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 وجزامل
 
  وتدابري القضــــــــــــاء عليه، واالنكماش العاملي الذي نتج عنه إىل تفاقم اجلوع 19-كوفيدلســــــــــــتؤدي اآلاثر اجملتمعة ،

ال ســيما يف البلدان املنخفضــة  ،وســوء التغذية، وابلتايل إىل ارتفاع عدد األشــخاص الذين يعانون من اجلوع والفقر
من الفقر  حملرز يف جمال احلدّ ومن احملتمل أن يقضــــــي ذلك على التقدم ا الدخل اليت تعتمد على اســــــترياد األغذية.

 عقد من الزمن. على مدى
 
  ابلنســـــــــــــــبة إىل األمن الغذائي  19-ثله كوفيدميعمل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) على تقييم التهديد الذي تو

 يف ظهرتلألزمة الغذائية اليت  وخالفًا والتغذية وعلى توفري الســــــــــياســــــــــات القائمة على األدلة للبلدان األعضــــــــــاء.
ويف حني ال تزال ســــــــــــالســــــــــــل  ، ال يتمثل التحدي اليوم يف توافر األغذية إمنا يف احلصــــــــــــول عليها.2007-2008

مبا أن  اخطريً  اهتديدً  شـــــــــــــــكلاألمر الذي ي ،اإلمدادات الغذائية متماســـــــــــــــكة، بدأت البلدان تعاين من االنكماش
شخص قد  ماليني 80.3وتشري تقديرات املنظمة إىل أن ما يصل إىل  التباطؤ االقتصادي يؤدي إىل تفاقم اجلوع.

  يعانون من اجلوع بسبب تراجع النمو االقتصادي.
 
 ويتوقف مدى أتثري اجلائحة على الطلب  الطلب على األغذية مع ارتفاع عدد العاطلني عن العمل. وســـــــــــــــيرتاجع

احلصـــــول على االئتمان، وبرامج شـــــبكات األمان إمكانية على األغذية على حّدة الصـــــدمة االقتصـــــادية وطوهلا، و 
وهلذا الســــبب، جيب أن تكون تدابري التحفيز االقتصــــادي املعتمدة يف مجيع البلدان موّجهة حنو تلبية  االجتماعي.

كن احملافظة على مي فمن دون احلصــول على األغذية والتغذية، ال .ااالحتياجات الغذائية لألشــخاص األشــد ضــعفً 
 .الصحة اجلّيدة

 
 العامل  يفعلى األغذية والزراعة  19-وتســــــــــــّلط هذه الوثيقة الضــــــــــــوء على جهود املنظمة الرامية إىل تقييم أثر كوفيد 

إىل عقد اجتماعات رفيعة املســـتوى لتشـــجيع األعضـــاء  اوقد دعت املنظمة أيضًـــ  وإىل دعم حتليالت الســـياســـات.
وتعمل املنظمة كذلك مع الفرق  على العمل بشــــــــكل متضــــــــافر للتغّلب على التحد�ت النامجة عن هذه اجلائحة.

  القطرية لألمم املتحدة ووكاالت أخرى لتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني األمن الغذائي خالل اجلائحة.
 

 بة من االجتماع املشرتك وجلنة الرب�مجالتوجيهات املطلو 
 
  التوجيهات حسب االقتضاء. إصدارابلتقدم احملرز و  العلمن إىل أخذ اإن االجتماع املشرتك وجلنة الرب�مج مدعو 
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 معلومات أساسية
 
وتدابري القضــاء عليها واالنكماش العاملي  يف العامل 19-من املتوقع أن تؤدي اآلاثر اجملتمعة لتفشــي جائحة كوفيد -1

مليون  135اليوم يشــــــــــــهد و  ابلصــــــــــــحة والتغذية. وخيمةً  االنظم الغذائية، األمر الذي يلحق أضــــــــــــرارً  أداء اختالالت يفإىل 
مليون شخص إضايف على شفري املعا�ة  183وهناك 1 أزمة حادة يف ما يتعّلق ابألغذية وسبل العيش. ابلدً  55شخص يف 

 2مليون طفل من اهلزال. 17اخلامسة من التقزم و مليون طفل دون سنّ  75ويعاين  نعدام األمن الغذائي.من ا
 
