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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري

ــى المركــز رؤيــة مفادهــا أن يكــون المركــز هــو األكثــر تميــًزا فــي مجــال دعــم اتخــاذ القــرار فــي قضــايا التنميــة ا لشــاملة، ومنــذ ذلــك الحــين، يتبنَّ

هلـه وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنـوات التواصـل مـع المـواطن المصـري الـذي ُيعـد غايـة التنميـة وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤ

بيل تحقيـق وفـي سـ. لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة وتعزيز كفـاءة جهـود التنميـة وفعاليتهـا، وترسـيخ مجتمـع المعرفـة

سـعى وحتـى يتسـنى لـه ذلـك، فإنـه ي. ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعًما لكل متخذي القـرار

وقـد واكـب ذلـك اعتـراف . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي(Think Tank)باستمرار إلى أن يكـون أحـد أفضـل مؤسسـات الفكـر 

 Think Tanks andبرنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة "إقليمي ودولي بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جليا في نتائج 

Civil Societies Program, TTCSP ؛ حيـث تـم اختيـار مركـز المعلومـات 2021التي تـم اإلعـالن عنهـا فـي فبرايـر " بجامعة بنسلفانيا األمريكية

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(2020لعام " 19-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة 20ضمن أفضل.(

 أخـذًا 2020مركـز فكـر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل عـام 64من بـين 21في المرتبة الـ ،
.بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة الـ.

:       ، ومـن بـين تلـك الجـوائز2022العالميـة، والمعلـن عنهـا فـي أبريـل " سـتيفي أووردز"كما فاز المركـز بعـدة جـوائز ضـمن مسـابقة مؤسسـة 

. دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا17فريق متنافس من 700جوائز برونزية من بين أكثر من ) 4(جائزة ذهبية، و) 1(

منـذ نشـأته عـام-شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التـابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

الت، لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص ف-1985 ي مرحلتـه عدة تحوُّ

الت بتطــوير البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر، ثــم كــان إنشــاء وزارة االتصــا) 1999-1985(األولــى 

ل رئيسة في مسيرته، لُيـؤدي دوره كُمؤس) 1999(وتكنولوجيا المعلومات عام  سـة نقطة تحوُّ

. تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية(Think Tank)فكر



ــــز بالحداثــــة والد ــــوفير بنيــــة معلوماتيــــة تتمي قــــة ت
.والجودة

ــز األداء دعــم عمليــة صــنع السياســة العامــة لتعزي
.التنموي

يخ تعزيـــز الثقـــة بـــين المـــواطنين والحكومـــة وترســـ
.مبادئ الحكومة المتجاوبة

ــ ــى المشــاركة ف ــزهم عل ــة المــواطنين وتحفي ي توعي
.الجهود التنموية

أهدافنا االستراتيجية
الرؤية بدون استراتيجية تظل مجرد وهم

ـــــــي للمجتمعـــــــات  ـــــــي والتقن ـــــــدعم الفن تقـــــــديم ال
.والمؤسسات لمواكبة التحول الرقمي

كاء بنــاء شــبكة عالقــات تعاونيــة فعّالــة مــع الشــر
.االستراتيجيين محليا ودوليا

تعزيـــــز جاهزيـــــة المجتمعـــــات لمواجهـــــة األزمـــــات 
.والكوارث وتقليل المخاطر

ركــز ترسـيخ صــورة تعكــس امتيازنــا المؤسســي كم
.فكر



يخ وانطالًقــا مــن مســاعي المركــز نحــو ترســ. هــذا التقريــر نتــاج جهــد فريــق العمــل بــالمركز بمختلــف خبــراتهم وتخصصــاتهم

همــة مجتمــع المعرفــة، يــأتي هــذا التقريــر ضــمن سلســلة مــن التقــارير المعلوماتيــة والتــي تهــدف إلــى تنــاول القضــايا الم

.بالنسبة للمجتمع وصانع القرار

ـر المحتـوى الُمقـدَّ . ويستند التقرير إلى باقة متنوعة من المصـادر المحليـة والتقـارير الدوليـة م والتفسـيرات ومـن ثـم، فـال يعبِّ

ـــواردة فيـــه تعـــود . واالســـتنتاجات الـــواردة فيـــه بالضـــرورة عـــن وجهـــة نظـــر المركـــز ـــات والمعلومـــات ال كمـــا أن صـــحة البيان

.التحليالت األصلية، الُمشار إليها في متن التقرير/ مسؤوليتها على جهة إصدار التقارير
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يصــدر مركــز المعلومــات ودعـــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الـــوزراء سلســلة تقــارير معلوماتيـــة 

ري، بصــفة دوريــة، ويتنــاول كــل تقريــر موضــوًعا مــن الموضــوعات التــي تهــم المجتمــع المصــ

تند إلـى بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير، على نحـو يسـ

ي ويأمــل المركــز أن تســهم هــذه السلســلة مــن التقــارير فــ. القــرائن والمعلومــات الموثَّقــة

أمــام صـــانع القــرار والمجتمــع؛ ممـــا –محـــّل الدراســة–عــرض صــورة متكاملـــة عــن القضــية 

اقشـة يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عنـد من

.القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية

2022يوليو 
تقارير معلوماتية

سلسلة
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ملخص تنفيذي

 يواجه العديد مـن البلـدان مسـتويات متزايـدة مـن انعـدام األمـن الغـذائي، ومخـاوف بشـأن عـدم تحقيـق أهـداف
ي ويوجز تقرير وكاالت األمـم المتحـدة الـدوافع الرئيسـة لالرتفـاع األخيـر فـ. 2030التنمية المستدامة بحلول عام 

صـادي الجوع وانعدام األمن الغذائي إلى الصراعات، وتقلب المناخ والظواهر المتطرفة، والتباطؤ والركـود االقت
ح ويضيف تأثير الحرب في أوكرانيا خطرًا علـى األمـن الغـذائي العـالمي؛ حيـث مـن المـرج. 19-بسبب جائحة كوفيد

. أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة في المستقبل

ومـع على الرغم من أن االقتصادات بدأت في التعافي ببطء، فـإن حـاالت عـدم اليقـين واالضـطرابات مسـتمرة ،
طة تــدهور القــدرة الماليــة، فــإن التوقعــات الخاصــة بــاألمن الغــذائي للعديــد مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســ

.الدخل تشكل مصدر قلق كبير

نحـاء العـالم كما تُعرِّض الزياداتُ في أسعار الغذاء بسبب الحرب الروسية األوكرانية األمنَ الغذائيَ في جميـع أ
دولة على أوكرانيا وروسيا في ما 26تعتمد  ،(FAO)ووفقًا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . إلى الخطر

ماليـين 6وتشمل البلـدان فـي منطقـة السـاحل بإفريقيـا؛ حيـث يعـاني . من وارداتها من القمح% 50ال يقل عن 
مليـون شـخص فـي المنـاطق الحضـرية معرضـين لخطـر انعـدام األمـن 16طفل مـن سـوء التغذيـة، كمـا يوجـد 

.(WFP)الغذائي، وفقًا لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
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كمــا يُقــدر  برنــامج األغذيــة العــالمي أنــه فــي غضــون عــامين فقــط، تضــاعف عــدد األشــخاص الــذين يعــانون مــن
ونتيجـة . 2022مليون في بداية عـام 276مليون شخص قبل الجائحة إلى 135انعدام األمن الغذائي الشديد من 

.2022مليون نسمة في نهاية عام 323اآلثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 

 ــر صــادر عــن ــا لتقري قــة مجموعــة األمــم المتحــدة لالســتجابة لألزمــات العالميــة المعنيــة باألغذيــة والطا"ووفقً
ع، ال ، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمـ2022يونيو 8في " والتمويل

. مـن دخـل األسـر المعيشـية األشـد فقـرًا علـى الغـذاء% 50سيما في البلدان الناميـة، حيـث يـتم إنفـاق أكثـر مـن 
ثر في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تآكـل القـوة الشـرائية لهـذه األسـر بـأك% 10باإلضافة إلى أن زيادة بنسبة 

.، أو ما يقارب ما تنفقه األسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة%5من 

ـا مـن: ويشتمل هذا التقرير على أربعة أقسامحيـث يتناول القسم األول لمحـة عـن وضـع األمـن الغـذائي عالمي
ــ. أهــم مؤشــرات األمــن الغــذائي، والوضــع الــراهن لســوق القمــح والزيــوت النباتيــة ى ويحتــوي القســم الثــاني عل

سـية الدوليـة تداعيات الحرب الروسية األوكرانية على أسواق السـلع االسـتراتيجية العالميـة واالسـتجابة السيا
نباتيـة، لمواجهة تلك التداعيات، ثم يتناول القسم الثالث مؤشرات األمن الغذائي لمصـر مـن القمـح والزيـوت ال

.وأخيرًا، يعرض القسم الرابع أهم تدابير حماية األمن الغذائي في مصر من واقع المنظمات الدولية





القسم األول
الوضع العالمي لألمن الغذائي

:يتناول هذا القسم

اوضع األمن الغذائي عالمي

الوضع الراهن لسوق القمح

الوضع الراهن لسوق الزيوت النباتية

ماد يهدف هذا القسم إلى عرض وضع األمن الغذائي عالميا من حيث أهم مؤشرات األمن الغذائي، والذي تم االعت
 (FAO)الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 2021فيه على تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية لعام 

مــح، ثــم التطــرق إلــى أهــم األســواق الغذائيــة الدوليــة المرتبطــة بشــكل وثيــق بمنظومــة األمــن الغــذائي؛ وهمــا الق
نهمــا، والزيــوت النباتيــة، مــع تحديــد أكبــر الــدول مــن حيــث اإلنتــاج واالســتهالك، وتحليــل ميــزان التجــارة الخارجيــة م

.(USDA)باإلضافة إلى عرض التوقعات الصادرة عن وزارة الزراعة األمريكية 
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ا وضع األمن الغذائي عالمي:

ام ، وتزايـد وتعقـد التحـديات التـي تواجـه العـالم إلطعـخسائر فـي أنظمـة الغـذاء العالميـةإلى 19-أدت جائحة كوفيد

اء القضوتهديد القدرة على تحقيق الهدف العالمي المتمثل في ) مليارات نسمة7.9(سكان العالم البالغ عددهم 

قيقهـا والتـي يجـب تح،ثاني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التـي حـددتها األمـم المتحـدةوهوعلى الجوع 

.بحلول هذا العامنسمةاتمليار8.5حيث يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ؛2030بحلول عام 

،هناك صـعوبة فـي تحقيـق هـذا الهـدفإلى أن، 2022أشار تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام فقد 

مـا يقـرب مـن ، أي2021مليون شخص في العـالم يعـانون مـن الجـوع فـي عـام 828و702وأوضح التقرير أن ما بين 

حيــث ارتفــع عــدد مــن . 2019فــي عــام % 8، مقارنــة بنســبة 2021مــن ســكان العــالم عــانوا مــن الجــوع فــي عــام % 9.8

مليـون شـخص قبــل 150، وإجمـالي 2020مقارنـة بعـام 2021مليـون شـخص فـي عـام 46يعـانون مـن الجـوع بنحـو 

.19-جائحة كوفيد 

ا): 1(شكل رقم  تطور عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ونسب انتشاره عالمي

)2021–2005(خالل الفترة 

Source: UN Food and Agriculture Organization, “The state of food security and nutrition in the world“, 2022.

