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 اجمللس
 الدورة اخلامسة والستون بعد املائة

 ديسمرب/كانون األول 4 –نوفمرب/تشرين الثاين  30

 : البناء من أجل التحّول19-كوفيدائحة  استجابة منظمة األغذية والزراعة جل
 

 موجز
وتدابري احتوائها إىل إغراق االقتصــــاد العاملي يف أســــوأ ركود اقتصــــادي منذ احلرب ســــتجّد املأدت جائحة فريوس كورو� 

العاملية الثانية، مما أدى إىل تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي وســــــوء التغذية. وحىت قبل تفشــــــي اجلائحة، كان ما يقرب 
) شخص ال حيصلون بشكل منتظم على 2ثر من ملياري (مليون شخص يعانون من نقص التغذية؛ وكان أك 690من 

شــــــخص من حتمل تكاليف األمناط الغذائية الصــــــحية. وال يزال  اتمليار  3الغذاء املأمون واملغذي والكايف؛ ومل يتمكن 
 األمن الغذائي يتمثل يف احلصول على األغذية، وليس يف توافرها. اجم عننالتحدي ال

 
تواجه أوجه عدم اليقني بسبب احتماالت ضعف النمو االقتصادي وعدم استقرار أسواق الطاقة وال تزال أسواق األغذية 

والعمالت. وتشكل محى اخلنازير األفريقية وتفشي اجلراد الصحراوي الكارثي حتد�ت كبرية، ابإلضافة إىل هتديدات 
ئي احلاد واملزمن وسوء التغذية. ومع ذلك، وصدمات تغري املناخ. وقد لوحظت ابلفعل ز�دة كبرية يف انعدام األمن الغذا

تشري التوقعات على املدى القريب إىل أن أسواق املواد الغذائية حتظى إبمدادات جيدة على املستوى العاملي. وإىل جانب 
غي ا لالنتعاش السريع والشامل وينباالستجابة للجائحة احلالية وجهود التخفيف من حدهتا، ميكن أن تكون الزراعة حمركً 

 جعلها أكثر قدرة على الصمود إزاء الصدمات املستقبلية.
 

وبشكل أكثر جرأة، متثل األزمة احلالية فرصة "للبناء من أجل التحول"، على النحو الذي أوصى به موجز السياسات 
. 2020ن على األمن الغذائي والتحول الذي أصدره األمني العام لألمم املتحدة يف يونيو/حزيرا 19-حول أتثري كوفيد

ومثة حاجة ملحة إىل التعجيل بتحويل النظم الغذائية من أجل القضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية، ومعاجلة 
أوجه عدم املساواة اليت حتول دون احلصول على األمناط الغذائية الصحية، واحلد من أتثري النظم الغذائية على التنوع 

 م اإليكولوجية واملناخ.البيولوجي واملوارد الطبيعية والنظ
 

http://www.fao.org/


CL 165/5 2 

 

 هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون 
 Máximo Torero Cullenالسيد 

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 50869 06570 39+اهلاتف: 

 maximo.torerocullen@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
  

، وتسلط منهاوالتعايف  19-ائحة كوفيدجل لالستجابةلرب�مج منظمة األغذية والزراعة ا وتقدم هذه الوثيقة ملخصا موجزً 
الضوء على اإلجراءات الرئيسية اليت يتم اختاذها يف سبعة جماالت بعد عملية تنطلق من القاعدة إىل القمة لتحديد 

ا عمل املنظمة لدعم التحالف من أجل األغذية، على النحو وحتديد أولو�هتا. ويصف التقرير أيضً احتياجات البلدان 
ا، تناقش الوثيقة مشاركة املنظمة يف الذي اقرتحته حكومة إيطاليا ومكنت منظمة األغذية والزراعة من تفعيله. وأخريً 

 .19-حة كوفيدوضع إطار األمم املتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية جلائ
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك
 بني جلنيت الرب�مج واملالية ومن جانب اجمللس

 ا.مناسبً  ارامهياحملرز وتقدمي التوجيهات، حسبما ا ابلتقدم لإلحاطة علمً مدعوان االجتماع املشرتك واجمللس  نّ إ
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 معلومات أساسية -أوالً 
حتوائها إىل إغراق االقتصـــــاد العاملي إىل اوتدابري التباعد االجتماعي الرامية املســـــتجد أدت جائحة فريوس كورو�  -1

، قد تضــــــــيف 1يف املائة هذا العام 2.5يف أســــــــوأ ركود اقتصــــــــادي منذ احلرب العاملية الثانية. ومع االنكماش املتوقع بنســــــــبة 
مليون شـــــــــــــــخص إىل إمجايل عدد األشـــــــــــــــخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف عام  132مليون و 83اجلائحة ما بني 

20202. 

ــــــــــــــــــنحو  -2 مليارات  3.5فالنظم الغذائية، اليت توظف أكثر من مليار شــــخص بشــــكل مباشــــر وتوفر ســــبل العيش لـ
ق حصـــــول يشـــــخص آخرين، تشـــــهد اآلن اختالالت قد تؤدي على األقل إىل تعطيل املداخيل بشـــــكل مؤقت، وابلتايل تع

ويف غياب التدخالت إلنقاذ األرواح واستعادة سبل العيش، فإن عدد اجلياع من البشر  3مليار شخص على األغذية. 5.1
  .2021ىل عام قد ينمو بسرعة ابلغة، وخاصة مع امتداد تداعيات اجلائحة إ

وحىت قبل بداية هذه اجلائحة، كان اجلوع العاملي يف ارتفاع ابلفعل لعدة ســـــــــــــــنوات. ورغم وفرة األغذية املتاحة،  -3
مليون شــــــخص من نقص  690يظل احلصــــــول غري املتســــــاوي على األغذية مشــــــكلة أســــــاســــــية. واليوم يعاين ما يقرب من 

حتمل  صخشـــ اتمليار  3تظام على أغذية آمنة ومغذية وكافية؛ وال يســـتطيع ال حيصـــلون ابن خصشـــ التغذية؛ وهناك مليارا
  4تكاليف األمناط الغذائية الصحية.

