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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 تؤّكد التواريخ اجلديدة الحًقا

واالنكماش بناء نظم األغذية والزراعة القادرة على الصمود يف سياق تغري املناخ والنزاعات 
 معاجلة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف أفريقيا االقتصادي:

 

 موجز
األخرية لببلغ  مسمعدل انتشااااااقر التغذ الت أفر ق ا جنغبق لتحر الااااااا جاس الت ا ق ال ااااااتحا  اخ ارتفع 

فنتبجة لألك، بلغ عدد األشاااااااااااااا ق  الأن   (.2015ق املقئة ق عقم  21.2)مغقبل  2019ق املقئة ق عقم  22.0
ق املقئة ع  عقم  15.6، مق ميثل زايدة قدرهق 2019ملبحن ن مة ق عقم  235 اإلقلبمنعقنحن م  التغذ الت أفر ق 

فتعت  ا جنغبق لتحر الاااا جاس الت ا اان اإلقلبم الح بد الأر زاد  بد عدد األشااا ق  الأن  نعبشاااحن ق  .2015
حتغبق  قالتغدم إن ف  (.2015ملبحن ن اااااااااامة ق عقم  413إىل  1990ملبحن ن اااااااااامة ق عقم  276م  الفغج املدقع )

على امل اااتحا اإلقلبمي  بن ل  نت ااا  بلح   الد   بطيسغقاي  الت أنة العقملبة اليت فضاااعتمق مت مة الاااا ة العقملبة 
إىل ان التغلبق  املتقخبة فال حاهج املتقخبة  2التغقرنجفلغد زاد انعدام األم  ال أائي على نطقق فاسع؛  تشري  .مقار مت

االقتاااااااقدن  حملقنك ا جلحملق  الجئب اااااابة، فاملتداخلة ق التثري م  التبقطؤ فاالنتمقش  قال  الغاااااااحا، فالت اعق ، ف 
 .2014متأ عقم  األ بقن، ل ايدة انعدام األم  ال أائي فاستمجار سحس الت أنة

 لقئ ةآاثر  فب بب قعقم   25 خالل ق محلة هي األسحاس جاد الا جافرتفشي اجلب بب  ازداد الحضح تفققم ققد ف 
فقد خلذ حتلبل  سااااالببة فاساااااعة التطقق فشااااادندة الحطذة على األم  ال أائي. داعبق ت ب  قلب قيت تجتل ال 19-حملح بد

                                                      
 .شالال   بتتحراي، زمبقبحرق ، 2020 آذار/مقرس 27إىل  23 حملقن م  املغجر عغدهق خالل الفرتة م    1
العقملي فمت مة الاااااااااااااا ة  مت مة األغأنة فال راعة فالااااااااااااااتدفق الدفر للتتمبة ال راعبة فمت مة األمم املت دة للطفحلة )البحنب ااااااااااااا ( فبج م  األغأنة  2

 FAO. 2018. The Africa Regional Overview of Food Security؛ و2019  قلة األم  ال أائي فالت أنة ق العقمل لعقم .2019 العقملبة.

an Nutrition. 
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 15غأنة العقملي إىل ان هتق  بج م  األمع  )املت مة( ا مت مة األمم املت دة لألغأنة فال راعةمشاااااااااااااارت  الجتد مؤخج  
ا ا جنغب ق على فشااااااااااااااك محالمة ازمق  غأائبة  فة ع  لقئ ة حملح بد  جلحعحمجحملق  ا قئ ةآاثر اجل فققمت إذ، 19-بلد 

 .الغقئمة اصال  

ق  80ف 70فإن قطااقع ال راعااة فاألغااأنااة ق ا جنغبااق معجري باادرلااة حملبرية لتااذ ريا  ت ري املتااقني ق  اال اعتمااقد مااق ب  
اص قر احلبقزا  الا رية على ال راعة فاملحارد الطببعبة املتجددة لل احل على الدخل ف ج   امل ارع  م  ئة م املق

