
 
 
 
 

 واخلطر على سالسل اإلمدادات الغذائية: 19-كوفيد
 كيف ميكن االستجابة؟

  ما الذي نعرفه 
ما زالت البضائع مكّدسة على الرفوف يف املتاجر و لقد أغلقت البلدان اقتصاداهتا هبدف إبطاء انتشار فريوس كوروان. 

ا على سالسل  هذه اجلائحة، سرعان ما قد تضع ضغوط  طالت األزمة الناشئة عن الوقت الراهن إمنا يف حال  الكربى يف
اإلمدادات الغذائية وعلى شبكة مرّكبة من التفاعالت اليت تطال املزارعني، واملدخالت الزراعية، ومعامل التجهيز،  

شحن أصال  عن تباطؤ يف احلركة بسبب إغالق املرافئ، وعمليات الشحن، والبائعني ابلتجزئة وغريهم. ويفيد قطاع ال
 كما أن العوائق اللوجستية قد تعّطل سالسل اإلمداد يف األسابيع املقبلة.

وهبدف احلؤول دون حصول نقص يف األغذية، من الضروري مبكان أن حترص البلدان على استمرار عمل سالسل  
، ال تطرح ندرة األغذية مشكلة  يف الوقت  2008-2007ملية يف الفرتة ا ألزمة الغذاء العاخالف  و اإلمدادات الغذائية. 

احلاضر. فاإلمداد ابلسلع الغذائية األساسية جيري بشكل جيد، وينبغي نقل احملاصيل إىل حيث تربز احلاجة األمّس  
ستهلكني، حىت أهنا قد  أهنا قد تضّر ابملنتجني واملو سيما ال . وابلتايل، من غري الضروري فرض قيود على التجارة إليها

يتعنّي  ف، ا عن اآلالت(عّماال  )عوض  إنتاجها تطلب يالقيمة اليت  العالية أّما ابلنسبة إىل السلع يف األسواق.  اتثري هلع  
 على البلدان إحقاق توازٍن بني ضرورة السهر على مواصلة اإلنتاج واحلاجة إىل محاية العّمال. 

كل اجلهود الالزمة ملواصلة العمل بسالسل اإلمدادات ا  فريوس كوروان، عليها أن تبذل أيض  وفيما تكافح البلدان جائحة 
 الغذائية. 

 ما الذي جيب القيام به 
أوال ، تشكل الصحة أولوية قصوى. ويتعني على البلدان زايدة االختبارات قدر اإلمكان ووضع إجراءات العزل الرامية 

ا فيما أن  ا، جيب أن تستجيب البلدان إىل احتياجات األشخاص األكثر ضعف  إىل إبطاء انتشار الفريوس. اثني  
اإلمدادات الغذائية من خالل  ضمان تدفقا، ينبغي للبلدان تشّل االقتصاد. واثلث   اجلائحةاإلجراءات املتخذة الحتواء 

 هذا الصدد.منح األولوية لصحة العاملني يف القطاع وخمرجاهتم. وترد يف ما يلي توصيات حمّددة يف 
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 وبرامج احلماية االجتماعية وحتسينها  الطارئةتوسيع نطاق برامج املساعدة الغذائية  
إىل أهنم حيتاجون إىل  ا املنزل، نظر   مالزمةااللتزام بقواعد على ا األكثر ضعف  الفئات توفر هذه اإلجراءات عازال  ملساعدة 

  160أكثر من  اختذدخل يومي لالستمرار. ويف ظل عمليات التسريح الكبرية، تكافح العائالت لتوفري األغذية. وقد 
يف املائة من التالمذة يف العامل. وهذا  87، األمر الذي أثّر على أكثر من إلقفال املدارس على نطاق البلدا تدابري بلد  

. كما أن  للمخاطر املدرسية اليت غالبا  ما تشكل مصدر التغذية الوحيد لألطفال يف األسر املعّرضةيعين إلغاء الوجبات 
 موّردي الوجبات املدرسية ومتعهدي تقدمي الطعام خسروا دخلهم.

