
 
 19-وفيدكاالجتماع (االفرتاضي) لوزراء الزراعة يف البلدان األفريقية عن أثر جائحة  

 على األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا

 2020أبريل/نيسان  16

 التقرير املوجز

بدعم من  2020أبريل/نيســان  16يوم  ZOOMعقد وزراء الزراعة يف البلدان األفريقية اجتماًعا افرتاضــًيا عن طريق تطبيق 
 إدارة االقتصاد الريفي والزراعة يف مفوضية االحتاد األفريقي (املفوضية) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة).

وقد شـــــــارك يف الدعوة إىل هذا االجتماع كل من ســـــــعادة الســـــــيد شـــــــو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ومعايل 
، وزيرة الزراعة وإصــــــالح األراضــــــي والتنمية الريفية يف جنوب أفريقيا بصــــــفتها رئيســــــة Angela Thoko Didizaالســــــيدة 

ريفيـة وامليـاه والبيئـة التـابعـة لالحتـاد األفريقي، وقـد كـانـت لكـل منهمـا اللجنـة الفنيـة املتخصـــــــــــــــصــــــــــــــــة عن الزراعـة والتنميـة ال
يف مداخلتهما على أمهية ضــمان األمن الغذائي والتغذية واســتمرار األنشــطة  داوشــدّ  مالحظات افتتاحية خالل االجتماع.

 . 19-جهة كوفيدالقيمة خالل فرتة مواإضافة الزراعية، مبا يف ذلك اإلنتاج والتسويق واحلصاد والتخزين و 

وأكد على أنه يف الســياق  جزًءا أســاســًيا من املواجهة الصــحية. تشــكل والتغذية أّن األغذية املأمونةوأشــار الســيد شــو إىل 
مع األزمات الغذائية وهو ما يســتوجب اتباع �ج شــامل ملعاجلة الشــواغل املتصــلة  19-اخلاص أبفريقيا، تتداخل أزمة كوفيد

ودعا إىل التحرك على وجه الســــرعة بصــــورة  ي بصــــورة شــــاملة ومنســــقة.ائغذابألمن البارات اخلاصــــة ابلصــــحة العامة واالعت
اســرتاتيجية ومنســقة للحد قدر املســتطاع من االختالالت يف ســالســل إمدادات األغذية يف األجل القصــري ولتحســني قدرة 

وأكد السيد شو جمدًدا يف مالحظاته اخلتامية استعداد منظمة  اإلنتاج الزراعي على الصمود يف األجلني املتوسط والطويل.
األغذية والزراعة املســــــتمّر للعمل مع البلدان، وال ســــــيما يف أفريقيا، ملؤازرهتا من أجل تنفيذ الســــــياســــــات والربامج اخلاصــــــة 

 ابألمن الغذائي والتغذية. 

على ضـــــرورة محاية ســــالســـــل القيمة الغذائية ومحاية املنتجني  Angela Thoko Didizaوشــــددت بدورها معايل الســــيدة 
واقرتحت  للشــرائح الســكانية الضــعيفة. الزراعيني وضــمان اســتمررية األنشــطة الزراعية، إضــافة إىل توفري الضــمان االجتماعي

 اعة إضـــــــافة إىل عدد يف مالحظاهتا اخلتامية تشـــــــكيل فريق مهام يشـــــــارك يف رائســـــــته االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزر 
وســـــــــــــــوف يســـــــــــــــتنــد فريق املهــام إىل املبــادرات  من الشـــــــــــــــركــاء من أجــل مواءمــة تنفيــذ اإلعالن وتســـــــــــــــهيــل عمليــة مراقبتــه.

 التنسيق، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي.  لتيسريواالسرتاتيجيات القائمة 

 الزراعة يف البلدان األفريقية للتوصـــــــــــــــل مًعا فتح حوار مع وزراء الرفيع املســـــــــــــــتوى هلذا االجتماع  الرئيســـــــــــــــي فوكان اهلد
على النظم الغذائية احلافلة ابملشـــــــاكل  19-إىل حتديد اإلجراءات الواجب اختاذها للحد قدر املســـــــتطاع من أتثريات كوفيد

 أصًال يف أفريقيا. 

