
 
 
 
 

 ووصول صغار املنتجني إىل األسواق 19-كوفيد 

 مقدمة
بشكل كبري على وصول صغار املنتجني إىل األسواق. ومتيل اآلاثر الفورية إىل أن تكون أكثر   19-تؤثر جائحة كوفيد

حدة ابلنسبة إىل السلع األساسية العالية القيمة )املنتجات القابلة للتلف( اليت ينتجها غالًبا املزارعون من أصحاب  
التدابري للتخفيف من أتثري اجلائحة على صغار   احليازات الصغرية. ويقوم عدد من البلدان ابختاذ جمموعة متنوعة من

فريوس اإليبوال يف   مرضاملنتجني. وتعتمد هذه اإلحاطة على الدروس املستفادة يف غينيا وليبرياي وسرياليون خالل وابء 
واالستجاابت  . كما حتلل التحدايت 2008-2007يف الفرتة  العاملية، وأزمة تقلب أسعار املواد الغذائية 2014عام 

األولية من ِقبل البلدان اليت أتثرت يف املراحل األوىل من تفشي املرض. وهتدف اإلحاطة إىل إطالع صانعي السياسات  
على اخليارات املتاحة للتخفيف من وطأة آاثر اإلغالق على األغذية والزراعة، مع الرتكيز على وصول صغار املنتجني  

 إىل األسواق. 

 التخفيف من الـتأثريات التحدايت وإجراءات 
 القيود املؤقتة على احلركة تعيق وصول صغار املنتجني إىل األسواق

، اللجوء إىل العزل اجلسدي وفرض مستوايت  19-تتطلب إجراءات احلد من انتشار الفريوس، يف جائحة مثل كوفيد
ومما ال شك فيه أّن هذه التدابري تتسبب خمتلفة من القيود على حركة األشخاص، ويف بعض احلاالت اإلغالق الكامل.  

 يف أتخري النقل ويف خلق اختناقات يف عملية تدفق السلع واخلدمات، مبا يف ذلك يف القطاع الزراعي.

وكانت اآلاثر متشاهبة خالل أزمة مرض فريوس إيبوال. وتسببت تدابري التقييد املعتمدة للحّد من انتشار وابء مرض  
ألسواق األسبوعية وإغالق احلدود ونقاط التفتيش إليبوال على الطرقات( يف تعطيل سالسل  فريوس إيبوال )إغالق ا

(. وارتبط التأثري األكرب ابالختالالت املتعلقة جبمع املنتجات 2016األسواق الزراعية والتجارة )منظمة األغذية والزراعة، 
ابء مرض فريوس إيبوال، أصحاب املصلحة يف سالسل  الزراعية ونقلها إىل مناطق االستهالك. وكان األكثر أتثراً من و 

القيمة الطويلة، وسالسل القيمة الكثيفة العمالة واملدخالت، وسالسل القيمة ذات التنوع الضعيف يف السوق،  
 ( 2016وسالسل القيمة اليت تنطوي على منتجات قابلة للتلف )منظمة األغذية والزراعة، 

الطرقات ونقاط التفتيش يف الصني، يف بعض احلاالت، صغار املنتجني من  ، منعت احلواجز على 19-وخالل كوفيد
بيع منتجاهتم أو شراء املدخالت، مما أدى إىل خسارة الدخل، وفقدان املنتجات، ولعل ذلك سيؤثر أيًضا على مواسم  

االنقطاع عن اآلخرين، (. كما أدى إغالق املساخل إىل خسائر أيًضا. وابإلضافة إىل Zhang ،2020الزراعة املستقبلية )
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أدت التأخريات بسبب الفحوصات الصحية املطلوبة واحلواجز على الطرقات إىل خسائر يف اجلودة أو إىل تلف كامل  
للمنتجات القابلة للتلف، وتراكم املنتجات غري القابلة للتلف. ومت إغالق العديد من أسواق الشوارع وأسواق املزارعني  

ات العامة يف الصني وإيطاليا وكينيا وبلدان أخرى. وقد منع ذلك صغار املنتجني  بشكل مؤقت للحد من التجمع
 ومجعياهتم من البيع مباشرة للمستهلكني.