 
 تقييم املنظمة للتطورات يف أسواق األغذية واإلجراءات املوصى هبا -ااثنيً 

 حالة أسواق األغذية -ألف
احلصـــــــــــــــول على األغذية وليس يف توافرها. وال تزال ال يزال التحدي املتمثل يف األمن الغذائي يتمثل يف إمكانية  -4

ا والســياســات املفضــية إىل اســتهداف قطاع األغذية الزراعية. أســواق األغذية مســتقرة بفضــل ختفيف تدابري اإلغالق تدرجييً 
ومع ذلـك، لوحظــت ز�دة كبرية يف انعــدام األمن الغــذائي وســـــــــــــــوء التغــذيـة احلـاد واملزمن يف كثري من البلــدان، مبـا يف ذلـك 

 االختالالت املؤقتة يف تيين ونيجري� والصومال والسودان وهندوراس. وحىتاسو مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوركينا فاسو وإ
 . والضعيفةالسوق أو اخنفاض النشاط االقتصادي ختلف أتثريات مدمرة على الفئات الفقرية 

يف بداية تفشــــــــي الوابء، كان الشــــــــاغل الرئيســــــــي احتواء املخاطر املتعددة اليت قد ترتتب على تعطل ســــــــالســـــــل و  -5
لتصــدير وكان املســتهلكون يعمدون إىل ختزين األغذية. واليوم، اإلمداد الغذائية. فقد ســارعت البلدان إىل فرض قيود على ا

وعلى ســـــــــــــــبيل ا. ا إىل عدم وجود بلد يفرض حواجز جتارية تقريبً بلدً  22اخنفض عدد البلدان اليت لديها حواجز جتارية من 
  .2008-2007بلًدا قيوًدا جتارية خالل األزمة الغذائية يف  33املقارنة، فرض 

                                                            
worst-into-economy-global-plunge-to-19-release/2020/06/08/covid-https://www.worldbank.org/en/news/press-الدويل:  البنك  1
ii-war-world-since-sionreces 
 www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf: 19-الركود االقتصادي العاملي الناشئ عن جائحة كوفيد  2
. 2020ا إىل سيناريو استنباط ملنظمة العمل الدولية /املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، تقديرات غري منشورة، استنادً  منظمة األغذية والزراعة  3

 واملومسيني.اجرين غري سنوية. ومتثل الوظائف العمالة الرمسية؛ وتغطي سبل العيش جمموعة واسعة من العمالة الذاتية، والعمالة غري الرمسية، والعمال امله
 http://www.fao.org/publications/flagships/ar/ :2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام   4

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
http://www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf
http://www.fao.org/publications/flagships/ar
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جارية ال تشـــــــكل مصـــــــدر قلق كبري اليوم، فإن ســـــــالســـــــل اإلمدادات العاملية ميكن أن تتعطل أن احلواجز الت عمو  -6
ا. وال تزال القيود املفروضــــة على حركة الناس تتســــبب يف نقص العمالة الزراعية وإعاقة قدرة املزارعني على الوصــــول إىل حمليً 

ا بلدً  120واإلغالق اجلزئي. فقد قام أكثر من  األســـواق. وتعمل مرافق جتهيز األغذية بســـعة أقل بســـبب عمليات اإلغالق
ومنطقة حبظر أو احلد من القدرة على الوصول إىل السفن ملنع انتشار فريوس كورو�. فقد أسفر ذلك عن أسوأ أزمة شحن 

 300 000تشـــــــــــهدها البالد منذ عقود، األمر الذي أدى إىل تعريض األرواح والتجارة العاملية للخطر، حيث حوصـــــــــــر حنو 
رئيســــــية يف األرجنتني وبريو وكولومبيا وبلدان مشال أفريقيا وهي من  ســــــألةمار يف البحر يف ظروف متدهورة. وكانت هذه حبّ 

 5البلدان املستوردة الصافية لألغذية.

وال تزال أســــــواق األغذية تواجه أوجه عدم اليقني بســــــبب احتماالت ضــــــعف النمو االقتصــــــادي وعدم اســــــتقرار  -7
 عن أتثري تغري والعمالت. وتشــكل محى اخلنازير األفريقية وتفشــي اجلراد بشــكل كارثي حتد�ت كربى، فضــًال أســواق الطاقة 

، ومع انتشـــــــــــــــار التحذيرات من بلوغ ذروة اثنية لإلصـــــــــــــــابة بوابء 19-املناخ. ويف غياب لقاح أو عالج مؤكد لوابء كوفيد
، فإن قوة التعايف تظل غري مؤكدة. ومن املمكن 2021-2020يف خمتلف أحناء العامل يف أواخر خريف وشـــــــــــتاء  19-كوفيد

أن يؤدي اخنفاض الطلب العاملي، من خالل جمموعة متنوعة من املســــــارات املختلفة، إىل انقطاع اإلمدادات الغذائية احمللية 
  من إجياد أدىن مستو�ت الركود اليت يعقبها انتعاش حاد. وتعطل القدرة على الوصول إىل الغذاء، بدًال 

ملواد الغذائية إىل اا، على األقل ابلنســـبة فإن التوقعات تشـــري إىل متتع األســـواق إبمدادات جيدة عمومً  ذلك،ع مو  -8
األســاســية. ومن املرجح أن تظل األســعار مســتقرة، حىت ولو كانت عند مســتو�ت أعلى. ومن املرجح أن تكون التحد�ت 

تصدير والسياحة الرئيسية يف كثري من البلدان النامية، مما يؤدي الرئيسية ذات طابع حملي أكرب، مما يعكس فقدان أسواق ال
إىل فقدان الدخل على الصـــعيدين الوطين واألســـري، وما يرتتب على ذلك من تفاقم خماطر الظواهر اجلوية املتطرفة وتفشـــي 

 اآلفات واألمراض، واشتداد األزمات والصراعات االجتماعية. 

