتاج األولي، مما يجعلها أكثر عرضة الختالالت مباشرة في اإلمداد باليد العاملة، بما في ذلك القوة الزراعة ح

الفاكهة  إنتاج العاملة في المزارع. وينطبق الشيء نفسه بشكل عام على اإلنتاج الكثيف العمالة. توضح أمثلة من دول أخرى أن

المستجد ومنتجات األلبان قد تأثرت بالفعل بشكل سلبي بنقص العمالة الناجم عن مرض فيروس كورونا والخضروات وكذلك اللحوم 

(. قد يكون سبب حاالت العجز هذه االضطرابات التي أصابت اإلمداد باليد العاملة المحلية، وكذلك نقص العمال الموسميين 19-)كوفيد

 والمهاجرين.

قد يتسبب الطلب وتتعرض النظم الغذائية أيضاً إلى اضطرابات في التجارة العالمية وسالسل اإلمدادات الغذائية الدولية.  الصادرات الزراعية:

القابلة للتلف. قد القيمة والمرتفعة لمنتجات ا التي تصدرفي إلحاق الضرر بالدول واالضطرابات اللوجستية المتقلب من الشركاء التجاريين 

، تشكل 5نطقة مخاطر محددة تتعلق بمالمح تصدير واستيراد المنتجات الغذائية الزراعية. كما هو مبين في الشكل رقم تواجه بعض دول الم

في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لست دول. باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أن جميع الدول  20الصادرات الغذائية أكثر من 

 ، وفي بعض الحاالت ضخمة،تصدر كميات مختلفة؛ وهي فية، تتكون وارداتها في األغلب من السلع األساسيةمستوردة للمنتجات الغذائية الصا

سلع من مجرد عدد قليل من المن المنتجات المرتفعة القيمة، مثل الفواكه والخضروات واألسماك واللحوم. تأتي الصادرات في معظم الحاالت 

 اعتُبرتانيا واألردن ومصر وتونس. وهذا يعني التعرض لتقلبات الطلب من الشركاء التجاريين إذا في المغرب وموريت، مثلما يحدث الزراعية

 ً في األيدي العاملة ، ولو مؤقتاً، هذه الصادرات غير ضرورية. وهذا يعني أيضاً التعرض لمخاطر على صعيد اإلمداد إذا واجهت الدول نقصا

. واالعتماد على مثل هذه سلع كثيفة العمالةها كلها (، حيث أن19-)كوفيد المستجد روناكأثر مباشر للتدابير المرتبطة بمرض فيروس كو

 اللوجستية.للمشاكل لتعرض لالضطرابات في سالسل اإلمداد نظراً حدة ايزيد من  قابلة للتلف بشكل كبيرالصادرات ال
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 في بعض الدول العربية واردات الغذاء الكليةالسلع ومن صادرات كحصص  الغذائيةالزراعية والصادرات  | 5الشكل رقم 

. (2016 - 2014لبنك الدولي )متوسط الفترة لمؤشرات التنمية العالمية صياغة المؤلف استناداً إلى قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة والمصدر: 

 ملحوظة: ال تشتمل البيانات على األسماك.

 صدمات على صعيد الطلب

اللحوم ومنتجات األلبان. على الطلب على األغذية األساسية، مثل الحبوب، غالباً ما يكون أقل مرونة من الطلب على الفواكه والخضروات أو 

 لذلك قد ال تؤدي صدمة الدخل المحتملة بالضرورة إلى انخفاض استهالك السعرات الحرارية اإلجمالية، بل إلى تدهور نوعية النمط الغذائي.

ثابتة من السعرات الحرارية، وبسبب ضآلة ميزانية الغذاء، يتحولون من األطعمة حصة  الحرص على تناولن يالمستهلك بعض يحاول فقد

األكثر تكلفة والمغذية، مثل الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات األلبان، إلى األغذية األساسية األرخص مثل الحبوب أو السكر أو 

أما المستهلكون األفقر، ونظراً لضعف دخلهم، سوف يحافظون على مستوى  السعرات الحرارية الثابتة التي يتناولونها  الجذريات والدرنيات.

 أو يقللونه مع ما يجره ذلك عليهم من اإلصابة بسوء التغذية.

وة العامل الرئيسي النخفاض الطلب هو التباطؤ الممتد في النمو االقتصادي العام، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. كما تنجم الق

 14و 19و 15حوالي فقدان السياحة، مما يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في مجال الخدمات وقطاع الشرائية المنخفضة عن فقدان الدخل في 

، كما في المائة في لبنان واألردن 20؛ و 2018ئة من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر والمغرب وتونس، على التوالي، في عام في الما

 ً صناعة السياحة مع الصدمة األولى ل جاءتوفرص عمل هائلة في العديد من القطاعات األخرى. يوفر قطاع السياحة كما أن . ذكرنا آنفا

 .على حد سواء والخدمات السياحية التي تولد الثروة وفرص العمل اإللغاء الهائل للرحالت

( على صغار المنتجين من حيث الدخول إلى السوق واالئتمان 19-)كوفيد المستجد مرض فيروس كورونا األثر الناجم عن حجملم يتم بعد تقييم 

التقليدية( في بعض دول أو ) الريفية غير الرسميةوالعمل. ومع ذلك، وعلى عكس كبار المنتجين، من المحتمل أن يؤدي إغالق األسواق 

الدخل والنفاذ إلى األسواق بالنسبة للعديد من  (، إلى فقدان19-)كوفيد المستجد المنطقة كإجراء وقائي للحد من انتشار مرض فيروس كورونا

. يفتقر بعض هؤالء المزارعين إلى الوصول إلى قنوات السوق الرسمية. وبالمثل، يوجد هناك صغار المزارعين الذين اعتادوا بيع منتجاتهم

ً كمنفذ لصغار المنتجين كما أنه  مصدر للوظائف وسبل كسب العيش قطاع غذائي غير رسمي في المراكز الحضرية ويلعب دوراً حيويا
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والغذاء لألسر ذات الدخل المنخفض. على هذا النحو، قد يكون هناك ضرورة للمدن لمشاركة منظمات وشبكات قطاع األغذية غير الرسمية 

 ناس.تمكنها من تكيُف أعمالها ودورها في إطعام السوف في تحديد التدابير التي  الهامة في الحكومةوالمجتمعات والوزارات 

موسميين  كثيرين منهمعلى الغذاء ، عدد كبير من العمال في المنطقة ( على حصول 19-)كوفيدالمستجد قد يؤثر مرض فيروس كورونا 

شراء السلع  وتقللفي القطاع غير الرسمي مخاطر اإلغالق أو اإلفالس التي ترفع معدالت البطالة األعمال االقتصادية . تواجه نوغير رسميي

 إلى فقدان الدخل وإمكانية الوصول إلى األسواق للعديد من صغار المزارعين. إغالق األسواق الريفية الشعبيةيؤدي واالستهالك. والخدمات 

 االستنتاج

(. وفي حين 19-)كوفيد المستجد دول منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا على نحو متفاوت لتأثير مرض فيروس كوروناجميع تعرضت 

(، قد يؤدي ذلك 19-)كوفيدالمستجد تتحمل معظم الدول الصدمات األولية على صعيد العرض واإلمداد المرتبطة بمرض فيروس كورونا 

في سلسلة اإلمداد العالمية والمحلية وآثار خطيرة من حيث الحصول على الغذاء. إن الدول ممتدة إلى زيادة الركود العالمي وإلى اضطرابات 

ء أو النفط تي تشهد نزاعات أو عدم استقرار وأقل الدول نمواً هي األكثر ُعرضة للمخاطر، وكذلك الدول التي تعتمد على صادرات الغذاال

 .بدرجة أقل أ

 المستجد قابلية الدول العربية للتأثر بالصدمات على صعيد اإلمداد والطلب فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا | 1الجدول رقم 

