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 واألسوق الزراعية والتجارة واستجابة منظمة األغذية والزراعة 19-جائحة كوفيد
 

 

 املوجز
العاملي وساااااالساااااا التو اد اللية والدولية  ينظام التجا  العلى  اانتشاااااا   مكافحةوتدابري  19-كوفيد جائحةت ر أث  

واساااتجابة للمفاوش بشااان  األمن الوذائي وساااالمة األغذاة ا  يع أ جا  ساااوا    على حد   األغذاةوالطلب على 
العامل، ساارعا  ما فر ااد بلدا  عدادا تدابري سااياسااية مدش ااثد من اباث  التاال ية التملة على أسااواق ا ال  اعية 

 تت لكي ا ومنتجي ا وم
على  قد هتاال  اعية قد أث تد املنتجات لتلع الوذائية وجتا ا العاملية لسواق األاال طراابت اليت حدثد، فإ   و غم

ل  اعية تدفًقا متااتمرًا وال ت اإ دمداتات ملنتجات ا  وشاا دت جتا ا ا19-مواج ة الصاادمة النا ة عن جائحة كوفيد
ملوات الوذائية دىل امتااتو ت جي دا، على األقا ابلنتاا ة  ندأهنا ساات قى عدىل األسااواق العاملية وفريا وتشااري التوقعات 

األساااااسااااية  ومل تظ ر بعد  يع التداعيات االقتصاااااتاة واالجتماعية، ومع اسااااتمرا  انتشااااا  املر ، سااااتظا جائحة 
، مع ما ارتتب على ذلك من آاث  على الطلب والعر  األسااواقمصااد ًا ريطريًا لعدم اليقا التااائد ا  19-كوفيد
 اتعلق ابلتلع الوذائية وال  اعية  ا ما
، ا اااطلعد منظمة األغذاة وال  اعة بدو  نشاااا ا مواج ة لتلد التحد  ت اليت 19-كوفيدتفشاااي جائحة   ومنذ

التففيد من آاث  ا امل اشاارا مع العما دىل جانب  يع الشااركا  لتع ا  دنتاجية تطرح ا، وسااتوا ااا املتاااعدا على 
 19-كوفيدقد ا على الصاااااااااااموت على املدإ الطواا ا دطا  برةمجل االساااااااااااتجابة  ائحة  الو والوذائية النظم ال  اعية 
  2020 متوز /اوليوا  أُطلقالذي والتعاا من ا 
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 املقرتح اختاذها من جانب اللجنة اإلجراءات
 لجنة مدعوا دىل:الد  
 الذي حييا وعدم اليقا الك ري هتاال  اعية وجتا  املنتجات على أساااااااااواق  19-كوفيد آباث  جائحةعلًما  األريذ 

 .واالنتعاش االقتصاتي العاملياليت متي   ا ائحة  املتواارالط يعة ا مراعاامع  ،ابلتطو ات املتتق لية
  حدا للتففيد من من ريالإ ا  وت اليت ت ذهلا  منظمة األغذاة وال  اعةاسااااااااااتجابة بشاااااااااان   توجي اتتقدمي و

والوذائية  نظم ال  اعيةالوقد ا الطواا األجا  ااإلنتاجية  دىل جانب تع ا  19-كوفيدائحة  اباث  امل اشااااااااااارا  
  على الصموت

 دىل:ميكن توجيه أي استفتا ات بشن  مضمو   ذه الوثيقة 
 أمانة  نة مشكالت التلع
 شع ة األسواق والتجا ا

 CCP@fao.org-FAOالرباد اإللكرتوين: 
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 معلومات أساسية -أوًل 
 هاملر  انتشاااا   اوا اااا فيماو على  يع أبعات ااثياا ال شاااراة   بشاااكا غري متااا وق 19-كوفيد  أزمة جائحة أث رت -1

  بعد ابلكاما تتجا  مل  اباث  االقتصاتاة واالجتماعيةأحنا  العامل، فإ  ا  يع 

احتوا   الرامية دىل تدابريالالنظم الصااااااحية املن كة، تتاااااا ب الفريو  و دثقاإ كا ا ىل عدت الوفيات و وابإل ااااااافة د -2
عقوت من  تحر، وز تا الفقر املدقع وانعدام األمن الوذائي ااثات وامل من، مما أتإ دىل حات  انتشا ه ا  كوت اقتصاتي عاملي 

 التقدم الرز 

 كانو  الثاين  /آفاق االقتصاااااات العاملي الصاااااات  ا اناار اااااندوق النقد الدوم، ا متاااااتجد ات  وتشاااااري تقدارات -3
وتشااااااري التقدارات دىل انكماش االقتصاااااااتات   1ا املائة 3.5 بنتاااااا ة 2020 انكماش االقتصااااااات العاملي ا عام دىل، 2021

 2.4 ا املائة مقا نة ابلتنة املا ية، بينما ش دت األسواق الناشئة واالقتصاتات النامية تقلًصا بنت ة 4.9املتقدمة بنت ة 
 ا املائة 

أ  املوافقااات األريريا على اللقاااحااات وتالت التلقيع قااد بعثااد بصااااااااااااااين أمااا ا تراجع ا ااائحااة، فااإ   معو  -4
من عدم اليقا ا التوقعات االقتصااااااتاة املوجات املتجدتا والتاااااالالت ا دادا للفريو  قد تتااااا  د ا حالة اساااااتثنائية 

ا  4.2و 2021 ا املائة ا عام 5.5 اتً  عاملًيا بنتاا ةأ   ااندوق النقد الدوم اتوقع ًًوا اقتصاا معو   2022-2021 للفرتا
ا تلك استفاتفمن املتوقع أ  تت اان قوا االنتعاش على حنو ك ري من بلد دىل آرير، اعتماًتا على مدإ ، 2022 املائة ا عام

التدريالت الط  ية، وفع الية تعم التااااياسااااات والتعر   للتداعيات العابرا للحدوت وايصااااائن اهليكلية للدريوإ  منال لدا  
 ا األزمة 

