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n حتالف عاملي 
 ملنع حتّول 

 أزمة صحية 
 إىل أزمة غذائية 

التحالف من أجل الغذاء
التحالف من أجل الغذاء هو تحالف عاملي متعدد 
أصحاب املصلحة، اقرتحته حكومة إيطاليا وتقوده 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(، 
وهو شبكة من الشبكات التي تيّس العمل العاملي 
املوّحد لالستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعايف منها. 

ويهدف هذا التحالف إىل حشد املوارد املالية واالبتكار 
والخربة الفنية، وتعزيز مبادرات الدعوة وإنشاء حيّز 

محايد للحوار ضمن جهاز يضّم مجموعة متنّوعة 
من أصحاب املصلحة من أجل دعم البلدان التي هي 

بأمّس الحاجة إىل املساعدة. 

والتحالف من أجل الغذاء ميثّل أيًضا التزاًما راسًخا 
بخطة التنمية املستدامة لعام 2030. وسيدعم 

التحالف الجهود الرامية إىل مساعدة البلدان يف 
العودة إىل املسار الصحيح لتحقيق الهدفني 1 و2 
من أهداف التنمية املستدامة )القضاء عىل الفقر 

والجوع(، وبوجه خاص، العمل لتحويل النظم الزراعية 
والغذائية، وتحسني التغذية، وزيادة اإلنتاجية الزراعية 

ودخل صغار املزارعني واملزارعني األرسيني، والنهوض 
مبستويات املعيشة يف املناطق الريفية، ومعالجة 

االختالالت الناجمة عن الجائحة وتأثريها عىل الفئات 
الضعيفة، ال سيام النساء والشباب والشعوب األصلية.
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 االستجابة جلائحة
كوفيد-19

يقوم التحالف من أجل الغذاء حاليًا بحشد الدعم 
لربنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة لجائحة 

كوفيد-19 والتعايف منها، وتبلغ قيمة إجاميل 
االحتياجات التشغيلية 1.32 مليار دوالر أمرييك.

ويجري تصميم الدعم الفني واملساعدة يف مجال 
السياسات حول مجاالت العمل السبعة ذات األولوية 

التالية ملساعدة البلدان عىل االستجابة والتعايف وإعادة 
البناء عىل نحو أفضل:

خطة عاملية لالستجابة اإلنسانية للجائحة )وهي  	
جزء ال يتجزأ من استجابة األمم املتحدة اإلنسانية 

العاملية والشاملة لجائحة كوفيد-19(؛

توفري البيانات لصنع القرارات؛ 	

اإلدماج االقتصادي والحامية االجتامعية من أجل  	
الحد من الفقر؛

التجارة ومواصفات سالمة األغذية؛ 	

تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغرية عىل  	
الصمود من أجل التعايف؛

الوقاية من الجائحة التالية الحيوانية املصدر  	
عرب تعزيز نهج “صحة واحدة” املتعدد الجهات 

الفاعلة واملشرتك بني القطاعات؛

الغذائية. 	 النظم  تحويل 

وسيفّعل التحالف من أجل الغذاء الخربات السياسية 
واملالية والفنية الرفيعة املستوى دعاًم لربنامج 

االستجابة للجائحة والتعايف منها، مع الرتكيز عىل 
البلدان وطلباتها. احتياجات 

ويف 5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2020، أطلقت منظمة 
األغذية والزراعة رسميًا التحالف من أجل الغذاء ومنصته 

اإللكرتونية1 التي تتيح الحصول عىل معلومات مفصلّة 
حول احتياجات البلدان عىل شكل “صحائف إجراءات”.

وتقوم حاليًا املكاتب القطرية التابعة للمنظمة وفرق 
العمل املعنية بجائحة كوفيد-19 بإعداد أكرث من 

100 صحيفة إجراءات، بالتعاون الوثيق مع الحكومات 
الوطنية واملكاتب امليدانية وأصحاب املصلحة الرئيسيني.

http://www.fao.org/food-coalition/en/ 1 )باألنجليزية(

http://www.fao.org/food-coalition/en/
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 مساهمة التحالف
 من أجل الغذاء يف
جمموعة العشرين

العرشين يف  اإليطالية ملجموعة  الرئاسة  خالل 
عام 2021، اُقرتح إدراج موضوع األمن الغذايئ 

مناقشتها خالل  التي ستجري  املواضيع  قامئة  ضمن 
لوزراء  مشرتكة  جلسة  وستُعقد  املقبلة.  االجتامعات 

مجموعة  بلدان  يف  والتنمية  الخارجية  الشؤون 
2021 يف مدينة  29 يونيو/حزيران  بتاريخ  العرشين 

املهم ودور  املوضوع  إيطاليا، ملناقشة هذا  ماتريا، 
التحالف من أجل الغذاء يف هذا الصدد.