ينبغي توفري املساعدة الطارئة أبسرع ما ميكن الحتواء انتشار الفريوس ومحاية سبل العيش خالل مرحلة النهوض و 
ا. كذلك، جيب حشد بنوك األغذية واجملموعات األهلية اليت تدعمها احلكومات واملؤسسات اخلريية اخلاصة من  الحق  

أجل توفري األغذية أو توصيلها فيما تبقى العائالت يف املنازل. وميكن استخدام آلية التوصيل لتقدمي مساعدات عينية 
الذين يعانون من أمراض مزمنة. ويف األجل الطويل، جيب أن  أخرى، مثل عّدة وسائل احلماية، للمسننّي أو األشخاص 

سالسل اإلمدادات الغذائية من أجل التصّدي  طولحلاالت التفشي الطارئة على  اهتاالبلدان حتسني استعداد تواصل
 للتهديد املباشر الذي يطرحه أي مرض معٍد وللخسائر غري املباشرة اليت تتكبدها الصحة بفعل التغذية السيئة. 

الضعيفة، فإن التحويالت النقدية ملرة واحدة أو لعدة مرات يف وقت مبكر قادرة على  املعيشية أّما ابلنسبة إىل األسر 
. وإبمكان هذه التحويالت النقدية أن تساعد العائالت يف مواجهة  عند وقوعهافيف من اآلاثر الكاملة لألزمة التخ

اخلدمات االجتماعية. كما أن نظم   االختالالت اليت قد تشهدها ن الظروف، وخباصة يف ظّل الصعاب إىل حني حتسّ 
الدفع ابهلواتف اجلّوالة مثالية لضمان التوصيل السريع والتقليل إىل احلّد األدىن من االتصال البشري من خالل التبادالت 

توسيع نطاق برامج ا إىل فرتة مساح على دفع الضرائب والرهوانت. وجيب النقدية. وحتتاج العائالت الضعيفة أيض  
احلماية االجتماعية حبيث تشمل األشخاص الذين مل يكونوا حيظون بتغطية يف السابق وابتوا معرضني هلشاشة كبرية  

ا. كما جيب إزالة أي  اليوم، مبا يف ذلك املسّنني. وتشكل االستحقاقات املكّملة للتعويض عن خسارة الدخل مثال  جيد  
 فرتة مؤقتة. شروط متصلة بتوفري املساعدة ل

بلدا  قد اعتمد برامج شبكات األمان أو وّسع نطاقها استجابة  للجائحة.   45، كان إمجايل 2020مارس/آذار  20وحىت 
  على سبيل املثال:

تساعد إيطاليا العّمال املسّرحني، إذ تقوم بتجميد دفع رهوانهتم الشخصية والتجارية، وإلغاء الديون كجزء من  •
يورو يُدفع مرة   600ويتضمن الربانمج تقدمي مبلغ  املسّماة "إيطاليا تتعاىف".  يورومليار  25رزمة اإلغاثة بقيمة  

 . من العمر 12واحدة لألسر اليت تضّم أطفاال  دون الـ
وهو يتضمن مبلغ   دوالر أمريكي. ( 2) ترليويناألمريكية خطة حتفيز اقتصادي بقيمة تقدم الوالايت املتحدة  •

دوالر أمريكي لكل طفل،  500ا بقيمة ا إضافي  دوالر أمريكي يُدفع مرة واحدة ملعظم البالغني، ومبلغ   1 200
مليار دوالر    100ا للمعونة بقيمة اطلني عن العمل. وتتبع هذه الرزمة برانم  عفضال  عن توسيع نطاق التغطية لل

 مشل إجازة  مدفوعة للعّمال يف حاالت الطوارئ.أمريكي 
لألشخاص املوجودين يف  يةعلى البقاء يف املنزل حبيث يعتنون أبوالدهم، وتقّدم إجازة مرضتساعد فرنسا األهل  •

 احلجر الذايت.
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فورة مدفوعاٍت نقدية شاملة وملرة واحدة جلميع اوسنغمنطقة إدارية خاصة  -من الصني وهونغ كونغ وتقّدم كل   •
 املواطنني.

