
ظل أزمة  التحديات الناشئة في المنطقة العربية في
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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

في ظّل خطر صحي عالمي النطاق وشديد الوطأة على المنطقة  -
التنمية  العربية، تحّول ما يُفترض أنّه عقدٌ من العمل الدؤوب من أجل

بل المستدامة إلى عقٍد من العمل العاجل من أجل إنقاذ األرواح وإصالح سُ 
العيش

هر قامت االسكوا بمتابعة نتائج االزمة على المنطقة العربية منذ ش -
2020مارس /آذار
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واالقفال العام � ت�اطؤ االقتصاد ن��جة للس�اسات المت�عة حول الت�اعد االجتما

 ع1 سالسل إنتاج الغذاء وتور%دە ونقله وتوز%عه � التأث45 السل23

تأثير وباء كورونا على سبل المعيشة

العالم �
 ألف 182.5عدد الوف�ات /    مليون 2.614 عدد اإلصا;ات :9

 ة�@Aالمنطقة الع �
ألف 1.210عدد الوف�ات / ألف 52.048عدد اإلصا;ات :9

 
وظ�فة مليون 1.7 خسارة  �

�  الس�ما  ،2020 عام :9
 ن��جة الخدمات قطاع :9

 Vساء Uشغلها وظ�فة ألف O 700قارب ما  ومنها  "االجتما�  الت�اعد " لممارسة

 

 

المنطقة 
 العربية  

2%

%7, العالم

ي عدد اإلصابات والوفيات ف

 العالم والمنطقة العربية

عدد اإلصابات  عدد الوفيات 
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لب�ة ع1 ت�اطؤ اقتصادي وآثار س ...تأث)' و&اء كورونا ع  االقتصاد
  فرص العمل والدخل

  جة النفط أسـعار  انخفاض�� وسف45  ان�شـار   ن
 خسـارة إb أدى النفط أسـعار  وحرب كورونا 

 ر دوال مل�ـار  11 الصاف�ة ق�متها  نفط�ـة إ2ـرادات
 تقA%�ـا

 مل�ار  420 ق�متها ;لغـت العA@�ة الشـرdات خسـائر 
<  8 ب>سـ;ة انخفاض Oعادل ما  دوالر،

 من المائة @?
�  تراجعو المنطقة ثروة إجمالـي

 حh%التالت تدفق :9
   المال�ة

 قسمة الجمرك�ة اإليرادات تقلصK تصل Mا  
ر  دوالر مل�ار  1.8 9jالدول وت  �

k3ع1 تعتمد  ال 
 لإليرادات هام dمصدر   الجمرك�ة التعA%فات
   الحكوم�ة
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< ظل .... تأث)' و&اء كورونا ع  المجتمع
لحماOة غ�اب الحد األد9p ل@?

االجتماع�ة 

 �b24 حوا  
t
v  مليونا 2w9  من هم داخ1�  نازح أم ال 4zالمحتاج 

bمساعدات إ 

55 حاجة فرد مليون; bتالمساعدا إ 
قت سواء( اإلVسان�ة

|
 أو  ;الغذاء تعل

 اإلمدادات أو  الص~�  الjف أو  الماء
   )الصح�ة الخدمات أو  الطب�ة

المتوسطة الط�قة تقلص  �
9: 

 د عد ازدOاد  العA@�ة، المنطقة
  100 من أ��5  إb الفقراء
   شخص مليون

 األمن تدهور  �
vpومعاناة الغذا  >M2 حوا 

<  شخص مليون
 نقص من إضا@?