ي حـو واحـد مـن كـل خمسـة أشـخاص فـنذاتـه إلـى أنتقريـر الحيث أشار ؛بعض المناطق أكثر من غيرهاتأثرتكما 
نطقة ويُعد الوضع في إفريقيا هو األكثر إثارة للقلق؛ حيث تُعد تلك الم،2021واجه الجوع في عام %) 20.2(فريقيا إ

.هي األعلى في معدل انتشار نقص التغذية مقارنة بباقي المناطق

(%)
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20.2

9.1

8.6

5.8

2.5

إفريقيا

آسيا

أمريكا الالتينية 
يومنطقة البحر الكاريب

أوقيانوسيا

أمريكا الشمالية 
وأوروبا

، )مليـون نسـمة768(، بلـغ نحـو 2021وبالنسبة إلجمالي عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذيـة فـي عـام 
فـي إفريقيـا، بينمـا ) مليـون نسـمة278(فـي آسـيا وأكثـر مـن الثلـث ) مليـون نسـمة425(ويعيش أكثر مـن النصـف 

).مليون نسمة57(بما يقدر نحو % 8تمثل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما يقرب من 

معدل انتشار نقص التغذية حسب ): 3(الشكل رقم 
2021في عام المنطقة

(%)

Source: UN Food and Agriculture Organization, “The state of food security and nutrition in the world“, 2022.

(*)

التغذية لم يتم اإلبالغ عن منطقتي أمريكا الشمالية وأوروبا من حيث عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، حيث أن معدل انتشار نقص(*)
%.2.5فيها أقل من 

عدد األشخاص الذين يعانون من نقص ): 2(الشكل رقم 
2021في عام التغذية حسب المنطقة

(*)

)مليون نسمة(
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2022تداعيات الحرب على األمن الغذائي عام 

2022بداية عام 2022نهاية عام 

323
276مليون

مليون
 +47

مليون

نـه يُقدر  برنامج األغذية العالمي أ
فــــــــي غضــــــــون عــــــــامين فقــــــــط، 
تضـــاعف عـــدد األشـــخاص الـــذين 
يعـــــــانون مـــــــن انعـــــــدام األمـــــــن 

مليــون 135الغــذائي الشــديد مــن 
ــــى  276شــــخص قبــــل الجائحــــة إل

ــــــة عــــــام  ــــــون فــــــي بداي . 2022ملي
رب ونتيجـــة اآلثــــار المتتاليــــة للحــــ

فـــــي أوكرانيـــــا، مـــــن المتوقـــــع أن 
مليــون 323يصــل هــذا العــدد إلــى 
.2022نسمة في نهاية عام 

Source: United Nations, “UN Global crisis response group on food, energy and finance”, 
8 June 2022.

2022دولة خالل عام 81تقديرات عدد األشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في ): 4(الشكل رقم 
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الوضع الراهن لسوق القمح

ــا أســعار المنتجــات الزراعيــة إلــى مســتويات عاليــة، وســيطرت المخــاوف بشــأن األمــن  دفعــت الحــرب فــي أوكراني
وحتـى .الغذائي العالمي على قادة العالم، كما يتضـح مـن اجتماعـات صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي األخيـرة

ة دول، مـع اآلن، تركَّز قدر كبير من االهتمام على الحبوب، وخاصة القمح؛ نظرًا ألهميته في النظم الغذائيـة فـي عـد
.زمة غذاءتزايد احتماالت تعرض الدول التي تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا أل

، بلغت الكمية المنتجة من القمـح عالميـا 2022ووفقًا لبيانات تقرير وزارة الزراعة األمريكية الصادر عن شهر يونيو 
، فقـد جـاءت 2022/ 2021، وفيما يتعلق بأكثر الدول المنتجة للقمح خالل عام 2022/ 2021مليون طن عام 779نحو 

، وروسـيا %14.1، ثـم الهنـد بنسـبة %17.6، تليها الصين بنسبة %17.8دول االتحاد األوروبي في المرتبة األولى بنسبة 
%.9.6بنسبة 

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Grain: World Markets and Trade”, June 2022.

22.2

27.5

33.0

36.3

75.2

109.6

136.9

138.4

األرجنتين

باكستان

أوكرانيا

أستراليا

روسيا

الهند

الصين

االتحاد األوروبي

2022/ 2021أكبر الدول إنتاًجا للقمح في العالم عام ): 5(الشكل رقم 
)مليون طن متري(
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18.2

20.2

20.5

27.7

41.8

107.9

109.8

148.0

إيران

تركيا

مصر

باكستان

روسيا

الهند

االتحاد األوروبي

الصين

، أمـا فيمـا يتعلـق بـأكثر الـدول 2022/ 2021مليـون طـن عـام 791وبلغ إجمالي االستهالك العالمي مـن القمـح نحـو 
ــى بنســبة 2022/ 2021اســتهالكًا للقمــح عــام  ــة األول ــأتي الصــين فــي المرتب ــي بنســبة %18.7فت ــم االتحــاد األوروب ، ث

%.5.3، وروسيا %13.6، والهند 13.9%

مليـون طـن مقارنـة 20.6لتسـجل نحـو 2023/ 2022وقد توقع التقريـر أن تزيـد مصـر اسـتهالكها مـن القمـح لعـام 
ألـــف طـــن متـــري، وهـــو مســـتوى االســـتهالك نفســـه فـــي عـــام              100بتوقعاتــه خـــالل الشـــهر الســـابق بارتفـــاع بلـــغ 

2020 /2021.
2022/ 2021أكبر الدول استهالًكا للقمح في العالم عام ): 6(الشكل رقم 

)مليون طن متري(

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Grain: World Markets and Trade”, June 2022.
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ى العـالم؛ بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة للقمح عالميـا، تُعـد روسـيا مـن أكبـر مصـدري القمـح علـى مسـتو
%) 13.1(، بمـا يُمثـل نحـو 2021مليـارات دوالر أمريكـي عـام 7.3حيث بلغت قيمة الصادرات الروسـية مـن القمـح نحـو 

كرانيـة مـن وتأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات األو. من إجمالي صادرات القمح عالميا
.من إجمالي صادرات القمح عالميا%) 8.5(، بما يُمثل نحو 2021مليارات دوالر أمريكي عام 4.7القمح نحو 

ا عام ): 7(الشكل رقم  2021أكبر الدول من حيث حجم صادراتها من القمح كنسبة من إجمالي صادرات القمح عالمي

3.1

3.3

3.6

5.3

8.2

8.5

11.9

13.0

13.1

13.1

الهند

رومانيا

ألمانيا

األرجنتين

فرنسا

أوكرانيا

كندا

أستراليا

الواليات المتحدة األمريكية

االتحاد الروسي

Source: Trade Map.

)%(
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، ثـم %4.68، وتليهـا فـي ذلـك نيجيريـا %6.06جاءت إندونيسيا في مقدمة الـدول المسـتوردة للقمـح عالميـا بنسـبة 
%.4.65الصين 

؛ 2021ام وتجدر اإلشارة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المستوردة للقمح عالميـا عـ
مـن إجمـالي %) 4.2(، بمـا يُمثـل نحـو 2021مليـار دوالر أمريكـي عـام  2.47حيث بلغت قيمة وارداتهـا مـن القمـح نحـو 

.واردات القمح عالميا
ا عام  ): 8(الشكل رقم  2021أكبر الدول من حيث حجم وارداتها من القمح كنسبة من إجمالي واردات القمح عالمي

3.0

3.3

3.3

3.9

4.0

4.2

4.6

4.6

4.7

6.1

اليابان

الفلبين

بنجالديش

إيطاليا

الجزائر

مصر

تركيا

الصين

نيجيريا

إندونيسيا )%(

Source: Trade Map.
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، انخفــاض اإلنتــاج العــالمي مــن 2022كمــا تتوقــع وزارة الزراعــة األمريكيــة فــي تقريرهــا الشــهري الصــادر فــي يونيــو 
مليـــون طـــن، ويرجـــع ذلـــك إلـــى 773.43علـــى أســـاس ســـنوي، لتصـــل إلـــى % 0.2بنســـبة 2023/ 2022القمـــح لعـــام 

ماليــين طــن متــري؛ حيــث أدت درجــات الحــرارة 106مليــون طــن متــري ليصــل إلــى 2.5انخفــاض إنتــاج الهنــد بمقــدار 
روســيا القصــوى فــي شــهري مــارس وأبريــل إلــى انخفــاض المحاصــيل فــي أثنــاء تعبئــة الحبــوب، بينمــا ارتفــع إنتــاج

، مليون طن متري، وذلك لتحسن األحوال الجوية المواتية لمحصول القمح81بمقدار مليون طن متري ليصل إلى 
وأن تصـبح أسـعار صـادراتها أكثـر تنافسـية مقارنـة 2022/2023فمن المتوقع ارتفاع اإلمدادات الروسية فـي عـام 

.بالمصدرين القمح اآلخرين

مليـون 786ليصـل إلـى 2023/ 2022كما تتوقع وزارة الزراعة األمريكية انخفاض االستهالك العـالمي للقمـح لعـام 
مليون 0.3بمقدار 2023/ 2022طن متري، كما أنه من المتوقع انخفاض حجم التجارة العالمية من القمح في عام 

ييـد طن متري مقارنة بالعام الماضي؛ وذلـك يرجـع إلـى انخفـاض صـادرات الهنـد، حيـث تعتـزم الحكومـة الهنديـة تق
دار الصــادرات إلــى بعــض الوجهــات لضــمان اإلمــدادات المحليــة الكافيــة، بينمــا ارتفعــت الصــادرات الروســية بمقــ

بينمــا مــن . مليــون طــن متــري، وهــو مـا ســيكون ثــاني أكبــر صـادرات علــى اإلطــالق40مليـون طــن متــري لتصــل إلـى 
على أساس سـنوي، لتسـجل % 47بشكل حاد بنسبة 2023/ 2022المتوقع أن تنخفض الصادرات األوكرانية لعام 

.ماليين طن متري، وذلك النخفاض اإلنتاج والقيود اللوجستية الكبيرة على الصادرات10نحو 
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المخزونات العالمية التجارة العالمية

وتتوقــع وزارة الزراعــة األمريكيــة أن تــنخفض
عـــــــام         مخزونـــــــات القمـــــــح العالميـــــــة فـــــــي 

وســــــيكون أدنــــــى % 0.1بنســــــبة 2023/ 2022
مستوى لهـا فـي سـت سـنوات، ويرجـع ذلـك
ــــد  ــــات الهن ــــى توقعــــات بانخفــــاض مخزون إل
لتســـــجل أدنـــــى مســـــتوى لهـــــا فـــــي خمـــــس 

.سنوات

مــح وعنــد المقارنــة بالتوقعــات العالميــة للق
د خالل الشهر نفسه من العام الماضي، نجـ

، %3.2انخفاضًا في إمـدادات  القمـح بنسـبة 
فـي % 10.1في االستهالك العالمي، و% 0.6و

مخزونـــات القمـــح العالميـــة، بينمـــا ارتفعـــت
%.0.7التجارة العالمية من القمح بنسبة 

لسوق 2022معدالت التغير لتوقعات وزارة الزراعة األمريكية لشهر يونيو ): 9(الشكل رقم 
ا لعام  مقارنة بتوقعات الشهر نفسه من العام الماضي2023/ 2022القمح عالمي

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Grain: World Markets and Trade”, June 2022.

%3.2

1052.83
مليون طن متري

االستهالك العالمياإلمدادات العالمية

%0.6

785.99
مليون طن متري

%0.7

204.59
ماليين طن متري

%10.1

266.85
مليون طن متري



16

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

:الوضع الراهن لسوق الزيوت النباتية

يـث تمثـل نحـو تُعد الزيوت النباتية عنصرًا أساسيا في األنظمة الغذائية حول العالم ومصـدرًا أساسـيا للـدهون؛ ح
؛ ممـا يجعلهـا ثـاني )سعر حـراري فـي اليـوم للفـرد300(من اإلمدادات الغذائية من السعرات الحرارية اليومية % 10

الدهنيـة 6وأوميجـا 3وتُعد الزيوت النباتية أيضًا مصدرًا غذائيا ألحماض أوميجا . أهم مجموعة غذائية بعد الحبوب
ق العالميـة، وبالنسبة ألسـعار الزيـوت النباتيـة فـي األسـوا. كما تُعد عنصرًا أساسيا للطهي). E–K(والفيتامينات 

ومنـذ . 2022فقد كانت أسعار العديد منها عند مستويات عالية للغاية قبل الحـرب الروسـية األوكرانيـة فـي فبرايـر 
.تقريبًا% 30ذلك الحين، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بمعدل 

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Oilseeds: World Markets and Trade”, June 2022.