 (19-)كوفيد

 صدمات على صعيد الطلب صدمات على صعيد اإلمداد مجموعة الدول

  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول 

، العربية المتحدة )الكويت، اإلمارات

 )السعودية، عمان، قطر، البحرين

  نظراً لإلنتاج الزراعي المحلي المحدود

نسبياً والصادرات الزراعية المحدودة، 

التعاون لدول الخليج مجلس فإن دول 

على معرضة على نحو محدود  العربية

ويتراوح من منخفض إلى صعيد االمداد 

لمخاطر اإلمداد  منخفضة متوسطة

المرتبطة بمرض فيروس كورونا 

بالنسبة لإلنتاج  (19-)كوفيدالمستجد 

اإلمدادات الغذائية  وتعتمد حمايةالمحلي 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةلدول 

االحتياطي االستراتيجي والتجارة على 

 .هذه األثناء فيعلى األقل 

نظراً لالعتماد بشكل كبير على استيراد األغذية ومع 

في اإلنفاق  انخفاض حصة اإلنفاق على الغذاء

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن دول اإلجمالي

 منخفضة متوسطةمعرضة نسبياً لمخاطر منخفضة إلى 

دخل الفرد المرتفع نسبياً  متوسطالطلب. إن على صعيد 

 المواطنين منيحمي كثير من في هذه الدول قد 

كما أن دعم  .صعيد الطلب المحتملة علىالصدمات 

 الغذاء "عامل تثبيت تلقائي" له أهميته.

 دول المغرب العربي 

 )المغرب ليبيا، )تونس، الجزائر،

  تختلف درجة التعرض لمخاطر اإلمداد

اختالفاً كبيراً بين دول المغرب العربي. 

تتعرض الجزائر وتونس لمخاطر ف

ث تصل إلى الحد األدنى ي، حةمنخفض

من التعرض للمخاطر من جراء 

استهالك المدخالت الوسيطة ورأس 

الصادرات  وانخفاضالمال الثابت 

الزراعية. على الرغم من أن كل من 

مرتفعة  المغرب لديهما حصصتونس و

من الصادرات الغذائية من المنتجات 

أُسوة بالتعرض لصدمات على صعيد اإلمداد، تختلف 

درجة التعرض للمخاطر على صعيد الطلب بين 

دول المغرب العربي. فتواجه الجزائر مستوى 

متوسط مرتفع من التعرض لمخاطر الطلب بسبب 

المرتفعة نسبياً من اإلنفاق على الغذاء  الفرد حصة

واالعتماد المرتفع نسبياً على الواردات الغذائية. 

تتعرض المغرب وتونس لمخاطر تتراوح من 

إلى منخفضة مع اعتماد أقل نسبياً  منخفضة متوسطة

 .على الواردات من المواد الغذائية
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المرتفعة القيمة مثل الفواكه 

والخضروات وزيت الزيتون والتمر، 

يواجه المغرب مستوى يتراوح من 

متوسط إلى مرتفع من حيث التعرض 

للمخاطر بسبب اإلنتاج األكثر كثافة 

للعمالة والمخاطر المرتبطة بتوافر 

 .يطةالمدخالت الوس

 العربي دول المشرق 

)العراق، لبنان، األردن، فلسطين، 

 ا(الجمهورية العربية السورية

 وفلسطين  سوريةتتعرض األردن و

لدرجة مرتفعة من التعرض بينما تواجه 

العراق ولبنان مستوى يتراوح من 

منخفض إلى متوسط من التعرض. 

، تواجه  متأثرة بالنزاعاتوبصفتها دولة 

درجة عالية من التعرض  سورية

لمخاطر اإلمداد. وتواجه العراق، 

زراعية المحدودة، مستوى بصادراتها ال

 منخفض من التعرض للمخاطر.

يواجه العراق واألردن وفلسطين مستوى متوسطاً يقع 

ضمن الشريحة المرتفعة ومخاطر مرتفعة للتعرض 

للمخاطر على صعيد الطلب بسبب ارتفاع حصة 

 سوريةالواردات. ويتفاقم التعرض للمخاطر في 

بسبب األزمة، في حين أن لبنان معرض للخطر 

واردات الغذاء بسبب الحصة المرتفعة نسبياً من 

 .واألزمة المالية في البالد الكلية

  ة الدخلالدول المنخفض

جزر  ،)جيبوتي، السودان، موريتانيا

 (، الصومالالقمر، اليمن

  تواجه جيبوتي وموريتانيا وجزر القمر

لخطر درجة مرتفعة من التعرض 

صدمات اإلمداد المرتبطة بمرض 

 (. السودان19-فيروس كورونا )كوفيد

لمخاطر  ةوالصومال معرض واليمن

هذه . في حين أن جميع منخفضة متوسطة

لديها حصة مرتفعة باستثناء اليمن الدول 

السودان فإن من الصادرات الزراعية، 

والصومال لديهما كثافة أقل نسبياً في 

وسيطة ورأس استهالك المدخالت ال

 المال الثابت. 

 

تتعرض جميع هذه الدول لمخاطر مرتفعة من صدمات 

الطلب. قد يرجع ذلك إلى عدم قدرة الحكومات في 

هذه الدول على توفير حماية اجتماعية كافية للفقراء 

 .(19-مرض فيروس كورونا )كوفيد إزاء عواقب

نجحت مصر في تأمين المواد الغذائية   مصر

الواردات واإلنتاج المحلي من خالل 

من األغذية االحتياطيات الغذائية و

األساسية. باإلضافة إلى ذلك، تزامنت 

بداية األزمة مع موسم الحصاد الشتوي 

حيث من المتوقع جني محصول جيد من 

تواجه مصر أدنى مستوى من و القمح.

 .التعرض لمخاطر اإلمداد

ذائية، نظراً لالعتماد بشكل كبير على الواردات الغ

ونسبة مرتفعة نسبياً من اإلنفاق على المواد الغذائية، 

ارتفاع مع وخاصة بالنسبة للفئات المنخفضة الدخل و

الفقر الريفي والحضري، تواجه مصر درجة مرتفعة 

من التعرض للصدمات على صعيد الطلب. ولقد 

اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لتخفيف وطأة 

المعيشية األزمة على األسر  األثر السلبي الناجم عن

 .واألعمال التجارية والقطاعات المصرفية والمالية
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 ، لكل بلد على حدةالتعرض للصدمات على صعيد اإلمداد والطلب في المنطقة العربية | 2الجدول رقم 

 /الدولة

 المنطقة

 –التعرض 

نسبة 

المدخالت 

 الوسيطة

 -التعرض 

إستهالك 

رأس 

المال 

الثابت لكل 

 عامل

 -التعرض 

الناتج 

اإلجمالي 

لكل عامل 

 زراعي

 -التعرض 

نسبة 

الصادرات 

 الزراعية

التعرض 

الكلي 

 لإلمداد

 –التعرض 

نسبة 

اإلنفاق 

على 

 األغذية

 -التعرض 

نسبة 

الواردات 

 الزراعية

التعرض الكلي 

للصدمات على 

 صعيد الطلب

مرتفعة  منخفضة منخفضة الجزائر

 متوسطة

مرتفعة  مرتفعة منخفضة منخفضة

 متوسطة

 مرتفعة

منخفضة  البحرين

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 منخفضة

 متوسطة

منخفضة  منخفضة منخفضة  منخفضة

 متوسطة

 منخفضة

 منخفضة مرتفعة مرتفعة منخفضة منخفضة جزر القمر

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة

مرتفعة  منخفضة منخفضة مرتفعة جيبوتي

 متوسطة

مرتفعة  مرتفعة

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

منخفضة  منخفضة مصر

 متوسطة

 منخفضة

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة  منخفضة 

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

منخفضة  العراق

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 منخفضة

 متوسطة

مرتفعة  منخفضة  منخفضة

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

مرتفعة  مرتفعة األردن

 متوسطة

 منخفضة

 متوسطة

متوسطة 

 الرتفاع

منخفضة  مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة  مرتفعة

 متوسطة

منخفضة  الكويت

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 منخفضة منخفضة  منخفضة منخفضة

