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 المقدمة 

ي يجب عىل  ع  ي  
ي الغذاء؛ أحد أهم الحقوق األساسية الت 

ي هو الحق ف 
الدولة أن توفرها  د األمن الغذائ 

ي الغذاء   للشعب،
عد الحق ف     إذ ي 

ا
ا إلعمال العديد من الحقوق األخرى مثل جوهرًيا لحياة كريمة وحيويً   عامل

ا  
ً
أيض إنما  الحياة،  قيد  البقاء عىل  ي 

ف  يساعد  من كونه  أهميته  الغذاء  يستمد  ال  والحياة.  الصحة  ي 
ف  الحق 

ي اإلنماء الكامل لقدرات 
 المرء الجسدية والعقلية. بسبب دوره ف 

دولة و أو  واحد  يتأثر شخص  أن  يمكن  فال  العالم،  ي 
ف  األزمات  جميع  تتشابك  أصبحت  الحالي  ي عرصنا 

ف 

يان ونمط الحياة لجميع   صارتواحدة أو  حت  قطاع واحد داخلها جراء أزمة ما.   التبادلية التجارية هي شر

ي  ولقد    . شعوب العالم
كل دول العالم ركود اقتصادي وتراكم للديون وعجز  صاحب انتشار جائحة كورونا ف 

ي الموازنات
من تداعيات األزمات الصحية واالقتصادية الناتجة االستفاقة  بالعالم    ت ظروفأ حينما بدو   ، ف 

اصطدمعن   اآلمالجائحة كورونا،  أخبار    ت  عىل  اير  فبر من  ين  والعشر الرابع  صباح  ي 
الروسية  ف  الحرب 

 األوكرانية. 

ول،    مثلالعالمية  الحرب الكثبر من األزمات االقتصادية  ترتبت عىل تلك   عالوة  ارتفاع أسعار النفط والبب 

ي تستورد المنتجات وا
ي ظل قرار  من روسيا وأوكرانيا    لمواد الغذائيةعىل ذلك، تأثرت الدول الت 

بشكل كببر ف 

بوقف   القمح  الدولتير   الرئيسيير    والحبوبتصدير  صِدرين  الم  العتبارهم   
ً
مع   . للعالم  نظرا امن  يب   هذا 

بشأن   الـ"فاو"  تطلقها  ي 
الت  القادمةالتحذيرات  لألجيال  العالمي  ي 

الغذائ  األمن  األمم  تهديدات  وتقارير   ،

ي  
 المتحدة الت 

ً
 تؤكد زيادة األشخاص الذين يعانوا من انعدام الغذاء سنويا

  ، ي أزموبالتالي
ي ة  تجد مرص نفسها ف 

ي ف 
ي   ر االنفجاظل    بخصوص أمنها الغذائ 

والضغط المستمر عىل   السكائ 

  ومحاوالت الخروج اآلمن من تداعيات جائحة كورونا   الموارد 
ا
ي توفبر هذا ، وهو ما يضع عىل الحكومة ثقل
ف 

ي المواد الغذائية األساسية والتكميلية والبديلةالقائم  العجز 
ي العالم  ف 

 للقمح ف 
ً
ادا  . كونها أكبر الدول استبر

 

ي 
ي مؤشر األمن الغذان 

 
 مرص ف

مباشر  بشكل  يرتبط  إنه  المرصي، كما  القومي  األمن  قضايا  ي 
ف  اتيجية  اسب  أهمية  ذو  ي 

الغذائ  األمن  عد  ي 

المستدامة   التنمية  أهداف  االقتصادية، وتعزيز  للمادة ،  2030بالتنمية  الدستوري  النص  ي 
ف  أهمية  ويزداد 

(79 " صحي (:  غذاء  ف   الحق  مواطن  بت   لكل  الدولة  م  وتلب   نظيف،  وماء  الغذائية  وكاف،  الموارد  أمير  

ي الزراعي   كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ عىلي التنوع البيولوجر
للمواطنير 

 " وأصناف النباتات المحلية للحفاظ عىلي حقوق األجيال. 
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ي ال 
ي وتأمير  الحق ف 

ي طريق تحقيقها لألمن الغذائ 
غذاء لجميع  تواجه الدولة المرصية الكثبر من التحديات ف 

العالمي  ي 
الغذائ  األمن  لمؤشر   

ً
وطبقا مرص     (GFSI)الشعب.  احرزت  ايمباكت،  أيكونمست  لمركز  التابع 

 من أصل    62درجة واحتلت المركز الـ   100/ 60.8
ً
%(، 66.5دولة، بقدرة عىل تحمل التكاليف )  113عالميا

الموارد الطبيعية  %(، كما أشار لمعدل  60.7%(، ونسبة الجودة واألمان )60ومعدل إتاحة المواد الغذائية )

   %(. 52) والقدرة عىل الصمود 

تيب عن مؤشر عام   ي وسط الب 
، نجد أن مرص تقع ف  درجة.   61.1حينما احرزت    2020ومن خالل المؤشر

المؤشر  و وأ ال   2021للعام  ضح   : وهي مرص،  ترتيب  ي 
ف  قوة  نقاط  الطعامأربــع  تكاليف  متوسط  ي 

ف  ، تغيبر 

ي و 
الغذائ  األمان  شبكات  و برامج  الدقيقة،  المغذيات  و توافر  الغذاء ،  شملسالمة  بينما  الضعف:  .  نقاط  ت 

ي ، و والمعايبر الغذائية ،التعريفات الجمركية عىل الواردات الزراعية
 . التنوع الغذائ 

بعض   عليه  تب  يب  الذي  والعابر  المزمن  بنوعيه  ي 
الغذائ  األمن  انعدام  من  ي 

تعائ  ال  أن مرص  نجد   ، وبالتالي

ا ونقص  الزراعية،  ي 
األراض  عىل  والضغط  األطفال،  صحة  تهدور  مثل  وارتفاع المشاكل  الغذائية  لسلع 

االنتاج   بير   )الفرق  الغذائية  الفجوة  أو  ي 
الذائ  االكتفاء  تضاؤل  هو  مرص  تعانيه  ما  ولكن  أسعارها. 