جائحة فريوس كورو�، ستظل خماطر وشكوك غري معروفة تواجه قطاع الزراعة.  وإذا ما ذهبنا إىل ما هو أبعد من -9
املزارعون ابلفعل يف حماولة للتعامل مع التأثريات املرتتبة على تغري املناخ وتضـــــــــــــــاؤل املوارد الطبيعية. إال أ�م مل اآلن يكافح و 

 ستقبل. يكونوا مستعدين لصدمة من قبيل اجلائحة، اليت قد حتدث مرة أخرى يف امل

 اتالسياس جمال االستجاابت املوصى هبا يف -ابء
ينبغي اغتنام األزمة احلالية كفرصة إلعادة البناء بشكل أفضل. ولن يكون هناك وقت أفضل لتلبية احلاجة امللحة  -10

 من أجل تسريع وترية حتويل النظم الغذائية. 

من خالل برامج احلماية االجتماعية  لضعيفةاالفئات ومن الضروري أن يواصل األعضاء واملنظمات اإلمنائية دعم  -11
ا للتعويض عن اآلاثر املدمرة للركود. ويتعني على األعضـــــــــــــــاء أن يعملوا وتوزيع األموال النقدية، حىت وإن مل يكن ذلك كافيً 

 ا على املساعدة يف كل البلدان. ضعفً ا و ا من أجل ضمان حصول الفئات األشد فقرً معً 

ويتعني على البلدان ضــــمان أن تتحول إعا�ت الدعم لز�دة اإلنتاج إىل حتســــني قدرة الفقراء على احلصــــول على  -12
األغذية والتغذية. فعلى سبيل املثال، البد أن يؤدي استخدام إعا�ت الدعم املؤقتة لالستثمار يف مرافق التخزين إىل حتقيق 

أن تنشــر أدوات ســياســية ذكية لتجنب خلق التشــوهات من دون قصــد. وينبغي الربح يف األمد البعيد. ويتعني على البلدان 

                                                            
5  /violations-labor-shipping-pandemic-https://www.bloomberg.com/features/2020 :Bloomberg news 

https://www.bloomberg.com/features/2020-pandemic-shipping-labor-violations/
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ألدوات السياسة العامة أن تسعى إىل ز�دة القدرة التنافسية، والكفاءة، واحلد من الفاقد من األغذية، وهو ما من شأنه أن 
 جيعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود. 

أن الصادرات قادرة على  مفاده اقعو درة على الصمود. ويرجع هذا إىل أمهية مركزية يف ز�دة القالتجارة  تكتسيو  -13
على حتســني توفر األغذية وتثبيت أســعار األغذية احمللية. ويف الواردات إىل إمكانية أن تعمل ختفيف اخلســائر يف العائدات و 

لدان ذات القطاعات غري الرمسية خمتلف أحناء العامل، أدت هذه اجلائحة إىل إصــــــابة االقتصــــــادات ابلشــــــلل، وخاصــــــة يف الب
الكبرية واليت تعتمد بشــــــكل كبري على صــــــادرات الســــــلع األســــــاســــــية والتحويالت املالية والســــــياحة. ومن املمكن أن تعمل 
التجارة على حتســــــني القدرة على الوصــــــول إىل أســــــواق خمتلفة لتعزيز إنتاجية املنتجني ودخلهم يف كل من البلدان املصــــــدرة 

ال نســــتطيع أن نبالغ يف تقدير أمهية التجارة البينية اإلقليمية، وخاصــــة ابلنســــبة ألفريقيا، أل�ا قادرة على خلق واملســــتوردة. و 
مصــدر جديد للطلب والتعويض عن تضــاؤل الطلب من أورواب. ومن املمكن أن يســاعد حتســني ســالمة األغذية (من أجل 

 لتجارة بني بلدان أفريقيا. احلد من احلواجز التجارية غري التعريفية) يف التعجيل اب

وهناك طريقة أخرى لبناء القدرة على الصـــــمود، وهي حتســـــني البنية األســـــاســـــية، مبا يف ذلك حتســـــني القدرة على  -14
الوصــــول إىل األســــواق واملطارات ومرافق التخزين البارد. والبد من ربط مرافق التخزين إبيصــــاالت املســــتودعات وغري ذلك 

اثلة، حىت يتســــــىن للمنتجني أن حيصــــــلوا على مثن ودائعهم. ويف هذا الصــــــدد، تضــــــطلع تكنولوجيات من األنظمة املالية املم
 املعلومات واالتصاالت بدور هام. 