وتؤتي موجات الواب  ا دادا دىل دعاتا فر  قيوت، وابلتام، م اًدا من املصااااعب االقتصااااتاة على ريلفية حالة  -5
ة أ املكثفة ان وي أ  تلوي ااثاجة دىل و ااااع قيوت  التلقيع اااااًل  وا حا أ  تالت األمن الوذائي والتوذاة ا العامل اهلشاااا 

ا غضااو   قصاايًنانففضااة الدريا لن ققق املتعين أ  ال لدا   اللقاحاتمدم را لالقتصااات، فإ  قلة دمكانية ااثصااوإ على 
  2021عام 

فقد    ومع ذلك،2021األسااواق العاملية من آاث  الفريو  والركوت االقتصاااتي ا عام  ا دأ تعاامن املتوقع أ  و  -6
الوذائية لتاالع لعلى الطلب والعر   ،قصااريا املدإ تداعيات ا ائحة تفشااي احتوا املتفذا مدش للتدابري العاملية  دكان
  ك ري ابلنت ة دىل األسواقعدم اقا   الواب  مصد وسيظا  ،ال  اعيةو 

ال  اعية أ  النظم  دىل 19-كوفيدجائحة  ملواج ة  اليت ُو ااااعد والتااااياسااااات األسااااواق  ااااد اسااااتجاابت  واشااااري -7
من التدابري  دعفائ اذلك دىل  واعوتمن قطاعات االقتصااااااااااااااات األريرإ   قد ا على الصااااااااااااااموتالوذائية أث تد أهنا أكثر و 

  ومع ذلك، من املتوقع أ  وال  اعية الوذائية إلمداتاتا لتااااالسااااا ا ي دوالتااااياسااااات التقييداة اليت هتدش دىل تعم األتا  
الفئات  اؤثر أتثريًا أكرب علىالذي  ،انعدام األمن الوذائي ااثات وامل من بتااااااااااااا ب آاث  ت اطؤ النشاااااااااااااا  االقتصااااااااااااااتي ا اد

  لم اجراناملالية لتحواالت الو والدريا  فرص العمامن ريالإ اخنفا  األ عد 

                                                 
  2021كانو  الثاين /اناارا  امتتجد ات آفاق االقتصات العاملي الصات  (: 2021 ندوق النقد الدوم ) 1
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النمو  سااااااااااااينا او حبتااااااااااااب دىل أنه، 2020حالة األمن الوذائي والتوذاة لعام  تقرار اوتشااااااااااااري التقدارات الوا تا  -8
على  نقًصا م مًنا ا التوذاة فوش الذان اعانو  دىل مليو  شفن  132دىل  83ما ارتاوح با  د افة ميكناالقتصاتي، 

  192-كوفيد   ائحةنتيجة  2020متتوإ العامل ا عام 

 

 أسواق السلع الزراعيةيف تطورات ال -ااثنيً 
 فمنالعر  والطلب   جانيبأسواق التلع، مما أثر على ا  دمة م توجة حدوث دىل  19-كوفيد  ت جائحةأت -9

العالجية  والتدابري األساااواق الدولية واللية، مدا الصااادمة وكيفية أتثري ا على بشاااد ا بشااان اريتلفد اب ا  جانب العر ، 
كا   ناك اتفاق عام م دئي على فقد  الطلب،  جانبمن أما الصاااادمات بشااااكا أفضااااا   أ  ختفد من أتثري  االيت ميكن

و التجا ا  على املنتجات ال  اعيةأ  الطلب  النشااااااا  االقتصاااااااتي وا تفاع ال طالة  انكماشبتاااااا ب  ساااااايشاااااا دا  ت اطًؤاًو
 الدريا  ا تائرايو 

املوات ا  وت اليت ت ذهلا ااثكومات ا  يع أحنا  العامل لإلبقا  على األساااااااااواق ال  اعية مفتوحة ولتدفق جتا ا د  و  -10
ا، قد سااااااا د  الوذائية  برزت   ومع ذلك،على الصااااااموت بشااااااكا ملحو  أسااااااواق التاااااالع ال  اعية اقد  ا تدفًقا ساااااالتااااااً

 قد ت  تطرحال ت اإ  ي لوطين واإلقليمي و على املتتواا اا العداد من ال لدا  النامية ا طراابت 

، مما زات من التحد ت 19-كوفيدائحة  اتعلق جب ا ماواج د أساااااااااواق التااااااااالع الوذائية أوجه عدم اقا ك ريا و  -11
ا  ومع ذلك، ظلد رً األكثر توات والظوا ر املناريية الشدادامر  تى اينازار األفراقية وأزمة ا رات الصحراوي  فر  االيت 

على ساااا يا فملوات الوذائية األساااااسااااية  دىل ا، على األقا ابلنتاااا ة مشااااج عة التوقعاتو جي دا األسااااواق العاملية اإلمداتات ا 
مما كا  عليه ا  2020و 2019 سااااااانيت املثاإ، تشاااااااري التقدارات دىل أ  دنتا  ااث ود واساااااااتفدام ا وجتا هتا كا  أعلى ا

   3 (1)ا دوإ  2020/2021 بشكا د اا ريالإ املوسم ا تاتالتنوات التابقة ومن املتوقع أ  

                                                 
  حالة األمن الوذائي 2020رةمجل األغذاة العاملي ومنظمة الصااااااااحة العاملية، وب اليونيتاااااااادو  الصااااااااندوق الدوم للتنمية ال  اعيةو منظمة األغذاة وال  اعة  2

ة     وماااااااا، منظماااااااة األغاااااااذااااااااة وال  اعاااااااة  ميتاااااااااااااااو ا الكلفاااااااةوالتواااااااذااااااااة ا العاااااااامل  قوااااااااا النظم الواااااااذائياااااااة من أجاااااااا أًاااااااا  غاااااااذائياااااااة  اااااااااااااااحيااااااا 
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9692ar/ 
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 وضع األسواق العاملية للحبوب – 1اجلدول 

 األسواق العاملية للحبوب

  2016/2017 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 

 التوقعات التقدارات        
 احلالية التابقة          
كانو    /تاتمرب 3)          