 1ع المنطقة اعتماد  ن��جة التغذ2ة
 رلألسعا وارتفاع الغذائ�ة الواردات
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طاقة وم�اە...تأث)' و&اء كورونا
 �5سمة مليون 74 من أ�V 

 
ّ

  أشد
ً
 �س�ب عرضة

 المرافق إb افتقارهم
 ال�دين لغسل الالزمة

 ادOالم�اە ع1 الطلب ازد 
�  ال�دين لغسل

   المنازل :9

)9-12 
t
ا k5أي )اليوم/فرد/ل 

�  ب�%ادة
 %5 ةب�س� الطلب :9

 �5صل ال  فرد  مليون 30 من أ�O bالطاقة إ   

 ادOاء ع1 الطلب ازد@Aال�ه  �
 لتجولا منع ظل :9

�  وال�قاء
ل :9 9  الم95

ل%hاء تح@Aقالمراف لخدمة المتوفرة ال�ه 
 الصح�ة
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 >
WXات و&اء كورونا ع  االمن الغذا   تأث)'

• �
9pعاO 

Y
اOد المليون  50حال�ا 9 k5جة ل��فقر شخص من نقص التغذOة، ن

 �
9p2وال�طالة، س�عا  >

من نقص التغذOةمليون شخص إضا@?
• �

� Uسهم إb حد ;ع�د :9
k3ة المدرس�ة الOتحقيق توقف برامج التغذ 

� لألطفال
vpاالمن الغذا

نقص زZادة مست]Zات 
التغذ2ة

 مليون شخص ممن هم ;حاجة إb المعونة اإلVسان�ة مهددين، 55•
• b26حوا  

t
د ق�ا ّ  (مليون م��

t
9 داخل�ا 4z9 ونازح 4zمن الجئ( ،

� نحو •
� ;درجة متوسط O16ع93

vpة مليون  شخص من انعدام األمن الغذا
إb حادة

زZادة مست]Zات 
 >
WXانعدام األمن الغذا
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 >
WXتأث)' و&اء كورونا ع  االمن الغذا  

اد المواد الغذائ�ة األساس�ة • مـن القمح  %  65(االعتماد ع1 است45
)من األرز% 100و

� المنازل•
التهافت ع1 التخ�%ن :9

تعط�ل اإلمدادات الغذائ�ة•
انخفـاض الصـادرات الغذائ�ـة مـن ال�لدان المنتجة للغذاء•

< المواد 
نقص @?

 >
الغذائ�ة وارتفاع @?

األسعار 

• bة وهدر  60خسارة حواOس�ب فقدان األغذ� 
t
ها مل�ار دوالر سنh%ا

ق�ل و@اء كورونا
� سلسلة اإلمداد �س�ب حظر التجوال•

 فقدان وهدر األغذOة  :9
در يؤدي التخ�%ن المفرط واغالق قطا� الفنادق والمطاعم اb ه•

الطعام المخزن لديهم وعند الموردين

فقدان األغذ2ة 
وهدرها
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 >
WXات و&اء كورونا ع  االمن الغذا   تأث)'

¡ستأثر قطاع الزراعة ;ـ�س�ة عال�ة من عمل�ات سحب الم�اە •
• �ز%ادة تخص�ص الموارد المائ�ة للقطاع الزرا
ز%ادة ضخ الم�اە من الموارد المائ�ة السطح�ة والجوف�ة•

تفاقم

 >
WXاإلجهاد الما

� Oجب معالجتها �س •
k3ل�ة ال 9 �ل آمنةز%ادة م�اە الjف الص~� الم95

لجتهاضمان استمرار%ة إمدادات المواد ال��م�ائ�ة لفحص الم�اە ومعا•
�ةتدفق الم�اە الملوثة إb الم�اە السطح�ة والساحل�ة والجوف•
9 لخضوعهم للحجر الص~�  • 4zتق�د حركة الموظف
تناقص الموارد المال�ة لعدم سداد فوات45 الم�اە•

استمرارZة اعمال 
معالجة الم�اە
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حة f(تداب)' وطن�ة مق

اد وتخZhن gم�ات إضاف�ة من  است)'
ات�ج�ة f(المحاص�ل االساس�ة االس 

واالمدادات الغذائ�ة 

 توسيع وزZادة الوصول إM الغذاء
ت التحh%ال توسيع تغط�ة الحماOة االجتماع�ة، و  

، القسائم الغذائ�ة و@طاقات الحصص النقدOة 
الة واستحقاقات ال�ط الغذائ�ة للس¥ان الضعفاء ؛

