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•

إسناد راألولويةرلوظائف رنظامرالزراعي رالغذائيرركخدمةرأساسية جيب أن تواصل عملها خالل فرتات احلجر املنزيل
أو الطوارئ أو حظر التجول أو غريها من تدابري االحتواء الصحي.

•

إنشاءرآلياترللتعاونرتشملرالقطاعراخلاصرواجملتمعراملدينروالقطاعاتراألخرىرواحلكوماتراحمللية للتخطيط
لإلجراءات الرامية إىل معاجلة العقبات يف سلسلة اإلمدادات الغذائية (النقل واألسواق والسيولة) ،ورصد
هذه اإلجراءات وتنفيذها.

•

وعمال
احململون والبائعون ومديرو التخزين ّ
حتديد رالعمالراحلامسيراألمهيةرفرالنظامرالزراعيرالغذائير(السائقون و ّ
البيع ابلتجزئة وما إىل ذلك) وضمان سالمتهم حفاظًا على الصحة العامة وثقة املستهلكني.

•

التواصلريوميرارمعرالرأيرالعام من خالل رسائل واضحة ومتسقة بشأن التدابري والسلوك.

•

التعاونرمعراجلهاترالفاعلةرفرالنظامرالزراعيرالغذائي واحلكومات احمللية من أجل التوفيق بني مصادر اإلمدادات
الغذائية والطلب يف األسواق املتغرية ،مبا يشمل األسواق احلضرية والريفية التقليدية ،ومعاجلة القيود لضمان سري عملها
فعال.
على حنو ّ

مع وصول كوفيد  19 -إىل عدد متزايد من اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء أفريقيا ،ينبغي أن تصاحب جهود احلكومات الحتواء
انتشار الفريوس تدابري لتقليل االختالالت يف النظام الغذائي إىل حدها األدىن .وحىت اآلن ،يُنظر إىل األزمة الناشئة يف املقام
األول من منظور الصحة العامة (على حنو الواجب) ول تبدأ االسرتاتيجيات وفرق العمل والصناديق الوطنية تركز اهتمامها
على التداعيات غري املباشرة على االقتصاد واألمن الغذائي إال تدرجييًا .وهناك عالمات انشئة على التأثري السليب لكوفيد19-
على نظام األغذية الزراعية ،مبا يف ذلك الصعوابت يف نقل األغذية من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية ،وإغالق األسواق،
العمال إىل املناطق الريفية ،وزايدة االعتماد على شبكات األمان االجتماعي.
وارتفاع أسعار األغذية ،وفقدان سبل العيش ،وفرار ّ
ويف بعض البلدان ،تضاف هذه املشاكل إىل املشاكل الراهنة املتعلقة بتفشي اجلراد /ودودة احلشد اخلريفية أو النزاعات األهلية.
ويف العديد من البلدان ،سوف يهدد كوفيد 19-نظم األغذية الزراعية الضعيفة من الناحية اهليكلية.
تركز هذه اإلحاطة على التسويق احمللي لألغذية؛ وهي تُكمل إحاطات أخرى تتناول شبكات سالمة األغذية وجتارهتا واإلنتاج
واملدخالت الزراعية ( .)http://www.fao.org/2019-ncov/arوهي تستند إىل معلومات أاتحها موظفو منظمة األغذية
والزراعة واجلهات الفاعلة يف النظام الزراعي الغذائي يف خمتلف أحناء العال .وتناقش هذه اإلحاطة ّأوًال االختالالت احملتملة
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يف إمدادات األغذية ويف تسويقها النامجة عن األوضاع يف ظل كوفيد .19-وتنظر هذه الوثيقة يف التحدايت اليت تواجه نقل
األغذية ووظائف سوق البيع ابجلملة وجتارة األغذية التقليدية ابلتجزئة ومشاكل تنسيق العرض مع الطلب ووظائف قطاع األغذية
غري النظامي ،وهي مشاكل انمجة مبعظمها عن تدابري احتواء الفريوس .وتستند هذه اإلحاطة إىل الدروس املستخلصة يف وقت
سابق من آسيا وأورواب وأمريكا الالتينية ،فضالً عن التجارب األولية يف أفريقيا مع كوفيد 19-والتجارب األوسع نطاقًا لألزمات
السابقة (إيبوال والكولريا وغري ذلك) .ويقرتح اجلزء الثاين جمموعة من التدابري للتصدي هلذه التحدايت وضمان عمل السوق
احمللية .وستعتمد هذه التدابري على التنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين لضمان احلوكمة الرشيدة ومعاجلة القضااي املتعلقة
الفعال مع املنتجني واملستهلكني .وتطال التحدايت الرئيسية املدرجة أعاله معظم البلدان إىل
العمال وضمان االتصال ّ
بسالمة ّ
صمم االستجاابت لتالئم السياقات اخلاصة بكل بلد من أجل معاجلة البيئات الغذائية والصحية
حد ما؛ ولكن ،عادةً ما تُ ّ
الوطنية واحمللية ،فضالً عن املتطلبات احملددة لتدابري احتواء الفريوس.