واســــــتندت املواضــــــيع الرئيســــــية اخلمســــــة اليت تناوهلا البحث إىل واثئق معلومات أســــــاســــــية أعدها االحتاد األفريقي ومنظمة 
 :قد مشلتو  لوزراء قُبيل االجتماع.ااألغذية والزراعة وجرى تعميمها على السادة 
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 يف أفريقيا؛ 19-فيداحلماية االجتماعية: ضمان االستجابة الفعالة والنهوض الشامل يف سياق جائحة كو  •

 يف إقليم أفريقيا؛ 19-واجلداول الزمنية للمحاصيل واإلجراءات املوصى هبا خالل تفشي كوفيد •

 يف أفريقيا؛ 19 -والتدابري لدعم األسواق احمللية خالل تفشي جائحة كوفيد  •

 واالستفادة من آلية منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت أنشئت حديثًا؛ •

  19-ســـــــــــــــالســـــــــــــــل اإلمداد لصـــــــــــــــغار املنتجني الزراعيني وقطاعي الدواجن والثروة احليوانية يف ظّل كوفيد ومحاية •
 يف أفريقيا.

، مفوضــــــة االحتاد األفريقي لالقتصــــــاد الريفي والزراعة مبشــــــاركة Josefa Sackoالســــــيدة  ســــــعادةوتولت تيســــــري االجتماع 
ألربعني  مداخالت . وختللت االجتماعملنظمة األغذية والزراعة، �ئب املدير العام Maria Helena Semedoالســـــــــــــيدة 

الشــراكة اجلديدة  -، املدير التنفيذي لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية Ibrahim Mayakiالســيد ســعادة لزراعة؛ و ن وزراء ام
لزراعة والتنمية الريفية؛ ، مفوض االحتاد األورويب لJanusz Wojciecchowskiالســــــــيد  ســــــــعادةمن أجل تنمية أفريقيا؛ و 

 أيًضا مداخالت خطية لشركاء آخرين. هناك وكانت  وممثلني عن مصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل.
يف مداخلته على أمهية اســـــــــتمرار األنشـــــــــطة الزراعية وتقدمي الدعم بســـــــــرعة للمجتمعات احمللية  Mayakiوشـــــــــدد الســـــــــيد 

نيغي البناء يوأكد أّن لدى أفريقيا مبادرات قائمة حالًيا  واحلكومات جتنًبا ملزيد من تدهور أوضــــــاع األمن الغذائي والتغذية.
 . 19-ات كوفيدعليها لضمان العمل بصورة متضافرة ومنسقة للتخفيف من تداعي

، كبري اخلرباء االقتصـــــــــاديني يف منظمة األغذية والزراعة، إحاطة موجزة للســـــــــادة الوزراء Maximo Toreroوقّدم الســـــــــيد 
 األمن الغذائي والتغذية. على 19-أطلعهم فيها على التداعيات العاملية لكوفيد

كانت يف بدا�هتا حتدً� على مســـــــــــــتوى   19-جائحة كوفيدوأشـــــــــــــار مفوض االحتاد األورويب للزراعة والتنمية الريفية إىل أّن 
 ولفت إىل أّن مســـــــــؤولية هامة تقع على عاتق وزراء الزراعة وتتمثل  الصـــــــــحة لكن ســـــــــرعان ما حتولت إىل أزمة اقتصـــــــــادية.

ات ودعا إىل احملافظة على ســــــــــــالســــــــــــل اإلمداد يف منعها من التحول إىل أزمة على صــــــــــــعيد األمن الغذائي يف العامل أمجع.
وأشـــــــــار إىل أّن االحتاد األورويب، بوصـــــــــفه جهة عاملية فاعلة ومســـــــــامهة رئيســـــــــية يف منظومة املعونة  الغذائية احمللية والدولية.