ملبحن  16فخالل ال ااااااتحا  العشااااااج األخرية، ا ج  ال حاهج املتقخبة الغاااااااحا على  العمل فاألغأنة فالت أنة فالج قه.
فقد جنم ع  ذلك  ق ا جنغبق. ساااتحاي   3ملبقر دفالر امجنتي 67.0بل ك قبمتمق  اشااا ذ ق املتحسااات فساااببك اضاااجار  

زايدة ق الضاااااااا حو على املحارد الطببعبة ا دفدة مثل األراضااااااااي فاملبقه، زق ادا إىل نشااااااااحر ن اعق  حملبة ا لج  هي 
 بطجنغة سلببة على األم  ال أائي فالت أفر. قانض  

ي فالعقمل األسااقسااي امل ااقهم ق سااحس الت أنة ق ا جنغبق لتحر فتعد الت اعق  ال اابب الجئب ااي النعدام األم  ال أائ
ق ا جنغبق لتحر الااااااااا جاس الت ا، مق ميثل ربع الت اعق   قن اع   90، حملقن هتق  2018فق عقم  الااااااااا جاس الت ا.
ق البلدان املتذ جة  فابلت ااابة إىل بلدان اإلقلبم اليت تتحا ج عتمق الببق  ،  ان انتشاااقر التغذ الت أفر الغقئمة ق العقمل.

 أبزمة زتدة اعلى مجت  فنا  متد ق البلدان اليت ت حدهق سبققق  تتمحنة اخجا.

فب  عقمي  عحامل ساااقيفك ق زايدة اجلحع فاساااتمجار ساااحس الت أنة. قفشاااتل التبقطؤ فاالنتمقش االقتااااقداين انضااا  
ق اسااعقر  قل االع األسااقساابة ال راعبة، هبحط  ، شاامد العدند م  البلدان، فال ساابمق تلك اليت تااادلر ا2017ف 2014

  ال لع األسقسبة.

فالت أنة  يان آاثرهق على األم  ال أائ مبقفعلى الجغم م  اختالف هأه العحامل الثال ة،  اهنق تتداخل فتتغقطع 
ن م فنعد بتقس  ع  الغتحا  نف ااااااااااامق فتؤدر إىل نتقئ  زق لة.ق التثري م  األ بقن على م اااااااااااتحا األساااااااااااجة ت ز 

اهداف التتمبة امل ااااتدامة، فال ساااابمق ا د   فبع ابلغ األيفبة لت غبق  ااألغأنة فال راعة الغقدرة على الااااامحد امج  
فهتق   قلة مل ة لبتقس الغدرة على الااااامحد بطجنغة مت اااالغة فمتل ااااغة ف عقلة م  خالل العمل ع  الت م   .2ف 1

 اإلن قنبة فالتتمحنة فاملتالة ابل الم.

لت غبق نتبجة فقعبة ملمحسااة عمع ب  اجلمق  الفقعلة على امتداد  قفحتلبلب   قمفقهبمب   اج الغدرة على الااامحد إطقر  فتح ل 
الرتابت ب  العمل اإلن اااقا فالتتمبة فال اااالم م  الل حتغبق األم  ال أائي فضااامقن اساااتدامة الت م ال راعبة ال أائبة ق 

م  إطقر بتقس الغدرة على الامحد،  قاسقسب   ة اإلن قنبة الغارية األلل متحل   فتعد االستجقب فلد الادمق  فاألزمق .
فق   بن إهنق ت اااااااقعد على تحقع آاثر الاااااااادمق  فالتحارو ا تملة اف الحشااااااابتة اف احلقلبة فمحالمتمق فالتعقق متمق.