 .احادً  اومن دون التدخالت املبكرة إلنقاذ األرواح واســـــــــــتعادة ســـــــــــبل العيش، ميكن أن يرتفع عدد اجلياع ارتفاعً  -2
العقد األخري قد يقعون يف براثنه مرّة أخرى،  خاللالفقر براثن مليون شـــــخص كانوا قد أفلتوا من  580ما يصـــــل إىل  وإنّ  

وذلك يعين أن عدد األشــــخاص الذين  3ما يعكس مســــار التقدم احملرز يف جمال احلد من الفقر على مدى عقد من الزمن.
  لعامل أن يتعامل معها.مما ابستطاعة ابكثري من انعدام األمن الغذائي احلاد سريتفع بوترية أسرع  يعانون

 
وعلى الرغم من وفرة األغذية املتاحة، تبقى  .19-االزد�د ابلفعل يف العامل حىت قبل كوفيديف  اوكان اجلوع آخذً  -3

ولقد كشفت اجلائحة عن مواطن الضعف  أوجه عدم املساواة يف احلصول على األمناط الغذائية الصحية مشكلة أساسية.
  يف مجيع البلدان. ااألكثر هتميشً  الفئات السكانيةيف النظم الغذائية، ال سيما ابلنسبة إىل 

 
  19-ثله كوفيدميتقييم منظمة األغذية والزراعة للتهديد الذي  -أّوًال 

 األمن الغذائي والتغذية، واإلجراءات املوصى هبا ابلنسبة إىل
 

 الوقاية من اجلوع يف صلب برامج التحفيز تكونملاذا جيب أن  -ألف
 
د اجلائحة إبحلاق الضــرر ابالقتصــاد العاملي وهتدّ  إمنا يف احلصــول عليها.و اليوم يف توافر األغذية ال يتمثل التحدي  -4

 عليهم ألنه يعين أن األشــــــخاص الذين يتعّني  اخطريً  اويشــــــكل ذلك هتديدً  بدرجة مل يســــــبق هلا مثيل منذ الكســــــاد الكبري.
تســــعى البلدان إىل حتقيق  يف حنيو  شــــراء األغذية.كســــب أجر للحصــــول على الطعام قد خيســــرون دخلهم وقدرهتم على 

التوازن بني احملافظة على ســــــــالمة الناس وإعادة حتريك عجلة االقتصــــــــاد عرب التخفيف من تدابري اإلغالق التام، عليها أن 
  على األغذية والتغذية.على احلصول الفقراء والضعفاء  قدرةحتمي 

 
  افقد فرضـــــــــت بعض البلدان قيودً  مصـــــــــدر قلق يف ابدئ األمر. ل تعطيل ســـــــــالســـــــــل اإلمدادات الغذائيةوشـــــــــكّ  -5

وأدى الشــــــــراء بدافع اهللع إىل قيام  الســــــــفن احملّملة ابلفاكهة واخلضــــــــار. رســــــــو، ومت أتخري متعّجلةعلى التصــــــــدير بصــــــــورة 

                                                      
من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي، وهو مقياس عاملي مشرتك لتصنيف حّدة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  3هم يف املرحلة   1

 .www.ipcinfo.org/manual/overview/en/وفداحتهما: 
 GRFC_2020_ONLINE_200420.pdfالعاملي عن األزمات الغذائية: تقرير لا  2
www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-على الفقر يف العامل:  19-بشأن أثر كوفيدلتقديرات ا   3

43.pdf-paper/PDF/wp2020 

http://www.ipcinfo.org/manual/overview/en/
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
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جتارية يف  ابلدان فقط قيودً  10وتفرض  ولكن جتري معاجلة هذه املشــــــــــــاكل كّلما طرحت. املســــــــــــتهلكني بتخزين األغذية.
جتارية  اقيودً  ابلدً  33وعلى ســــــبيل املقارنة، فرض  يف املائة من حصــــــة التجارة العاملية يف األغذية. 5الوقت الراهن، ما ميثل 

وإنه من الضـــــــــــــروري أن حتافظ  يف املائة من حصـــــــــــــة التجارة العاملية. 28، ما ميثل 2008-2007 الغذائية يف ةخالل األزم
 سل اإلمدادات الغذائية.البلدان على سري عمل سال

 
من العوامل  اعد التباطؤ االقتصـــــــادي واحدً ، ويُ داح عامليٍ  ابنكماشٍ  19-ومن املرّجح أن تتســـــــبب جائحة كوفيد -6

تراجع الطلب على التصـــــــدير وتوّقفت  دولق 4الرئيســـــــية اليت تقّوض اجلهود الرامية إىل القضـــــــاء على اجلوع وســـــــوء التغذية.
 مســـتوردة لألغذية. بلدا�ً  اوهذا األمر مضـــّر بصـــفة خاصـــة ابلدول اجلزرية الصـــغرية النامية اليت تعد أيضًـــ  احلركة الســـياحية.

