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  علي تعزیز األمن الغذائي العربي في ظل جائحة كورونا
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 الملخص

بعض العوامل ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على العالقات والتأثیرات المتباینة لمتغیرات 
الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة بالدول العربیة على كل من األمن الغذائي 

المتغیرات (المدروسة وجائحة كورونا، وتختبر الدراسة سبعة فروض تتعلق بالعوامل ومحاوره 
الحصول على وتم ، )ةالتابع تالمتغیرا(واألمن الغذائي ومحاوره، وجائحة كورونا  ،)المستقلة

دولة عربیة،  22، وتضمنت عینة الدراسة مختلفةالبیانات الثانویة لمتغیرات الدراسة من عدة مصادر 
، والتحلیل مانلسبیر اختبار معامل االرتباطبعض األسالیب اإلحصائیة الوصفیة، و تاستخدمو

أوضحت نتائج العالقات االرتباطیة وجود عالقة معنویة سلبیة بین األمن الغذائي ومحاوره ، المساري
وجائحة كورونا، كما أظھرت نتائج االرتباط أن األمن الغذائي العربي یقل في الدول العربیة التي یزید 

لموالید والخصوبة، واألكثر في نسب فیھا إجمالي السكان والسكان الریفیین، واألكثر في معدالت ا
الفقر واألمیة واإلعالة، بینما یزید األمن الغذائي في الدول العربیة التي یزید فیھا استخدام وسائل 

یزید التواصل االجتماعي، واألكثر في نسب المشاركة في القوي العاملة والقوي العاملة الزراعیة، و
اعي، والتي تمتلك مساحات كبیرة صالحة للزراعة، أو فیھا كل من إجمالي الناتج المحلي والزر

مستغلة زراعیا، أو مراعي، وتمتلك ثروة حیوانیة كبیرة، كما بینت النتائج أن جائحة كورونا بالدول 
تقل جائحة كورونا والعربیة تزید مع زیادة السكان، ومع زیادة معدالت الموالید ونسب الفقر واإلعالة، 

نسب المشاركة في كل من فیھا یزداد ھا استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وفي الدول التي یكثر فی
بینت نتائج التحلیل وإجمالي الناتج المحلي والزراعي، وتمتلك ثروة حیوانیة كبیرة، والقوي العاملة 

المساري وجود تأثیر إیجابي مباشر من إجمالي السكان، ونسبة األمیة على جائحة كورونا، بینما یوجد 
تأثیر سلبي مباشر من وسائل التواصل االجتماعي، ونسب المشاركة في القوي العاملة،وإجمالي الناتج 

على جائحة كورونا، ویوجد تأثیر غیر  المحلي الزراعي، والثروة الحیوانیة، ومكون األمن الغذائي
مباشر على جائحة كورونا من إجمالي السكان وإجمالي الناتج المحلي الزراعي ناتج من خالل مكون 

  . األمن الغذائي

 األمن الغذائي العربي، جائحة كورونا، الدول العربیة :الكلمات االفتتاحیة

  
 المقدمة والمشكلة البحثیة

یعتبر األمن الغذائي ھدفا استراتیجیا تسعى إلیھ جمیع دول المعمورة الرتباطھ بأمنھا القومي، بحیث تقوم 
بإنتاج ما تستطیع إنتاجھ أو باستیراد ما تحتاج إلیھ من سلع غذائیة متأثرة في ذلك بعدة عوامل داخلیة وخارجیة، 

ى تعزیزه وبناء القدرة على الصمود أثناء األزمات، وتحقیق األمن الغذائي یتضمن مجموعة من اآللیات تساعد عل
عن محدودیة ھذه اآللیات حیث ظھرت األزمات االقتصادیة ) جائحة كورونا( 19- فقد كشفت أزمة وباء كوفید

وارتفعت األسعار وتفشي الجوع في عدة مناطق بالعالم، وساھم ذلك في تدھور وضعیة األمن الغذائي التي خلفت 
واجتماعیة وخیمة وغیر مسبوقة بالنسبة لجمیع الدول، بسبب الترابط الكبیر بین أجزاء العالم، وأكد آثارا اقتصادیة 

ھي في األساس أزمة صحیة إال أن تأثیرھا طال جمیع مناحي الحیاة  19-شو دونیو إنھ بالرغم من أن جائحة كوفید
راءات الھادفة إلى احتوائھا تخلق تحدیات وخاصة األمن الغذائي ومستویات الدخول، وأشار إلى أن الجائحة واإلج

كبیرة خاصة للمجتمعات األكثر ضعفا، وتضیف تھدیدا جدیدا للتھدیدات واألزمات الحالیة المتمثلة في النزاعات 
  ). 2020الفاو، (والكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي واألوبئة واألمراض 
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ل العربیة بشكل كبیر وأصبح األمن الغذائي یواجھ ومن دواعي جائحة كورونا تأثر قطاعات الزراعة بالدو
ٍ للنظم الصحیة  2019تداعیات ضخمة، فمنذ انتشار فیروس كورونا في دیسمبر  وھو یشكل تحدیا غیر مسبوق

واالقتصادیة لكل دول العالم ومن بینھا الدول العربیة، حیث أغلقت الدول حدودھا، وأوقفت بلدان عدیدة تصدیر 
الغذائیة، وتعثر االستیراد والتصدیر حول العالم، وأدت القیود العالمیة على العمل والحركة التجاریة المواد األساسیة 

المرتبطة بوباء كورونا إلى إثارة مخاوف كثیرة حول األمن الغذائي، فبسبب الوباء اھتزت التجارة الداخلیة 
  .أساسیة من الدول المصدرةوالخارجیة، وأغلقت بعض الموانئ وفرضت قیود على تصدیر سلع غذائیة 

وحسب اإلطار الشامل فإن األمن الغذائي یتحقق عندما تتوافر لجمیع الناس، في كل األوقات، اإلمكانات 
المادیة واالجتماعیة واالقتصادیة، للحصول على أغذیة كافیة وسلیمة ومغذیة تلبي احتیاجاتھم الغذائیة وتناسب 

توافر األغذیة، : ة النشاط والصحة، وتتمثل الركائز األربع لألمن الغذائي فيأذواقھم الغذائیة للتمتع بحیاة موفور
، و تتأثر )2017لجنة األمن الغذائي العالمي،(وإمكانات الحصول علیھا، واستخدامھا، واستقرار اإلمدادات منھا 

لسكانیة، ومدى تلبیة قضیة األمن الغذائي بمجموعة من العوامل الرئیسیة في مقدمتھا السكان ومعدالت الزیادة ا
الزراعة الحالیة الحتیاجات المجتمع، ومدى التطور في مستوى المعیشة والظروف الدولیة التي تؤثر في تحدید مدى 
أھمیة االعتماد على الذات أو مدى إمكانیة االعتماد على اآلخرین في توفیر االحتیاجات الغذائیة، وتوافر الموارد 

ر مقومات األمن الغذائي، بخصائص الدولة الجغرافیة والمناخیة، ووفرة كل من الموارد الطبیعیة الزراعیة، كما تتأث
الحدیثة، ومن المالحظ في دول المنطقة  واإلنتاج الزراعي، ومدى امتالك التكنولوجیا  البشریة، والمصادر المائیة،

الجوع وسوء التغذیة بكافة أشكالھا العربیة عدم تحقیقھا ألھم أھداف التنمیة المستدامة والمتمثل في القضاء على 
، فالجوع یتزاید ألسباب من أھمھا النزاعات واألزمات مما یفاقم من نقص التغذیة وموت األطفال، 2030بحلول 
األمر سوءا أن التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة التي سببھا وباء كورونا تؤثر تأثیرا شدیدا على األمن  زادومما 

 .)2017الفاو، ( الغذائي في المنطقة

إحدى أھم القضایا التي تشغل دول المنطقة ومنظماتھا، وتبرز أھمیتھا في   وتعتبر قضیة األمن الغذائي
الوقت الراھن الذي یعاني فیھ العالم من تفشي فیروس كورونا، حیث تسعى جمیع الدول إلى تحقیق االكتفاء الذاتي 

یر محدد موعد انتھائھا، وھذا ما یشكل خطرا على مستقبل األمن من السلع األساسیة خصوصا وأن األزمة الحالیة غ
عجز   الغذائي العربي، وبشكل عام فإن أغلب الدول العربیة تواجھ أزمة في األمن الغذائي، وتحدیات زراعیة بسبب

ستخدام وغیاب إستراتیجیات وبرامج التنمیة الزراعیة التي تشمل زیادة إنتاج المحاصیل، وتحسین كفاءة ا  األنظمة
والنسبة المتدنیة   المیاه، والحد من الفاقد بعد الحصاد وغیرھا، مع مشاكل أخرى تتمثل في النمو الدیموجرافي السریع،

وضعف التقنیات   وقلة األمطار وعدم السیادة على مصادر المیاه  من األراضي الزراعیة مع تزاید نسبة التصحر
أسعار السلع الغذائیة، إضافة إلى أن الفجوة الغذائیة في المنطقة العربیة  وانخفاض التجارة البینیة، وارتفاع  المستخدمة

، واالنكماش والكساد العالمي جراء الوباء سیزید من المخاطر )ملیار دوالر سنویا 100استیراد بأكثر من (كبیرة 
 .)2020سات، المعھد المصري للدرا(المحتملة على األمن الغذائي العربي خاصة إذا طال أمد ھذه األزمة 

ألف  800والمخاوف المتعلقة بوباء كورونا تتزاید في البالد العربیة حیث بلغت عدد اإلصابات ملیونین و
 ,JHU&M(جراء اإلصابة بفیروس كورونا  2020نوفمبر  ألف حالة في نھایة 50إنسان، ووفاة ما یقرب من 

بتدافع األفراد على شراء مستحضرات التنظیف  ، مما أصاب الدول العربیة بحالة من الھلع والخوف وتسبب)2020
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واألطعمة المعلبة والطازجة للقیام بتخزینھا، ومن جانب أخر قننت كثیر من الدول عملیات التصدیر واالستیراد 
لمنتجاتھا األساسیة كاألرز والقمح والزیوت وغیرھا، وبناءا على ذلك فأن األمن الغذائي العربي یواجھ مخاطر 

ة ومعرفة العوامل الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة والتكنولوجیة التي تؤدي إلى تستحق الدراس
  .زیادتھ وتحد من معوقاتھ، وتساھم في تفادي مشكالتھ

من العرض السابق یتضح أن ھناك عوامل تؤثر على األمن الغذائي ومحاوره أما سلبا أو إیجابا، كما أن 
ا سلبیا علي األمن الغذائي ومحاوره، وتكتسب الدراسة أھمیتھا العلمیة والتطبیقیة كونھا جائحة كورونا تؤثر تأثیر

تمثل قضیة ھامة في أجندة التي األمن الغذائي مشكلة علي درجة كبیرة من األھمیة وھي مشكلة تتطرق لمعالجة 
التي تشغل بال كافة األفراد ھي القضیة الخطیرة جائحة كورونا ، كما أنكافة الدول العربیة في الوقت الراھن
ھذه الدراسة تعتبر محاولة جادة یمكن إضافتھا للتراث العلمي خاصة في والمسئولین على مختلف األصعدة، و

االجتماعیة واالقتصادیة  ھا بالتعرف علي كافة الجوانبالجانب التطبیقي للعلوم االجتماعیة، فضال عن اھتمام
  .لغذائي في ظل جائحة كوروناوالبشریة والطبیعیة لمشكلة األمن ا

 :أھداف الدراسة

  :تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي

التعرف على بعض متغیرات العوامل الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة بالدول العربیة من  .1
محور محور توافر الغذاء، محور إمكانات الحصول على الغذاء، (جانب، واألمن الغذائي ومحاوره األربعة 

  .من جانب أخر) اإلصابات والوفیات(جائحة كورونا ، و)االستفادة من الغذاء، محور استقرار واستدامة الغذاء
من  التعرف على العالقة بین متغیرات العوامل الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة بالدول العربیة .2

  .من جانب أخر وجائحة كوروناواألمن الغذائي ومحاوره األربعة جانب
تحدید التأثیرات الكلیة والمباشرة وغیر المباشرة لمتغیرات العوامل الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة  .3

 .وعلى جائحة كوروناوالزراعیة للدول العربیة علي األمن الغذائي 
  . اقتراح التوصیات المناسبة لتعزیز األمن الغذائي العربي لمجابھة أزمة جائحة كورونا .4

  اإلطار النظري واالستعراض المرجعي
یوجد العدید من األطر النظریة المرجعیة لقضیة األمن الغذائي وعالقتھا ببعض العوامل المدروسة، فنجد 

تعلقت بالنمو السكاني وكیفیة تأثیر حجم السكان علي التطور المستقبلي للمجتمع حیث  Malthusأن نظریة مالتس 
وضع فرضیتھ الشھیرة وھي أن عدد السكان سوف یتزاید علي شكل متوالیة ھندسیة، بینما یتزاید إنتاج الغذاء علي 

ارات تحد منھا، ویظل النمو السكاني شكل متوالیة عددیة، واستنادا إلي ذلك فأن الزیادة السكانیة مستمرة دون أي اعتب
یضغط دوما علي الغذاء ما لم یتم ضبط ھذا النمو من خالل ضوابط قویة، وبالرغم من االنتقادات التي نالتھا نظریة 
مالتس خصوصا بعد قیام الثورة الصناعیة التي أدت إلي تخفیض الضغط السكاني علي الموارد وما صاحبھا من 

والتجارة والزراعة والصناعة، إال أن الزیادة السكانیة خالل القرن العشرین والتي تزامنت تطورات في مجال النقل 
 & Bernstam, 1991( مع سوء التغذیة في مناطق عدیدة من العالم أعادت االھتمام بأفكار نظریة مالتس

.(Davies  
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 Under(أن السكان في أي مجتمع إما أن یكونوا قلة  Saunders-Carrویبین كارسوندرز 
Population ( أو كثرة)Over Population ( أو عند الحد األمثل)Optimal Size( ویفترض أن ھناك عالقة ،

بین حجم السكان وبین الموارد الطبیعیة والبشریة في المجتمع والمتمثلة في األراضي الزراعیة التي یمكن استغاللھا 
ي أن العدد القلیل من السكان یعجز عن االستفادة الكاملة من أو الثروات المعدنیة أو غیرھا، ھذه العالقة تتمثل ف

موارده، بینما العدد الكثیر من السكان ال تكفیھ موارده، لذلك یجب أن یصل المجتمع إلي حجم أمثل بین القلة والكثرة 
لسكانھ مستوي حیث یبلغ إنتاجھ أقصي ما یمكن ویصل إلي االستغالل األمثل لموارده الطبیعیة والبشریة حتى یتیح 