ي تجبر الدولة  
اد من الخارج لتغطية عىل ا واالستهالك( من بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية الت  الستبر

ي المرصي باالعت 
ي تفاقم مشكالت العجز. لذلك، يتأثر تحقيق األمن الغذائ 

ماد عىل الخارج، مما يتسبب ف 

، وعليه فال يمكن   ي اف احتياطات النقد األجنتر ان المدفوعات واستب   ي مبر 
ي ترتبط بالعجز ف 

دعم الغذاء والت 

والعالمي  اإلقليمي  الصعيد  عىل  الغذاء  قضية  عن  بمعزل  مرص  ي 
ف  الغذاء  قضية  إل  واألزمات   النظر 

ي المرصي  االقتصادية
 إل التحديات الداخلية والتحديات الخارجية: . وتنقسم التحديات لألمن الغذائ 

 

 التحديات الداخلية -1
 

 الزيادة السكانية (أ 

ي مرص من زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات، بمعدل  
ي  1.9تعائ 

 ف 
ً
 أخرى يزداد إل    2020% سنويا

ً
وأحيانا

ي  2.8
ف  حدث  كما  واإلحصاء   1987)%  للتعبئة  المركزي  الجهاز  الحصائيات   

ً
الشعب (طبقا ويعيش   .

ا  البعض  يسميه  ما  النيل  ضفاف  عىل  الجغرافية  مرص  مساحة  خمس  حوالي  عىل  فقط  يط  المرصي  لشر

ي كلما 
ي بعالقة عكسية مع الزيادة السكانية، فكلما زاد معدل التضخم السكائ 

. ويرتبط األمن الغذائ  األخرص 

مما  وعدم كفايتها  عليها  والضغط  الغذائية  المواد  عىل  الطلب  الرتفاع  نتيجة  بالسلب  ي 
الغذائ  األمن  تأثر 

، وتضطر الدولة لسد الفجوة الغذائية باال  ي
اد من الخارج. يهدد األمن الغذائ   ستبر
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ي الزراعية (ب
 تجريف اآلراض 

الزراعية  ي 
اآلراض  تعرضت  والريف،  الحرص   ي 

ف  العمرانية  المساحات  وانحصار  السكانية  الزيادة  نتيجة 

الزراعية   الغبر مرخصة. مما ترتب عليه فقدان قدرات مرص  المنازل  بالبناء وإقامة  للتعدى عليها  المرصية 

المناخية واختالف درجات  2011م  مليون فدان منذ عا  90لحوالي   ات  التغبر تلعب  لما سبق،  باإلضافة   .

ي موسم  
؛  حيث قل إنتاج الزيتون ف  ي التقليل من اإلنتاج الزراعي

 ف 
ً
% 80% إل  60بنسبة    2021الحرارة دورا

ا اخشت الدولة ما يقرب من  
ً
ي العالم. أيض

% من محصول  25وفقدت مرص موقعها كأكبر مصدر للزيتون ف 

القمح بنسبة  المان أن يقل محصول  المتوقع  الموسم، ومن  الحرارة 18جو خالل نفس  إذا زادت درجة   %

الشامية  درجتير   الذرة  محصول  ويقل  الحرارة  19،  درجة  ارتفعت  إذا  و   %3.5  بدرجة،  انخفاض توقعات 

 لبيانات مركز البحوث الزراعية لعام  2050%، وذلك بحلول عام 11انتاج األرز بمعدل 
ً
 (.  2021)طبقا

 

 ( ارتفاع أسعار األسمدة والمبيداتج

ي األسواق العالمية بارتفاع تكلفة الغذاء عىل المستهلك ويقلل من  
يرتبط ارتفاع أسعار السماد والمبيدات ف 

اليدين.   متناول  ي 
ف  ي كانت 

الت  الغذاء  إل  كمية  يقرب  ما   
ً
سنويا مرص  ي   21تنتج 

ويكتف   ،
ً
سنويا طن   مليون 

، وتقوم الدولة بتصدير الفائض. ولكن مع ازدياد الطلب عىل األسمدة %55  -%30السوق المحىلي بحوالي  

ي األسواق والجمعيات التعاونية وكذلك األسواق العالمية، ارتفع سعر تكلفة الطن من السماد 
والمبيدات ف 

ي .  لثالثة أضعاف
ي األسواق الخارجية العام الماض 

ي ف 
 عىل سبيل المثال، ارتفع ثمن الطن من السماد األزوئ 

المحىلي    14إل   السوق  ي 
ف  بينما  جنيه مرصي،  ما    2500ألف  وهو  كات عىل  جنيه؛  والشر المصانع  شجع 

 .  لتحقيقهم فائض ربــح أكبر بكثبر
ً
ي تقرها وزارة التجارة نظرا

، ودفع الغرامة الت 
ً
 البيع محليا

ا
 التصدير بدال

 