، من مصــــــاعب نيجري� وتشــــــاد وليبيا واجلزائر وأنغوالوتعاين البلدان املصــــــّدرة للنفط مثل  ولقد تراجعت التحويالت املالية.
إىل إضــعاف العمالت احمللية مقابل الدوالر مما جعل ســداد الديون  وأدى هبوط أســعار النفط مالية يف ظل جتميد الطلب.

  مصاعب مالية. اوتواجه البلدان اليت تعتمد على القطن والسلع املعدنية أيضً  شبه مستحيل. اللبلدان األخرى أمرً 
 
عدد من اجلياع دخل وأكرب ا تلك اليت لديها أدىن مســـتو�ت وإن البلدان املنخفضـــة واملتوســـطة الدخل، ال ســـيم -7

وتفتقر هذه البلدان إىل القدرات واألموال لتحفيز االقتصـــاد ومحاية ســـبل عيش األشـــخاص  والفقراء، متأثرة بشـــكل خطري.
صــــــندوق النقد كّل من ولقد طلب   من التمويل من الدائنني الدوليني. كبريٍ   ، لذلك فإ�ا ســــــتحتاج إىل قدرٍ ااألشــــــد ضــــــعفً 

 5لثنائية وأاتحا التمويل الطارئ هلذه البلدان.الدويل والبنك الدويل تعليق القروض ا
 
أن تراجع منو الناتج احمللي اإلمجايل ســـــــــــــــيؤدي إىل ز�دة النقص إىل منظمة األغذية والزراعة  شـــــــــــــــري تقديراتتو  -8

وابالســـــتناد إىل  التغذوي، ال ســـــيما يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان املســـــتوردة الصـــــافية لألغذية.
 14.4ســــــــيؤدي إىل انضــــــــمام  )2( بنقطتني مئويتنين تراجع منو الناتج احمللي اإلمجايل أثالثة ســــــــيناريوهات، تقّدر املنظمة 

مليون  38.2إىل ارتفاع عدد اجلياع مبقدار  نقاط مئوية 5 ارقدمب جعالرت ا دييؤ ســـــ مافينســـــمة إىل صـــــفوف اجلياع؛  نييالم
وال تنظر هذه 6 ية من اجلوع.نســـــــمة إضـــــــاف ماليني 3.80نقاط مئوية إىل معا�ة  10 ارقدمبض فاخنالا دييؤ وســـــــنســـــــمة؛ 

التقديرات يف األثر الطويل األجل املرتتب عن عدم املســـــاواة يف حصـــــول الضـــــعفاء على األغذية يف البلدان املرتفعة الدخل 
 والبلدان املصّدرة الصافية لألغذية.

 
عرب حتســـــني  اضـــــعفً  وينبغي على تدابري التحفيز املتخذة يف مجيع البلدان أن تليب احتياجات األشـــــخاص األشـــــد -9

ويف ظل  كن احملافظة على الصــــــــــــحة اجلّيدة. ميفمن دون احلصــــــــــــول على األغذية املغّذية، ال املســــــــــــاعدة الغذائية الطارئة.
ال  اوإن إغالق املدارس يف مجيع أحناء العامل يعين أن عددً  ، تكافح العائالت لتوفري األغذية.لكثيفةا التســـــــــــــــريحعمليات 

  ت فرصة احلصول على الوجبات املدرسية الضرورية.حيصى من األطفال سيفوّ 
 

                                                      
 2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل تقرير   4
help-to-funds-disburse-bank-world-imf-factbox/factbox-aid-coronavirus-health-www.reuters.com/article/us-وكالة رويرتز:   5

G22002idUSKBN-pandemic-battle-countries 
 www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf: 19-كوفيد  تيجةناالقتصادي العامل االنكماش   6

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
http://www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf
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فال ميكن ألســـــــــــــــواق األغذية العاملية أن تعمل من دون التجارة  وينبغي أن تبقى قنوات التجارة العاملية مفتوحة. -10
  حركة الشـــــــحنات وتراجع قيمة عمالهتا. ؤتباط ظلّ يف  ضـــــــعيفةالبلدان اليت تعتمد على األغذية املســـــــتوردة  إنو  املفتوحة.