ولقد ســــامهت جائحة كورو� يف التعجيل ابلتشــــغيل اآليل لقطاع الزراعة واألغذية. وإن دمج الروبواتت والبيا�ت  -15
ا يف تلبية الطلب الغذائي املتزايد بشكل مستدام. ومن األمهية مبكان أن تكون يسيً ا رئالضخمة يف الزراعة يلعب ابلفعل دورً 

التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت شــاملة وأن تســتخدم لتحفيز التنمية. وهناك حاجة إىل االســتثمارات يف رأس املال البشــري 
 ة بعدم املساواة يف القدرة على الوصول واإلقصاء.  عن اللوائح التنظيمية اليت تقلل إىل أدىن حد من األخطار املتعلقفضًال 

 
 منهاوالتعايف  19-ائحة كوفيدجل لالستجابةبر�مج منظمة األغذية والزراعة  -ااثلثً 

قد تكون هلا آاثر كبرية على املداخيل، واحلياة،  19-ا إلمكانية حدوث أزمة طويلة األمد جلائحة كوفيدحتســـــــــــــــبً  -16
ا تقييمً  2020 عن األمن الغذائي والتغذية، أجرت منظمة األغذية والزراعة يف الربع الثاين من عام وســــــــــــبل العيش، فضــــــــــــًال 

 أو األشــــد خطورة  من أســــفل إىل أعلى حســــب كل بلد وكل منطقة على حدة، وحتديد التهديدات األكثر احتماًال شــــامًال 
ا والتوزيع يف جمال األغذية والزراعة يف األجل القريب جدً  اإلنتاج نظماليت هتدد توافر األغذية وإمكانية احلصـــــــــــــــول عليها، و 

وخالل فرتة التعايف منها. وكانت نتيجة هذا االســــــــــــــتعراض وضــــــــــــــع خطة عمل حمددة التكاليف ومرنة وقابلة للتعديل تتيح 
ائية على الناس وعلى ســـــــــــــالســـــــــــــل القيمة الغذ 19-ألعضـــــــــــــاء املنظمة جمموعة من مواد الدعم الحتواء آاثر جائحة كوفيد

 والزراعية اليت يعتمدون عليها. 

والتعايف من آاثرها ملعاجلة ســــبعة مواضــــيع ذات أولوية، على  19-ائحة كوفيدجل لالســــتجابةوجرى وضــــع بر�مج  -17
 النحو التايل: 

ــــانية العاملية )أ( ـ ـ ـ ـ ـــــتجابة اإلنســ ـ ـ ـ واحلفاظ على ســـــــــــــبل العيش يف  19-معاجلة آاثر جائحة كوفيد :خطة االســ
 سياقات األزمات الغذائية. 
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يف املائة من الناس الذين يعيشـــــــــون يف ظروف أزمة غذائية على شـــــــــكل ما من  80ويعتمد ما يصـــــــــل إىل 
ا ابإلنتاج احمللي ا وثيقً أشكال اإلنتاج الزراعي من أجل البقاء على قيد احلياة. ويرتبط أمنهم الغذائي ارتباطً 

األحيان ابألســــــــــواق غري الرمسية. وما مل نتحرك بســــــــــرعة ملنع املزيد من التدهور ومحاية ســــــــــبل ويف كثري من 
 العيش، فإن العواقب اإلنسانية ستكون هائلة.

) ضـــــــــمان توافر األغذية 2) تنفيذ مجع البيا�ت وحتليلها؛ (1وتشـــــــــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: (
فئات الســــــــــكانية اليت تعاين من انعدام حاد يف أمنها الغذائي؛ وحتقيق اســــــــــتقرار احلصــــــــــول عليها لفائدة ال

ضــــمان عدم و ) 4ا؛ (ضــــمان اســــتمرارية ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية األســــاســــية ألكثر الفئات ضــــعفً  )3(
 تعرض اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمداد الغذائي خلطر انتقال الفريوس.

 
ضـــمان جودة البيا�ت والتحليل من أجل دعم الســـياســـات بشـــكل فعال  :بيا�ت من أجل صـــنع القرار )ب(

 للنظم الغذائية والقضاء على اجلوع. 
ينبغي تكييف وتعزيز طرق مجع البيــا�ت على وجــه الســـــــــــــــرعــة، ألن عمليــات مجع البيــا�ت شـــــــــــــــهــدت 

البيا�ت اختالالت بفعل تدابري التباعد اجلســـــــــــــــدي املتخذة الحتواء اجلائحة. وتقوم املنظمة بواســـــــــــــــطة 
الضــــخمة برصــــد التجارة، ومجع املعلومات عن القضــــا� اللوجســــتية، وتقييم كيفية إجياد حلول للمشــــاكل، 

 6وإرسال اإلشارات إىل السوق للحد من عدم اليقني.

على  19-وتشـــــــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: إجراء تقييمات ســـــــريعة ومتكررة بشـــــــأن أتثري كوفيد
) واالســـــتفادة من مصـــــادر 2ي، ابســـــتخدام مقياس املعا�ة من انعدام األمن الغذائي؛ (انعدام األمن الغذائ

) وتكييف طرق مجع البيا�ت الزراعية لتلبية الطلبات اجلديدة، 3؛ (19-البيا�ت املبتكرة لرصــد أثر كوفيد
م الســـياســـات ) ودع4مع احلفاظ على اســـتمرارية املســـاعدة التقنية يف الدراســـات االســـتقصـــائية الزراعية؛ (

 . 19-القائمة على األدلة من أجل االنتعاش االقتصادي واالجتماعي يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد
 

املناصرة للفقراء  19-مواجهة كوفيد :اإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية من أجل احلد من الفقر )ج(
 بغية حتقيق التعايف االقتصادي الشامل يف مرحلة ما بعد اجلائحة. 