الغذاء دعاًم كبريًا لجدول  التحالف من أجل  وسيقدم 
برئاسة  العرشين  الغذايئ ملجموعة  األمن  أعامل 

املستوى  الرفيع  السيايس  االلتزام  بهدف حشد  إيطاليا 
الفنية يف مجاالت العمل ذات  والدعم املايل والخربة 

األولوية يف سياق جائحة كوفيد-19:

االستجابة العاملية اإلنسانية 	

اإلدماج االقتصادي والحامية االجتامعية من أجل  	
الحد من الفقر

الحد من الفاقد واملهدر من األغذية 	

تحويل النظم الغذائية. 	

ودعاًم للتصدي للتحديات غري املسبوقة التي تواجهها 

البلدان يف الوقت الراهن، ومن أجل تهيئة بيئة مواتية 

لحشد الدعم املايل والفني، سوف توّجه منظمة 

األغذية والزراعة دعوة لتقديم االقرتاحات وستيّس 
هذه العملية التي ستتيح الفرصة أمام جميع األعضاء 

احتياجاتهم وطلباتهم. للتعبري عن 

وينبغي لهذه االقرتاحات أن تكون متعددة األطراف 
ومتعددة أصحاب املصلحة وأن تعود ملكيتها للبلدان 
وتركّز عىل موضوع محّدد، عىل النحو املبنّي يف ما ييل:

متعددة األطراف: ينبغي لالقرتاحات أن تقّدم من  	
جانب بلدين اثنني عىل األقّل أحدهام عضو يف 

مجموعة العرشين؛

متعددة أصحاب املصلحة: ينبغي للبلدان املشاركِة  	
أن تضمن إدراج إحدى الجهات الفاعلة من غري 
الدول )مثل األوساط األكادميية والقطاع الخاص 
واملجتمع املدين وغري ذلك( من كل من البلدان 

املعنية يف مرحلة إطالق املرشوع أو تنفيذه؛

تعود ملكيتها للبلدان: ينبغي لالقرتاحات أن تبنّي  	
االحتياجات والطلبات عىل أرض الواقع؛

تركّز عىل موضوع محّدد: ينبغي لالقرتاح أن يركز  	
عىل أحد مجاالت العمل ذات األولوية األربعة 

املختارة واملذكورة أعاله.

نيسان ويونيو/حزيران  أبريل/  بني  املمتدة  الفرتة  ويف 
واملنافع  لالحتياجات  تقيياًم  املنظمة  ستُجري   ،2021

ستوجهها  التي  للدعوة  استباقًا  القطرية  والحالة 
االقرتاحات. لتقديم 
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العضوية
التحالف من أجل الغذاء مفتوح أمام مجموعة واسعة 

من الرشكاء، مثل الحكومات الوطنية واملنظامت 
الدولية ومنظامت املجتمع املدين واألوساط األكادميية 

وهيئات القطاع الخاص.

وتتوىل منظمة األغذية والزراعة قيادة هذا التحالف، 
وتقوم بتيسري تبادل املعارف، وحشد الدعم وتعمل 

كجهة محايدة صاحبة الدعوة إىل تفعيل الحوار املفتوح 
والشفاف بني أعضاء التحالف.

للمشاركة كعضو فاعل يف التحالف، يرجى توجيه 
 Beth رسالة رسمية/بريد إلكرتوين رسمي إىل السيدة

Bechdol، نائب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
 عىل العنوان الربيد إلكرتوين التايل: 

 .Food-Coalition@fao.org

وستنظر اإلدارة العليا يف منظمة األغذية والزراعة يف 
طلب العضوية وستُصدر ردًّا رسميًا بصدده.

 منظمة األغذية والزراعة. 2021. التحالف من أجل الغذاء:
تحالف عاملي ملنع تحّول أزمة صحية إىل أزمة غذائية. روما.  

https://doi.org/10.4060/cb4121ar

 بعض الحقوق محفوظة. وهذا العمل 
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