 (2020 األوإ
 شباط /فرباير 4)

2021) 
 (مالاا األطنا )  

 744.3 2 741.7 2 707.9 2 647.8 2 693.6 2 661.3 2 اإلنتاج 

 564.2 3 614.2 3 540.4 3 504.5 3 516.2 3 449.0 3 العرض

 761.4 2 744.4 2 709.7 2 689.2 2 654.1 2 624.2 2 الستخدام

 465.2 454.6 440.1 412.1 423.8 407.7 التجارة 

 802.1 866.4 819.9 832.5 856.8 822.6 ملخزوانت يف هناية املوسم ا

 ة(ا املائ)  
املعدل العاملي للمخزوانت 

 إىل الستخدام
31.0 31.9 30.7 29.7 30.7 28.3 

نسبة املخزون إىل 
املعروض لدى املصّدرين 

 الرئيسيني 
17.8 18.3 18.9 18.1 18.0 17.2 

 ،2021فرباار/ش ا   4املصد : موج  منظمة األغذاة وال  اعة عن دمداتات ااث ود والطلب علي ا، 
/http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar 

ا بفعا ا ائحة شااا دت الا ااايا ال اتية  كوًتا ا الطلب فقد   اب ائحةأشاااد  أتثرًا التااالع غري ااث ود  كاندو  -12
 دجرا اتبتااا ب  نفس الفرتا اخنفض اسااات الك التاااكر ا، و 2020و 2019 سااانيت وغري الوذائية ا املوات الوذائيةقطاعي 
منظمة األغذاة  منتجات األل ا ، اخنفضاااااااد األساااااااعا  الدولية، اليت تقا   ؤشاااااااردىل ابلنتااااااا ة و واالحتوا   التام اإلغالق 
، وارجع ذلك دىل حد ك ري دىل تراجع الطلب العاملي 2020 أ  /مااوو  ش ا /سعا  منتجات األل ا ، با فربااروال  اعة أل

ا التااااااااوق  التااااااااائد وعدم اليقا  ئيةدمات الوذاايواخنفا  م يعات  اللوجتااااااااتية الصااااااااعوابتعلى الوا تات، بتاااااااا ب 
عوتريا  ريف داتعلق ابللحوم،  ما او   ملرت طة اب ائحةا عمليات اإلنتا  تعطياأنواع اللحوم بتااااااا ب  دنتا   يعا  التوسااااااا 
  ا  ااذا القطاااعااثكوميااة  ااثواف  غم ح م ، املنتجا ملوازنااة العر  ا ظااا الطلااب غري املؤكااداملفرو اااااااااااااااة على قيوت الو 

سفن الصيد  طوقمعلى واليت فُر د  19-كوفيدائحة  لقيوت املرت طة جبدىل ا انظرً  بشكا عام نشا  الصيد اخنفضوابملثا، 
 2020قد اخنفضد ا عام  وداراتات جتا هتا  ادمداتات األمساك واست الك تشري التقدارات دىل أ و وسو  ظروش التوق  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar/
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مرا وألوإ   التجا اة واألساااااعا  والعمالة وختطيا األعماإ والرتتي ات اللوجتاااااتيةعلى الطلب  االحتوا  ب أتثري تدابري بتااااا
 4 رتبية األحيا  املائيةل العاملي نتا اإل اخنفا  ا من املتوقع حدوث، منذ سنوات عدادا

ومن املرج ع  ،عدا تويريات بعيدا املدإمصااااد األمساك على وجه ايصااوص  على ا ائحةوقد أحدثد أتثريات  -13
من سنة  2020اخنفضد األسعا  اإل الية لعام  ،ملؤشر أسعا  األمساكووفًقا من ا على املدإ الطواا   العدادأ  اتتمر 
التج ئة بشااااااكا ك ري على حتاااااااد  م يعاتزاتت أ ية و   ا التجا ا األمساك املتداولة معظم أنواعدىل  ابلنتاااااا ةدىل أريرإ 

قلقو  و  حمالت ال قالة ترتت م علىالذان حياولو  ااثد من  املتت لكو و ظا قطاع الضيافة  عيًفا  دذ ، ايدمات الوذائية
واقد املتااااااااااااتق لية، التام اإلغالق  تدابري بشاااااااااااان  حنو املنتجات ليت ج وا ال حراة  األغذاة عاتاهتم من حيث اساااااااااااات الك غري 

 اؤثرا ال طالة ا تفاع معدالت االنكماش االقتصااااتي و ود  على األمساك الطازجة   بينما تضاااا إ الطلب ،الفوظة واجمل  ا
 5 الكركندالطلب على املنتجات الفاريرا مثا  تراجع فقد، مدارييا األسر املعيشيةعلى 

 أ   من عام/مااوكانو  الثاين و /اناارشااااااااااا ري  با األغذاةاخنفض مؤشااااااااااار منظمة األغذاة وال  اعة ألساااااااااااعا  و  -14
 ا املتوساااااااااالغ لي  2020 أ  /مااو منذ األغذاةألساااااااااعا   املنظمةمؤشااااااااار  وا تفع  ا ائحة تفشاااااااااي،   ا بتااااااااا ب 2020
التاانوي دىل  األغذاةككا، و ااا مؤشاار أسااعا   2020عام دىل   وابلنتاا ة 2020كانو  األوإ /تاتاامربا  نقا  107.5

ال لكنه ، 2019عام ب مقا نةا املائة  3.1 بنتاااا ة ز تاأي  ،ريالإ ثالث ساااانوات نقا  97.9قياسااااي  ا اعاتإ متااااتوإ 
 6 (1)الشكا  نقا  131.9 بلود ا حين ا واليت 2011بكثري من ذ وته املتجلة ا عام  أتىنا اإ 
(، تراجعد مؤشرات أسعا  التكر وال اوت الن اتية 2)الشكا  األغذاةأسعا  من با املؤشرات الفرعية ملؤشر و  -15

