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 مقدمة
ءل تتضـا ،منقطعـة النظیـر أزمـةه كجائحة تغـزو العـالم كلـه، انتشار ، و كوروناالتي سببها فیروس  األزمة تعد

 األزمـــةهـــذه تطـــورات مـــع و  ، وغیرهـــا،م2008فـــي  المال�ـــة العالم�ـــة األزمـــةأمامهـــا أزمـــات ســـا�قة، ومنهـــا 
موازى آخر، تضیف مالمح أكثـر رماد�ـة، ومنعطفـات أشـد  جانبعلى و  هافإنال�شر�ة،  االطاحنة، وخسائره

لـراهن، یـؤول إل�ـه فـي الوقـت ا أنالمحتملة لالقتصاد العالمي، وما �مكن  فاقاآلو  داءاألمنحنى  إلى، اً تعرج
ــ ،أ�ضــاً المــدى ال�عیــد فــي المــدى المتوســط، ور�مــا  وفــي حــول عــدم ال�قــین العــالم �عــ�ش حالــة مــن  ال زالف

وأســـواق  ،المال�ـــة األســـواقوتأثیرهـــا علـــى  األزمـــةحـــول تـــداع�ات هـــذه  التوقعـــات، وال زالـــت الجائحـــة نفســـها
  .صین، وأشدهم تشاؤماً تخصالمین یاالقتصاد بین ما یتوقعه أمهر ،حائرة ومرت�كة، السلع

 

 ومســتو�ات متعــددة محــاوروث�قــة علــى وتجــارة الغــذاء عالقــات  ٕانتــاجو  االقتصــادبــین  أنوممــا ال شــك ف�ــه 
، واالدخــــار، واالســــتثماردون الحــــدیث عــــن الــــدخل،  االقتصــــادومتشــــا�كة، فمــــن الصــــعب الحــــدیث عــــن 

مـن كـل  تعـانيالـدخل هـي دول  فالدول منخفضـةوالتجارة، والعمالة، وغیر ذلك من متغیرات،  واالستهالك،
الفقــر، ونقــص همهــا حلقــة صــادها فــي حلقــات مفرغــة معروفــة مــن أ معظمهــا، و�ــدور اقت أوهــذه المفــردات، 

 الغذاء كمًا وك�فًا، على عكس الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل.

، ، والتجــــارة الخارج�ــــة تصــــدیراً جمــــالياإلالنــــاتج لتوقعــــات  اإلشــــارةلطب�عــــة هــــذه الورقــــة ســــیتم فقــــط  ونظــــراً 
ائي، فـي الغـذ األمـنعلـى  األزمـةتـداع�ات  إلـى االتقـانهم الدول، أ المستهلكین في العالم و  أسعارواستیرادًا، و 

، هم اعت�ارات مواجهة التأثیر المحتمـل، ومتطل�ـات المواجهـة فـي كـل مـن المـدیین القصـیرأ العالم ومصر، و 
 والمتوسط.

 

 العالمي . كورونا وتوقعات الناتج1

�شـهد  أن، توقـع الصـندوق الـدوليصـدره صـندوق النقـد أالـذى  ،1األخیـر العـالمي االقتصـادتقر�ـر آفـاق  في
وهـو أسـوأ �كثیـر ممـا  ،م2019مقارنـة �عـام ، م2020فـي عـام  ٪ 3 بواقـع حاداً  كماشاً انالعالمي  االقتصاد

 9نحــو الخســائر المحتملــة بكمــا قــدر الصــندوق ، م2009-2008المال�ــة العالم�ــة فــي  األزمــةترتــب علــى 
�فقـــد النـــاتج  أنتوقـــع الصـــندوق  كمـــا  .تشـــكل أكثـــر مـــن أر�عـــة أضـــعاف النســـ�ة الســـا�قة ،تر�لیونـــات دوالر

 للـدول العر��ـة، �حسب خر�طة توقعات الصـندوق و  ،وشمال أفر�ق�ا األوسطالشرق  في ٪3.3نحو اإلجمالي
، ٪2.8 نحـو انوعمـ، ٪4.3نحـو ، وقطـر ٪3.5نحـو مـاراتاإلو ، ٪2.3 نحو اقتصاد السعود�ة س�فقد فإن

علـــــى صـــــعید م 2020فـــــي عـــــام  كمـــــاشنلال متوســـــطاً  الصـــــندوق وضـــــع  أ�ضـــــاً و  ،%1.1 نحـــــو والكو�ـــــت
لوال�ـات المتحـدة، فـي ا ٪5.9سـوف یبلـغ نحـو  االنكمـاشهذا  أنو ، ٪6.1 قدر بنحو ات المتقدمةاالقتصاد
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فـــي ، ٪8، وفرنســـافـــي ، ٪7.2و، ألمان�ـــافـــي  ٪7المملكـــة المتحـــدة وفـــي ، ٪6.5و، انال�ا�ـــفـــي  ٪،5.2
 .لألسواق الناشئة ٪1بنحو  كماشانوذلك مقابل  ،إ�طال�افي ، ٪9.1و ،�اانإس�

 

 اً مصــر بتوقعــه نمــو � ف�مــا یتعلــق یجاب�ــةإ توقعــات الصــندوق جــاءت أنرغــم ه أنــ إلــى اإلشــارةوتجــدر  هــذا
لمصـر  رسـميإذا وضـعت مقابـل مسـتهدف  تلـك النسـ�ة الموج�ـة نفسـها ال تقـل سـوءاً  أن إال٪، 2بــ اً صاعد
 تراوحـــــت يانائتمـــــومراكـــــز تصـــــنیف  ،و�نـــــوك اســـــتثمار ،توقعـــــات ســـــا�قة لمؤسســـــات مال�ـــــة أو٪، 6عنـــــد 
 نتیجـــةمـــن القلـــق والتـــوجس،  اً مز�ـــد فيضـــ، �الـــدولي تقر�ـــر صـــندوق النقـــد أن، كمـــا 2٪4.1و٪، 3.7بـــین
علــى صــعید اســتق�الها حصــة مــن  الحیو�ــة �النســ�ة لمصــر، ســواءً  األســواق�عــض  فــيالمتوقــع  كمــاشاالن

�مـا تشـكله مـن مـورد  ،من قوة العمل الخارج�ـة كبراألللنس�ة  هااناحتض أووالصناع�ة،  ،صادراتها الزراع�ة
 .جنبياألمهم للنقد 

 �ـةانإمكمـع و  م،0202من عـام  يانالثالجائحة في النصف  حساران�فترض  الذى، في أحد السینار�وهات  
، حیــث �صــ�ح م2021جزئــي فــي عــام  حــدوث تعــافیتوقــع الصــندوق �التــدر�ج،  حتــواءاالتخفیــف جهــود 

م العـا تجـاهاالالعام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلـي سـ�ظل أدنـى مـن  تجاهاالالنمو أعلى من معدالت 
ومـن الممكـن، بـل ور�مـا  في فترة ما قبل الفیروس، مع قـدر كبیـر مـن عـدم ال�قـین حـول مـدى قـوة التعـافي.