  ).2003، سھاونة وسمحة، 1999جلبي، (الئق من المعیشة 

أن النمو السكاني یعتبر متغیرا مستقال ویؤثر تأثیرا رئیسیا في ) Boserup )1981وأوضحت بوسیرب 
ضبط التطورات الزراعیة، وذكرت أن النمو السكاني یمكن أن یحفز االبتكار والتغیر في مجال الزراعة، واقترحت 

استخدام بدال من األرض المزروعة واألرض غیر المزروعة، وبینت أن ) التذبذب في اإلنتاج(أن یحل مصطلح 
اآلالت یؤدي إلى التغیر التدریجي في أنماط استخدام األرض واستغاللھا في زراعة محاصیل متعددة،وفي مساحة 
محدودة، وأكثر من مرة، وأكدت أن النمو السكاني یعمل كمحرك أو محفز للتغیر التكنولوجي في بعض الدول، بینما 

واھر االجتماعیة في مجالھا االجتماعي والثقافي واالقتصادي أن المدخل التكاملي الذي یحاول فھم الظ Ashbyأكد 
والبیئي، وعلي أساس التفاعالت القائمة بینھم، یؤدي لتكوین صورة حقیقیة عن الواقع االجتماعي بأبعاده المختلفة 

  ).Jary & Jary, 1991( والمتعددة وعالقاتھ المتشابكة في صورتھا الكلیة

ط نصیب الفرد من اإلنتاج الغذائي، وفسرت النقص ھبوت نقصھ بوفسرت نظریة نقص الغذاء مشكال
الشدید في الغذاء نتیجة ظروف طارئة كالجفاف والسیول والفیضانات أو نتیجة ظروف سیاسیة أو اجتماعیة 

 )Sen, 1991(، بینما أرجعت نظریة الفقر الغذائي )1997عبد الحي، (كالحروب أو السیاسات الغذائیة الخاطئة 
عدم القدرة على تحصیل الغذاء الكافي بسبب فشل حقوق االنتفاع بالغذاء ویكون ذلك بطریقتین أولھما تدھور اإلنتاج 

الدخل الحقیقي (الغذائي لفئة معینة بسبب الجفاف أو الحرب أو ضعف قوة العمل، وثانیھما تدھور القوة الشرائیة 
أو زیادة التضخم، وھنالك اعتراض رئیسي یوجھ إلیھما، وھو  وغالبا ما یحدث ھذا أما بفقدان الوظیفة) لألفراد

 .تركیزھما على الجانب االقتصادي وإھمال الجوانب األخرى المؤثرة على مشكلة األمن الغذائي

من العرض السابق ألھم النظریات نجد أن مالتس اھتم بضرورة الحد من النمو السكاني حتى ال تلتھم 
لغذائي، بینما رأي كارسوندرز أن المشكلة تكمن في الحد األمثل للسكان وعالقتھ بالموارد الزیادة السكانیة اإلنتاج ا

الطبیعیة والمتمثلة في األراضي الزراعیة التي یمكن استغاللھا، وأوضحت بوسیرب أن النمو السكاني یؤثر تأثیرا 
ة كافة األبعاد الدیموجرافیة والبشریة المدخل التكاملي بدراسرئیسیا في ضبط التطورات الزراعیة، كما تبین اھتمام 

واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة للظاھرة المدروسة، باإلضافة إلى وجود العدید من المعلومات والبیانات التي 
  .في ظل جائحة كورونایمكن االستفادة منھا في تحقیق رؤیة تتضمن مزیدا من األمن الغذائي بین الدول العربیة 

تناولت العدید من الدراسات والبحوث وضعیة األمن الغذائي وتعریفھ ومحاوره ومقوماتھ وعالقتھ بجائحة 
كورونا وفیما یلي رصد لبعضا منھا في ھذا االستعراض المرجعي، حیث یوجد عدة تعریفات لألمن الغذائي، فحسب 

غذائي ھو توفیر الغذاء لجمیع أفراد المجتمع فإن األمن ال) 2017الفاو، (تعریف منظمة األغذیة والزراعة الدولیة 
بالكمیة والنوعیة الالزمتین للوفاء باحتیاجاتھم بصورة مستمرة من أجل حیاة صحیة ونشطة، وعرفت الدول العربیة 
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توفیر الغذاء بالكمیة والنوعیة الالزمتین للغذاء والصحة "على أنھ ) 1996إعالن تونس، (األمن الغذائي العربي 
وعلى أساس المیزة النسبیة إلنتاج السلع   على اإلنتاج المحلي أوال  تمرة لكل أفراد األمة العربیة اعتمادابصورة مس

، ومن خالل ھذا "الغذائیة لكل دولة عربیة، وإتاحتھ للمواطنین العرب بأسعار تتناسب مع دخولھم وإمكاناتھم المادیة
ي، فالدول العربیة تمتلك أراضي زراعیة واسعة كمصر التعریف یبدو أن من السھل تحقیق األمن الغذائي العرب

والسودان والعراق وسوریا، كما تمتلك موارد بشریة ھائلة أغلبھا تعمل في مجال الزراعة، إضافة ألن ھناك دول 
  .)2010البیاتي، (الخلیج التي تمتلك المال الذي یوفر التكنولوجیا الحدیثة 

ئي على أنھ حصول كل الناس وكل السكان في كل األوقات على األمن الغذا) 2020(وعرف البنك الدولي 
 Availability food غذاء كافي لحیاة صحیة نشطھ، ویالحظ تضمین ھذا التعریف تعبیرین ھما توفر الغذاء

األمن الغذائي بأنھ قدرة المجتمع على توفیر ) 1998(، وعرف عبد السالم Accessibility foodوتحصیل الغذاء 
التغذیة األساسیة ألفراد الشعب، وضمان حد أدنى من تلك االحتیاجات بانتظام، فاألمن الغذائي ال ینطوي احتیاجات 

بالضرورة على إنتاج كل االحتیاجات الغذائیة األساسیة، بل ینطوي أساسا على توفیر الموارد الالزمة لتوفیر ھذه 
بالد بمیزة نسبیة على البالد األخرى، وھذا المفھوم االحتیاجات من خالل تصدیر منتجات أخرى تتمتع في إنتاجھا ال

وھو یتضمن ثالث مكونات وھي الوفرة، واالستقرار، " باألمن الغذائي باآلخرین"العام لألمن الغذائي یمكن وصفھ 
وإمكانیة الحصول على الغذاء، وتالحظ في اآلونة األخیرة تغیرت بعض ھذه المكونات نظرا للتغیر في الموارد 

یة الزراعیة التي لم تعد متاحة، وتآكل نصیب الفرد نتیجة الستمرار الزیادة السكانیة، وأیضا التغیرات البیئیة الطبیع
المتصاعدة، األمر الذي سیجعل من تكثیف الزراعة وامتالك قدرات العلم والتكنولوجیا ھو الحل األمثل لضمان 

  .)2017األمم المتحدة، (ركائز لألمن الغذائي في المستقبل 

أن الدول العربیة غالبا لن تحقق االكتفاء الذاتي من الغذاء ) 2018(األمم المتحدة في دراستھا وبینت 
وستواصل اعتمادھا على التجارة لتوفیر احتیاجاتھا الغذائیة وذلك على الرغم من الزیادة المحتملة في اإلنتاج المحلي 

بسبب تفشي فیروس كورونا، فالدول مھددة   زمة كبیرة ومعقدةفي قطاعات الزراعة، ویعاني العالم العربي الیوم من أ
ونقص في الغذاء، وبالرغم من تحقیق دول عربیة األمن الغذائي لشعوبھا كالمغرب وتونس   بأزمات اقتصادیة كبیرة

ت والجزائر واألردن وقطر والكویت التي تمتلك مخزون كافي ألشھر قادمة من السلع األساسیة واألدویة والمستلزما
تعاني في سبیل تحقیقھ ألسباب كثیرة، حیث یوجد تباین بین   الطبیة في معركتھا مع فیروس كورونا، لكن ھناك دول

مقدرة كل دولة في تحقیق األمن الغذائي عن الدولة األخرى تتمثل في خصائص الدولة الجغرافیة والمناخیة ووفرة 
ي الزراعیة والمراعي والغابات، ووفرة الثروة الحیوانیة المصادر المائیة ووفرة الموارد البشریة ووفرة األراض

 .وامتالك التكنولوجیا الحدیثة

الواقع الحالي لألمن الغذائي العربي لیس ولید الیوم بل ھو تراكمات سنوات سابقة تفاعلت فیھا العوامل 
رة ندرة المیاه سواء بالمیاه الطبیعیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، فغالبیة الدول العربیة تعاني من ظاھ

الجوفیة أو األنھار، كما أن نوعیة الزراعة واإلنتاج الزراعي من أسباب تفاقم أزمة الغذاء، حیث مازال العدید من 
الدول العربیة یعتمد على الطرق البدائیة في اإلنتاج الزراعي، فضال عن انتشار األوبئة واألمراض المشتركة بین 

فالزراعة العربیة لم تحقق الزیادة المستھدفة في اإلنتاج لمقابلة لتي أصبحت تھدد سالمة الغذاء، اإلنسان والحیوان ا
الطلب على األغذیة، واتسعت الفجوة الغذائیة وأصبحت الدول العربیة تستورد حوالي نصف احتیاجاتھا من السلع 
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ارھا السلبیة، فاالعتماد على استیراد األغذیة یؤدي الغذائیة الرئیسیة، مما جعلھا في مصاف التبعیة الغذائیة التي لھا آث
إلى زیادة قیمة الواردات الغذائیة للدول العربیة وینمي العجز في میزان المدفوعات ویقلل من النقد األجنبي، إضافة 

من ثم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة بصورة مستمرة بما یتجاوز إمكانات األسر ذات الدخل المحدود والمنخفض و
حدوث اضطرابات اجتماعیة، یتضافر ذلك مع ضعف حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعیة بین الدول 
العربیة، واعتمادھا على دول أجنبیة الستیراد محاصیلھا الغذائیة وعدم توافر اإلرادة السیاسیة لتحقیق التكامل العربي 

  ).2020مركز المستقبل للدراسات اإلستراتیجیة، (الزراعي 

ویجب السعي الدؤوب لضمان أمن غذائي عربي مستدیم قوامھ األساسي القطاع الزراعي باعتباره مدخال 
حیویا حیث یساھم بقدر كبیر في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول، فالسودان بما تملكھ من أراضي زراعیة كفیل 

العربي في توفیر فرص العمل، ورغم التحدیات التي  بحل مشكلة األمن الغذاء العربي، كما یساھم القطاع الزراعي
تواجھ األمن الغذائي العربي فإن البیانات تشیر إلى تمتع الدول العربیة بمقومات بناء أمن غذائي قوي، حیث تتوافر 
األراضي الزراعیة الشاسعة غیر المستغلة والصالحة للزراعة، كما تتوافر الموارد المائیة، والثروة السمكیة، 

المراعي والغابات، والظروف المناخیة المناسبة للزراعة، واألیدي العاملة الماھرة، ویالحظ تأثر قطاع الزراعة و
بشكل كبیر بسبب جائحة كورونا، وأصبح األمن الغذائي للمجتمعات العربیة یواجھ تداعیات اإلغالق لمختلف 

فقد أغلقت الدول حدودھا جارة الداخلیة والخارجیة، التالقطاعات االقتصادیة وتعثر االستیراد والتصدیر، واھتزاز 
وأوقفت بلدان عدیدة تصدیر المواد األساسیة مثل موانیھا، وتم فرض قیود على تصدیر السلع الغذائیة األساسیة، و

  .القمح والبطاطس والخضر وغیرھا

كورونا اتسمت أن االستثمارات في قطاع الزراعة بالوطن العربي قبل جائحة ) 2020(ویبین الطالب 
بالتفاوت من بلد آلخر، كما أنھا متدنیة مقارنة بحجم االستثمارات المقدمة للقطاعات األخرى، ویعزي ذلك  إلى تدني 
العائد منھا، وعدم قدرتھا على تحقیق المنافسة الخارجیة، والیوم في ظل الجائحة ومع عدم قدرة اإلنتاج الغذائي في 

وة الغذائیة لتوفیر غذاء كاف لعموم السكان، إضافة إلى البعد االجتماعي الذي یتسم البالد العربیة على تقلیص الفج
بالفقر والجوع وعدم القدرة على توفیر المستلزمات الضروریة من المواد الغذائیة في ظل اإلغالق والحجر على 

كان من المواد الغذائیة في األفراد الذي تسبب بھ ھذا الفیروس، واالعتماد على العالم الخارجي في سد حاجات الس
  .ھذه األزمة المستجدة، یستوجب مناقشة ھذه التحدیات ووضع حلول لھا

للتصدي للفقر  الحمایة االجتماعیة ویقوم برنامج األغذیة العالمي في بعض الدول العربیة بتعزیز برامج
النظم الصحیة  والتوزیع واالستھالك، ودعمودعم اإلنتاج الغذائي والتجارة  وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة،

من خالل تحسین سالسل اإلمداد، حیث تسبب وباء كورونا المستجد في تعطیل أنماط الحیاة بھا ووقوع  الوطنیة
خسائر فادحة في األرواح فضال عن خسائر األنشطة االقتصادیة، ویمثل تھدیدا لألشخاص الذین یعانون من انعدام 

برنامج األغذیة (التغذیة وتأثیر النزاعات والكوارث في بعض الدول مثل الیمن وسوریا  األمن الغذائي وسوء
، وانعدام األمن الغذائي مشكلة حادة بالوطن العربي حتى قبل تفشي فیروس كورونا المستجد حیث )2020العالمي، 

، ومع التأثیر )الصومال( یوجد مجتمعات عربیة لیس لدیھم طعام كافٍ ومن بینھم أفراد یتحملون الجوع الشدید
الیمن (االقتصادي للجائحة ستزید المشكلة خاصة في المناطق الریفیة والصحراویة النائیة ومناطق الصراع 

، وسترتفع أعداد الفقراء والمھاجرین والعمالة غیر الرسمیة الذین یعانون من سوء التغذیة ویصبحون أكثر )وسوریا
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ب النظر في إعادة ھیكلة أنظمة الغذاء مع استقرار سیاسي ومالي لحمایة عرضة لإلصابة بالفیروس، وھذا یتطل
مجتمعاتنا من تردي األوضاع الصحیة، إضافة إلى تأسیس آلیات حمایة اجتماعیة لحمایة األفراد األكثر ضعفا 

  ).2020البیان، (

بیة علي األمن الغذائي وعلى سبیل المثال تشیر الدراسات المتعلقة بآثار جائحة كورونا في بعض الدول العر
إلى أن انتشار الفیروس بمصر أثر على النمو االقتصادي وحركة األسواق المالیة والقطاعات الزراعیة والنظم 
الغذائیة، وعلى مستویات الفقر واألمن الغذائي مما انعكس سلبا على تحقیق أھداف إستراتیجیة التنمیة المستدامة 