والتنســيق بني  األســواق يفشــفافية الويشــكل حتســني  .ملواد الغذائيةايف أســعار  اومن املرّجح أن تشــهد غالبية البلدان ارتفاعً 
حملافظة على عمل ســــــالســــــل اإلمدادات اآليات لتحفيز االســــــتهالك واإلنتاج و  ،التجارية وجتّنب القيود الشــــــركاء التجاريني

 7 .الغذائية
 

 وجيب ختصــيص املوارد للقطاعات واألعمال التجارية الرئيســية، وال ســيما املؤســســات الصــغرية واملتوســطة احلجم. -11

إىل اإلعا�ت النقدية  اوحيتاج هؤالء أيضًـــ  ابلغ األمهية. اضـــمان وصـــول أصـــحاب احليازات الصـــغرية إىل األســـواق أمرً  عدّ ويُ 
الرعاية الصــحية يف املوقع أن حيرصــوا  لعاملني يف جماللوميكن  إنتاج األغذية.احلصــول على التمويل من أجل مواصــلة إىل و 

ا أتهيل املســــــــــــــتودعات ومعامل  وحيتاج مجيع العمال إىل املعدات الواقية. على أّال يتعرض العاملون للمرض. وينبغي أيضــــــــــــــً
ات الدخول ليتمكنوا من العمل وجيب منح العمال املهاجرين أتشـــــــري  التجهيز مبا يتيح للعمال ممارســـــــة التباعد االجتماعي.

  يف املزارع ويف املصانع.
 

وتتمثل واحدة  ملعاجلة مســـــألة عدم املســـــاواة القائمة منذ وقت طويل. املحً  وتشـــــكل جائحة فريوس كورو� نداءً  -12
تعليق دفع من طرق املعاجلة يف توســـيع نطاق برامج احلماية االجتماعية لتتمكن األســـر الضـــعيفة من احلصـــول على النقد و 

وتشــــــــكل أفريقيا اإلقليم الوحيد الذي  .ا. وجيب توفري التغطية للذين كانوا يفتقرون إليها ســــــــابقً نالرهعمليات الضــــــــرائب و 
عن أزمة  يف العرض والطلب، فضـــــًال  واختالالت اقتصـــــاد�ً  اوســـــيشـــــهد اإلقليم تباطؤً  برامج احلماية االجتماعية. إىل يفتقر

 صحية خطرية مع انتشار فريوس كورو�.
 

مبا  لتصــدي للتهديدات احلالية املاثلة أمام األمن الغذائيمن أجل افيزية حتتدابري  ختاذاويف األجل الطويل، ينبغي  -13
ويعين ذلك أنه  ملواجهة اجلائحات املستقبلية.بشكل أفضل تكون مستعدة لبناء قدرة النظم الغذائية على الصمود يسمح ب

جيب حتويل النظم الغذائية لكي تســـــــاعد على احملافظة على الصـــــــحة التغذوية لصـــــــغار املنتجني والصـــــــيادين والرعاة، وعلى 
  استخدام املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على حنو مستدام.

 
 التدخالت يممصمن أجل ت 19-تقييم التأثري املستمر لكوفيد -ابء

 
يف مراحل  تجلىتلعرض والطلب على صــــعيدي امن نوعه جلهة تشــــكيله صــــدمة مزدوجة  افريدً  19-يعترب كوفيد -14

 ،وكيفية أتثريها على األســـــواق الدولية واحمللية ةبشـــــأن مّدة الصـــــدمبشـــــّدة من جانب العرض، ختتلف اآلراء ف زمنية خمتلفة.
ومن جانب الطلب، هناك توافق عام على أن  أبفضـــــــــــــــل طريقة ممكنة. هاف من أتثري فّ والتدابري العالجية اليت ميكنها أن خت

 رتفاع معدالتابســـــــبب انكماش النشـــــــاط االقتصـــــــادي و  االطلب على املنتجات الزراعية والتجارة فيها ســـــــيشـــــــهدان تباطؤً 
 البطالة.