 أومــدة أطــول،  حتــواءاال ٕاجــراءاتإذا اســتمرت الجائحــة و  ،تكــون نتــائج النمــو أســوأ �كثیــر أن ،رجــحاألمــن 
 ضـاعاألو اسـتمر تشـدید  أوات النام�ـة، االقتصـادالصـاعدة و  األسواقوقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات 

  إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق �سبب إغالق الشركات واستمرار ال�طالة. أوالمال�ة، 
 

٪ مـــــع عـــــودة النشـــــاط 5.8العـــــالمي �معـــــدل  االقتصـــــادینمـــــو  أنمـــــن المتوقـــــع  م2021 عـــــام فـــــيو  ،هـــــذا
ه �متا�عـــة أنـــ إلـــى  اإلشـــارةوهنـــا تجـــدر  .طب�عتـــه، �مســـاعدة الـــدعم المقـــدم مـــن الس�اســـات إلـــى ياالقتصـــاد

، ومنهـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي، عـــن عالم�ـــةالمال�ـــة المؤسســـات الالتوقعـــات التـــي صـــدرت عـــن العدیـــد مـــن 
 العــالمي خــالل الفتــرة الماضــ�ة، ومنــذ ظهــور كورونــا، یتبــین مــدى اختالفهــا، وعــدم اتفاقهــا علــى االقتصــاد

 حد متى ینتهى.أها توقعات لمجهول، یتغیر �استمرار، والتي ال �علم أن إلىحدود معینة، و�رجع ذلك 
 

 وتوقعات حجم التجارة العالمي . كورونا2
، فیــرى ة التجــارة العالم�ــةتــؤثر جائحــة كورونــا تـأثیرًا كبیــرًا علــى حجــم وحركـ أنیتوقـع صــندوق النقــد الـدولي 

% 11قـدر بنحــو  اً كبیـر  اً انخفاضـحجـم التجـارة العالم�ـة مــن السـلع والخـدمات سـوف یــنخفض  أنالصـندوق 
اقتصـادات  وفـي%، 11.5فـي بنحـو  ات المتقدمةاالقتصادفي  م، حیث ستخفض الواردات2020في عام 
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فـي الصـادرات  انخفـاضفي نفس العام، وذلك مقابـل  %8.2بنحو  ات النام�ةاالقتصادالصاعدة و  األسواق
 9.6بنحــو  ات النام�ــةاالقتصــادالصــاعدة و  األسـواقاقتصــادات  وفــي%، 12.8بنحــو ات المتقدمــةاالقتصـاد

 م.2020% في العام 
 

، اً م، وقـــدرة دول العـــالم علـــى التعـــافي ســـر�ع2020الجائحـــة بنها�ـــة عـــام  انتهـــاءهـــذا ومـــع توقـــع الصـــندوق 
ة ینمــو حجــم التجــار  أنم، یتوقــع الصــندوق 2021ضــاعها التجار�ــة تصــدیرًا، واســتیرادًا فــي عــام أو واســتعادة 

بنحـــو  ات المتقدمـــةاالقتصـــادفـــي  تنمـــو الـــواردات أن% فـــي نفـــس العـــام، و 8.4الخارج�ـــة فـــي العـــالم بنحـــو 
% فـــي نفـــس العـــام، وذلـــك 9.1بنحـــو  ات النام�ـــةاالقتصـــادالصـــاعدة و  األســـواقاقتصـــادات  وفـــي%، 7.5

الصـــــاعدة  األســـــواقاقتصـــــادات  وفـــــي%، 7.4بنحـــــو ات المتقدمـــــةاالقتصـــــادفـــــي مقابـــــل نمـــــو الصـــــادرات 
 م.2020% في العام  11.0بنحو  ات النام�ةاالقتصادو 
 

 المستهلكین أسعار. كورونا وتوقعات 3
ز�ــد ت أن حیــث یتوقــعالمســتهلكین،  أســعار ز�ــادة إلــىجائحــة كورونــا  تــؤدى أنیتوقــع صــندوق النقــد الــدولي 

ات االقتصــادالصــاعدة و  األســواقاقتصــادات %، فــي 4.6، ونحــو  ات المتقدمــةاالقتصــاد% فــي 0.5بنحــو 
 أســــعارتســـتمر ز�ـــادة  أنم، كمـــا یتوقــــع الصـــندوق 2020ك عـــام % فـــي مصــــر وذلـــ5.9نحـــو ، و النام�ـــة

اقتصــادات فــي % 4.5، ونحــو ات المتقدمــةاالقتصــادفــي % 1.5م لتبلــغ نحــو 2021المسـتهلكین فــي عــام 
 نفس العام. في% في مصر 8.2، ونحو ات النام�ةاالقتصادالصاعدة و  األسواق

 

 في العالم األزمة�عاد أـــ  الغذائي األمنكورنا و . 4
العــدوى �مــرض  انتشــارتــأثیر  أنتقیــ�م دقیــق �شــ إلــىیــزال م�كــرًا علــى التوصــل  الوقــت ال أنمــن المؤكــد 

وال زال هنـاك  ،نعرفـه �عـد ال كثیـر ممـافـال زال هنـاك الالغـذائي،  األمن على )19-مستجد (كوفیدكورونا ال
 رواألكثــ، المتضــررة منــه البلــدانمــاهي ، ؟الفتــرة التــي س�ســتمر خاللهــا الو�ــاء مــا هــي: األســئلةالعدیــد مــن 

؟، اودرجـة فعالیتهـ ،حتـواءاالجهـود ، و زمـةالس�اسات التي ستتبناها الحكومـات لالسـتجا�ة لأل؟ ما هي اً ضرر 
ــاء ل �عــاد تهدیــدأب و نــاهــي جو مــا  �عــرض المتعلقــة  ضــطرا�اتاالمــدى ومــا الغــذائي فــي العــالم؟  ألمــنالو�

مــا هــم حجــم و للمســتهلكین، ، والتغیــرات الســلوك�ة فــاقاإلنمــاط أنالتحــوالت فــي وعمــق  مــا شــكلو الســلع؟، 
 .؟السلع أسعارالتأثیر على 

 

، والتجـارة الخارج�ـةالعـالمي،  االقتصـاد توقعـات تـأثیر كورونـا علـى إلـى اإلشارة تمقدمة هذه الورقة تم في
تفــاقم ت أنمــن المتوقــع ف هــذه التوقعــات،فــي ســ�اق و ، الــدوليصــندوق النقــد  اكمــا یراهــالمســتهلكین،  أســعارو 
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 شــدواأل ،فقــراً  شــداألتلــك  فــي العدیــد مــن دول العــالم، خاصــة 3فعــالً  الغــذائي القائمــة األمــن انعــداممشــكلة 
 إجــراءات أن�عنـي  ممـا ،اعتمــادًا علـى التواصـل الم�اشــر واألكثـر ،اعتمـادًا علــى التكنولوج�ـا واألقـل، معانـاة

 وز�ـادةال�شـر�ة،  معانـاةتفـاقم  إلـىقد تؤدي  ،التواصل بین ال�شر المرض المصممة للحد من انتشاراحتواء 
 .حول العالم التحد�ات أمام تحقیق هدف خفض الجوع

 

 تأثیر كورونا على عرض الغذاء 1.4
�كـون ف�ـه القطـاع الغـذائي والزراعـي أقـل تضـررًا عـن غیـره مـن  أنه ین�غـي أنـ یرى ال�عضفي الوقت الذي 

نقــل عمل�ــات واضــطراب توقــف  فــإن،  عــرض الغــذاء جانــبعلــى ه أنــالواقــع یؤكــد علــى  أن إالالقطاعــات، 
قطاعهــا نتیجــة نا أوالغــذاء،  إمـداداتوعرقلــة سالســل  ،الحجـر الصــحيو  الحظــر، إجــراءاتنتیجــة  ،األغذ�ـة