اليت  ات ل  كاند التقو   نفتااا ا التااانةالنصاااد الثاين من  ريالإ اك ريً   اشاااً اانتع، لكن ا شااا دت 2020عام  أوائابتااارعة ا 
  2020النصااااد األوإ من عام  ريالإاملؤشاااارات الفرعية للح ود ومنتجات األل ا  واللحوم أقا و ااااوًحا نتاااا ًيا  شاااا دهتا

توسااا   مقا نة ا املائة 6.6بنتاا ة  وال  اعة ألسااعا  ااث ودمؤشاار منظمة األغذاة ككا، ا تفع  2020عام دىل ابلنتاا ة و 
 19.1بنت ة  ألسعا  ال اوت الن اتية املنظمةمؤشر ا تفع و   2014منذ عام  سنويأعلى متوسا  و و ما ميثا، 2019عام 

سااااااعا  منتجات أل مؤشاااااارا املنظمةاخنفض و ثالث ساااااانوات   منذله ، متااااااجالً أعلى متااااااتوإ 2019عام ب مقا نةا املائة 
ألسااعا  التااكر بنتاا ة  املنظمةا تفع مؤشاار و ا املائة على التوام(   4.5و 1.0 ة)بنتاا  2019عام ب مقا نةاللحوم و األل ا  

 7 2020لتكر ا عام العاملي لتوق الا  تراجًعامما اعكس  ،2019عام ب مقا نةا املائة  1.1
 

 

 

                                                 
 ،  وما 2020تشران الثاين نوفمرب/  –تقرار أسواق األغذاة العاملية الذي اصد  مرتا سنو ً  -  توقعات األغذاة2020 ،وال  اعة منظمة األغذاة 4
 ،  وما 2020تشران الثاين نوفمرب/ –تقرار أسواق األغذاة العاملية الذي اصد  مرتا سنو ً  -  توقعات األغذاة2020 ،منظمة األغذاة وال  اعة 5

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb1993en/ 
  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar  األغااااااااذاااااااااةمااااااااؤشاااااااااااااااااااااار ماااااااانااااااااظاااااااامااااااااة األغااااااااذاااااااااة والاااااااا  اعااااااااة ألسااااااااااااااااااااااعااااااااا   6

 (2021 كانو  الثاين  /لع على املوقع ا اناار)اط  
  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar  األغااااااااذاااااااااةمااااااااؤشااااااااااااااااااااااار ماااااااانااااااااظاااااااامااااااااة األغااااااااذاااااااااة والاااااااا  اعااااااااة ألساااااااااااااااااااااااعااااااااا   7

 (2021 كانو  الثاين  /ا اناار ى املوقعلع عل)اط  

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb1993en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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 األغذيةمؤشكككككككككككر منظمة األغذية والزراعة ألسكككككككككككعار : 1الشكككككككككككك  
(2014-2016  =100) 

 

 مؤشككككرات منظمة األغذية والزراعة ألسككككعار السككككلع ال ذائية: 2الشككككك  
(2014-2016  =100) 

 
 (2021 كانو  الثاين  /اناار) /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar األغذاةمؤشر منظمة األغذاة وال  اعة ألسعا  املصد : 

 أ  لمنظمة دىللاألريريا  اإلسااااااقاطاتشااااااري ، دذ تمصااااااد ًا لعدم اليقا ا األسااااااواق 19-كوفيدظا جائحة  تسااااااو  -16
حيث التاااااالع الوذائية الطلب والعر  من  على املدإ القصااااااري ا سااااااتؤثر الحتوا  انتشااااااا  املر  املت فذا العاملية التدابري
  وال  اعية

 اااااااااطراابت سااااااااالتااااااااالة القيمة والنمو اب اتعلق ا ما 19-كوفيدائحة  التاااااااااينا او املتعلق جب فر اااااااااياتمع مراعاا و  -17
قد أوقفد ًو اساااااات الك  ا ائحةاالقتصاااااااتي والتعاا، تشااااااري التقدارات دىل أ  ايتااااااائر الفاتحة ا الدريا النا ة عن 

قد نتجات ااثيوانية واملالطلب على ال اوت الن اتية  تشااري التقدارات دىل أ    وعلى وجه ايصااوص،2020األغذاة ا عام 
دىل دنفاق  املعيشااية األساارمتيا  دذأقا،  بد جةساات الك األغذاة األساااسااية ا وأتثرا ال لدا  منففضااة الدريا  بشاادا  أتث ر

حصااااااااااااااة أكرب من تريل ا املنففض على ااث ود وا ذو  والد ةت وال قوإ األ رين نتاااااااااااااا ًيا لتوطية احتياجاهتا الوذائية 
على املدإ القراب، ال سيما ا  املوات الوذائية األساسيةاألساسية  ومن املتوقع أ  ت تات  يمنة النظم الوذائية القائمة على 

  الشرائع التكانية الفقريا والضعيفةغذائية ريطريا على  عواقب لذلككو  تقد و نففضة الدريا  املال لدا  
االقتصاااتي ا العامل،  التعااعلى متااا  املوات الوذائية على اساات الك  توسااطة األجاسااتتوقد االنعكاسااات املو  -18

   ال  اعي العاااااملي من املتوقع أ  ا تات اإلنتااااا و   للجااااائحااااةوكااااذلااااك على األثر االجتماااااعي واالقتصااااااااااااااااااتي األوسااااااااااااااع 

عليه  دأبطن مما كاني وتريا ، و 2029دىل )متوساااااااااا ثالث سااااااااانوات(  2017/2019 الفرتا من ا املائة با 13بنتااااااااا ة 
اباث  التااال ية التملة على اإلنتا  الوذائي  املتوساااا  في املدإا  فإ  الو اااع العامليريالإ العقد التاااابق  ومع ذلك، 

  القصري املدإعلى  وال  اعي ا ال لدا  الفرتاة
تلك ،  ا ا ذلك 19-كوفيد  جائحةبفعا ااثركة  املفرو ااااااااااااااة على قيوتالأ  على حدا اُظ ر قليا لكا بلد و  -19