 تدابري التخفيف من العقبات أمام وصول صغار املنتجني إىل األسواق
يتمثل درس مستفاد من وابء مرض فريوس إيبوال يف أمهية إنشاء ممرّات جتارية آمنة ابالستناد إىل تدابري التخفيف من 

 (. 2016التأثريات على الصحة العامة على طول سالسل السوق )منظمة األغذية والزراعة، 

التدابري التالية: فحص أسرع أو    19-دوعندما مسحت الظروف الصحية بذلك، اختذت البلدان اليت أتثرت مبكرًا بكوفي
خاص للمركبات اليت تنقل املنتجات واملدخالت احليوانية؛ وإعادة فتح املساخل؛ وتطبيق آليات لضمان توريد السلع 

الغذائية وتوزيعها. وعلى سبيل املثال، ضمنت إيطاليا حركة السلع واخلدمات املتعلقة ابلزراعة واألغذية )حكومة إيطاليا،  
(. ويف الصني، مت توفري األموال لضمان اإلمدادات واخلدمات اللوجستية. وأطلقت العديد من شركات التجارة  2020

اإللكرتونية مبادرات جديدة لتسهيل اإلمدادات والتسويق. ومت استخدام نقاط توزيع مركزية لشراء املنتجات والسلع 
لباب إىل الباب" قللت من خطر تعرض األفراد للعدوى ونقلها يف املناطق الريفية، كما أن تيسري اخلدمات "من ا

(Han ،2020 .) 

 التغيريات يف الطلب وسلوك املستهلك تؤثر على صغار املنتجني
خمتلفة  اسرتاتيجياتوجود ا ما يعكس عدم اليقني والقلق بشأن املستقبل كما هو واضح يف أوقات األزمات، غالبً 

تغريًا   2008واألزمة املالية يف عام  املواد الغذائيةسبيل املثال، شهدت أزمة  علىوحتول يف أمناط االستهالك. فلتكيف ل
يف الطلب يف السوق، ال سيما لدى الفئات األكثر ضعًفا من السكان )املعهد الدويل لبحوث السياسات الزراعية،  

فإهنا متيل إىل احلّد من استهالكها  (. ومبا أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية يقّوض القدرة املالية لألسر الفقرية، 2008
(. ولوحظت  2008 الغذائي والتحول إىل أمناط غذائية أقل توازًًن وتنوًعا )املعهد الدويل لبحوث السياسات الزراعية،

  2014تغريات مماثلة يف سلوك املستهلكني يف العديد من سالسل القيمة خالل وابء مرض فريوس إيبوال يف عام 
 (. 2016األغذية والزراعة،  )منظمة

. وشهدت األسواق زايدة يف شراء كل من املواد الغذائية 19- ولوحظ حتول يف أمناط االستهالك يف إيطاليا خالل كوفيد 
الوقت نفسه، كان   (. ويف Coldiretti  ،2020اليت ميكن حفظها لوقت طويل، وحتواًل حنو التجارة اإللكرتونية ) األساسية و 

هناك اخنفاض يف الطلب على الفواكه واملنتجات البستانية واملنتجات القابلة للتلف األخرى، مما أدى إىل اخنفاض األسعار  
ثل، أدى اخنفاض الطلب على اخلضار والفواكه واملنتجات املائية يف أ(. وابمل ANSA  ،2020)وكالة األنباء اإليطالية،  

الصني إىل اخنفاض األسعار وتباطؤ املبيعات. كما واجهت سالسل إنتاج األغذية من الدواجن والبيض ضغطًا قواًي أدى  
 (. Liu  ،2020و   Luediإىل تراجع األسعار ) 

 

 اإلمدادات واستيعاب الفائض واحلد من اخلسائرلتحقيق االستقرار يف  املتخذة  التدابري  
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يتمثل أحد الدروس املستفادة خالل وابء مرض فريوس إيبوال يف أمهية وضع تدابري الوقاية الصحية واإلبالغ عنها  
لتمكني التجار من مجع املنتجات الزراعية وتعزيز املشرتايت العامة احمللية من األغذية )منظمة األغذية والزراعة،  

2016.) 