 . ا للعاملني حلساهبم اخلاصشهر   12يورو لفرتة تصل إىل  1 097 ا يصل إىل وتوفّر الربتغال مبلغ   •
التأمني على البطالة وقامت بتوسيع نطاق برامج املساعدة االجتماعية حبيث تغطي  وسّرعت الصني مدفوعات  •

تدفعها مؤسسات األعمال حني عّلقت اشرتاكات الضمان االجتماعي اليت العائالت اليت تواجه الفقر، يف 
 التجارية. 

املسّنني،  للمواطنني  ا مدفوعات التقاعدماليني عائلة ضعيفة وهو يقّدم أيض    3أنشأ بريو سندات حلماية وقد  •
. كما يوفّر للعائالت الضعيفة  (Pensión 65) "65بعنوان "التقاعد ابالستناد إىل برامج قائمة مثل برانمج 

 استحقاقات مكّملة إضافة  إىل حتويالت نقدية وطنية.

ينتجوهنا، توفري الدعم للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية لتعزيز إنتاجيتهم وتسويق األغذية اليت  
 اطريق قنوات التجارة اإللكرتونية أيض   عن 

املزارعني إىل األسواق لشراء املدخالت وبيع املنتجات. فاملنتوجات  إن القيود املفروضة على احلركة حتول دون وصول 
أن العّمال املومسيني خاصة و ا يف العمل يسّبب نقص  . وهذا  فاقد يف األغذيةمبا يفضي إىل  ، الطازجة تتكّدس يف املزارع

سالسل األسواق الزراعية يف أفريقيا   2014املهاجرين غري قادرين على السفر. فقد عّطل تفشي فريوس إيبوال عام 
الغربية للسبب ذاته، مبا أفضى إىل نقص يف األغذية وزايدة يف األسعار. وأفريقيا معّرضة للضعف بصورة خاصة يف  

مات اجلراد الصحراوي اليت هتّدد أصال  اإلمدادات الغذائية يف القارة. ويف الصني، تسبّبت  الوقت الراهن يف ظّل هج
لوجستية وأزمات العمل خبسائر يف قطاع اخلضار الطازجة، وحبصول حمدود على األعالف احليوانية وبتدين الصعوابت ال

 قدرة املساخل.  
يتعنّي على البلدان تنفيذ اإلجراءات األساسية التالية. أوال ، جيب أن تقّرب مراكز التجميع من املنتجني على نطاق  

ي أن تتمتع مراكز التجميع بقدرات عالية. كذلك، إبمكان بنوك األغذية أن  صغري للحّد من احلاجة إىل التنّقل. وينبغ
والعمودية مع مجعيات املزارعني اليت ا إىل ما تتمتع به من معرفة، فضال  عن آليات التنسيق األفقية ا نظر  ا هام  تؤدي دور  

ا، عند اإلمكان، لنظم اإليصال  مستودع   ا، يتعني على البلدان أن تقيمتعمل يف مال ترتيبات الزراعة التعاقدية. اثني  
التجارة ا، جيب أن تعّجل البلدان تنمية . اثلث  اإليصاالت للحصول على مدفوعاهتملصاحل املزارعني حبيث يستخدمون 

ا، جيب أن حيصل املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية  رابع   1.اإللكرتونية للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية
 اإلنتاج. مواصلةعلى التمويل حبيث يتمكنون من 

حتفيزية تفتقر إىل حوافز واضحة للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية. وحيتاج   اويعتمد عدد من البلدان رزم  
أن تعّزز إنتاجيتهم. كذلك، يتعنّي على املصارف التنازل  املزارعون إىل إعاانت نقدية وبرامج شبكات األمان اليت ميكنها 

املهل الزمنية للدفع. وإبمكان ضخ رأس املال يف القطاع الزراعي أن يساعد   إطالة الرسوم على قروض املزارعني و عن 