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

 منخفضة مرتفعة منخفضة مرتفعة منخفضة لبنان

 متوسطة

مرتفعة  

 متوسطة
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منخفضة  ليبيا

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

 متوسطة

منخفضة  منخفضة

 متوسطة

  مرتفعة 

مرتفعة  موريتانيا

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

مرتفعة  مرتفعة مرتفعة

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

مرتفعة  المغرب

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

 مرتفعة

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 مرتفعة

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة  ُعمان

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة  منخفضة منخفضة

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

مرتفعة  فلسطين

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

 منخفضة

 متوسطة

مرتفعة  مرتفعة

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

مرتفعة  قطر

 متوسطة

 منخفضة منخفضة منخفضة مرتفعة

 متوسطة

 منخفضة منخفضة منخفضة

مرتفعة  منخفضة السعودية

 متوسطة

مرتفعة  منخفضة منخفضة  منخفضة منخفضة

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة  مرتفعة مرتفعة منخفضة منخفضة الصومال

 متوسطة

  مرتفعة 

مرتفعة  منخفضة منخفضة السودان

 متوسطة

منخفضة  مرتفعة

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة

العربية الجمهورية 

 السورية

منخفضة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

  مرتفعة  مرتفعة مرتفعة

منخفضة  تونس

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة
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العربية  اإلمارات

 المتحدة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

منخفضة  منخفضة

 متوسطة

 منخفضة منخفضة منخفضة

مرتفعة  اليمن

 متوسطة

منخفضة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

مرتفعة 

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

المحتملة المستمدة من نسبة المدخالت الوسيطة، واستهالك مالحظات: تشير األعمدة من اليمين إلى اليسار على التوالي إلى أسماء الدول، تليها درجات التعرض 

مداد )على سبيل رأس المال الثابت لكل عامل زراعي، والناتج اإلجمالي لكل عامل زراعي، ونسبة الصادرات الزراعية، والتعرض الكلي للصدمات على صعيد اإل

المواد الغذائية، ونسبة الصادرات الزراعية، والتعرض الكلي للصدمات على صعيد الطلب  الدمج بين التعرضات األربعة السابقة(، ونصيب الفرد من اإلنفاق على

تُستخدم مسافة مانهاتن غير المرجحة لدمج التعرض بواسطة قنوات مختلفة من أجل التحديد الكمي لدرجات التعرض  )على سبيل الدمج بين التعرضين السابقين(.

 ول و/أو المناطق.الكلية ومقارنة التعرض الكلي بين الد

 –روما  –: قنوات االنتقال للغذاء والزراعة. منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 19-(. كوفيد2020المصدر: شميدوبر وجوزيف وجوناثان باوند وبينج كياو )

 en8430http://www.fao.org/documents/card/en/c/caإيطاليا. يمكن الحصول عليه على 

 

 محدودة لمواجهة التحدياتمالية تمتلك دول منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا قدرات 

حزم تنشر الحكومات تدابير ضريبية مثل . 19-كوفيد زمةأأالناجمة عن اتخذت كل دولة في المنطقة خطوات للتخفيف من اآلثار االقتصادية 

مع البنوك لتأجيل سداد االئتمان لألفراد وتعمل إلغاء أو تأجيل الضرائب على الشركات وقامت بالتحفيز االقتصادي وصناديق الطوارئ 

والشركات، وتعزيز خطط التأمين ضد البطالة مع تغطية أكبر والمدفوعات المحمولة وفي بعض الحاالت، كما هو الحال في مصر والمغرب، 

شمل عمال القطاع غير الرسمي في قطاعات السياحة والخدمات األكثر تضررا، وتعزيز برامج الحماية تل اإلجراءات قوسيع نطام ت

 االجتماعية القائمة.

من ألولضمان ا الدول اقتصاداتصاحب عمل رئيسي ومساهم في كنظراً لدوره األساسي خاصة أهمية يقطاع األغذية والزراعة يحظى 

ً لرصد حالة اإلمدادات الغذائية والمخزون وأنشطة قطاع األغذية الزراعية، وقد . السليمة للسكانوالتغذية الغذائي  أنشأت الحكومات لجانا

تدابير مثل إلغاء الضرائب على الواردات الغذائية الاتخذت نفسه، وفي الوقت  .وطمأنة المواطنين بتوفر المواد الغذائية واستقرار أسعارها

الضرائب على قطاع الزراعة، وإنشاء تسهيالت ائتمانية جديدة للمزارعين، وفي حاالت سداد لى منتجات معينة، وتأخير والرسوم الجمركية ع

 قليلة، تقييد الصادرات من بعض المنتجات األساسية.

خاصة ضريبية  حديات، لكنها تواجه أيضا تالمتغيرةع لالستجابة لالحتياجات يسرعلى نحو الحكومات تصرفت يتطور الوضع بسرعة فائقة و

العالمية لصندوق النقد  االقتصاديةتشير التوقعات والقيام بذلك على المدى الطويل. االستمرار في قدرتها على التأثير على من شأنها  بها

، باستثناء مصر التي 2020في عام  المنطقة انكماشاً في الناتج المحلي اإلجمالي  أن تشهد كل دولالى  2020الدولي لشهر أبريل/ نيسان 

. أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى تقلص الناتج 2019بالمقارنة بالعام  فقط في المائة 2بنسبة  بهاالناتج المحلي اإلجمالي  اتساعتوقع يُ 

قتصادية واإلجتماعية لغرب تتوقع اللجنة االو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأكملها. في المائة 3,3المحلي اإلجمالي بنسبة سالب 

المستجد بسبب مرض فيروس كورونا  2020مليار دوالر في عام  42آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا( أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 

عائدات  اضوانخفتدفقات االستثمار األجنبي المباشر،  انخفاضمليون شخص آخرين حيز الفقر؛ ناهيك عن  8,3(، وسيدخل 19-)كوفيد

 وفر ضخ النقد الالزم في االقتصادات المحلية.تالصرف األجنبي التي 

ً  – مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوباستثناء دول  القدرة دول المنطقة  أغلبال تملك   -ولو أن الوضع يصبح أكثر شدة بالنسبة لهم أيضا

والمرتفعة السكان للحفاظ على اإلجراءات التحفيزية لفترة زمنية ممتدة. فقد تواجه الدول المستوردة للنفط ذات الدخل المتوسط الالزمة المالية 

التوسع في مقايضات صعبة بين الحفاظ على التدابير الصحية الصارمة واالنتعاش االقتصادي، وسوف يتعين عليها الموازنة بين ضرورة 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en
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االقتصادي مع  لإلنعاش، وفي نهاية األمر وفور انحسار األزمة، تقديم الدعم لكل قطاع على حدةحوافز  وتقديم تماعيةلحماية االجابرامج 

 .صعبالعمل في ظل انكماش اإليرادات وتقشف الميزانيات. لذا يكون الدافع لردع وتجنب أزمة المواد الغذائية بمثابة أولوية في هذا السياق ال

 ( 19-)كوفيد المستجد ي الحتواء اآلثار الناجمة عن مرض فيروس كوروناالتعاون الدولي أساس

الجهات المانحة كانت جوانب األزمة ذات الصلة بالصحة، بينما لمعالجة  الجائحةجائحةمستوى التعاون الدولي منذ بداية انتشار تم النهوض ب

 بتعبئة الموارد لمعالجة العواقب االجتماعية واالقتصادية الفورية وطويلة األجل. تقوم والمؤسسات المالية الدولية 

مليار دوالر أمريكي لمساعدة  14سريع بقيمة ال وافق البنك الدولي ومجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية على مجموعة من تمويالت المسار 

التمويل التجاري ودعم رأس المال العامل والتمويل المتوسط األجل. باإلضافة إلى  دعم المؤسسات المالية لمواصلة تقديملو .الشركات والدول

 15االقتصاد على مدار  إلنعاشمليار دوالر أمريكي من الدعم المالي للمساعدة في الجهود الرامية  160ذلك، يعتزم البنك الدولي تخصيص 

-مليار دوالر أمريكي من أجل جهود االستجابة لمرض فيروس كورونا )كوفيد 50أصدر صندوق النقد الدولي ما قيمته حوالي وشهًرا القادمة. 