األسواق الغذائية احمللية حتت الضغط
استنادا إىل املعارف الواردة من سائر البلدان ،وما الذي حيدث
األول التحدايت اليت يواجهها التسويق احمللي
ً
ّ
يلخص القسم ّ
على أرض الواقع .ويش ّكل نظام األغذية الزراعية أحد أكرب القطاعات االقتصادية يف معظم البلدان يف أفريقيا ،وهو يشمل
أيضا أحد أكرب القطاعات املستحدثة لفرص العمل .ويعتمد أرابب العمل واملوظفون
اإلنتاج والصناعات واخلدمات .وهو ً
على حد سواء على نظام غذائي يعمل على حنو جيد لكسب سبل عيشهم ،بدءًا من الشركات الزراعية الغذائية إىل الباعة
سيتعني على احلكومات
ونظرا إىل هيكلية النظم الزراعية الغذائية يف أفريقيا وطابعها غري النظاميّ ،
يف الشوارع غري النظامينيً .
أيضا تدابري جلعل األسواق غري النظامية تعمل على حنو متسق مع اجلهود الرامية إىل احتواء
تلبية قنوات التسويق الرمسية وإجياد ً
الفريوس.
نقلراملنتجاترالزراعيةرالغذائيةرواخلدماتروالعاملني :وضع معظم البلدان استثناءات للقيود املفروضة على حركة األشخاص
احململني واملنتجني
لكن التجار و ّ
والسلع املتصلة ابلزراعة واملنتجات الغذائية يف إطار الضوابط الحتواء فريوس كوفيد .19-و ّ
وأصحاب املشاريع التجارية يف العديد من البلدان قد أفادوا أبن عمليات إغالق الطرق املتكررة ،ونقاط التفتيش اليت تنفذها
الشرطة و"عمليات احلجر املنزيل" اليت تفرضها احلكومات على حرية تنقل األفراد ،قد ح ّدت من قدرهتا على نقل املنتجات
تبني أن احلصول على التصاريح الالزمة أمر صعب بسبب إغالق
الزراعية والغذائية بني املدن واألرايف .ويف بعض احلاالتّ ،
املكاتب أو عملها ضمن ساعات حمدودة أو مع عدد حمدود من املوظفني ملنح التصاريح .ويرتدد صدى هذه القيود يف النظام
الزراعي الغذائي فتسهم يف إحداث اختالالت يف اإلمدادات الغذائية يف املناطق احلضرية وتؤثر على قدرة الشركات الزراعية
الغذائية على أتمني املواد اخلام وتزويد األسواق احمللية مبنتجات ذات قيمة مضافة ،وتؤثر كذلك على عملية نقل األغذية من
املراكز احلضرية الكبرية إىل البلدات الصغرية .وقد تؤدي هذه القيود إىل انقطاع توفر اليد العاملة ألغراض احلصاد واملناولة ما
بعد احلصاد والنقل وأنشطة التخزين ،ما يؤدي إىل خسائر فادحة بعد احلصاد ،ال سيما ابلنسبة إىل املنتجات السريعة التلف
(كما حيصل حاليًا يف أحناء عديدة من العال) .وتعاين العمليات التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم على حنو متسا ٍو من القيود
النامجة عن إغالق وسائل النقل العام اليت غالبًا ما تستخدم لنقل كميات صغرية من املنتجات الزراعية ،إىل جانب األفراد.
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ن راألساسيةراحلامسةراألمهيةرللنظامرالغذائي (أسواق املنتجني يف املناطق الريفية وأسواق البيع ابجلملة
ومن شأن إغالقرالب ر
لألغذية وأسواق البيع ابلتجزئة لألغذية اليت تقام يف اهلواء الطلق) وحظر قطاع األغذية غري النظامي يف العديد من البلدان،
أن يهدد ابهنيار نظام التسويق التقليدي .ومينع إغالق األسواق التبادالت بني املنتجني والتجار والبائعني ابجلملة والبائعني
ابلتجزئة واملستهلكني .ويف ظل غياب الفرصة إلجراء هذه التبادالت ،يتقلّص العرض ،وترتفع األسعار ،وتعاين سبل العيش
كبريا على األمن الغذائي .وقد يؤدي االفتقار إىل فرص التخزين اجلاف وضمن سلسلة التربيد ،أو عدم
واملداخيل ما يولّد ضغطًا ً
االنتفاع هبا على حنو غري ٍ
كاف ،إىل تفاقم مشاكل التسويق ،ما يؤدي إىل تزايد الفاقد واملهدر من األغذية ،وخسارة األرابح.
أيضا على حوافز اإلنتاج يف املستقبل .فبدون األسواق ،غالبًا ما تكون املشاريع التجارية
وتؤثر حالة عدم اليقني يف األسواق ً