ه أنهـذا مـن شـكـل  ا السـلع سـر�عة التلـف،وخصوًصـالمـواد الغذائ�ـة وز�ادة الفاقـد مـن  القیود على التصدیر،
 .جزئ�اً  أوكل�ًا ، والدولي، على الصعید المحلي األسعارارتفاع و ، 4عرض الغذاءیؤثر على  أن

 

 ف�النسـ�ة، 5نهج �عض الدول نحو وضع قیود علـى التصـدیر إلى اإلشارةتجدر  أ�ضاً العرض  جانبوعلى 
 اللوجســت�ةالخــدمات قفــت أو كمــا فــي العــالم، قنــوات التصــدیر  لــهأكبــر مصــدر وهــى ، "الهنــد" قفــتأو لــألرز 

مماثلـة تحــد  إجــراءات د،نـتا�ال أ�ضــاً و ، لـألرز ثالـث أكبــر مصـدروهــى  "فیتنـامالخاصـة بتصـدیره، واتخــذت "
�الفعـل  اتخـذت فـي العـالم، تاسـع أكبـر مصـدر للقمـحوهـى  "انكازاخسـت" فـإن ،للقمـح و�النسـ�ة .من تصـدیره

  .مدى توافرها محل�اً  أنف �شو ا، وسط مخهخطوات لتقیید ب�ع
 

 كثــراأل نوالقمـح، وهمــا المحصـوال رزاألمـن العــالمي  اإلنتـاج أنأكـدت  )األمر�ك�ــةوزارة الزراعـة ( أنورغـم 
�مكنــه  اإلنتـاجمل�ـار طــن، وهـذا  1.26عنـد م، 2020عــام  اً مسـتوى ق�اسـ� األرجــحعلـى  ن، س�سـجالالً و اتـد

 مسـتوى ق�اسـي یبلـغ إلـىوز�ـادة المخزونـات فـي نها�ـة العـام،  ،مـن المحصـولین سـتهالكاالتلب�ة احت�اجات 
 ،وفــرض الحظــر ،مر�ك�ــةاألالفیــروس �شــكل كبیــر فــي الوال�ــات  تشــارنفا، ورغــم ذلــك ملیــون طــن 469.4

 أســـعارو�التـــالي ترتفــع �الفعـــل  ،الضــرور�ة ســـتهالكاالأمـــاكن  إلــىلمحصـــولین ا�حــول دون وصـــول هــذین 
 .وسط توقعات بز�ادة تقیید الصادرات رزاأل

                                                            
ملیون شخص من الجوع الحـاد فـي الوقـت الحـالي، و�عـاني ر�ـع السـكان فـي دول  113وفقًا لتقار�ر منظمة "الفاو" الدول�ة، �عاني نحو 3

العـالم،  كورونا تز�د حـدة المخـاوف حـول مسـتقبل األمـن الغـذائي فـيبوا�ة الشروق، أ ش أ:  ـــــ الصحراء من نقص التغذ�ةأفر�ق�ا جنوب 
 .م2020 أبر�ل 2
 .م2020مارس 17 س�مونا بلترامي، برنامج الغذاء العالمي، كیف نحد من تأثیر فیروس كورونا على األمن الغذائي،  4
  م.2020 أبر�ل 2بوا�ة الشروق، أ ش أ: كورونا تز�د حدة المخاوف حول مستقبل األمن الغذائي في العالم،  5

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=b279ec14-bf06-4250-b5ca-
86b40052314b 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=b279ec14-bf06-4250-b5ca-86b40052314b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=b279ec14-bf06-4250-b5ca-86b40052314b
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 لزراعـةا وز�ـرا ودافعتقیید ب�ع بذور دوار الشمس،  إلىدعا اتحاد منتجي الز�وت الن�ات�ة في روس�ا،  ،أ�ضاً 
ز�ـت النخیـل  إنتـاجت�اطـأ ، كمـا الحبـوب مـن الروسـ�ة الصـادرات مـن للحد مشروع عن ینالروسی االقتصادو 

وت ، وهي من أكبر مصدري منتجات الحبوب والز�ـوفي أوكران�ا .في العالم ي أكبر منتج لهنافي مالیز�ا، ث
 حیـث لـكها تتا�ع صادرات القمح یوم�ًا استعدادًا للتدخل إذا تطلب الوضـع ذأنالن�ات�ة، فقد أعلنت الحكومة 

الخبـز فـي  أسـعارطالب عدد كبیر من المخـابز والمطـاحن الحكومـة بتقلیـل صـادرات الحبـوب لمنـع ارتفـاع 
 .ناحالة تأزم الوضع �سبب كورو 

 

 إلـى ضـافةاإل� ،والحنطة السـوداء ،تصدیر منتجات السكر وز�ت دوار الشمس أ�ضاً  نامنعت كازاخستكما 
وذلــك لز�ــادة مخزونهــا الــذاتي مــن  ،حتــى منتصــف شــهر أبر�ــل ،والجــزر ،�عــض الخضــروات مثــل ال�طاطــا

 أخـــرى قامـــت صـــر��ا �منـــع تصـــدیر ز�ـــت دوار الشـــمس ومنتجـــات غذائ�ـــة  أ�ضـــاً ، هـــذه المنتجـــات الغذائ�ـــة
ــ  القیــود علــى« أنوالزراعــة  األغذ�ــةیــرى خبــراء فــي منظمــة ا. وفــي هــذا كخطــوة احتراز�ــة ضــد و�ــاء كورون

 .من العالم األخرى مجاعة في الضفة  إلى األح�انتؤدي في �عض » التصدیر
 

 تأثیر كورونا على الطلب على الغذاء 2.4
 ،الـدخول وانخفـاض ،فراداألقلة حركة و �سبب المرض،  ةنقص العمال فإن ،على الغذاء صعید الطلبعلى 

، سـوف یـؤثر �طـرق مختلفـة اسـواق الغـذاء إلـىوصـعو�ة الوصـول ، الـوظ�في األمن انعدامارتفاع معدالت و 
 ضــعف التغذ�ــة ، وسینشــأ عــن ذلــكفــراداألالغذائ�ــة بــین  مــاطاألنمــن و�غیــر  ،القــدرة الشــرائ�ة �ــال شــك علــى

 في �عض مناطق العالم. الصح�ة

 ،االنكمــــاشو�صــــفة خاصــــة  ،الغــــذائي األمــــنالمســــتجد علــــى  فیــــروس كورونــــا انتشــــارتــــداع�ات ل وامتــــداداً 
مـن  معاناةوأشد ، فقراً   األكثر خاصة في ال�الدالواسع النطاق للمرض  االنتشار فإن، ياالقتصادالت�اطؤ و 

قـــل وأ ،تكـــون أكثـــر عرضـــة لإلصـــا�ة البلـــدانفهـــذه خســـائر فادحـــة  إلـــىقـــد یـــؤدي  ،الغـــذائي األمـــن انعـــدام
، علـى نحـو و�ـائي، و�التـالي تـزداد احتمال�ـة ارتفـاع معـدالت الوف�ـات فیهـا استعدادًا لمواجهة تفشي المـرض

شـطة أنوجـود تراجـع فـي  قـد رصـد والزراعـة، األغذ�ـةمنظمـة  صـادر عـن تقر�ـر أن إلى اإلشارةهذا وتجدر 
 األعمـــال، �التـــالي هنـــاك الكثیـــر مـــن فـــي كثیـــر مـــن الـــدولفـــرض حظـــر التجـــول فـــي ظـــل  ،شـــحن الغـــذاء