تع ابلغدرة على الااااامحد ق فلد األزمق ، ال راعبة اليت تتح ج  ق مغحلمق  البغقس فاليت تتم عبشالتمقنة، نعد بتقس ساااابل ال
 املتقسب اإلمنقئبة فالتتقئ  املتحسطة األلل فاألهداف اإلمنقئبة الطحنلة األلل. فأتم  لت غبق حمحراي   اامج  
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 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
  الغبقم مبق نلي:ق قد نجغب املؤمتج اإلقلبمي 

 
االعرتاف أبن زايدة انعدام األم  ال أائي امل م  فاحلقد فساااااااااااحس الت أنة امل اااااااااااتمج ق ا جنغبق لتحر الاااااااااااا جاس  -1

لتغلبااق  املتااقخبااة فال حاهج املتااقخبااة ل اجملتمعااةإىل  ااد حملبري إىل اااثر  نع اينالت ا ق ال ااااااااااااااتحا  األخرية، 
 الغاحا فالت اعق  فالتبقطؤ فاالنتمقش االقتاقدن ؛

قد تفققمك لجلاس التفشي الشدند للججاد الا جافر ق شجق ا جنغبق  املتدهحرة ار أبن  قلة األم  ال أائيفاإلقج  -2
 ؛19-لقئ ة حملح بد فآاثر

ا  ا بتلبة ق امل اقعدة )م  فبع املااقدر( ان تبق الغدرة ف  -3 تغدمي املشاحرة بشاذن الطجنغة اليت ميت   بمق للت ريل
 الرتابت ب  العمل اإلن قا فالتتمبة فال الم.على الامحد على امتداد 

 ميت  تحلبد ار استف قرا  بشذن مضمحن هأه الح بغة إىل:
 املؤمتج اإلقلبمي امقنة

Secretariat@fao.org-ARC  
  

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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 مقدمة -أواًل 
على الجغم م  ان اجلحع ق ا جنغبق لتحر الااااااااااااااا جاس الت ا تجالع خالل  رتة طحنلة م  ال م ، زاد معدل  -1

فحملقنك هأه  (.1)اجلدفل  2019ق املقئة ق عقم  22.0إىل  2015ق املقئة ق عقم  21.2انتشاااااااقر التغذ الت أفر م  
ملبحن ش ذ م  التغذ الت أفر ق ا جنغبق لتحر  235فالبحم نعقا  حار  .فاجلتحببة ال ايدة احمل  ق ا جنغبق الحسطى

 (.2)اجلدفل  2018ق عقم  شااا ذملبحن  222ف 2015ق عقم  شااا ذ مالن  203اااااااااااااااااا الاااا جاس الت ا مغقرنة ب
ال ايدة األهم ق  مع  اااحلفنعبش العدد األحمل  م  األشاا ق  الأن  نعقنحن م  التغذ الت أفر ق ا جنغبق الشااجقبة، 

فن اتمج انتشاقر ساحس الت أنة احلقد )لدا  (.2ق ا جنغبق الشاجقبة فال جببة )اجلدفل  2019ف 2015عدد هؤالس ب  عقمي 
ت اعق  ق ال اليت علكطقرئة ال األفضاااااقع اد ، 2019فق عقم  .4األطفقل دفن اخقم اااااة م  العمج( ق اتل  األققلبم

  جن ةملبحن ش ذ ق ا جنغبق لتحر الا جاس الت ا  73ق تج  غاحا فاالنتمقش االقتاقدر التقخبة امل حاهج الف 
 5.انعدام األم  ال أائي الشدند

 
 اجلدول 1

 2019إىل  2000انتشار النقص التغذوي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى واألقاليم الفرعية، يف الفرتة من معّدل 

 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2000 الفرعيةاألقاليم /اإلقليم
 خالل لتغيري ل ئويةاملنقاط ال