 
وشركات أخرى حّولت سلوك املستهلكني يف التبّضع يف الصني، من خالل حتويل  Dianping-Meituanو JD.comإن مموعة علي اباب، و  1

يف املائة من  36.6، كان تغلغل التجارة اإللكرتونية يف الصني قد وصل إىل نسبة 2019غلب األحيان إىل "تطبيق فائق". وحىت أالتبضع اإللكرتوين يف 
صينيني يقومون بعمليات إلكرتونية، خباصة من خالل تطبيقات اهلواتف الذكية. ومتثل هذه يف املائة من املستهلكني ال 71مبيعات التجزئة حيث أن 

 يف املائة من عمليات التجارة اإللكرتونية.  80التطبيقات 

http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3339e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3339e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3339e.pdf
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يساعد   مؤسسات األعمال الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم على مواصلة عملياهتا. كما أن حتسني التخزين ميكنه أن
سلسلة اإلمداد. وينبغي إزالة أي قيود مفروضة على التجارة   طوليف احلّد من الفاقد يف احملاصيل ما بعد احلصاد على 

 احمللية، مبا يف ذلك العوائق البريوقراطية، من أجل ربط املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق. 
االحتياجات األساسية من الطاقة لدى املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واألسر  وينبغي للحكومات أن تليب 

ا، إن إغالق املدارس يعين أهنم لن حيصلوا على منط الريفية. وابلنسبة إىل العديد من األطفال يف املناطق الريفية أيض  
ب أن تبحث احلكومات احمللية يف إجياد  غذائي صحي. أّما ابلنسبة إىل املنتجني، فهذا يعين خسارة الدخل يف حني جي

ويبقى األطفال حيصلون على   عملهماملنتجون  يواصلبديل للوجبات املدرسية، مثل توصيل الوجبات إىل املنازل حبيث  
التغذية. وخالل فرتة الطوارئ، ميكن أن تشرتي احلكومات املنتجات الزراعية من أصحاب احليازات الصغرية إلقامة  

اتيجية طارئة، وخباصة من السلع غري سريعة التلف من أجل تعزيز اإلمدادات الغذائية. وميكن استخدام احتياطات اسرت 
 تكون املدارس مقفلة. عندماهذه االحتياطات لتنفيذ برامج شبكة األمان والوجبات املدرسية حىت 

ة. وميكن للمهنيني يف الرعاية  لضمان سالمة العاملني يف املزرعالالزمة البلدان اإلجراءات  تتخذكذلك، جيب أن 
على أالّ يتعرض العاملون للمرض. وعند اإلمكان، ينبغي أن خيضع العمال الختبار فريوس   واالصحية يف املوقع أن حيرص

الكوروان. أّما االختبارات املنزلية لفريوس كوروان، حني تصبح متاحة ، فقد تسّهل األمور. ويتعني على احلكومات أن 
أتشريات الدخول للعّمال املهاجرين من أجل احلؤول دون وقوع أزمات العمل يف املزارع واملعامل، حىت   تعّجل إبصدار

وإن بدا هذا األمر غري بديهي. وجيب أن يلغي كّل من املزارعني واملستودعات الزايرات، يف حني جيب أن ختّفض  
ا  . وينبغي أيض  فة خدمات التوصيل اليت تقدمهااملتاجر ساعات العمل، وتعمد إىل التناوب بني املوظفني وإىل مضاع

ممارسة التباعد االجتماعي. كذلك، ينبغي للمهنيني إعادة هندسة املستودعات ومعامل التجهيز مبا يتيح للعمال 
 حرارة املوظفني والتأكد من أهنم يرتدون األقنعة والقفازات وغريها من معدات الوقاية. قياس الصحيني 

وإبمكان البلدان األكثر فقرا  أن تسعى للحصول على متويل دويل لدعم املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية.  
- 2007لفرتة الغذاء يف االذي مّت إنشاؤه غداة أزمة  الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائيوتوجد آليات متويل، مثل 

 الغرض.  هلذا  2008
وجتدر اإلشارة إىل اإلجراءات اليت اختذهتا الصني وإيطاليا حلماية املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية وإنتاجيتهم  

 الزراعية.