9.52

10.71

13.11

18.52

21.22

27.50

51.75

األرجنتين

البرازيل

الواليات المتحدة األمريكية

االتحاد األوروبي

ماليزيا

الصين

إندونيسيا

ا عام ): 10(الشكل رقم  2022/ 2021أكبر الدول إنتاًجا للزيوت النباتية عالمي
)مليون طن متري(
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ــا لبيانــات تقريــر وزارة الزراعــة األمريكيــة الصــادر عــن شــهر يونيــو  الكميــة المنتجــة مــن الزيــوت ، بلغــت 2022ووفقً

الل ، وفيما يتعلق بـأكثر الـدول المنتجـة للزيـوت البناتيـة خـ2022/ 2021ماليين طن عام 211.64نحو النباتية عالميا 

، ثــم ماليزيــا %13، تليهــا الصــين بنســبة %24.5، فقــد جــاءت إندونيســيا فــي المرتبــة األولــى بنســبة 2022/ 2021عــام 

%.8.8، واالتحاد األوروبي بنسبة %10بنسبة 

، أما فيما يتعلـق 2022/ 2021ماليين طن عام 207.33نحو االستهالك العالمي من الزيوت النباتية وبلغ إجمالي 

، ثـم االتحـاد %18.3فتـأتي الصـين فـي المرتبـة األولـى بنسـبة 2022/ 2021بأكثر الدول استهالكًا للزيـوت النباتيـة عـام 

%.10.7، وإندونيسيا بنسبة %11، والهند بنسبة %12.2األوروبي بنسبة 

3.7

5.1

9.5

17.3

22.3

22.7

25.3

37.9

ماليزيا

باكستان

البرازيل

الواليات المتحدة األمريكية

إندونيسيا

الهند

االتحاد األوروبي

الصين

ا عام ): 11(الشكل رقم  2022/ 2021أكبر الدول استهالًكا للزيوت النباتية عالمي

)مليون طن متري(

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Oilseeds: World Markets and Trade”, June 2022.
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الزيـوت النباتيـة إندونيسيا من أكبر مصـدريبالنسبة للدول المصدرة والمستوردة للزيوت النباتية عالميا، تُعد 

مليـون طـن متـري عـام 27.0؛ حيث بلغ حجم الصادرات اإلندونيسية مـن الزيـوت النباتيـة نحـو على مستوى العالم

مليـون طـن 17.5تليهـا ماليزيـا بــ . مـن إجمـالي صـادرات الزيـوت النباتيـة عالميـا%) 33.2(، بما يُمثل نحـو 2022/ 2021

ماليـين 4.5و متري، وتأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة؛ حيث بلغ حجم الصادرات األوكرانية من الزيـوت النباتيـة نحـ

.من إجمالي صادرات الزيوت النباتية عالميا%) 5.6(، بما يُمثل نحو 2022/ 2021طن متري لعام 

ا عام ): 12(الشكل رقم  2022/ 2021أكبر الدول من حيث حجم صادراتها من الزيوت النباتية عالمي

2.8

3.4

4.5

4.6

6.5

17.5

27.0

كندا

االتحاد األوروبي

أوكرانيا

روسيا

األرجنتين

ماليزيا

إندونيسيا

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Oilseeds: World Markets and Trade”, June 2022.

)مليون طن متري(
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مليـون طـن متـري لعـام 13.7وجاءت الهند كـأكبر مسـتورد للزيـوت النباتيـة عالميـا؛ حيـث بلـغ حجـم اسـتيرادها نحـو 
ـــ 2022/ 2021 مصــر جــاءت فــي المرتبــة ماليــين طــن متــري، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 10.0، تليهــا االتحــاد األوروبــي ب

.مليون طن متري1.9؛ حيث بلغ حجم وارداتها منها السابعة كأكبر مستورد للزيوت النباتية عالميا

ا عام ): 13(الشكل رقم  2022/ 2021أكبر الدول من حيث حجم وارداتها من الزيوت النباتية عالمي

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Oilseeds: World Markets and Trade”, June 2022.

1.9

2.1

3.6

5.2

8.6

10.0

13.7

مصر

بنجالديش

باكستان

الواليات المتحدة األمريكية

الصين

االتحاد األوروبي

الهند
)مليون طن متري(
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هــذا وتشــمل . 2021-2019مــن إجمــالي صــادرات زيــت النخيــل خــالل الفتــرة % 92مثّلــت صــادرات إندونيســيا وماليزيــا 
) مـن الصـادرات العالميـة خـالل هـذه الفتـرة%) 46(البلدان المصدرة الرئيسة لزيت فول الصـويا كلـا مـن األرجنتـين 

فـي حــين تُعـد كنـدا المصــدر الـرئيس لزيـت بــذور %). 8(والواليــات المتحـدة %) 8(واالتحـاد األوروبـي %) 10(والبرازيـل 
، وبيالروسـيا              %)8(، واالتحـاد األوروبـي بــ %)13(من صادراته، وتأتي خلفها روسيا بـ % 58؛ حيث تمثل )الكانوال(اللفت 

%).7(بـ 

فيمـا 2021و 2019من الزيوت النباتية المتداولـة فـي األسـواق العالميـة فـي المتوسـط بـين عـامي % 92يتمثل نحو 
أمـا %) 7) (الكـانوال(وزيت بذور اللفت %) 13(وزيت عباد الشمس %) 14(وزيت فول الصويا %) 58(زيت النخيل : يلي

لفـول زيت الزيتون وزيت بذرة القطن وزيـت ا: فتتكون من زيوت متنوعة ومهمة محليا، مثل%) 8(النسبة المتبقية 
.السوداني وزيت القرطم وزيت لب النخيل

حجـم اإلنتـاج مـن الزيـوت النباتيـة ، مـن المتوقـع أن يرتفـع 2022ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة األمريكية لشـهر مـايو 
مليون طن مقارنة بتوقعات الشهر السـابق لـه، مـع تحقيـق 217.7ليصل إلى % 3بنسبة 2023/ 2022عالميا لعام 

ذور عبـاد مكاسب كبيرة لزيـت فـول الصـويا وزيـت بـذور اللفـت وزيـت النخيـل، أكثـر مـن تعـويض الخسـائر فـي زيـت بـ
.الشمس وزيت الزيتون

، مــدفوعًا بشــكل %)2(ماليــين طــن 4.6بنحــو 2023/ 2022االســتهالك العــالمي لعــام ومــن المتوقــع أن يــزداد 
في ة العالمية تجارة الزيوت النباتيكما ستتعزز . أساسي بنمو الطلب على زيت النخيل وفول الصويا في الصين

نمـو ومـن المتوقـع أن ت. ، بسبب االنتعاش القوي فـي نمـو واردات زيـت النخيـل وزيـت بـذور اللفـت2023/ 2022عام 
.مليون طن28لتصل إلى أكثر من % 4بنسبة مخزونات الزيوت النباتية العالمية

تطور حجم اإلنتاج من الزيوت النباتية العالمية): 14(الشكل رقم 

)2023/ 2022–2018/ 2017(خالل الفترة 

فول 
االصوي

بذور 
اللفت

بذور عباد
الشمس

أخرى زيت إجمالي اإلنتاج
النخيل

Source: USDA, Foreign Agricultural Service report, “Oilseeds: World Markets and Trade”, May 2022.

)مليون طن متري(





:يتناول هذا القسم

روسيا وأوكرانيا تشكالن حصة كبرى في األمن الغذائي العالمي

ةتداعيات الحرب الروسية األوكرانية على أسواق السلع االستراتيجية العالمي

االستجابة السياسية الدولية لمواجهة تداعيات الحرب على األمن الغذائي

سـتجابات علـى أسـواق السـلع االسـتراتيجية العالميـة، واالالحرب الروسـية األوكرانيـة يتناول هذا القسم تداعيات 
.السياسية الدولية لمواجهة تداعيات الحرب على األمن الغذائي

القسم الثاني
تهديــــد الحــــرب الروســــية األوكرانيــــة 

لألمن الغذائي
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:روسيا وأوكرانيا تشكالن حصة كبرى في األمن الغذائي العالمي

مـن السـعرات الحراريـة % 12إلى أن أوكرانيا وروسيا، تمثالن معًا (IFAD)الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةيشير 

ة مصدرين للعديد ن من بين أكبر خمسيالدولتكلتا الغذائية المتداولة التي يتم استهالكها في العالم؛ حيث تُصنف 

. القمح، والشعير، والذرة، ودوار الشمس: من البذور الزيتية والحبوب؛ مثل

ــا نحــو  ــا معً ، وتمثــل روســيا 2021مــن صــادرات القمــح العالميــة فــي عــام % 30كمــا يــوفر االتحــاد الروســي وأوكراني

ألمم من إنتاج زيت بذور عباد الشمس العالمي، وذلك وفقًا لمنظمة األغذية والزراعة التابعة ل% 75وأوكرانيا أيضًا 

من صـادرات القمـح والـذرة األوكرانيـة يـتم توجيههـا إلـى منطقـة الشـرق % 40وتجدر اإلشارة إلى أن نحو . المتحدة

.األوسط وإفريقيا

أو محاصـيل الإنتـاج تعثـر يتُعد روسيا وحدها أكبر مورد للمكونات الرئيسة في صناعة األسمدة، والتـي بـدونها كما 

.مجموعة اإليكونومستفقًا لما ذكرته تنخفض جودتها وذلك و

15 10 15 1 15
4

52 60

3 20 17
1 3 18

25
20

82
70 68

98
82 78

23 20

الذرة القمح الشعير فول الصويا بذور اللفت حبوب دوار 
الشمس

زيت البذور وجبة البذور

أوكرانيا روسيا دول أخرى

تطور متوسط نصيب كل من روسيا وأوكرانيا من الصادرات العالمية ): 15(الشكل رقم 
)2021/ 2020-2017/ 2016(من الحبوب خالل الفترة 

Source: International Grains Council: Grain Market Report, 17 march 2022.

)%(
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:تداعيات الحرب الروسية األوكرانية على أسواق السلع االستراتيجية العالمية

:نظرًا لألسباب التاليةمخاطر ارتفاع األسعار تواجه أسواق السلع العالمية 

انخفاض إمدادات الحبوب.

ارتفاع أسعار الطاقة.

ارتفاع أسعار األسمدة.

تعطيل التجارة بسبب إغالق المواني الرئيسة.