، وريا اااة اليت اتم شااارا  ااملعابر ااثدوتاة، قد تتااا  د ا حدوث ا اااطراابت ا تدفق املدريالت ال  اعية املفرو اااة على 
اسااتمرت القيوت على ااثركة، ريا ااة عرب ااثدوت بتاا ب موجات  وا حاإعلى الولة واإلنتا    اؤثرمما قد ، من ا املتااتو ت

  وعلى املدإ املتوساااااااا، 2021ى اإلنتا  ا عام ، فتااااااايؤتي ذلك دىل  اااااااوا تنازم علابلفريو  تاإل ااااااااابأريرإ من 
واإلنتا  ااثيواين ا العقد القاتم   األعالشدىل حما اايا  املوات الوذائية من يكلية  لتوريات ريا ااًعااإلنتا  ال  اعي   قىسااي

املتوقع ، ولكن من ذلك التحوإدىل ت اطؤ مؤقد ا  ،2020ا عام ت، قد أت 19-كوفيد  جائحة ومع ذلك، ا دو أ 
  2021من عام  اعت ا ًا اتتنند  ذا االجتاه أ 
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اثبتة بشاااااااكا عام ح  ساااااااتظا أساااااااعا  التااااااالع ال  اعية الرئيتاااااااية  املدإ املتوساااااااا دىل أ  التوقعات ا وتشاااااااري -20
ابلنظر دىل املوجة  ،ولكنال  تات املتوقعة ا الطلب   مكاساب الكفا ا ا اإلنتا حيث من املتوقع أ  تليب  ، 2029 سانة

قيوت ا فر  و التام اإلغالق  جتدتا  وتتاااا  دال لدا  النامية  بشااااكا رياص العداد من أ ااااابد، اليت للجائحةا دادا 
  وحجمه االقتصاتي العاملي التعااتوقيد  بشن  ال ا اإ  ناك عدم اقا، ة الدرياال لدا  املرتفع

 

 عيةالت يريات يف جتارة املنتجات الزرا -ااثل ً 

جائحة فإ   ذلك،ا األمن الوذائي العاملي  ومع   اًما تو ًا املنتجات الوذائية وال  اعيةالتجا ا الدولية ا  تؤتي -21
رت على العاداااد ث  نظاام التجاا ا العااملي وأ أت ت دىل دج ااتقاد  اوالتادابري املتفاذا للتاااااااااااااايطرا على انتشاااااااااااااااا  ا 19-كوفياد

ت ت  غالً ا ما أو ،  ا ا ذلك اإلنتا  واملعا ة وايدمات اللوجتاااتية وجتا ا التج ئة  اإلمدات بتاااالساااااألنشاااطة املتعلقة  من
وحمدوتاة  ةالتجا ا األنشااااطةرت على متااااتوإ ث  ال  اعية، وأ اليد العاملةالقيوت املفرو ااااة على ااثدوت والتاااافر دىل نقن ا 

 تقل صااااااااااد قد ا ذلك،ابإل ااااااااااافة دىل و ال ذو  واألمسدا وم يدات ابفات   اشااااااااااماالو ااااااااااوإ دىل املدريالت وتوافر ا،  ا 
ا  ئي ا حماولة  قفاإواإلالتام ( بتااا ب اإلغالق جت ي  األغذاةكثيفة العمالة ا  اااناعة األغذاة )مثا مرافق الالقطاعات 

 انتقاإ الفريو   للحد قد  املتتطاع من

ر االخنفا  ااثات ث  أو   اتاملنتجاريتلفد ابريتالش التنثريات و  تعدتتاتعلق بقطاع ايدمات اللوجتتية،  ا ماو  -22
الفواكه وايضااااروات، ا حا  ريا ااااةا الرحالت ا واة التجا اة على توزاع العداد من املنتجات الوذائية القابلة للتلد، 

ا ا الشااااحن ال حري وا املوان ،  بتعداا بروتوكوالت التشااااويا  على متااااتوإ العاملقامد ال لدا  دذ ظ رت مشاااااكا أاضااااً
اتعلق بنقا  ا ماعن ا اااااااطراابت  أفيدفحن  كما اللتوثيق و لتدابري ااثجر دىل متطل ات د اااااااافية من  بدً ا ايا اااااااة ما،

 8،9 عمليات ايدمة نتيجة تدين  ااثاو ت والشاحنات 

لدريا ودنفاق املتااااااااات لكا مما أثر اخنفا  ك ري ا امع  ا ائحةالركوت االقتصااااااااااتي العاملي الذي أعقب  ترافقو  -23
ودغالق املطاااعم واياادمااات الوااذائيااة  األفراتأتت القيوت املفرو اااااااااااااااة على حركااة و على الطلااب على املنتجااات الوااذائيااة  

 ا أًا  االست الك  عتويري سرا دىل

على الصموت  قد هتاالوذائية وال  اعية وسالسا القيمة العاملية ا املنتجات لتجا ا اأث تد ذلك، كا   ولكن،  غم -24
أ  التوريات ا  معو املوات الوذائية األساااااااسااااااية   جماإ ، ال ساااااايما ا19-كوفيد  ا جائحةماليت تتاااااا  د  صاااااادمةال ا وجه

ظلد  2019مقا نة ابلفرتا نفتاااااااااااااا ا من عام  2020النصااااااااااااااد األوإ من عام ا املنتجات ال  اعية ريالإ التجا ا العاملية 
 وش دت اإ وا حة على املدإ القصري على أًا  التجا ا ا املنتجات ال  اعية والوذائية  تال  ا ائحةآاث  فإ  حمدوتا، 

ا (4التدفقات التجا اة )الشااااااكا و ( 3قيم الوا تات العاملية )الشااااااكا    أ  /ومااو نيتااااااا  /أبرااشاااااا ري  ا ك ريًا  اخنفا ااااااً
اال ااااااااااااااطراابت ا التجا ا العاملية ا األغذاة  وا حا أ   ح ارا /تعافد ا اونيوساااااااااااااارعا  ما ، لكن 2020 عام من