 الصني
سياسات "سّلة اخلضار" للتخفيف من وطأة الفريوس على  ، اعتمدت الصني التام غالقخالل مرحلة اإل •

الصغرية وإبقاء النقص يف األغذية عند احلّد األدىن. ويف أواخر الثمانينات، قام املشروع  أصحاب احليازات 
لضواحي من خالل توسيع نطاق مزارع اخلضار يف ا وصول املناطق احلضرية إىل املنتجات الطازجة بزايدة

ا يف تسع مقاطعات لتوريد احلبوب، االحتياطات القائمة. ويف إطار هذا الربانمج، عمل املزارعون والتجار مع   ويف
 والزيت، واللحوم، واخلضار، واحلليب، والبيض واملنتجات املائية لوالية هوابي، وهي بؤرة تفشي الفريوس.

اء، وبرتكيز مساخل احليواانت والتخزين ضمن سلسلة وقد قامت بعض احلكومات احمللية بتوحيد عمليات الشر  •
 كامال .  االتربيد يف التعاونيات القطرية وبدعم تكاليف التخزين دعم  

https://www.gafspfund.org/
https://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-08/18/content_11173854.htm
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يز املبيعات. على سبيل املثال، ابملنتجات املرتاكمة للمساعدة يف تعز التداول  منصات التجارة اإللكرتونية تيّسر  •
ا ملساعدة املزارعني يف إجياد أسواٍق للمنتجات الزراعية  ا خاص  أنشأت شركة التجارة اإللكرتونية علي اباب صندوق  

 اليت مل يتم بيعها، وهي تقوم ببناء "قناة خضراء" خمصصة للمنتجات الزراعية الطازجة.
 إعاانت لشراء اآلالت واألدواتشكل على مليون دوالر أمريكي  20وقامت احلكومة املركزية يف بيجني بتوزيع  •

من أجل  اتوختفيضات على اإلجيار ا مبعدل فائدة منخفض الزراعة. وهي متنح قروض   تنشيط من أجل إعادة 
عد لتقليص تطوير التكنولوجيات الزراعية املتقدمة، مثل الطائرات الزراعية من دون طيار واآلليات املسرية من ب  

 االتصال البشري مع ضمان استمرار العمل بسالسل اإلمدادات.

 إيطاليا
املكّملة للسياسات الوطنية اليت تضمن احلصول  ، اإلجراءات لدعم قطاع الزراعةيضم برانمج "إيطاليا تتعاىف" العديد من 

 على خدمات زراعية، مبا يف ذلك توريد البذور واألمسدة.
تعليق عملياهتا،   إىلة أو صيد األمساك اليت اضطرت يشركات الزراعلامليون يورو لدعم  100وخيّصص الربانمج مبلغ 

مليون يورو للتمويل. وهو يسمح للمزارعني احلصول على دفعاٍت مسبقة من اإلعاانت اليت   100ا آخر بقيمة ومبلغ  
 50يوفرها االحتاد األورويب للمزارعني. كذلك، يعزز الربانمج ميزانية االحتاد األورويب لتوزيع األغذية على الفقراء مببلغ 

 راعيني ذوي العقود القصرية األجل.  يورو للعمال الز  600مليون يورو. ويضم الربانمج حتويال  بقيمة 

 اللوجستية  االختناقاتاحلفاظ على سلسلة القيمة الغذائية حية  من خالل الرتكيز على  

ميكن أن تُقسم سلسلة القيمة الغذائية بصورة عامة إىل مموعتني: السلع األساسية )القمح والذرة والذرة الصفراء وفول 
ت القيمة العالية )الفاكهة واخلضار ومصايد األمساك(. فإن إنتاج السلع األساسية  الصواي والبذور الزيتية( والسلع ذا