مليار دوالر أمريكي تقريبًا لألعضاء  10، ومن المقرر إتاحة مبلغ الناشئالدخل المنخفض واالقتصاد  ذوي( ألعضاء الصندوق من 19

إجمالية مقدارها تريليون دوالر أمريكي لمساعدة الدول التي صندوق بسعة إقراض كما يتأهب الاألكثر فقًرا من خالل تسهيل ائتماني سريع. 

مليار  3(. كما طرح بنك التنمية األفريقي 19-تخوض معتركاً نتيجة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية الناجمة عن مرض فيروس كورونا )كوفيد

-قتصادية الناجمة عن مرض فيروس كورونا )كوفيددوالر أمريكي في هيئة سند ثالثي للمساعدة في تخفيف وطأة اآلثار االجتماعية واال

مليار دوالر أمريكي للدول النامية األعضاء. وأعلن البنك اإلسالمي للتنمية عن مبلغ  6,5(، بينما نشر بنك التنمية اآلسيوي حزمة قيمتها 19

 ستراتيجية واالستدامة الريفية والنظم الغذائية. مليار دوالر أمريكي ضمن تسهيل استراتيجي للتأهب واالستجابة، يهتم باالحتياطات اال 2,3

مليون دوالر أمريكي ضمن المساعدات الصحية  500وتساهم كذلك الجهات المانحة؛ حيث وفرت وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية قرابة 

مليار يورو لدعم  15,6تحاد األوروبي بتعبئة (، بينما يقوم اال19-واإلنسانية لمساعدة الدول على االستجابة لمرض فيروس كورونا )كوفيد

مليار يورو من  2,06ودعم أنظمة الرعاية الصحية واالنتعاش االقتصادي. ويتم توجيه مبلغ  الطوارئالدول النامية في االستجابة لحاالت 

نت اليابان أيًضا عن حزمة قيمتها مليار مليار يورو لدول شمال أفريقيا. وأعل 1,19المجموعة اإلجمالية لدول أفريقيا جنوب الصحراء ومبلغ 

 (. 19-دوالر أمريكي لالستجابة لألثر االقتصادي الناجم عن مرض فيروس كورونا )كوفيد

مؤسسات المالية الدولية لتخصيص المصلحة الدول في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا العمل على نحو وثيق مع الجهات المانحة وتقتضي 

المزارعين صغار مالئم والتأكد من إعطاء األولوية ألنشطة االنتعاش الزراعي، مع االهتمام بالسكان المعرضين للتأثر و األموال على نحو

 والنساء الريفيات. 

 مواجهة التحدي: ستة مجاالت للعمل 

الحث على الصحية قدر اإلمكان وتكثيف الفحوص ، فقامت بولسالمة المواطنين لصحة، لالجائحةجائحة ظهورأولت الحكومات األولوية، منذ 

الحكومات في هذه األثناء  وبذلتهذه األولوية حتى يتم التوصل لحل دائم.  وسوف تستمرمرض. الالعزل من أجل احتواء انتشار  إجراءات

لرامية إلى احتواء التدابير اضمن األكثر ُعرضة للتأثر، األشخاص للحفاظ على األمن الغذائي في بالدها وتلبية احتياجات ممكن جهد كل 

 . اتاالقتصاداآلثار السلبية للجائحة على جائحة

ينبغي على  فرًصا لتحول النظم الزراعية والغذائية.أيضاً ضغًطا كبيًرا على االقتصاد والمجتمع، ربما تخلق  19-في حين تشكل أزمة كوفيد

( وتخفيف 19-)كوفيدالمستجد اجمة عن مرض فيروس كورونا الدول وضع خطط عمل استراتيجية لألمن الغذائي من أجل إدارة المخاطر الن

وطأة آثاره على األمن الغذائي والتغذوي وأثره المحتمل من حيث تقويض استقرار االقتصاد والمجتمع. ويجب تصميم خطط العمل وفقاً لسياق 

بشأن أسواق  الجديدة على البيانات والمعلوماتباستمرار بناًء رصدها خطة التأهب واالستجابة الصحية. ويجب تتسق مع كل دولة ويجب أن 

وفيما يلي التوصيات التي يمكن أن تأخذها حكومات دول الشرق األدنى وشمال  الغذاء العالمية والمحلية واإلمداد الغذائي وسالسل القيمة.

 .   جائحةه الجائحةهذ أفريقيا في االعتبار للتعامل مع اآلثار التي تتراوح بين القصيرة والمتوسط المدى الناتجة عن
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 السياسات التجارية والضريبية لتسهيل التدفقات التجارية ومراقبة أسعار األغذيةإصالح  .1

الدولية، من خالل المناصرة في عملها اإلمداد الغذائي العالمي سالسل قيمة استمرار  التأكد منفي  فعال يتعين على دول المنطقة القيام بدور

ساهم غياب التنسيق بين مبادرات الدول السياسات التجارية والضريبية من أجل تيسير التدفقات التجارية ومراقبة أسعار األغذية. مع إصالح 

وارتفاع أسعار الغذاء. تمتلك الدول اليوم نظام  التجارة ضطرابا، ، في ا2008 – 2007في عامي  ئيةزمة الغذااألخالل في مجال السياسات 

اص باألسواق الزراعية الذي يقدم معلومات محدثة عن المخزون وأسعار محاصيل األغذية األساسية. يمكن أن يساعد التعاون المعلومات الخ

. وربما تساعد الدروس المستفادة 2008 – 2007األزمة في عامي  خاللبين الدول في منع سياسات إفقار الدول المجاورة التي كانت شائعة 

في الحفاظ على فتح تدفقات تجارة األغذية، مع حماية الدول من الدخول في مشكالت تتعلق باإلمداد. وفي هذا من تلك األزمة الحكومات 

 : الجائحةجائحةالصدد، ربما تنظر الحكومة في التدابير التالية أثناء 

  ؛  رداً على الجائحة وإلغاء جميع أشكال الحظر على التصدير التي تم فرضها مؤخراً ، قيود على الصادراتاالبتعاد عن فرض 

 الوارداتعلى  إلغاء التعريفات الجمركية ً من ، وجميع العوائق التجارية من غير التعريفات الجمركية على أقل تقدير ، ولو مؤقتا

 المخاوف المباشرة الناجمة عن انقطاع اإلمدادات الغذائية؛ أجل التصدي النخفاض أسعار الصرف و

  الزيادة الحادة في أو  في األسواق المحلية والتدخل في حاالت المضارباتواألسعار ألغذية األساسية لدولية لسعار ااألمراقبة

 ؛األسعار بدون مبرر

  في النظر ً للمساعدة على تحقيق االستقرار في األسواق  أو إلغائهاوغيرها من الضرائب  خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا

 الغذائية. 

