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خطة االستجابة اإل�سانية العاملية

معا��ة تأث��ات كوفيد-19 وحماية سبل املع�شة �� سياقات األزمات الغذائية

برنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة 
��ائحة كوفيد-19 والتعا�� م��ا

المشكلة 

تعّد جائحة كوفید-19 أحد أكبر الصدمات العالمیة منذ أجیال، فقد اضطربت سبل المعیشة في جمیع 
أنحاء العالم، كما أن الفقر والجوع آخذان في االزدیاد. ومع ذلك، فإن التأثیر الكامل للجائحة لم یظھر 

بعد، حیث ینحسر الفیروس وینتشر في مناطق مختلفة.

وسیكون الوضع أكثر حدة في البلدان التي تعاني بالفعل من أزمات غذائیة أو تلك المعرضة بشدة 
للتضرر من الصدمات. ففي العام الماضي، عانى 135 ملیون شخص من أزمات أو مستویات أسوأ من 
انعدام األمن الغذائي الحاد، من بینھم 27 ملیون شخص في حاالت طوارئ. وبالنسبة لھؤالء األشخاص، 
یمكن أن تكون تأثیرات كوفید-19 كارثیة. ومع زیادة تفشي الجائحة في سیاقات األزمات الغذائیة، ھناك 

قلق حقیقي بشأن تزاید خطر المجاعة.

وقد تم بالفعل تسجیل ارتفاع مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد في بلدان من بینھا أفغانستان 
وجمھوریة أفریقیا الوسطى. وفي الصومال، بین یولیو/تموز وسبتمبر/أیلول 2020، من المتوقع أن 
یواجھ حوالي 3.5 ملیون شخص أزمات أو مستویات أسوأ من انعدام األمن الغذائي الحاد، مما یمثل 

زیادة بمقدار ثالثة أضعاف تقریًبا عن مستویات ما قبل كوفید-19، حیث تواجھ البالد صدمات متعددة: 
زیادة في أسراب الجراد الصحراوي والفیضانات وتأثیرات الجائحة والتأثیرات المتواصلة للجفاف 

والنزوح.

ویعتمد ما یصل إلى 80 في المائة من األشخاص الذین یعیشون في سیاقات األزمات الغذائیة على شكل 
من أشكال اإلنتاج الزراعي من أجل البقاء. ویرتبط أمنھم الغذائي في الغالب ارتباًطا وثیًقا باإلنتاج 

المحلي واألسواق غیر الرسمیة. وإذا لم نتصرف بسرعة الستباق حدوث المزید من التدھور ولحمایة 
سبل المعیشة، ستكون التأثیرات اإلنسانیة ھائلة.

ووفًقا لمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، فقد نزح ما ال یقل عن 100 ملیون شخص قسًرا 
خالل العقد الماضي، مع بقاء معظمھم في بلدان تعاني من أزمات غذائیة أو معرضة لھا. وھؤالء 

األشخاص معرضون بشدة لتأثیرات الجائحة، سواء من منظور صحي أو اجتماعي واقتصادي. وھم 
یشكلون نسبة كبیرة من العاملین الزراعیین في االقتصاد غیر الرسمي، كما ھو الحال بالنسبة للنساء، 
اللواتي تضررن بشدة من األزمة واللواتي یمثلن الغالبیة العظمى من العمال غیر الرسمیین في إنتاج 
األغذیة ومعالجتھا وبیعھا. كما أن النساء مسؤوالت بشكل كبیر عن رعایة أفراد األسرة. وفي بعض 

األزمات المعقدة، ترأس النساء الكثیر من األسر بشكل فعال، حیث یھاجر الرجال بحًثا عن عمل. وتعتمد 
ھؤالء النساء على التحویالت التي توقفت بالكامل تقریًبا أثناء الجائحة. كما یواجھن العدید من مخاطر 

الحمایة، بما في ذلك زیادة التعرض للعنف القائم على نوع الجنس.

إن منع األزمات الغذائیة ال یمكن أن ینتظر حتى تنتھي األزمة الصحیة. بل یجب أن یكون في صمیم 
االستجابة اإلنسانیة. ویعتبر العمل االستباقي واالستجابة السریعة لحمایة سبل المعیشة وزیادة الوصول 
إلى األغذیة في النقاط الساخنة الناشئة أموًرا حاسمة. وبسبب موسمیة اإلنتاج الزراعي المحلي، حصن 

األمن الغذائي، یعّد الدعم العاجل أمًرا حاسًما لتجنب االرتفاع الكبیر في عدد األشخاص الذین یعانون من 
أزمات أو مستویات أسوأ من انعدام األمن الغذائي الحاد، ال سّیما مع استمرار الصدمات األخرى إلى 
جانب الجائحة. إن التحرك اآلن یعني إجراء تدخالت مستھدفة لحمایة سالسل اإلمداد الغذائي وحمایة 
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الوصول إلى األغذیة وتوافرھا للفئات األكثر ضعًفا. واالنتظار طویالً یعني فقدان األرواح وسبل المعیشة وارتفاع تكلفة المساعدة اإلنسانیة الغذائیة واالستثمار في 
إعادة بناء سبل المعیشة.