ع نافـي مصـ اإلنتـاجت�ـاطؤ  "وا"الفـ تضـمنت توقعـاتآخـر  جانـبعلـى و  .متعطلة في كثیر من دول العـالمال
�سـبب تقلـص  األزمـة هتـأثًرا مـن هـذ كثـراأل سـتكون الـدول النام�ـة  أن، و اللحـوم أسـعاروارتفاع فـي  ،األغذ�ة

 .6بها القوى العاملة
 

                                                            
 .م02/4/2020، زمة كبرى.. األمن الغذائي في خطر �سبب فیروس كوروناأ موقع صدى البلد، 6
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�مكــن وضــعها فــي العــالم  فــيالغــذائي  األمــنكورونــا علــى جائحــة تــأثیرات  أن إلــى ،نخلــص ممــا ســبق

 الس�اقات التال�ة:

 لس�اسـات نتیجـة ،الزراعـي اإلنتـاج مدخالت وأسواق والتجزئة، �الجملة الب�ع أسواق إلي الوصول صعو�ة •
 .األزمة مواجهة ضرورة فرضتهاالعالم، و  دولالعدید من  ات�عتها التي غالقاإل

 

 المســــاحات علــــى ســــلب�ة ثــــارآومــــا ســــیترتب عل�ــــه مــــن  الحركــــة، لتقییــــد الزراع�ــــة نتیجــــة العمالــــة نقــــص •
 طــال إذا خاصــة ،وعالم�ــاً  محل�ــاً  القادمــة المواســمور�مــا  الحــالي، للموســم والحصــاد ،اإلنتــاجو  المزروعــة،

 و�ـزداد ،اً وعالم�ـ اً محل�ـ األسـعار ارتفـاع و�التـالي المعـروض، فـي نقـص عل�ـه سـیترتب ممـا الجائحـة، أمد
 فـي تلـوح لـىاألو  دالئلهـا بـدأت مـا وهـو إغالق�ـه، حمائ�ـة لس�اسـات المصـدرة الـدول تبنـت ما إذا ذلك ثرأ

 .7فقاأل
 

 التــي خاصــة فــي الــدولالحــدود  غــالقوإ التجار�ــة،  التــدابیر الغذائ�ــة، نتیجــة اإلمــدادات اضـطراب سالســل •
كـــا الالتین�ـــة فـــي الوال�ـــات المتحـــدة، �ر ، مثـــل العمـــال مـــن دول أمالخارج�ـــةالعاملـــة  األیـــديتعتمـــد علـــى 

رو�ـا الشـرق�ة أو العمـال الـزراعیین مـن  أو�ا، ناسـ�أل المغرب العر�ي لحصد محاصـیل فـي والعمال من دو 
 .8الغذائي الفقد وز�ادة للتلف القابلة المنتجات هدر" إلى مما یؤديا، �ناالذین �عملون في حقول ألم

 

 ممــن المحــدود الــدخل ذوي  لــدى خاصــة الــدخول، وانخفــاض ال�طالــة، نتیجــة الغــذاء علــى الطلــب تراجــع •
 عل�ـه سـیترتب مـا وهـو سـواء، حـد الحضـر علـي و الر�ـف فـي الیـومي، الـدخل علـى العـ�ش في �عتمدون 
 ســوء تااللحــ تعرضــهم �التــالي الرئ�ســ�ة، الغذائ�ــة الســلع مــن احت�اجــاتهم تــأمین علــى قــدراتهم انخفــاض

 سـیز�د العر��ـة المنطقة في الفقراء أعداد أن إلى التقار�ر �عض تشیر حیث الغذائي، األمن انعدامو  تغذ�ة
 .9شخص ملیون  8 من �أكثر

 

 �سـبب السـحب منهـا، مـع الغـذاء إنتـاجمـن  المعـروضونقـص  للـدول، ستراتیج�ةاال المخزونات انخفاض •
تمنع تعو�ض الـنقص  ،قیود على التصدیرو ، حركة التجارة، والقیود على الزراعي نتاجلإلعاقات إ حدوث 

  .10الجائحة أمد طال ما إذا خاصةفي هذه المخزونات، 
                                                            

الغذائي العر�ـي وسـبل مواجهتهـا، الخرطـوم، المنظمة العر��ة للتنم�ة الزراع�ة، ب�ان حول تداع�ات أزمة كورونا على األمن  7
 م.22/4/2020

ومــدیر منظمــة الصــحة  ،مــدیر منظمــة األمــم المتحــدة لألغذ�ــة والزراعــة الصــیني كــو دونغیــوموقــع یــورو نیــوز، محادثــة مــع 8
 م.1/04/2020، ومدیر منظمة التجارة العالم�ة البراز�لي رو�یرتو أز�فیدو ،العالم�ة اإلثیو�ي تیدروس أدهانوم غیبر��سوس

المنظمة العر��ة للتنم�ة الزراع�ة، ب�ان حول تداع�ات ازمة كورونا على االمـن الغـذائي العر�ـي وسـبل مواجهتهـا، الخرطـوم،  9
 .WWW.aoada.orgــــ   م22/4/2020

ومـدیر منظمـة الصـحة  ،مـدیر منظمـة األمـم المتحـدة لألغذ�ـة والزراعـة الصـیني كـو دونغیـوموقع یورو نیوز، محادثـة مـع 10
 م. 1/04/2020، ومدیر منظمة التجارة العالم�ة البراز�لي رو�یرتو أز�فیدو ،العالم�ة اإلثیو�ي تیدروس أدهانوم غیبر��سوس
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الغـذاء �سـبب  وتوز�ـع في الصناعات الغذائ�ة، اإلنتاج الغذائي، وت�اطؤ اإلنتاج في التأثیر على العاملین •
  .11الفیروس تفشي الحد من إجراءات

 

لتضــمن  ،الغذائ�ــة المنتجــات صــادراتها مــن تــدفقلتقییــد  جــراءاتلجــوء �عــض الــدول وك�ــار المصــدر�ن إل •
بدا�ــة نزعــة قوم�ــة  ممــا قــد �شــكل ،مــداداإللشــعو�ها كفــایتهم فــي وقــت أر�ــك ف�ــه الو�ــاء العــالمي سالســل 

 .12ٌتعرض الدول الفقیرة التي تستورد أغذیتها لعواقب وخ�مة
 

 ، مـعكورونـا ألجـل غیـر معلـوم أزمـةالتهافت على شراء وتخـز�ن السـلع وسـط تخـوف مـن اسـتمرار  ز�ادة •
 فـي الدولـة متوقعـة اضـطرا�اتحـدوث  إلـىقـد یـؤدى  ،األغذ�ـةتوجه الدول المصدرة لز�ادة مخزونهـا مـن 

 حتى لو توفر لدى �عضها المال لذلك. ،الدول العر��ةالمستوردة، ومنها 
  

 الغذائي  األمن. مواجهة العالم لتداع�ات كورونا على 5
والزراعـــة، و�رنـــامج الغـــذاء العـــالمي، والمنظمـــة العر��ـــة للتنم�ـــة الزراع�ـــة،  األغذ�ـــةمنظمـــة جـــاءت نصـــائح 

ــ هتمــاماالوغیرهــا مــن دوائــر  ــة  األزمــةللتغلــب علــى  الغــذائي فــي العــالم األمن� ــدابیر  مــن خــاللالمحتمل الت
 :13والم�ادرات التال�ة 

 درجــة تتوقــف حیــث ،الغــذائي األمــن علــى تــؤثر أزمــة إلــى یــؤدي أن �الضــرورة یلــزم ال كورونــا و�ــاء أن •
 مواجهـــة فـــي بهـــدوئها البلـــدان احتفـــاظ مـــدى علـــى ،الغذائ�ـــة المـــواد أســـواق علـــى الفیـــروس انتشـــار تـــأثیر