القيود التجارية واإلعفاء الضريبي، يتعين أيضاً تنفيذ التدابير الخاصة بسالمة الغذاء وجودته فيما يتعلق بمرض مع ذلك، وإلى جانب تخفيف 

(. تقوم مصر، على سبيل المثال، برفع عينات من منتجات اللحوم والدواجن وعبواتها في ميناء الدخول 19-)كوفيد المستجد فيروس كورونا

(. بالنسبة للصادرات، ال سيما الفواكه والخضروات الطازجة، يجب 19-)كوفيدالمستجد لفحص التلوث المحتمل بمرض فيروس كورونا 

ية وسالمة الغذاء لطمأنة العمالء واالمتثال للمتطلبات األكثر صرامة التي تفرضها تشديد على تطبيق ممارسات النظافة الشخصالعلى الدول 

 (. 19-)كوفيدالمستجد الدول في ضوء انتشار مرض فيروس كورونا 

في القيام  األطراف الفاعلة من أجل استمرار سالسل القيمة الغذائيةضمان التنسيق المؤسسي مع جميع  .2

 بوظيفتها

( على سالسل القيمة الغذائية بأكملها، مع وجود قنوات مباشرة وغير 19-)كوفيدالمستجد تؤثر األزمة المتمثلة في مرض فيروس كورونا 

مباشرة معقدة لنقل العدوى. إن الحصول على المعلومات أساسي لفهم اآلثار الناجمة عن إجراءات العزل على االقتصاد الغذائي والعمل على 

 الغذائي.  اإلمداد ةحماية سلسل

مع ممثلي الجهات المعنية بسالسل القيمة )الجمعيات التعاونية التشاور لتبادل المعلومات والتنسيق و اتيتعين على الحكومات إنشاء منص

نع لممؤسسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك(  /التحضيرورابطات المنتجين والتجار وشركات النقل وشركات  الزراعية

، مع تنفيذ التدابير الصحية من أجل الحد على األمن الغذائي والتغذيةتخفيف حدة آثارها االضطرابات التي تصيب سالسل اإلمداد الغذائي و

تشمل القطاعات المطلوب مشاركتها التخطيط يجب أن وعلى المستويات المؤسسية، (. 19-)كوفيد المستجد من انتشار مرض فيروس كورونا

 والتجارة ومصايد األسماك والنقل والداخلية والصحة والمجتمعات المحلية. والمالية والزراعة 

 للتأكد من أن( أكثر من أي وقت مضى تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص 19-)كوفيد المستجد تتطلب أزمة مرض فيروس كورونا

من أجل استمرار سلسلة القيمة الغذائية  بدورهاتقوم ة الغذائية لالسلسخل داجميع األطراف المعنية شاملة ومفهومة ومشتركة وأن القرارات 

  وتحديد المعوقات في حينها.في القيام بوظيفتها المحلية 
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( من أجل تطوير االستجابات القصيرة 19-)كوفيد المستجد ينبغي أن تظل آليات هذا التنسيق نشطة طوال أزمة مرض فيروس كورونا

يجب التأكد من جمع المعلومات والبيانات الكافية أثناء األزمة حتى يتسنى تحليلها واستخدامها في إقامة حوار واألجل. والمتوسطة والطويلة 

 استراتيجي بشأن تطوير جيل جديد ألنظمة غذائية لديها قدرة أكبر على الصمود واالستدامة. 

، تضمن الحكومات إنتاج الغذاء وتوزيعه بدون مشاكل، مع تنفيذ التدابير في القيام بوظيفتها سلسلة اإلمداد الغذائياستمرار للحفاظ على 

 : بالتشاور مع األطراف المعنية (. ويمكن النظر في التدابير التالية19-)كوفيدالمستجد الالزمة لوقف انتشار مرض فيروس كورونا 

  الغذائية بأكملها، بما في ذلك المنتجين من أصحاب للسلسلة  من العزل أو اإلبقاء عليهااإلعفاءوضع اإلجراءات الالزمة لحاالت

المزارعين والعمال الزراعيين. دراسة ما أدى إليه فرض سالمة الحيازات الصغيرة، مع تعزيز التدابير الالزمة لحماية 

بجميع خاصة اإلجراءات الوقائية من إغالق للطرق واألنشطة، من أجل البحث عن بدائل، مع األخذ في االعتبار الخطط ال

  ؛في سلسلة اإلمداد الغذائيالروابط 

  العجز حديد جميع مواطن القصور أو قييم اإلمدادات المحلية وتلتتوقعات اإلنتاج و تقييمات سريعة للمخزونات الغذائيةإجراء

وال سيما في حالة الشركاء التجاريين. النظر في إعادة تخصيص المخزونات الغذائية بين مناطق مختلفة في  ومراقبة المتاح

الدولة لتجنب أي ارتفاع في األسعار على المستوى دون الوطني. فهم الطلب وكيفية تطوره واستكشاف كيفية تكيُف اإلنتاج 

  ؛رض العمال لخطر العدوىمن أجل ضمان االستمرارية بدون تع والتوزيع والتحضير

  مثل سائقي الشاحنات(  عمال الموسميين وشركات النقلالسماح للحقولهم وكذلك بالعمل في لمزارعين لالسماح( ً  بالحركة محليا

مع مراعاة اإلجراءات الصحية المناسبة. اإلبقاء على التجار الزراعيين ومتاجر توريد المنتجات الحيوانية  ،عبر الحدود الوطنيةو

  ؛أو التوصيل فقط "االتصال واالستالم"باعتبارها خدمات أساسية تقدم خدمات 

  باألخص  من المنتجين مباشرةً إلى المستهلكينبسهولة نقل األغذية للسماح ب كلما أمكن ذلك تطوير سالسل القيمة القصيرةدعم

 ؛ اآلثار السلبية على توافرها وأسعارها الحد منمثل الفواكه والخضروات من أجل فيما يتعلق بالمنتجات القابلة للتلف 

   العامة والخاصة، بما في ذلك البنية التحتية للتبريد المتاحة؛ ورسم خريطة لسالسل التبريد التي  لمرافق التخزينإجراء جرد

لفرز ا أماكنوحدات التخزين والمستودعات و يجب أن يشمل الجرد، وتقييمها. الطوارئيمكن استخدامها للتخزين في حاالت 

والتصنيف وعمليات التعبئة، وذلك لتيسير العمليات اآلمنة وتجنب المناطق المزدحمة التي ال تتوافق مع المحافظة على التباعد 

االجتماعي. تحديد مراكز االستالم األقرب إلى المنتجين، على سبيل المثال تطوير مرافق للتخزين؛ على سبيل المثال تطوير 

      ؛من المستودعات، حيث يمكن للمزارعين تسليم منتجاتهم بدون التوجه لألسواقمنصات لنظام االستالم 

  يجب أن تسمح الحكومات، قدر المستطاع، باستمرار فتح الحد من فاقد األغذية والهدر الغذائيتعزيز التدابير التي تهدف إلى .

تباعد االجتماعي والمحافظة على جودة األغذية وسالمتها، أسواق البيع بالجملة والتجزئة والمزارعين، مع توفير الالزم لتطبيق ال

واالنتقال إلى أماكن أوسع وإنشاء وحدات للنظافة ، كل مرةفي إلى األسواق مثل تحديد عدد األفراد المسموح لهم بالدخول 

 الشخصية وتعقيم المساحات العامة بانتظام. 
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 (19-)كوفيدالمستجد مرض فيروس كورونا  جائحةسالمة األغذية أثناء انتشار  :اإلطار الرابع 

(، حيث يسعى األفراد إلى الحد من 19-)كوفيدالمستجد تم تسليط الضوء على سالمة الغذاء خالل أزمة مرض فيروس كورونا 

الظروف  تعرضهم لإلصابة بهذا الفيروس، وحيث إن النظم الغذائية مطلوبة لتوفير األمن الغذائي والتغذية على نحو آمن في ظل

المستجد  مرض فيروس الكوروناحيث أن المتغيرة سريعاً. من غير المحتمل أن يكون الغذاء نفسه طريقاً النتقال العدوى بالفيروس؛ 

ال يمكن أن يتكاثر في األغذية. إنه مرض تنفسي ينتقل من شخص آلخر باألساس من خالل قطيرات الجهاز التنفسي  (19-)كوفيد

التي تنشأ عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. إال أن هذه القطيرات قد تهبط على األسطح وتصيب اآلخرين عند مالمستها. 

