
 

 يف أفريقيا    19- محاية سالسل اإلمداد لصغار املنتجني الزراعيني يف ظّل كوفيد 

 ( 2020أبريل/نيسان  12)

 الرسائل الرئيسية 
 تيسري التجارة ما بني األقاليم )وما بني القارات( ابلنسبة إىل املدخالت الزراعية الرئيسية.  •
املدخالت ابلنسبة إىل صغار املنتجني من خالل اعتبار التجار الزراعيني  احملافظة على استمرارية عمل آليات إمداد  •

 الريفيني على نطاق صغري "أساسيني" يف أنظمة االحتواء. 
 االستفادة من الدروس املستخلصة من االستجابة لفريوس مرض إيبوال يف غرب أفريقيا.   •
دعم حكومي   أو  تيف خطط توزيع املدخالت اليت حتظى إبعان حيثما أمكن ذلك، استخدام الدفع اإللكرتوين للقسائم   •

 واحلصول على اخلدمات )خدمات اجلرارات والنقل واملكننة(. 
ام السلف النقدية لصغار املنتجني لضمان حصوهلم على املدخالت خالل املواسم املقبلة  البحث يف إمكانية استخد •

 واستباق حاالت املديونية املمكنة بعد احتواء اجلائحة وختفيف تدابري االحتواء. 
املعارض التجارية للمدخالت من مواصلة عملها مع التقيد ابلشروط الصحية  أوأسواق البذور غري الرمسية متكني  •

 املتشددة. 
 االستثمار يف مرافق التخزين )مبا يف ذلك التخزين ابلتربيد للمدخالت البيطرية واملنتجات القابلة للتلف(.  •
   ة العمل اإلنساين.ضمان إدراج املساعدة إلنقاذ سبل العيش كعنصر أساسي يف األنظمة املتعلقة ابستمراري  •

 
 

يشكل صغار املنتجني دعامة هامة إلنتاج األغذية لألسر املعيشية وللعامل أيًضا ابستخدام قاعدة شحيحة أكثر فأكثر من املوارد 
وهم مزارعون يعملون على أرض ال تتعدى مساحتها اهلكتارين وهم رعاة املاشية يف دايرهم وهو الرعويون )الزراعيون(   الطبيعية.

 وصيادو األمساك واألشخاص الذين يعتمدون على الغاابت.  
صى يف العامل وجود قرابة   من األغذية املستهلكة يف املائة    80مليون من صغار املزارعني الذين ينتحون نسبة قد تصل إىل    500وُيح

. وصغار  2يف املائة من األراضي  62. ويف أفريقيا حتديًدا، يوفرون الغذاء والعمل لثلثي السكان ويقومون بزراعة 1يف أفريقيا وآسيا 
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املنتجني معرضون بشدة إىل الصدمات والتوترات. وتعتمد سبل عيشهم على املواسم وقد تنحرف بسهولة عن مسارها بفعل  
 . االرتفاعات احلادة يف أسعار املدخالت واألحوال املناخية املتطرفة على غرار موجات اجلفاف أو الفيضانت 

، واصلت معدالت اجلوع ارتفاعها يف مجيع األقاليم  2019وحبسب ما جاء يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
م أفريقيا يسجل أحد أعلى معدالت انتشار النقص التغذوي، حيث أّن مواطًنا أفريقًيا واحًدا الفرعية يف أفريقيا تقريًبا مما جيعل إقلي

( قاسية للغاية. وجتدر اإلشارة  19-فريوس كورون )كوفيد جائحةمن أصل مخسة مواطنني يعاين اجلوع. وقد تكون تداعيات 
دمات خمتلفة مبا فيها تلك النامجة عن املناخ والنزاعات  تعاين من أزمات غذائية بسبب صاألفريقية أّن بعًضا من البلدان  إىل

 جلراد الصحراوي يف شرق أفريقيا.  بفعل ا حالًيا    ةالقائمابلنسبة إىل حالة الطوارئ  وكذلك اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية، كما  
من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أفادت عن وجود  52ويشري مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أفريقيا إىل أّن 

. وقد سارعت احلكومات يف ضوء ذلك إىل اختاذ تدابري  2020أبريل/نيسان  7وذلك حىت  19- ديحاالت إصابة إجيابية بكوف
التدابري ال يتواءم متاًما مع تلك املتبعة يف بلدان جماورة، وهو ما قد تكون له تداعيات  ملكافحة انتشار اجلائحة.  وبعض من هذه  