 .الغذاء إمدادات سالسل اضطرا�ات
 

 ثارهـــا الحال�ـــة، والمتوقعـــة، ســـوفآكـــل مـــا یـــرت�ط �الجائحـــة، و  حـــولت�ـــادل المعلومـــات واتاحتهـــا �شـــفاف�ة  •
 .الناس بین الذعر، و االضطرا�ات انتشار دون  والحیلولة ،الحكوم�ة الس�اسات تعز�ز على �ساعد

 

 خطـــر مـــن للتخفیـــف ،اً ودول�ـــ اً محل�ـــ ح�ـــة، الغـــذائي مـــداداإل سالســـل إ�قـــاء لضـــمان عاجلـــة تـــدابیر اتخـــاذ •
 عفًا. ض كثراأل والفئات الفقراء على س�ما وال الجم�ع، على كبیر تأثیر لها س�كون  التي الكبیرة الصدمات

 

 ةاألغذ�ـ تجـارة ودعـم األزمـةثـار آاتخاذ التدابر الضرور�ة فـي المـدیین القصـیر والمتوسـط، للتخفیـف مـن  •
ذات  األخــرى  التكــالیفوتكــالیف النقــل، و الغــذاء،  واردات علــى الرســوم خفــض، مــن خــالل اً ومحل�ــ عالم�ــاً 
 الغذائ�ة. الصادرات على قیود وضععدم و  الجار، إفقار س�اسات إلى اللجوء ، وعدمالصلة

 

                                                            
 موقع یورو نیوز، المصدر السابق.11
 م 2020 / 3 /26 –الخم�س  كورونا،«موقع الشرق االوسط، األمن الغذائي العالمي في خطر �سبب أزمة  12
 ، الرسائل االساس�ة.)COVID-19( كورونا المستجد ، فیروسوالزراعةمنظمة االغذ�ة موقع  13

                                                                                                     /ncov/ar-http://www.fao.org/2019 

http://www.fao.org/2019-ncov/ar/
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مــن  اً تضــرر  األكثــرالهشــة، والفئــات  الط�قــات خــاص و�شــكل لنــاسا اســتمرار حصــول علــى تــأمین العمــل •
 �عــض بإعفــاء الشــرائ�ة قــوتهم ، ودعــمجتماع�ــةاال الحما�ــة بــرامج تعز�ــز ،خــالل الغــذاء مــن علــى ،األزمــة
 قـد�مت، و األساس�ةالسلع  أسعارمؤقتَا، ودعم  تعل�قها أو المب�عات، وضرائب الجمرك�ة، الرسوم من السلع

 ومناس�ًا. ممكناً  ذلك ناك حیثما العمل مقابل أو ،مشروط غیر الماليالدعم 
 

 دعــم جانــب إلــى الزراع�ــة، المــدخالت مــن وغیرهــا ،عــالفاألو  دواتاألو  �البــذور المــزارعین صــغار تزو�ــد •
 ومجتمعـــاتهم ألســـرهم الغـــذاء ٕانتـــاجو  الـــدخل تولیـــد فـــي ســـتمراراال مـــن یتمكنـــوا حتـــى ،�ـــةانالحیو  الصـــحة
 .المحل�ة

 

 �الفعــل ظهــرت فقــد ،اآلن حتــى ضــئیلة الغذائ�ــة اإلمــدادات سلســلة فــي ضــطرا�اتاال أن مــن الــرغم علــى •
 لمعــاییر متثــالاالو� قیــود، دون  الحــدود عبــر التنقــل �حتــاج إلــى فالغــذاء ،اللوجســت�ات حیــث مــن تحــد�ات
 .القائمة األغذ�ة سالمة

 

، فـي يالغذائ األمن �قل حیثماو  لمستحقیها، اإلنسان�ة المساعدة إ�صال استمرار حةانالم البلدان تكفل أن •
 �عتـرف ال فـالمرضكورونـا،  أزمـة�سـبب  تلـك المتضـررة أوفعال من نقص الغـذاء،  تعانيالمناطق التي 

 معرضـــاً  �ظـــل هفإنـــ واحـــد، نامكـــ فـــي رقیـــب أو دون حســـیب �أســـره ال�شـــري  المجتمـــع ركتـــ إذا ،�الحـــدود
 .للخطر

 

 زمــةأل اً تعرضــ األكثــر اإلنســان�ةالفئــات  أن بینــت ف�ــه، تقر�ــراً  )والزراعــة األغذ�ــةمنظمــة (ت عرضــهــذا وقــد 
مــنهم نحــو  ،مــن الجــوع المــزمن �عــانون  ،ملیــون شــخص �العــالم 820بنحــو یبلــغ  عــددها فیــروس كورونــا 

ملیـون شـخص  42.5 ونحـو ،سـ�افـي آملیـون شـخص  513.9ونحـو  ،أفر�ق�ـافـي  ملیـون شـخص 256.1
  .14الغذائي األمن انعداممن  فعالً  �عانون ملیون شخص  113 نحو إلى �اإلضافةأمیركا الالتین�ة في 

 

 . مصر في مواجهة فیروس كورونا6
فیر لتــو  المصــر�ة حكومــةلخطــة الشــاملة التــي أقرتهــا الل اً تنفیــذطــار التوقعــات، وقــراءة الســینار�وهات، و فــي إ

: منهـا تم اتخاذ عدد كبیر، وملموس مـن القـرارات الهامـة ،األزمةمواطنیها، ودعم جهود مواجهة احت�اجات 
مل�ار جن�ه لتمو�ل الخطة المصر�ة الشاملة لمواجهة فیـروس  100تخص�ص  رئ�س الجمهور�ة عن إعالن

ــــا ــــوك تســــه�الت ائتم قــــدمت�مقتضــــى هــــذا المبلــــغ ، و كورون  ،�ــــة للمشــــروعات الصــــناع�ة المتوســــطةناالبن
 أو جـلاألمن خالل قـروض طو�لـة  تها مل�ار جن�ه كحد أقصى سنو�ًا،الكبیرة التي تبلغ مب�عاالمشروعات و 

لتمو�ـل رأس المـال العامـل،  أو ،سـتثمار�ةاالتخصص لتمو�ل السلع  االحت�اجاتعلى حسب  األجلقصیرة 
 .متناقصة سنو�اً  ٪10�سعر فائدة 

                                                            
 .المصدر السابق ،. األمن الغذائي في خطر �سبب فیروس كورونا.كبرى  أزمةالبلد، موقع صدى  14
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 ،أصــدر البنــك المركـزي المصــري، قــرارًا بتخفــ�ض فائــدة م�ـادرات دعــم القطــاع الخــاص الصــناعيهــذا  وفـي
 ،والفنــــادق العائمــــة ،قامــــةاإلوم�ــــادرة دعــــم وٕاحــــالل وتجدیــــد فنــــادق  ،والتمو�ــــل العقــــاري لمتوســــطي الــــدخل

ســیتم تعــو�ض البنــوك عــن كمــا ، % متناقصــة10بــدًال مــن  % متناقصــة8 إلــى ،وأســاطیل النقــل الســ�احي
 .التعو�ض الواردة بتلك الم�ادرات و�نفس دور�ة ،فارق سعر العائد

جن�ــه لكــل عامــل  500العمالــة غیــر المنتظمــة �ق�مــة  قامــت الدولــة بتخصــ�ص م�ــالغ كبیــرة  لــدعم أ�ضــاً 
 ،القــومي االقتصــادلــدعم  الهامــة تالقــرارامــن  أخــرى  حزمــة الحكومــةشــهر�ا، ولمــدة ثالثــة شــهور، واتخــذت 