 2019-2014 الفرتة
ا جنغبق لتحر الا جاس 

 0.8 22.0 21.4 21.4 21.4 21.2 21.3 28.4 الت ا

 1.6 29.8 29.0 28.7 28.8 28.2 30.4 41.7 ا جنغبق الحسطى

 0.3 27.2 26.7 26.8 27.1 26.9 28.9 39.2 ا جنغبق الشجقبة

 1.4 8.4 7.9 7.0 8.0 7.0 5.4 5.9 ا جنغبق اجلتحببة
 0.9 15.2 14.3 14.6 14.2 14.3 12.1 16.0 ا جنغبق ال جببة

 مت مة األغأنة فال راعة املادر:
 

  

                                                      
4 , A. 2018. Persistent global acute malnutrition. Boston, MA: Feinstein International Young, H., & Marshak 

Center, Tufts University 
5 FSIN. 2020. 2020 Global Report on Food Crises. Joint Analysis for Better Decisions. Rome, Food Security 

.Information Network 
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 2اجلدول 
عدد األشخخخخخخذان الذين يعانون من النقص التغذوي يف أفريقيا جنوب الصخخخخخخحراء الكربى واألقاليم الفرعية، يف الفرتة 

 2019إىل  2000من 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2000 اإلقليم/األقاليم الفرعية
-2014 فرتةال خاللالتغيري 

 )ابملاليني( 2019
 31.7 234.7 221.8 216.3 210.5 203.0 178.3 181.7 ا جنغبق لتحر الا جاس الت ا

 8.4 51.9 49.1 47.2 45.8 43.5 40.0 40.1 ا جنغبق الحسطى
 12.9 117.9 112.9 110.4 108.4 104.9 98.1 100.9 ا جنغبق الشجقبة
 1.2 5.6 5.2 4.5 5.1 4.4 3.2 3.1 ا جنغبق اجلتحببة
 9.1 59.4 54.7 54.2 51.2 50.3 37.0 37.6 ا جنغبق ال جببة

 مت مة األغأنة فال راعة املادر:
 
  ان، على عتس التغذ الت أفر فق    ان معدل انتشاااااااااااااقر التغ لم لدا األطفقل ن اااااااااااااتمج ابلرتالع ببتس -2

ق املقئة  34.5ق املقئة ق ا جنغبق اجلتحببة ف 29.0فنرتافح معدل انتشااااااقر التغ م ب   العدد الفعلي نجتفع ببتس حملل سااااااتة.
ن اااااااااامة ق عقم  مالن  10.6فبلغ عدد األطفقل الأن  نعقنحن م  سااااااااااحس الت أنة احلقد ق اإلقلبم  ا جنغبق الشااااااااااجقبة.ق 

ملبحن ن ااااااااامة( نعبشاااااااااحن ق ا جنغبق الشاااااااااجقبة  8.41ق املقئة، فحملقن مع م األطفقل املااااااااااقب  اب  ال ) 6.31اف  2019
على  الد   سالت أنة العقملبة اليت فضااااااااااااااعتمق مت مة الااااااااااااااا ة العقملبة بطيالتغدم ا جز حنح حتغبق غقاي  إن ف  فال جببة.

  5.مقامل تحا اإلقلبمي  بن ل  نت   بلح  ار مت
 
فتعت  ا جنغبق لتحر الا جاس الت ا اان اإلقلبم الح بد الأر زاد  بد عدد األش ق  الأن  نعبشحن ق الفغج  -3

 .2015ملبحن ن مة ق عقم  413إىل  1990ن ن مة ق عقم ملبح  276املدقع،  بن ارتفع هأا العدد م  
 
فلغد  دد   على نطقق فاساااااع. 2014 متأ عقمفزاد انعدام األم  ال أائي ق ا جنغبق لتحر الاااااا جاس الت ا  -4

ففاثئق ال اااااابقسااااااق  الحاردة م  البلدان األعضااااااقس، فاليت تشاااااامل مطبحعق  اتلفة للمت مة )مثل  قلة األم   6الت لبال 
اخق  بلجتة  2015ال أائي فالت أنة ق العقمل، فإطقر العمل بشااااااااذن األم  ال أائي فالت أنة ق  ل األزمق  املمتدة لعقم 