ة الصـادر عـن منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـمؤشر الفاو ألسعار السـلع الغذائيـة وعلى الرغم من ذلك، سجل 

، بعـد تسـجيلها أعلـى مسـتوياتها 2022مقارنـة بشـهر أبريـل2022في مـايو % 0.6، انخفاضًا بنسبة )الفاو(والزراعة 

، إال أنهـا مـا 2022مقارنة بشـهر فبرايـر % 12.6على اإلطالق في مارس بعد الحرب الروسية األوكرانية بنسبة ارتفاع 

مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن العــام الماضـي، ويرجـع هـذا االنخفـاض فـي مـايو مــدفوعًا % 22.8تـزال مرتفعـة بنسـبة 

عــي ألســعار بتراجـع كبيــر فــي المؤشــر الفرعــي للزيـت النبــاتي واأللبــان، إلــى جانــب انخفـاض طفيــف فــي المؤشــر الفر

.السكر
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بة بنســـمؤشـــر الفـــاو ألســـعار الحبـــوب بينمـــا ارتفـــع 

، حيـــث ارتفعــت األســـعار الدوليـــة 2022فــي مـــايو % 2.2

ــوالي أي بارتفــاع نســ ــى الت ــع عل بته للقمــح للشــهر الراب

% 56.2، كما سـجل ارتفاعًـا بنسـبة 2022في مايو % 5.6

ــة بــالفترة نفســها مــن العــام الماضــي؛ مــدفوعً ا مقارن

فــي بتطبيــق الحظــر علــى الصــادرات الــذي أعلنتــه الهنــد

ظلّ مخاوف من أحوال المحاصيل في عدد من البلدان

تــاج المصــدّرة الرئيســة، إضــافة إلــى تراجــع توقعــات اإلن

.في أوكرانيا بسبب الحرب

يــة مؤشــر الفــاو ألســعار الزيــوت النباتكمــا انخفــض 

مـن أعلـى مسـتوى سـجله % 3.5، بنسبة 2022في مايو 

، لكنــه ظــل أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن 2022فــي مــارس 

مســـتواه مقارنــــة بالعـــام الماضــــي، وهـــذا االنخفــــاض 

مـــدفوع بانخفـــاض األســـعار العالميـــة لزيـــوت النخيـــل

افة وعباد الشمس وفول الصـويا وبـذور اللفـت، باإلضـ

إلـــى انخفـــاض الطلـــب العـــالمي عليـــه، كمـــا أدى قـــرار 

لــى إندونيسـيا برفـع الحظـر علـى صـادرات زيـت النخيـل إ

.خفض أسعارها

مجموعـــة األمـــم المتحـــدة "ووفقًـــا لتقريـــر صـــادر عـــن 

ــــــة  ــــــة المعنيــــــة باألغذي لالســــــتجابة لألزمــــــات العالمي

، فــــإن ارتفــــاع 2022يونيــــو 8فــــي " والطاقــــة والتمويــــل

عفًا أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضـ

تم فــي المجتمــع، ال ســيما فــي البلــدان الناميــة، حيــث يــ

من دخـل األسـر المعيشـية األشـد % 50إنفاق أكثر من 

% 10باإلضــافة إلــى أن زيــادة بنســبة . فقــرًا علــى الغــذاء

ـــؤدي إلـــى تآكـــل القـــوة  فـــي أســـعار المـــواد الغذائيـــة ت

، أو مــا يقــارب مــا %5الشــرائية لهــذه األســر بــأكثر مــن 

متوسـط تنفقه األسر الفقيرة في البلدان النامية في ال

.على الصحة

حجم اآلثار المقدرة لتضخم أسعار القمح ): 16(الشكل رقم 
ة   والذرة على الدخل الحقيقي لألسر وفًقا للدول خالل الفتر

)2022حتى األسبوع األول من مارس 2022يناير (

Source: United Nations, “UN Global crisis response group 
on food, energy and finance”, 8 June 2022.

)%(
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بـأن لي وصـرح البنـك الـدو. ستؤدي الزيادات الحادة فـي تكـاليف المعيشـة إلـى زيـادة الفقـر فـي جميـع أنحـاء العـالم
ثـاني 2022؛ ممـا يجعـل عـام مليـون شـخص إلـى الفقـر المـدقع95الحرب في أوكرانيـا قـد تـدفع مـا يصـل إلـى 

. فقط2020أسوأ عام على اإلطالق للتخفيف من حدة الفقر، بعد عام 

ماليين شخص 10كما أفاد البنك الدولي بأن كل نسبة مئوية زيادة في أسعار المواد الغذائية، سيترتب عليه دفع 
.إلى الفقر المدقع

قريـره األخيـر فـي تالتأثير المحتمل للحرب في أوكرانيا على أسواق السـلع األساسـية وقد تناول البنك الدولي 
ــاتين رئيســتين"2022أبريــل –آفــاق أســواق الســلع "بعنــوان  ــأثير المــادي للحصــار وتــدمير القــدرة : ، مــن خــالل قن الت

.اإلنتاجية، والتأثير على التجارة واإلنتاج بعد العقوبات

2019عام تكوين اإلنفاق االستهالكي لألسر وفًقا لالقتصادات الصاعدة والنامية في): 17(الشكل رقم 

Source: United Nations, “UN Global crisis response group on food, energy and finance”, 8 June 2022.
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: التأثير المادي للحصار وتدمير القدرة اإلنتاجية

عبر مـواني -بًاتقري-؛ حيث كان يتم تدفق جميع صادرات الحبوب األوكرانية عطلت الحرب نقل السلع بشكل كبير
كمــا أدت معــدالت التــأمين المرتفعــة التــي تعكــس ). 2022اعتبــارًا مــن أبريــل (البحــر األســود التــي لــم تَعــد تعمــل 

.المخاطر التي تشكلها الحرب إلى زيادة تكلفة الشحن خارج الحواجز

نقـص ؛ حيـثتعطيل اإلنتاج الزراعي فـي أوكرانيـا فـي الموسـم المقبـلمن المحتمل أيضًا أن تؤدي الحرب إلى 
تـاج العمالة والمدخالت الزراعية وتدمير المعدات الزراعيـة ومخـاوف السـالمة للمـزارعين، لهـا تـأثير شـديد علـى اإلن

، وتختلف التقديرات حول مقدار انخفاض اإلنتاج الزراعي )2023-2022(في أوكرانيا لموسم ) وخاصة القمح(الزراعي 
%.50-25في أوكرانيا في الموسم المقبل من 

: التأثير على التجارة واإلنتاج بعد العقوبات

ة مـن كما تواجه الصـادرات الروسـي. فرض مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا ردا على غزو أوكرانياتم 
ة، وقد السلع عن طريق البحر أيضًا اضطرابات؛ حيث أعلنت خطوط مالحية عديدة أنها ستعلق الحجوزات الروسي

لروسـي كما أدى الحظر المتبادل علـى المجـال الجـوي ا. تفاقم ذلك الوضع بسبب صعوبات الحصول على التأمين
.واألوروبي إلى تعطيل التجارة عبر الشحن الجوي؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل

عدات، بما في ؛ حيث ستكون البالد أقل قدرة على استيراد اآلالت والميمكن أن يتأثر اإلنتاج الروسي للسلعكما 
. ذلك قطع الغيار والصيانة والمدخالت األخرى
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كرانيـة، فـي ظـل الحـرب الروسـية األوالتوقعات بشأن أسعار السلع االسـتراتيجية العالميـة وفي ضوء أحدث 
% 20سـبة توقع البنك الدولي أن ترتفع األسـعار للسـلع غيـر النفطيـة، بمـا فـي ذلـك السـلع الزراعيـة والمعـادن، بن

. ، وستكون معتدلة أيضًا في السنوات التالية2022تقريبًا في عام 

. واتوعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع األساسية أعلى بكثير من متوسط آخر خمـس سـن
ا، قد تكـون ، أو فرض عقوبات إضافية على روسيالحرب الروسية األوكرانيةوأكد البنك الدولي أنه في حالة استمرار 

.األسعار أعلى وأكثر تقلبًا؛ مما هو متوقع حاليا

هـذا العـام؛ ممـا يعكـس اضـطرابات % 18توقع تقرير البنك الدولي أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعيـة بنسـبة كما 
اويــات اإلمــدادات المرتبطــة بــالحرب فــي أوكرانيــا وروســيا وارتفــاع تكــاليف المــدخالت، بمــا فــي ذلــك الوقــود والكيم

تعكـس الزيـادات الحـادة 2022وعليه، فإن الزيادة المتوقعة فـي الـرقم القياسـي ألسـعار الزراعـة لعـام . واألسمدة
، لتصـل إلـى أعلـى مسـتوى %40ترتفـع أسـعار القمـح بـأكثر مـن أن في أسعار القمح والذرة؛ حيث إنه من المتوقع 

. لها على اإلطالق

بب ، بسـسالسـل توريـد األسـمدة العالميـةكما أسهمت الحـرب الروسـية األوكرانيـة فـي إثـارة المخـاوف بشـأن 
حظر التصدير تمديد القيود، بما في ذلك حصص الترخيص األكثر تشددًا على الحبوب التي تم إدخالها قبل الحرب و

وأوصــت روســيا مصــنعي األســمدة بوقــف. المعلــن فــي مــارس الماضــي، ليشــمل االتحــاد االقتصــادي األوراســي
ــا ــل صــادراتها إليهــا مــن ال. الصــادرات موقتً ــل مقاب ــدول بالروب ــدفع ال ــت روســيا أن ت ــى ذلــك، طلب غــاز باإلضــافة إل

.الطبيعي، األمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات ألن العقود الحالية بعمالت مختلفة

قفــت قـد تـؤدي القيـود التجاريـة اإلضـافية إلـى زيـادة تعطيـل إمـدادات األسـمدة العالميـة، فعلـى سـبيل المثـال، أو
هذا . ؛ من أجل ضمان اإلمدادات الكافية إلنتاج الغذاء المحلي2022الصين صادرات اليوريا والفوسفات حتى يونيو 

ــى تقليــل اســتخدامها، ال ســيما فــي بلــدان األســواق الناشــئة والب ــنقص فــي األســمدة إل ــؤدي ال ــدان ويمكــن أن ي ل
.النامية؛ مما يؤدي إلى خفض المحاصيل الزراعية واإلنتاج

ـــــــا لتقريـــــــر صـــــــادر عـــــــن نظـــــــام معلومـــــــات األســـــــواق  ووفقً

، هنــاك عــدم يقــين بــالتنبؤ  (AMIS Market Monitor)الزراعيــة

بالعواقــــــب الكاملـــــــة النقطـــــــاع إمـــــــدادات المـــــــواد الغذائيـــــــة 

ـــا ر األساســـية مـــن أوكرانيـــا واالتحـــاد الروســـي، فضـــلًا عـــن اآلث

مدة المترتبــة علــى اســتمرار االرتفــاع فــي أســعار الــنفط واألســ

.على األسواق الزراعية

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يــتم حصــاد القمــح فــي البلــدين خــالل

تمرار الصــيف، لــذا فــإن بعــض التــأثير ســيعتمد علــى كيفيــة اســ

الصــــراع مــــن حيــــث التــــأثير علــــى اإلنتــــاج فــــي االتحــــاد الروســــي 

.وأوكرانيا، وإلى متى سيتم حظر قنوات التصدير
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نصيب كل من روسيا وأوكرانيا من الواردات ): 18(الشكل رقم 
2021العالمية من القمح ألعلى الدول المستوردة في عام 

Source: UN Food and Agriculture Organization, “Information 
Note”, 25 march 2022.

يــة علــى لتــأثير الحــرب الروســية األوكرانوبالنســبة 

، أشـــار المجلـــس الـــدولي حركـــة التجـــارة العالميـــة

ى للحبـــوب إلـــى أن التـــداعيات المباشـــرة للحـــرب علـــ

فقات أوكرانيــا تتمثــل بشــكل رئــيس فــي تعطيــل تــد

ي الصــادرات؛ حيــث تــم تعليــق العمليــات التجاريــة فــ

ــادة . أوكرانيــا ــة لزي ــى الــرغم مــن الجهــود المبذول وعل

الصــادرات عبــر طــرق الســكك الحديديــة عبــر الحــدود

ــــبالد، فمــــن المــــرجح أن تكــــون األحجــــام  ــــة لل الغربي

هــذا وفــي حــين أن حجــم خســائر . اإلجماليــة محــدودة

ملــة البنيــة التحتيــة غيــر معــروف، فــإن األضــرار المحت

لمرافـــــق المـــــواني والســـــكك الحديديـــــة وصـــــوامع 

ى التخــزين يمكــن أن تــؤثر علــى الشــحنات علــى المــد

.الطويل

ــد  ــتم توري ــة •85ي مــن صــادرات المحاصــيل األوكراني

، حاولـت الـبالديعن طريق البحـر، ومـع إغـالق المـوان

ث بحيـ؛تحويل بعض الصادرات عبر حدودها الغربيـة

اآلن إلـــى رومانيـــا •30إلـــى •25يتجـــه مـــا يقـــرب مـــن 

كدتـه وبولندا وسـلوفاكيا بالقطـار، وذلـك وفقًـا لمـا أ

. 2022مارس 20في " وول ستريت جورنال"صحيفة 

كل بشـوتجدر اإلشارة إلى أن الـدول العربيـة تعتمـد 

كبيـــر علـــى حبـــوب البحــــر األســـود المســـتوردة مــــن 

ا وال ســـيما مصـــر ولبنـــان وســـوري، روســـيا وأوكرانيـــا

ن أكثــر مــحيــث تســتورد هــذه الــدول ؛وليبيــا وتــونس

مــن إجمــالي حجــم اســتيرادها مــن القمــح مــن % 60

.البلدين

(%)
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نـد ومن المرجح أن يتم تعـويض تـدفقات الصـادرات القادمـة مـن البحـر األسـود مـن خـالل المصـدرين اآلخـرين كاله
ع توقــع والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي والبرازيــل، خــالل الفتــرة المتبقيــة مــن الموســم الحــالي، مــ