وكذلك على األمن الغذائي يف اإلقليم. وإضافة إىل ذلك، قد تكون للعديد من هذه التدابري انعكاسات    19- على احتواء كوفيد
 ة ابلنسبة إىل الشرائح السكانية الفقرية والضعيفة.  وتدفقاهتا خاص  3سلبية على صعيد سالسل القيمة الغذائية الزراعية 

 19-كوفيد التحدايت اخلاصة جبائحة  
  . يشكل صغار املنتجني فرصة كربى خالل األزمة الراهنة حيث أهنم قادرون على مواصلة اإلنتاج على مستوى املزرعة األسرية 

لذا، من األمهية مبكان إسناد األولوية لسالسل إمدادات املدخالت واخلدمات الزراعية واختاذ ما يلزم من تدابري الصحة النباتية  
احلقبة   والتدابري الصحية األخرى لضمان سالمة األشخاص العاملني يف هذا املضمار. وإّن تيسري مواصلتهم إنتاج األغذية يف هذه

املدخالت،   رة على مواجهة بعض التحدايت القائمة ابلفعل أو اليت قد يواجهوهنا من أجل احلصول علىستتوقف على مدى القد
 مبا يف ذلك اخلدمات اليت توفرها السلطات احمللية والوطنية على غرار موظفي اإلرشاد والدعم البيطري.  

 حجًما للحصول على املدخالت واخلدمات  ويعتمد صغار املنتجني الزراعيني يف حاالت كثرية على سالسل اإلمداد األكرب
الزراعية. ومن شأن تقييد احلركة على املستوى الوطين، إضافة إىل بطء اخلدمات و/أو إقفاهلا على غرار املوانئ ونقاط التفتيش  

 وهو ما سيضر بصغار املنتجني.   ؛احلدودية أن تؤثر مجيًعا على الواردات مبا يف ذلك عرب احلدود 
اجلدول الزمين لإلنتاج قد بلغ مراحل خمتلفة يف القارة األفريقية ومثة حاجة إىل مراعاة اجلانب املومسي لدى فرض الضوابط وإّن 

إثيوبيا(   املختلفة من خالل التدابري املتخذة مبا يضمن عدم تفويت أي فرص هامة. ففي شرق أفريقيا )كينيا والصومال وبعًضا من
دث مفعول كرة الثلج. مثاًل، بدأت عملية الزرع ل  لموسم الزراعي الرئيسي ومن شأن أي أتخري يف تدفقات املدخالت أن ُيح

مليون نسمة    10.6يف منطقة السهل، حيث شهد االنعدام احلاد يف األمن الغذائي ارتفاًعا ملحوظًا خالل العام الفائت )من   أما
 

مبا يف ذلك املزارعون واملنتجون، على الصعيدين الكبري والصغري،  -تشمل سالسل القيمة الزراعية الغذائية شبكات مرتابطة تضم جهات فاعلة خمتلفة   3
اخلدمات الزراعية ومزودو خدمات النقل والشؤون اللوجستية واجملهزون واملصنعون الزراعيون واملوردون وموزعو املدخالت )البذور واألمسدة واملعدات وما شابه( و 

 . واملصدرون واملستوردون واملفتشون يف جمايل اجلودة والسالمة والنظم ذات الصلة، والعديد من األطراف األخرى
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خالل املوسم األعجف املقبل(، يبدأ موسم الزرع اعتبارًا  حبسب التوقعات ونً ي مل 17إىل  2019يف املوسم األعجف من عام 
 شهر يونيو/حزيران ويتعني على املزارعني أن يباشروا يف تقييم املدخالت يف أقرب وقت ممكن.  من

جنوب أفريقيا، قد يكون لعدم   إضافة إىل ذلك، يف البلدان اليت يتأخر فيها موسم الزرع إىل فرتة الحقة من السنة، كما يف
التحرك الفوري اآلن أثر صادم من حيث احلصول على املدخالت يف الوقت املناسب للمواسم وابلتايل على إنتاج األغذية.  