من المصریین یعیشون % 32قضاء على الجوع وتحقیق األمن الغذائي، ومع وجود المتعلقة بمكافحة الفقر وال 2030
مصر على األسواق العالمیة لتلبیة ، واعتماد )2019الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (تحت خط الفقر 

) كازاخستانأوكرانیا وروسیا و(من احتیاجاتھا الغذائیة، ومع تقید بعض الدول المصدرة للغذاء % 45حوالي 
صادرتھا تحسبا لنقص اإلمدادات فى أسواقھا المحلیة أدى ذلك  لنقص المعروض وارتفاع أسعار السلع الغذائیة 
األساسیة، كما شھدت مصر تباطؤا فى تحویالت العاملین بالخارج، مما أدى إلى تباطؤ النمو االقتصادي وانعكس 

الستثمارات األجنبیة، وعندما لجأت الحكومة إلى تشدید ذلك على معدالت اإلنتاج ومستویات التوظیف وقلة ا
إجراءاتھا االحترازیة لزیادة أعداد اإلصابات ظھرت تحدیات لوجیستیة واضطرابات فى سالسل اإلمداد الغذائي، 
وعرقلة لقدرات المنتجین على وصول منتجاتھم إلى المستھلكین، باإلضافة إلى تضرر العاملین بالقطاع غیر 

جراء تدني أجورھم للعمل غیر المنتظم مما یتسبب فى خفض قدراتھم الشرائیة وقلة حصولھم على  الرسمي من
أن جمیع قطاعات ) 2020(، بینما بینت جمال )2020أبو حطب، (أغذیة كافیة ومتوازنة تلبى احتیاجاتھم الغذائیة 

حة الراھنة، وأكدت أن أزمة كورونا وزارة الزراعة تعمل بكامل طاقتھا على توفیر الغذاء للمواطنین خالل الجائ
  %). 15: 10(أثرت على صادرات الزراعة المصریة بنحو ضعیف نسبیا 

ورغم حدة أزمة الوباء وتأثیرھا الشدید على األمن الغذائي، إال أن المملكة العربیة السعودیة تبنت منظومة 
واجھ أي خلل في سالسل اإلمداد أو نقص تكاملیة أسھمت في كفایة وتحقیق وفرة في المخزون االستراتیجي ولم ت

المخزون خالل أزمة فیروس كورونا، فاستغالل المیزات النسبیة لكل منطقة من مناطق المملكة مناخیا ووفرة المیاه 
، كما )2020األوسط، الشرق (ودعم التقنیات الزراعیة أسھمت في تحقیق القطاع الزراعي معدالت إنتاج عالیة 

، %80تعزیز األمن الغذائي خالل األزمة برغم اعتمادھا على االستیراد بنسب تزید عن  نجحت دول الخلیج في
فالكویت وفرت مخزون غذائي استراتیجي غطى احتیاجات البلد لمدة ستة أشھر، إضافة إلى تحویل الطیران لوسیلة 

در االستیراد حتى ال تواجھ مشاكل لنقل للمواد الغذائیة لتغطیة النقص بالفترة األولى للجائحة، وتعمل على تنویع مصا
مستقبلیة، وال یختلف الحال في دولة اإلمارات كثیرا حیث وضعت خطط لتحفیز التصنیع الوطني، ومشاریع األمن 

  ).2020العالم العربي، (الغذائي، واالستثمار الخارجي بالمشاریع الغذائیة، ودعم المخزون الغذائي 

على بذل الحكومات قصارى جھدھا إلبقاء طرق ) 2020(م المتحدة باألم إدارة التواصل العالميوأكدت 
التجارة مفتوحة وسالسل التورید على قید الحیاة مع إعطاء األولویة ألھداف الصحة العامة، وبینت أھمیة التعاون 

راتیجیة محددة الدولي وترتیبات التورید للحفاظ على سیولة أسواق المواد الغذائیة العالمیة، حیث تستھدف اإلدارة إست
ویواجھون ظروف قاسیة بسبب ) الصومال والیمن(خالل جائحة كورونا للبلدان التي تواجھ بالفعل أزمات غذائیة 

فترات الجفاف الممتدة وفشل الحصاد المتعاقب لمحاصیلھم وقلة مراعیھم، وبینت أن بعض المجتمعات في المناطق 
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ف الموسمیة في الزراعة أو صید األسماك أو الرعي، وإذا مرضوا أو الریفیة تعتمد على اإلنتاج الزراعي أو الوظائ
 .أعاقتھم القیود المفروضة على الحركة أو النشاط فسوف ال یجدون سبل للعیش

وعموما ھناك تداعیات لوباء كورونا تنتشر بالدول العربیة مثل صعوبة وصول المواد الغذائیة إلى أسواق 
اإلغالق، وانخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة على قدرة الدول العربیة المنتجة البیع بالجملة والتجزئة نتیجة 

للنفط في تأمین احتیاجاتھا االستھالكیة بالكفاءة المطلوبة، وانخفاض المخزون االستراتیجي لبعض الدول نتیجة 
ض دخول ذوي الدخل الیومي للسحب الزائد دون تعویض، وزیادة الفقر نتیجة الزیادة المتوقعة في البطالة وانخفا

، وتشیر البیانات إلى وجود ثمانیة ملیون )2020حمور،  الجمیلي وأبو(المحدود في الریف والحضر على حد سواء 
سوري یعانون انعدام األمن الغذائي في ظل ظھور فیروس كورونا، وھم یعیشون في مخیمات مكتظة یمكن أن 

ومن ثم فعلي الدول العربیة مكافحة سیاسات ، )2020روسیا الیوم، ( تتسبب في عواقب وخیمة جراء انتشار كورونا
الحمایة التي قد تتخذھا الدول المصدرة للسلع الزراعیة، واالستمرار فى المراقبة الدقیقة لمستویات أسعار المواد 

احل سالسل اإلمداد الغذائیة، وتشدید إجراءات الرقابة على أسواق السلع الغذائیة، ومكافحة عملیات المضاربة فى مر
الغذائي، إلى جانب متابعة جودة المنتجات الغذائیة وسالمتھا، وتدعیم المزارعین والمنشآت اإلنتاجیة الزراعیة 
والغذائیة وشبكات األمان االجتماعي وتقدیم الخدمات الطبیة المجانیة للفئات األكثر احتیاجا مما قد یساعد فى تطویق 

 ).2020أبو حطب، (على األمن الغذائي  تفشى المرض والحد من أضراره

  الفروض البحثیة 

من خالل اإلطار النظري السابق واالستعراض المرجعي وتحقیقا ألھداف الدراسة تم صیاغة الفروض 
  :البحثیة التالیة

توافر الغذاء، وإمكانات الحصول على الغذاء، (توجد عالقة إیجابیة بین متغیرات األمن الغذائي ومحاوره  .1
من جھة وبین كل من نسبة المشاركة في القوي ) ومحور االستفادة من الغذاء، ومحور استقرار واستدامة الغذاء

العاملة، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة، وإجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي، 
ومساحة المراعي، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة،  والمساحة الصالحة للزراعة، والمساحة الزراعیة المستغلة،

  .ووسائل التواصل االجتماعي من جھة أخرى
توافر الغذاء، وإمكانات الحصول على الغذاء، ومحور (توجد عالقة سلبیة بین متغیرات األمن الغذائي ومحاوره  .2

إجمالي السكان، وإجمالي السكان  من جھة وبین كل من) االستفادة من الغذاء، ومحور استقرار واستدامة الغذاء
الریفیین، ومعدل الموالید، ومعدل الخصوبة، نسبة السكان تحت خط الفقر، ونسبة األمیة، ونسبة إجمالي اإلعالة 

  .من جھة أخرى
توجد عالقة إیجابیة بین جائحة كورونا من جھة وبین كل من إجمالي السكان، وإجمالي السكان الریفیین، ومعدل  .3

  .ومعدل الخصوبة، نسبة السكان تحت خط الفقر، ونسبة األمیة، ونسبة إجمالي اإلعالة من جھة أخرىالموالید، 
توجد عالقة سلبیة بین جائحة كورونا من جھة وبین كل من نسبة المشاركة في القوي العاملة، ونسبة العمالة  .4

لي الزراعي، والمساحة الصالحة الزراعیة في القوي العاملة، وإجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج المح
للزراعة، والمساحة الزراعیة المستغلة، ومساحة المراعي، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة، ووسائل التواصل 

 .االجتماعي من جھة أخرى



 أشرف رجب الغنام                                                  2020دیسمبر ،): 12( 11المجلد  االجتماعیةمجلة االقتصاد الزراعي والعلوم 

9 

 .توجد عالقة سلبیة بین جائحة كورونا وبین األمن الغذائي ومحاوره .5
جمالي السكان، وإجمالي السكان الریفیین، ومعدل الموالید، ومعدل توجد تأثیرات إیجابیة مباشرة وغیر مباشرة إل .6

 .الخصوبة، نسبة السكان تحت خط الفقر، ونسبة األمیة، ونسبة إجمالي اإلعالة على جائحة كورونا
توجد تأثیرات سلبیة مباشرة وغیر مباشرة لنسبة المشاركة في القوي العاملة، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي  .7

ملة، وإجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي، والمساحة الصالحة للزراعة، والمساحة العا
الزراعیة المستغلة، ومساحة المراعي، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة، ووسائل التواصل االجتماعي، ومكون 

 .األمن الغذائي على جائحة كورونا

ً تم صیاغتھم ووضعھم فى الصورة الصفریةولكي یمكن اختبار ھذه الفروض الس  .بعة النظریة إحصائیا

  الطریقة البحثیة

تم اختیار نمط الدراسات الوصفیة، والتي تھدف إلي معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات  :نوع الدراسة ومنھجھا
والوقوف علي أسبابھا وتفسیرھا واستخالص داللتھا، ویتم ذلك ) األمن الغذائي(والخصائص عن الظاھرة المدروسة 

سة، واستخدم المنھج الوصفي ألنھ الذي تجري فیھ الظاھرة المدرو) انتشار وباء كورونا(في سیاق الواقع االجتماعي 
یتضمن محاولة منظمة للتحلیل الوصفي الكامل والدقیق لتفسیر الوضع الراھن لكافة جوانب الظاھرة المدروسة، 

  .ویتیح دراسة مختلف العوامل التي تؤثر علي تعزیز األمن الغذائي وعالقتھا بجائحة كورونا

الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة  :متعددة ھيسة من مصادر الحصول على بیانات الدراتم : مصادر البیانات
، )2019(  World Bank، البنك الدولي)2018(، تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي )2019، 2018( العربیة

United Nations Population Division )b2019( ،United Nations Statistics Division 
)2019a( ، صندوق األمم المتحدة للسكانUNPF )2020( منظمة العمل الدولیة ،ILO )2019(، 

 The Human Developmentتقریر التنمیة البشریة ،)UNICEF  )2019(،FAO  )2019الیونیسیف
Report )2020(مؤشرات التنمیة العالمیة ، The World Development Indicators )2019.(  

األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، : دولة عربیة ھي) 22(تضمنت عینة الدراسة اثنان وعشرین  :عینة الدراسة
الجزائر، جزر القمر، جیبوتي، السعودیة، السودان، سوریا، الصومال، العراق، عمان، فلسطین، قطر، الكویت، 

  .لبنان، لیبیا، مصر، المغرب، موریتانیا، الیمن

أھداف الدراسة والختبار فروضھا تم اختیار عدد من المتغیرات من المصادر  لتحقیق :قیاس متغیرات الدراسة
سابقة الذكر األحدث والمستوفى بیاناتھا، وتضمنت متغیرین تابعین ھما األمن الغذائي ومحاوره وجائحة كورونا، 

، )واقتصادیة، وزراعیةاجتماعیة، دیموجرافیة، و(وعدد من المتغیرات المستقلة تم تقسیمھا في أربعة مجموعات 
  .وفیما یلي بیان بتعریف وطریقة قیاس كل متغیر من متغیرات الدراسة

  العوامل المستقلة ومتغیراتھا: أوال

مقدرا بالملیون نسمة ویعبر عن جمیع المقیمین في البلد أو : وتتضمن إجمالي السكان: العوامل الدیموجرافیة .1
مقدرا بالملیون نسمة، ویعبر عن السكان الذین : السكان الریفیینالمنطقة، ویحسب في منتصف العام، وإجمالي 

 معدل الموالیدیعیشون في المناطق الریفیة كما ھو محدد من قبل إحصاء كل دولة ویحسبفي منتصف العام، و
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من السكان ومقدرة في منتصف العام،  1000یشیر إلى عدد الموالید األحیاء التي تحدث خالل العام لكل الخام و
ھو متوسط عدد األطفال الذین تنجبھم المرأة في حیاتھا ویحسب بقسمة عدد الموالید خالل سنة : معدل الخصوبةو

 .1000عاما في نفس السنة مضروبا في  44:  15معینة على عدد النساء في سن الحمل بین 
للسكان الذین یعیشون على ھو النسبة المئویة : وتحتوي على نسبة السكان تحت خط الفقر: العوامل االجتماعیة .2

ھي النسبة المئویة للسكان الذین تبلغ : ، ونسبة األمیة2011أقل من دوالرین في الیوم باألسعار الدولیة لعام 
ھي نسبة السكان الذین تتراوح : عاما فأكثر وال یمكنھم القراءة والكتابة، ونسبة إجمالي اإلعالة 15أعمارھم 

عاما، ویعبر  65و  15عام إلى السكان الذین تتراوح أعمارھم بین  64ثر من عام وأك 14أعمارھم بین أقل من 
نسبة : ، وسائل التواصل االجتماعي)عام 64:  15(شخص في سن العمل  100عنھا بعدد المعالین لكل 

 100مستخدمو اإلنترنت في االتصاالت من إجمالي السكان مضافا إلیھ نسبة مستخدمي الھواتف المحمولة لكل 
  .شخص

ھو نسبة السكان المشاركین في كافة األنشطة : وتشمل نسبة المشاركة في القوي العاملة: العوامل االقتصادیة .3
عاما وأكثر إلى إجمالي السكان والذین یقومون بإنتاج السلع والخدمات خالل  15االقتصادیة الذین تبلغ أعمارھم 

ھو نسبة السكان المشاركین في كافة أنشطة قطاع  :فترة محددة، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة
عاما وأكثر ویشاركوا  15والذین تبلغ أعمارھم ) الزراعة والصید والمراعي والغابات وصید األسماك(الزراعة 

مجموع إجمالي القیمة المضافة : في أي نشاط إلنتاج سلع أو خدمات مقابل أجر أو ربح، وإجمالي الناتج المحلي
المنتجین المتواجدین في االقتصاد باإلضافة إلى أي ضرائب على المنتجات مطروحا منھا أي من قبل جمیع 