.ارتفاع األسعار لترشيد الطلب

ــا  بــذور مخــاطر ســلبية كبيــرة علــى محاصــيل الحبــوب والكمــا أوضــح المجلــس الــدولي للحبــوب بــأن هنــاك أيضً
. مما قد يؤدي إلى تفاقم نقص إمدادات الصادرات علـى المـدى الطويـل؛ 2022/2023الزيتية في أوكرانيا في عام 

ول هذا باإلضافة إلى نقص توافر الوقود والعمالة ومعدات الزراعة ومكوناتهـا؛ حيـث إن الوصـول إلـى بعـض الحقـ
ــا؛ ممــا يــؤدي إلــى تزايــد المخــاوف بشــأن عــدم قــدرة المــزارعين علــى زراعــة المحاصــيل الشــتوي ة أمــر مســتحيل حالي

.وأصناف الربيع

مــن ، فقــد تـم خفــض توقعـات حجــم الصـادرات األوكرانيــةلتوقعــات حجـم صــادرات الحبـوب العالميــةوبالنسـبة 
ــين طــن لتســجل 9بمقــدار 2023/ 2022القمــح لعــام  ــوان 10مالي ــر الشــهري بعن ــا للتقري ــك وفقً ــين طــن وذل مالي

؛ مــدفوعًا بتراجــع حجــم 2022الصــادر عــن وزارة الزراعــة األمريكيــة فــي مــايو " األســواق العالميــة والتجــارة: الحبــوب"
سـكك المحصول والقيود الحالية علـى الشـحن مباشـرة عـن طريـق البحـر، وسـتكون الصـادرات إلـى حـد كبيـر عبـر ال

ماليـين طـن 6بمقـدار 2023/ 2022بينما سترتفع صادرات روسيا مـن القمـح لعـام . الحديدية إلى البلدان المجاورة
كلفـة مليون طن، بسبب توافر محصول قمح كبير وطلب قوي على قمح البحر األسـود المـنخفض الت39لتسجل 

.مع تقلص الصادرات من أوكرانيا

رًا مــن الحــرب جــاءت صــادرات زيــت عبــاد الشــمس أكثــر الســلع مــن الزيــوت النباتيــة تــأثبالنســبة للزيــوت النباتيــة، 
مثـل أكثـر مـن الهنـد واالتحـاد األوروبـي والصـين، والتـي ت: وبالنسبة لألسـواق المتـأثرة فتشـمل. الروسية األوكرانية

. من إجمالي صادرات أوكرانيا من الزيوت النباتية% 75
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مـا يقـع باإلضافة إلى ذلك، أدى غلق المواني إلى وقف ما يقرب من نصف كمية زيت عباد الشـمس إلـى التصـدير، ك
ة جــزء كبيــر مــن منطقــة زراعــة عبــاد الشــمس فــي أوكرانيــا إلــى الشــرق مــن نهــر دنيبــر، وأصــبحت الصــادرات الروســي

صـدير مـن قِبـل محدودة حاليا في ظل اآلثار المشتركة النفجار التجارة البحرية في البحر األسود، وتنفيـذ حصـص الت
.السلطات الروسية وآثار العقوبات على المعامالت التجارية

إلى زيادة تقلـب في خضم األزمة الحالية، أدت القيود التجارية التي فرضتها الدول المصدرة الرئيسة للزيوت النباتية
وتشــير التقــديرات. األســعار ومعهــا ضــعف األســر التــي تعــاني مــن انعــدام األمــن الغــذائي فــي جميــع أنحــاء العــالم

مــن الزيــوت النباتيــة المتداولــة فــي % 43إلــى أن نحــو المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة الصـادرة عــن 
.األسواق العالمية قد تأثرت بشكل من أشكال قيود التصدير

لغـذائي هناك ثـالث طـرق تـؤدي إلـى تقـويض األمـن ا، بأن "اإليكونومست"مجلة ، يمكن اإلشارة إلى ما ذكرته وأخيرًا
ـــة؛ وهـــيوالروســـية األالحـــرب العـــالمي جـــرّاء  ـــى : كراني ـــوب، وانخفـــاض أو تعـــذر الوصـــول إل تعطيـــل شـــحنات الحب

معطيـات وبنـاء علـى هـذه ال. المحاصيل المستقبلية في أوكرانيا وروسيا، وتراجُع اإلنتاج في أجزاء أخرى من العـالم
ســتوردة وخاصــة لكبــرى الــدول المفــإنّ تــدهور الوضــع األمنــي فــي أوكرانيــا ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى األمــن الغــذائي

مواد الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار اليةلاحمل تكلفة عتحيث ستواجه هذه الدول مشكلة تأمين البدائل وتللحبوب؛
.العالمية، خاصة من القمح
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:االستجابة السياسية الدولية لمواجهة تداعيات الحرب على األمن الغذائي

فــي بلــدان أخــرى؛ ممــا زاد مــن المخــاوف بشــأنأثــارت األزمــة بالفعــل عــددًا مــن االســتجابات السياســية لقــد 
التـي تـؤثر التأثيرات السلبية للسياسات الحمائية التـي اتخـذتها بعـض الـدول لمواجهـة تهديـدات األمـن الغـذائي، و

.بطبيعة الحال على الدول التي تعاني من انعدام األمن الغذائي

ين أن فـي حـ. في ظل الحرب الروسية األوكرانية، استجابت بعض الحكومات بفـرض قيـود علـى الصـادرات الزراعيـة
ئي، هذه السياسات قد تكون جذابة محليا، إال أن لها تـداعيات واسـعة علـى أسـعار الغـذاء العالميـة واألمـن الغـذا

.2022في مايو  (AMIS Market Monitor)وفقًا لتقرير نظام معلومات األسواق الزراعية

ون الغــذاء ويشـدد التقريــر علــى أن اإلجـراءات التجاريــة التقييديــة، مثــل قيـود التصــدير، ســتحد بشــكل أكبـر مــن مخــز
.المتاح، وترفع أسعار الغذاء والوقود إلى أعلى، وتدفع السكان الفقراء إلى أمن غذائي أكثر حدة

دولـة حظـرت الصـادرات 18دولة بعض إجراءات القيود على الصادرات الغذائية، منها 23، فرضت 2022وحتى أبريل 
هـذا ويُعـد القمـح والـذرة . من السـعرات الحراريـة المتداولـة عالميـا%17ووفقًا للتقرير، تؤثر هذه القيود على . تمامًا

سـتهالك فـي والزيوت النباتية من أكثر المحاصيل تضررًا؛ نظـرًا ألن هـذه المنتجـات تشـكل جـزءًا كبيـرًا مـن سـلة اال
ئي فـي العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل، ويمكـن أن تشـكل القيـود تحـديات خطيـرة لألمـن الغـذا

.هذه المناطق
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ــ ــدمًا لحــل األزمــة لــديها؛ حيــث خصصــت بلغاريــا، وهــي مُصــدر رئــيس، أموالً ا شــرعت بعــض البلــدان فــي المضــي قُ
وفي فرنسا، ترغب الجمعيـة التعاونيـة . مليون طن1.5حكومية لزيادة االحتياطي الوطني من الحبوب، وشراء نحو 

ألـف طـن مـن الحبـوب التـي تحتـاج إليهـا شـهريا؛ خوفًـا مـن أن يـؤدي 800لمنتجي األعالف من الحكومة في تخـزين 
. النقص العالمي في الحبوب إلى استنفاد اإلمدادات المحلية

لقمــح، ا: فــي الســياق ذاتــه، قامــت شــركات فــي دولتــي مولــدوفا وصــربيا، بتقييــد مبيعــات بعــض المحاصــيل؛ مثــل
".بلومبرج"والسكر، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة 

ادراتها من زيت تشديد القيود على ص-أكبر مُنتج ومُصدر لزيت النخيل في العالم–كما قررت الحكومة اإلندونيسية 
، لضــمان تــوفره بالســوق المحليــة، الحتــواء االرتفــاع غيــر المســبوق فــي زيــوت2022مــارس 10النخيــل اعتبــارًا مــن 

ــة الشــركات ببيــع . الطهــي ــك ارتفاعًــا مــن % 30وتمــت مُطالب ، %20مــن إنتاجهــا المُخصــص للتصــدير محليــا، وذل
هر علــى ، والتــي كــان مــن المقــرر تنفيــذها لفتــرة ســتة أشــ"متطلبــات الســوق المحليــة"بموجــب خطــة يُطلــق عليهــا 

.، تراجعت إندونيسيا عن هذا القرار وتم رفع الحظر على صادراتها من زيت النخيل2022مايو 23األقل، ولكن في 

: قـدمتهاكذلك، اشترطت الحكومة إلـزام التجـار بالحصـول علـى تـراخيص لتصـدير السـلع الزراعيـة الرئيسـة، وفـي م
.القمح، والذرة، وزيت عباد الشمس، والدواجن، والبيض
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دان نظرًا ألن العقوبات تحـد مـن صـادرات األسـمدة مـن روسـيا وبيالروسـيا مـع ارتفـاع أسـعار األسـمدة، فـإن البلـ
لعالميــة الغنيـة التـي قــد يكـون لــديها، علـى ســبيل المثـال، زيــادة إنتـاج القمــح لسـد الــنقص المتوقـع فــي السـوق ا

تخدام واالســتفادة مــن األســعار العالميــة المرتفعــة، تســتثمر بــدلًا مــن ذلــك فــي المحاصــيل األقــل كثافــة فــي اســ
أن المـزارعين (USDA)األسمدة؛ حيـث أفـادت دائـرة اإلحصـاءات الزراعيـة الوطنيـة التابعـة لـوزارة الزراعـة األمريكيـة 

ي ما يقـرب مـن األمريكيين يعتزمون زراعة كمية قياسية عالية من فول الصويا، والتي تتطلب سمادًا أقل نسبيا، أ
.2022ضعف كمية مزارعي القمح الذين يعتزمون زراعته في عام 

بمعالجـة عواقـب 2022وفقًا لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية، فقد التزم قادة مجموعة السـبع خـالل أبريـل 
ولية األزمة العالمية على األمن الغذائي من خالل جهد مشترك لمجموعة السبع، في تعاون وثيق مع الهيئات الد
مــن مثـل برنــامج الغــذاء العـالمي، وبنــوك التنميــة متعـددة األطــراف، والمؤسســات الماليـة الدوليــة، بمــا فـي ذلــك

. التي اقترحتها فرنسا، (FARM)خالل استكشاف بعثة المرونة الغذائية والزراعية

لتخفيـف تكـاليف تمويـل اسـتيراد (FIFF)كما اقترحت منظمة الفاو إنشاء مرفق تمويـل اسـتيراد األغذيـة العـالمي 
بنحــو          األغذيــة علــى البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل؛ حيــث تقــدر منظمــة الفــاو التكلفــة الكاملــة للمرفــق

. دامةمليار دوالر، لكنها تقترح ربط المشاركة بالتزامات البلدان باالستثمار في ممارسات الزراعة المست25

لـدخل؛ ودعا خبراء آخرون مجموعة السبع والصين إلى تخفيف عبء الديون عن البلدان المنخفضـة والمتوسـطة ا
.مما يسمح لها باستخدام احتياطياتها لتغطية التكلفة المرتفعة لواردات الغذاء