تضم عمليات اإلنتاج والنقل والتسويق على حنو متكامل ،هي اجلهات العاملة الوحيدة
املعاصرة يف جمال األغذية الزراعية اليت ّ
القادرة على مزاولة العمل.
أيضا سائر منافذ األسواق التقليدية فضالً
وإ ّن أتثري جائحة كوفيد 19-البعيد املدى على احلياة االقتصادية واالجتماعية ،يطال ً
عن طلب املستهلكني على األغذية .إذ يؤدي إغالق املدارس إىل وقف برامج الوجبات املدرسية وعمليات املشرتايت العامة
الكبرية لألغذية .ومبا أن معظم سكان املناطق احلضرية يف أفريقيا يستهلكون على األقل وجبة واحدة يوميًا خارج املنزل ،فقد
أدى إغالق املطاعم واملقاصف ،ونقاط بيع األغذية غري النظامية يف الشوارع والفنادق واملقاهي وأماكن الرتفيه إىل نضوب سوق
أيضا أمناط االستهالك الغذائي مع تالقي األزمة الصحية مع أزمة اقتصادية ،ما يزيد من أوجه عدم اليقني
غذائية ضخمة .وتتغري ً
وما يدفع إىل تطبيق اسرتاتيجيات التصدي وما يؤدي إىل تزايد الطلب على منتجات معينة (مثل أنواع النشوايت والربوتينات
األرخص مثنًا) ،وابلتساوي إىل اخنفاض يف استهالك منتجات أخرى (مثل األمساك يف أورواب) .ويف هذه البيئة ،ال تكمن املشكلة
ف رالطلبرعلىراألغذيةرواألسواق -
يف عرض املنتجات الزراعية ،بل هي مشكلةرمطابقةرالعرضرمعرالتغياترالسريعةر ر
وإيصاهلا إىل األماكن حيث تشتد احلاجة إليها .وقد أثبتت البلدان اليت تتمتع بشبكات وظيفية جيدة التنظيم للجهات الفاعلة–
تشمل قطاع أعمال معين ابألغذية والزراعة وأسواق البيع ابجلملة لألغذية وأسواق البيع ابلتجزئة لألغذية ورابطات قطاع األغذية
غري النظامي ومنظمات املنتجني واجملتمع املدين  -أهنا أمهر يف التكيّف مع التعطيل املذهل لعملياهتا ويف إجياد حلول مبتكرة
ملشاكل جديدة وقيود تشغيلية.
وتغريه ،والقرارات املصرفية لقطع
وقد تؤدي هذه االختالالت الضخمة يف سلسلة اإلمدادات الزراعية الغذائية ،وضعف الطلب ّ
خطوط رأس املال العامل يف بيئة تتسم مبخاطر أعلى ،إىل فرض قيودرعلىرالسيولةر روضغط رمايل رعلىراملشاريع رالتجاريةر
والتجار ف قطاعرالزراعةرالغذائية ،األمر الذي حيد بشكل أكرب من القدرة على العمل.
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مثة حاجة إىل استجابة منسقة جيري اإلبالغ عنها على حنو مالئم
يناقش هذا القسم التدابري الرامية إىل التصدي للتحدايت املذكورة آن ًفا لضمان سري عمل األسواق احمللية .وسيتوقف تصميمها
وتنفيذها على قدرة احلكومات على إعداد املوارد والتخطيط هلا وتعبئتها لضمان استجابة منسقة جملموعة من املشاكل املستج ّدة
التطور.
والسريعة ّ
وقد أنشأ العديد من راحلكومات رأنواعارمتعددةرمنراللجانراالستشاريةرأوراللجان راملعنيةرابألزمات ،لتنسيق التدخالت
اخلاصة ابلنظام الزراعي الغذائي .فقد أنشأت اتيلند جمموعة من "غرف حرب" ،من شأهنا التنسيق بني اجلهات الفاعلة الرئيسية
لست سلع اسرتاتيجية .وت ّبني جتارب
من القطاع اخلاص واجملتمع املدين للعمل مع احلكومة من أجل حل مشاكل توزيع األغذية ّ
مجهورية كوراي تعاون احلكومة احمللية (على مستوى املقاطعات والبلدايت) مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين حلل
مشاكل التسويق يف جمال الزراعة الغذائية.
وتتيح مشاركة قطاعات الصحة والنقل والتجارة والصناعة والتعليم والشؤون االجتماعية واحلكومات احمللية وممثلي القطاع اخلاص
واملنظمات املدنية االطالع على خمتلف وجهات النظر ومعرفة ما حيدث على أرض الواقع .وبوجه عام ،تكون طبيعة املشكلة
وجه اختصاصات اللجنة وحيدد عناصر الفريق ،من بني ممثلي الشركات املتعددة اجلنسيات واملنشآت الصغرية
العامل الذي ي ّ
واملتوسطة احلجم ،أو رابطات قطاع األغذية غري النظامي ،أو منظمات املنتجني .وتؤكد جتارب إيطاليا أمهية إبقاء قنوات االتصال