مليون من األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع يعيشون يف  734من يف املائة  80ما يقرب من أّن ملا 
من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ترتبط ابملناطق الريفية، فإن  يف املائة 70املناطق الريفية، وأن ما يقرب من 

تضـــــــــــــــيف أمهية ملحة إىل الدعوة إىل  19-التأثريات االجتماعية االقتصـــــــــــــــادية املرتتبة على جائحة كوفيد
اســــــــتئصــــــــال الفقر، وخاصــــــــة يف املناطق الريفية. وتعمل منظمة األغذية والزراعة على تعزيز عملية مواجهة 

 املناصرة للفقراء بغية حتقيق التعايف االقتصادي الشامل يف مرحلة ما بعد اجلائحة. 19-كوفيد

توســـــــيع نطاق احلماية االجتماعية حبيث تصـــــــل بشـــــــكل  )1وتشـــــــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: (
أفضـــــــل إىل الفئات اليت تعاين من نقص اخلدمات، ودمج املناطق الريفية يف مكو�ت احلماية القائمة على 

) وتعزيز 2املخاطر واليت تســـــــــــتجيب للصـــــــــــدمات، وتوســـــــــــيع نطاق احلماية االجتماعية املراعية للتغذية؛ (

                                                            
 https://datalab.review.fao.org أداة منظمة األغذية والزراعة للبيا�ت الضخمة اخلاصة ابلسالسل الغذائية:  6

https://datalab.review.fao.org/
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) ومحاية 4؛ () وتعزيز متكني املرأة الريفية اقتصـــــــــاد�ً 3صـــــــــغار املنتجني؛ (اإلدماج االقتصـــــــــادي املســـــــــتدام ل
 ومتكني العمال الريفيني وأصحاب املشاريع. 

 19-: تيســري وتســريع التجارة الغذائية والزراعية خالل جائحة كوفيدالتجارة ومواصــفات ســالمة األغذية )د(
 وما بعدها. 

يف  32بنســـــبة تصـــــل إىل  2020ا ملنظمة التجارة العاملية، فإن جتارة الســـــلع العاملية قد تنخفض يف عام وفقً 
. ويؤثر نقص اليد العاملة نتيجة لنقص احلركة على مجيع جوانب ســـــــــــــــالســـــــــــــــل اإلمدادات الغذائية املائة

 على إنتــاج األغــذيــة أجًال  والزراعيــة، من اإلنتــاج إىل التجهيز والتجزئــة، ممــا يؤدي إىل خمــاطر فوريــة وأطول
 وتوفرها. 

) إجراء تقييمات للســــــــياســــــــات التجارية والتجارية الزراعية 1وتشــــــــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: (
اخلاصــــــة بكل بلد، وإجراء تقييمات شــــــاملة للتجارة اإلقليمية، وإجراء حتليالت "عميقة" حســــــب احلاجة 

 اإلقليمية) وتعزيز الشـــــــبكات واملنصـــــــات التجارية 2دة؛ (لســـــــالســـــــل قيمة حمددة وجماالت مواضـــــــيعية حمد
املتعددة األطراف ألصـــــحاب املصـــــلحة من أجل تعزيز تنســـــيق الســـــياســـــات التجارية، وردع االســـــتجاابت 

) وتيســري التجارة من 3املخصــصــة للســياســات، وتعزيز التعاون التنظيمي، وتعزيز مشــاركة القطاع اخلاص؛(
) وإنشــــاء أو تعزيز 4لتنفيذ اإلصــــالحات ومعاجلة العقبات اليت تعرتض التجارة؛ (خالل املســــاعدة التقنية 

) ودعم تنمية 5(؛ والقطرية اإلقليميةنظم املعلومات الســـــــــــــــوقية واإلنذار املبكر القائمة على اخلصـــــــــــــــائص 
 .واإلقليميةقدرات املؤسسات الوطنية 

 
محاية أضــــعف الفئات وتعزيز  تعايف:حتفيز قدرة أصـــحاب احليازات الصـــغرية على الصـــمود من أجل ال )ه(

 االنتعاش االقتصادي وتعزيز قدرات إدارة املخاطر. 
وما يرتبط هبا من تدابري االحتواء تعمل على آتكل ســـــــــــــــبل  19-اآلاثر الكاملة النطاق جلائحة كوفيد إنّ 

معيشـــة الفئات الضـــعيفة وقدرهتا على الصـــمود، مبا يف ذلك صـــغار املزارعني، والرعاة، وصـــائدي األمساك، 
واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغاابت، والعاملني يف جمال األغذية يف املناطق الريفية واحلضـــــــــــــرية على 

من دواعي القلق بوجه خاص أن اجلائحة قد فاقمت من أوجه عدم املســــــــــــاواة القائمة بني و  حد ســــــــــــواء.
اجلنســـــــــني من حيث احلد من إمكانية احلصـــــــــول على اخلدمات األســـــــــاســـــــــية، وز�دة املســـــــــؤوليات املنزلية 
ومســـــؤوليات العمل، وتصـــــعيد العنف القائم على نوع اجلنس، وفقدان فرص العمل يف القطاع غري الرمسي 

 يف املائة من قوة العمل يف القطاع الزراعي).  43 املتوسط تشكل النساء (يف

؛ ا يف املناطق الريفية واحلضـــــرية) محاية الفئات األكثر ضـــــعفً 1وتشـــــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: (
على ) وبناء القدرات واملؤســــســــات الالزمة للقدرة 3) وتعزيز التعايف االقتصــــادي التحويلي والشــــامل؛ (2(

 الصمود.
 

