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 خرید و فروش نان در بازار قاهره در مصر 

 

اوکراین، منابع غذایی در سراسر کشورهای واقع در خاورمیانه و  تهاجم روسیه به 

ی  ای که بسیاری از کشورها( را به خطر انداخته است، منطقه ۱شمال آفریقا )

به شدت به واردات، به ویژه کاالهای اساسی مانند گندم متکی هستند.   آن 

به   ها ه تودغذایی   عدم وجود امنیت در برآوردن نیازهای ،پیش از آغاز این جنگ 

این  بزرگ در   یچالش ۱9-گیری کووید آب و همه کمبود دلیل تغییرات آب و هوایی، 

 .منطقه بود

 

  آمیزمخاطره تا چه اندازه ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا 

 است؟

برخی از کشورهای منطقه نسبت به سایرین از امنیت غذایی بیشتری برخوردار  

زمانی که جنگ روسیه و اوکراین باعث اختالل در عرضه مواد غذایی  اما هستند. 

، در  نمونهقرار داشتند. برای  خطرناکیدر وضعیت  بخشی از این کشورها شد،  

و   محاصره و اقتصادهای تحت  ی اخیرهاسال  شرایط جنگی سوریه و یمن،  

کرده   دشواراین کشورها ، تامین هزینه غذا را برای بسیاری از ساکنان بایکوت

 بود. 
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  خالل مواد غذایی در   نمونه بسیار خطرناک دیگر لبنان است: در این کشور بهای 

گانه است: از  دلیل این امر سهاست،  ده برابر شده سه سال گذشته بیش از 

  یدی بودههرج و مرج شد   دچاروضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور   سویی

  دالر آمریکا به شدت کاهش یافتهن در برابر  لبناارزش پول  درست از اینرو است و 

، سیلوهای اصلی غالت این  ۲۰۲۰انفجار بندر بیروت در سال   و از سویی دیگر

ه  را به شدت کاهش داد در لبنان کرد و قابلیت ذخیره مواد غذایی   نابودکشور را 

 است. 

 

گندم  تهیه برای خاورمیانه و شمال آفریقا  کشورهای  ینکدامبرای درک اینکه 

به نمودارهای زیر نگاهی   به روسیه و اوکراین متکی هستندمورد نیاز خود 

 کنیم.می 

 

کشورهای منطقه از روسیه، اوکراین و  واردات گندم نشاندهنده درصد   ۱نمودار  

 است: ۲۰۱9در سال  دیگر کشورهای جهان 

 

 
 ۱نمودار  

 



متحده    لیبی، اماراتکشورهای لبنان، ترکیه، مصر، بینیم که در نمودار باال می 

، تونس، عمان، ایران، اسرائیل و یمن بیش از نیمی و یا نزدیک به نیمی از  عربی

اند و  را از روسیه و یا اوکراین تهیه کرده  ۲۰۱9گندم مورد نیاز خود در سال 

بدینگونه با جنگ کنونی تهیه این مورد اساسی غذایی با خطری جدی روبرو  

 شده است.

 

میلیون تن  واردات گندم توسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به   ۲در نمودار 

 به نمایش درآمده است.   ۲۰۲۰در سال ، کیلو( ۱۰۰۰)

 

 
 ۲نمودار  

 

تمامی اطالعات موجود در نمودار باال به استثنای سوریه و حکومت خودگردان  

شده  درج است. برای دو کشور نامبرده اطالعات  ۲۰۲۰فلسطین برای سال  

 است.  ۲۰۱۸و  ۲۰۱9مربوط به سالهای 

 

 گذشته از مورد گندم که در باال یادشده است باید به موارد زیر نیز توجه کنیم: 



های روغنی،  جنگ عرضه غالت و سایر کاالهای مورد نیاز منطقه مانند دانه  •

 روغن پخت و پز و کود را مختل می کند. 

روسیه و اوکراین و نیمی از صادرات  حدود یک چهارم مجموع صادرات گندم  •

 .متوقف شده است  ۲۰۲۲-۲۰۲۱های ذرت آنها برای سال 

د، از جمله  نکنهای اوکراین که از تجارت حمایت می بسیاری از زیرساخت  •

 .ندابنادر و خطوط ریلی، تخریب شده یا آسیب دیده 

اوکراین همچنین صادرات برخی غالت را برای محافظت از ذخایر خود   •

 ع کرده است. ممنو

این  پیامدهای عالوه بر این، حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، احتماالً  •

کشاورزی خواهد شد. سازمان خواربار  سدی در راه تولیدات همچنان   جنگ

درصد از    ۳۰حدود زند که تخمین می (  ۲)ملل متحد سازمان  و کشاورزی  

  خواهند داشت نمناطق زراعی در اوکراین به دلیل جنگ کاشته نشده یا بر

 .شد

 