العديد من االستجاابت على مستوى السياسات لتحقيق االستقرار يف    19- وقد وضعت البلدان اليت تضررت أواًل بكوفيد 
إمدادات املنتجات الغذائية واستيعاب الفائض ومنع فقدان املنتجات القابلة للتلف لدى املنتجني. وقد مشلت التدابري املتخذة  

لى "سّلة اخلضار" إىل جانب آليات تنسيق عرض اخلضار وتوزيعها خالل فرتة الوقاية  يف الصني تشجيع السياسة القائمة ع 
(. وكثفت شركات التجارة  Zhang  ،2020ومكافحته. ومشلت التدابري أيًضا املشرتايت العامة والتوزيع )   19- من كوفيد 

املنتجني وإنشاء آليات لدعم مبيعات    اإللكرتونية أيًضا شراء املنتجات الزراعية لدعم الطلب يف السوق على منتجات صغار 
 (. Guo  ،2020و   Zhuاملنتجات املرتاكمة ) 

 إغالق املدارس واألماكن العامة األخرى يؤثر على الطلب يف السوق
أدى إغالق املدارس واألماكن العامة األخرى، والقيود املفروضة على عمليات املتاجر الكربى و/أو إغالق أسواق  

املزارعني، إىل إغالق أماكن بيع األغذية بشكل كبري وفقدان املبيعات. وعلى سبيل املثال، أدى إغالق املقاهي واملطاعم 
يف املائة، مما خلق حتدايت لصناعات األلبان )وكالة    10الك احلليب بنسبة  وإمكانية اإلقامة يف املزارع إىل اخنفاض استه 

ابء(. ويف الربازيل، اقرتح االحتاد الوطين للمزارعني األسريني والعمال الريفيني تعزيز    ANSA  ،2020األنباء اإليطالية،  
 (.Contag  ،2020املشرتايت العامة لألغذية لتزويد املستشفيات والوجبات املدرسية )

 تدابري التخفيف من آاثر إغالق املدارس واألماكن العامة األخرى
تشمل الدروس املستفادة من وابء مرض فريوس إيبوال أمهية إعادة فتح األسواق حبذر من خالل احلمالت اإلعالمية،  

نظمة األغذية  )مأدوات النظافة الصحية وعمليات التدقيق الصحي، وإشراك مجيع أصحاب املصلحة يف إدارة املخاطر و 
 (. 2016والزراعة، 

، مبا يف ذلك املشرتايت احلكومية من صغار املنتجني و/أو اجلمعيات؛  19-ويتم اختاذ خمتلف التدابري خالل كوفيد
والتكيف )لضمان التباعد اجلسدي( وإعادة فتح أسواق املزارعني؛ والرتويج خلدمات التسليم املباشر، ومواصلة تقدمي 

أثناء إغالق املدارس. ويف إيطاليا، خصصت احلكومة أموااًل لشراء احلليب لتوزيعه على األسر األكثر  الوجبات املدرسية 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا  ابء(. ويف اململكة املتحدة ANSA ،2020)وكالة األنباء اإليطالية، عرضة للمخاطر 

الشمالية، يتم تقدمي قسائم ووجبات طعام لألسر ذات الدخل املنخفض أثناء إغالق املدارس )حكومة اململكة املتحدة 
 PL(. ووافق الربملان الربازيلي على قانون )2020؛ مركز التنمية العاملية،  2020لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 

ح بتوزيع املواد الغذائية املشرتاة من خالل برًنمج التغذية املدرسية الوطين على الطالب. وقامت  ( يسم786/2020
بعض الوالايت أيًضا بزايدة مشرتايت األغذية مباشرة من صغار املنتجني لتزويد املدارس واملستشفيات ابلوجبات  

ختصار، تتضمن بعض خيارات السياسات  (. واب2020؛ احتاد الزراعة يف والية ابراًن، 2020)حكومة الربازيل، 
استكمال برامج التحويالت النقدية، وحصص اإلعاشة املنزلية، والقسائم الغذائية، واستخدام املدارس أو املرافق اجملتمعية 

 كمراكز تغذية لتقدم حصص غذائية منزلية، واملشرتايت العامة من صغار املنتجني. 
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 اإلنتاج  يق تعالقيود املفروضة على حركة األشخاص  
خالل وابء مرض فريوس إيبوال، خلص احملللون إىل أن "اخلوف من التجمعات عّطل إمكانية تعبئة العمال وأدى إىل  

 De La، ويف هناية املطاف، اخنفاض الرفاه يف الريف" )نقص حاد يف اليد العاملة، مما أدى إىل اخنفاض إنتاج األرزّ 