 4ساعة على البالستيك والصلب الذي ال يصدأ )ستينلس ستيل(، و 72حتى  أظهرت النتائج األخيرة أن الفيروس يمكن أن يعيش

ساعة على الورق المقوى. في حين أن بعض المخاوف لها ما يبررها، يجب أن يطمئن المستهلكون.  24ساعات على النحاس و

اولها مأمون حال إعدادها مع مراعاة أوالً، ألن المنتجات مثل األلبان واللحوم واألسماك ال تحمل بطبيعتها خطر نقل العدوى، وتن

الممارسات السليمة للنظافة وسالمة األغذية. ثانيًا، ليس من شأن األطراف المعنية في سالسل القيمة، ممن يراعون الممارسات 

ية أو الموحدة للنظافة وسالمة األغذية والمصممة لخفض خطر اإلصابة باألمراض المنقولة من خالل الغذاء، نقل العدوى لألغذ

 األسطح.

إال أن هناك ضرورة لمواصلة عمل سالسل القيمة الغذائية، باعتبارها قطاعاً أساسياً، وسط خطر التعرض للعدوى ونقلها، واتخاذ 

تدابير إضافية لتعزيز ممارسات نظافة الغذاء والمرافق الصحية. وفيما يتعلق بالشركات الغذائية والزراعية التي تمتلك أنظمة قائمة 

رة سالمة األغذية، والمقصود من ذلك االمتثال للتوصيات المتعلقة بالتباعد االجتماعي وتوفير معدات الحماية الشخصية لجميع إلدا

في جميع األوقات. أما فيما يتعلق باألعمال التجارية الزراعية الصغيرة داخل سالسل القيمة الغذائية المحلية،  الرتدائهاالعاملين 

ا وقد يتطلب مساعدة الحكومة للتوعية بالممارسات السليمة أو إتاحة معدات الوقاية الشخصية أو توفير إمكانية فالتحدي أكثر تعقيدً 

يكمن التحدي األكبر  الحصول عليها أو فرض اجراءات جديدة لضمان السالمة الشخصية مع تيسير استمرار أنشطة سالسل القيمة.

داد كبيرة من العمالء و"أماكن يتم لمسها" حيث يمكن حدوث انتقال العدوى من في أسواق البيع بالتجزئة والجملة مع وجود أع

 شخص إلى آخر.

 روما. يمكن الحصول عليه على  -19-سالمة الغذاء في زمن كوفيد – 2020 –المصدر: الفاو 
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 أن تناول األسماك مأمون إالمصايد األسماك وتربية األحياء المائية: قطاع معرض للخطر،  :اإلطار الخامس 

(، يؤثر الحجر المنزلي وحظر السفر وإغالق المطاعم والفنادق على نحو 19-)كوفيدالمستجد في ظل انتشار مرض فيروس كورونا 

( على األسماك، ال يزال قطاع األسماك 19-)كوفيدالمستجد مباشر على قطاع مصايد األسماك. وبينما ال يؤثر مرض فيروس كورونا 

طلب المستهلكين المتغير أو النفاذ إلى األسواق أو المشاكل تقلص من خالل  جائحةعرضة لآلثار غير المباشرة الناجمة عن هذا ال

المتعلقة بالنقل والقيود المفروضة على الحدود. أدت بعض التصورات الخاطئة في بعض الدول إلى انخفاض استهالك  اللوجستية

 توجيه رسائل واضحة بأن تناول األسماك مأمون. لضرورة  وجودذلك  يعنياألسماك. 

لالزمة لتوصيل األسماك والمنتجات السمكية، بدءاً باإلنتاج ووصوالً إلى المستهلك، متنوع ومعقد. وتعتبر كل مرحلة نطاق األنشطة ا

(. وفي حالة تأثر أي جزء 19-)كوفيدالمستجد في السلسلة عرضة للخلل أو التوقف بسبب اآلثار الناجمة عن مرض فيروس كورونا 

ة سلسلة متعاقبة من االضطرابات التي تؤثر على اقتصاد القطاع بالكامل. وهذا بالتالي له تأثير من سلسلة القيمة السمكية، تكون النتيج

ضار على سبل كسب العيش لمربي األسماك وعلى تغذية السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على األسماك في الحصول على البروتين 

المائية، يكمن أحد التحديات الكبيرة في تزايد المخزون السمكي لفترات أطول  والمغذيات الدقيقة األساسية. أما بالنسبة لتربية األحياء

بسبب انخفاض الطلب والتحديات المتعلقة بالسلسلة الغذائية. ويؤدي ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية الالزمة للحفاظ على االنشطة 

 القائمة. 

مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية. وبالتالي هناك أهمية بالغة لتوفير الحماية الممكنة لكل 

منصات مزادات األسماك كالنهوج المبتكرة  مثلوتشمل التدابير تعزيز الروابط بين مراكز صيد األسماك والمستهلكين بطرق مختلفة، 

فة وخسائر األسماك إلى أدنى حد. وبالنسبة لتربية األحياء عبر االنترنت أو التوصيل للمنازل؛ وتطبيق التدابير من أجل تقليل التكل

لدفع ثمنها، ومنع نفوق األسماك بأعداد  النقود يمتلكونالمائية، يمكن اقتراح التأكد من عدم وجود نقص في األعالف وأن المزارعين 

المتوسط إلى الطويل )على سبيل المثال  كبيرة في البرك واألقفاص. ومن المفيد وضع خطط للتعامل مع األزمات الجديدة على المدى

 التوجيهية للفاو بشأن التأهب( وتنفيذ سالسل قيمة سمكية أكثر قدرة على الصمود. المبادئمن خالل تنفيذ 

 

من أجل تنويع إلى األسواق المختلفة للوصول فرص الأما بالنسبة لسالسل القيمة الموجهة نحو التصدير، ستكون هناك ضرورة الستكشاف 

الطلب في األسواق واألسعار، وتقييم فرص التسويق المحلي بما لتحمل تقلبات وتأمين قدرة البنية التحتية للتخزين البارد  الصادرات حصيلة

 .التحضيرفي ذلك صناعات 

إتاحة نطاق أوسع من  بدور هام في التأكد منأيضاً البنوك الحكومية والخاصة واإلنمائية وضعتها تقوم برامج يمكن أن باإلضافة إلى ذلك، 

بقدر أكبر من التعامل لبنوك ل ليتسنىخطط ضمان  ات في إمكانية تقديمالحكوم تنظراالئتمانية ألنواع الشركات المختلفة. ويمكن أن  الخيارات

 المرونة في خدمة الدين الذي ربما تكون شركات إدارة عديدة قد تعاقدت عليها قبل اندالع األزمة.

 وظائفهم والفئات المعرضة للتأثر، بما في ذلك المزارعينحماية من فقدوا  .3

لألشخاص المعرضين للتأثر، بما في ذلك من فقدوا لتأمين االحتياجات األساسية  أمر حاسمالحماية االجتماعية الحماية إن النهوض بتدابير 

عُرضة للتأثر، المهددة دخولهم والضعيفة ال. ويجد السكان ، واالبتعاد عن إضافة أزمة في األمن الغذائي لألزمة الصحيةبسبب الجائحةوظائفهم 

دعم خارجي يحتاجون إلى وسوف األحوال الجديدة وهم يالحظون تأثر األمن الغذائي على نحو خطير قوتهم الشرائية، صعوبة في التعامل مع 

 أثرة بالنزاعات كما يتضح في اإلطار الثاني. . وهذا هو الحال باألخص في الدول المتومع اآلثار المترتبة عليها مع األزمةللتعامل 

. ومن المتوقع أن تكون التدابير المرتبطة بمرض حدوث الفاشيةكانت حالة األمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية بالفعل مدعاة للقلق قبل 

اإلضرار بأنماطهم يث توجد مخاطر أكبر لمزيد من على الفقراء ، حهي األقسى ( والنتائج المترتبة عليها 19-)كوفيدالمستجد فيروس كورونا 

على األمن الغذائي والتغذية ألكثر الشرائح فقراً في المجتمع،  جائحةولمعالجة تأثير الالغذائية، مما يؤدي إلى درجات أعلى من سوء التغذية. 