ای با خود به  ویژه  برای مسلمانان خاورمیانه و شمال آفریقا، این زمان دردسر 

ها  است: در طول ماه رمضان، که از اوایل آوریل آغاز شد، خانواده  همراه داشته

معموالً پس از روزه گرفتن در طول روز، مقادیر بیشتری از مواد غذایی مصرف  

مواد غذایی برای ذخیره کردن این  کنند. بالفاصله پس از شروع جنگ، خرید می 

برای   واد غذایی به ویژه از کمبود م ها توده   چرا کهدر سراسر منطقه رخ داد مواد 

 .ترسیدندهای غذایی می این وعده 

 

هستند.  شدیدتری  منطقه در معرض خطر    بدیهتاً در چنین شرایطی تهیدستان 

کشاورز   . برخی از آنان کنندز درآمد خود را صرف غذا می آنها سهم بیشتری ا

کند. همچنین  کمبود بذر و کود بیشترین ضربه را به آنها وارد می  و از اینرو هستند 

ناچار  المللی متکی هستند،  های غذایی بین رود کسانی که به کمک انتظار می 

ن و روسیه  اوکرایدو کشور  چرا که  ند باشبیشتری  به تحمل دشواریهای بسیار  

 .برنامه جهانی غذا هستنددر کنندگان عمده گندم، ذرت و روغن آفتابگردان  تامین 

 

 مقابله خواهد کرد؟ این بحرانمنطقه چگونه با 

وضعیتی قرار  را در  ی حاکم در کشورهای منطقههااین بحران بسیاری از دولت 

  جستجوبرای و    مدی غذایی خودآی کار هاتغییر سیاست برای   که ناچارند داده

 نمونه: . به عنوان تالشی بسیار کنندها  جایگزین  برای تهیه

مراکش صادرات برخی از مواد غذایی را برای تقویت منابع داخلی به حالت   •

 . ه استتعلیق درآورد

چندین ماه ذخایر غذایی دارد از امارات متحده عربی  که برای مصر  •

  بتواند ک کرده است تا دریافت کرده است که به این کشور کم ایبودجه 

 حفظ کند. کنترل و را عرضه شده به مردم نان   بهای



عمده مواد غذایی  دیگر همچنین در حال بررسی تولیدکنندگان  این کشور  •

  ان روسیه و اوکراین جایگزین مانند ایاالت متحده، استرالیا و هند به عنوان 

 است. 

 .تواند مسیر مشابهی را در پیش بگیردترکیه می  •

تری نسبت  دارایی بیشکمتر و   یکه جمعیت  -فارس  عربی خلیج کشورهای •

جایگزینان  توانند به راحتی هستند که می   -به همسایگان خود دارند  

 کنند.  هیه را ت ی جدید

 .ه استایران قراردادی با روسیه برای تضمین واردات امضا کرد •

 

کشورهایی مانند لبنان، لیبی، سوریه و یمن که از   بر این باورند که کارشناسان 

دهی  برای پاسخ ناچارند که  برند،  رنج می  یعمیق اقتصادی و اجتماعی ثباتی بی 

 .دکنن ی بسیار تالش  یمؤثر 

 

به ویژه  که خواهند کرد  ی منطقه تالش بسیار هاکه دولت  گویند می کارشناسان 

بخشی   ،کشورها، یارانه نان این از افزایش قیمت نان اجتناب کنند. در بسیاری از 

و    ه استشددر نظر گرفته  دولتهای حاکم اجتماعی  سیاست اقتصادی واز 

سالهای  ای  های منطقهها دامن بزند. قیام تواند به ناآرامی ها می افزایش قیمت 

شوند، به دنبال  ر عربی شناخته می که معموالً به عنوان بها ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰

گندم روسیه در سال   کمبرداشت  بهای نان که بیش از هرچیز در رابطه با افزایش 

هر چند که هنوز به دلیل افزایش مواد غذایی تظاهرات بزرگی  رخ داد.  بود،  ۲۰۱۰

به احتمال زیاد در کشورهایی که مردم از دولت ناامید  در منطقه رخ نداده است، 

 چنین خیزشهایی به وقوع خواهند پیوست. مانند تونس،   هستند،

 

 ها: پانوشت 

۱)   Kali Roboinson  ست در خالل سالهای  نگاریلیسانس روزنامه که دارای فوق

  در قطر و در خبرگزاری "  حهدر شهر دو اخیر از جمله در مرکز خبرگزاری "الجزیره" 

ِّتِد پِرِس  " در نیویورک به فعالیت مشغول بوده است.آسوشیِ

که مخفف   MENAدر زبان انگلیسی از مجموع این کشورها با حروف اختصاری (  ۲

Middle East and North Africa   شود. باشد، یاد می می 

۳  )UN Food and Agriculture Organization 

 