 

                                                      
 en8388www.fao.org/documents/card/en/c/ca واملخاطر على سالسل اإلمدادات الغذائية: 19-وفيدك   7
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تؤثر اجلائحة من خالهلا على تقييم تعّرض البلدان للعديد من قنوات االنتقال اليت ميكن أن  ىلإاملنظمة  دتمعو  -15
واليد  ورأس املال الثابت وعلى صــــــــــعيد العرض، نظرت املنظمة يف املدخالت الوســــــــــيطة8 الغذائية والزراعية. ادو املأســــــــــواق 

 بة على النفقات الغذائية والواردات الزراعية.وعلى صـعيد الطلب، درسـت املنظمة اآلاثر املرتتّ  والصـادرات الزراعية. العاملة

  ا صّنفت البلدان ابالستناد إىل درجات التعّرض.كما أ�
 

وميكن  وإن النظم الزراعية يف البلدان املرتفعة واملنخفضـــــــــــة الدخل معّرضـــــــــــة لآلاثر املرتتبة عن أســـــــــــواق االئتمان. -16
يؤدي نقص و  ألمريكا الشــمالية اليت يعد نظامها الزراعي أكثر كثافة لرأس املال، أن تســتفيد من أســعار الفائدة املنخفضــة.

 اإلمدادات من مبيدات اآلفات، إىل عرقلة اجلهود الرامية إىل احتواء تفشـــــي اآلفات من قبيل املدخالت، مبا يف ذلك تدينّ 
قد ف وأصـــــــــبح نقص اليد العاملة احمللية والعمال املهاجرين املومسيني يطرح مشـــــــــكلة يف كل مكان. اجلراد يف شـــــــــرق أفريقيا.

كما أنه أثّر على إنتاج الفاكهة واخلضـــــــــــار  الختالالت مباشـــــــــــرة يف عرض اليد العاملة. عّرض البلدان املنخفضـــــــــــة الدخل
ولقد أدى اهلبوط احلاد يف أســعار النفط واملعادن إىل إضــعاف  الذي يتســم بكثافة اليد العاملة. ،واللحوم ومنتجات األلبان

إىل فرض قيود على التصـــــدير حلماية اإلمدادات العمالت احمللية يف البلدان املصـــــّدرة للســـــلع األســـــاســـــية، مما دفع بعضـــــها 
 احمللية.

 
 الغـــذائيـــة العـــامليـــة يفاملواد أزمـــة عمـــا كـــانـــت عليـــه خالل  اكبريً   اوختتلف حـــالـــة العرض والطلـــب احلـــاليـــة اختالفًـــ  -17

إىل انكماش الناتج  اولكن نظرً  فمخزو�ت احلبوب أكرب بكثري اليوم وموســــــــــم احلصــــــــــاد مؤاٍت هذا العام. .2007-2008
وســـــيكون الطلب يف القطاع غري  .راجًعاتأو  احمللي اإلمجايل العاملي، فإنه من احملتمل أن يشـــــهد الطلب على األغذية ركودً ا

من غري احملتمل أن تنتج األزمة لوجســـــــــــتية،  اختناقاتاحتمال وجود رغم و  بســـــــــــبب تدين أســـــــــــعار النفط. االغذائي حمدودً 
وميكن لالنكماش احلاد أن يؤدي إىل معا�ة الناس يف البلدان املنخفضــــــة الدخل  الغذائية العاملية عن نقص يف اإلمدادات.

  من أزمة غذائية �مجة عن نقص يف املداخيل وليس عن ارتفاع يف أسعار األغذية.
 

ويتوقف مدى أتثري  مع ارتفاع عدد العاطلني عن العمل.ســـــــــــــــيرتاجع الطلب على األغذية أّن  واألهم من ذلك -18
، وبرامج لقروضاوتوافر املّدخرات واحلصول على  مدهتااجلائحة على الطلب على األغذية على حّدة الصدمة االقتصادية و 

  شبكات األمان االجتماعي.
 

 حىت اآلن 19-استجابة منظمة األغذية والزراعة لكوفيد -اثنًيا
 

على األغــذيــة والزراعــة يف العــامل ولــدعم حتليالت  19-اعتمــدت املنظمــة جمموعــة من األدوات لتقييم أثر كوفيــد -19
عقد اجتماعات رفيعة املســـتوى لتشـــجيع األعضـــاء على العمل بشـــكل متضـــافر للتغّلب  دعت إىلكما أ�ا  الســـياســـات.