الدولية، يعمل ضــمن شــراكة مع األمم املتحدة (ال ســيما منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العاملية) ومع مؤســســات 
  والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي، إضـــــــــــــــافة إىل جمموعة الســـــــــــــــبعة وجمموعة العشـــــــــــــــرين.التمويل الدولية ومنظمة التعاون 

ملحوظة فاقت قيمتها  حزمة مواجهة عامليةوهبذا الصــدد، أشــار إىل أّن املفوضــية األوروبية قد أعلنت األســبوع الفائت عن 
 من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. مليار يورو بفضل مسامهات إضافية  20مليار يورو وهو رقم ارتفع من مثّ إىل  15

ا البنك الدويل ومصــــــــــــرف التنمية األفريقي والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية االجتماع على التســــــــــــهيالت   وأطلع أيضــــــــــــً
 وتداعياهتا االجتماعية واالقتصادية. 19-اليت وضعوها لدعم حكومات البلدان األفريقية من أجل إدارة جائحة كوفيد

 الزراعة والتنمية الريفية واملياه عنمكتب اللجنة الفنية املتخصــصــة وختللت االجتماع مداخالت لوزراء البلدان األعضــاء يف 
والبيئة يف االحتاد األفريقي نيابة عن األقاليم الفرعية اليت ميثلو�ا (جنوب الســــــودان عن أفريقيا الشــــــرقية، وتشــــــاد عن أفريقيا 

وترتأس جنوب أفريقيا اللجنة الفنية  ن أفريقيا الغربية، ومجهورية مصــــر العربية عن مشال أفريقيا).الوســــطى، وبوركينا فاســــو ع
 املتخصصة وهي متثل إقليم أفريقيا اجلنوبية. 
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 وميكن تلخيص مداخالت الوزراء وأعضاء املكتب وسائر الوزراء اآلخرين كاآليت: 

 ما الذي تفعله احلكومات يف أفريقيا؟ 
لتلبية االحتياجات الفورية للشــرائح الســكانية األضــعف؛ مثًال، الدعم املباشــر لألغذية والتحويالت أاتحت موارد  -1

 النقدية. 

واختذت تدابري خاصـــــــــة لدعم إنتاج األغذية مبا يف ذلك توفري املدخالت للمحاصـــــــــيل والثروة احليوانية ومصـــــــــايد  -2
ويف عدد من البلدان، جرى تصـــــــــــــــنيف القطاع الزراعي على أنه خدمة  األمساك (البذور واألمسدة وما إىل ذلك).

أساسية للتخفيف من وطأة االختالالت يف النظم الغذائية مع االمتثال لتوصيات منظمة الصحة العاملية ووزارات 
 الصحة. 

 وأعّدت برامج لتجديد أرصدة الثروة احليوانية إضافة إىل إيالء عناية خاصة للرعاة.  -3

�ت يف جمايل املياه والكهرابء ملســــاعدة الفئات الضــــعيفة وذوي الدخل املنخفض، خاصــــة يف املناطق وقّدمت إعا -4
 الريفية. 

 وأاتحت الصكوك املالية لتوفري القروض للمزارعني خاصة القروض املتدنية الكلفة.  -5

 ما الدعم الذي تطلبه الدول األعضاء من اجملتمع الدويل؟ 
 الدعم الدويل لتعزيز التدابري اليت اختذهتا احلكومات األفريقية.  -1

 الدعم الدويل لشراء األدوية والتجهيزات للمستشفيات واملدخالت الزراعية ولألغذية، ال سيما احلبوب.  -2

 الدعم للحكومات من أجل إنشـــــــــــــــاء احتياطيات وطنية من األغذية حلاالت الطوارئ، إضـــــــــــــــافة إىل احتياطيات  -3
 اســــــــــــــرتاتيجية مبا ميّكن البلدان يف املســــــــــــــتقبل من إدارة أتثريات هذا النوع من األمراض واآلفات والكوارث وطنية 

 على حنو أفضل.