، ولعــل مــن أبرزهــا مــا یتعلــق �القطــاع الصــناعي �اعت�ــاره أحــد محركــات للو�ــاءة �االقتصــاد ثــاراألوتقلیــل 
مـن القـرارات ذات الصـلة العدیـد وغیرهـا  ،عناللمصـ ، والكهر�ـاءالقومي، ومنها خفـض سـعر الغـاز االقتصاد

والتــي تعكــف الحكومــة المصــر�ة علــى دراســتها واتخاذهــا دعمــًا لالقتصــاد والمشــروعات المنتجــة الصــناعي 
مصـــر �ـــادرت بتقـــد�م شـــحنات الـــدعم الطبـــي لكـــل مـــن الصـــین،  أن إلـــى اإلشـــارةوتجـــدر ، منهـــا والزراعـــي

 اصر العالقات الخارج�ة المصر�ة.و أل ا دعماً هوا�طال�ا، والوال�ات المتحدة، وغیر 

 الغذائي في مصر األمنو . كورونا 7
فیــروس كورونــا، ومــع بدا�ــة  زمــةفــي ســ�اق مواجهــة الدولــة أل إلیهــا اإلشــارةالجهــود التــي تــم  إلــى �اإلضــافة

ـــادرت الحكومـــة المصـــر�ة  ،األزمـــة ـــدابیر  إلـــى� ـــة،  االســـت�اق�ةاتخـــاذ عـــدد مـــن الت ـــي أشـــادت بهـــا الفاعل الت
أقصـــى جهــزة الدولــة المختلفــة، ببــذل أللحكومــة، و  وجــاءت توجیهــات الق�ــادة الس�اســـ�ةالمؤسســات الدول�ــة، 
 ،الحت�اجـات المـواطنین منهـا، تلب�ـة االستراتیجي االحت�اطيوتعز�ز  ،األساس�ة الغذائ�ة الجهد لتوفیر السلع

التـي  فضـًال عـن الجهـود الكبیـرةالجمهور�ـة، نـاطق مالمناسـ�ة، مـع إتاحتهـا فـي مختلـف  واألسعار�الكم�ات 
، وتشـدید الرقا�ـة واألسـعار، األسـواق فـي تكثیـف جهـود مراق�ـة، وضـ�ط جهزة الدولة المعن�ةأبذلتها، وتبذلها 

، اإلدار�ـةالرقا�ـة عـن تعز�ـز دور أجهـزة  ، فضـالً حتكار�ـةاالالممارسـات الغش، و على منافذ الب�ع، ومكافحة 
  تحقیق ذلك. لضمانحما�ة المستهلك و 
 

لألمـن الغـذائي،  األساسـ�ةالركـائز  مـع  التعامـلنجحـت فـي  اآلن ٕالـىو  األزمـةمنذ بدا�ة مصر  أن�ال شك 
�ــة لــدیها لكافــة للســلع اآلن، وذلــك اعتمــادًا علــى المخزونــات ســتقراراالو ، ســتخداماالو ، والــوفرة، تاحــةاإلوهــى: 

�القـــدر الكـــافي عـــن هـــذه المخزونـــات،  اإلعـــالنالمســـتوردة، كمـــا نجحـــت فـــي  أوالغذائ�ـــة، المنتجـــة محل�ـــًا، 
ومنافـذ الب�ـع المختلفـة علـى مسـتوى  ،األسـواقفي وفـرة المعـروض مـن السـلع الغذائ�ـة فـي  وترجم ذلك فعل�اً 

وعرض الغذاء، للتغلب السـر�ع  إنتاجالمعن�ة ب األطرافجم�ع محافظات الجمهور�ة، وتضافرت جهود كافة 
علـــى ذلـــك  ســـاعدوقـــد  .تـــاب الـــ�عض، وق�ـــامهم �التكالـــب علـــى شـــراء وتخـــز�ن الغـــذاءنالقلـــق الـــذى علـــى ا

حظــر  إجــراءاتالفیــروس، ومنهــا  انتشــارالمتدرجــة المخططــة التــي اتخــذتها الدولــة فــي مواجهــة  اإلجــراءات
 التجول.
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 الغذائي في مصر األمنالتأثیر المتوقع لفیروس كورونا على  1.7
ــ إلــىفــي مقدمــة هــذه الورقــة  اإلشــارة تســ�ق  نمــواً لالقتصــاد المصــري بتحقیــق  یجاب�ــةاإلالتوقعــات رغــم ه أن

 رســميإذا وضــعت مقابــل مســتهدف  تلــك النســ�ة الموج�ــة نفســها ال تقــل ســوءاً  أن إال٪، 2نســ�ة ب صــاعداً 
حـت بـین و اتر  يناائتمـتوقعات سا�قة لمؤسسات مال�ة و�نوك اسـتثمار ومراكـز تصـنیف  أو٪، 6لمصر عند 

�عـض  فـيالمتوقـع  كمـاشاالن نتیجـةمز�ـد مـن القلـق والتـوجس، ال ه الزال هنـاكأنـ، كما 15٪4.1و٪،  3.7
 أووالصـناع�ة،  الحیو�ة �النس�ة لمصر، سواء على صعید استق�الها حصة مـن صـادراتها الزراع�ـة األسواق
 .جنبياأل�ما تشكله من مورد مهم للنقد  ،من قوة العمل الخارج�ة كبراألها للنس�ة نااحتض

 

غذائ�ـة،  سـلعة 12فـي نحـو  الكامل ذاتيال االكتفاءق یحقتقد استطاعت مصر  أن إلى اإلشارةهذا وتجدر 
، �ـذرة القطـنو  ،واألرز، �نجـر السـكرو قصـب السـكر، ٪، لكل مـن: 100الذاتي نحو  االكتفاءلغت نسب �و 

ـــبن الخـــام ـــوم، و ال�صـــل، و ، يناالســـودالفـــول  فـــي كـــل مـــن: ٪100النســـ�ة زت و اتجـــكمـــا  .والبـــ�ض، والل الث
نســـ�ة  الزالـــتالمقابـــل  وفـــيه أنـــ إال، العســـلالبـــ�ض، و اللـــبن الخـــام، و المـــوالح، و ال�طـــاطس، و الخضـــروات، و 

الـذرة و  ٪،55القمح بنس�ة تز�د قل�ال عـن  :ستراتیج�ة، منهااالفي عدد من السلع منخفضة  الذاتي  االكتفاء
و�رجــع ذلــك  ،٪13 -٪10بــین نحــو  حاو تتــر  ذاتــيوالز�ــوت الغذائ�ــة بنســ�ة  اكتفــاء  ،،٪56بنســ�ة  الشــام�ة

مـن إجمـالي المسـاحة  ٪3لمحدود�ة المساحة المحصول�ة المنزرعة من المحاصیل الز�ت�ـة، التـي ال تتعـدى 
المحلى للز�وت الن�ات�ـة تعتمـد  اإلنتاجعمل�ة  أن، كما م2016وم 2015المحصول�ة في مصر خالل عام 

مـــن اللحـــوم ٪ 75 نحـــو اكتفـــاًء ذات�ـــاً  كمـــا تحقـــق مصـــر ،المســـتوردة األول�ـــة�شـــكل أساســـي علـــى الخامـــات 
كمـــا  .٪ مـــن الـــذرة الصـــفراء30و، 17٪ مـــن ال�قول�ـــات01ونحـــو ، 16 األســـماكمـــن  ٪85الحمـــراء، ونحـــو 

) مل�ــار 104.13م نحــو (2019غ عــام لــالتجــاري الغــذائي المصــري ب ناعجــز المیــز  أن إلــى اإلشــارةتجــدر 
) مل�ــار جن�ــه فــي نفــس 68.1التجــاري المصــري مــن الســلع الزراع�ــة نحــو (  ناجن�ــه، كمــا بلــغ عجــز المیــز 

 18العام.
 