مفتوحة مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين ملعاجلة العواقب غري املقصودة النامجة عن اجملموعة
عمدا احلكومات احمللية مرونة يف اختاذ القرارات،
األولية من التدابري الشاملة يف ظل تطور األزمة .وقد منحت احلكومة اإليطالية ً
ما مكنّها من النظر يف مجيع املتغريات اليت ميكن اللجوء إليها إلجياد حلول لتحسني الكفاءة يف التنفيذ .واضطلعت حكومات
املقاطعات والبلدايت يف مجهورية كوراي أبدوار هامة يف التعاون مع اجلهات الفاعلة يف النظام الزراعي الغذائي لتحديد العقبات
يف سلسلة اإلمدادات وترتيبات التسويق البديلة.
وقد تضطر اللجان إىل وضع رخطةراستجابة رأورتطبيقهارعلىروجهرالسرعة رلتوجيه تدخالهتا األولية ورصد األوضاع .وقد
أع ّدت حكومة غاان خطتني ،هتدف األوىل إىل احلفاظ على األمن الغذائي الوطين ،والثانية إىل محاية األسر املعيشية واملشاريع
التجارية والصناعات .وأنشأت حكومة السنغال صندوقًا لالستجابة والتضامن فيما وضعت حكومة كابو فريدي جمموعة
من التدابري املالية املتنوعة لدعم املشاريع التجارية يف جمال األغذية .وابملثل ،على املستوى دون الوطين ،عملت حكومة مقاطعة
كيب الغربية يف جنوب أفريقيا ابلتعاون مع اجملتمع املدين إلدراج التدخالت اخلاصة ابألغذية يف خطة االستجابة ،فيما أدمج
جملس مدينة فريتاون (سرياليون) املسائل املتعلقة بتسويق األغذية يف خطة التأهب لكوفيد 19-واالستجابة له.
ويتعني على احلكومات أنرتصلربسرعةرإىلرالبياانترواملعلوماتركمدخالترفرقراراهتا ،من خالل التعاون مع القطاع اخلاص
واجملتمع املدين أو من خالل االستخدام املبتكر للتطبيقات ووسائط التواصل االجتماعي والبياانت الضخمة .وجيب على اللجان
أن حتدد بسرعة اجملاالت ذات األولوية اليت جيدر هبا رصدها ،واليت قد تشمل األسعار وخمزوانت األغذية واختناقات حركة النقل
وصحة العمال .ويتيح التنسيق اجليد اختاذ قرارات وإجراءات سريعة ملعاجلة االختناقات والتغريات اليت تنشأ مع تطور األزمة.
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مفيدا ابلقدر ذاته وال يزال كذلك ،مثل التوجيهات اليت
كذلك كان التعاون وتبادل املعارف عرب البلدان واجملموعات املهنية ً
أعطاها احتاد أسواق البيع ابجلملة يف أمريكا الالتينية إىل وزارات الزراعة.
التواصل راملنتظم رواملتسقرواملوجز من خالل رسائل واضحة عن الوضع الغذائي حاسم األمهية للحد من اهللع واحلفاظ
على الثقة يف قطاع الزراعة واألغذية والشعور ابألمن بشأن توفر الغذاء وإمكانية احلصول عليه .وحيتاج األفراد يف املناطق احلضرية
والريفية إىل معلومات عن عمليات السوق وعن املمارسات الصحية اجليدة يف العمل وعند التسوق .وسيساعد التنسيق اجليد
للرسائل املوجهة من القطاعات مجيعها على احليلولة دون انتشار معلومات مضللة أو مربكة .ومن األمهية مبكان أن يثق السكان
ابملعلومات املق ّدمة لكي يتمكنوا من وضع خطط لكيفية احلصول على ما حيتاجون إليه من غذاء .وأصدرت وزارات الزراعة يف
العديد من البلدان يف آسيا وأورواب بياانت مشرتكة مع القطاع اخلاص والتجار عن املستوايت الراهنة للنظام الوطين لإلمدادات
الغذائية وأدائه.
استنادا إىل تقييمها للحالة الراهنة ،من األمهية مبكان أن تقوم
ومع أن كل حكومة ستسند األولوية لإلجراءات وستقوم بتنسيقها
ً
كل حكومة إبسنادراألولويةرإىلروظائفرالنظامرالزراعي رالغذائي رابعتبارهارخدمةرأساسية ،ستواصل عملها خالل فرتات
احلجر املنزيل أو الطوارئ أو حظر التجول أو غريها من تدابري االحتواء الصحي .وينبغي للتدخالت يف جمايل األغذية الزراعية