:يتناول هذا القسم

مؤشرات األمن الغذائي في مصر

مؤشرات األمن الغذائي لمصر من القمح

مؤشرات األمن الغذائي لمصر من الزيوت النباتية

ي لألمن الغذائي في مصر من خـالل عـرض مؤشـرات األمـن الغـذائي فـالقسم إلى تناول الوضع الحاليهذا يهدف 
ب علـى مصر، ومؤشرات األمن الغذائي لمصر من القمح والزيوت النباتية، كما تم عرض التداعيات المحتملـة للحـر

.فاتورة الواردات المصرية من الحبوب، ومساعي الحكومة نحو تأمين احتياجات مصر من الحبوب

القسم الثالث
الوضع الراهن لألمن الغذائي في مصر
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ــة لعــام ــاح لالســتهالك مــن الســلع الزراعي ــة والمت ــاج والتجــارة الخارجي ــا للنشــرة الســنوية لحركــة اإلنت ، 2020وفقً

نحــو                      ، بلــغ حجــم الفجــوة الغذائيــة للقمــح 2022الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء فــي أبريــل 

.ماليين طن4.5ماليين طن، وفول الصويا نحو 9.3مليون طن، والذرة الشامية نحو 12.9

فــي حــين ). •0.8(، وفــول الصـويا )•44.8(، والـذرة الشــامية )•41.4(كمـا ســجلت نسـبة االكتفــاء الــذاتي مـن القمــح

).•98.1(، ولحوم الدواجن والطيور )•98.3(سجل األرز نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 
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:مؤشرات األمن الغذائي في مصر
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:مؤشرات األمن الغذائي لمصر من القمح

، 2022و الصادر عن وزارة الزراعة األمريكيـة فـي شـهر مـاي" األسواق العالمية والتجارة: الحبوب"وفقًا لما ورد بتقرير 
مقارنــة               2023/ 2022مليــون طــن لعــام 11مــن المتوقــع انخفــاض حجــم الــواردات المصــرية مــن القمــح لتصــل إلــى 

، مــدفوعًا باإلنتــاج المحلــي القياســي المتوقــع والــذي ســيحد مــن الطلــب علــى 2022/ 2021مليــون طــن لعــام 12بـــ 
.استيراد القمح؛ وذلك في إطار محاولة الحكومة المصرية تحقيق المزيد من االكتفاء الذاتي
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)2020–2010(الكمية المنتجة والمستهلكة من القمح في مصر خالل الفترة ): 21(الشكل رقم 

)مليون طن(

نحـــو        بلـــغ إجمـــالي الكميـــة المنتجـــة مـــن القمـــح فـــي مصـــر 

. 2020عـن عـام % 8.1بزيادة قدرها 2021ماليين طن عام 9.8

نحـو ووفقًا آلخر بيان متـاح للكميـة المسـتهلكة مـن القمـح

% 1.7بنسبة انخفاض بلغت نحو 2020مليون طن عام 20.5

.2019عن عام 

اء وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص

اتســـاع الفجــــوة بـــين الكميــــة المنتجـــة والمســــتهلكة مــــن

، علـــى النحـــو )2020–2010( القمـــح فـــي مصـــر خـــالل الفتـــرة 

ر لـوزارة المبين في الشكل التـالي، ومـن المقـدر وفقًـا لتقريـ

مــح الزراعــة األمريكيــة أن تــزداد الكميــة المســتهلكة مــن الق

مع ارتفاع عـدد 2022مليون طن عام 23في مصر لتصل إلى 

.مليون نسمة102.2السكان ليصل إلى 



2022يوليو |األمن الغذائي في مصر |سلسلة تقارير معلوماتية 39

واردات يأتي القمح والذرة في مقدمة السلع التي تستوردها مصر من كل من روسـيا وأوكرانيـا؛ حيـث بلغـت قيمـة
. مـن إجمـالي واردات مصـر% 45.1، بما يُمثـل نحـو 2021مليار دوالر عام 2.1مصر من القمح من كل من البلدين نحو 

% 12.2، بما يُمثل نحو 2021مليون دوالر عام 557.9كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة من كل من البلدين نحو 
.من إجمالي وارداتها

أهم السلع التي تستوردها مصر من روسيا ): 22(الشكل 
2021كنسبة من إجمالي الواردات المصرية من روسيا عام 

ا أهم السلع التي تستوردها مصر من أوكراني): 23(الشكل رقم 
2021كنسبة من إجمالي الواردات المصرية من أوكرانيا عام 
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

دولـة، بمـا فـي ذلـك دول خـارج 11أوضحت بيانات موقع خريطة التجارة العالمية أن مصـر تسـتورد القمـح مـن نحـو 
الـرئيس ويرجـع السـبب. ولكن تكمن المشـكلة فـي ارتفـاع تكلفـة اسـتيراد القمـح مـن هـذه الـدول. القارة األوروبية

مقارنـة بأسـعار % 10الستيراد القمح من روسيا وأوكرانيا إلى انخفاض تكلفة القمـح فـي كـل مـن الـدولتين بنسـبة 
أيام 10القمح العالمية، والقرب الجغرافي لتلك الدول من مصر مقارنة بالدول األخرى؛ حيث يستغرق الشحن نحو

. يومًا للوصول من الواليات المتحدة األمريكية24فقط للوصول إلى المواني المصرية مقارنة بنحو 
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مــن % 59.7مليــون طــن متــري، منهــا 62.6بلغــت واردات مصــر مــن القمــح علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضــية 
.، وكلتاهما من الموردين الرئيسين للسوق المصرية)•82(من أوكرانيا •22.3روسيا و

مـن إجمـالي واردات القمـح، •77مـن روسـيا وأوكرانيـا مـا يقـرب مـن 2021بلغت واردات مصر من القمح خـالل عـام 
. 2021فـي عـام •40مـن إجمـالي الـواردات، ومثلـت الـواردات الحكوميـة نحـو •60كما مثلت واردات القطاع الخـاص 

ب حصـة وأصبح القطاع الخاص العبًا رئيسًا في سوق القمح في مصر خالل السنوات الخمس الماضـية، واكتسـ
.سوقية كبرى كل عام في تجارة القمح

، كــان أكبــر المــوردين األجانــب لهيئــة الســلع التموينيــة هــو روســيا 2021/ 2020حتــى عــام 2016/ 2015بــدءًا مــن عــام 
، وفرنســا                               )ماليــين طــن متــري3.14(تليهــا أوكرانيــا ،)ماليــين طــن متــري4.92(، ورومانيــا )مليــون طــن متــري20.14(
% 29من رومانيا، و% 43كانت الواردات الحكومية ) فبراير–يونيو (2022/ 2021، بينما في عام )مليون طن متري1.8(

وتـــم عـــرض القمـــح الرومـــاني بأســـعار تنافســـية فـــي . المتبقيـــة مـــن فرنســـا% 5مـــن أوكرانيـــا، و% 23مـــن روســـيا، و
.المناقصات الحكومية أكثر من أسعار القمح الروسي واألوكراني

% 3، بنسبة بلغت 2022يونيو 24ارتفع متوسط أسعار القمح العالمية منذ بداية الحرب الروسية األوكرانية وحتى 
ــا لبيانــات الوكالــة الدوليــة رويتــرز؛ حيــث ارتفعــت أســعار القمــح الفرنســي بنســبة  ، يليــه القمــح الروســي %22.3وفقً

%.6، واألرجنتيني بنسبة %9.7، بينما انخفضت أسعار القمح األمريكي بنسبة %10.3بنسبة 

ضـافة إلـى كما أشارت وزارة الزراعة األمريكية إلى محاولة الهيئة العامة للسلع التموينية تنويع موردي القمح، باإل
متحـدة ذلك، صرح نائب وزير التموين والتجارة الداخلية عن نية مصر في النظر فـي إمـدادات القمـح مـن الواليـات ال

.وكازاخستان واالتحاد األوروبي
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ى شـراء حتى مع اتخاذ تدابير إضافية لتنويع إمدادات القمح، فإن ارتفاع األسعار العالمية سيعوق قـدرة مصـر علـ
الفعـل فـي وقد تعتمد مصر بشكل أكبـر علـى القمـح الـذي خزنتـه ب. كميات كبيرة من القمح من الموردين البديلين

.الفترة المتبقية من العام التسويقي

الواردات واصلت مصر بناء صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية؛ مما قد يسمح لمصر في النهاية بالحد من
خفــض باإلضــافة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي اإلصــالحات اإلضــافية لبرنــامج دعــم الخبــز إلــى. لتحمــل ارتفــاع األســعار

.الطلب على الواردات

ــر وزارة الزراعــة األمريكيــة بعنــوان  ــا لتقري ؛  فمــن 2022مــارس 28الصــادر فــي » الحبــوب واألعــالف الســنوية«ووفقً
ماليـين طـن 9.8إلـى ) يونيـو-يوليـو (2023/ 2022المتوقع أن يصـل إنتـاج مصـر مـن القمـح فـي السـنة التسـويقية 

.2022/ 2021ماليين طن متري في عام 9مقارنة بـ % 8.9متري، بزيادة قدرها 

مليــون هكتــار مقارنــة       1.53ويرجــع ذلــك االرتفــاع إلــى زيــادة المســاحة المحصــولية، والتــي مــن المقــرر أن تصــل إلــى 
. مليون هكتار في العام السابق1.4بـ 

ــا لبيــان صــادر عــن وز ارة وأخيــرًا، مــن المحتمــل عــدم تــأثر تــوافر الحبــوب فــي مصــر علــى المــدى القصــير؛ وذلــك وفقً
، بأن المخزون االحتياطي مـن القمـح سـجل 2022مايو 15التموين والتجارة الداخلية ألرصدة السلع األساسية في 

أشــهر، كمــا ســجل المخــزون االحتيــاطي مــن 3.6ألــف طــن، وهــو مــا يكفــي لتغطيــة االســتهالك لمــدة 2702.4نحــو 
أشـهر، 5.5ألـف طـن، ليغطـي 137.2أشهر، وكـذلك األرز 5.5ألف طن؛ ليغطي االستهالك خالل 347.8الزيوت نحو 

".سكر تمويني فقط"أشهر 6.1ألف طن، ليغطي 797.0والسكر 
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:التداعيات المحتملة للحرب على فاتورة الواردات المصرية من الحبوب

سـيؤدي مما ال شك فيه أن الحرب األوكرانية الروسية ستؤثر على إنتاج الحبـوب فـي كـل مـن الـدولتين، األمـر الـذي
خـالل أول أسـبوعين مـن اشـتعال الحـرب وذلـك % 7إلى تضاعف أسعارها، فقد ارتفع سعر القمح بالفعل بنسبة 

. "LOGIC CONSULTING"وفقًا لمؤسسة 

نيـه السـتيراد ووفقًا للمؤسسة ذاتها، من المتوقع أن تتحمل الحكومة المصرية تكاليف إضافية تبلغ نحو مليار ج
لهـذه وقد استعدت الحكومة. القمح، والذرة الصفراء، وزيت الطعام، في حالة استمرار الحرب الروسية األوكرانية

.1988التكلفة اإلضافية من خالل دراسة رفع أسعار الخبز المدعم، والذي لم يتغير منذ عام 

ب عليـه أزمـة إلى أنه في حالة تأخير زراعة القمح في أوكرانيا، فـإن ذلـك سـيترت" عربيةإندبندنت"كما أشارت صحيفة 
لفـين، كمـا أنـه فـي حالـة اللجـوء إلـى مـوردين مخت. كبيرة لألمن الغذائي، وتضاعف أسعار القمـح إلـى ثالثـة أضـعاف

يزيد فسوف ترتفع أسعار الشحن، وهو ما سيؤدي أيضًـا إلـى ارتفـاع أسـعار جميـع المـواد الغذائيـة، األمـر الـذي سـ
.من احتماالت حدوث اضطرابات اجتماعية في مصر