ن أسعار األسمدة الحرة من أ  %، أي25ارتفعت اسعار األسمدة بنسبة    (2022) ومنذ مطلع العام الحالي   

ات   8600المصنع لطن اليوريا و  بسعر جنيه    8800ل الوكالء والموزعير  سجلت  إالمصانع   جنيه لطن النب 

 جنيه للشيكارة الواحدة.  500آالف جنيه للطن الواحد بما يعادل  10ن يصل للمزارع بسعر أومن المتوقع  

أخرى،   ناحية  التوازن  ومن  عىل  المواد  هذه  تتسبب تؤثر  وربما  باإلنسان،  المحيطة  والبيئة   ، ي البيولوجر

المياه.  إمدادات  اإلنسان    بتلويث  بتعرض  والمبيدات،  األسمدة  عىل  اعتمدت  ي 
الت  المزروعات  وارتبطت 

ة، لعل أبرزها الشطان ي السنوات األخبر
المزارعير  الذين يتعرضون لكميات عالية  كما أن    .إلصابات قاتلة ف 

ي تهدد أولئك المزارعير   ،  المبيدات، معرضون أكبر لإلصابة بأنواع من الشطانمن  
ومن تلك األمراض، الت 

وستات.  ، األورام اللمفاوية وشطان الجلد والدماغ والبر  أكبر من األشخاص العاديير 
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الفالحير  كذلك   من  العديد  تلف    تحدث  عن  مرص  ي 
بسبب 60ف  المناطق  بعض  ي 

ف  محاصيلهم  من   %

بة وحياة المزارعير  من جهة   مبيدات وأسمدة غبر صالحة للزراعة. استعمال  
وهو ما يؤثر بالسلب عىل الب 

ي مرص من جهة أخرى. 
ي ف 
 واألمن الغذائ 

 

 التحديات الخارجية -2
  

 أزمة سد النهضة (أ 

 النتقاص 
ً
ي مرص، نظرا

ي ف 
ي والغذائ 

ي والمائ  ي تحقيق األمن البشر
تمثل أزمة سد النهضة أكبر عقبة وجودية ف 

النيل.   مياه  ي جريان مشى 
ف  تزحف  ي 

الت  الغنية  الطينية  الموارد  نقص  المرصي وكذلك  المياه  نصيب  من 

ي مرص، فإنها  80ونظًرا إل أن الزراعة تستهلك نحو  
ًرا من % من موارد المياه ف  ستكون القطاع األكبر ترص 

الجفاف سنوات  ي 
ف  السد  ملء  حال  ي 

ف  يتفاقم  الذي  األمر  المياه،  إمدادات  ت انخفض إذا    . انخفاض 

بمقدار    مستويات إل مرص  المتدفقة  النيل  فقدان    1مياه  إل  سيؤدي  فقط  مكعب  مب   ألف   290مليار 

وتدهور   لوظائفهم،  وزيادة   130شخص   ، ي
األراض  من  هكتار  بقيمة    ألف  الغذائية  مليون   150الواردات 

، وتكبد قطاع اال   لمليون دوالر أمريكي   430نتاج الزراعي خسارة تبلغ  دوالر أمريكي
ً
لمركز القومي . وذلك طبقا

 . لبحوث المياه

 " قال   ، العاطي المرصي محمد عبد  الري  لوزير  ي ترصيــــح سابق 
إثيوبيا  وف  إن عدم وصول مرص التفاق مع 

النهضة، سي  المرصى،  ؤثر سلبً حول سد  الغذائ   األمن  المياه و ا عىل  السد قد يخفض حصة مرص من  أن 

 " ا. ألف فدان، وحدوث مشاكل لما يوازى مليون أشة تقريبً  200%، مما يهدد ببوار  2بنسبة 

ي مرص أصبحت 
ي البدائل   تحتاج للتعديل  باإلضافة لما سبق، السياسة االستهالكية للمياه ف 

وإعادة النظر ف 

 للري والزراعة.  الحديثة

 

 أسعار النفط   (ب

السلع  تكلفة  ارتفاع  حيث  بالسلب،  ي 
الغذائ  األمن  تأثر  ول كلما  والبب  للنفط  العالمية  األسعار  زادت  كلما 

الغذائية المستوردة من الخارج، وكذلك ارتفاع تكلفة نقلها داخل الحدود المحلية من ناحية. ويتسبب ذلك 

تب عليها ارتفاع تكلفة صناعة المواد الغذائية وتحويل وصول معدالت التضخم إل   ة مما يب  مستويات كببر

 المواد األولية المحلية. 
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 ج( األزمات العالمية

ي مرص باألحداث واألزمات العالمية مثل انتشار جائحة كوفيد
ي ف 
والحروب الدولية   19-يتأثر األمن الغذائ 

ي ظل تف
ي كل دول العالم أكدت منظمة )الفاو( وغبر الدولية واألزمات االقتصادية. فف 

ي جائحة كورونا ف 
شر

عىل   مباشر  تأثبر  لها  الناتجة كان  والصحية  واالجتماعية  الصحية  التداعيات  وإمكانات  أن  األغذية،  توافر 

إمداداتها  واستقرار  لها،  التغذوى  والبعد  واستخدامها  عليها،  النامية.   الحصول  الدول  ي 
ف  خاص  وبشكل 

ي  ونجد أن الجائحة  
ي مرص ف 

ي ف 
لها انعكاسات عىل القضاء عىل الجوع ومكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائ 

ظل تقييد حركة التجارة العالمية ومنع الدول تصدير بعض المنتجات الغذائية لمواجهة المصبر المجهول 

 للعالم.    