وتسويق األغذية أن تعاجل مجيع قنوات النظام الغذائي – احلديثة والتقليدية (األسواق املفتوحة واملتاجر الصغرية) وغري النظامية
(الباعة يف الشوارع) .إذ ختدم كلٌّ من هذه القنوات أسواقًا وفئات سكانية خمتلفة ،فتساعد بذلك على احلفاظ على قدرة النظام
الغذائي على الصمود ،وهو أمر ضروري للحد من أثر كوفيد 19-على اجملتمع.
العمالرومحايتهم من املرض من خالل االمتثال الصارم لتدابري احتواء الفريوس يف العمليات الزراعية الغذائية عامالً
متثّل سالمةر ّ
حيواي لضمان استمرارية عمليات سلسلة اإلمدادات واحلفاظ على ثقة الرأي العام يف النظام الزراعي الغذائي .ويشكل ضمان
ً
العمال أثناء العمل وخالل تن ّقلهم ويف املنزل ،مسامهة أساسية يف النظام الزراعي الغذائي ،ما يؤكد التقارب بني
صحة هؤالء ّ
جداول األعمال املتعلقة ابلصحة العامة واألمن الغذائي .ويتفاعل معظم السكان مع بعض جوانب الغذاء بشكل يومي تقريبًا،
وتيسر املناطق احلضرية املكتظة ابلسكان واألسواق
ما يضع النظام الزراعي الغذائي يف خط املواجهة األمامي للمرض نفسهّ .
متاما كما حيدد النظام الصحي
املزدمحة انتشار الفريوس .وينبغي توفري احلماية للعمال واملستهلكني من العدوى بكوفيد .19-و ً
األطباء واملمرضني والفنيني على أهنم موظفون حامسو األمهية ،جيب أن حيدد النظام الزراعي الغذائي بوضوح العمال احلامسي
األمهية فيه وأن حيدد احتياجاهتم املتعلقة ابلسالمة (السائقون واحململون والبائعون ومديرو التخزين وعمال البيع ابلتجزئة وما إىل
ذلك) وأن يضمن حصوهلم على معدات احلماية الشخصية املناسبة كاألقنعة والقفازات واملعقمات ،فضالً عن املياه النظيفة
والصابون لغسل اليدين بصورة متكررة .وينبغي تكليف احتادات السوق بوضع وتطبيق خطة لضمان اتباع العمال واملستهلكني
على حد سواء التوجيهات الصحية.
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ينبغي إاتحة نقل األغذية بصورة متواصلة
مثلما حتتاج احلكومات إىل معاجلة احلواجز التنظيمية الرئيسية واالستجاابت السياساتية اليت قد تقوض التجارة العاملية والتجارة
يف ما بني بلدان اإلقليم الواحد ،ينبغي هلا كذلك ضمان استمرارية تدفق السلع واخلدمات الزراعية الغذائية من دون عوائق داخل
البلدان ،ال سيما وأنه قد ُحتظر حركة النقل يف بعض األقاليم مع تكثيف تدابري االحتواء .وتشري التجارب األولية إىل أن متكني
التوصل إىل اتفاقات بشأن التدخالت العاجلة لتفادي
نقل األغذية أسهل قوالً من تطبيقه فعليًا .فقد كان على االحتاد األورويب ّ
تعطيل حركة نقل املنتجات الزراعية واملنتجات الغذائية (مثل املمرات اخلضراء  -املمرات ذات األولوية للنقل الغذائي) .وقد تؤدي
أيضا إىل وضع املنتجني السرتاتيجيات للتكيف ،مبا يف ذلك احلد
أوجه عدم اليقني بشأن القيود املفروضة على التنقل ً
من املساحات املزروعة نتيجة للمخاطر التسويقية األعلى.
راجملالركعوامل رأساسية رومؤهلةر
ر
والعمال رف رهذا
وينبغي للوزارات أن تضمن اعتبار رالسلع رالزراعية رالغذائية رواخلدمات ر ّ
لالستثناءات رعلى رالقيود راملفروضة.روميكنها العمل مع مسؤويل النقل واألمن والصحة الختاذ تدابري مناسبة لتحديد اهلوية
(تصاريح إلكرتونية وملصقات) واالتفاق على استثناءات للنظام الزراعي الغذائي وعلى تدابري متعلقة ابحلركة (ممرات
ذات األولوية ،النقل ليالً ،النفاذ إىل أسواق البيع ابلتجزئة واملناطق السكنية احملظورة عادة ألغراض البيع املباشر ،وحتديد
األشخاص املؤهلني للعمل يف شاحنات بيع األغذية ،وحرية تنقل العمال يف جمال النقل) .ويتعني على الوزارات تنفيذ تدابري
احلماية الصحية بشكل حازم ،ونشر املعلومات عن هذه التدابري بشكل واضح عرب مجيع وسائل اإلعالم ورصد على حنو وثيق
الوضع حلل االختناقات.