ة  k5ة اإلجازات المرض�ة المدفوعة ، لفO6-3وحما  
 أشهر لدعم الفقراء والضعفاء ؛

gات ع  اسoئناف أlشطتها بت pqقد2م مساعدة ال
< قروض منخفضة الفائدة وخفض أو إزالة التداب

ftال '(
 قد تعوق التجارة

ة توف)' قروض Zwعة مqvة وخدمات غ)' مال�
? والجهات الفاعلة ضمن سلسلة اإلمد 'xاد للمزارع

 >
WXالغذا
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حة ع  مستوى الس�اسات f(تداب)' وطن�ة مق

ول ضمان استمرار االنتاج الزرا}< وتvس)'  الحص
ع  مدخالت االنتاج، واسoئجار مساحات من 

< العامة لزراعتها، و~زالة القيود ع  ال
تجارة االرا�?

اءة اتخـاذ التداب�ـر الالزمة لتوزZـع االغذ2ـة Kكف
 وصول الفئات اال�)�  وفعال�ة من أجل تvسـ)' 

�قات ، واستخدام التطبعرضة  للمخاطر إM الغذاء 
ون�ة لتوص�ل الوج;ات الجاهزة ومش f(�Zات االل f(

ال;قالة؛ 

ظام، وضع آل�ات لرصد أسعار المواد الغذائ�ة Kانت
< التخZhن والتالعب Kاألسع

ار لدعم ومنع االفراط @?
? للمخاطر؛ 'xالفقراء والمعرض ? 'x�  المستهل

ك، �شجيع تغي)' السلوك، وترش�د االستهال
? مرافق التخZhن، و�شجيع الناس ع 'xوتحس  

الحد من فقدان االغذ2ة وهدرها
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  شاء صندوق إقل��< للتضامنlاطـراالجتما}< لدعـم ال;لـدان المعرضـة للمخإ 

 2ة، إجراءات م>سقة إلزالة جميع القيود ع  الواردات والصادرات، وخاصة األغذ
 اس�ة والمنتجات الطب�ة، والمدخالت الالزمة للصناعات المنتجة للسلع األس

ة ع)� الحد�oودالت>سيق لضمان استمرار تدفق الموارد والخدمات اللوجس 

ال;ل Mمراجعة ُس;ل توف)' الممرات اآلمنة لتقد2م المعونة الغذائ�ة إ >
ftدان ال

 �شهد �اعات

 ن العامـة،»  مدونة قواعد سـلوك « وضعZhشـأن ممارسـات التخ� 

موجب قرار صK ح f(المق ، >
WXلألمن الغذا > �Xالعر >Mادر عن تفع�ل الصندوق الما

< حاالت نقص األغذ2ة
جامعة الدول الع�&�ة بهدف توف)' اإلغاثة @?

حة f(تداب)' اقل�م�ة مق
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رونا  كو أزمة  معا من أجل التعامل مع آثار العمل
< المنطقة الع�&�ة

ة @? ا�ة المثمرة والت>سيق المستمر مع ...االسكوا كب�ت خ)� pqوال  
"الفاو"المنظمة الع�&�ة للتنم�ة الزراع�ة ومنظمة األغذ2ة والزراعة لألمم المتحدة  

&المنطقة الع� >
?@ >

WXة من مواصلة عمل�ات رصد االمن الغذا�
 > �Xلتحد2د التداب)'  2019الذي طور عام خالل االطار العر

< ع  ال �t2جب اتخاذها للحد من التأث)' السل >
ftدول ال

 الع�&�ة

ات والمعلومات واالست  لت;ادل الخ)�
Y
فادة من االجتماع دورZا

ات المتاحة والتجارب الناجحة الخ)�

 مساندة الدول الع�&�ة للتصدي لهذە االزمة  ب عطاء
< ما 2خص الس�اسات واإلجراءات والتداب)' 

 المشورة @?
امج  وال)�

 >ع  المستوى االقل�� ? 'xت>سيق جهود الفاعل 

بناء القدرات >
WXز األمن الغذاZhالوطن�ة لتع 

 



 
t
وشكرا