وائح اجلتعزيز �ج الصــــحة الواحدة وتوســــيع نطاقه لتجنب  الوقاية من اجلائحة احليوانية املصـــدر املقبلة: )و(
 حيوانية املصدر. 
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يف  60حنو إىل ) من مصدر حيواين، كما هو الشأن ابلنسبة 19-(كوفيد 2019نشأ مرض فريوس كورو� 
املائة من األمراض املعدية البشــــــــــرية. وتؤكد اجلائحة ضــــــــــرورة االســــــــــتعداد ملثل هذه األمراض والوقاية منها 
والكشــــــف عنها واالســــــتجابة هلا يف املناطق اليت من املرجح أن تنتشــــــر فيها اجلائحة التالية. ويتزايد اخلطر 

املاشـــــية أو اإلنتاج الزراعي، وكثريا ما يتفاقم حيثما يكون هناك تفاعل وثيق بني احلياة الربية وتكثيف تربية 
 ا. عليها ضغطً  ارسمتعندما تتعدى الزراعة على النظم اإليكولوجية الطبيعية أو 

) تعزيز التأهب واألداء على الصـــعيدين الوطين والدويل أثناء 1وتشـــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: (
لالحتواء غري املباشـــــر من خالل �ج اســـــتشـــــرايف؛  ) ووضـــــع ســـــياســـــات2االســـــتجابة حلاالت الطوارئ؛ (

وإدماج �ج الصـــــــــــــــحة الواحدة يف األنشـــــــــــــــطة الرئيســـــــــــــــية لوكاالت البيئة واملوارد الطبيعية على مجيع  )3(
) وحتســـــــــني القدرة الوطنية على تطبيق �ج صـــــــــحي واحد موســـــــــع ملنع وإدارة اآلاثر غري 4املســـــــــتو�ت؛ (

 ات.) وتعزيز تنفيذ السياس5( ؛املباشرة
 

 . والتعايف االستجابةخالل  7البناء من أجل التحّول"" : حتويل النظم الغذائية )ز(
الضــوء على العديد من نقاط ضــعف النظم الغذائية  19-لقد ســلطت االختالالت النامجة عن أزمة كوفيد

املعاصرة. وقد أتثر بشكل غري متناسب األشخاص الذين يعملون يف السلع ذات القيمة العالية، والكثيفة 
، ومنتجات األمساك وتربية رااليد العاملة، والقابلة للتلف والضـــــــــرورية للتغذية اجليدة (مثل الفواكه واخلضـــــــــ

، واللحوم ومنتجــات األلبــان). كمــا أدت اجلــائحــة إىل ز�دة حــدة الرتكيز على العــديــد من األحيــاء املــائيــة
القضــــا� املعاصــــرة األخرى، مثل مقاومة مضــــادات امليكروابت، واألمراض احليوانية املصــــدر، وتغري املناخ، 

البيولوجي ومحايتها  والغش يف األغذية، وســـــــــالمة األغذية، وكذلك أمهية احلفاظ على املوارد البيئية والتنوع
ا من أجل احلفاظ على حاجز طبيعي ضـــد األمراض. ومع ذلك، فإن اختالالت النظم الغذائية ختلق أيضًـــ 

ا لــدفع التحول لفرتة أطول. ويف هــذا اجملــال، ســـــــــــــــتقود منظمــة األغــذيــة والزراعــة اجلهود لتحفيز فرصـــــــــــــــــً 
تدام، والتعجيل ابلتقدم حنو خطة التنمية االســتثمارات لتحســني أداء الســوق، وتعزيز التعايف الشــامل واملســ

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030لعام 

وتشــمل اإلجراءات يف هذا اجملال ما يلي: تعزيز االبتكارات لز�دة الكفاءة والشــمولية واملرونة يف ســالســل 
حلد من الفاقد ) وا3) وضــــمان ســــالمة األغذية ونوعية األغذية لألمناط الغذائية؛ (2اإلمدادات الغذائية؛ (
) وتعزيز االســــــــتثمارات يف االنتعاش 5) ودعم وتعزيز مشــــــــاريع األغذية الزراعية؛ (4واملهدر من األغذية؛ (

 األخضر لسالسل القيمة الغذائية.

 
أن معظم جماالت العمل الســـــبعة يف هذا اإلطار قد وضـــــعت مع وضـــــع متطلبات قطرية حمددة يف االعتبار،  معو  -18

الــــذي يرتاوح بني التخفيف الفوري  19-مكمالت ميكن مجعهــــا بطرق تــــدعم بر�مج مواجهــــة كوفيــــدفمن املفهوم أ�ــــا 
ا إىل �ج توفيقي لبناء لألزمات والتعجيل ابالنتعاش والتحول. ويسـتند النهج املقصـود إىل البيا�ت واملنصـة التحليلية، وأيضًـ 

                                                            
 .2020يونيو/حزيران  .على األمن الغذائي والتغذية 19-املوجز السياسايت لألمم املتحدة: أتثري جائحة كوفيداألمم املتحدة.   7
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ا جململ عمل ا بيد، ولكن املقصود منه أن يصبح أساسً ل يدً الشراكة الذي بدأ العمل به يف مستهل األمر لدعم مبادرة العم
 منظمة األغذية والزراعة يف دعم الربجمة الوطنية واإلقليمية.