اإلجراءات

تعّد خطة االستجابة الخاصة بمنظمة األغذیة والزراعة جزًءا من خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة التي یقودھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بشأن 
كوفید-19. وتتم مراجعة ھذه الخطة بانتظام لكي تعكس الطبیعة المتطورة للجائحة، وكذلك االحتیاجات الناشئة الناجمة عنھا. واعتباًرا من مایو/أیار 2020، تسعى 
المنظمة للحصول على 350 ملیون دوالر أمریكي إلنقاذ األرواح وسبل المعیشة بشكل عاجل. وتستند تدخالت المنظمة المعتزمة إلى تخطیط سیناریوھات لتأثیرات 

كوفید-19 وتعدیلھا للنظر في االحتیاجات الناشئة والظروف المتغیرة. وتشمل األنشطة الرئیسیة ما یلي:

إطالق أنشطة جمع البیانات وتحلیلھا. یتطلب استباق تأثیرات الجائحة واالستجابة لھا رصًدا دقیًقا وتقییًما مستمًرا على أرض الواقع. وتقوم المنظمة بجمع 
البیانات وتحلیلھا لرصد عوامل الخطر في سالسل اإلمدادات الغذائیة المحلیة وتحدید االتجاھات الناشئة. ویساھم ھذا في مبادرة المنظمة یًدا بید ومنصة البیانات 

المرتبطة بھا، مع دعم المجتمع اإلنساني وأكثر لتوجیھ اإلجراءات االستباقیة وبرامج االستجابة والتعافي. ویعتمد جمع البیانات وتحلیلھا، بالضرورة، على 
آلیات الجمع عن ُبعد، مثل االستطالعات بالھواتف النقالة والتي تتطلب شراكات وثیقة مع المنظمات المحلیة وشركاء آخرین. 

ضمان توافر الغذاء واستقرار الوصول إلیھ للسكان األكثر تضرًرا من انعدام األمن الغذائي الحاد. تتمثل األولویة الملحة لمنظمة األغذیة والزراعة في 
ضمان استمرار العملیات األساسیة والتخفیف من تأثیر الجائحة على الفئات الضعیفة. ویشمل ھذا ضمان استمرار توزیع المدخالت في الوقت المناسب 

للمواسم القادمة. ففي جنوب السودان، على سبیل المثال، تمكنت المنظمة من مواصلة توفیر المدخالت الزراعیة الحیویة ألكثر من 4 مالیین شخص، على 
الرغم من القیود المفروضة على الحركة وبالتناسق الكامل مع المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة والمبادئ التوجیھیة الوطنیة للصحة والسالمة. وفي 

الصومال، ونتیجة للسیاقات التي كانت عصیبة بالفعل قبل الجائحة، تمتلك المنظمة الشراكات واألنظمة واألدوات الالزمة لتقدیم برنامج كبیر وناجح ومدار 
عن ُبعد، وقد انتقلت العملیات بالكامل إلى تقدیم األموال بالھواتف النقالة، بما في ذلك القسائم اإللكترونیة لتوزیع المدخالت الالزمة لموسم المطر الرئیسي. 
ووسط مخاطر تزاید خسائر ما بعد الحصاد مع إغالق األسواق أو توقف النقل في العدید من المناطق، تعمل المنظمة على تعزیز مرافق التخزین وفرص 

المعالجة على نطاق صغیر وحفظ السلع القابلة للتلف. 

ضمان استمرار سلسلة اإلمدادات الغذائیة الحیویة للسكان األكثر ضعفاً ھو محدد رئیسي لألمن الغذائي والتغذیة. وستسعى تدخالت المنظمة إلى الحفاظ 
على األداء والدعم المستمر ألسواق وسالسل قیمة ونظم األغذیة المحلیة، مع التركیز على صغار المزارعین والعاملین في مجال األغذیة، فضالً عن 

المناطق ذات األھمیة الحاسمة إلمدادات األغذیة للمناطق الحضریة الضعیفة. 

ضمان عدم تعرض الجھات الفاعلة في سلسلة اإلمداد الغذائي لخطر انتقال الفیروس ھو أمر بالغ األھمیة الستمرار اإلمدادات الغذائیة. وتقوم المنظمة 
بالفعل بحمالت توعیة وتدریب على كیفیة منع انتشار كوفید-19، باإلضافة إلى تعقیم األسواق لتسھیل استمرار عملھا. والمستفیدون األساسیون المستھدفون 
من عمل المنظمة ھم األشخاص الذین یصعب الوصول إلیھم بطبیعة الحال، وال سّیما أولئك الذین یعیشون في المناطق الریفیة والمناطق النائیة ویكون لدیھم 

غالًبا وصول محدود إلى الخدمات الصحیة األساسیة أو إلى وسائل اإلعالم التي تستخدمھا الدولة لنشر الوعي. وعلى مدى عقود، أقامت منظمة األغذیة 
والزراعة عالقات قویة مع الجھات الفاعلة المحلیة، وعملت مع المنظمات النسائیة وأندیة دیمیترا وخدمات اإلذاعة المحلیة ومجموعات مدارس المزارعین 

الحقلیة، وغیرھم لزیادة الوعي، إلى جانب الخدمات الحكومیة وتماشًیا مع توجیھات منظمة الصحة العالمیة.