ابلتوريات ا أًا   اليت أتث رت املنتجاتفإ  ،  اااائيلةد ل  ظ، مثا ااث ود وال ذو  ال اتية والفواكه وايضااااروات ،األساااااسااااية

                                                 
منظمة التعاو    اب اس  and international trade: Issues and actions-COVID 19  2020  منظمة التعاو  والتنمية ا امليدا  االقتصااااااااااااااااتي 8

 االقتصاتيوالتنمية ا امليدا  
9 19: From a Global Health Crisis to a Global Food Crisis? In: FAO. 2020. Food -Schmidhuber, J. 2020. COVID
  60/ca9509enhttps://doi.org/10.40June 2020. Rome.   –Biannual Report on Global Food Markets  -Outlook  

https://doi.org/10.4060/ca9509en
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ال انة(، شاااااا دت  وأز ا )مثا املشااااااروابت واألمساك( والتاااااالع غري الوذائية )مثا القطن والت غ والن ا ت ااثية االساااااات الك 
 10 للجائحةاخنفاً ا حاًتا ا القيم التجا اة ريالإ األش ر األوىل 

النسكككبة املةوية للت ري يف  يم الوار ات الزراعية وال ذائية : 3الشكككك  
مقكككارنككة  2020  زيران /إىل يونيو  ككا كككانون ال  /العكككامليكككةن من ينكككاير

 2018/2019 يفالفرتة نفسها مبتوسط 

 

النسككككبة املةوية للت ري يف عد   دفقات الوار ات النشككككطةن  :4الشككككك  
 2020  زيران /إىل يونيو كانون ال ا   /على مسكككككككككككتوى العا ن من يناير

  2018/2019 يفالفرتة نفسها مقارنة مبتوسط 

 
 املصد : منظمة األغذاة وال  اعة منظمة األغذاة وال  اعةاملصد : 

بشاااااكا طفيد  2020النصاااااد األوإ من عام  ريالإشاااااكا عام، جتاوزت التجا ا العاملية ا املوات الوذائية وب -25
لد وا تات املوات الوذائية األساسية، مثا ااث ود وال ذو  ال اتية وال اوت ج    وس2019متتوا ا ا نفس الفرتا من عام 

(  5من حيث القيمة وااثجم )الشااكا ، 2020الن اتية والتااكر والفواكه وايضااروات، ز تا ا النصااد األوإ من عام 
مثا املشروابت  رونت ا الك ريا  اليت تتمي  وا تات املنتجات الوذائية األريرإ، مثا التلع  ُسج ا اخنفا  اوا املقابا، 

   واألمساك

                                                 
 التياسات على متتوإ ستجاابت االال  اعية و املنتجات جتا ا  : اباث  على19-ا  جائحة كوفيداألغذاة وال  اعة الذي سيصد  قرا ً منظمة  تقرار 10
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 (2015 )مليار  ولر أمريكين ابألسعار ال ابتة لعام األغذيةمن العاملية  جم الوار ات : 5ك  الش

 
 .دىل النصد الثاين H2 دىل النصد األوإ من العام، بينما تشري H1 لحوظة: تشريم

    وما 2020 تشران الثاين/نوفمرب –التقرار نصد التنوي عن أسواق الوذا  العاملية  -  توقعات الوذا  2020املصد : منظمة األغذاة وال  اعة  
https://doi.org/10.4060/cb1993en 

 

على سااااااااااااالسااااااااااااا القيمة ال  اعية ونظام التجا ا العاملي لاوش بشاااااااااااان  األمن الوذائي  اوأتثرياهتت ا ائحة أاث  و  -26
للحد من اباث   على متاااتوإ التاااياسااااتعلى الفو  تدابري عدادا بلدا   دفر اااو وساااالمة األغذاة ا  يع أحنا  العامل  
د جمموعة واسااعة من التدابري،  ا ط  كاند معظم اسااتجاابت التااياسااات مؤقتة وغو التاال ية التملة على أسااواق ا ال  اعية  

 االستريات املفرو ة على واج  ااث وااثد منالتصدار على قيوت حمل ية و  تدابري في ا و ع

ة، مثا القمع وتقيق القمع، مدش نا على سااااالع معي  ا أو حصاااااصاااااً  ا الرئيتاااااية حظرً د  املصااااا ال لدا فر اااااد بعض و  -27
حمدوتا  ااثصاااان أو تدابري ااثظر كاند  ذهوبشااااكا عام،   ااااما  دمداتات كافية للمتاااات لكا الليا وأسااااعا  متااااتقرا  

 ة دذا ا، ريا جماإ األغذاة على متتوإ العاملميكن ملثا  ذه التدابري أ  توري التواز  با العر  والطلب و وقصريا األجا  
، 2008-2007 ا الفرتا العاملية املوات الوذائية ا أزمة أسااااااعا و العاملية   األغذاةا أسااااااواق  الرئيتاااااايةفاعلة ال ات  انفذهتا 

 ،األغذاة من ريالإ الوا تات امليتااااااارا تا شااااااارا  ل وة ةالتاااااااراع وال  تاالذعر  الذي تتااااااا ب ا الصاااااااات ات،أتإ حظر 
 لدا  العج  الوذائي ذات الدريا با بشاااااااااااااكا رياص     ذه التدابري أهنا  ااااااااااااااأث تد نتائجل وقد ب األساااااااااااااعا   ل  تفاقم تق دىل
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 املشروابت أبنواع ا: املشروابت
 ااث ود أبنواع ا ومتتحضراهتا :ااث ود
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تدفق سااالسااة الطد منظمة األغذاة وال  اعة الضااو  على أ ية دبقا  األسااواق مفتوحة، و ل  ، سااا ائحةمنذ بدااة و  -28
على ساااااا يا و أزمة أمن غذائي عاملية   ا من التتاااااا ب ا ائحة منعمن أجا  اإلمداتاتسااااااالسااااااا  وحتاااااان أتا  يالتجا  