إجمالي : إعانات غیر مشمولة في قیمة المنتجات ومعبرا عنھ بالملیار دوالر، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي
  .ملیون دوالرالقیمة المضافة من قبل المنتجین المتواجدین في القطاع الزراعي ومعبرا عنھ بال

مقدرة باأللف ھكتار وتشمل كافة األراضي الصالحة : وتتضمن المساحة الصالحة للزراعة: العوامل الزراعیة .4
للزراعة التي حددتھا منظمة األغذیة والزراعة على أنھا أرض محاصیل دائمة أو مؤقتة والمروج المؤقتة 

البور مؤقتا واألراضي الواقعة تحت  للحصاد أو المراعي واألراضي الموجودة في حدائق واألراضي
مقدرة باأللف ھكتار وتمثل مساحة األرض : الشجیرات المزھرة وأشجار الفاكھة، والمساحة الزراعیة المستغلة

الزراعیة المزروعة بالمحاصیل الدائمة لفترات طویلة كما تشمل أراضي المحاصیل المؤقتة والمروج المؤقتة 
الحدائق واألراضي الواقعة تحت الشجیرات المزھرة وأشجار الفاكھة وال  للحصاد واألراضي الموجودة في

ھي األرض المستخدمة لمدة خمس : تشمل األراضي المزروعة باألشجار إلنتاج األخشاب، ومساحة المراعي
سنوات أو أكثر لألعالف الحیوانیة بما في ذلك المحاصیل الطبیعیة والمزروعة، وتشمل أراضي المروج 

ھي جملة  أعداد رؤوس : للحصاد أو المراعي ومقدرة باأللف ھكتار، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیةالمؤقتة 
  .الحیوانات المزرعیة وھي  األبقار والجاموس واألغنام والماعز والجمال مقدرة بالملیون رأس

مجموعات مع  بعد معرفة المدى لجمیع المتغیرات المستقلة كل على حدة وتم تقسیم كل متغیر إلى خمسة
" 1"، حیث أخذت مجموعة المتغیر ذات القیم الصغیرة أقل درجة 5، 4، 3، 2، 1إعطاء كل مجموعة درجات 

 ".5"وھكذا لبقیة المجموعات حتى مجموعة المتغیر الخامسة والتي بھا أكبر القیم أعطیت أكبر درجة 
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 العامالن التابعان ومتغیراتھا: ثانیا

  :ویضم كال من) التابع األول العامل(األمن الغذائي  - 1

وتشیر إلى مجموع متوسطات إنتاجیة : ویشتمل علي متوسطات اإلنتاج النباتي): توافر الغذاء(المحور األول   .أ 
ھكتار، /وتقدر بالطن) الحبوب، البطاطس، البقولیات، والزیتیة، والسكریة، والخضر(المحاصیل الرئیسیة 

إنتاجھ من اللحوم واللحوم البیضاء واأللبان والبیض والسمك مقدرا  مجموع ما یتم: إجمالي اإلنتاج الحیواني
تعبر عن واردات المواد الغذائیة كنسبة من واردات كافة  : باأللف طن، نسبة واردات الغذاء من إجمالي الواردات

تبغ والزیوت وھي الغذاء والحیوانات الحیة والمشروبات وال SITC السلع وتضم المواد الغذائیة والسلع في أقسام
  .الحیوانیة والنباتیة والدھون والبذور الزیتیة والمكسرات وتقدر كنسبة مئویة من إجمالي الواردات

ھو مقدار التغیر ) CPI(ویحتوي على مؤشر أسعار المستھلك ): إمكانات الحصول على الغذاء(المحور الثاني   .ب 
ویعتبر المؤشر  والنقل والملبس الغذاء االستھالكیة والتي تشمل البضائع الشھري ألسعار سلة محددة من

یعبر عن : أو معدل التغیر في األسعار في بلد معین، ونصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للتضخم الرئیسي
لفرد من إجمالي الناتج المحلي في فترة معینة مقسوما على إجمالي عدد السكان في نفس الفترة ومقدرا نصیب ا

یشیر إلى مجموع صافي المساعدات اإلنمائیة والمنح : باأللف دوالر، والمنح والمساعدات المقدمة للدول العربیة
  .نیة محددةالمقدمة لكل دولة من الدول العربیة بالملیون دوالر خالل فترة زم

یشیر إلى نسبة األفراد الذین : ویشمل نسبة انتشار قصور التغذیة): محور االستفادة من الغذاء(المحور الثالث   .ج 
إلى إجمالي السكان، ونسبة  والمكونات الغذائیة المواد یستھلكون استھالك غیر كافي أو زائد أو غیر متوازن من

یعبر عن نسبة عدد النساء الالتي یعانین من فقر الدم في فترة : المعاناة من فقر الدم للنساء في سن اإلنجاب
ھو عدد الوفیات لكل ألف والدة :اإلنجاب إلى نسبة إجمالي النساء في نفس الفترة، ومعدل وفیات األطفال الرضع

دون عمر السنة األولي من  وفیات األطفال ال دون عمر السنة األولي من العمر ویحسب بقسمة عددحیة لألطف
ھو : ، ومعدل وفیات األطفال دون سن الخامسة1000الل العام مضروبا في العمر على عدد الموالید األحیاء خ

دون سن الخامسة على عدد  وفیات األطفال احتمالیة وفاة األطفال بین الوالدة وسن الخامسة ویحسب بقسمة عدد
  .1000الموالید األحیاء خالل العام مضروبا في 

ھو حجم المخزون من : ویتضمن حجم المخزون من الحبوب): محور استقرار واستدامة الغذاء(المحور الرابع   .د 
ھو دمج عناصر اإلنتاج : الحبوب في الدولة في عام ما ویقدر بالملیون طن، وإجمالي االستثمار الزراعي

وتشغیلھا بقصد إنتاج مواد زراعیة لسد حاجات المستھلكین وللحصول على أفضل النتائج  الزراعة المتوافرة في
ثمارات الزراعیة للدولة في عام معین بالملیون دوالر، وقیمة الواردات والصادرات الممكنة ویقدر إجمالي االست

تشیر إلى مجموع قیمة الواردات البینیة الزراعیة العربیة مضاف إلیھا قیمة الصادرات البینیة : البینیة العربیة
  .الزراعیة العربیة لكل دولة في عام معین  ومقدرة بالملیون دوالر

  على  توافر الغذاء، إمكانات الحصول(یشیر إلي مجموع متغیرات األربعة محاور السابقة : مكون األمن الغذائي  .ھـ
متغیر، وتم ) 13(البالغ عددھا ثالثة عشر ) الغذاء، محور االستفادة من الغذاء، محور استقرار واستدامة الغذاء

تم تقسیم كل متغیر إلى خمسة مجموعات مع حساب المدى لجمیع متغیرات المحاور السابقة كل على حدة و
" 1"، حیث أخذت مجموعة المتغیر ذات القیم الصغیرة أقل درجة 5، 4، 3، 2، 1إعطاء كل مجموعة درجات 

، وبناءا "5"وھكذا لبقیة المجموعات حتى مجموعة المتغیر الخامسة والتي بھا أكبر القیم أعطیت أكبر درجة 
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درجة، والمحور الثاني  15:  3درجات تراوحت بین ) توافر الغذاء(ر األول علیھ أخذ مجموع متغیرات المحو
درجة، بینما تراوحت درجات المحور الثالث  15:  3تراوحت درجاتھ بین ) إمكانات الحصول على الغذاء(
محور استقرار واستدامة (درجة، ومجموع متغیرات المحور الرابع  20:  4بین ) محور االستفادة من الغذاء(

 65:  13درجة، ومكون األمن الغذائي درجاتھ تراوحت بین  15:  3أخذت درجات تراوحت بین ) الغذاء
 .درجة

  )العامل التابع الثاني(جائحة كورونا . 2

بكل دول عربیة منذ ظھور  19تشیر إلى مجموع إصابات األشخاص بفیروس كوفید : إصابات جائحة كورونا  .أ 
  .وقبل بدایة الموجة الثانیة 2020وحتى نھایة نوفمبر  2020یر أول إصابة بالدول العربیة في فبرا

بكل دول عربیة منذ   19تشیر إلى مجموع وفیات األشخاص بسبب فیروس كوفید  :وفیات جائحة كورونا  .ب 
  .وقبل بدایة الموجة الثانیة 2020وحتى نھایة نوفمبر  2020ظھور أول حالة وفاة بالدول العربیة في فبرایر 

وتم حساب المدى لمتغیري اإلصابة والوفاة كل على حدة وتم تقسیم كل متغیر إلى خمسة مجموعات مع 
" 1"، حیث أخذت مجموعة المتغیر ذات القیم الصغیرة أقل درجة 5، 4، 3، 2، 1إعطاء كل مجموعة درجات 

، وبناءا علیھ "5"أكبر درجة  وھكذا لبقیة المجموعات حتى مجموعة المتغیر الخامسة والتي بھا أكبر القیم أعطیت
مركب عنھ بدرجات وھذا تم التعبیر  10:  2أخذ مجموع المتغیرین بعد جمعھما، وتراوحت درجات المتغیر بین 

  جائحة كورونا

، كما )المدى، والمتوسط الحسابي(تم استخدام بعض األسالیب اإلحصائیة الوصفیة : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
للتعرف علي العالقات االرتباطیة بین المتغیرات   Spearmanمعامل االرتباط البسیط لسبیرماناستخدم اختبار 

لمعرفة التأثیر الكلي والمباشر وغیر  Path Analysisالتابعة والمستقلة، باإلضافة إلى استخدام التحلیل المساري 
  ). جائحة كورونا(والمتغیر التابع ) ياألمن الغذائ(المباشر لكافة المتغیرات المستقلة على المتغیر المرحلي 

 النتائج والمناقشات

  النتائج الوصفیة: أوال

  :كافة المتغیرات المستقلة والتابعةالنتائج الوصفیة للتحقیق الھدف األول من الدراسة، فیما یلي 

، 2020ملیون نسمة في منتصف عام  436.381یبلغ إجمالي السكان بالدول العربیة  :الخصائص الدیموجرافیة
، كما یبلغ )ألف نسمة 107(، بینما جزر القمر أقل دولة )ملیون نسمة 102.334(ومصر أعلي دولة في عدد السكان 

، )ملیون نسمة 181.129(ملیون نسمة، ومصر أعلي دولة في عدد السكان الریفیین  436.4عدد السكان الریفیین 
لكل ألف من السكان، ویصل أقصاه في  22، ویبلغ متوسط معدل الموالید )ألف نسمة 17(بینما قطر أقل دولة 

في كل من اإلمارات وقطر، وأقصي معدل ) من السكان 10/1000(وأدناه ) من السكان 42/1000(الصومال 
مارات، بینما یبلغ متوسط معدل خصوبة النساء العام في اإل) 1.4(في الصومال، وأقل معدل ) 6.1(لخصوبة النساء 
  .امرأة/3بالدول العربیة 
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من إجمالي السكان، أعلى % 24.5یبلغ متوسط نسبة السكان تحت خط الفقر بالدول العربیة  :المؤشرات االجتماعیة
عام  15سكان فوق في قطر واإلمارات، وبلغت نسبة األمیة لل%) 0.4(في الصومال وأقل نسبة %) 80(نسبة للفقر 

في األردن، وتبلغ نسبة اإلعالة الكلیة %) 2.1(في الصومال، وأقلھا %) 62.2(، أعالھا %)21(بالدول العربیة 
في اإلمارات وقطر، كما یبلغ %) 18(في الصومال، وأدناھا %) 98(ویبلغ أقصاھا ) من إجمالي السكان% 54.6(

في الصومال، % 2قلھا أفي الكویت، و% 100لسكان، وتبلغ من إجمالي ا% 57متوسط نسبة مستخدمي اإلنترنت 
 208/100(من السكان، ویبلغ أقصاه في اإلمارات  104/100ومتوسط مستخدمي الھاتف المحمول بالدول العربیة 

  ).من السكان 41/100(، وأدناه في جیبوتي )من السكان

وتصل أعالھا % 54ملة بالدول العربیة یبلغ متوسط نسبة المشاركة في القوي العا :المؤشرات االقتصادیة
%) 21.9(في األردن، وأكثر من خمس السكان یعملون في الزراعة %) 39.3(في قطر، وأدناھا %) 86.9(

 291.6في البحرین، ویبلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي %) 1(في الصومال، وأقل نسبة %) 72.4(وأعلى نسبة 
في جیبوتي، كما یبلغ ) ملیار دوالر 1.6(في السعودیة وأدناه ) ملیار دوالر 1651(ملیار دوالر حیث یبلغ أعاله 

في السودان ) ملیون دوالر 32188(ملیون دوالر ویبلغ أعاله  6563متوسط الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي 
  .في جیبوتي) ملیون دوالر 71.6(وأدناه 

ملیار ھكتار، ویبلغ أقصاھا  217.8ة بالدول العربیة تبلغ إجمالي المساحة الصالحة للزراع: الخصائص الزراعیة
 100.7ألف ھكتار في جیبوتي، بینما تبلغ المساحة الزراعیة المستغلة  2ملیون ھكتار في السودان، وأقلھا  773.5

فقط من المساحة الصالحة للزراعة، وتبلغ أكبر مساحة % 13ملیون ھكتار، بمعني أن كل الدول العربیة تستغل 
في جیبوتي، وبلغ إجمالي مساحة ) ألف ھكتار 1.4(ملیون ھكتار في السودان وأصغرھا  28.7زراعیا  مستغلة

، )ألف ھكتار 0.1(في السعودیة وأصغرھا بالبحرین ) ملیون ھكتار 170(ملیون ھكتار أكبرھا  382.2المراعي 
في السودان، ) ملیون رأس 109.4(ملیون رأس، وأكبر عدد منھا  457.8ویبلغ جملة أعداد رؤؤس الحیوانات 

  .في البحرین) ملیون رأس 0.1(وأقلھا 

ھكتار، /طن 27.4متوسط إنتاجیة المحاصیل بالدول العربیة یبلغ  ):توافر الغذاء(المحور األول لألمن الغذائي 
 2.8(في سوریا النتشار زراعة الخضروات والفاكھة بھا وكثرة إنتاجھما، وأقلھا ) ھكتار/طن 73.7(أعالھا 

یشمل اللحوم ولحوم الدواجن واللبن (ملیون طن  54.8في موریتانیا، ویبلغ إجمالي اإلنتاج الحیواني ) ھكتار/طن
في جیبوتي، ویبلغ إجمالي ) ألف طن 28.9(في مصر، وأقلھا ) ملیون طن 9.4(، وأكبر إنتاجیة )ض واألسماكوالبی