Fuente 2019، وآخرون.) 
الزراعة وجتهيز األغذية ونقاط البيع ابلتجزئة أنشطة أساسية يف العديد من البلدان، كجزء من التدابري  واعُتربت أنشطة

. ومع ذلك، خلقت القيود املفروضة على احلركة حتدايت أمام صغار املنتجني يف بعض البلدان 19-بكوفيد املتصلة
ابلنسبة إىل الزراعة. ويف هذه البلدان، خلقت القيود على  حيث يُعد العمل املومسي للعمال املهاجرين أمرًا ابلغ األمهية

 السفر خماطر حدوث نقص يف اليد العاملة الزراعية. 
يف املائة من ساعات العمل الزراعية،   27، تواجه إيطاليا حتدايت كون العمال املومسيني املهاجرين ميثلون 19-ومع كوفيد

 (. Livini ،2020خاصة ابلنسبة إىل السلع الكثيفة العمالة والعالية القيمة )

 اليد العاملة الزراعيةيف  نقص  حدوث  تدابري التخفيف من خطر  
عنها لتشجيع   للوقاية الصحية واإلبالغ ريتداب اختاذيتمثل درس مستفاد من وابء مرض فريوس إيبوال يف احلاجة إىل 

 (.2016)منظمة األغذية والزراعة، على العمل جمموعات املزارعني 
احلفاظ على الزراعة ضمن قائمة األعمال التجارية واخلدمات األساسية اليت   19-وقد أصبح من الضروري خالل كوفيد

للنقص يف اليد العاملة الزراعية،   ميكن أن تعمل أثناء اإلغالق لضمان استمرار اإلنتاج ومحاية العمالة الريفية. واستجابة 
وكالة  قامت حكومة إيطاليا بتمديد تصاريح اإلقامة للمواطنني من خارج االحتاد األورويب الذين يعيشون يف البالد )

الذين ال  جيم(. وعالوة على ذلك، مت تقدمي مقرتحات لتنظيم العمال األجانب  ANSA ،2020األنباء اإليطالية، 
لعمل يف الريف، وتوظيف ابالضطالع ابمة، وتبسيط القسائم الزراعية للسماح للطالب اإليطاليني تصاريح إقاحيملون 

؛  Canali، 2020يف برامج العمل العامة )مؤقًتا  املستفيدين احلاليني من الربًنمج الوطين للتحويالت النقدية 
تسهيل عملية توظيف املهتمني ابلعمل يف  (. كما بدأت وكاالت التوظيف يف Serrao ،2020؛ و Benfatto ،2020و

 قطاع األغذية والزراعة. 

 صغار املنتجنيإىل  سلسلة القيمة خيلق حتدايت مالية ويف الوصول إىل اخلدمات ابلنسبة    االختالالت يف
والقوي   كان الدعم الشامل. و املواد الغذائية بشدة خالل وابء مرض فريوس إيبوال وأزمة تقلب أسعار نيأتثر صغار املنتج

املقدم لصغار املنتجني عنصرًا رئيسًيا يف االستجاابت، اليت تضمنت تدابري مالية وتعزيز القدرة على احلصول على  
 املدخالت واخلدمات االستشارية.

، فإن األزمة حُتدث اختالالت يف سالسل  19-ا بكوفيدوعلى الرغم من إجراءات التخفيف يف البلدان األكثر أتثرً 
ؤدي صغار املنتجني دورًا حامسًا وحيصلون على دخلهم منها. ويتأثر صغار املنتجني بشدة، خاصًة منتجو  القيمة حيث ي

 خطر. املنتجات القابلة للتلف. ويف حاالت االختالالت الشديدة واملطولة، تكون قدرهتم على استئناف اإلنتاج يف

 



 

  
 10 من  5 الصفحة

 ووصول صغار املنتجني إىل األسواق 19-كوفيد

 تدابري الدعم املايل لصغار املنتجني
، كانت هناك زايدة يف االستثمارات العامة الوطنية  2008-2007فرتة اليف  أسعار املواد الغذائيةألزمة تقلب  استجابةً 

يف الزراعة. وأعلنت عدة حكومات عن سياسات تدعم الزراعة إبجراءات تشمل زايدة احلصول على االئتماًنت وتوفري  
ثري مرض فريوس إيبوال على سالسل السوق، كانت هناك  (. وبعد أت2019البذور واألمسدة أبسعار مدعومة )أوكسفام، 

حاجة واضحة إىل ااختاذ تدابري لتعزيز األنشطة االقتصادية والزراعية ذات الصلة، مبا يف ذلك الدعم املايل للمدخالت 
 (. 2016الزراعية لتشجيع عملية الزرع للموسم املقبل )منظمة األغذية والزراعة، 

رت الوكاالت احلكومية واملؤسسات املالية يف الصني سلسلة من تدابري الدعم املايل لدعم  ، أصد19-لكوفيد واستجابةً 
 صغار املنتجني واملؤسسات الزراعية املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، واعتمدهتا، على النحو املوجز يف اجلدول أدًنه.