ة  ئوغبر ذلك، تباط ي مرص خالل الفب 
وتراجعت تحوالت   ،2022-2020ت معدالت التنمية االقتصادية ف 

المرصيير  بالخارج بعدما فقد عدد منهم لوظائهم وتأخبر دفع رواتبهم، باإلضافة إل انسحاب االستثمارات 

النقدي واالحتياط  األجنبية  العمالت  وقلة  من    األجنبية  الكثبر  المرصي  والزراعة  الفالحير   قطاع  وفقد 

والتجار.   ي 
األراض  وأصحاب  االعمال  التأثبر هذه  ضوء  لبحوث  وف   الدول  المعهد  نموذج  أشار  فقد  ت؛ 

أن كل   الغذائية  العالمي 1السياسات  االقتصادى  للنمو  تراجع  الذين    %  األفراد  عدد  ف   ارتفاع  يتبعه  قد 

 %. 2يعيشون ف  فقر أو ف  حالة انعدام األمن الغذائ  بنسبة 

ي من قيام الحرب الروسية األوكرانية بشكل مباشر وهو ما  
ة تأثر األمن الغذائ  ي اآلونة األخبر

  تم تناوله سيوف 

ي الصفحات التالية
 . ف 

 

ي العالمي تداعيات الحرب الروسية 
 األوكرانية عىل األمن الغذان 

ي جميع أنحاء العالم من خالل التأثبر عىل أسواق 
ي ف 
ة عىل األمن الغذائ  ي أوكرانيا لها تداعيات كببر

الحرب ف 

 الحبوب والطاقة العالمية،  
ً
ي تجارة ل  نظرا

ي أسواق الغذاء العالمية، وروسيا ف 
ألدوار الرئيسية لكال البلدين ف 

 .الميةالطاقة الع

وجائحة   والرصاعات  المناخ  تغبر  تداعيات  مع  مسبوقة،  غبر  إنسانية  احتياجات  وقت  ي 
ف  الرصاع  ي 

ويأئ 

اب من المجاعة، كما أن ارتفاع التضخم والديون القياسية يقيدان    19-كوفيد ي تدفع الماليير  إل االقب 
الت 

ي  مليون شخص    44قدرة البلدان عىل مواجهة التحديات المتكررة. وهناك  
دولة عىل حافة المجاعة،   38ف 

  8ومن المتوقع أن يؤدي الرصاع إل ازدياد العدد العالمي لألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار  

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتليها قارة أفريقيا 13إل 
هم ف  ي العام القادم، وأكبر

 .مليون شخص ف 
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ب  الغذاء والوقود الدولية  الغذائية ارتفعت أسعار  المواد  شكل حاد منذ بداية الرصاع، مما يؤثر عىل أسعار 

ي أسعار الحبوب والنفط إل    المحلية
ي الوقت نفسه، تؤدي الزيادات ف 

وبالتالي عىل الوصول إل الغذاء. وف 

أزمة  من  ويزيد  المحتاجير   القدرة عىل خدمة  من  يقلل  مما   ، العالمي األغذية  برنامج  تكلفة عمليات  زيادة 

 .ذاء العالميةالغ

يصدرون   حيث  الحبوب،  قطاع  ي 
ف  العالم  ي 

ف  الزراعية  السلع  ي  منتحر أهم  من  وأوكرانيا  من  28روسيا   %

و  ، والميسلير  القمح  من  العالمية  مهمة 20الشحنات  العالمي  اإلنتاج  ي 
ف  مساهمتهم  وكانت  الذرة.  من   %

ة.  بشكل خاص لزيت عباد الشمس، حيث كان أكبر من نصف اإلنتاج العالمي م ن البلدين خالل هذه الفب 

يلعب  األسمدة، حيث  الغذائية عىل قطاع  السلع  أسواق  يمبر   الذي  المرتفع  الصادرات  تركبر   ينعكس  كما 

لألسمدة الثالث  الرئيسية  للمجموعات  الرئيشي  المورد  دور  الروسي  والفوسفور   -االتحاد  وجير  
النيب 

 .والبوتاسيوم

ا  من  وأوكرانيا  الروسي  االتحاد  عىل يعتبر  بشكل كببر  تعتمد  ي 
الت  البلدان  من  للعديد  الرئيسيير   لموردين 

حير   ي 
ف   ،
ً
نموا البلدان  أقل  مجموعة  ي 

ف  البلدان  هذه  من  العديد  ويقع  واألسمدة.  الغذائية  المواد  اد  استبر

وبعض    . ي
الغذائ  والعجز  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  مجموعة  إل  األخرى  البلدان  من  العديد  ينتمي 

عام الدول كان ي 
ف  القمح  من  وارداتها  عىل كامل  حصلت  ي 

الت  يا  إريب  مثل  الدولتير   عىل  بالكامل  تعتمد  ت 

 .(%47) %( وأوكرانيا 53من كل من االتحاد الروسي ) 2021

الدوالر   غالبيتها عىل  تعتمد  ي 
والت  النامية،  الدول  العديد من  الفقري القتصاديات  العمود  الزراعة هي  تعد 

العمالت األمريكي   مقابل  األمريكي  للدوالر  الدائم  التقدير  فإن  النحو،  هذا  عىل  اض.  االقب  من  الحتياجاتها 

ي ذلك قطاعات األغذية الزراعية 
ة عىل هذه البلدان، بما ف  األخرى قد يكون له عواقب اقتصادية سلبية كببر