 116.5(في السعودیة، وأقلھا ) ملیار دوالر 4.28(ملیار دوالر، أكبر ھذه الواردات  107.4الواردات الغذائیة 
  . في جزر القمر) ملیون دوالر

متوسط الرقم القیاسي لألسعار الغذاء للمستھلك بالدول  ):انات الحصول على الغذاءإمك(المحور الثاني لألمن الغذائي 
في العراق، وبلغ متوسط نصیب الفرد من إجمالي الدخل ) 98(في سوریا، وأدناه ) 941(، أعاله 203العربیة بلغ 

في الصومال، وبلغ ) ألف دوالر 0.4(في قطر وأدناه ) ألف دوالر 126.6(ألف دوالر، وبلغ أعاله  25.1القومي 
تم تقدیمھا ) ملیار دوالر 19.8(ملیار دوالر، أكثرھا  62.9إجمالي المساعدات اإلنمائیة والمنح المقدمة للدول العربیة 

  . قدمت لجزر القمر) ملیون دوالر 139(لسوریا وأقلھا 
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 ور التغذیة بین إجمالي السكانمتوسط نسبة انتشار قص ):محور االستفادة من الغذاء(المحور الثالث لألمن الغذائي 
عدد في قطر، ومتوسط نسبة %) 2.1(في العراق، وأقل نسبة %) 27.7(، وأعلي نسبة %11.2بالدول العربیة یبلغ 

في %) 23.8(في الیمن وأقلھن %) 69.6(، أكثرھن %35.1النساء الالتي یعانین من فقر الدم في سن اإلنجاب یبلغ 
في الصومال، ) طفل 77(ألف طفل، وأعاله /طفل 23طفال الرضع األقل من سنة الكویت، ویبلغ متوسط وفیات األ

 31سنوات  5في كل من السعودیة والبحرین وقطر، كما یبلغ متوسط وفیات األطفال أقل من ) طفل 6(وأقلھ 
  .بنانفي كل من السعودیة والبحرین وقطر، ول) أطفال 7(في الصومال، وأقلھ ) طفل 122(ألف طفل، وأعاله /طفل

یبلغ حجم المخزون من الحبوب في الدول العربیة  ):محور استقرار واستدامة الغذاء(المحور الرابع لألمن الغذائي 
ألف طن في كل من  80في السعودیة وأقلھ ال یزید عن ) ملیون طن 17.2(ملیون طن، واألكبر حجما منھ  72.3

ملیار  2.1(ملیار دوالر، أقصاھا  4.8الزراعیة حوالي جیبوتي وجزر القمر والصومال، ویبلغ حجم االستثمارات 
في جیبوتي وجزر القمر، وبلغت إجمالي الواردات والصادرات ) ملیون دوالر 0.6(في السودان وأقلھا ) دوالر

في ) ملیون دوالر 22(في السعودیة وأقلھا ) ملیار دوالر 7.6(ملیار دوالر، أكثرھا  34.5البینیة الزراعیة أكثر من 
  . ر القمرجز

ألف متوفى،  49.2ملیون فرد،  2.832بلغت إجمالي إصابات ووفیات كورونا في الدول العربیة  :جائحة كورونا
في جزر ) وفیات 7مصاب،  600(في العراق وأقلھا ) ألف متوفى 12.5ألف مصاب،  568(علي الترتیب، أكثرھا 

، وأعلى )ألف 179( واإلمارات) ألف 359(سعودیة وال) ألف 384(القمر، ومن أعلي الدول في اإلصابات المغرب 
  ). 5989(والسعودیة ) 6370(والمغرب ) 6813(وفیات في مصر 

  النتائج التحلیلیة: ثانیا

  نتائج العالقات االرتباطیة .1

التعرف على العالقات االرتباطیة بین متغیرات العوامل لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة وھو 
وجائحة كورونا الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة للدول العربیة واألمن الغذائي ومحاوره األربعة 

  .تم استخدام اختبار معامل االرتباط البسیط لسبیرمان لبیان ذلك

أوضحت النتائج : بالدول العربیة ائي والمتغیرات المستقلة المدروسةالعالقات االرتباطیة بین مكون األمن الغذ
إجمالي السكان : وجود عالقة معنویة سالبة بین مكون األمن الغذائي وكل من المتغیرات المستقلة التالیة) 1(بجدول 

 r(، ومعدل الخصوبة )r = -0.39(، ومعدل الموالید )r  = -0.44(، وإجمالي السكان )r = -0.55 ،p<.01(الریفیین 
- = r(، ونسبة إجمالي اإلعالة )r = -0.39(، ونسبة األمیة )r = -0.50(، ونسبة السكان تحت خط الفقر )0.40- =

، بینما توجد عالقة معنویة موجبة بین مكون األمن الغذائي وكل من وسائل 0.05عند مستوى معنویة ) 0.46
، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي )r =0.39(لمشاركة في القوي العاملة ، ونسبة ا)r =0.47(التواصل االجتماعي 

، والمساحة )r =0.40(، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي )r =0.51(، وإجمالي الناتج المحلي )r =0.42(العاملة 
داد الثروة ، وإجمالي أع0.05عند مستوى معنویة ) r  =0.40(، ومساحة المراعي )r =0.39(الصالحة للزراعة 

  ).r  =0.60 ،p<.01(الحیوانیة 
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أوضحت النتائج : والمتغیرات المستقلة المدروسة) المحور األول(العالقات االرتباطیة بین محور توافر الغذاء 
، وإجمالي السكان الریفیین )r = -0.69(وجود عالقة معنویة سالبة بین محور توافر الغذاء وكل من إجمالي السكان 

)r = -0.55( ، ونسبة األمیة)r = -0.57( ومعدل الخصوبة 0.01عند مستوى معنویة ،)r = -0.46( ونسبة السكان ،
، بینما توجد عالقة 0.05عند مستوى معنویة ) r = -0.40(، ونسبة إجمالي اإلعالة )r = -0.41(تحت خط الفقر 

، ونسبة المشاركة في القوي )r =0.44(معنویة موجبة بین محور توافر الغذاء وكل من وسائل التواصل االجتماعي 
، ومساحة )r  =0.48(، والمساحة الصالحة للزراعة )r  =0.52(، وإجمالي الناتج المحلي )r =0.41(العاملة 

، وإجمالي )r =0.54(، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة 0.05عند مستوى معنویة ) r  =0.39(المراعي 
 r(، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة )r  =0.60(، والمساحة الزراعیة المستغلة )r  =0.62(الناتج المحلي الزراعي 

) توافر الغذاء(، وتشابھت لحد كبیر العالقات االرتباطیة بین المحور األول 0.01عند مستوى معنویة ) 0.59= 
، واختلفت مع نسبة واردات الغذاء من )العنصر الثاني(، وإجمالي اإلنتاج الحیواني )العنصر األول(واإلنتاج النباتي 

، حیث بینت النتائج وجود عالقة معنویة موجبة بینھ وبین كل من معدل الموالید )العنصر الثالث(إجمالي الواردات 
)r =0.65( ومعدل الخصوبة ،)r =0.53( ونسبة السكان تحت خط الفقر ،)r =0.55( ونسبة إجمالي اإلعالة ،)r 
، كما تبین وجود عالقة معنویة سالبة بین نسبة واردات الغذاء وكل من نسبة 0.01ویة عند مستوي معن) 0.56=

عند مستوي ) r = -0.48(، ونسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة )r = -0.49(المشاركة في القوي العاملة 
  ).1جدول ( 0.05معنویة 

: والمتغیرات المستقلة المدروسة) لمحور الثانيا(العالقات االرتباطیة بین محور إمكانات الحصول على الغذاء 
وجود عالقة معنویة سالبة بین محور إمكانات الحصول على الغذاء وكل من المتغیرات ) 1(بینت النتائج بجدول 

 r(، ومعدل الخصوبة )r =-0.44(، ومعدل الموالید )r = -0.54 ،p<.01(إجمالي السكان الریفیین : المستقلة التالیة
عند مستوى معنویة ) r = -0.52(، ونسبة إجمالي اإلعالة )r =-0.47(ونسبة السكان تحت خط الفقر ، )0.43- =

 r(، بینما توجد عالقة معنویة موجبة بین محور إمكانات الحصول على الغذاء ووسائل التواصل االجتماعي 0.05
عند ) r =0.41(عیة في القوي العاملة ، ونسبة العمالة الزرا)r =0.49(، ونسبة المشاركة في القوي العاملة )0.45=

، وتباینت نتائج العالقات االرتباطیة بین إمكانات الحصول على الغذاء وعناصره، حیث 0.05مستوى معنویة 
 r(في عالقتھ المعنویة الموجبة بإجمالي السكان الریفیین ) الرقم القیاسي ألسعار السلع(اختلف العنصر األول 

=0.47 ،p<.05( المعنویة السالبة بالمساحة الزراعیة المستغلة ، وعالقتھ)r = -0.39 ،p<.05( بینما ظھرت بین ،
وعالقة )r =-0.49(عالقة معنویة سالبة مع نسبة األمیة ) نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي(العنصر الثاني 

عند مستوي ) r  =0.41( ، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة)r  =0.39(معنویة موجبة بإجمالي الناتج المحلي 
عن المحور الثاني )المنح والمساعدات المقدمة للدول العربیة(، واختلفت كذلك نتائج العنصر الثالث 0.05معنویة 

 r(، ومعدل الموالید )r =0.46(إجمالي السكان الریفیین : حیث أصبحت بعض المتغیرات موجبة المعنویة وھي
  .0.05عند مستوى معنویة ) r =0.40(، ونسبة إجمالي اإلعالة )r =0.47(، ونسبة السكان تحت خط الفقر )0.51=

أوضحت : والمتغیرات المستقلة المدروسة) المحور الثالث(العالقات االرتباطیة بین محور االستفادة من الغذاء 
، ومعدل )r =0.54(النتائج وجود عالقة معنویة موجبة بین محور االستفادة من الغذاء وكل من معدل الموالید 

، ونسبة إجمالي اإلعالة )r =0.55(، ونسبة األمیة )r =0.61(، ونسبة السكان تحت خط الفقر )r =0.57(الخصوبة 
)r =0.57( ونسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة ،)r =0.59 ( بینما توجد عالقة 0.01عند مستوى معنویة ،
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، وإجمالي أعداد )r = -0.55 ،p<.01(اء ووسائل التواصل االجتماعي معنویة سالبة بین محور االستفادة من الغذ
التشابھ الكبیر لنتائج العالقات االرتباطیة المعنویة بین ) 1(، كما یبین جدول )r =-0.43 ،p<.05(الثروة الحیوانیة 

ان، ونسبة معاناة النساء نسبة انتشار قصور التغذیة بین السك(وعناصره األربعة ) االستفادة من الغذاء(المحور الثالث 
من جھة وبین ) وفیات األطفال أقل من خمس سنواتووفیات األطفال الرضع، و من فقر الدم في سن اإلنجاب،

  .المتغیرات المستقلة المدروسة من جھة أخرى سواء اإلیجابیة أو السلبیة منھا

بینت : والمتغیرات المستقلة المدروسة) عالمحور الراب(العالقات االرتباطیة بین محور استقرار واستدامة الغذاء 
، r = -0.58(النتائج وجود عالقة معنویة سالبة بین محور استقرار واستدامة الغذاء وكل من إجمالي السكان 

p<.01( وإجمالي السكان الریفیین ،)r = -0.54 ،p<.01( ونسبة السكان تحت خط الفقر ،)r =-0.50 ،p<.05( ،
 r(وجبة بین محور استقرار واستدامة الغذاء وكل من وسائل التواصل االجتماعي بینما توجد عالقة معنویة م

=0.44 ،p<.05( وإجمالي الناتج المحلي ،)r =0.57 ،p<.01( وإجمالي الناتج المحلي الزراعي ،)r =0.50 ،
p<.05( والمساحة الصالحة للزراعة ،)r =0.49 ،p<.05( والمساحة الزراعیة المستغلة ،)r =0.45 ،p<.01( ،

، وتشابھت لحد كبیر )r =0.43 ،p<.05(، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة )r =0.39 ،p<.05(ومساحة المراعي 
حجم المخزون من الحبوب (وعناصره الثالثة ) المحور الرابع(العالقات االرتباطیة بین استقرار واستدامة الغذاء 

من جھة وبین ) قیمة الواردات والصادرات البینیة العربیةوإجمالي االستثمارات الزراعیة، و بالدول العربیة،
  ).1جدول (المتغیرات المستقلة المدروسة من جھة أخري وأن اختلفت في قوتھا ومعنویاتھا 

وجود أظھرت النتائج : بالدول العربیة والمتغیرات المستقلة المدروسةجائحة كورونا  العالقات االرتباطیة بین
إجمالي السكان : بالدول العربیة وكل من المتغیرات المستقلة التالیةكورونا جائحة عالقة معنویة موجبة بین مركب 

)r =0.49( ومعدل الموالید ،)r =0.41( ونسبة السكان تحت خط الفقر ،)r =0.42( ونسبة إجمالي اإلعالة ،)r 
جائحة ، بینما توجد عالقة سالبة بین 0.05مستوى معنویة  عند) r =0.41(، والمساحة الزراعیة المستغلة )0.41=

-= r(، ونسبة المشاركة في القوي العاملة )r = -0.42(وكل من وسائل التواصل االجتماعي بالدول العربیة كورونا 
، وإجمالي أعداد الثروة )r = -0.46(، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي )r = -0.51(، وإجمالي الناتج المحلي )0.41

جائحة ، وتشابھت لحد كبیر العالقات االرتباطیة بین مركب 0.05عند مستوى معنویة ) r =-0.42(الحیوانیة 
بالدول العربیة من جھة وبین المتغیرات المستقلة كورونا جائحة كورونا وعنصریھ عدد إصابات وعدد وفیات 

  ).1جدول (ي قیمتھا ومعنویاتھا أخري وأن اختلفت فالمدروسة من جھة 

أیضا ) 1(أوضحت النتائج بجدول : العالقات االرتباطیة بین جائحة كورونا واألمن الغذائي ومحاوره بالدول العربیة
، r = -0.66(وجود عالقة معنویة سالبة بین مركب جائحة كورونا بالدول العربیة وكل من مكون األمن الغذائي 

p<.01(ذاء ، ومحور توافر الغ)r = -0.47 ،p<.05( ومحور استقرار واستدامة الغذاء ،)r = -0.68 ،p<.01( ،
، وذلك )r =0.56 ،p<.01(بینما توجد عالقة معنویة موجبة بین مركب جائحة كورونا ومحور االستفادة من الغذاء 

ت األطفال الرضع ودون الحتوائھ على نسبة انتشار قصور التغذیة، ونسبة المعاناة من فقر الدم للنساء ومعدل وفیا
سن الخامسة، كما تبین عدم معنویة العالقة بین مركب جائحة كورونا ومحور إمكانات الحصول على الغذاء بالرغم 