 أمثلة على تدابري الدعم املايل من الصني  -1اجلدول  
 اجلهة النوع  احملتوى 

مليون يوان صيين من صناديق املالية   100ختصيص 
احلكومية ملقاطعة هويب حلماية سلسلة اإلمدادات 

 الزراعية.  

 وزارة التجارة أموال حلاالت الطوارئ من املالية العامة 

ئتماًنت اال بضمان  املتعلقة النفقات خفض  •
 الزراعية واإلعفاءات املمنوحة هلا؛ 

 الكوارث حاالت يف اإلغاثة أموال ختصيص  •
ثة يف الربيع، وإمدادات واحلرا الزراعي، لإلنتاج

 اخلضار احمللية؛ 
 الزراعية؛  املنتجات وحفظ البارد التخزين دعم •
احلكومة املركزية على اإلنتاج الزراعي  أموال تركيز •

 للمناطق املنكوبة ابلوابء؛ 
زايدة التنسيق بني الصناديق املالية احمللية لدعم  •

 ة اخلضار". "سل

إشعار بشأن الدعم الفعال لضمان سياسة شاملة: 
استقرار اإلنتاج واإلمداد ابملنتجات الزراعية أثناء  

 ومكافحته  19-كوفيدالوقاية من  

  الزراعة ووزارة اليةامل وزارة
 فية الري  والشؤون

خفض معدل الفائدة التشغيلية للمؤسسات الشاملة  
الصغرية واملتوسطة احلجم، واألسر اليت تعمل حلساهبا  
اخلاص، واملالكني اخلاصني يف مقاطعة هويب، بنسبة  

 يف املائة.  0.5

 البنك الزراعي الصين  تدابري توجيهية 

 .Zhu ،2020؛ 2020؛ وزارة املالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية للحكومة الصينية، 2020وزارة التجارة الصينية، املصدر: 
 

لتخصيص األموال وتقدمي احلوافز   2020مارس/آذار    17يف    Cura Italiaوابملثل، أصدرت احلكومة اإليطالية مرسوم  
مليون يورو لدعم املشاريع    100(. وخيصص املرسوم أموااًل بقيمة  2020للزراعة، من بني قطاعات أخرى )حكومة إيطاليا،  

 الزراعية املتعلقة ابلزراعة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، لتغطية فوائد القروض وعمليات الرهن العقارية. وسيتمكن 
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يف املائة   50يف املائة للمسامهات السنوية غري القابلة للسداد بداًل من    70املزارعون أيًضا من طلب دفعة مقدمة بنسبة  
(. وابإلضافة إىل هذه اإلجراءات املالية، يتضمن املرسوم مسامهة  2020مبوجب السياسة الزراعية املشرتكة )حكومة إيطاليا،  

يورو للعمال الزراعيني العاملني بعقود قصرية األجل لشهر   600األغذية، وتعويًضا قدره    مليون يورو لدعم توزيع  50بقيمة  
 (. 2020مارس/آذار )حكومة إيطاليا،  

يف   ويف الربازيل، اقرتح االحتاد الوطين للمزارعني األسريني والعمال الريفيني عدة تدابري مالية لدعم صغار املنتجني، مبا
 ت الزراعية وإنشاء منتجات ائتمانية زراعية طارئة جديدة ذلك أتجيل مدفوعات االئتماًن

(Contag ،2020 .) 

وتبنت العديد من البلدان األخرى حزًما حتفيزية لتعزز املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل سلسلة من التدابري 
 املالية. ومعظم هذه احلزم غري خمصصة لصغار املنتجني حتديًدا. 