 على التحد�ت النامجة عن هذه اجلائحة.
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 العروض املوجزة لصنع السياسات القائمة على األدلة -ألف
 

ألثر اجلائحة على سالسل  اونوعيً  اكميً   اتقييمً  تتضمنللسياسات  اموجزً  اعرضً  38أصدرت املنظمة حىت اترخيه  -20
اإلمدادات الغذائية، والتجارة يف األغذية وأســــواق األغذية، واملنتجني أصــــحاب احليازات الصــــغرية، والنظم الغذائية القادرة 

 9 على الصمود.
 

 إدارة البيا�ت وحتليلها -ابء
 

 يةلقضــــا� اللوجســــتية، وتقييم كيفتقوم املنظمة بواســــطة البيا�ت الضــــخمة برصــــد التجارة، ومجع املعلومات عن ا -21
وعلى ســـــــــبيل املثال، حيدث التأخري 10 لمشـــــــــاكل، وإرســـــــــال اإلشـــــــــارات إىل الســـــــــوق للحد من عدم اليقني.لل لو ح ادجيإ

من يوم واحد بســبب القيود املفروضــة  فبات األمر يتطّلب اآلن ثالثة أ�م بدًال  يف الشــحن خالل تفريغ احلمولة. األســاســي
ابلنســـــــــــبة إىل املصـــــــــــّدرين ولكنهم متّكنوا من التعويض عنه بفضـــــــــــل  امكلفً  اويعترب التأخري أمرً  على اليد العاملة يف املوانئ.

  وعمليات الشحن البحري العاملي مستمرّة على الرغم من التأخري. قوها يف أسعار الصرف.املكاسب اليت حقّ 
 

تحليل الظروف الزراعية واإليكولوجية فيها وإسداء املشورة لولتعزيز اإلمدادات الغذائية، تعمل املنظمة مع البلدان  -22
وميكن إضــــافة املعلومات عن تفشــــي فريوس 11 األســــاســــية الرئيســــية وحصــــادها. احملاصــــيلإليها بشــــأن مىت وأين جيب زرع 

اليت تبّني الفرتات احلســــاســــة اليت جيب أن حتصــــل  الزمنية للمحاصــــيلاجلداول على املســــتوى دون الوطين، إىل  19-كوفيد
وميكن أن يســـــــاعد ذلك البلدان على التخطيط بطريقة اســـــــرتاتيجية لعمليات احلرث والزرع  فيها عمليات الزرع واحلصـــــــاد.

 واحلصاد بغية ضمان استمرار توافر اإلمدادات الغذائية قبل فرتات اإلغالق التام وخالهلا وبعدها.
 

ابألســـــــــواق الزراعية، وهو مبادرة أطلقتها جمموعة  ةاســـــــــتضـــــــــافتها نظام املعلومات املتعلقل الخ من توّفر املنظمةو  -23
املزيد من الشــــفافية واملعلومات عن ظروف الســــوق، من اإلنتاج واالســــتهالك إىل املخزو�ت واألســــعار، للبلدان العشــــرين، 

ة اليت مت البلدان على عدم اللجوء إىل الســــــــياســــــــات املضــــــــللّ  ولقد شــــــــّجعت هذه املعلومات عن الســــــــوق12 واملســــــــتثمرين.
حتليل القرارات املتعلقة بســـياســـات األغذية والزراعة للمســـاعدة على  اوتســـتخدم املنظمة أيضًـــ  .2008-2007 اعتمادها يف

 13ضمان عمل األسواق العاملية بطريقة سلسة.
  

                                                      
9  /briefs/ar-ncov/resources/policy-http://www.fao.org/2019  

 https://datalab.review.fao.org أداة منظمة األغذية والزراعة للبيا�ت الضخمة اخلاصة ابلسالسل الغذائية:  10
 calendars/ar-crop-19-ncov/covid-http://www.fao.org/2019: اجلداول الزمنية للمحاصيل  11
 outlook.org-http://www.amis/ابألسواق الزراعية:  ةنظام املعلومات املتعلق  12
  http://www.fao.org/news/story/ar/item/1270451/icode :بسياسات األغذية والزراعةحتليل القرارات املتعلقة   13