 التدابير والتدخالت التالية:ويمكن النظر في 
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 والمجموعات المرتكزة على المجتمعات، بدعم من المؤسسات الخيرية الحكومية والخاصة على حد سواء،  حشد بنوك الطعام

 وتوصيل الطعام للمحتاجين ولغير القادرين على مغادرة المنزل؛

 ن طريق لتخفيف اآلثار الشاملة لألزمة، ال سيما للفئات األكثر فقًرا. تعتبر أنظمة الدفع ع توسيع نطاق التحويالت النقدية

 الهواتف المحمولة حالً مثالياً لضمان سرعة التنفيذ وتقليل المخالطة بين األفراد أثناء تبادل النقود؛ 

 لمساعدة من لم تشملهم التغطية من قبل ومن يعانون من القابلية الشديدة للتأثر بسبب  التوسع في برامج الحماية االجتماعية

لتعويض خسارة الدخل مثاالً جيداً. ويجب إلغاء جميع الشروط المتعلقة بمثل هذه المساعدة  . وتعتبر االستحقاقات التكميليةجائحةال

 مؤقتًا؛ 

 بما في ذلك تعزيز مراقبة أسعار البيع بالتجزئة وجودة األغذية وسالمتها. رفع مستوى التدابير الخاصة بحماية المستهلك ،

بكات األمان التي تستهدف الفقراء، من أجل منع تآكل مكاسبهم حال ارتفاع ويعتبر هذا أمًرا مهًما ومكمالً للتحويالت النقدية وش

 األسعار بسبب التصرفات االنتهازية للتجار؛ 

  على امتداد سالسل اإلمداد  الطارئةالفاشية تعزيز التأهب لمواجهة حاالت تحتاج الدول، على المدى الطويل، إلى االستثمار في

للتهديد المباشر لألمراض المعدية ولكن أيضًا للخسائر غير المباشرة التي تلحق بالصحة الغذائي من أجل التصدي ليس فقط 

 نتيجة سوء التغذية.  

 والرقمنةوالشباب في الريف وتعزيز االبتكار  صغار المنتجيندعم  .4

بما في ذلك أصحاب  االقتصاد( وتدابير االحتواء على جميع قطاعات 19-)كوفيد المستجد تؤثر األزمة المتمثلة في مرض فيروس كورونا

بهدف تنشيط اإلنتاج وتعزيز القدرة  فرصة لتحقيق التقدم على درب تحديث الزراعة وتحولها تقدم األزمةالحيازات الصغيرة من المزارعين. 

نتشار مرض فيروس التالية لدعم صغار المزارعين في ظل أحوال الطوارئ التي يفرضها االتدابير . يمكن للحكومات النظر في على الصمود

 بناء مجتمعات زراعية أقوى وأكثر قدرة على الصمود:بالتالي (، و19-)كوفيدالمستجد كورونا 

 يقدم أدوات اإلرشاد الرقمي والتطبيقات المتاحة من خالل االستهداف والتدريب )و الزراعة الرقمية تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد

 ؛(المزيد من التفاصيل اإلطار السادس

  على سبيل المثال، الخدمات االستشارية القائمة على البيانات( واستخدام  للخدمات االستشارية للمزارعينتصميم طرق جديدة(

 ؛وسائل التواصل االجتماعي ووسائط االتصال التقليدية )الراديو والبرامج التلفزيونية( للحصول على المشورة وتبادل المعلومات

  في المنطقة، واالستفادة من االنجازات التي تحققت من الحاضنات والمشاريع  ألعمال لدى الشبابودعم مبادرات ريادة اتعزيز

الناشئة، وكذلك إشراك أصحاب المصلحة ليصبحوا رواد أعمال زراعيين باستخدام الحلول الرقمية. سد الفجوة بين المزارعين 

 ؛ومقدمي الخدمات الذين يمكنهم تطوير الحلول الرقمية

  ؛للتصدي للقيود في الحصول على االئتمان والمدخالت ويل اإللكترونيالتمدعم 

  مقدمي بربط أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين  لألغذية والزراعة للمساعدة في التجارة اإللكترونية منصاتدعم

 ؛المدخالت أو المخرجات لتحقيق المزيد من التقدم داخل سالسل القيمة

  ؛من أجل رصد جودة األغذية وسالمتها والتوسع فيها الذكية تقنيات االستشعاراعتماد 

  والتوسع فيها لدعم المزيد من الكفاءة والشمول في الزراعة التعاقدية.سلسلة السجالت المغلقة تعزيز 
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 اإلطار السادس: التوسع في الزراعة الرقمية واالبتكار لدعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة

لم تكن هناك من قبل ضرورة أكثر إلحاحاً أو مالئمةً البتكار األدوات الرقمية في الزراعة والتوسع فيها وتعزيزها الستخدامها أثناء 

(. ومع ذلك، يقوم القطاع الخاص بتطوير التكنولوجيات الرقمية وتعميمها 19-)كوفيدالمستجد أزمة انتشار مرض فيروس كورونا 

عندما يتعلق األمر باالبتكار، تقل جاذبية  ية وتسويقها لدى المزارعين العاملين على النطاق الواسع والمتوسط.باألساس لألغراض تجار

أصحاب الحيازات الصغيرة في نظر الشركات التجارية، حيث تحدهم مجموعة من القيود التي تتطلب التدخالت العامة لتهيئة بيئة 

 ة وخلق الطلب عليها.مواتية لعرض التكنولوجيات الرقمية للزراع

 وقد تتخذ التدخالت العامة التي يمكن أن تكون ضرورية لتعزيز التحول الرقمي للزراعة شكل خطوات تتمثل في "الضغط" و"السحب":

 توفير الخدمات الرقمية ألصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين، وذلك من خالل:إلى إجراءات الضغط  تؤدي 

نشر األدوات الرقمية المتاحة على المستوى القطاعي )قطاع الزراعة بأكمله( وعلى مستوى األحواض الوطنية/ اإلقليمية/  (1)

الزراعية وعلى مستوى سالسل القيمة وعلى مستوى التكنولوجيات المحددة )منصات الهواتف المحمولة وصور األقمار الصناعية 

 وسلسلة السجالت المغلقة(؛ 

ز عاجلة لبدء الشركات الناشئة في مجال الزراعة الرقمية بما في ذلك تعزيز الشركات الناشئة من خالل تحديات تقديم حواف (2)

 المعرفة واالبتكار والحاضنات والمسرعات ونهج مجموعات االبتكار؛

ل، التمويل الجماعي( رفع مستوى الحصول على المنتجات المالية المناسبة )الديون، حقوق الملكية، شبه المساهمة في رأس الما (3)

 لمنظمات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي ترغب في الدخول في االستثمارات الرقمية؛

 تحسين وتنظيم الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء التعلم اآللي للبيانات الضخمة في مجال الزراعة الرقمية؛ (4)

 متاحة للتجارة اإللكترونية وتعزيز اإلطار التنظيمي للتجارة اإللكترونية على المدى المتوسط.الترويج لألدوات ال (5)

 :وترفع إجراءات السحب مستوى الطلب على الخدمات الرقمية واستخدامها من قبل المزارعين وقد تشمل 

ء والمستهلكين بشأن جميع الحلول الحمالت اإلعالمية للتوعية والترويج للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال (1)

 الرقمية الرئيسية للزراعة؛

 أنشطة توضيحية للحلول الرقمية في مراحل مختلفة من النظم الغذائية وعلى أنواع مختلفة من التكنولوجيات؛ (2)

 التدريب اإللكتروني على مختلف مستويات النظام الغذائي وعلى مختلف التكنولوجيات الرقمية ؛  (3)

 ي الستخدام المنتجات الرقمية واستهالكها بموجب الدعم ونظام القسائم واالستقطاعات الضريبية؛وضع إطار تحفيز (4)

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع موردي التكنولوجيات؛ وتعزيز القدرات الفنية والروابط السوقية للموردين  (5)

 لالستجابة بشكل أفضل لطلب السوق.