يتطلب رساميل كثيفة، ومشكلة النقص يف العمل الناتج عن القيود املفروضة على احلركة بسبب فريوس كوروان تؤثر 
أهنا تعيق نقل األغذية  خاصة و  اللوجستية الالزمة لتوزيع هذه السلع تتأثر،اخلدمات بشكل أقل على إنتاجها. غري أن 

 عرب املدن، واملقاطعات، واألقاليم والبلدان.
أّما السلع ذات القيمة العالية من جهة أخرى، فهي تتطّلب الكثري من العمل إلنتاجها. لذا، فهي تتأثر إىل حّد كبري 

. كذلك، احلجر املنزيلنتقال بسبب حني ميرض املوظفون أو حني ال يكون العمال احملليون أو املهاجرون قادرين على اال
القيمة بشكل أكرب بعد بسبب   العاليةفإن احلواجز اللوجستية اليت تعطل سالسل اإلمدادات الغذائية تؤثر على السلع 

معظم  حالي ا  متتثل وال ا. سرعة تلفها. وتشمل سلسلة اإلمداد العالية القيمة معامل جتهيز األغذية اليت تتطلب عمال  كثيف  
 الفرز والتوضيب ملتطلبات التباعد االجتماعي. خطوط

مواتية وتضمن توفر   2020(. كما أن توقعات احلصاد لعام  1وهناك خمزون كاٍف من السلع األساسية )اُنظر الشكل  
املركز   روزاريو يف األرجنتني الوسطى األغذية، إمنا تظهر اضطراابت لوجستية يف سالسل اإلمداد. على سبيل املثال، ميثل  

األكرب يف البالد لتصدير احلبوب، واملنطقة األكرب إلنتاج فول الصواي. كذلك، األرجنتني هي البلد املصّدر األكرب يف العامل   
زاريو مبنع لألعالف احليوانية من مسحوق الصواي. ويف الفرتة األخرية، قامت عشرات احلكومات البلدية اجملاورة ملركز رو 

شاحنات احلبوب من الدخول إىل بلداهتا أو اخلروج منها، يف إطار إبطاء انتشار الفريوس. ويتحّدى العديد منها أوامر 
احلكومات الفيدرالية لفتح الطرقات، مشرية  إىل الشواغل الصحية. لذا، ال يتم نقل فول الصواي إىل معامل السحق، األمر 

http://en.people.cn/n3/2020/0310/c90000-9666727.html
https://www.cnbc.com/2020/03/10/chinese-agriculture-drone-makers-see-demand-rise-amid-coronavirus-outbreak.html
https://worldcrunch.com/coronavirus-1/covid-19-and-closed-borders-italy39s-agriculture-at-risk
https://www.reuters.com/article/argentina-grains/update-1-supply-of-soy-to-argentine-livestock-feed-factories-down-by-half-and-falling-idUSL1N2BK165
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ر رئيسي آخر  د من مسحوق الصواي للرتبية احليوانية. كذلك، يف الربازيل، وهو بلد مصدّ الذي يؤثر على صادرات البال 
للسلع األساسية، تفيد التقارير عن عوائق لوجستية تعّرض سالسل اإلمدادات الغذائية إىل اخلطر. وعلى الصعيد الدويل، 

  على صعيد لك بكارثة  رجنتني، قد يتسّبب ذ يف حال أغلق مرفأ رئيسي مثل مرفأ سانتوس يف الربازيل أو روزاريو يف األ 
 التجارة العاملية.

إبجياز، يتعني على البلدان املصّدرة للسلع األساسية الرئيسية أن تبذل كل اجلهود املمكنة إلجياد احللول من أجل التقليل 
يف الواقع، و عرب البلدان. إىل احلّد األدىن من االضطراابت اللوجستية، حبيث ميكن للسلع األساسية الرئيسية االنتقال 

كّوانت اللوجستية يف سلسلة اإلمداد على املفرصة  لتحديد املعوقات ومعاجلتها. وينبغي اختبار  19 - تشكل أزمة كوفيد
حنو مالئم، على أن مُتنح تراخيص خاصة لنقل السلع. وجيب النظر إىل موظفي املرافئ على أهنم موظفون رئيسيون، كما  

معدات احلماية وممارسة  توفري و  إجراء الفحوصاتجيب توفري التدابري املالئمة يف مال الصحة والسالمة، مبا يف ذلك 
اعد االجتماعي. من شأن هذه التدابري أن تؤمن االستقرار يف األسواق الدولية. وتقع على مصارف التنمية املتعددة التب

 األطراف واجلهات املاحنة الرئيسية مسؤولية دعم البلدان املصدرة للسلع األساسية من أجل إنفاذ هذه التدابري.