ي أجزاء عدي
دة من العالم سيؤثر عىل الطلب فيها. كما أن التخفيض المحتمل لنمو الناتج المحىلي اإلجمالي ف 

ا أن 
ً
. من المرجح أيض ي العالمي

العالمي عىل المنتجات الغذائية الزراعية مع عواقب سلبية عىل األمن الغذائ 

النفقات  زادت  إذا  خاصة  للتنمية،  األموال  توافر  تقليل  إل  اإلجمالي  المحىلي  الناتج  نمو  انخفاض  يؤدي 

 .العسكرية العالمية

الروسي وأوكرانيا تعرض أسواق إن االضطرابات   ي صادرات األغذية من قبل االتحاد 
الناجمة عن الرصاع ف 

ي تضييق التوافر وعدم تلبية الطلب عىل الواردات وارتفاع أسعار 
ايدة تتمثل ف  الغذاء العالمية لمخاطر مب  

ن من القمح بير  مارس ماليير  ط  6المواد الغذائية الدولية. وكان من المتوقع أن تصدر أوكرانيا ما يقرب من  

بشحن  2022ويونيو   الروسي  االتحاد  يقوم  أن  المتوقع  من  بينما كان  هذه   8،  خالل  أخرى  طن  ماليير  

ولك ة.  يثبر   ن الفب  مما  الروسي  االتحاد  عىل  االقتصادية  العقوبات  وفرض  أوكرانيا  ي 
ف  الموائ    إغالق  تم 
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 13.5حيث تم بالفعل تجميد ما يقدر بنحو    التساؤالت حول ما إذا كانت هذه الصادرات ستتحقق بالفعل،

ي البلدين 16مليون طن من القمح و 
 .مليون طن من الذرة ف 

القمح كمواد  أهمية  إل  وبالنظر  ين،  للمشب  خاصة  أهمية  لها  الرصاع  عن  الناتجة  العرض  فجوات  أن  كما 

تأمير   أجل  من  اآلن  للواردات  البلدان  بعض  زيادة  إل  تؤدي  فقد  أساسية،  من    غذائية  ا 
ً
خوف اإلمدادات 

 
ً
، وهذا من شأنه أن يضع ضغوط تفع أكبر ا إضافية عىل أسواق القمح ستصبح أكبر إحكاًما وأن األسعار سب 

األسواق العالمية، ومن المتوقع أن ترفع فجوة العرض العالمية الناتجة األسعار الدولية لألغذية واألعالف 

ي المائة فوق مستويات خط األس 22إل  8بنسبة 
 .اس المرتفعة بالفعلف 

أوكرانيا   ي 
ف  المزارعير   قدرة  إل عدم  ا 

ً
أيض العرض  بحقولهم وحصاد محاصيلهم    عىلتعود فجوة  االهتمام 

ي أوكرانيا ستظل غبر   %30% و20وتسويقها. فإن ما بير   
من المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية ف 

، ومن األكيد أن غالت هذ الحالي ي محصودة خالل موسم الحصاد 
المحاصيل ستتأثر سلًبا بالرصاع. وف  ه 

انخفاض دخل   الدولية إل  العقوبات  الناجمة عن  التصدير  ي أسواق 
الخسارة ف  ، قد تؤدي  الروسي االتحاد 

، مما يؤثر سلًبا عىل قرارات الزراعة المستقبلية، كما تؤدي العقوبات االقتصادية المفروضة عىل  المزارعير 

وار  تعطيل  إل  الروسي  ي االتحاد 
الت  والبذور،  ية  الحشر المبيدات  سيما  وال  الزراعية،  المدخالت  من  داته 

القطاع   أقل، مما يعرض  أقل، ونوعية  اـ مما يؤدي إل زراعة أقل، وغالت  ً ا كببر
ً
الدولة اعتماد تعتمد عليها 

 .الزراعي الروسي واإلمدادات الغذائية العالمية، بشكل عام، لمخاطر عديدة

ي  يعد االتحاد الروسي ال 
العالمية، وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط الخام ف  ي سوق الطاقة 

عب رئيشي ف 

ي العالم. تعتمد الدول األوروبية بشكل كببر 
ي أكبر مصدر لها، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي ف 

العالم وثائ 

توفبر   يتم  حيث   ، الطبيعي الغاز  من  روسيا  واردات  رو 32عىل  من  استهالكها  إجمالي  من  وبسبب  %  سيا. 

ي  
ف  لها  أعىل مستوى  إل  الخام  النفط  أسعار  ارتفعت  المستمر،  ارتفاع   14الرصاع  إل  ا 

ً
أيض أدى  عاًما، كما 

أن  قبل  حت   العالمية  األسواق  إل  الروسية  النفط  إمدادات  وتعطلت   ، بشكل كببر األوروبية  الغاز  أسعار 

يث قللت تكاليف الشحن المرتفعة وعدم تفرض الدول الغربية عقوبات عىل صادرات النفط الروسية، ح

ي طلب النفط من الموائ   الروسية
ين المحتملير  من رغبة التجار ف 

 .اليقير  بشأن المشب 

العالم أنحاء  جميع  ي 
ف  ي 
الغذائ  األمن  انعدام  زيادة  إل  العالمية  الطاقة  أسعار  ارتفاع  يؤدي  أن  من    ويمكن 

ال التكاليف  وتؤدي   ، المحىلي التضخم  زيادة  ائية  خالل  الشر القوة  تقليل  إل  المستوردة  للطاقة  مرتفعة 