النتائج المتوقعة 

یسّھل التقییم والرصد بشكل مستمر وآني لتأثیرات كوفید-19 على األمن الغذائي االستجابة السریعة والموجھة في الوقت المناسب من قبل المجتمع اإلنساني 
والحكومات لتفادي تدھور األمن الغذائي.

في سیاقات األزمات الغذائیة، یستطیع المنتجون زیادة إنتاج األغذیة والدخل وتخزین منتجاتھم ونقلھا والوصول إلى األسواق بأمان. 

تتمكن الفئات األكثر ضعًفا من االستمرار في إنتاج األغذیة والحصول علیھا، مع عدم ارتفاع مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد نتیجة كوفید-19.

تظل الجھات الفاعلة في سلسلة األغذیة على درایة بكیفیة الحّد من مخاطر انتقال كوفید-19، بما في ذلك من خالل التدریب والعروض التوضیحیة وحمالت 
الرسائل االجتماعیة وتطھیر األسواق واألنشطة المماثلة.

الشراكات

ستعتمد منظمة األغذیة والزراعة على شراكاتھا مع المجموعة العالمیة المعنیة باألمن الغذائي والشبكة العالمیة لمكافحة األزمات الغذائیة ووكاالت األمم المتحدة 

1

1

3

3

4

4

2

2



بعض الحقوق محفوظة. ھذا العمل متاح بموجب 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO ترخیص

©
 F

A
O

, 2
0

21
 

C
B

0
28

5A
R

/1
/0

4
.2

1

1أفغانستان وبنغالدیش وبنین وبوركینا فاسو وبوروندي والكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد وكولومبیا وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإثیوبیا وھایتي والعراق 
ولبنان ولیبیریا ولیبیا ومالي وموزمبیق ومیانمار والنیجر ونیجیریا وباكستان وفلسطین والفلبین وسیرالیون والصومال وجنوب السودان والسودان والجمھوریة العربیة السوریة وتوغو وفنزویال والیمن وزمبابوي.
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األخرى، وخاصة برنامج األغذیة العالمي. كما ستعمل بشكل وثیق مع فرقة العمل المعنیة بالتركیز على اإلجراءات المبكرة، واللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، 
ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمات غیر الحكومیة، ومنظمات المجتمع المحلي والعاملین في مجال اإلرشاد.

روابط البرنامج 

تعّد خطة المنظمة جزًءا من خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة التي یقودھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بشأن كوفید-19 وھي مكون رئیسي في حزمة 
استجابة المنظمة الشاملة لكوفید-19. وھي تتكامل تماًما مع برنامج المنظمة وتضع األساس لبرنامج تعزیز قدرة أصحاب الحیازات الصغیرة على الصمود والتعافي 
بعد كوفید-19، مع التركیز على العمل االستباقي ودعم سبل المعیشة في حاالت الطوارئ. كما أنھا تساھم في مبادرة یًدا بید الخاصة بالمنظمة في سیاقات األزمات 

الغذائیة. 

التركیز اإلقلیمي والقطري 

إن تأثیرات الجائحة على األمن الغذائي آخذة في التطور باستمرار وتختلف باختالف ذروات تفشي الفیروس وإحكام أو تخفیف إجراءات اإلغالق في مناطق وبلدان 
مختلفة. وتتفاقم ھذه التأثیرات بفعل الصدمات القائمة والجدیدة. على سبیل المثال، في منطقة البحر الكاریبي، حیث من المتوقع أن یكون موسم األعاصیر القادم أعلى 

من المتوسط في شدتھ، تركز الجھود في ھایتي على اإلجراءات االستباقیة للتخفیف من تأثیرات كوفید-19 واألعاصیر المحتملة. وتشمل ھذه اإلجراءات برنامج 
+ Cash، الذي یوفر الوصول إلى األغذیة اآلن إلى جانب وسائل إنتاجھا.    

یوجد حالًیا 34 بلًدا1 تواجھ مستویات عالیة من انعدام األمن الغذائي الحاد أو تتعرض بشدة الرتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي الحاد. وتمثل ھذه البلدان بؤرة التركیز 
الرئیسیة للمنظمة في خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة لكوفید-19. ویمكن أن یزید عدد البلدان تبعا لتطور الجائحة. ویجري نشر جمع البیانات حول األزمات الغذائیة 

والبلدان المعرضة للخطر وتحلیلھا، مما یدعم تخطیط السیناریوھات باستمرار، وكذلك إعادة برمجة األولویات وإعادة ترتیبھا لتفادي ومعالجة النقاط الساخنة الحادة 
النعدام األمن الغذائي.
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