
 
 

 اجتماع وزراء زراعة البلدان األفريقية
 19-اإلعالن بشأن األمن الغذائي والتغذية خالل جائجة كوفيد

 2020أبريل/نيسان  16

 النص النهائي
 
 

بدعم  2020أبريل/نيسان  16وزراء الزراعة يف الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، وبعدما عقد� اجتماًعا افرتاضًيا يوم  حنن،
 من إدارة االقتصاد الريفي والزراعة يف مفوضية االحتاد األفريقي (املفوضية) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة):

 
على األوضاع احلرجة يف األساس على صعيد  19-إزاء التحد�ت البالغة الناشئة عن جائحة كوفيد وإذ يساور� قلق عميق

الصحة واألمن الغذائي والتغذوي واألوضاع االجتماعية واالقتصادية بشكل عام يف أفريقيا. وإّن األثر املباشر املتنامي للجائحة 
يات وهو ما يلقي بثقله بشكل سريع على خدمات الرعاية ينعكس على الصحة من حيث معدالت اإلصابة ابملرض والوف

. وإّن تراجع الطلب واإلنتاج 19-الصحية، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على املشاكل الصحية غري املرتبطة بكوفيد
 يعاملي ذ ركودالبلدان املتقدمة اقتصاد� حيث كانت األشد أتثرًا يف مرحلة أوىل ابإلصابة ابلعدوى، يؤدي إىل  أكثر من

تداعيات مباشرة على أفريقيا. ويف ظّل انتشار الفريوس يف القارة األفريقية، ستكون لتدابري االحتواء، مبا يف ذلك التباعد 
، وإغالق املدارس ومنع التجمعات العامة وإقفال مجيع األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية احلجر املنزيلاالجتماعي وعمليات 

 انعكاسات طويلة األمد. غري األساسية،
 

تطال عدًدا متزايًدا من اجملتمعات احمللية عرب خمتلف البلدان يف أفريقيا، جيب أن ترتافق  19-إىل أّن جائحة كوفيد نشري ذوإ
مع تدابري للحد قدر املستطاع من إحداث اختالالت يف النظم الغذائية  سجهود احلكومات يف سبيل احتواء انتشار الفريو 

 منظار والزراعية ولدعم سبل عيش الفئات األضعف وأمنها الغذائي. وحىت اترخيه، يُنظر إىل األزمة املستجدة بشكل أساسي من
تركيز  ملهام واألموال الوطنية علىوتعمل بصورة تدرجيية فحسب االسرتاتيجيات وفرق ا ،الصحة العامة (على حنو ما ينبغي)

اهتمامها على التأثريات االقتصادية وعلى األمن الغذائي والتغذوي. ومثة إشارات إىل حدوث اختالالت مستجدة يف الروابط 
 .أبطأ انتشار الفريوس جلعلالسابقة والالحقة من السالسل الغذائية والزراعية يف البلدان اليت اختذت تدابري صحية 

 



  2|الصفحة 
 

قد ُحتدث صدمة ملحوظة على صعيد العرض يف اإلقليم. وكون النظم الغذائية  19-إىل أّن جائحة كوفيد كذلك نشريوإذ 
والزراعية تعتمد إىل حد كبري على كثافة العمالة يف معظم البلدان األفريقية، من شأن وجود نقص يف العمال بفعل القيود املفروضة 

املبادالت  لسابقة من األنشطة الزراعية واملراحل الالحقة منعلى حركة األفراد واليد العاملة أن يقّوض توفري املدخالت يف املراحل ا
القابلة للتلف البستنة منتجات ابلنسبة إىل التجارية والتجهيز والنقل. وقد يصح هذا ابلنسبة إىل مجيع احملاصيل لكن بنوع خاص 

 واللحوم ومنتجات األلبان.واألزهار) اخلضار والفاكهة (مثل 
 

أّن االعتماد على الواردات الغذائية من خارج اإلقليم، خاصة يف املناطق احلضرية، جيعل البلدان األفريقية أكثر  وإذ نالحظ
عرضة لالختالالت يف اخلدمات اللوجستية والتوزيع، إضافة إىل املشاكل على صعيد اإلنتاج يف بلدان أخرى. وقد يؤدي هذا 

 اد الغذائية، خاصة يف البلدان اليت تعتمد إىل حد كبري على الواردات الغذائية، كماإىل نقص يف األغذية وارتفاع يف أسعار املو 
حال العديد من البلدان املنخفضة الدخل وغري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. وتعين هذه العوامل، مصحوبة  هي

 لنفاذ احملدود إىل شبكات األمان العامة، أّن ابخلسائر يف مداخيل املستهلكني واخنفاض الوفورات إىل حدها األدىن وا
يوّلد أيًضا خماطر ّمجى على صعيد الطلب، خاصة ابلنسبة إىل الشرائح السكانية الفقرية والضعيفة. وإّن املستهلكني  19-كوفيد

 الصافني لألغذية الفقراء يف املناطق الريفية، وخباصة يف املناطق احلضرية، هم األشّد عرضة للخطر.
 