ال  اعيااة والنظااام العاااملي للمعلومااات واإلنااذا  امل كر تو ًا حااامساًاا أثنااا   املتعلقااة ابألسااااااااااااااواقعلومااات املنظااام  اؤتياملثاااإ، 
ابختاذ  مسع ما  ذاو العاملية   املوات الوذائيةا الوقد املناسااااب عن أسااااواق و مة ي  بياةت ومعلومات ق دهنما وف را دذا ائحة، 

 متتنريا  اتيةقرا ات سياس
شااااا اتات تث د نتائجل اشااااارت  دبراز الساااااتريات، فر  عدت قليا من ال لدا  قيوًتا على االساااااتريات أو اب اتعلق ا ماو  -29

لتتااااااااا يا توافر املوات الوذائية و   ا ذه التدابري مؤقتً  تط يق ا معظم ااثاالت، كا و التااااااااال ية للشاااااااااحنات   19-كوفيداريت ا   
اة القائمة املفرو ااااة تقييدالتدابري ال عدادا خبفض بلدا  قامد، املوات الوذائيةواحتوا  ال  تات التملة ا أسااااعا   األساااااسااااية

 لتجا االتقنية أمام ااالسااااتريات،  ا ا ذلك التعرافات واللوائع الفنية  وابملثا، ريففد بعض ال لدا  مؤقًتا تدابري ااثواج   على
  وتوسيم ا تو يد حمتوإ التلعنتجات الوذائية،  ا ا ذلك متطل ات ومعااري على امل املفرو ة

تاادابري  واختااذتالوا على ذلااك، زاتت العاااداااد من ال لااادا  من مرونااة وكفاااا ا اإلجرا ات املتعلقاااة ابلتجاااا ا وع -30
 عرقلةا اليت تتاااااااااااااا  د  19-كوفيد  جائحة دو  تدابري احتوا لودت اًكا الوذائية  واملوات ال  اعية التاااااااااااااالع لتتاااااااااااااا يا تدفق 

الشاااااااااااااا اتات والرتاريين واملوافقات األريرإ لتجا ا املنتجات ال  اعية،  دبرازالعمليات التجا اة،  ا ا ذلك ااثاجة دىل 
طةااثكومات تدابري لق وإ شا اتات الصاحة الن اتية وال يطراة اإللكرتونية على أساا  مؤقد، و  اختذت ملنع  دجرا ات م تا 

 11 ل عض املنتجاتستريات ريين االاتر 

ة في ال لدا  املرتفعف  من بلد دىل آرير اريتلفد تدابري تعم املنتجا وا  ات الفاعلة األريرإ ا سلتلة القيمةو  -31
، كاند التااااااياسااااااات هتدش بشااااااكا أساااااااسااااااي دىل تااة تريا امل ا عا واجمل  ان من ريالإ التحواالت والقرو  الدريا

هتدش دىل تعم املتاااااااااتو تان كاند الوذائية اللية  كما   من أجا املعونةالوذائية املوات  والتشاااااااااجيع على شااااااااارا امل اشااااااااارا، 
لتولب على اال اااااااطراابت الدولية ا ايدمات اللوجتاااااااتية والتتاااااااواق، على سااااااا يا املثاإ، من ريالإ برامجل لواملصاااااااد ان 

 املتاعدا ا الشحن ا وي 

دتا من امل ا عا من ريالإ تعم املدريالت أو التحواالت دىل تعم جمموعات حم بعض ال لدا  النامية وساااااااااااااعد -32
  كما االحتياطيات الوذائية )اليت تشااااااااما الوا تات واملشاااااااارت ت اللية( ز تاامل اشاااااااارا لضااااااااما  توافر حملي كاش  من ريالإ 

 وطنية األسعا  اللية واإلفرا  عن املف وةت من االحتياطيات ال   ااملتت لكا من ريالإ  دفد دىل تااة 
 اة علىتدابري تقيياداختاذ الت امات غري مل مة ابالمتنااع عن  بلادا  عدادا قطعاد ،ا ائحاةطواإ فرتا انتشااااااااااااااا  و  -33

دو  ب ذه االلت امات التاااياساااية الدولية  وقد ا اااطلعد  دعالةت وبياةت وزا اة مشااارتكة د ااادا  من ريالإ ، وذلكالتجا ا
 12 األمن الوذائي ا ال لدا  األريرإ تقو  عن اختاذ تدابري أحاتاة قد  ال لدا م م ا تنتيق االستجابة العاملية لألزمة و تع 
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 19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد -رابًعا
على النظم  ملر اذا هلتنثري التما البشاااااان   قلق على نطاق واسااااااع مصااااااد  19-كوفيد  جائحةتفشااااااي  شااااااك ا -34

تل ية الطل ات الوذائية لل لدا  اليت تعتمد على  علىاألساااااااااواق العاملية  قد افاوش بشااااااااان  فضاااااااااالً عن املالوذائية ال  اعية 
ا عملية توجيه  بدو  نشاااااااااا و  تينظمة امل ا اااااااااطلعد، ا ائحة بدااةمنذ و   تاااااااااكاهنالالتجا ا لتحقيق األمن الوذائي 

 جائحة وتقييم أتثري يةتحليالت التاااااااااياسااااااااااتتعم ال من أجاجمموعة من األتوات  تط يققرا ات التاااااااااياساااااااااات من ريالإ 
 تلكواألمن الوذائي ا  يع أحنا  العامل  ومشلد  األغداةعلى األغذاة وال  اعة وساااااااااالساااااااااا القيمة وأساااااااااعا   19-كوفيد

علومات ا الوقد املناسااااب عن تطو ات التااااوق مبياةت و ود حة  دعدات واثئق فنية ودحاطات عن التااااياسااااات األتوات
على ساااااتجاابت االمن األزمات التاااااابقة حوإ  املتاااااتفلصاااااةوالتاااااياساااااات، ومعلومات عن تقوميات الا ااااايا والد و  

 للتففيد من ا طراد النظم الوذائية  للمتا ة ا التياساتمتتوإ 

أ  اعات والفعاليات الرفيعة املتاتوإ لضاما  وشاا كد ا العداد من االجتم نظمةامل وعالوا على ذلك، عقدت -35
يدمات األسااااساااية، وتع ا  االساااتجاابت املنتاااقة، وجتنب ا بتصااانيد قطاعي األغذاة وال  اعة  ااامن مو تيال لدا   تقوم