جعل أسواق األغذية

متتثل لتدابري احتواء فريوس كوفيد19-

سيتعني على احلكومات تلبية قنوات التسويق التقليدية واحلديثة ،فضال عن إجياد تدابري إلبقاء األسواق غري النظامية مفتوحة
وممتثلة لتدابري احتواء فريوس كوفيد .19-فرغم معاجلة تدابري احلماية االجتماعية ألوجه الضعف اليت يواجهها العديد
من املستهلكني ذوي الدخل املنخفض ،ميكن لالستثمارات السريعة يف احلاالت الطارئة الرامية إىل احلفاظ سري عمل األسواق
احمللية أن تؤيت مثارها ابلفعل ،ألهنا تقلل من العبء املرتتب على ميزانيات احلماية االجتماعية.
روتش ّركلرأسواقرالبيعرابجلملةرلألغذيةرفراملناطقراحلضريةرإحدى الركائز احلامسة للنظام الزراعي الغذائي .ففي املغرب ،متثل
هذه األسواق نسبة ترتاوح بني  40و 50يف املائة من إمدادات اخلضار والفاكهة ،إذ توفر خدمات حامسة األمهية لكل جهة
تليب هذه األسواق احتياجات كبار العمالء -األسواق
من اجلهات الفاعلة .ويف بلدان أفريقية أخرى ،تكون هذه احلصة أكرب .و ّ
يف اهلواء الطلق ،واملتاجر احمللية ،وقطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي ،واملطاعم واملقاصف املدرسية .ويؤدي عدد كبري من هذه
مهما يف خدمة األسواق اإلقليمية ،مثل سوق تشواين يف بريتوراي يف جنوب إفريقيا .ويف آسيا وأورواب وأمريكا
األسواق ً
دورا ً
الالتينية ،عملت احلكومات الوطنية وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية يف جمال الزراعة والصحة والتجارة مع مسؤويل
السوق والقطاع اخلاص لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التدابري العملية املتماشية مع تدابري احتواء الفريوس .وتشمل تدابري
التسويق املصممة حسب السياقات احمللية ما يلي :وضع عالمات على أرضيات املتاجر للحفاظ على التباعد اجلسدي ،ومتديد
العمال لتقليل املخاطر إىل احلد األدىن ،وإصدار تصاريح مرور إلكرتونية لتجار
أوقات املبادالت التجارية ،وتنظيم أوقات عمل ّ
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املسرية من دون طيار وشاحنات
السوق والعمال وعمال النقل ،وضبط حركة شاحنات التوصيل واملركبات ،واستخدام الطائرات ّ
التوصيل املزودة بنظام حتديد املوقع اجلغرايف لرصد الشاحنات يف الوقت احلقيقي ورصد ازدحام حركة املرور؛ وإصدار تعليمات
إلزامية ابرتداء الكمامات ،وحمطات غسل اليدين وتعقيمهما واستخدام خباخات تطهري السوق يوميًا؛ وقياس احلرارة وفحص
مجيع العمال والسائقني؛ ووضع بروتوكوالت صارمة للعمال املصابني ابملرض.