تعاين  يكون هذا مدمرًا يف بعض مناطق اإلقليم الفرعي اليت شهدت أعاصري وموجات جفاف حاد خالل السنة املاضية واليت وقد
 س من ارتفاع مستوايت انعدام األمن الغذائي فيها.  يف األسا

لذا، فمن األمهية مبكان   .وعلى حنو ما أشري إليه، يحنتج صغار املزارعني ما يكفي ألسرهم املعيشية ولألسواق لتأمني الدخل 
ستطاع من االنكماش  تبقى القدرة على الوصول إىل أسواق املدخالت واملنتجات على حد سواء وتدفقاهتا سارية للحد قدر امل أن

 على صعيد الطلب. وسيحّفز هذا املنتجني على احلصول على املدخالت وإنتاج حماصيلهم وإنتاجهم احليواين واملنتجات األخرى.  

وإّن األزمة احلالية تضعنا أمام حتدٍّ هام للنظر يف كيفية العمل يف الوقت نفسه على تيسري النظم احمللية وتقويتها من خالل  
ت حتاكي عن كثب األشخاص واحتياجاهتم مبوازاة احملافظة على النظم الزراعية الغذائية األولية الدولية والعابرة للحدود  استجااب

 ويف ما بني األقاليم وتعزيزها.  

 اإلجراءات املقرتحة ملواجهة هذه التحدايت  
صممة مبا يراعي احتياجات كل من صغار املنتجني  سوف تتسم احللول املتكاملة أبمهية حامسة لضمان النظم الزراعية الغذائية امل 

 واملنتجني التجاريني األكرب حجًما، مع اإلقرار ابلتكافل القائم بينهما حىت ابلنسبة إىل اجملتمعات احمللية النائية.  

 تيسري جتارة املدخالت الزراعية الرئيسية يف ما بني األقاليم )ويف ما بني القارات( 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية مثاًل من خالل اإلعفاءات من القيود املفروضة على استرياد  اليت تتيحها انتهاز الفرص 

 املنتجات الغذائية و/أو املتدخالت وحركتها إىل سالسل اإلمداد الزراعية الغذائية عرب احلدود.  
 ئي مبا يكفل استقرار اإلمدادات الوطنية.  توسيع نطاق استرياد احملاصيل األساسية لألمن الغذا •
إاتحة اإلعفاءات من القيود املفروضة على استرياد املدخالت الرئيسية )البذور واألمسدة والتجهيزات وقطع الغيار   •

 ذلك( وعلى حركتها.   إىل وما
القائمة اليت تقوم بتيسريها   إرساء بروتوكوالت بشأن حركة احليوانت احلّية عرب احلدود مثالً ابالستفادة من االتفاقات •

اهليئة احلكومية الدولية ملكافحة اجلفاف وحتقيق التنمية خبصوص حركة الثروة احليوانية عرب احلدود يف منطقة كاراموجا  
الكربى. وسيكتسي هذا أمهية خاصة ابلنسبة إىل جمموعات الرعاة الضعفاء الذين يعتمدون على حركات التنقل املومسية  

 لبقائهم.  عرب احلدود 
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 احملافظة على أداء آليات اإلمداد ابملدخالت ابلنسبة إىل صغار املنتجني 
نظرًا إىل اعتماد صغار املنتجني على جمموعة من آليات إمداد املدخالت غري الرمسية على املستوى الوطين، انطالقًا من مستواهم  

ميكن أن تشمل  ،على غرار تلك القائمة يف زامبيا  املدعومة الرئيسيةاخلاص إلنتاج البذور أو املستوى احمللي وصواًل إىل النظم 
 التدابري احملددة ملواصلة العمل هبذه اآلليات ما يلي:  

 تصنيف صغار جتار املنتجات الزراعية يف املناطق الريفية على أهنم "أساسيون" يف أنظمة االحتواء.  •
االستفادة من الدروس املستخلصة من االستجابة ملرض فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا حيث منظمات املنتجني قائمة  •

يف املفاوضات وشراء املدخالت ابجلملة  من املشاركة على أكمل وجه مكينها وتعمل على حنو جيد ومساندهتا لت 
والنفاذ إىل وسائل النقل ونقل اإلمدادات والنفاذ إىل مرافق التخزين وإيصال اإلمدادات إىل أقرب ما ميكن من  

 املستوايت احمللية.  
  ت نتوزيع املدخالت اليت حتظى إبعا استخدام قدر املستطاع وحيثما أمكن ذلك الدفع اإللكرتوين للقسائم يف خطط  •

 دعم حكومي واحلصول على اخلدمات )خدمات اجلرارات والنقل واملكننة(.   أو
البحث يف إمكانية اللجوء إىل السلف النقدية لصغار املنتجني لضمان حصوهلم على املدخالت خالل املواسم املقبلة   •