هــذا الهــدف لــ�س  أن إال، للدولــة رئ�ســيهــدف  ســتراتیج�ةاالالــذاتي خاصــة مــن الســلع  االكتفــاءتحقیــق  إن
مقدمــة ذلــك إعطــاء القطــاع الزراعــي  وفــي ،تحق�قــه مــن أجــل تضــافر جهــود الجم�ــع إلــىبــل �حتــاج  ،ســهالً 

                                                            
  مصدر سابق. ،كوروناخزائن األرض تحترق في نیران  حازم حسین، 15
 .www.capmas.gov.eg.  للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز موقع  16
خالل  %30تتوقع وصول نس�ة االكتفاء الذاتي من ال�قول�ات إلى » شع�ة الحاصالت الزراع�ةموقع الشروق،  أ ش أ،  17

 م.2019ینایر  20األحد  ، سنوات 5
 ، المصدر السابق.  للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز موقع  18
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الموجهـة لـه، حیـث تعتبـر  االسـتثماراتلو�ـات الحكومـة بز�ـادة نسـ�ة أو التي �سـتحقها ضـمن جـدول  األهم�ة
  .على ال�حث العلمي فاقاإلنتلك النس�ة منخفضة �كل المقای�س خاصة في مجال 

 الغذائي في مصر األمنمتطل�ات مواجهة تأثیر كورونا على  2.7
 تالمــالي الصــع�ة التــي أصــر و  ،ياالقتصــاد اإلصــالح إجــراءاته لــوال أنــ نتــذكر جیــدًا، أنفــي البدا�ــة علینــا 

عـل ولمـا تمكنـت الدولـة مـن ف، أسـوأ �كثیـر ممـا نتخیـل اآلنالوضـع  نالكـ ة المصـر�ة،الق�ـادة الس�اسـ�علیها 
 .تظار المنح والمساعداتناغیر  األزمةأي شيء في مواجهة هذه 

 

 الغذائي في مصر في المدى القصیر األمنمواجهة تأثیر كورونا على  1.2.7
 بین عرض الغذاء والطلب عل�ه، اعتماداً  اً ملحوظ اً تحقق توازن أناستطاعت مصر  األزمةمع بدا�ات 

  .المحلى الجدید، ومنه محصول القمح تاجاإلنعلى المخزونات من السلع الغذائ�ة، و 
و�التأكید على الجهود الناجحة لإلدارة المصر�ة  ،19السا�قة، والجدیدة ةستیراد�االالتعاقدات  إلى �اإلضافة

هذه الجهود  جانب إلىه فإنفي المعروض من كافة السلع الغذائ�ة،  انخفاض أوضراب إلمنع حدوث 
 :یليعلى ما  في المدى القصیریجب استمرار العمل 

 

ضــافة طاقــات تخز�ن�ــة إ ، وتزو�ــدها �شــكل مســتمر، و جیــد �شــكل دارتهــاإ و  الوطن�ــة، المخزونــات متا�عــة •
 جدیدة تز�د من طاقة هذه المخزونات.

والتصــدي للشــائعات، وتكــذیبها،  ،اف�ةف�شــ، وجهــود الدولــة فــي مواجهتهــا األزمــةالمعلومــات حــول  ةتاحــإ •
 .الناس بینالقلق  انتشار دون  والحیلولة الحكوم�ة، الس�اسات تعز�ز على �ساعد

 مـن اً تضـرر  األكثـر والفئـات الهشـة، الط�قـات خـاص و�شـكل النـاس حصـول اسـتمرار تـأمین على العمل •
 �عـض بإعفـاء ،الشـرائ�ة قـوتهم ودعـم جتماع�ـة،اال الحما�ـة بـرامج تعز�ـز خـالل، من الغذاء على األزمة
 ،األساســـ�ة الســـلع أســـعار ودعـــم مؤقتـــَا، تعل�قهـــا أو المب�عـــات، وضـــرائب الجمرك�ـــة، الرســـوم مـــن الســـلع
 .ومناس�اً  ممكناً  ذلك ناك حیثما العمل مقابل أو ،المشروط غیر المالي الدعم وتقد�م

 ومكافحـة الب�ـع، منافـذ علـى الرقا�ـة وتشـدید ،واألسـعار ،األسـواق وضـ�ط مراق�ـة، جهـوداستمرار، ودعم  •
 .المستهلك وحما�ة دار�ة،اإل الرقا�ة أجهزة وتعز�ز دور حتكار�ة،الا والممارسات الغش،

ا اسـتمرار إ�صـال المسـاعدة حیثمـ لضـمان، دو�ـرامج القـدرة علـى الصـمو  ،سـان�ةناإل البـرامجإعادة تنظ�م  •
 .تكون 

 

 الغذائي في مصر في المدي المتوسط  األمنمواجهة تأثیر كورونا على  2.2.7

                                                            
  م.2020 أبر�ل 16، ، الخم�سوالروسي الفرنسيألف طن من القمح  240هیئة السلع المصر�ة تشترى موقع الیوم السا�ع،  19
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زمــات المســتقبل فــي أمواجهــة  قتضـي�ت تكرارهــا، الاكورونــا، واحتمــ أزمــةفـي ضــوء الــدروس المســتفادة مـن 
محاصیل العجز (القمـح، من  الذاتي االكتفاءمرتفعة من نسب العمل على تحقیق  المدیین المتوسط وال�عید

رتقـاء �قطـاع الزراعـة المصـري الاو اللحـوم الحمـراء، وغیرهـا، ) و والمحاصیل الز�ت�ة، وال�قول، والذرة الصفراء
 :یليالعمل على ما من خالل 

 

مـــن الغـــذاء،  المز�ـــد إنتـــاجلو�اتـــه، ووضـــع الخطـــط الكفیلـــة بأو الزراعـــي، ومراجعـــة إعـــادة ه�كلـــة القطـــاع  •
  .محاصیل العجزمن و�صفة خاصة 

 

مــع إتاحــة الفرصــة  ،التعاقد�ــة اتالزراعــ وتفعیــل ،اهتمــام الدولـةمنحــه مز�ــدًا مــن و  ،المصــري  المــزارعدعـم  •
، والنـوع، والحجـم، والتمو�ـل، المكـان�شكل مخطط من حیـث  ،األعمالفي مجال ر�ادة  لش�اب المزارعین

 والتسو�ق، والدعم الفني.
 

خفـض معـدالت الفاقـد واعهـا، �مـا �ضـمن أن�ة �سواق السلع الزراع�ة، والمناطق اللوجستأتطو�ر وتحدیث  •
 دائها تسو�ق�ًا، وسعر�ًا.أرتقاء بجودة الاو 

 

والمراكـز  مركـز ال�حـوث الزراع�ـةلخاصـة الجهـود ال�حث�ـة  ستفادة منها،الادعم ال�حوث الزراع�ة، وتفعیل  •
 ال�حث�ة األخرى ذات الصلة.