:مساعي الحكومة نحو تأمين احتياجات مصر من الحبوب

عـة التـي أعلن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصالح األراضي عن سياسـة أصـناف القمـح قبـل الزرا
.تناسب كل منطقة جغرافية من حيث المناخ والمياه وموارد األرض

كما نجـح مركـز البحـوث الزراعيـة فـي إطـالق أصـناف جديـدة مـن القمـح، وتـم توزيعهـا علـى المـزارعين قبـل موسـم
ة الغلـة أي زيـاد(الزراعة الذي عادة ما يكون في نوفمبر؛ األمـر الـذي أسـهم بشـكل أكبـر فـي التوسـع الرأسـي الكبيـر 

.خالل السنوات الست الماضية) حسب مساحة الوحدة

فـي باإلضافة إلى إنشاء حقول القمح اإلرشادية لعرض ممارسات الزراعة والري الجيدة فـي مختلـف المحافظـات
تفادة مــن الــدلتا والوســط والصــعيد باســتخدام أصــناف عاليــة اإلنتاجيــة ومبكــرة النضــج، والتــي تســاعد علــى االســ

ة مـن تطبيقات البحوث الزراعية الجديدة والمساهمة في زيادة الغلة من كل وحدة من األرض وتعظيم االسـتفاد
.كل وحدة مياه للقمح
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ـــوزارة الزراعـــة والثـــروة الحيوانيـــة أســـعار بـــذور القمـــح لكـــل كـــيس ـــة إلنتـــاج البـــذور ب كمـــا خفضـــت اإلدارة المركزي
.؛ مما شجع المزارعين لزراعة المزيد من المساحات2023/ 2022لموسم الزراعة % 15كيلو جرام بنسبة 30

ماليـين طـن متـري مـن القمـح المنـتج 5.5وتتوقع وزارة الزراعة األمريكية بأن تقوم الحكومة المصـرية بشـراء نحـو 
ة ماليين طن متري اشترتها الحكومة المصرية في السـنة الماليـ3.5، مقارنة بنحو 2023/ 2022محليا لموسم عام 

.2022/ 2021ماليين طن متري في السنة المالية 3.6، و2021/ 2020

أشـهر باإلضافة إلى ذلك، قررت الحكومة حظر صـادرات المـواد الغذائيـة األساسـية، مُتضـمنة القمـح، لمـدة ثالثـة
د ويمكـن أن تخفـف هـذه اإلجـراءات مـن بعـض الضـغوط علـى االقتصـا. للحد من الضـغط علـى االحتيـاطي الحـالي

.المصري

في زراعة كما سعت الحكومة المصرية إلى زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل االستراتيجية؛ حيث تم التوسع
، 2021ألـف فـدان عـن عـام 250ماليـين فـدان سـنويا بزيـادة 3.5القمح، إذ بلغت المساحة المزروعة هذا العام نحـو 

.ماليين طن بزيادة نحو مليون طن) 10(وبإنتاجية متوقعة 

مليار جنيه 36جنيهًا لألردب، كما تم تخصيص 875جنيهات لألردب إلى 810ورفعت سعر توريد القمح المحلي من 
.ماليين طن قمح محلي مستهدف استالمه6لشراء 

ــاء  ــم بن ــث ت ــة؛ حي ــى تطــوير الصــوامع والشــون الترابي ــر مــن 73باإلضــافة إل محافظــة، لتخــزين           21صــومعة فــي أكث
.2014مليون طن قبل عام 1.4ماليين طن إجمالي السعة التخزينية للصوامع والشون مقارنة بـ 5.5
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فـول (ا مـن بالنسبة للمحاصيل الزيتيـة، والتـي تتضـمن كلـ

ي، الصويا، وعباد الشمس، والسمسم، والفـول السـودان

ة ، فقـــد بلـــغ إجمـــالي الكميـــ)وبـــذرة الكتـــان، وبـــذرة القطـــن

، 2020ألـف طـن فـي عـام 455المنتجة منهـا فـي مصـر نحـو 

ــين طــن، 5.06وحجــم المتــاح لالســتهالك يقــدر بنحــو  مالي

.منه في الصناعة% 64.8ويستهلك 

ماليـــين طـــن، 4.6كمـــا بلـــغ حجـــم واردات مصـــر منهـــا نحـــو 

والجـــــدير بالـــــذكر أن نســـــبة واردات فـــــول الصـــــويا بلغـــــت 

.  من إجمالي واردات مصر من المحاصيل الزيتية% 96.5

:مؤشرات األمن الغذائي لمصر من الزيوت النباتية
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مـن إجمـالي صـادرات % 54.7جاءت إندونيسيا في المرتبة األولـى بـين الـدول المصـدرة لزيـت النخيـل عالميـا بنسـبة 
، وتايالنـد %1.6، وغينيا بنسـبة %2.5، ثم هولندا بنسبة %29.2، تليها ماليزيا بنسبة 2021العالم من زيت النخيل عام 

.، وذلك وفقًا لبيانات خريطة التجارة العالمية%1.5بنسبة 

ــا لبيانــات خريطــة التجــارة 2021بــين دول العــالم المســتوردة لزيــت النخيــل عــام 13وتــأتي مصــر فــي الترتيــب الـــ  وفقً
.2021من إجمالي الواردات العالمية من زيت النخيل عام % 1.9وتمثل وارداتها من زيت النخيل ،العالمية

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.5

0.7

0.7

0.8

1.2

14.2

26.7

جيبوتي

إيطاليا

تركيا

كوستاريكا

إستونيا

هندوراس

نيبال

ألمانيا

كولومبيا

غواتيماال

تايالند

…بابوا غينيا

هولندا

ماليزيا

إندونيسيا

ا ): 25(الشكل رقم  أهم الدول المصدرة لزيت النخيل عالمي
2021عام 

 )مليار دوالر(

Source: Trade Map

0.88

0.90

0.96

0.98

0.99

1.15

1.27

1.45

1.49

1.53

1.81

2.16

3.42

5.28

9.57

إثيوبيا

ميانمار

مصر

فيتنام

كينيا

ماليزيا

االتحاد الروسي

بنجالديش

إيطاليا

إسبانيا

…الواليات 

هولندا

باكستان

الصين

الهند

 )مليار دوالر(

اأهم الدول المستوردة لزيت النخيل عالمي ): 24(الشكل رقم 
2021عام

Source: Trade Map



46

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

بئــة وبدراســة التوزيــع الجغرافــي للــواردات المصــرية مــن زيــت النخيــل، فقــد أوضــحت بيانــات الجهــاز المركــزي للتع
، واسـتوردت 2021مليـار دوالر عـام 1.03ألف طن من زيت النخيل بقيمـة 27.6العامة واإلحصاء أن مصر استوردت 

%.13.2من قيمة وارداتها من زيت النخيل من إندونيسيا، تليها ماليزيا بنسبة % 86.3نحو 

ـــا لبيانـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء، ســـجل إجمـــالي الـــواردات المصـــرية مـــن إندونيســـي ا وفقً
مليـون دوالر 124.3في حين سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى إندونيسـيا نحـو 2021مليار دوالر أمريكي عام 1.4

.مليار دوالر1.3للعام نفسه، ليحقق الميزان التجاري بين مصر وإندونيسيا فائضًا لصالح إندونيسيا يُقدر بنحو

مـن % 95بدأت الحرب الروسية األوكرانية في تعطيـل إمـدادات مصـر مـن الزيـوت النباتيـة؛ حيـث تسـتورد الحكومـة 
ويا وهـو زيوتها النباتية وتقدم للمستهلكين المصريين مزيج زيـت طهـي مـن زيـت عبـاد الشـمس وزيـت فـول الصـ

وتتوقـــع وزارة الزراعــة األمريكيـــة أن يصــل اســتهالك زيـــت عبــاد الشـــمس فــي مصـــر         . مــدعم مــن قبـــل الحكومــة
كمـــا تُعـــد مصـــر كبـــرى الـــدول المســـتوردة لزيـــت عبـــاد . مـــن الـــواردات% 98.6ألـــف طـــن، مـــع 355إلـــى 2022/ 2021

. من وارداتها من أوكرانيا وروسيا% 70الشمس على مستوى العالم؛ حيث تستورد نحو 

مـن إنتـاج العـالم مـن زيـت عبـاد الشـمس % 60يمثل البحر األسـود ،MPOC)(ووفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي
حركتهـا من الصادرات، لذا فإن عـدم اليقـين بشـأن كيفيـة تـأثير األزمـة فـي المنطقـة علـى إنتـاج المحاصـيل و% 76و

صـل أسـعار دفع المشترين إلى البحث عن زيوت نباتية بديلة كزيت النخيـل وفـول الصـويا؛ حيـث مـن المتوقـع أن ت
.زيت النخيل وزيت فول الصويا إلى مستويات قياسية جديدة على المدى القصير

منـاطق ومن الصعب على مصر توفير بـدائل لزيـت عبـاد الشـمس كزيـت فـول الصـويا؛ نظـرًا لخفـض إنتاجـه فـي ال
ماليـين 9.5المنتجة له في األرجنتـين والبرازيـل وبـاراجواي ومـن المتوقـع أن تـنخفض اإلمـدادات منـه عالميـا ليبلـغ 

الفعل موجة كما تشهد السوق العالمية للزيوت النباتية ب. طن بسبب نقص هطول األمطار في أمريكا الجنوبية
.2021ضخمة من ارتفاع األسعار خالل عام 

ي الفتـرة وفـ. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تزداد صادرات ماليزيا إلى مصر نتيجة الطلب القوي على زيت النخيل
أطنـان فـي 10.716طنا مقارنـة بــ 68.039، سجلت صادرات زيت النخيل الماليزي إلى مصر 2022من يناير إلى فبراير 

، وذلـك 2022طنا، وقد يستمر هذا االتجاه حتى نهاية عـام 57.323الفترة نفسها من العام السابق، ارتفاعًا بمقدار 
. (MPOC)وفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي 





:يتناول هذا القسم

القسم الرابع
تدابير حماية األمن الغذائي

سياسات المنظمات الدولية

تدابير حماية األمن الغذائي في مصر

ايـة أهـم التـدابير لحمايـة األمـن الغـذائي مـن واقـع سياسـات المنظمـات الدوليـة والتـدابير لحمالقسم هذا يعرض
.األمن الغذائي في مصر على المدى القصير والطويل
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:سياسات المنظمات الدولية

واالقتصـاد دعا البنك الدولي صانعي السياسات إلى التحرك بشكل أسـرع لتقليـل الضـرر الـذي يلحـق بمـواطنيهم
بـدلًا مـن وهو يدعو إلى التوسـع فـي تطبيـق بـرامج شـبكات األمـان المسـتهدفة مثـل التحـويالت النقديـة. العالمي

دعو وكــذلك يــ. كمــا يــرى أنــه يجــب أن تكــون األولويــة الرئيســة لالســتثمار هــي كفــاءة الطاقــة. دعــم الغــذاء والوقــود
.الدول إلى اإلسراع في تطوير مصادر الطاقة الخالية من الكربون مثل مصادر الطاقة المتجددة

ا ونقـص ووضع البنـك الـدولي ثـالث قنـوات لتسـتجيب مـن خاللهـا آليـات السـوق لصـدمات ارتفـاع األسـعار عالميـ
لى خفض الطلب، واإلحالل، واستجابات العرض وذلك ع: اإلمدادات من الغذاء، والسياسات المرتبطة بهما، وهي

الظـروف المدى المتوسط، والجدير بالذكر أن قنـاة خفـض الطلـب أقـل قابليـة للتطبيـق علـى األغذيـة، إال فـي أشـد
.قسوة

لفـة يحدث اإلحالل في السلع الغذائية علـى جانـب المـدخالت؛ حيـث يمكـن زراعـة المحاصـيل المخت: اإلحالل
ت كما تسمح هـذه المرونـة بـالتحوال. باستخدام المدخالت نفسها من األرض والعمالة واآلالت واألسمدة