  .من سلبیة اإلشارة
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  )، وجائحة كورونا وعناصرھااألمن الغذائي ومحاوره(العوامل التابعة متغیرات العالقات االرتباطیة بین ) 1(جدول 
  )الدیموجرافیة، االجتماعیة، االقتصادیة، الزراعیة(العوامل المستقلة متغیرات  و

العوامل التابعة 
األمن الغذائي مكون (

، ومركب )ومحاوره
  جائحة كورونا

  العوامل الزراعیة  العوامل االقتصادیة  العوامل االجتماعیة  العوامل الدیموجرافیة

إجمالي 
 السكان

بالملیون 
  نسمة

إجمالي 
السكان 
  الریفیین

بالملیون 
  نسمة

معدل 
  الموالید

معدل 
  الخصوبة

نسبة 
السكان 

تحت خط 
  الفقر

نسبة 
األمیة 

+)15 
  )عام

إجمالي %
ن م اإلعالة

: السكان
 إلى 15

  عام 65+

وسائل 
التواصل 
  االجتماعي

% 
المشاركة 
في القوي 
العاملة  

)+15: 
65(  

نسبة 
العمالة 

ة یالزراع
في 

القوي 
  العاملة

إجمالي 
الناتج 

لمحلي ا
ملیار (

$(  

إجمالي 
الناتج 
المحلي 
الزراعي 

ملیون (
$(  

المساحة 
الصالحة 
  للزراعة

ألف (
  )ھكتار

المساحة 
الزراعیة 
المستغلة 

ألف (
  )ھكتار

مساحة 
المراعي 

ألف (
  )ھكتار

  إجمالي
أعداد 
الثروة 

الحیوانیة 
ملیون (

  )رأس
  .**60   *.40   .38   *.39   .*40   .*51   .*42   .*39   *.47   .*46-    .*39-  .*50-  .*40-  .*39-  .**55-  .*44-  مكون األمن الغذائي

توافر  :أولمحور 
  .**59   .*39   .**60   .*48   .**62   .*52   .**54   .*41   .*44   .*40-  .**57-  .*41-  .*46-  .24-  .**55-  .**69-   الغذاء

حبوب (اإلنتاج النباتي 
  *.40   .19   .15   .33   .15   .01   .**58   .21   .*50   .*44-  .**58-  .*40-  .*47-  *.44-  .07-  .07-  )ھكتار/وخضر طن

إجمالي اإلنتاج 
  .**61   .*42   .**56   .*51   .**63   .*51   .20   .*41   .23   .27   .34   .11-  .23   .24   .**63-  .**59-  )طن ألف(الحیواني 

واردات الغذاء من % 
  .24   .03-  .17   .16   .08   .30-  .*48-  .*49-  .*51   .**56   .24   .**55   *.*53   .**65   .14   .05   إجمالي الواردات

إمكانات : ثانيمحور 
  .34   .30   .22   .09   .11   .23   *.41   .*49   *.45   *.52-  .22-  .*47-  *.43-  .*44-  **.54-  .38   الحصول على الغذاء

الرقم القیاسي ألسعار 
  .33-  .05   .*39-  .26-  .36   .10-  .14   .28-  .29   .24   .17   .32   .20   .28   .*47   .27   السلع

نصیب الفرد من 
  *.41   .37   .24   .18   .16   *.39   .*43-  **64.  .**63   .**61-  .*49-  .**59-  .**58-  .**57-  *.41-  .22-  $ألف:إجمالي الدخل

منح ومساعدات مقدمة 
  .06   .13   .24   .13-  .11-  .23-  .02   .*40-  .35   *.40   .09   .*47   .17   *.51   *.46   .24   $ ملیون:للدول العربیة

محور : ثالثمحور 
  *.43-  .19   .23   .32-  .04-  .32-  .**59   .*50-  .**55-  .**57   .**55   .**61   .**57   .**54   .23   .11   االستفادة من الغذاء

 قصور انتشار %
 إجمالي  التغذیة من

  السكان
 06.   15.   57**.   53*.*   53*.*   33.   56**.  -51*.  -46*.   50*.  -31.  -11.   30.   33.   22.   08.  

معاناة فقر الدم 
 منھن في%:للنساء

  اإلنجاب سن
 07.   08.   30.   33.   40*.   43*.   43*.  -45*.  -31.   31.  -39.*  -14.   33.   15.   24.   35.  

 :وفیات األطفال الرضع
  **.55-  .20   .25-  .27-  .20   .36-  .*44   *.51-  .*44-  .**58   .**54   .**56   .**59   .**55   .28   .29   طفل/ألف

وفیات األطفال أقل من 
  *.46-  .05   .17   .23-  .07-  .35-  .**60   *.39-  .**63-  .**57   .**61   .**57   .**63   .*43   .10   .08   طفل/ألف:سنوات 5

محور  :رابعمحور 
استقرار واستدامة 

  الغذاء
-58**.  -54**.  -17.  -27.  -50.*  -13.  -35.   44*.   31.  -28.   57**.   50*.   49*.   45*.   39*.   43*.  

 من المخزون حجم
  **.54   .**45   .31   .31   .**57   .**55   .05-  .27   .16   .08-  .28-  .22-  .10-  .12-  .**55-  .**59-  )ملیون طن(الحبوب 

االستثمار  إجمالي
  .*49   .07   **.53   .*47   .*48   .**58   .16   .14   .21   .23-  .27-  .21-  .22   .29   .*45-  .*42-  )$ملیون( الزراعي

قیمة الواردات 
والصادرات البینیة 

  )$ملیون(
 24.  -19.  -28.  -34.  -42*.  -16.  -44*.   51*.   36.   38.   55**.   30.   21.   11.   41*.   07.  

  *.42-  .22   *.41   .12   *.46-  .*51-  .19    *.41-  .*42-  *.41   .28   .*42   .27   *.41  .28   .*49   مركب جائحة كورونا
  *.43-  .22   *.44   .05   .33-  .*47-  .34   .35-  .*44   .36   .29   .*43   .34   .33   .12   .31   إصابات وباء كورونا
  .33-  .06   .27   .14   *.*54-  .**55-  .17   *.40-  .36   .12   .01   *.40   .31   .37   .*45   .**62   وفیات وباء كورونا

  مركب جائحة كورونا
إمكانات : ثانيمحور   توافر الغذاء :أولمحور   مكون األمن الغذائي

  الحصول على الغذاء
محور : ثالثمحور 

  االستفادة من الغذاء
محور : رابعمحور 

  استقرار واستدامة الغذاء
-0.66**  -0.47*  -0.28   0.56**  -0.68**  

  0.01معنویة عند مستوى **     0.05معنویة عند مستوى * 
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  نتائج نموذج التحلیل المساري .2

أجري التحلیل المساري للتعرف على التأثیرات الكلیة والمباشرة وغیر المباشرة والزائفة للمتغیرات   
، وتعزي ھذه التأثیرات إلى )األمن الغذائي وجائحة كورونا(المستقلة المدروسة على المتغیران التابعان 

ي قیم معامالت االنحدار الجزئي، معامالت االنحدار الجزئي لنماذج تحلیل االنحدار وإلى الفروق الحسابیة ف
األمن (والمتغیر التابع  ،Exogenous Variablesولبیان العالقات المساریة سمیت المتغیرات المستقلة 

بالمتغیر الداخلي ) جائحة كورونا(، والمتغیر التابع Intervening Variableبالمتغیر المرحلي ) الغذائي
Endogenous Variableخدمت المعادلتان التالیان، ولتحقیق ذلك است:  

Y1 =P1aXa + P1bXb + P1cXc + P1dXd + P1eXe + P1fXf + P1gXg + P1hXh + 
P1iXi + P1jXj +P1kXk + P1lXl + P1mXm + P1nXn + P1oXo + P1pXp ……… (1) 

Y2 = P1aXa + P1bXb + P1cXc + P1dXd + P1eXe + P1fXf + P1gXg + P1hXh + 
P1iXi + P1jXj +P1kXk + P1lXl + P1mXm + P1nXn + P1oXo + P1pXp + 
P21Y1 .............. (2) 

لریفیین بالملیون إجمالي السكان ا )Xb(إجمالي السكان بالملیون نسمة، ) Xa(جائحة كورونا، ) Y2(مكون األمن الغذائي، ) Y1: (حیث
نسبة ) Xg(عام،  15: +نسبة األمیة) Xf(نسبة السكان تحت خط الفقر، ) Xe(معدل الخصوبة، ) Xd(معدل الموالید، ) Xc(نسمة، 

 15: +نسبة المشاركة في القوي العاملة) Xi(وسائل التواصل االجتماعي، ) Xh(عام،  65: +15-: إجمالي اإلعالة من إجمالي السكان
إجمالي الناتج المحلي الزراعي ) Xl(إجمالي الناتج المحلي بالملیار دوالر، ) Xk(نسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة، ) Xj(عام، 

مساحة ) Xo(المساحة الزراعیة المستغلة باأللف ھكتار، ) Xn(المساحة الصالحة للزراعة باأللف ھكتار، ) Xm(بالملیون دوالر، 
  .إجمالي أعداد الثروة الحیوانیة بالملیون رأس) Xp(المراعي باأللف ھكتار، 

توضح نتائج التحلیل المساري وجود تأثیر ) 2(وجدول ) 1(من تحلیل المعادلتین ومن خالل شكل 
عند مستوى ) 1.59- (، وإجمالي السكان الریفیین )1.51-(معنوي سلبي كلي ومباشر من إجمالي السكان 

-(، ونسبة السكان تحت خط الفقر )0.47-(، ومعدل الخصوبة )0.42-(، ومعدل الموالید 0.01معنویة 
، )المتغیر المرحلي(على مكون األمن الغذائي  0.05عند مستوى معنویة ) 0.59- (، ونسبة األمیة )0.42

، ونسبة العمالة )0.66(بینما یوجد تأثیر معنوي إیجابي كلي ومباشر من وسائل التواصل االجتماعي 
عند مستوى ) 0.84(، ومساحة المراعي )0.65(، وإجمالي الناتج المحلي )0.77(لعاملة الزراعیة في القوي ا

، وإجمالي )1.26(، والمساحة الصالحة للزراعة )1.32(، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي 0.05معنویة 
  ). مرحليالمتغیر ال(، على مكون األمن الغذائي 0.01عند مستوى معنویة ) 1.52(أعداد الثروة الحیوانیة 

وجود تأثیر معنوي موجب كلي من إجمالي السكان ) 2(وجدول ) 1(كما اتضح من النتائج بشكل 
عند ) 1.56(، والمساحة الزراعیة المستغلة )0.78(، ومن معدل الموالید 0.01عند مستوى معنویة ) 1.83(

معنوي سلبي كلي من وسائل ، بینما یوجد تأثیر )المتغیر التابع(، على جائحة كورونا 0.05مستوى معنویة 
، وإجمالي الناتج )0.95-(، ونسبة المشاركة في القوي العاملة )0.93-(التواصل االجتماعي بین السكان 

عند ) 0.95- (، ومكون األمن الغذائي )1.47- (، وإجمالي أعداد الثروة الحیوانیة )1.66-(المحلي الزراعي 
  ).یر التابعالمتغ(، على جائحة كورونا 0.05مستوى معنویة 
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التحلیل المساري لقیم التأثیرات الكلیة والمباشرة وغیر المباشرة للمتغیرات المستقلة علي المتغیر المرحلي ) 2(جدول 
  )جائحة كورونا(والمتغیر التابع ) مكون األمن الغذائي(

قیمة التأثیر  
 غیر المباشر
 لألمن الغذائي

قیمة 
التأثیر  
 المباشر

قیمة 
التأثیر  

 الكلي

قیمة 
الرابطة 

 ةالزائف

قیمة 
العالقة 

 االرتباطیة
 المتغیرات المستقلة

 المتغیر
 المرحلي

 التابعو
  المتغیرات الدیموحرافیة 

مكون األمن 
  الغذائي

المتغیر (
  )المرحلي

 إجمالي السكان بالملیون نسمة *0.44- 1.07- **1.51- **1.51- --- 
 السكان الریفیین بالملیون نسمةإجمالي  **0.55- 1.04- **1.59- **1.59-  --- 
  معدل الموالید *0.39- 0.03- *0.42- *0.42- --- 
  معدل الخصوبة *0.40- 0.07- *0.47- *0.47-  --- 

 المتغیرات االجتماعیة 
  السكان تحت خط الفقر%  *0.50- 0.08- *0.42- *0.42-  --- 
  )عام 15(+ األمیة %  *0.39- 0.20- *0.59- *0.59- --- 
  )عام 65-15(إجمالي اإلعالة من السكان %  *0.46- 70.3- 0.09- 0.09-  --- 
  وسائل التواصل االجتماعي *0.47  0.19  *0.66  *0.66  --- 

 المتغیرات االقتصادیة 
  عام15+ :مشاركة القوي العاملة من السكان% *0.39  0.05  0.34  0.34  --- 
  العمالة في الزراعة من القوي العاملة%  *0.42  0.35- *0.77  *0.77   --- 
  )$ملیار (إجمالي الناتج المحلي  *0.51  0.14- *0.65  *0.65  --- 
  )$ملیون (إجمالي الناتج المحلي الزراعي  *0.40  0.92- **1.32  **1.32   --- 

 المتغیرات الزراعیة 
  )ألف ھكتار(المساحة الصالحة للزراعة  *0.39  0.87- **1.26  **1.26   --- 
  )ألف ھكتار(المساحة الزراعیة المستغلة  0.38  0.02- 0.40  0.40  --- 
  )ألف ھكتار(مساحة المراعي  *0.40  0.44- *0.84  *0.84  --- 
  )ملیون رأس(إجمالي أعداد الثروة الحیوانیة  **0.60  0.92- **1.52  **1.52  --- 

  المتغیرات الدیموحرافیة 

جائحة 
  كورونا

المتغیر (
  )التابع

 إجمالي السكان بالملیون نسمة *0.49  1.34- **1.83  *1.01  *0.82 
 إجمالي السكان الریفیین بالملیون نسمة 0.28  0.13  0.15  0.57  0.42 
  معدل الموالید *0.41  0.37- *0.78  0.51  0.27 
  معدل الخصوبة 0.27  0.15- 0.42  0.63  0.21 

  االجتماعیةالمتغیرات  
  السكان تحت خط الفقر%  *0.42  0.10  0.32  0.36  0.04 
  )عام 15(+ األمیة %  0.28  0.03- 0.31  *0.64  0.33 
  )عام 65-15(إجمالي اإلعالة من السكان %  *0.41  0.34  0.07  0.22  0.15 
  وسائل التواصل االجتماعي *0.42- 0.51- *0.93- *1.13- 0.20-