ومت ّكن هذه التدابري أسواق البيع ابجلملة يف املناطق احلضرية من مواصلة عملياهتا مع االمتثال للتدابري الصحية ملكافحة
قواي بني سلطات احلكومة الوطنية وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية العاملة
كوفيد .19-ويتطلب تطويرها ( )1تنسي ًقا ً
يف الزراعة والصحة والتجارة وسالمة األغذية ومسؤويل السوق؛ ) )2وتوعية العاملني يف سوق البيع ابجلملة والعمالء للممارسات
اجليدة وإنفاذ املبادئ التوجيهية الصحية على حنو صارم؛ ) )3وتبادل املمارسات اجليدة من خالل شبكات أسواق البيع ابجلملة
الوطنية والدولية؛ ) )4وتدريب اجلهات الفاعلة يف السوق على السالمة الصحية والسالمة يف مناولة املنتجات .وقد يقتضي
تنفيذ هذه التدابري املساعدة والدعم الفنيني ،واستثمارات سريعة يف البىن األساسية والتجهيزات لالمتثال لتدابري احتواء فريوس
كوفيد ،19-فضالً عن دعم إضايف مليزانية العمليات الطارئة.
وقام العديد من البلدان يف مرحلة أولية إبغالق أو تقييد العمليات يف أسواقرالبيعرابلتجزئةرلألغذيةرالتقليديةرفراملناطقر
ِ
نظرا إىل أمهية هذه األسواق
احلضرية قبل أن تفتح من جديد أبواهبا عن طريق تنفيذ بروتوكوالت السالمة واستثمارات هادفة .و ً
للمستهلكني يف أفريقيا ،وهي متثل حوايل  80إىل  90يف املائة من عمليات بيع األغذية يف القارة األفريقية ،ال يبدو إغالقها
مستداما .وما تزال بعض األسواق يف املدن األفريقية مثل أبيدجان أو الدار البيضاء تعمل من خالل
خيارا
ً
ألجل غري مسمى ً
التعاون بني مسؤويل الصحة واألغذية واألسواق والتجارة وإنفاذ تدابري تشمل :تقييد الدخول من مدخل واحد مع فرض ضوابط
صحية أو خفض عدد األشخاص يف وقت معني؛ واالنتقال املؤقت إىل مساحات أكرب؛ وإنفاذ تدابري صارمة للنظافة الصحية
حجما على مشارف املدن لتجنب اكتظاظ األسواق الكربى يف املدن؛ والسماح
للعمال يف األسواق؛ وتشغيل أسواق أصغر ً
ويتعني
ببيع املنتجات ابلقرب من املنازل؛ ودعم تطوير عمليات التجارة اإللكرتونية من خالل مواقع شاملة على اإلنرتنتّ .
على رابطات التجار والبائعني املساعدة يف حتديد هذه التدابري وإنفاذها ،والعمل مع أعضائها لضمان االمتثال (مثل التباعد
اجلسدي)؛ وقد أدى عدم االمتثال إىل مثل هذه التدابري إىل إغالق بعض األسواق.
وقد أنشأ بعض اجملتمعات احمللية مجاعات حملية إلدارة األزمات لتصميم وتنفيذ تدابري إضافية تكون يف أحيان كثرية أكثر صرامة
وف ًقا للسياق احمللي.