 

 االســــتجابةا مع هذه الرؤية، ولتعزيز تعبئة املوارد واحلفاظ على الرقابة والتنســــيق الشــــاملني، أنشــــئ بر�مج واتســــاقً  -19
كرب�مج شـــــــــــــــامل. وتوفر طريقة التمويل هذه ملنظمة األغذية والزراعة الوســـــــــــــــائل الكفيلة   منهاوالتعايف  19-ائحة كوفيدجل

ابلتواصـــــــــــــــل الفعال بني املتطلبات الرب�جمية الشـــــــــــــــاملة ومجع التمويل، وكذلك إلدارة الرب�مج مبرونة أكرب من املعتاد لدمج 
، متت املوافقة على 2020كتوبر/تشــــرين األول أ 20اإلجراءات املختلفة حســــب احلاجة اســــتجابة ملتطلبات التحول. وحىت 

مليار دوالر  1.2يف املائة من أصل قيمـة النـداء البالغة  14مليون دوالر أمريكي، تعادل  171حافظة مشاريع إمجالية بقيمة 
 ا قو�ً مؤشـــــرً ا للمرحلة املبكرة من جهود تعبئة املوارد، فإن هذا يشـــــكل أمريكي، أو هي قيد التفاوض بشـــــأن الرب�مج. ونظرً 

ا من أموال اجلهات املاحنة يف �اية العام وصـــــــناديق بر�مج التعاون التقين على دعم البلدان األعضـــــــاء، وهو ما يعكس مزجيً 
 التابع ملنظمة األغذية والزراعة. 

 
 التحالف من أجل األغذية -ارابعً 

املصــــــــلحة وتبادل اخلربات يف حتديد من املمكن أن تســــــــاعد احلوارات الســــــــياســــــــاتية العاملية واملتعددة أصــــــــحاب  -20
هج اليت تتجنب التدابري األحادية اليت قد تؤدي إىل تفاقم املوقف من التحد�ت الناشـــــــــــــئة وبناء الدعم لالســـــــــــــتجاابت والنُ 

 خالل عواقب غري مقصودة. والبد من توفري الدعم الفّعال يف جمال السياسات واخلربات املناسبة للبلدان دون أتخري.

 لنظماأتثريات طويلــة األمــد على األمن الغــذائي من خالل اختالالت متعــددة يف  19-أزمــة كوفيــدوســـــــــــــــتخلف  -21
الغذائية تؤثر على اإلنتاج الغذائي، وصحة املزارعني، والقدرة على الوصول إىل املدخالت الزراعية، والوصول إىل األسواق، 

على الســــــــواء على األغذية بســــــــبب فقدان الوظائف  ريواحلضــــــــ الريفيوالوظائف الريفية وســــــــبل العيش، واخنفاض الطلب 
ز�دة صــــارخة يف الفاقد من األغذية نتيجة حدوث والدخل، من بني مجلة أمور. ولقد بدأ املزارعون ابلفعل يف اإلبالغ عن 

الخنفاض الطلب واختالالت التســــويق. وســــيتأثر املزارعون األســــريون بشــــكل خاص من خالل االختالالت يف املشــــرت�ت 
ا قدرة الناس  عن اختالالت تطال النظم الغذائية األخرى. وســـــتتأثر أيضـــــً مية العامة وبرامج التغذية املدرســـــية، فضـــــًال احلكو 

على الوصــــــــول إىل الُنظم الغذائية املتنوعة والتغذوية يف خمتلف أحناء العامل، وخاصــــــــة يف البلدان حيث مســــــــتو�ت عالية من 
 انعدام األمن الغذائي.

، عبــارة عن آليــة 19-جــل األغــذيــة ("التحــالف من أجــل األغــذيــة") يف ظــل جــائحــة كوفيــدوإن التحــالف من أ -22
متعددة أصـــحاب املصـــلحة والقطاعات، وســـتعمل على تنشـــيط وحشـــد الدعم للعمل العاملي املوحد من أجل مواجهة أزمة 

مبــادرات الــدعوة ملنع األزمــة . ويهــدف التحــالف من أجــل األغــذيــة إىل تعبئــة املوارد واخلربات الفنيــة، وتعزيز 19-كوفيــد
 الصحية من التحول إىل أزمة غذائية، وإنشاء حيز للحوار بني خمتلف أصحاب املصلحة.

من أهداف التنمية  2وســيدعم اجلهود الرامية إىل مســاعدة البلدان على العودة إىل املســار الصــحيح لتلبية اهلدف  -23
لة، وبشـــــكل خاص، العمل على ضـــــمان نظم غذائية مســـــتدامة، املســـــتدامة وغريه من أهداف التنمية املســـــتدامة ذات الصـــــ
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وحتســـــــني التغذية، وز�دة اإلنتاجية الزراعية وز�دة دخل صـــــــغار املزارعني واملزارعني األســـــــريني، وخاصـــــــة النســـــــاء والشـــــــباب 
 .19-فيدوالشعوب األصلية، ورفع مستو�ت املعيشة يف املناطق الريفية، ومعاجلة االختالالت النامجة عن جائحة كو 

 
ا على تعزيز إنشاء منصة على شبكة اإلنرتنت توفر القدرة على الوصول أيضً  لغذاءاوسيعمل التحالف من أجل  -24

عملية"  اثئقو وأتثرياته، يف شــكل " 19-إىل احتياجات البلدان، واإلجراءات الضــرورية والنتائج املرجوة، فيما يتصــل بكوفيد
تقوم إبعدادها جمموعات العمل املواضــــــيعية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. وســــــتكون مبثابة "حزمة" االحتياجات اخلاصــــــة 
بكل بلد حيث يتمكن األعضاء وغريهم من الشركاء من الوصول بسهولة إىل املعلومات والبيا�ت اليت تركز على املشاريع، 

 لتيسري تعبئة املوارد واخلربات.  عن فجوة التمويل على أرض الواقع، وهو النوع من املساعدات الذي قد يكون مطلوابً فضًال 
ا من املعلومات اليت يتم مجعها من العملية" ومتطلبات املشـــروع املشـــار إليها بشـــكل مســـتمر انطالقً  لواثئقاوســـيتم حتديث "

ا للحوار مة األغذية والزراعة. وإضـــافة إىل ذلك، ســـتعزز هذه املنصـــة االبتكار وتتيح حيزً خالل املكاتب امليدانية التابعة ملنظ
 ما بني خمتلف أصحاب املصلحة.