زيادة  إل  العالمية  الوقود  أسعار  ي 
ف  الشديد  االرتفاع  يؤدي  الغذاء، كما  ة عىل  الفقبر وإمكانية حصول األش 

 ، ي
ي تتعرض لضغوط بالفعل، مما يؤدي إل تفاقم التداعيات عىل األمن الغذائ 

أسعار الحبوب العالمية الت 

ة من حيث أن الزرا  ي المناطق المتقدمة، فتمتص الزراعة كميات كببر
عة كثيفة االستهالك للطاقة، ال سيما ف 

استخدام  من خالل  مباشر  غبر  وبشكل  والكهرباء  والغاز  الوقود  استخدام  من خالل  مباشر  بشكل  الطاقة 
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ية ومواد التشحيم. وارتفاع أسعار ال  طاقة يجعل المواد الكيماويات الزراعية مثل األسمدة والمبيدات الحشر

األولية الزراعية )خاصة الذرة والسكر والبذور الزيتية/ الزيوت النباتية( قادرة عىل المنافسة إلنتاج الطاقة 

أسعار   إل رفع  يؤدي ذلك  فقد  الغذاء،  بالنسبة لسوق  الطاقة  الكببر لسوق  الحجم  إل  وبالنظر  الحيوية، 

 .الغذاء إل مكافئات الطاقة الخاصة بهم

ها من المنتجات كثيفة االستهالك للطاقة نتيجة للرصاع، من المتوقع أن ومع   ارتفاع أسعار األسمدة وغبر

ارتفاع   إل 
ا
أوال المدخالت  المرتفعة لهذه  جم األسعار  ب 

 
ة. ست المدخالت اإلجمالية دفعة كببر تشهد أسعار 

الغذائية.   المواد  أسعار  ارتفاع  إل  المطاف  نهاية  ي 
اإلنتاج، وف  المدخالت تكاليف  تكاليف  ارتفاع  يؤدي  كما 

 بدوره عىل حصاد الموسم المقبل، مما يؤدي إل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عىل المدى الطويل. 

 

ي المرصي
 تداعيات الحرب الروسية األوكرانية عىل األمن الغذان 

ال االتصال  نتيجة  األوكرانية  الروسية  الحرب  من   
ً
تأثرا الدول  أكبر  من  مرص  ي بمباشر  تعتبر 

الغذائ  أمنها 

اد باال  استبر عىل  الغذائ   عتماد  رئيشي   ةي الحبوب  الرصاعالدولتير   من    بشكل  ي 
واردات حيث    ،طرف  تمثل 

 من معدل اإلنتاج المحىلي لها   . أيمرص من إجمالي استهالك القمح    %62حوالي القمح  
أن مرص تستورد أكبر

القمح   يعد  من  يمثل  الذي  حيث   ، رئيشي ي 
غذائ  ي   %39إل    %35  نحو عنرص 

الت  الحرارية  السعرات  من 

ال من    مواطن. يتناولها  يقرب  ما  الخارج  من  مرص  القمح  13تستقبل  من  طن  أكبر   مليون  لتكون   
ً
سنويا

العالم ي 
تها مرص من روسيا وأوكرانيا خالل  مستورد للقمح ف  ي اشب 

الت  القمح  التالي يوضح كمية  . والجدول 

ة   :  2020-2014الفب 

 العام 
 كمية القمح من روسيا

 )مليون طن( 

 كمية القمح من أوكرانيا

 )مليون طن( 

 مصادر أخرى 

 )مليون طن( 

اإلجماىلي من روسيا 

 وأوكرانيا

2014 4.06 2.84 4.24 61.9 % 

2015 4.53 1.8 4.32 59.9 % 

2016 5.82 2.41 2.91 73.9 % 

2017 7.84 2.66 2.04 83.7 % 

2018 9.85 1.4 1.6 88.9 % 

2019 6.13 3.54 3.3 74.6 % 

2020 8.25 3.08 1.91 85.6 % 

 . المعهد الدوىلي لبحوث السياسات الغذائيةالمصدر:  . (1رقم ) شكل
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ي  ج  ت ونستن
ف  تعتمد  مرص  أن  السابق  الجدول  القمحمن  واردات  عىل  ة  األخبر روسيا   الخارجية  اآلونة  من 

وأ 85حوالي  وأوكرانيا   آخذ  %،  المعدل  هذا  الزيادة.  ن  ي 
الحرب  ف  نشوب  عند   ، روسيا  مع  وبالتالي اتخاذ 

فرض عقوبات مع  ، وإغالق الموائ   و للخارج قرارات بمنع تصدير القمح والحبوب والمواد الغذائية  وأوكرانيا  

بالسلب.   ،دولية عىل روسيا  تتأثر  ي مرص سوف 
ف  الغذائية  األوضاع  فإن    فإن  لالحتياطات،   

ً
فرص  وتحسبا

القمح من دول أخرى م الحصول عىل  ي 
األرجنتير  مرص محدودة ف  المتحدة  ثل  الواليات  لها   أو  يتبف   ي 

الت 

ا  
ً
 محدود

ً
، والتنافس الدولي  الفشل بفضل ارتفاع تكلفة الشحنقد يواجه    نهأل ذلك  ، و هللتصدير من فائضا

الصير   وأن  تقارير  -خاصة  لعدة   
ً
العام  -طبقا بداية  ي   الحالي   منذ 

ف  القمح  محصول  نصف  عىل  سيطرت 

 .  العالم

ورصبيا  مولدوفا  وفرضت  األسعار،  الرتفاع   
ا
استجابة الصادرات  عىل  ا 

ً
قيود البلدان  بعض  فرضت  بالفعل 

جح والمجر حظًرا عىل تصدير بعض الحبوب، وشددت إندونيسيا ضوابطها عىل شحن الغالل. ومن المر 

ي    ،أن تضيف هذه االتجاهات
ي صادرات روسيا وأوكرانيا، المزيد من الضغوط الت 

إل جانب االضطرابات ف 

، ستظل أسعار القمح العالمية  
ا
اضات تفاؤال ي ظل أكبر االفب 

ي المستقبل. حت  ف 
ستؤدي إل ارتفاع األسعار ف 

عام   طوال  يستمر   2022مرتفعة  أن  المرجح  عام    ومن  حت   االتجاه  القيود  2023ذلك  إل  بالنظر   ،

 المفروضة عىل توسيع اإلنتاج. 