 ألساسيةاملخزوانت العاملية من املواد الغذائية ا  -1الشكل  

  
 نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية: راملصد

ــلع   ــة ابلســ ــناد األولوية هلذا ا، وجيب أن تتحرك البلدان بســــرعة  القيمة أكثر تعقيد    العاليةإن ســــالســــل اإلمداد اخلاصــ إلســ
قطاع وضـــــــــمان أن يتمكن العمال املهاجرون من الوصـــــــــول إىل املزارع واملعامل. كذلك، ينبغي للبلدان أن جتد أفضــــــــل ال

 الطرق إلحقاق توازن بني احلاجة إىل مواصلة اإلنتاج وضرورة محاية العّمال.

https://app.amis-outlook.org/#/market-database/supply-and-demand-overview
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 يبية للحفاظ على انفتاح التجارة العامليةمعاجلة السياسات التجارية والضر 
تكون البلدان اليت تعتمد على األغذية املستوردة معّرضة للضعف يف حني تتباطأ حركة الشحنات وترتاجع قيمة عمالهتا  

 يف معظم البلدان. وميكن أن املواد الغذائيةمقابل الدوالر، مبا خيّفض قدرهتا الشرائية. ومن املرجح أن ترتفع أسعار 
حتصل صدمات مفاجئة وقصوى يف أسعار األغذية وسط حاالت إقفال طويلة األمد. وإثر احلجر الذي فرضته 

شرائها. ويف إيطاليا، شهد الطلب   التهافت علىا يف أسعار األغذية بسبب ا شديد  احلكومة، شهدت الصني ارتفاع  
 صعوابت يف شراء املنتجات الطازجة.ا، ممّا أفضى إىل ا كبري  على الطحني واألغذية املعلّبة ارتفاع  

ويتيعن على البلدان أن تستعرض على الفور اخليارات املتاحة جلهة السياسات التجارية والضريبية وآاثرها احملتملة لتهيئة  
، ساهم النقص يف املعلومات املتعلقة بظروف 2008-2007يف الفرتة  الغذاءبيئة مواتية للتجارة ابألغذية. وخالل أزمة 

سوق )اإلنتاج واملخزون واالستهالك والتجارة واألسعار( والتدخالت السياسية غري املنّسقة اليت قامت هبا البلدان يف  ال
االضطراابت وارتفاع أسعار األغذية. واليوم، يتوفر لدى البلدان نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية الذي   ظهور

اصيل األساسية الرئيسية وأسعارها. وإبمكان التعاون بني البلدان أن يساعد يف يعطي معلومات حمّدثة عن خمزوانت احمل
. وقامت بلدان كبرية بزايدة ضرائبها 2008-2007حصل خالل الفرتة  ، كما سياسات استغالل اجلرياناحلؤول دون 

ا على الصادرات، األمر الذي فاقم الوضع ابلنسبة إىل اجلميع، وليس فقط ابلنسبة إىل  قيود   فرضتالصادرات و  على
الشركاء التجاريني على نطاق صغري. فالزايدات احلادة يف األسعار أثقلت كاهل الفقراء بشكل غري تناسيب يف كل  

 االقتصادية يف األجل الطويل. مكان، وأثرت بصورة سلبية على التنمية البشرية واإلنتاجية

. ويتعني على  عملهاأسواق األغذية  تواصلمبكان احلفاظ على انفتاح التجارة العاملية ابألغذية لكي  األمهيةمن و 
احلكومات إلغاء القيود احلالية على الصادرات، مبا يف ذلك احلظر املفروض على الصادرات. وهناك دروس مستمدة من  