  المتغیرات االقتصادیة 
  عام15+ :مشاركة القوي العاملة من السكان% *0.41- 0.54- *0.95- *0.87- 0.08 
  العمالة في الزراعة من القوي العاملة%  0.19  0.12- 0.31  0.47  0.16-
  )$ملیار (إجمالي الناتج المحلي  *0.51- 0.02  0.49- 0.07- 0.42 
  )$ملیون (إجمالي الناتج المحلي الزراعي  *0.46- 1.20- *1.66- *0.78- *0.88-

  المتغیرات الزراعیة 
  )ألف ھكتار(المساحة الصالحة للزراعة  0.12  0.42- 0.54  0.31  0.23 
  )ألف ھكتار(المساحة الزراعیة المستغلة  *0.41  1.15- *1.56  *1.21  0.35 
  )ألف ھكتار(المراعي مساحة  0.22  0.23- 0.45  0.33  0.12 
  )ملیون رأس(إجمالي أعداد الثروة الحیوانیة  0.42- 1.05- *1.47- *1.50- 0.03 
  مكون األمن الغذائي  **0.66- 0.29-  *0.95- *0.95- ----  

  0.01معنویة عند مستوى **     0.05معنویة عند مستوى * 
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  تخطیط مساري یبین اتجاھات العالقات التأثیریة للمتغیرات المستقلة على كل من المتغیر المرحلي )1( شكل
  )جائحة كورونا(والمتغیر التابع ) مكون األمن الغذائي(

  

نسبة ) Xe(الخصوبة، معدل ) Xd(معدل الموالید، ) Xc(إجمالي السكان الریفیین بالملیون نسمة،  )Xb(إجمالي السكان بالملیون نسمة، ) Xa: (حیث
وسائل التواصل ) Xh(عام،  65: +15- : نسبة إجمالي اإلعالة من إجمالي السكان) Xg(عام،  15: +نسبة األمیة) Xf(السكان تحت خط الفقر، 

الناتج المحلي بالملیار  إجمالي) Xk(نسبة العمالة الزراعیة في القوي العاملة، ) Xj(عام،  15: +نسبة المشاركة في القوي العاملة) Xi(االجتماعي، 
المساحة الزراعیة المستغلة ) Xn(المساحة الصالحة للزراعة باأللف ھكتار، ) Xm(إجمالي الناتج المحلي الزراعي بالملیون دوالر، ) Xl(دوالر، 

معنویة ** ، 0.05ویة عند مستوى معن* إجمالي أعداد الثروة الحیوانیة بالملیون رأس، ) Xp(مساحة المراعي باأللف ھكتار، ) Xo(باأللف ھكتار، 
 .0.01عند مستوى 

 

كذلك اتضح من نتائج التحلیل المساري وجود تأثیر معنوي موجب مباشر من إجمالي السكان 
، على 0.05عند مستوى معنویة ) 1.21(، والمساحة الزراعیة المستغلة )0.64(، ونسبة األمیة )1.01(

، )1.13-(جائحة كورونا، بینما یوجد تأثیر معنوي سلبي مباشر من وسائل التواصل االجتماعي بین السكان 
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، وإجمالي أعداد )0.78-(، وإجمالي الناتج المحلي الزراعي )0.87-(ونسبة المشاركة في القوي العاملة 
، على جائحة كورونا 0.05عند مستوى معنویة ) 0.95-(، ومكون األمن الغذائي )1.50- (الثروة الحیوانیة 

  ).1، وشكل 2جدول (

غیران یؤثران تأثیر غیر مباشر على جائحة كورونا وجود متوالشكل وأوضحت النتائج بنفس الجدول 
عند مستوى معنویة  0.82، أولھما إجمالي السكان ویؤثر تأثیر إیجابي غیر مباشر بلغت قیمتھ )المتغیر التابع(

عند مستوى  0.88-، وثانیھما إجمالي الناتج المحلي الزراعي ویؤثر تأثیر سلبي غیر مباشر بلغت قیمتھ 0.05
، كما بینت النتائج أن بقیة )المتغیر المرحلي(، ونتج التأثیران من خالل مكون األمن الغذائي 0.05معنویة 

التأثیرات غیر المباشرة من المتغیرات المستقلة علي جائحة كورونا من خالل متغیر األمن الغذائي جاءت 
  .غیر معنویة

  مناقشة نتائج الدراسة
بعنصریھ ) توافر الغذاء(من الغذائي بالدول العربیة ومحوره األول تبین نتائج العالقات االرتباطیة لمكون األ

استقرار واستدامة (ومحوره الرابع ) ھكتار، وإجمالي اإلنتاج الحیواني باأللف طن/متوسطات اإلنتاج النباتي بالطن(
الواردات إجمالي االستثمارات الزراعیة، وقیمة ، وحجم المخزون من الحبوب بالملیون طن(بعناصره ) الغذاء

من جانب ومتغیرات العوامل الدیموجرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة ) والصادرات البینیة العربیة بالملیون دوالر
والزراعیة من جانب أخر اتفاقھا التام مع فرضیات الدراسة وتؤكد علي مضامینھا سواء كان اتجاه العالقة طردي أو 

من الغذائي العربي یقل وال یتوفر بالقدر الالزم، وال تتم لھ االستدامة أو عكسي، وبناءا علي ھذه النتائج یتضح أن األ
االستقرار في الدول العربیة التي یزید قیھا إجمالي السكان بوجھ عام والسكان الریفیین بشكل خاص، واألكثر في 

ا یزید األمن الغذائي العربي معدالت الموالید ومعدالت خصوبة للنساء، واألكثر في نسب الفقر واألمیة واإلعالة، بینم
ویتوافر الغذاء، وتحدث استدامتھ واستقراره في الدول العربیة التي یزید فیھا استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
بین سكانھا، واألكثر نسبة في المشاركة سواء في القوي العاملة أو في القوي العاملة الزراعیة، والتي ینمو  فیھا كل 

تج المحلي وإجمالي الناتج المحلي الزراعي، والتي تمتلك مساحات كبیرة سواء مساحات صالحة من إجمالي النا
  . للزراعة، أو مستغلة زراعیا، أو مراعي، والتي تمتلك أعداد كبیرة من رؤوس الحیوانات كثروة حیوانیة

د وخصوبة النساء وفي المجمل فأن زیادة السكان وخاصة في المناطق الریفیة الناجمة عن زیادة الموالی
والتي تؤدي لزیادة نسب اإلعالة مع ضعف وصول الخدمات بكافة أشكالھا لھذه المناطق، وارتفاع معدالت األمیة 
وزیادة نسب السكان تحت خط الفقر، وقلة فرص العمل، وضعف إجمالي الناتج المحلي، والعدید من مشكالت 

المزروعة وقلة أعداد الثروة الحیوانیة، تؤدي كلھا لضعف التصحر وندرة المیاه والتي تؤدي لتقلیص المساحات 
األمن الغذائي العربي وعدم توفر الغذاء وعدم استدامتھ، والعكس صحیح حیث أن قلة السكان تؤدي إلمكانیة توافر 
 الخدمات التعلیمیة والصحیة والتكنولوجیة في كافة المناطق وخاصة الریفیة مما یزید من فرص العمل التي تؤدي
لزیادة النواتج الزراعیة النباتیة والحیوانیة وزیادة المخزون منھا مما یساھم في ارتفاع إجمالي الناتج الزراعي ومن 
ثم الناتج المحلي الذي یزید بدوره من االستثمار في المجال الزراعي، مما یؤدي في األخیر لتنامي األمن الغذائي 

  .العربي
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والذي یحتوي ) المحور الثاني لألمن الغذائي العربي(الغذاء  فیما یخص محور إمكانات الحصول على
، والمنح والمساعدات المقدمة )ألف دوالر(األرقام القیاسیة ألسعار السلع، ونصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي 

تغیرات التي لم ، تبین أن نتائج االرتباط تتفق جزئیا مع فرضیات الدراسة، وأن باقي الم)ملیون دوالر(للدول العربیة 
تظھر لھا عالقات معنویة تسیر في نفس اتجاه فروض الدراسة، وبناءا علیھ تزید إمكانات الحصول على الغذاء 

في الدول العربیة الذي یقل فیھا حجم السكان الریفیین، ) العنصر الثاني(ونصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي 
للنساء، ویقل فیھا نسب السكان تحت خط الفقر ونسب اإلعالة، ویزید ویقل فیھا معدالت الموالید ومعدالت خصوبة 

فیھا مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، والتي بھا نسب عالیة في المشاركة سواء في القوي العاملة أو في القوي 
األرقام القیاسیة العاملة الزراعیة، والتي تمتلك أعداد كبیرة من رؤوس الحیوانات، وعلي الجانب األخر تزید كل من 

في الدول العربیة األكثر ) العنصر الثالث(، والمنح والمساعدات المقدمة للدول العربیة )العنصر األول(ألسعار السلع 
سكانا ریفیین، واألكثر فقرا والتي تزید فیھا نسب اإلعالة، وتقل فیھا نسب المشاركة في القوي العاملة، وتقل فیھا 

  . المساحة المستغلة زراعیا

أكدت وعناصره األربعة، ) المحور الثالث لألمن الغذائي العربي(فیما یتعلق بمحور االستفادة من الغذاء 
نتائج العالقات االرتباطیة عدم اتفاقھا مع فرضیات الدراسة، وبناءا علیھ اتضح أن االستفادة من الغذاء في ظل 

سنوات تقل في الدول  فال سواء الرضع أو األقل من خمسوفیات األط، وانتشار قصور التغذیة، وفقر الدم بین النساء
العربیة األكثر في معدالت الموالید ومعدالت خصوبة للنساء، واألكثر في نسب الفقر واألمیة واإلعالة، بینما تزداد 

سب االستفادة من الغذاء في الدول العربیة التي یتزاید فیھا استخدام وسائل التواصل االجتماعي، واألكثر في ن
المشاركة في القوي العاملة والقوي العاملة الزراعیة، والتي یزید فیھا إجمالي الناتج المحلي، والتي تمتلك ثروة 
حیوانیة كبیرة، یتضح من ذلك التأثیر السلبي الكبیر لمعدالت الموالید والخصوبة، وزیادة نسب األمیة والفقر واإلعالة 

العربیة، حیث یبلغ في بعض الدول عدم االستفادة الكاملة من الغذاء، كما یتبین علي كفاءة االستفادة من الغذاء بالدول 
التأثیر اإلیجابي الكبیر النتشار وسائل االتصال، ونسب المشاركة العالیة في كل من القوي العاملة والقوي العاملة 

  .لدول العربیةالزراعیة، وتنامي الناتج المحلي اإلجمالي في رفع كفاءة االستفادة من الغذاء با

وعنصریھا اإلصابات والوفیات والمتغیرات  جائحة كوروناوبخصوص نتائج العالقات االرتباطیة بین 
المستقلة بینت في مجملھا اتفاقھا مع فرضیات الدراسة، وأن كان القلیل منھا لم تظھر لھا عالقات معنویة، إال أن 

كد علي مضامین فرضیات الدراسة، وبناءا علیھ اتضح أن أ) سلبي(أو عكسي ) إیجابي(اتجاه العالقة سواء طردي 
وما زالت مستمرة لآلن تزید إصاباتھا ووفیاتھا في الدول العربیة مع زیادة  2020جائحة كورونا والتي ظھرت في 

 السكان وزیادة السكان في المناطق الریفیة، وتزید مع كثرة معدالت الموالید، كما أنھا تزید مع زیادة نسب الفقر
واإلعالة، كما أنھا تزید في المناطق الریفیة المستغلة زراعیا، وعلي الجانب األخر تقل جائحة كورونا وإصاباتھا 
ووفیاتھا في الدول العربیة التي یكثر فیھا استخدام وسائل التواصل االجتماعي بین السكان، وتكثر بھا نسبة المشاركة 

جمالي الناتج المحلي والناتج المحلي الزراعي، والتي تمتلك ثروة حیوانیة في القوي العاملة، والتي یزید فیھا كل من إ
  . كبیرة

یتضح مما سبق انتشار جائحة كورونا بسبب كثرة السكان، وزیادة نسب الفقر واإلعالة التي تضعف نصیب 
 محرومة من خدماتالفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، إضافة إلى ذلك تنتشر جائحة كورونا في المناطق الریفیة ال
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البنیة األساسیة والتي ال تتمتع بالقدر الكافي من الخدمات الصحیة أو التعلیمیة، والتي یتنامى فیھا العالقات األولیة 
ویضعف بشكل كبیر التباعد االجتماعي، حیث اتضح أن زیادة معدالت استخدام وسائل ) القرابة والصداقة وغیرھا(

انتشار الجائحة، كما تزید فرص اإلصابة والوفیات جراء كورونا في الدول العربیة التواصل االجتماعي تقلل من 
التي بھا نسب بطالة عالیة، والمفاجأة أن جائحة كورونا تزید في الدول العربیة ذات األعداد الكبیرة من الثروة 

، أو یرجع ألن )علمیا لآلن والذي لم یثبت(الحیوانیة، وربما یرجع ذلك لنقل مسببات المرض من الحیوان لإلنسان 
غالبیة المزارع في المناطق الریفیة متدنیة الخدمات وملوث ھوائھا ومائھا وتربتھا ومحمل بالكثیر من المیكروبات 

  .والفیروسیات

واألمن الغذائي ومحاوره أن الدول العربیة التي یقل  جائحة كوروناكما بینت نتائج العالقات االرتباطیة بین 
بھا إصابات ووفیات جائحة كورونا یتمتع سكانھا باألمن الغذائي، ویتوافر فیھا الغذاء لمواطنیھا، ویحدث استقرار 

  .واستدامة للغذاء بھا، ویستفید سكانھا من الغذاء بالقدر الكافي

لدراسة، وبناءا علیھ فقد اتضح التأثیر الكلي والمباشر السلبي وأكدت نتائج التحلیل المساري على فرضیات ا
لكل من زیادة السكان والسكان الریفیین، وزیادة معدلي الموالید والخصوبة، وزیادة كل من نسبة الفقر واألمیة على 

التواصل  األمن الغذائي العربي، بینما اتضح التأثیر الكلي والمباشر اإلیجابي لكل من زیادة استخدام وسائل
االجتماعي، وزیادة نسبة المشاركة في القوي العاملة الزراعیة، وزیادة كل من إجمالي الناتج المحلي والناتج المحلي 
الزراعي، وكبر حجم كل من المساحات الصالحة للزراعة ومساحات المراعي، وزیادة الثروة الحیوانیة على زیادة 

ما تبین أیضا التأثیر المباشر اإلیجابي لكل من زیادة السكان وزیادة نسبة وتوافر واستدامة األمن الغذائي العربي، ك
األمیة على زیادة معدالت جائحة كورونا، بینما اتضح التأثیر المباشر السلبي لكل من زیادة استخدام وسائل التواصل 