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/ar/
https://datalab.review.fao.org/
http://www.fao.org/2019-ncov/covid-19-crop-calendars/ar
http://www.amis-outlook.org/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1270451/icode
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 االجتماعات الرفيعة املستوى -جيم
 

وعقدت املنظمة  اجملموعة.بلدان اجتماع قادة جمموعة العشــــــــــــرين واجتماع وزراء الزراعة يف  شــــــــــــاركت املنظمة يف -24
من االجتماعات مع الوزراء للحرص على أن البلدان تصّنف األغذية والزراعة كخدمات أساسية خالل فرتات  اعددً  اأيضً 

االحتاد األفريقي وتّوج  أعضاء من اوزيرً  45أبريل/نيسان مبشاركة  16يف  يةاضرت فالاقد أحد االجتماعات وعُ  اإلغالق التام.
 25، وزراء الزراعة من اوســاعدت املنظمة يف أبريل/نيســان أيضًــ  14يف أفريقيا. اضــعفً  يةانســكالح ائشــر لاإبعالن حلماية أشــد 

القوى من أجل محاية اإلمدادات الغذائية لســكان  رافتضــليف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب على التوقيع على اتفاق  ابلدً 
 15 مليون نسمة. 620قليم البالغ عددهم اإل
 

 البيا�ت املشرتكة -دال
 

 نيرَ يمع املد امشـــــــــرتكً  مارس/آذار بيا�ً  31يف املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،  و،نيدو و شـــــــــ يدلســـــــــا أصـــــــــدر -25
على التجارة يف األغذية وأسواق  19-العامني ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأن التخفيف من آثر كوفيد

واالمتناع عن فرض قيود جتارية لتجّنب  االبلدان على العمل معً يف بيا�م املشـــــــــــــــرتك العامون حّث املدراء قد و 16 األغذية.
 حدوث نقص يف األغذية خالل اجلائحة.

 
أبريل/نيســــــــان تعّهدوا فيه بتحســــــــني التعاون العاملي  21يف  جمموعة العشــــــــرين بيا�ً ن دابلواعتمد وزراء الزراعة يف  -26

و�يت هذا البيان  17وتيســـــــري التدفقات التجارية للمنتجات الزراعية من أجل احملافظة على األمن الغذائي والتغذية يف العامل.
أمونة والتغذية بوصـــفهما نظمة األغذية والزراعة الوزراء على محاية الوصـــول إىل األغذية اململعام الدير امل حثّ من  بعد شـــهرٍ 

وبر�مج األغذية  عالوة على ذلك، أصــدرت منظمة األغذية والزراعةو  .19-من االســتجابة الصــحية لكوفيد اأســاســيً  اجزءً 
اجتماع وزراء الزراعة يف جمموعة انعقاد  يةعشــــــــــــــ امشــــــــــــــرتكً  والبنك الدويل بيا�ً  والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية العاملي

 العشرين.
 

 19-دور منظمة األغذية والزراعة يف استجابة منظومة األمم املتحدة لكوفيد -اثلثًا
 

مع مكتب تنســـيق الشـــؤون  اتشـــارك منظمة األغذية والزراعة يف خطة االســـتجابة اإلنســـانية العاملية وتتعاون حاليً  -27
وتتوّقع املنظمة ز�دة احلاجة إىل دعم  اإلنســــانية التابع لألمم املتحدة من أجل وضــــع اللمســــات األخرية على النداء املنقح.

                                                      
 o.org/news/story/ar/item/1271509/icodehttp://www.faاجتماع االحتاد األفريقي:   14
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب:  يف وزراءال  15
 _countries.pdf25statement_ministers_of_agriculture_/19www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid. 

البيان املشرتك الصادر عن منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية:   16
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode 

 Meeting_Statement_EN.pdf20%inistersM20%_Agriculture20.org/en/media/Documents/G20G: البيان الوزاري جملموعة العشرين  17

http://www.fao.org/news/story/ar/item/1271509/icode
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/statement_ministers_of_agriculture_25_countries.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers%20Meeting_Statement_EN.pdf
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 30يف املائة يف البلدان املشمولة يف االستجابة اإلنسانية املنقحة والبالغ عددها  30سبل العيش القائمة على الزراعة بنسبة 
  .ابلدً 

 
اإلنســـــــــاين التابعة لألمم املتحدة ويف الدعوة اجلماعية، األمر  لتواصـــــــــلاوتشـــــــــارك املنظمة يف العديد من مبادرات  -28

  .19-الذي يشري إىل احتمال حدوث أزمة ضمن أزمة كوفيد
 

مع الفرق القطرية لألمم املتحدة ووكاالت أخرى على مجع البيا�ت وحتليلها وعلى إعادة  اوتعمل املنظمة أيضـــــــــــــــً  -29
نظمة على حنو وثيق مع بر�مج األغذية العاملي امل، تتعاون ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية مثًال  برجمة املســـــــــاعدة وتعزيزها.