الطاقة   أسواق  ي 
ف  العالمية  التضخم  موجات  وبدأت  الحرب  اندالع  رهيب، االب  والغذاء ومنذ  بشكل  رتفاع 

، ثم %40بارتفاع    (دوالر  533ما يعادل  يورو )  422.5  لإمارس    7يوم  أعىل سعر لطن القمح    حيث سجل

لألتزان  بدأ  العودة  ي 
  ف 

ا
القمح  وال   ،قليل من  الطن  أسعار  يوضح  التالي  ال  (باليورو)شكل  بداية  عمليات منذ 

اير حت  نهاية شهر ما 22العسكرية   رس: فبر
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ي السوق العالمية2شكل رقم )
 
 Market Insider. المصدر: (: أسعار القمح ف

نحو   المرصية  الحكومة  ي   3تنفق 
ف  ة  األخبر الزيادة  تضاعف  وقد  القمح،  واردات  عىل  سنوًيا  دوالر  مليار 

ي  مما    ،مليار دوالر   5.7األسعار ذلك المبلغ تقريًبا لتصل إل  
ي مرص، الت 

يهدد منظومة دعم الخبر  البلدي ف 

 المستفيدين، وتتحمل الحكومة حوالي    150توفر  
من تكلفة   %90رغيف خبر  بلدي مدعم شهرًيا لماليير 

تبلغ  ا المنظومة إل حوالي    3.24إلنتاج بتكلفة سنوية  القمح    9مليار دوالر. وتحتاج هذه  ماليير  طن من 

ي مرص وثالثة أرباع واردات مرص من القمح.  –سنوًيا 
 أي ما يقرب من نصف إجمالي استهالك القمح ف 

الداخلية والتجارة  التموين  وزير  علق  مصليحي   وقد  ذلك  عىلي  بالقول: عىل  أرقام  "  ،  مسبوقة سمعنا  غبر 

اء أصبحت محدودة بعد الموجة التضخمية"، وتابع: "لو انتهت الحروب   ،ألسعار القمح  وحركة البيع والشر

 قل الستيعابه". التأثبر الذي حدث بسببها يحتاج عام ونصف عىل األ  ، فإنالروسية األوكرانية اليوم

ي ا
لحرب، خاصة وأن روسيا فاعل مؤثر  عالوة عىل ذلك، ارتبطت أسعار النفط والغاز الطبيعي بما حدث ف 

ي 
 عىل موازنة الدولة المرصية ف 

ً
ي تحالف "أوبك+"، مما يضع عبئا

ول والغاز الطبيعي وعضو ف 
ي تصدير البب 

ف 

الغذائية المنتجات  الخارج   توفبر  ي   من 
ف  مدبولي   

مصطف  الوزراء  رئيس  أوضح  وقد  القريب.  المدى  عىل 

ول  من برميل البثكان  ترصيحات بالقول أن: " ي السنة لما    100ا، ومرص تستورد  دوالرً   60ب 
مليون برميل ف 

ي السنة    60  يصبح دوالر    60منها  ثكان  
ي الشهر، و   500ى  أمليار دوالر ف 

  12مطالبير  بـ    اآلنمليون دوالر ف 
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ي السنة  
ي ال أمليار دوالر ف 

   شهر. ى مليار دوالر ف 
ً
عىل العملة والدولة، لكن لو المواطن   وهذا ضغط كببر جدا

ي ترشيد الكميات.  أ دب
ورية يساعدنا كدولة ف    "ترشيد االستهالك وعدم االنتقال والحركة غبر الرص 

 

 حدود التحركات المرصي

األوكرانية الروسية  الحرب  لتبعيات  للتصدي  قرارات  عدة  المرصية  الحكومة  ،    اتخذت  ي
الغذائ  أمنها  عىل 

من   ثالثة  الحبوب  ال  بعض   تصدير   حظر بداية  خالل  قادمةغذائية  ضمنها   أشهر  الحىص )  من  الفول 

 
ا
رغم أن ذلك قد   (.  عن المعكرونة بأنواعهاوالمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضل

التصدير  النقدي لمخاطر نتيجة منع  ي   الرئيشي   وزيادة معدل التضخم  يعرض اإلحتياطي 
الذي كان آخذ ف 

ي  
اير الماض  ي صالح  8.8ألعىل معدل له  )حيث وصل  االرتفاع خالل شهر فبر

 المواطن %(. ربما يكن ذلك ف 

ي تأمير   ل
 . الحد األدئ  من األمن الغذائ 

الفائدة   قيمة  برفع  المرصي  المركزي  البنك  قام  للتضخم  وللتصدي   
ً
أي   100بمقدار  تباعا أساس  نقطة 

ي المركزي المرصي  %.  1بنسبة  
قرار نتيجة ارتفاع أسعار السلع األساسية  الفشت لجنة السياسة النقدية ف 