-ء من االستجابة لكوفيدويف اخلتام، ميكن النظر يف خيارات السياسات التالية لتعزيز الوصول إىل التمويل الريفي كجز 
19  : 

تدعم املبيعات والتدفق النقدي ورأس املال العامل. وتساعد هذه اإلجراءات يف  األجل قصرية يةحتفيز  حزم توفري •
احلفاظ على التدفقات النقدية أو زايدهتا وتوفري اإلعفاءات الضريبية والتخفيضات وأتجيل املدفوعات واملبالغ 

 املسرتدة.
فيز إنشاء أو توسيع خطط الضمان للقروض لصغار املنتجني، واإلقراض  حت طريق عن التمويل ىاحلصول عل تعزيز •

 العام املباشر، وحتديد أهداف للمؤسسات املالية إلقراض صغار املنتجني.
وافز الضريبية. وإن تعزيز االستثمارات الشاملة يف الزراعة مهم أيًضا. وميكن  واحل املدعومة والقروض املنح تقدمي •

  2010، الذي أطلق يف عام ستخالص الدروس يف هذا الصدد من الربًنمج العاملي للزراعة واألمن الغذائيا
 لالستجابة ألزمة أسعار املواد الغذائية من خالل استثمارات أفضل وموجهة يف القطاع الزراعي. 

 تدابري لتعزيز حصول صغار املنتجني على اخلدمات واملدخالت الزراعية
 ، فرضت القيود على احلركة قيوًدا على وصول صغار املنتجني إىل املدخالت املطلوبة للموسم القادم،19-خالل كوفيد

مما أدى إىل خماوف بشأن اخنفاض اإلنتاجية. وابإلضافة إىل الدعم املايل، سيتعني اختاذ مزيد من التدابري لضمان  
 حصول املنتجني يف الوقت املناسب على مدخالت عالية اجلودة للموسم املقبل.

بيل املثال، شجعت احلكومات،  . فعلى س 2008وميكن استخالص الدروس من أزمة املواد الغذائية واألزمة املالية يف عام  
يف بعض البلدان، اإلنتاج احمللي لألمسدة من خالل برامج طويلة األجل، وأصدرت قسائم للمدخالت الزراعية لتسهيل 

(، كما هو احلال يف مجهورية فنزويال البوليفارية وشيلي  2011احلصول على املدخالت )منظمة األغذية والزراعة،  
ة قصرية، أدخلت حكومة رواندا برًنمج قسيمة مدخالت لألمسدة والبذور يف نوفمرب/تشرين الثاين وهندوراس ورواندا. ولفرت 

(. وابإلضافة إىل ذلك، عززت العديد من البلدان إمكاًنت اخلدمات اإلرشادية 2011)منظمة األغذية والزراعة،    2008
واملساعدة الفنية والتدريب لقطاع الزراعة. وأعادت   للتخفيف من أتثري األزمة على إنتاج األغذية، من خالل إدارة املعرفة 

إكوادور تنشيط اخلطط الوطنية ووفرت إرشادات للتكنولوجيا الزراعية. ويف نيجرياي، قيم برًنمج جترييب أتثري مدارس 
  2014  ، مت متديد برًنمج اخلدمات اإلرشادية حىت عام 2009املزارعني احلقلية على إنتاجية مزارع الكاكاو. ويف عام  
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(. وأبرزت الدروس املستفادة من األزمة احلاجة إىل هنج منظم إلدخال التحسينات على  2011)منظمة األغذية والزراعة،  
طول السلسلة من املدخالت وحىت اإلنتاج يف األسواق، وضمان عناصر االستدامة االجتماعية والفنية واالقتصادية يف 

 . ( 2009التصميم )منظمة األغذية والزراعة،  
، اختذت حكومة الصني عدًدا من التدابري لتعزيز استئناف اإلنتاج وضمان املدخالت للموسم 19-واستجابًة لكوفيد

(. وعلى سبيل املثال، أصدر املكتب العام لوزارة الزراعة والشؤون الريفية "مذكرة  Yang ،2020و  Shangاملقبل )
ومكافحتها"، من بني أمور أخرى   19-وتوفريها خالل فرتة الوقاية من جائحة كوفيدبشأن فعالية محاية املوارد الزراعية 

 (. 2020)وزارة الزراعة والشؤون الريفية للحكومة الصينية، 
وستواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة رصد تطور اآلاثر واالستجاابت وستقوم بتحديث املعلومات 

 لذلك. تبعاً 
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