  العاملية ملكافحة األزمات الغذائية.ف) يف إطار الشبكة وصندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيس
 

التابعة جملموعة األمن الغذائي العاملي حيث تقدم  19-وتنشـــــــــــــــط املنظمة يف جمموعة العمل الفنية املعنية بكوفيد -30
  ولتلبية االحتياجات الناشئة. 19-املشورة الفنية للمحافظة على املساعدة لسبل العيش أثناء فرض القيود املتصلة بكوفيد

 
وتتعاون املنظمة مع بر�مج األغذية العاملي يف جمال مجع البيا�ت وحتليلها، األمر الذي سيوّفر يف الوقت احلقيقي  -31

وميكن هلذا التحليل أن  .19-آخر املعلومات عن الوضــع امليداين النعدام األمن الغذائي احلاد نتيجة القيود املتصــلة بكوفيد
  األزمات الغذائية. يوّجه االستجابة السريعة لتجّنب

 
وعقدت املنظمة ومكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية جلســات إحاطة لألعضــاء يف نيويورك وروما وجنيف ونريويب  -32

ومشلت جلســـــــات اإلحاطة جمموعة  بشـــــــأن جهود األمم املتحدة الرامية إىل التخفيف من آاثر تفشـــــــي اجلراد الصـــــــحراوي.
  ة التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية.العمل املعنية ابألمن الغذائي والتغذي

 
طن من  720 000وبفضـــــــل الدعم الذي قدمته املنظمة للتصـــــــدي للجراد الصـــــــحراوي بقيادة احلكومة، مت إنقاذ  -33

ومت جتّنب األضـــــرار ابملراعي ووحدات الثروة  ماليني شـــــخص على مدى ســـــنة واحدة. 5طعام حوايل تكفي إلاحلبوب اليت 
   فقدان سبل عيشها.أسرة رعوية إضافية  350 000 بنّ جحليوانية املدارية، ما ا
 

وصـــــول موجة جديدة من اجلراد إىل شـــــرق أفريقيا وانتشـــــارها  مع توّقعوتقوم املنظمة بتنقيح ندائها املتعّلق ابجلراد  -34
  يف الوقت الذي يتم فيه رصد خطر انتشارها يف غرب أفريقيا.  ،وابكستان ابجتاه اهلنداإلسالمية إيران مجهورية يف اليمن و 

 
األمم املتحدة إىل إقامة رابط بني الطوارئ الصـــــــــــــــحية والطوارئ الغذائية  ومةظنوموحتتاج منظمة األغذية والزراعة  -35

ســــــانية والقدرة على للتوصــــــل إىل فهم مشــــــرتك لكيفية إقامة رابط بني االســــــتجابة اإلن اوتعمل عشــــــرة كيا�ت معً  والتنمية.
  الصمود وجهود التنمية.
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 .19-ظهور موجة اثنية من كوفيد حتمالاألمم املتحدة ال ومةومنظمنظمة األغذية والزراعة  وجيب أن تســـــــــــــتعدّ  -36
حتديد السبل اليت ميكن من خالهلا تطبيق التدابري الصحية من دون التأثري على و ز�دة القدرة على الصمود يهما ويتعّني عل

  مداخيل الناس.
 

وميكن أن يســـاعد التقســـيم الواضـــح  إىل تنســـيق جهودمها. منظمة األغذية والزراعة ومنظومة األمم املتحدة حتتاجو  -37
 للعمل بفضل اخلربة الفنية للوكاالت والوكاالت املتخصصة، على جتّنب االزدواجية يف اجلهود.

 
 وجلنة الرب�مجالتوجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتك  -رابًعا

 
 التوجيهات حسب االقتضاء. صدارإابلتقدم احملرز و  لعلماأخذ ن إىل اإن االجتماع املشرتك وجلنة الرب�مج مدعو  -38

 