من أن تؤدي هذه التأثريات إىل مزيد من تفاقم األوضاع اليت تشهد يف األساس ارتفاع معدالت اجلوع وسوء  ذ يساور� القلقوإ
التغذية والفقر بفعل التحد�ت املاثلة أمام املناطق الريفية، مبا يف ذلك تفشي اجلراد الصحراوي وأتثريات دودة احلشد اخلريفية 

وانعدام األمن الغذائي. ومن شأن إحداث اضطراابت يف أمناط الرتحال التقليدية وخلق أمناط وموجات اجلفاف والنزاعات 
جديدة أن ُحيدث توترات ونزاعات عنيفة حىت بني اجملتمعات املقيمة والرعوية، مما يؤدي إىل نزوح حملي وارتفاع مستو�ت الفقر 

 وانعدام األمن الغذائي.
 

أّدت أيًضا وبشكل خاص إىل تفاقم أزمة كربى أخرى متمثلة يف تفشي اجلراد الصحراوي قد  19-أّن جائحة كوفيد وإذ نعي
مما يضع أفريقيا أمام هتديد ال سابق له على صعيدي األمن الغذائي وسبل العيش. ويف حني يلتزم الكثريون يف أفريقيا ابلتدابري 

ة منازهلم واإلقفال التام، تعيث مليارات من اجلراد من خالل التباعد االجتماعي ومالزم 19-الوقائية للحماية من كوفيد
من شأ�ما اإلطاحة أبي أمل يف  19-تفشي اجلراد مصحواًب جبائحة كوفيد الصحراوي فساًدا يف حماصيلهم يف احلقول. وإنّ 

 تتخذ ما ملوع واملوت شعوب أبمجعها، خاصة يف أفريقيا الشرقية، خلطر التضّور املطّول من اجلحتقيق األمن الغذائي ويعّرض حياة 
 إجراءات فورية ملواجهة هذه األوضاع.

 
احلجر لنظم الغذائية والزراعية ابعتبارها خدمة أساسية جيب أن تتواصل خالل فرتات احلكومات على إسناد األولوية ل وإذ حنثّ 

والطوارئ ومنع التجّول وغريها من تدابري االحتواء الصحية. وال بد للتدخالت على صعيد تسويق املنتجات الزراعية والغذائية  املنزيل
احلديثة والتقليدية (األسواق املفتوحة واملتاجر الصغرية) وغري النظامية (الباعة يف الشوارع)  -من أن تقّر أبّن مجيع أنواع النظم الغذائية 

أدوارًا حامسة يف خدمة خمتلف األسواق ومساندة شرائح هامة من السكان، مما يساعد يف احلفاظ على ضرورة وجود نظام تؤدي  -
 على السكان واجملتمع واالقتصاد. 19-غذائي قادر على الصمود للحد قدر املستطاع من أثر جائحة كوفيد
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األطراف والبلدان املاحنة وسائر الشركاء العتبار حالة الطوارئ هذه ومصارف التنمية املتعددة  وكاالت األمم املتحدة وإذ نناشد
على حالة ملحة واملبادرة إىل تقدمي املوارد املالية وغريها من املوارد ملساعدة البلدان اليت تفتقر إىل املوارد على مواجهة هذه األزمة 

 تلك البلدان وعلى جعل نظمها الغذائية أكثر قدرة على النحو املالئم. وجيب هلذا الدعم أن يسعى إىل تدعيم النظم الصحية يف
 مبا ميكنها من جتّنب حتّول أزمة األمن الغذائي إىل كارثة إنسانية وخيمة العواقب. املقاومة

 
ك ، رغم هذه التحد�ت، أحرز اإلقليم أيًضا تقدًما هاًما من حيث إسناد األولوية للحماية االجتماعية ابعتبار ذلوإذ نثّمن أنه

مكوً� أساسًيا من مكو�ت اسرتاتيجيات احلد من الفقر والتنمية الريفية، مبا يف ذلك يف سياق إعالن ماالبو للرب�مج الشامل 
 للتنمية الزراعية يف أفريقيا. فهذه مرحلة حامسة لتكثيف هذه اجلهود.

 
ويبلغ فيه يف بعض املناطق ت مستمرة منذ فرتة سود فيه نزاعاال تزال تتطال أفريقيا يف وقت  19-أبّن جائجة كوفيد وإذ نقرّ 

يف  20عدد كبري من أطفالنا من سوء التغذية و ، ويف وقت يعاين فيهمليون �زح) 20عدد النازحني أعلى مستوى له (أكثر من 
 املائة من مواطنينا من اجلوع املزمن، فيما بعضهم يعاين انعداًما حاًدا يف أمنه الغذائي.