 

 اوبعده الجائحةجائحةأثناء  ةالصحيتشجيع األنماط الغذائية  .5

من إغالق تام، بما في ذلك التوجيهات الصادرة "بالبقاء في المنزل"، ترتفع مخاطر األنماط الغذائية غير  يرتبط بهوما  جائحةأثناء تفشي ال

السكانية المعرضة للخطر  . ويُعتبر األشخاص المصابون بالسمنة ومرض السكري وغيرها من األمراض غير المعدية، ضمن الفئاتالصحية

(. مما يؤكد أكثر على أهمية األنماط الصحية كخط أول للدفاع من أجل الوقاية من 19-)كوفيد المستجد الشديد بسبب مرض فيروس كورونا
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لحفاظ على أنماط غذائية مغذية وصحية. وقد وإحاطتهم لجميع فئات السكان بتوعية الحكومات  تقوموبالتالي، من الضروري أن  األمراض.

 النقاط التالية، ضمن أمور أخرى:هذه النصيحة شمل ت

 تتكون من المزيد من األطعمة القائمة على النبات مثل  تحقيق التوازن بين األنماط الغذائية من خالل تقديم خيارات صحية

مناعة ومكافحة أعراض المرض المختلفة أثناء انتشار الخضار والفواكه. وهذا أمر في غاية األهمية لتعزيز أجهزة ال

. ويتم توجيه اهتمام خاص بالفواكه الحمضية والخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الجائحةجائحة

التي  التحضيرية فيتامين ج وغيرها من الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تقليل االلتهاب، والحد من استهالك األطعمة العال

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر، حيث إنها تساهم في األنماط الغذائية غير 

 ؛الصحية وتؤدي إلى زيادة الوزن بدون ضوابط

  وكذلك المكسرات والبذور كمصدر للدهون الصحية والبروتين بالحبوب البقولية كمصدر للبروتينإثراء وجبات الطعام ،

وثرائها بالخصائص المضادة لألكسدة والمضادة لاللتهابات. كما أنها أغذية ذات سعرات  األخرى،واأللياف والعناصر الغذائية 

 ؛حرارية عالية وغير القابلة للتلف وصالحيتها ممتدة

 وفيما يتعلق باألمهات واألطفال الصغار على وجه الخصوص، ل والمرضعات. الحوامالنساء باألطفال و الخاص االهتمام

يوصى دائًما بتناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات الدقيقة، بما في ذلك زيادة تناول الحبوب البقولية والمزيد 

يعية وتعزيزها ودعمها )في مرحلة مبكرة من األطعمة ذات المصدر الحيواني. وبالنسبة للرضع، تظل حماية الرضاعة الطب

 ؛وبشكل حصري( أمراً حاسماً وكذلك األغذية التكميلية المناسبة لعمر الطفل واآلمنة، وممارسات الرعاية والتغذية

 حيث أنهم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة بسبب مرض ينبغي منح اهتمام خاص للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة ،

 ؛(19-)كوفيد المستجد فيروس كورونا

  وسالمة األغذية بالغة األهمية للحفاظ على الصحة.  النظافة الشخصيةوأخيًرا، ممارسات 

 األزمات بالمنطقة المتضررين منمن أجل حماية األشخاص اإلقليمي دعم العمل الجماعي  .6

توفير األمن الغذائي وفي في انعدام األمن الغذائي الحاد وفي حالة األزمات على المساعدات اإلنسانية  ةفي حال بشكل كبير يعتمد األشخاص

األرواح ودعم سبل كسب العيش لألشخاص المتأثرين . ولقد قامت دول المنطقة بدور هام في توفير الدعم إلنقاذ على قيد الحياة بقائهم

ن من يبسبب أن المحتاج 19-وستكون االحتياجات أكبر في مع انتشار كوفيد ئين والنازحين.باألزمات، وظلت حدودها مفتوحة أمام الالج

لماء والصرف الصحي والخدمات الصحية و غالبا ما على ما يكفيهم من اصول في العموم إمكانية الحالناس بمن فيهم النازحين ليس لديهم 

 .تتسبب أحوالهم الكامنة في زيادة قابليتهم للتأثر

ضرورة للعمل الجماعي اإلقليمي أكثر من أي وقت مضى من أجل دعم النظم الصحية في الدول المتأثرة بالنزاعات وتخفيف وطأة هناك 

والبد من تصميم التدخالت بعناية حسب . والتغذية ( على األمن الغذائي19-)كوفيد المستجد اآلثار الناجمة عن مرض فيروس كورونا

 اقات الصحية واإلنسانية والمؤسسية لكل دولة، وإشراك المجتمعات المحلية على نحو إيجابي. االحتياجات وتكيُفها مع السي

 

مدى وبينت  2030لخطة عام هشاشة أنظمتنا الصحية والغذائية وقدمت مبرراً كبيراً كشفت عن قد  19-في الختام فإن جائحة كوفيد

قطاعات . لقد بدأت كأزمة صحية لكنها سرعان ما تحولت ألزمة شاملة تؤثر على كافة فيما بينها ترابط أهداف التنمية المستدامة

بذل المساعي والشراكات الدولية في أهمية إلى أما يدعو متحقيق أهداف التنمية المستدامة. خطيرة أمام االقتصاد وتفرض تحديات 

من أجل لمجتمع الدولي لفرصة  19-يقدم كوفيدا الجائحة "عقد األمم المتحدة للعمل". وبرغم التحديات التي تفرضها علينإطار 

 .2030بحلول عام  تحويل األزمة إلى محرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامةولتضامن ا



 

 

 | 25 | 
 

 االستجابة؟ تكون كيف: أفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة في الغذائي األمن على وآثاره( 19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس مرض

 

 

 المراجع

FAO. 2020. COVID-19 and the risk to food supply chains: how to respond. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Ample supplies to help shield food markets from the COVID-19 crisis. Rome, FAO. 

(available at http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

J. Schmidhuber, J. Pound & B. Qiao. 2020 COVID-19: Channels of transmission to food and 

agriculture. Rome, FAO. (available at http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. COVID-19 and smallholder producers’ access to markets. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Social Protection and COVID-19 response in rural areas. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Responding to the impact of the COVID-19 outbreak on food value chains through 

efficient logistics. Rome, FAO. (available at http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388 AR.pdf) 

FAO. 2020. Anticipating the impacts of COVID-19 in humanitarian and food crisis contexts. Rome, 

FAO. (available at http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Agri-food markets and trade in the time of COVID-19. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Maintaining a healthy diet during the COVID-19 pandemic. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. How is COVID-19 affecting the fisheries and aquaculture food systems. Rome, FAO. 

(available at http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Food Safety in the time of COVID-19. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

FAO. 2020. Urban food systems and COVID-19: The role of cities and local governments in 

responding to the emergency. Rome, FAO. (available at 

http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388AR.pdf) 

 

 

 

 

  



 

 

 | 26 | 
 

 االستجابة؟ تكون كيف: أفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة في الغذائي األمن على وآثاره( 19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس مرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 | 27 | 
 

 االستجابة؟ تكون كيف: أفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة في الغذائي األمن على وآثاره( 19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس مرض

 

 

 