 

مشاركة البنوك المصر�ة، ووزارة الزراعة، ومعاهد ال�حوث الزراع�ة في م�ادرات مال�ة، وفن�ة إلتاحة  •
والتصن�ع الر�في، ومشروعات التصن�ع  ي،ناالحیو  تاجناإلقطاع ودعم التكنولوج�ا الزراع�ة الحدیثة، 

ال�عثات وز�ادة ،  Dual Education Systemشاء مدارس ومعاهد التعل�م الزراعي المزدوجنإ و الغذائي، 
 .الزراع�ة

 

 المصر�ة. دارة مخاطر الزراعةفي إ الزراعيلتكافل اصندوق دعم وتفعیل دور  •
 

 .الزراع�ة األراضي على التعديمنع، وازالة  استمرار جهود •
 

 . خاتمة8
لألمـــن   األساســـ�ةمـــع بدا�ـــة ظهـــور فیـــروس كورونـــا، نجحـــت مصـــر �اقتـــدار فـــي التعامـــل مـــع  الركـــائز  •

سـت�اق�ة الفاعلـة، الا، وتنفیـذ حزمـة مـن التـدابیر سـتقرارالاسـتخدام، و الاتاحـة، والـوفرة، و إلاالغذائي، وهى: 
ســتراتیجي الاحت�ــاطي الاوتعز�ــز  الغذائ�ــة، الســلع كافــة تــوفیر فــيالتــي أشــادت بهــا المؤسســات الدول�ــة، 

منــــاطق المناســـ�ة، مـــع إتاحتهـــا فـــي مختلـــف  واألســـعار�الكم�ـــات  ،منهـــا، تلب�ـــة الحت�اجـــات المـــواطنین
، ومكافحــة واألســعارمنافــذ الب�ــع، ، و األســواق فــي مراق�ــة وضــ�ط فضــًال عــن الجهــود الكبیــرةالجمهور�ــة، 

  .حما�ة المستهلكو حتكار�ة، الاالممارسات الغش، و 



14 
 

الدول�ـة، حـول تـأثیر كورونـا علـى مؤسسـات ال�متا�عة التوقعات التي صدرت عن العدیـد مـن المنظمـات و  •
هــذه  أنمــن هــذه الورقــة، تبــین  تهــاءناالوالغــذاء فــي العــالم، منــذ ظهــور كورونــا، وحتــى وقــت  االقتصــاد

  .وتداع�اتها األزمةمع تطورات �صورة مستمرة التوقعات مت�اینة، وغیر مستقرة عند حدود معینة، وتتغیر 
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 مصادرلا
  م.2020بر�ل أالعالمي،  االقتصادصندوق النقد الدولي، تقر�ر آفاق  •
 17برنامج الغذاء العالمي، ،الغذائي األمنس�مونا بلترامي، كیف نحد من تأثیر فیروس كورونا على  •

  .م3/2020/
الغذائي العر�ي وسبل  األمنكورونا على  أزمةحول تداع�ات  ناالمنظمة العر��ة للتنم�ة الزراع�ة، ب� •

  م.22/4/2020الخرطوم مواجهتها، 
 .األساس�ة، الرسائل (COVID-19) والزراعة، فیروس كورونا المستجد األغذ�ةمنظمة  •
 الغذائي.  األمنحصاءات الزراعة والموارد المائ�ة و إ، حصاءإلاللتعبئة العامة و  المركزي الجهاز  •
كورونا  ناتحترق في نیر  األرضخزائن  حازم حسین، ،الیوم السا�علصح�فة  اإللكترونيالموقع  •

  م.16/4/2020
  .م2/4/2020الغذائي في العالم،  األمنف حول مستقبل و اكورونا تز�د حدة المخ بوا�ة الشروق، •
الغذائي في خطر �سبب فیروس  األمن. .كبرى  أزمة صدى البلد،لصح�فة  اإللكترونيالموقع  •

  م.2/4/2020، كورونا
المتحدة لألغذ�ة والزراعة الصیني كو  مماألمدیر منظمة یورو نیوز، محادثة مع  اإللكترونيالموقع  •

ومدیر منظمة التجارة  ،وم غیبر��سوسناثیو�ي تیدروس أدهألاومدیر منظمة الصحة العالم�ة  ،دونغیو
  م.1/4/2020، العالم�ة البراز�لي رو�یرتو أز�فیدو

 م.26/3/2020كورونا، « أزمةالغذائي العالمي في خطر �سبب  األمن، األوسطالشرق  •
تتوقع وصول نس�ة » ، شع�ة الحاصالت الزراع�ة"أ أ ش، "األوسط�اء الشرق أنوكالة  الشروق،بوا�ة  •

 م.2019 /1/ 20سنوات  5% خالل 30 إلىالذاتي من ال�قول�ات  االكتفاء
 والروسي،  الفرنسيألف طن من القمح  240الیوم السا�ع، هیئة السلع المصر�ة تشترى  •

  م.16/4/2020
 : مواقع إلكترون�ة −

https://www.imf.org/external/arabic/index.htm-  
/https://ar.wfp.org-  

/http://www.aoad.org- 
http://www.fao.org/home/ar- 

-https://www.capmas.gov.eg/ 
-https://www.youm7.com/ 
-https://www.shorouknews.com/ 
-https://www.elbalad.news/ 
-https://arabic.euronews.com/ 
-https://aawsat.com/-   

https://www.imf.org/external/arabic/index.htm-
https://ar.wfp.org/-
http://www.aoad.org/-
http://www.fao.org/home/ar-
https://www.youm7.com/
https://www.shorouknews.com/
https://www.elbalad.news/
https://arabic.euronews.com/
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األزمة راقأو سلسلة   

 وما �عد كورونا  ،مصر وعالم كورونا

قسم الدراسات املستقبلية إصدار هذه السلسلة بمتا�عة وتنسيق من  معهد التخطيط القومييتب�ى 

 ةياالقتصاد�عاد األلقاء الضوء ع�� إ إ��مبادرة علمية ��دف ك ،املعهدبساليب التخطيطية األ بمركز 

 كورونا املستجدف��وس  :ل�جائحة العامليةا�ختلفة والتكنولوجية  والثقافيةجتماعية ال او  والسياسية

COVID-19،  والفضاءات  ،ع�� مصرالو�ائية  األزمةالتداعيات ا�حتملة لهذه  ير دوتقومناقشة

والدروس وا�خ��ات املستفادة من التجر�ة الوطنية والتجارب ، إقليمًيا وعاملًياا�حيطة املؤثرة 

  .تداعيا��ا، والس�� الستباق ومخاطرها األزمةالتعامل مع هذه  والعاملية �� قليميةاإل

 �� جديدةمبادرات طرح ، و املساهمة �� توف�� فهم أفضل إ��راق و األ هذه �س�� ، السياق�� هذا 

 ومبادرات ا�ختلفة من قرارات بمؤسسا��اما اتخذتھ الدولة  االعتبار خذ �� األ مع  ،األزمةالتعامل مع 

سياسات  أو بدائل طرح  �� �ساهم �ماالحتواء آثارها ا�ختلفة، و  األزمةعديدة �� التعامل مع تلك 

والعقل  ا�جتم�� تنمية الو�� إ��إضافة  ات،القرار  يمتخذ�� السياسات و �اصو  �نا�خططلدعم 

، ودرء مخاطرها األزمةز هذه و اتج ��الشرا�ات ا�جتمعية الفعالة  بما �ساهم �� �عز�ز  ا�جم��

 واإلقليميةا�حلية ن والتنسيق مع �افة املبادرات واملنظمات و ا، بالتعزهاو ارها �عد تجمن آثا ��والتعا

   .الدولية املعنيةو 

 نازهر  أ.د. عالء

 رئ�س معهد التخط�ط القومي
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