عن   باالبتعاد  الشعور  زيادة  إل  باإلضافة  التوريد  سلسلة  ي 
ف  االضطرابات  من  المزيد  عن  الناتج  الدولية 

الخارجية االختالالت  وكذلك  المحلية  التضخمية  الضغوط  من  زاد  أن   . المخاطرة  ا عىل ه حرًص وأوضحت 

الرصف   سعر  مرونة  أهمية  المركزي  البنك  يؤكد  تحقق،  الذي  الكىلي  االقتصادي  االستقرار  عىل  الحفاظ 

لمرص.  التنافسية  القدرة  عىل  للحفاظ  للصدمات  امتصاص  بمثابة  ،    لتكون  الفائدة  وبالتالي سعر  رفع 

  ، ي
األمر الذي يؤدي إل إيقاف سينعكس عىل رفع الحكومة سعر الفائدة عىل أذونات الخزانة بشكل تلقائ 

ي األموال الساخنة إل الخارج، المقدرة بنحو  
ي البنوك المرصية، وهذا يساعد   26التدفقات ف 

مليار دوالر ف 

 عىل استقرار قيمة الجنيه المرصي. 

من  متبعة  سياسات  السلع    ذ هناك  من  احتياطي  توفبر  خاصة  المرصي،  ي 
الغذائ  األمن  لحماية  سنوات 

ة زادت نسب االحتياطي من القمح واألرز والزيت والسكر والبقوليات من   ة األخبر
ي الفب 

اتيجية. ف   3االسب 

   12إل  
ً
)  . شهرا الموسم  المحىلي هذا  والتوريد  ي مرص 

ف  للقمح  ي  اتيحر االسب  االحتياطي  يمكن  مليون   10قد 

أشهر قادمة، لكن يجب عىل الحكومة أن تتحرك شيًعا وإيجاد بدائل    6ن( من الثبات واالستقرار لمدة  ط

اد غبر روسيا وأوكرانيا.  ا للحبوب الفرنسيةوقد لالستبر
ً
ا وحيد

ً
 . ألغت مرص مناقصة بعد أن سحبت عرض

توقع أن يبلغ إجمالي اإلنتاج ومن الم ،  تنوع مصادر وارداتها الغذائية عىل المدى القصبر تحتاج مرص إل أن  

ي، أي أعىل بنسبة    9  ،2022-2021للسنة التسويقية    من القمح  المحىلي  فقط من   %1.12مليون طن مب 

ي. يمكن أن تخفف هذه اإلجراءات من    8.9العام السابق حيث بلغ إجمالي اإلنتاج المحىلي   مليون طن مب 
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ولكنها ستؤثر عىل األرجح عىل العالقات التجارية المرصية  بعض الضغوط الملقاة عىل االقتصاد المرصي،  

الطويل المدى  وكذلكعىل  المحىلي   ،  العرض  بير   الفجوة  تقليص  خيارات  ي 
ف  البحث  إل  مرص  تحتاج 

 .  والطلب 

ي  
ف  الحكومة  يعرض تفكر  قد  ذلك  لكن  الغذائية،  للمواد  النقدي  بالدعم  ي 

العيت  ي 
التمويت  الدعم  استبدال 

الطبقا من  ة  الكثبر  الفقبر الغذائية،ت  السلع  أسعار  ارتفاع  ظل  ي 
ف  المجاعة  أن    لخطر  الدخل  رغم  بحث 

واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  أجراه  الذي  مرص   كشف  واإلنفاق  ف   الفقر  نسب  تراجع  عن 

كما انخفضت نسبة الفقر المدقع   (. 2018-2017% عام )32.5مقارنة بـ  ،  (2020-2019% عام )29.7إل

(  2020-2019عام )   %4.5الجمهورية إل    مير  احتياجاتهم من الغذاء( عىل مستوىأمن ال يستطيعون ت)

ة عند حدوث أى ارتفاع ف  أسعار الغذاء  (2018-2017مقابل ) ، وهؤالء معرضون إل لمخاطر غذائية كببر

ي انتاج الخبر     أمام الحكومة المرصية فرصةما  ربف  عالميا ومحليا. 
ي استخدام بديل للقمح ف 

لتعويض    بالذرةف 

ي القمح. 
  العجز ف 

 

 الخاتمة  

ي العالمي والمرصي نتيجة االعتماد  
 أمام األمن الغذائ 

ً
ا  كببر

ً
تشكل الحرب الروسية األوكرانية تحديا

عىل ي   واردات  المباشر 
واألوكرائ  الروسي  استباقية القمح  خطوات  عدة  المرصية  الحكومة  اتخذت  ولقد   .

ي قد تعرض الشعب للمجاعة
.   للتصدي للمخاطر الت   حتياطات ورغم أن هذه اال   والتضخم العالمي والمحىلي

، إال أنها الحكومة المرصية تحتاج إل إيجاد العديد من   والتحركات  لألزمة عىل المدى القصبر
ا
قد تكون حل

والحلول   مالبدائل  آمن  مستوى  .  لضمان  ي
الغذائ  األمن  تحقيق  استمرارية  ي ن 

ف  موقعير   مركز مرص  ارتفع 

ي لعام  
ي   2021مؤشر األمن الغذائ 

ات األمن الغذائ    عن العام السابق، إال أن تكلفة الحرب قد تؤثر عىل مؤشر

 . 2022للعام الحالي )توافر الغذاء، والحصول عليه، واالستفادة منه( 