تسريع وترية تطوير قنوات السوق املبتكرة
تعمل الوزارات واحلكومات احمللية يف خمتلف أحناء العال (آسيا وأورواب) مع املنتجني واملشاريع التجارية املعنية ابألغذية إلجياد
حلول الختناقات التسويق الزراعي رومواءمةرالعرضرمعرالطلب وتيسيرتعزيزرالتعاون بني منظمات املنتجني واملشرتين املتنوعني.
ورغم االبتكارات اليت يقوم هبا القطاع اخلاص ومنظمات املنتجني (مثل استخدام غامبيا للتطبيقات للربط بني الشركات الصغرية
واملتوسطة احلجم العاملة يف جمال األغذية واملنتجني) ،قد حتتاج اجلهات الفاعلة يف السوق إىل الدعم لتجميع اإلنتاج الزراعي
والربط بني املشرتين والبائعني .وميكن للجان املشرتكة بني احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات املنتجني أن تساعد
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يف تيسري هذه العملية من خالل النظر يف تدابري الستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية ،وزايدة فرص استخدام التخزين اجلاف
وضمن سلسلة التربيد (مثل إيصاالت املستودعات) ،وحسن عملها ،وتبسيط اجلوانب اللوجستية وحتسني التعبئة والتغليف
ومن شأن هذه التدابري املساعدة يف احلد من الفاقد واملهدر ما بعد احلصاد يف مجيع وظائف سلسلة اإلمدادات .وميكن للجان
أيضا يف حتديد اإلجراءات الكفيلة
املعنية ابالستجابة إىل جائحة كوفيد 19-يف جمال الزراعة الغذائية أن تساعد ً
بتخفيف القيود التشغيليةر روالقيودرعل رىرالسيولة للمشاريع التجارية ،والتجار ومنظمات املنتجني ،مبا يف ذلك تدابري اإلعفاء
الضرييب أو أي دعم مايل آخر لضمان استمرارية عملياهتم.
قطاعا يستحدث الوظائف ويوفّر سبل العيش والغذاء
دورا حامسًا بوصفه ً
ويؤدي قطاع األغذية غري النظامي يف املراكز احلضرية ً
لألسر املعيشية املنخفضة الدخل يف خمتلف أحناء أفريقيا .فاحلفاظرعلىرقطاعراألغذيةرغيرالنظاميرمفتوحاروامتثالهرلتدابير
حيسن راألم رن رالغذائي ،رويسهم يف احلد من الطلب على دعم شبكات األمان .ويعترب التعاون مع منظمات
احتواء رالفيوس ر ّ
أمرا ابلغ األمهية لوضع تدابري
القطاع غري النظامي (مثل احتاد التجار الصغار والعمال غري النظاميني يف ليرباي (ً ))FEPTIWUL
عمل جديدة وإنفاذها (مثل التباعد اجلسدي) واالنتفاع ابلبىن األساسية احلامسة األمهية (مثل املياه والطاوالت اخلشبية وحمطات
غسل اليدين وتعقيمهما) والوصول إىل شبكات األمان .ومثة العديد من الدروس املستفادة من االستجاابت ملرض فريوس إيبوال
يف سرياليون وغينيا وليرباي.
وتسلّط أزمة كوفيد 19-الضوء على قدرة النظم الغذائية املتكاملة على الصمود على اعتبار أهنا منظمة حول حوكمة متينة وبنية
حتتية مرتابطة على حنو جيّد يف األسواق وعلى فائدهتا لألمن الغذائي .ومبعزل عن التدخالت الفورية ملعاجلة االختالالت
يف النظام الغذائي ،تشري األزمة إىل احلاجة إىل استثمارات كبرية وإىل تنمية القدرات لتعزيز قدرة النظم الزراعية الغذائية
تبني التجارب
أخرياّ ،
على الصمود .ومن األولوايت رفع مستوى البنية التحتية لسوق األغذية ومتتني شبكات اجلهات الفاعلة .و ً
حىت اآلن يف أحناء العال أنه من املهم أكثر من أي وقت مضى العمل ابلتعاون وبتعاطف إلرساء مناخ من الثقة والتضامن
اجملتمعي الذي يتطلبه إنشاء نظام زراعي غذائي يتّسم بقدرة أكرب على الصمود.
أسئلةرتوجيهيةرلعنايةرالوزراءر:
•
•
•

كيف ميكن للوزارات وضع آليات تعاون تشمل القطاع اخلاص واجملتمع املدين وسائر القطاعات واحلكومات احمللية من أجل
التخطيط إلجراءات رامية إىل حل االختناقات يف سلسلة اإلمدادات ،ورصدها وتنفيذها؟
كيف ميكن للنظام الزراعي الغذائي أن يعزز عمل القطاع غري النظامي ،مع امتثاله للتوجيهات الصحية ،من أجل ضمان توفر
األغذية وإمكانية احلصول عليها يف اجملتمعات احمللية املنخفضة الدخل؟
كيف ميكن للقطاع أن يواكب على حنو فعال أكثر طلب املستهلكني املتزايد على األغذية وفرص السوق املتغرية لتيسري املواءمة
بني عرض األغذية والطلب عليها؟