ي الزراعي، وزیادة الثروة االجتماعي، وزیادة نسبة في المشاركة في القوي العاملة، وزیادة إجمالي الناتج المحل
  .  الحیوانیة على زیادة وتوافر واستدامة األمن الغذائي العربي على التقلیل من معدالت جائحة كورونا

  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات

في  Carr-Saundersوكارسوندرز   Malthusدعمت فروض ونتائج الدراسة نظریات كل من آراء مالتس
في أن Boserup مثل للسكان وعالقتھ بالموارد الطبیعیة والزراعیة، كما دعمت آراء بوسیرب االھتمام بالحجم األ

السكان یمكن أن یھددھم انخفاض مستوي األمن الغذائي إذا لم یؤخذ بالعلم والتكنولوجیا واألسالیب الحدیثة للزراعة، 
جمیع أبعادھا، وفي المجمل فقد بینت النتائج أن كما تبین أھمیة التوجھ التكاملي في فھم ظاھرة األمن الغذائي من 

زیادة السكان مع زیادة نسب الفقر واألمیة واإلعالة بالدول العربیة تأثر سلبیا على األمن الغذائي وإیجابیا علي وباء 
زیادة التنمیة كورونا، بینما زیادة نسب المشاركة في القوي العاملة وزیادة الناتج القومي، وتوافر البنیة التكنولوجیة، و

  .یؤثر إیجابیا علي األمن الغذائي، وسلبیا علي وباء كورونا) بشقیھا النباتي والحیواني(الزراعیة 

أثرت معدالت الفقر في البالد العربیة علي تدني مستویات األمن الغذائي، إال أن جائحة كورونا أثرت تأثیرا 
وقفت استراتیجیات وجھود بعض الدول العربیة في مكافحة شدیدا علي الفئات الفقیرة وعلي توافر الغذاء لھم، وأ

الفقر، كما ساعدت نسب األمیة العالیة في بعض الدول العربیة في تفشي جائحة كورونا، وبالرغم من لجوء بعض 
الدول العربیة إلى التعلیم عن بعد باستخدام خدمات االتصال فأن المخاطر تزداد مع إغالقات المدارس الناجمة عن 

جائحة حیث تنخفض فرص التحصیل الدراسي للطالب ویزید التسرب بینھم، وتتقلص الفرص االقتصادیة المتاحة ال
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الفقر والجھل (لھم، مما یؤدي لصدمة اقتصادیة مستقبلیة تحول العدید من األفراد واألسر إلى مثلث البؤس الشھیر 
  .الدول العربیة الذي یفضي إلى القضاء علي األمن الغذائي الذي تنشده) والمرض

انخفاض عدد العاملین بسبب قیود الحركة واالنتقال تؤثر تأثیرا سلبیا على األمن الغذائي وكما بینت النتائج أن
ویزداد األمر سوءا في قطاع الخدمات التي تم إغالقھا في ظل جائحة كورونا، وبالرغم من استخدام التكنولوجیا 

القات الناجمة عن الجائحة تأثیرا شدیدا على المنشآت الصغیرة والمتوسطة الرقمیة في بعض المنشآت فقد أثرت اإلغ
في الدول العربیة حیث انخفضت مبیعاتھا، وقللت ساعات العمل وقلصت األجور مما أدي إلى تراجع مستویات 

ونا، دخول األسر وانخفاض مستوى معیشتھا، والوضع الحالي بالدول العربیة ینذر بخطر شدید في ظل جائحة كور
، والتدفقات المالیة من السیاحة، وتحویالت المغتربین،مع )الصادرات والواردات(حیث انخفضت التجارة العالمیة 

قلة حجم االستثمارات األجنبیة والمساعدات اإلنمائیة،وتوجیھ بعض الموارد المالیة إلى القطاع الصحي، وعدم 
لك أدى إلى خفض الناتج القومي، ومن ثم خفض متوسط االھتمام بالتنمیة الزراعیة وخفض استثماراتھا، كل ذ

  .نصیب الفرد من الدخل،ومن ثم حدث نقص شدید في األمن الغذائي العربي

إن أزمة جائحة كورونا تعتبر اختبارا حقیقیا للدول العربیة وأنظمتھا االقتصادیة واالجتماعیة یستوجب إعادة 
تقویة قدرتھا على مجابھة الوباء واتخاذ إجراءات عاجلة ومن ثم  ترتیب األولویات، وخاصة لقضیة األمن الغذائي،

  :لتوصیات والمقترحات التالیةالنظر بعین االعتبار ل تساعد في تعافیھا المالي واالقتصادي واالجتماعي مع

  تنویع مصادر االستیراد والتصدیر للمواد الغذائیة عن طریق تحسین حركة اإلمدادات الغذائیة عبر الحدود
عربیة، واستمرار سالسل اإلمدادات الغذائیة بالرغم من القیود المفروضة، وزیادة التجارة البینیة العربیة ال

ووضع إستراتیجیة واضحة لتخزین السلع الغذائیة وتوفیر احتیاجات المواطنین، وضمان التمویل الالزم سواء 
لمجتمع المدني لدعم التنمیة الزراعیة وتحسین من الحكومات العربیة أو المنظمات والھیئات الدولیة أو منظمات ا

اإلنتاجیة وزیادة الدخل القومي وخاصة زیادة الدخل في المناطق الریفیة، مع تحقیق االكتفاء الذاتي من السلع 
  .األساسیة القائم على األمن الغذائي المتبادل بین الدول العربیة

  االستثمارات الزراعیة وارتباطھا بالموارد الطبیعیة والبشریة ضمان تحقیق األمن الغذائي العربي بتشجیع
المتاحة بالدول العربیة لزیادة وتطویر اإلنتاجیة من ھذه الموارد  باستخدام الطرق الحدیثة لزیادة اإلنتاج 

حدیات الزراعي النباتي والحیواني وتوفیر االحتیاطات الالزمة منھ للمساعدة في توفیر األمن الغذائي ومجابھة ت
  .جائحة كورونا

  تبادل المعرفة والحوار وتطویر السیاسات وتحدید أدوار ومسؤولیات المؤسسات والھیئات العاملة باألمن الغذائي
العربي لضمان نجاح إستراتیجیاتھ، وتقدیم بدائل وخطط لتمكین القطاع الزراعي للقیام بمسئولیتھ على الوجھ 

  .قنیات الزراعة الحدیثة للمساعدة في زیادة اإلنتاجیةاألكمل، فضال عن تقدیم حوافز لتبني ت
  توجیھ االستثمارات الالزمة للحصول على خدمات البنیة التحتیة واالتصاالت الرقمیة وخاصة في مجال

منع ل) منصات الصحة اإللكترونیة(، والرعایة الصحیة )التحویالت النقدیة، وأنظمة الدفع(األعمال االقتصادیة 
مع تعزیز التجارة اإللكترونیة واألسواق الرقمیة لتجنب االضطرابات والصدمات التي یسببھا  ،انتشار المرض

  .الوباء، واالستفادة من التقنیات الرقمیة لمعالجة فقد األغذیة وھدرھا
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  التعاون مع المنظمات الدولیة في االستثمار في الرصد وأنظمة اإلنذار المبكر لألمن الغذائي العربي، وتطویر
م برامج اإلعانات والحمایة االجتماعیة للفئات الفقیرة المھمشة في كافة المناطق العربیة وخاصة المناطق ودع

ضرورة إنشاء مراكز للخدمات االلكترونیة تمد المواطنین بالمعلومات الریفیة والصحراویة، باإلضافة إلى 
 .الریفیة والبدویة بالدول العربیة المناسبة لتجنب التأثیرات السلبیة لوباء كورونا وخاصة في المناطق

  تجنب تفاقم أزمة األمن الغذائي العربي مع أزمة وباء كورونا وذلك بحمایة األفراد الذین فقدوا وظائفھم والتوسع
في تدابیر الحمایة االجتماعیة والمساعدات وتوفیر الدعم المادي والمعنوي لھم لضمان توفیر احتیاجاتھم 

عین في الریف، وأصحاب المشروعات الصغیرة األساسیة، وخاصة العمالة الیومیة، وصغار المنتجین والمزار
والمتوسطة، وعلى رأس ھؤالء األفراد في مناطق النزاعات والحروب لمساعدتھم للبقاء على قید الحیاة، 
باإلضافة لذلك إعادة ھیكلة سیاسیة الحمایة االجتماعیة بما یعزز من مرونة األمن الغذائي العربي في مواجھة 

 .كوروناأزمة 

 المراجع
 19جریدة الشروق، اآلثار االقتصادیة وتداعیات األمن الغذائي، :جائحة كورونا )2020(و حطب، عاصم أب

 .www.shorouknews.com › viewمایو،

تعمل األمم المتحدة على تجنب األزمات المزدوجة مع وصول فیروس كورونا إلى ) 2020(إدارة التواصل العالمي 
 www.un.org › un-working-avert-duaأوجھا، األمم المتحدة، 

  .صادر عن اجتماع وزراء الزراعة العرب، الجامعة العربیة، تونس) 1996(إعالن تونس 

فرقة العمل الرفیعة المستوى المعنیة بأزمة الغذاء العالمیة، إطار العمل الشامل المحدث، ) 2017(األمم المتحدة 
 .8: الصادر في دیسمبر، ص

آفاق تعزیز األمن الغذائي في العالم العربي، دراسة مشتركة بالتعاون مع الفاو واإلسكوا، ) 2018(األمم المتحدة 
 .أجندة األمم المتحدة ألھداف التنمیة المستدامة، فبرایر

المجتمع العراقي نموذجا، دار غیداء للنشر : األمن البشري بین الحقیقة والزیف) 2010(البیاتي، فراس عباس فاضل 
  . ع، العراقوالتوزی

 https://www.albankaldawli.org/ar/topic/agriculture/ ،20األمن الغذائي ) 2020(البنك الدولي 
  .أكتوبر

 .أبریل، دبي، اإلمارات  www.albayan.ae،22األمن الغذائي في زمن فیروس كورونا ) 2020(البیان 

 .elaph.com›Web›News20/07مناقشة إشكالیات األمن الغذائي العربي،) 2020(حمید وأبو حمور الجمیلي، 

   .نشرة الدخل واإلنفاق، مجلس الوزراء، مصر) 2019(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

الریاض، ، 15183یونیو، العدد  23األمن الغذائي السعودي یتخطى كورونا بسالم، ) 2020(الشرق األوسط 
 .المملكة السعودیة
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یونیو،  13 جریدة الغد األردنیة،على األمن الغذائي العربي، " كورونا"تداعیات جائحة ) 2020(غسان الطالب، 
 .عمان، األردن

جائحة كورونا تدفع دول الخلیج لتعزیز برامج األمن الغذائي، ) 2020( العالم العربي
arabic.sputniknews.com › arab_world.  

  .30- 29: ص منظمة األغذیة والزراعة، تقریر حول حالة األمن الغذائي والتغذیة في العالم،) 2017(الفاو 

تأثیر كورونا على األمن  مؤتمر دول الشرق األدنى وشمال أفریقیا، مناقشةمنظمة األغذیة والزراعة، ) 2020(الفاو 
  .سبتمبر 21الغذائي،جریدة المصري الیوم، 

، الخرطوم، 37المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،المجلد ) 2018(الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة 
  ).(http://www.aoad.org  لسودانا

، الخرطوم، 38المجلد  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،) 2019(الزراعیة العربیة الكتاب السنوي لإلحصاءات  
  ).(http://www.aoad.org السودان

  www.eipss-eg.org، 19األمن الغذائي العالمي في ظل جائحة كوفید ) 2020(المعھد المصري للدراسات 

تغییر الحیاة وإنقاذ األرواح، ): 19- كوفید(جائحة فیروس كورونا المستجد ) WFP )2020 برنامج األغذیة العالمي
https://ar.wfp.org.  

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الخرطوم، السودان) 2018(تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي 
http://www.aoad.org).(  

  .ع. م. علم اجتماع السكان، الطبعة الرابعة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ج) 1999(الرازقجلبي، علي عبد 

تداعیات كورونا على قطاع الزراعة وسبل تعزیز األمن الغذائي، وحدة الدراسات  )2020( جمال،بسنت
 .، مایو، مصرECSSاالقتصادیة، المركز المصري للفكر والدراسات اإلستراتیجیة 

أخبار مالیین سوري یعانون انعدام األمن الغذائي في ظل ظھور كورونا،  8: األمم المتحدة) 2020(ا الیوم روسی
 arabic.rt.com › middle_east › 1113330مایو،  13، العالم العربي

السكان، الطبعة األولي، دار وائل للنشر، عمان،  ، جغرافیة)2003(سھاونھ، فوزي عید وموسي عبده سمحة 
 .األردن

كلیة االقتصاد، جامعة ) بحث دكتوراه(الفقر الریفي وأزمة الغذاء في السودان ) 1997(عبد الحي، سعد الدین 
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The Different effects of some Demographic, Social, Economic And 
Agricultural Factors on Enhancing Arab Food Security under Corona 
Pandemic 
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ABSTRACT 

 The study aimed to identify the relationships and different effects of the variables of 
some demographic, social, economic and agricultural factors in the Arab countries on food 
security, its interlocutors, and the Corona pandemic. It tested seven hypotheses concerning the 
studied variables (independent variables), food security and its interlocutors, and the Corona 
pandemic (dependent variables). The secondary data were collected from various sources. The 
sample includes 22 Arab countries. Descriptive methods, Spearman's correlation coefficients, 
and Recursive path analysis used as statistical techniques. The results of correlation reveal that 
there are significant negative association between food security and its interlocutors and the 
Corona pandemic. The results of correlation show that total population, total rural population, 
birth rates, fertility rates, and ratios of poverty, illiteracy, and dependency had a significant 
negative association with food security in Arab countries, while the use of social media, rates 
of participation in the workforce and the agricultural workforce, gross domestic product (GDP) 
and agricultural GDP, and arable land, permanent cropland, pastures, and livestock were 
significant positive association related to food security. Moreover, the results suggest that the 
increase Corona pandemic are occur among Arab countries that have increased total 
population, rural population, high birth rates, and more poverty and dependency ratios, 
whereas, the results indicate that decrease Corona pandemic are more likely to occur among 
Arab countries that have increased the usage of social media, high participation rate in labor 
force, increase both GDP and GDP agricultural, and have a large Livestock. Furthermore, the 
results of path analysis explain that the total population and illiteracy rate had significant 
positive direct effects on Corona pandemic, while use of social media, participation in the labor 
force, agricultural GDP, livestock, and the food security component had significant negative 
direct effects. There is also an indirect effect on the Corona pandemic from total population 
and agricultural GDP through a component of food security. 

Keywords: Arab Food Security, Corona Pandemic, Arab Countries 
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