بياةت مشااااارتكة مع منظمات تولية أريرإ ا حماولة للتففيد ا أاضاااااً  املنظمةأ اااااد ت و   أتيت بنتائجل عكتااااايةاختاذ تدابري 
منظمة، ل، أ د  املدار العام ل2021 آذا  /ما   31ا و   وأسواق األغذاةعلى جتا ا األغذاة  19-كوفيد  أثر جائحةمن 

 فر ال لدا  على عدم  حيث   13بياًة مشرتًكا ،ا ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجا ا العامليةم  ابالشرتاك مع املداران العا
،  ناساااااا ة االجتماع 2020 نتاااااايا  /أبراا 21 او   على حنو متااااااؤوإ وادعو دىل التضااااااامن والعما على الصااااااات اتقيوت 

نظمة ابلتعاو  مع املجمموعة العشااران املنعقد برةسااة اململكة العربية التااعوتاة، أ ااد ت بلدا  ا االسااتثنائي لوز ا  ال  اعة 
 19-كوفيد  أثر جائحةحوإ  14ألغذاة العاملي بياًة مشاااااااااااااارتًكاالصااااااااااااااندوق الدوم للتنمية ال  اعية وال نك الدوم وبرةمجل ا

 األمن الوذائي والتوذاة  على
ً ا -36 وااثياا  املداريياآاث  ورييمة حمتملة على  قد تكو  هلا 19-كوفيد ائحة  إلمكانية حدوث أزمة مطولة  وقت 

 ا شاااااااااااامالً مً تقيي 2020الربع الثاين من عام  ريالإنظمة املعن األمن الوذائي والتوذاة، أجرت  وسااااااااااا ا العي ، فضاااااااااااالً 
اًل قداد الت دادات األكثر احتماالتقييم الور  من وكا    على حدا دقليم وكاحتاااااب كا بلد وتصااااااعدً  للمفاطر 

ا األغذاة وال  اعة ا جماإ توزاع النتا  و اإل علي ا، ونظم ااثصااااااااااوإودمكانية  األغذاةتوافر الدقة ب ريطو ا األشااااااااااد  أو 
 19-كوفيد ائحة  الساااتجابة ل ابرةجمً املنظمة  و اااعداالساااتعرا ،  وبناً  على  ذاالقراب وريالإ فرتا التعاا   األجا

هتدش دىل التففيد  وقابلة للتعدااعما مرنة ريطة ربةمجل ال  واقدم 2020 متوز /اوليو 14ا  مت دطالقه والتعاا من ا
  صموت ا األجا الطوااوقد هتا على الالوذائية ال  اعية و من اباث  الفو اة املرتت ة على ا ائحة مع تع ا  دنتاجية النظم 

 :اتناوإ الربةمجل اجملاالت الت عة التالية ذات األولواةو  -37

                                                 
، Tedros Adhanom Ghebreyesus والتااااااايدشاااااااو تونيو، املدار العام ملنظمة األغذاة وال  اعة لألمم املتحدا، التااااااايد صاااااااات  عن الشااااااارتك املال يا   13

: ، املاااااااادااااااار الااااااعااااااااام ملاااااانااااااظاااااامااااااااة الااااااتااااااجااااااااا ا الااااااعاااااااااملاااااايااااااااةRoberto Azevedoوالتااااااااااااااااااااايااااااااد الااااااعااااااااام ملاااااانااااااظاااااامااااااااة الصاااااااااااااااااااااحااااااااة الااااااعاااااااااملاااااايااااااااة،  املاااااااادااااااار
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode/ 

 19-كوفيد  منظمة األغذاة وال  اعة والصندوق الدوم للتنمية ال  اعية وال نك الدوم وبرةمجل األغذاة العاملي، حوإ أتثريات صات  عنالشرتك املال يا   14
 /http://www.fao.org/news/story/ar/item/1272160/icode: على األمن الوذائي والتوذاة

http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1272160/icode/


13 CCP74/2021/2 

 

العي  ا سااياقات األزمات وتااة ساا ا  19-كوفيد معا ة آاث  خطة السككتجابة اإلنسككانية العاملية: )أ(
 ة الوذائي

فع اإ على  تعم تقدمي من أجا والتحليا اااااااااما  جوتا ال ياةت  :اتالبياانت الال مة لصكككككككنع القرار  )د(
 ع على ا و  التام التياسات للنظم الوذائية والقضا  متتوإ

 19-كوفيد   ائحةاسااااااااااتجاابت تقدمي  من الفقر:ّد اإل ماج ال تصككككككككا ة واحلماية الجتماعية للح ) (
  ما بعد ا ائحة شاماًل للجميعاالقتصاتي  ليكو  التعاالفقرا  ل منا را

 جائحة إريال املنتجات الوذائية وال  اعية وتتراع وتريهتاجتا ا  تيتري معايري التجارة وسالمة األغذية: )ت(
  اوما بعد  19-كوفيد

األ اااااااعد تااة الفئات  الصكككككمو  من أج  التعايف:  عزيز  درة أصكككككحاب احليا ات الصككككك رية على )ه(
 طر ملفادتا ا ا ا جماإ قد اتالوتع ا   االقتصاتي التعاا وتشجيع

 نطاقه للوقااة منوتوسااااااايع تع ا  هنجل " اااااااحة واحدا"  :املصككككككدراحليوانية املقبلة الو اية من اجلائحة  )و(
   املصدااثيوانية  ا وائع

  االستجابة والتعاا ريالإ مرحليتإ" و  "ال نا  من أجا التح   النظم ال ذائية:يحتو  )ز(

تعما املنظمة مع األعضاااااا  و يع الشاااااركا  لضاااااما  التنتااااايق والشاااااموإ، فضاااااالً عن ، من أجا تنفيذ الربةمجلو  -38
 عاملي اتطلب استجابة عاملية  قد   ي  19-كوفيد  د   جائحةالنتائجل الفو اة والدائمة  