 واستباق حاالت املديونية املمكنة بعد احتواء اجلائحة وختفيف تدابري االحتواء.  
املعارض التجارية للمدخالت من مواصلة عملها مع التقيد ابلشروط الصحية  أو أسواق البذور غري الرمسية متكني •

املتشددة. وقد يعين هذا إحداث زايدة ملحوظة يف عدد املواقع اليت تحقام فيها أسواق غري رمسية للبذور أو املنتجات  
احرتام مسارات مضمونة بني البائعني. يتعنّي على احلكومات توفري  واحلد من عدد البائعني واملشرتين، إضافة إىل 

 قطاع اخلاص ومنظمات املنتجني.  ل ا اإلشراف والتنسيق مع
االستثمار يف مرافق التخزين )مبا يف ذلك التخزين البارد للمدخالت البيطرية واملنتجات القابلة للتلف( على مستوى   •

سر املعيشية ابلنسبة إىل خمزونت املدخالت وللحد من الفاقد ما بعد احلصاد  السلطات احمللية واجملتمع اجمللي واأل
سواء. وابإلمكان القيام بذلك ابلتعاون مع الفرقاء يف املنتدى العاملي املعين ابملياه واإلصحاح والنظافة الصحية   حد على

 وأطراف أخرى.  
الشباب اجملهزين بدراجات نرية )بودا بودا يف  ماتمنظاستخدام النظم غري الرمسية على املستوى احمللي على غرار  •

كينيا وأوغندا( لضمان التسليم على املستوى احمللي داخل املناطق. وميكن أن يرتافق هذا مع رسائل تتعلق ابلصحة  
 والسالمة. 

مات تيسري ميكن للحكو   -اتباع سياسات تضمن استمرارية خدمات الدعم الرئيسية لسالسل القيمة الزراعية الغذائية  •
استمرار آليات الدعم االستشاري واحتادات املنتجني والتعاونيات واملؤسسات وبرامج مكافحة اآلفات والعمال البيطريني  

مثالً  -مع الرتكيز بنوع خاص على مكافحة األمراض وسالمة األغذية وتدابري ضمان اجلودة  -وعمال اإلرشاد 
لوجيات الرقمية كما يف رواندا، من بني مجلة بلدان أخرى، حيث مت  خالل تعميم االبتكارات يف جمال التكنو  من

 اختبارها ابلفعل. وهذا من شأنه أن يضمن استمرارية املشورة الفنية للمزارعني. 
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 ضمان إدراج املساعدة إلنقاذ سبل العيش كعنصر أساسي يف األنظمة املتعلقة ابستمرارية العمل اإلنساين  
أبّن املساعدة لسبل العيش من قبيل عمليات توزيع البذور على نطاق واسع ابستخدام اآلليات املناسبة  هناك اعرتاف واسع 

يف صميم العمليات اإلنسانية وجيب أن يربز هذا يف االتفاقات الوطنية واحمللية بشأن استمرارية العمليات اإلنسانية.   هي
بواسطة بذور ومدخالت    2018م الرئيسي يف جنوب السودان خالل عام  سبيل املثال، كان ثلث اإلنتاج الوطين خالل املوس فعلى

 أاتحتها منظمة األغذية والزراعة.  
 وجيب أن تكون املشرتايت احمللية للمدخالت الزراعية لألغراض اإلنسانية معفية من القيود.   •
يواين لألغراض اإلنسانية وإعماهلا ينبغي البحث يف إمكانية إنشاء خمزونت فعالة وكفؤة من األغذية والبذور والعلف احل •

 قبل وقت طويل من بدء املواسم.  
ينبغي تكوين خمزونت من اإلمدادات البيطرية احلرجة )اللقاحات والعقاقري( ونقلها إىل أقرب ما ميكن من اجملتمعات   •

 احمللية إىل جانب دعم سلسلة التربيد على هذا املستوى.  
 

 الوزراء:  لعنايةتوجيهية  أسئلة
 ما هي الصعوابت الرئيسية اليت تتوقعوهنا يف سلسلة إمدادات املدخالت؟   •
 ما هي املدخالت األشّد أتثرًا؟   •
 كيف تعملون على إجياد حّل هلا؟   •
 هل يف اعتقادكم أّن هذا إبمكانه أن يؤثر على موسم الزرع املقبل؟  •