بشأن كيفية استجابة احلكومات. وإذا بدأ بلد  القيام بذلك، سوف حتذو البلدان  2008-2007للفرتة  الغذاءأزمة 
األخرى حذوه، وستكون هذه كارثة على األسواق. كما ينبغي القضاء على التعريفات اجلمركية على الواردات واحلواجز 

ل الواردات وابلتايل، تساعد يف معاجلة  التجارية غري اجلمركية. فالتعريفات اجلمركية املخفضة على الواردات تسهّ 
ا على البلدان خفض الضريبة الشواغل املباشرة بشأن اخنفاض اإلمدادات الغذائية وارتفاع أسعار األغذية. ويتعنّي أيض  

 على القيمة املضافة والضرائب األخرى بصورة مؤقتة للمساعدة يف استقرار أسواق الغذاء العاملية.

 التداعيات على االقتصاد الكّليإدارة  

ا جراء اجلائحة. فقد خّفض التعطيل اإلنتاج وأاثر  ا ملحوظ  شهدت أنشطة قطاع التصنيع واخلدمات يف الصني تراجع  
إلمداد. والصني هي املنتج األكرب يف العامل للمكّوانت املصّنعة، فاملعامل املغلقة يف الصني تعين  على صعيد اصدمات 

صدمات على جانب الطلب  ناكد املكّوانت لتصنيع كل شيء من اهلواتف اخللوية إىل السيارات. وهصعوبة  يف إجيا
 كيف أن تراجع الدخل وعدم اليقني ميكن أن يؤداي إىل ركود.   2008ا. وقد بيّنت األزمة املالية العاملية لعام أيض  

انتشار فريوس كوروان. إمنا ينبغي السيطرة على  وابتت اقتصادات عدة اليوم يف حال ركود بسبب التدابري املتخذة لوقف 
يف الواقع، جيب أن تكون البلدان مستعدة لتكبد تكاليف اقتصادية أكرب  و اجلائحة قبل أن يتمكن االقتصاد من التعايف. 

 آاثر اجلائحة ومحاية أرواح املواطنني. من من أجل التقليل إىل احلّد األدىن

http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/131393
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ة واالقتصادية عن طريق اإلنفاق احلكومي الشرس، يتعني عليها أن تُبقي التضخم  وفيما تكافح البلدان األزمة الصحي
. وجيب أن تقّيم احلكومات آاثر رزم  املواد الغذائيةأسعار تضخم عند مستوايت متدنية، وخباصة للحّد من خماطر 

كذلك، جيب أن تضمن  وأن تضمن عدم حصول أي عجز فيها.   ليت تعتمدها على ميزان املدفوعاتاإلغاثة والتحفيز ا
مستوايت مالئمة من احتياطات العمالت األجنبية. ويف حال ارتفعت أسعار األغذية، ينبغي هلا أن تقّيم تدابريها املالية  

 بكل عناية عند االستجابة. 
ة غذائية. وهي  ا والبلدان اليت تعاين أصال  من أزما أكرب على البلدان األكثر فقر  ا أن توّلد اجلائحة عبئ  ومن املرجح أيض  

 حتتاج إىل دعم مايل دويل حبيث ميكنها استرياد مزيد من األغذية، من دون أن تُغرق نفسها أكثر يف الديون.
البتة للجائحة. لكن من خالل االستمرار ابلعمل بسالسل اإلمدادات والسعي بنشاط إىل حتقيق   مهيئ امل يكن العامل 

التعاون الدويل للحفاظ على انفتاح التجارة، إبمكان البلدان أن حتول دون حصول نقص يف األغذية وأن توفر احلماية  
 ا. األكثر ضعف   للفئات السكانية

 ركش  ريدقتو
 أعدت املنظمة هذا املوجز مبسامهات من ماكسيمو توريرو كولني ، كبري  االقتصاديني واملدير العام املساعد إلدارة

 . التنمية االجتماعية واالقتصادية
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