 

 : 19-مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف استجابة منظومة األمم املتحدة لكوفيد -اخامسً 
 "البناء من أجل التحول"

ا، كانت منظمة األغذية والزراعة من ا وروحً األمم املتحدة نصــــً  من منطلق حرصــــها على إصــــالح نظام التنمية يف -25
 . 19-بني املسامهني النشطني يف كل مراحل استجابة األمم املتحدة الشاملة ألزمة كوفيد

ولقد اضطلعت منظمة األغذية والزراعة بدور كبري ونشط يف صياغة ودعم خطة األمم املتحدة العاملية لالستجابة  -26
اإلنسانية، وتعاونت بشكل وثيق مع بر�مج األغذية العاملي ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لصياغة النداء 

يف املائة مقارنة ابلتقديرات الســــــابقة لدعم ســــــبل  30ة احلاجة إىل ما يصــــــل إىل املنقح. وتتوقع منظمة األغذية والزراعة ز�د
 العيش يف الزراعة يف البلدان الثالثني املدرجة يف االستجابة اإلنسانية املنقحة.

وتشارك منظمة األغذية والزراعة يف عدة مبادرات لألمم املتحدة يف جمال االتصال اإلنساين والدعوة اجلماعية،  -27
، وتعمل مع األفرقة القطرية التابعة لألمم 19-ســــلط الضــــوء على اســــتمرار إمكانية حدوث أزمة يف إطار أزمة كوفيدمما ي

املتحدة وغريها من الوكاالت على مجع البيا�ت وحتليلها، وإعادة برجمة املســــــــــــاعدة وتوســــــــــــيع نطاقها. وابعتبارها إحدى 
أزمات الغذاء، فإن منظمة األغذية والزراعة تتعاون بشـــكل وثيق للشـــبكة العاملية ملكافحة األســـاســـية املنظمات املؤســـســـة 

ف) يف البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية يف إطار مع بر�مج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســـــــ
 الشبكة العاملية.

التابعة جملموعة األمن الغذائي  19-وتنشـــــــــــط منظمة األغذية والزراعة يف جمموعة العمل الفنية املعنية بــــــــــــــــــــــــــكوفيد -28
وتلبية  19-ســــــبل العيش خالل فرتة القيود املتصــــــلة بكوفيد املســــــاعدة يف العاملي، حيث تقدم املشــــــورة الفنية للحفاظ على

االحتياجات الناشـــــــــــــــئة األخرى. وتتعاون منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي يف مجع البيا�ت وحتليلها، األمر 
ســــــــيوفر معلومات مســــــــتكملة يف الوقت احلقيقي عن احلالة على أرض الواقع فيما يتعلق ابنعدام األمن الغذائي احلاد  الذي

 . ومن املمكن أن يوجه هذا التحليل االستجابة السريعة لتجنب األزمات الغذائية.19-نتيجة للقيود ذات الصلة بـكوفيد
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طن من  ماليني 1.7وبفضـــل الدعم الذي قدمته املنظمة للتصـــدي للجراد الصـــحراوي بقيادة احلكومة، مت ادخار  -29
شـــــخص على مدى ســـــنة واحدة. ومت جتّنب اإلضـــــرار ابملراعي ووحدات  ماليني 11.4احلبوب تكفي إلطعام ما يقرب من 

وتقوم املنظمة بتنقيح ندائها  8من فقدان ســــــبل عيشــــــها. أســــــرة رعوية إضــــــافية 792 900الثروة احليوانية املدارية، مما جّنب 
املتعّلق ابجلراد مع توّقع وصــــــــول موجة جديدة من اجلراد إىل شــــــــرق أفريقيا وانتشــــــــارها يف اليمن ومجهورية إيران اإلســــــــالمية 

 وابكستان ابجتاه اهلند، يف الوقت الذي يتم فيه رصد خطر انتشارها يف غرب أفريقيا.

األغذية والزراعة، وبر�مج األغذية العاملي، والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل ســـــــــتة  ولقد انضـــــــــمت منظمة -30
كيا�ت أخرى اتبعة لألمم املتحدة، وإىل املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، لوضع منظور يشمل املنظومة يسرتشد 

إطار ويكمل املوجز الســياســايت  من الغذائي والتغذية.على األ 19-به املوجز الســياســايت لألمني العام عن أثر جائحة كوفيد
وشـــــّكل األســـــاس لوضـــــع مؤشـــــرات منظومة 9 19-األمم املتحدة لالســـــتجابة االجتماعية االقتصـــــادية الفورية جلائحة كوفيد

 األمم املتحدة لقياس األهداف الغذائية والزراعية يف إطار العمل.

املتحــدة ابلروابط بني حــالــة الطوارئ الصـــــــــــــــحيــة والطوارئ الغــذائيــة وقــد اعرتفــت منظمــة األغــذيــة والزراعــة واألمم  -31
والتنمية. وقد انضــمت منظمة األغذية والزراعة إىل تســعة كيا�ت أخرى على األقل للتوصــل إىل فهم مشــرتك لكيفية إنشــاء 

ذية والزراعة ومنظومة األمم صلة بني االستجابة اإلنسانية والقدرة على الصمود واجلهود اإلمنائية. وبينما تستعد منظمة األغ
، فإن مهمة بناء استجابة عاملية موحدة ومتعددة األبعاد وفعالة تظل 19-املتحدة اآلن ملوجة اثنية حمتملة من جائحة كوفيد

 مسألة ملحة للغاية.
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