در وتجـ. في أنماط المحاصيل من موسم إلى آخر؛ مما يمنع بدوره فجـوات األسـعار المسـتمرة بـين السـلع
كــن اإلشــارة إلــى أن بعــض الســلع الزراعيــة قابلــة لالســتبدال بدرجــة عاليــة مــن حيــث االســتهالك؛ حيــث يم

، كمـا )بمـا فـي ذلـك زيـت النخيـل وفـول الصـويا وزيـت بـذور اللفـت(استبدال بعض زيـوت الطعـام ببعضـها 
.تحدث قابلية االستبدال أيضًا في علف الحيوانات، وخاصة بين الذرة وفول الصويا

د يمكــن أن يكــون أحــد المصــادر البديلــة لإلمــدادات الغذائيــة هــو تخفيــف القيــو: مصــادر جديــدة لإلمــدادت
مـن األراضـي الصـالحة للزراعـة % 4المفروضة على استخدام الوقود الحيوي، والذي يمثل اليوم ما يصل إلى 

. في العالم

التابعـة لألمـم المتحـدة قـادة الـدول " األغذيـة والزراعـة"ومنظمة ،)G7(كما تدعو مجموعة الدول الصناعية السبع 
ى أعلـى مـن إلى إبقاء التدفقات التجارية مفتوحة، مُحذرتين من أن السياسات الحمائية يمكـن أن تـدفع األسـعار إلـ

وذلـك . اتالمستويات الحالية، وتؤدي إلى انعدام األمـن الغـذائي بشـكلٍ كامـل فـي البلـدان التـي تعتمـد علـى الـوارد
".بلومبرج"وفقًا لما ذكرته وكالة 

" مويـلمجموعة األمـم المتحـدة لالسـتجابة لألزمـات العالميـة المعنيـة باألغذيـة والطاقـة والت"أكد تقرير صادر عن 
وسـية ، على أهمية إدراج الفئات الفقيرة والقريبة من خط الفقر التي تضررت بشدة من الحـرب الر2022يونيو 8في 

لمنع المزيـد األوكرانية في شبكات األمان وشبكات الحماية االجتماعية، ليس فقط لمساعدة الفقراء ولكن أيضًا
.من وقوع فئات جديدة في الفقر



50

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

:تدابير حماية األمن الغذائي في مصر

:على المدى القصير-أولًا

ــة ــع مصــادر وارداتهــا الغذائي ــاج مصــر إلــى تنوي يُقتــرح االتجــاه نحــو اســتيراد القمــح مــنوفــي هــذا الشــأن، تحت
فوفقًـا ، روبيمنطقة االتحاد األوفي "الفرنسيالقمح "على سبيل المثال،األسواق البديلة خالل الفترة القادمة، 

، فإنـه 2022يوليـوفـي " األسـواق العالميـة والتجـارة: الحبـوب"ألحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعـة األمريكيـة بشـأن 
ا مقارنـة تنافسـيالفرنسـي، ما زال سـعر القمـح الحرب الروسية األوكرانيةعلى الرغم من ارتفاع أسعار القمح بعد 

.بالمناطق األخرى المُصدرة للقمح

فادة ؛ لتوجيــه األســر ومســاعدتها علــى االســتبــرامج التغذيــة والتثقيــف الغــذائيكمــا قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
التنـوع المُثلى من الموارد الغذائية المتاحة، ومكمالت المغذيات الدقيقة للمساعدة فـي التعـويض عـن انخفـاض

. الغذائي بسبب التغيرات في أنماط استهالك الغذاء استجابة لتلك األزمة

أن التحــويالت النقديــة غيــر 19-؛ حيــث أظهــرت االســتجابة لكوفيــدبــرامج التحــويالت النقديــةويمكــن التوســع فــي
ير دعـم هـذا ويمكـن تـوف. المشروطة كانت أداة فعّالة في الحماية االجتماعية والحفاظ على االستهالك األساسي

سـبب الدخل من خالل التحويالت الموجهة إلى الفئات المُستحقة؛ للحد من الزيادات فـي الفقـر وعـدم المسـاواة ب
.ارتفاع أسعار الغذاء، وتمكين األسر من الحفاظ على فرص الحصول على الغذاء والخدمات األساسية

خيل من زيادة الواردات من زيت النيمكن التخفيف من صدمات األسعار قصيرة األجل للزيوت النباتية من خالل 
، باإلضـافة إلـى تنويـع 2021عـام من إجمالي وارداتها مـن زيـت النخيـل% 14.2، والتي تستورد منها مصر نحو ماليزيا

غينيـا؛ وهمـا مـن أهـم خمـس دول واالسـتيراد مـن أسـواق بديلـة مثـل هولنـدا، مصادرها من زيت النخيل مـن خـالل 
امصدرة لزيت النخيل عالمي.

ة مشـتركة إنشاء شراكات استثماريباإلضافة إلى زيادة التعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل، ويمكن أن يؤدي 
.يل ومنتجاتهوتصنيع األغذية التي تعتمد بشكل كبير على زيت النخمع مصر إلى تعزيز صناعة الزيوت والدهون 
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كمــــا صــــرح وزيــــر التجــــارة والصــــناعة 
، بـأن"محمد عزمين بن علـي"الماليزي 

صـر هناك آفاقًـا كبيـرة بـين ماليزيـا وم
ل لتوسيع سوق زيـت النخيـل مـن خـال

المشــــروعات المشــــتركة، باإلضــــافة
ائيـة إلى تأكيده ألهميـة العالقـات الثن

ــــــــدين وضــــــــرورة تعظــــــــيم  ــــــــين البل ب
. إمكاناتها الكاملة

، بأنـه مـن المتوقـع أن 2022أبريـل 22صـرحت فـي بيـان يـوم " لجنة صناعة النفط الخام الماليزيـة"والجدير بالذكر، أن 
مليـون طـن فـي عـام 18.12، مقارنـة بــ 2022مليـون طـن لعـام 19إلـى % 4.9يتحسن إنتاج زيت النخيل الخـام بنسـبة 

مليـون طـن فـي 1.95ليسـجل نحـو  % 21.1؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع مخزونـات زيـت النخيـل فـي ماليزيـا، بنسـبة 2021
.، وذلك وفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي2021مليون طن في عام 1.61، مقارنة بـ 2022عام 

ليزيـة باإلضافة إلى تصريح وزارة الصـناعات الزراعيـة والسـلع الما
MPIC)(،لــى بــأن ماليزيــا علــى اســتعداد لتلبيــة الطلــب المشــجع ع

طار زيت النخيل في األسواق، خاصة السوق المصرية، وذلك في إ
الل بعثة للترويج االقتصـادي والسـلع الزراعيـة إلـى مصـر وقطـر خـ

.2022أبريل 20إلى 16الفترة من 
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:على المدى الطويل-ثانيًا

كييف نظام ؛ وذلك من خالل قيام الحكومة بتخيارات تقليص الفجوة بين العرض والطلب المحليينالبحث في 
التوسـع الزراعة لمعالجة النقص الوشيك للمياه، وتهديدات التغير المناخي، وزيادة القدرة على الصمود، بـدلًا مـن

.غير المستدام في اإلنتاج

كجــم مــن ١٤٥؛ حيــث يبلــغ متوســط االســتهالك نحــو الحــد مــن المعــدالت المرتفعــة الســتهالك الخبــز وإهــداره
ح فـي القمح للفرد سنويا، وهو ما يمثل ضـعف المتوسـط العـالمي، ويُمكـن أن يسـاعد الحـد مـن اسـتهالك القمـ

ة سـوء تحقيق غرض مزدوج يتمثل في حماية األمن الغذائي وتحسين االكتفـاء الـذاتي لمصـر، مـع معالجـة مشـكل
.التغذية أيضًا، عن طريق تحويل االستهالك من القمح إلى مجموعات غذائية أكثر تنوعًا

لك هـذه يُعـد خيـارًا جيـدًا؛ حيـث تسـتهكفاءة منظومة دعم المـواد الغذائيـة واسـتهدافها تحسين التوسع في 
كلفـة المنظومة نسبة كبيرة من القمح، ويمكن أن يؤدي إصـالحها إلـى تقليـل أوجـه القصـور فـي قطـاع القمـح، وت

اث التـي وقـد أثبتـت األبحـ. هـذا باإلضـافة إلـى خفـض اإلنفـاق الحكـومي. تشغيل المنظومة وتحسـين اسـتهدافها
ي الفئـــات المســـتحقة فـــاســـتهداف كفـــاءة أن تحســـين " المعهـــد الـــدولي لبحـــوث السياســـات الغذائيـــة"يجريهـــا 

مـن هـذه منظومة التموين يمكن أن يعزز رفاهية األسـر الفقيـرة، وكـذلك يمكـن توجيـه وفـورات التكلفـة المُحققـة
.اإلصالحات نحو تدخالت أخرى تستهدف األمن الغذائي والتغذية

لزراعـة، ؛ مـن خـالل توسـيع األراضـي الصـالحة لزيادة اإلنتـاج الزراعـي علـى المـدى الطويـلالتوسع في كما يقترح 
طاقـة ومواصلة تحديث القطاع الزراعي؛ وذلك من خـالل التكنولوجيـا الزراعيـة المتقدمـة، وإدارة الميـاه، وتقنيـات ال

.الخضراء



2022يوليو |األمن الغذائي في مصر |سلسلة تقارير معلوماتية 53

يل وفي هذا السياق، يقترح االعتماد على زيادة إنتاجية محاصـ

الــذرة وفــول الصــويا والقمــح؛ للحــد مــن آثــار ارتفــاع أســعارها 

وزارة وارتفاع تكاليف الشحن عالميا؛ من خالل استمرار قيـام

اوي الزراعــة بوضــع حــوافز تشــجيعية للمــزارعين، وتــوفير التقــ

يادة كما أنه من المتوقع ز. المعتمدة ذات اإلنتاجية المرتفعة

المســاحات المنزرعــة بهــذه المحاصــيل خــالل موســم الزراعــة 

الصـــيفي، ســـواء الـــذرة أو فـــول الصـــويا، أو خـــالل المواســـم 

ى المقبلة؛ مـن خـالل التوسـع فـي زراعـة محاصـيل الحبـوب علـ

حســــاب محاصــــيل الخضــــراوات، وتنظــــيم حمــــالت إرشــــادية 

لتوعيـــة المـــزارعين بالممارســـات الجيـــدة فـــي الزراعـــة؛ لزيـــادة

.الذرة وفول الصويا: إنتاجية المحاصيل الحقلية، ومنها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

دها قـد صرحت منظمة األمم المتحدة بأن تأثير الحرب الروسية األوكرانية على سوق الغذاء العالميـة وحـوختامًا،
وقـد زادت تكــاليف برنــامج الغــذاء العــالمي . مليــون شــخص13.1ماليـين شــخص إلــى 7.6يتسـبب فــي جــوع مــا بــين 

.ماليين شخص3.8مليون دوالر شهريا، وهو ما يكفي لخفض الحصص الغذائية اليومية إلى 71بالفعل بمقدار 

، والقيــود 19-باإلضــافة إلــى زيــادة أســعار الســلع الغذائيــة، وخفــض اإلمــدادات منهــا، بمــا فــي ذلــك تــداعيات كوفيــد
رئيســة المفروضـة علـى الشــحن، وتكـاليف الطاقــة المرتفعـة، وحــاالت الجفـاف، والفيضــانات فـي منــاطق اإلنتـاج ال

.للسلع االستراتيجية

ــى  ــث تعمــل عل ــك األزمــة؛ حي ــة قصــوى لمواجهــة تل ــذلك، تضــع الحكومــة المصــرية ملــف األمــن الغــذائي أولوي وب
ياســات مســارات متوازيــة لتحقيــق تــأمين احتياجــات مصــر مــن الســلع الغذائيــة، والتــي تتمثــل فــي النهــوض بالس
مصـادر الزراعية، وإطـالق المشـروعات القوميـة العمالقـة لتـوفير السـلع الغذائيـة وزيـادة اإلنتـاج، إلـى جانـب تنويـع

.الواردات، وتطوير سالسل التوريد
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