 
 أّن أوضاع انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية السائدة ميكن أن تؤدي إىل تفاقم األوضاع الصحية املرتبطة وإذ ندرك

 للسكان املصابني ابلعدوى. 19-بكوفيد
 

الصحة  ثريات السلبية الراهنة علىأأن التنمية املستدامة للنظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا تؤثر بصورة مباشرة على كبح الت وإذ نعي
 العامة وبطالة الشباب والتعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والنزوح بدافع الضيق نتيجة لذلك واالجتاهات إىل االخنراط يف

 دث اضطراابت يف اجملتمع.أنشطة غري مشروعة حتُ 

 
 نتعّهد مبا يلي: 

وخباصة الشرحية األضعف من سكاننا  احلرص على اختاذ التدابري الالزمة لدعم األمن الغذائي والتغذية للجميع )1(
 مبوازاة احلد قدر اإلمكان من االختالالت يف النظام الغذائي؛  19-تطبيق تدابري الحتواء انتشار جائجة كوفيد مع

وتوفري شبكات أمان مناسبة مبا يف ذلك النقد والغذاء وغريمها من تدابري احلماية االجتماعية لدعم اجملموعات  )2(
 كافة؛  السكانية الضعيفة

واحلرص على أال تتأثر اجلهات الفاعلة واألنشطة الزراعية على شىت املستو�ت، خاصة عمليات احلصاد، بشكل  )3(
حاد جراء التداعيات غري املقصودة لتدابري االحتواء والقيود املفروضة على احلركة مع كفالة حميط آمن للعمل لكل 

 من املنتجني والتجار والعاملني؛ 

واحلرص لدى تفشي اجلائحة على رصد أنشطة النظم الغذائية والزراعية وتقييمها عن كثب وعلى إطالع مجيع  )4(
 اجلهات الفاعلة املعنية يف كل األوقات وبشفافية اتمة وإسداء املشورة هلا لكي تواصل عملها؛ 
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، مبا يف ذلك البذور لللمحاصي واحلرص على حصول املزارعني يف الوقت املناسب على معدات ومدخالت جيدة )5(
 ومواد الزرع للموسم احلايل؛ 

واحلرص على أن حيصل مربو املاشية، مبا فيهم الرعاة، ومستزرعو األمساك على املدخالت اليت حيتاجون إليها، على غرار  )6(
 ء املائية؛احليوا�ت والنفاذ إىل املراعي ابإلضافة إىل مدخالت جيدة لألمساك من أجل مساندة قطاع تربية األحيا علف

 واختاذ تدابري من شأ�ا أن حتّد من الفواقد الغذائية ما بعد احلصاد مبا يتيح ابلتايل مزيًدا من األغذية يف األسواق؛  )7(
واجلراد الصحراوي  19-والعمل ابلتوازي، كحكومات مع شركائنا، على معاجلة العبء املزدوج املرتتب عن كوفيد )8(

 اللذين يشكالن مًعا حتديني خطريين جيب أن يبقيا يف صميم بر�مج العمل امللح الالزم يف أفريقيا؛ 

والعمل مع القادة احملليني لضمان بقاء أسواق املواد الغذائية والزراعية يف أعلى السلسلة ويف أسفلها وقطاع األغذية  )9(
 مبوازاة التقّيد ابملبادئ التوجيهية للصحة والسالمة؛  غري النظامي، مفتوحة وتعمل بشكل جّيد

والعمل مع التجار والقيمني على النقل يف النظم الغذائية والزراعية واملسؤلني يف القطاعات األخرى واحلكومات احمللية  )10(
  ؛النظاملتذليل أي اختناقات تعيق حركة األفراد والسلع واخلدمات األساسية ونقلها وتسويقها بصورة آمنة يف 

لتجارة اإلقليمية ا وإبقاء احلدود الوطنية مفتوحة أمام جتارة السلع الغذائية والزراعية األساسية لعدم إحداث اختالل يف )11(
 وما بني األقاليم ابملنتجات واملدخالت الغذائية والزراعية؛ 

يف ذلك من خالل إقامة شراكات وضمان وجود خمزو�ت غذائية اسرتاتيجية كافية حلاالت الطوارئ ومرافق ختزين، مبا  )12(
 بني القطاعني العام واخلاص، حيثما كان ذلك مناسًبا وممكًنا ومرتبطًا بصورة مباشرة بربامج احلماية االجتماعية؛ 

وضمان دور القيادات الوطنية لالرتقاء خبطة العمل اخلاصة ابألمن الغذائي والتغذية من أجل حتقيق نتائج ملموسة  )13(
سرتاتيجيات واقعية، وحشد املوارد الكافية وختصيصها، وتعزيز القدرات واإلمكا�ت املؤسسية عرب وضع سياسات وا

 ؛19-من أجل تسريع وترية تطبيق نظم مستدامة لألغذية والزراعة بطريقة متكاملة ومنسقة، حىت خالل جائحة كوفيد

يكفل األمن الغذائي والتغذية جلميع ومضاعفة اجلهود واإلجراءات املنسقة ابلتعاون مع أصحاب املصلحة كافة مبا  )14(
تزام الذي قطعته أفريقيا بوضع حد للجوع لوما بعدها ومبا ميّكن من الوفاء ابال 19-مواطنينا خالل جائحة كوفيد

 . 2025حبلول سنة 