إضـــــــــــافة إىل مجيع اآلفات واألمراض العابرة للحدود، على غرار دودة احلشـــــــــــد  19-الدعم الدويل يف حالة كوفيد -4
 ي. اخلريفية ومحى اخلنازير األفريقية واجلراد الصحراو 

 والدعوة لإلبقاء على التجارة العاملية مفتوحة خاصـــــــــــــــة ابلنســـــــــــــــبة إىل الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية والبلدان  -5
 غري الساحلية. 

 وأصدر الوزراء التوصيات التالية: 
للفئات األضــعف ابإلضــافة إىل املدخالت الزراعية (احملاصــيل والثروة  شــبكات ســالمة لألغذيةاحلرص على توفري  -1

 احليوانية ومصايد األمساك وما إىل ذلك). 

 ودعم املزارعني يف موسم الزرع احلايل لعدم اإلخالل بدورة إنتاج األغذية.  -2

ا عن اســــــتحداث أطر وبرامج ومباد -3 رات جديدة لتحســــــني ودعم األطر والربامج واملبادرات القائمة وتعزيزها عوضــــــً
 تطبيق الربامج ومواءمتها. 
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 الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.  -التحول الزراعي يف أفريقيا  إطارودعم  -4

 واإلبقاء على احلدود مفتوحة لتيســـــــــــــري جتارة األغذية واملدخالت الزراعية خاصـــــــــــــة ابلنســـــــــــــبة إىل البلدان املعتمدة  -5
 اجلزرية الصغرية.  على الواردات، ال سيما الدول

 واحلرص على أن تفضي السياسات التجارية والضريبية إىل احملافظة على سالسل قيمة اإلمدادات الغذائية.  -6

 قليمية الفرعية يف أفريقيا. اإل املستو�تالقارة وأيًضا على وتيسري التعاون على مستوى  -7

أو لتوفري األمن الغــذائي  19-مكــافحــة كوفيــد أجــلأفريقيــا إن من وحــّث اجملتمع الــدويل على توطيــد التعــاون مع  -8
 والتغذية. 

 ومواصــــــــلة اإلنتاج على املســــــــتوى احمللي وإاتحة مرافق للتخزين ما بعد احلصــــــــاد قدر اإلمكان للحد من االعتماد  -9
 على الواردات، خاصة ابلنسبة إىل األغذية األساسية. 

 أمراً ملًحا ودعوة اجملتمع الدويل إىل القيام ابملثل.  األمن الغذائيواعتبار املواجهة على صعيد  -10

 واحلرص على دعم األنشطة الزراعية مبا يتماشى مع اجلداول الزمنية الوطنية للمحاصيل.  -11

 . األمن الغذائيوضمان مجع البيا�ت وتعميمها على احلكومات ملعرفة األثر الفعلي للجائحة على  -12

الضــــــــوء على أمهية املكننة وإضــــــــافة القيمة والتجارة اإللكرتونية وغريها من تطبيقات  وأقّر الســــــــادة الوزراء كذلك وســــــــلطوا
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتويل الزراعة يف القارة األفريقية.

 الذي عرضـــــــــــــته الســـــــــــــيدة 19-كوفيد  جائحةاإلعالن بشـــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية خالل وأخريًا، أقّر الســـــــــــــادة الوزراء 
Maria Helena Semedoعد إجراء بعض التعديالت التحريرية الطفيفة. ، �ئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، ب 

من أجل تشـــــكيل فريق مهام تشـــــارك  Angela Thoko Didizaووافق الســـــادة الوزراء كذلك على اقرتاح معايل الســـــيدة 
ليت نص عليها اوالزراعة من أجل مراقبة تنفيذ اإلجراءات الرئيســـــــــية  هي يف رائســـــــــته إىل جانب املدير العام ملنظمة األغذية

 اإلعالن واالستفادة من األطر واملبادرات القائمة حالًيا لضمان التنسيق الفّعال. 
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