ل األزمق  ال أائبة(  ال ة اساااااااااابقر رئب اااااااااابة لألك، فهي: التغلبق   ح  ال ااااااااااتحر األم  ال أائي العقملي، فالتغجنج العقملي
فمثة تجابت ب  هأه ا جلحملق  اليت  املتقخبة فال حاهج املتقخبة الغاااااااااااااااحا، فالت اعق ، فالتبقطؤ فاالنتمقش االقتاااااااااااااااقدن .

املثقل، نتعجلري سااااااااااتقن فعلى سااااااااااببل  احملثج صااااااااااعحبة. اتتداخل ق التثري م  األ بقن، مق جيعل حتغبق األم  ال أائي امج  
األراضي اجلق ة ق ا جنغبق، فال سبمق متطغة ال ق ل فالغجن األ جنغي، للم قطج الطببعبة فالتحارو املتالة ابملتقني فازمق  

تفققمك  قلة األم  قد ف  ال ااال ااالة ال أائبة فالت اعق ، اليت تتداخل ق التثري م  األ بقن فعتمع لتشاااتبل ازمق  زتدة.
 .19-تفشي اجلجاد الا جافر ق شجق ا جنغبق فآاثر لقئ ة حملح بدب شدلة تدهحرة ب بال أائي امل

 
                                                      

5  .FAO. 2018. The Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition  
 م   الو طبعق  لتغقرنج املت مة ع   قلة األم  ال أائي فالت أنة ق العقمل فاالستعجاري اإلقلبمي األ جنغي لألم  ال أائي فالت أنة.  6
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اثر املرتتبة ع  هأه العحامل على األم  ال أائي فالت أفر فت اااااللت الضاااااحس على ايفبة لآل قفتح لج هأه الحرقة تغببم   -5
حملمق اهنق حتن  .2ف 1بتقس قدرة ن م األغأنة فال راعة على الااااامحد لت غبق اهداف التتمبة امل ااااتدامة، فال ساااابمق ا د   

غة فمتل ااااااغة ف عقلة م  خالل ابحلقلة إىل بتقس الغدرة على الااااااام قالبلدان فاحلتحمق  على اإل قطة علم   حد بطجنغة مت اااااال
 العمل ع  الت م  اإلن قنبة فالتتمحنة فاملتالة ابل الم.

 

 نتائج التقلبات املناخية والظواهر املناخية القصوى -ااثنيً 
 على األمن الغذائي والتغذية

فععل التثرين  نعقنحن م  تت ااااااااابب التغلبق  املتقخبة فال حاهج املتقخبة الغااااااااااحا ابلح بق ، فتشاااااااااجلد التقس،  -6
فإن قطقع ال راعة فاألغأنة ق ا جنغبق معجري بدرلة حملبرية لتذ ريا  ت ري املتقني ق  ل اعتمقد ساااااااابل عبش  العحز فاجلحع.

ق املقئة م  اصااااااااااااا قر احلبقزا  الاااااااااااااا رية على ال راعة فاملحارد الطببعبة املتجددة )مبق  بمق مااااااااااااااقند  80ف 70مق ب  
فباحرة عقمة، تشري  7 ج  العمل فاألغأنة فالت أنة فالج قه.ف  ع األمسق ، فمتتجق  ال قاب  فخدمقهتق(األمسق ، فاست را 

ق املقئة م  إفقر األضااااااااااااجار فاخ ااااااااااااقئج التقفة ع  ال حاهج  26التغدنجا  إىل ان قطقع ال راعة ن ااااااااااااتحعب احملثج م  
فخالل ال تحا  العشج األخرية،  8ق املقئة م  األضجار فاخ قئج التقفة ع  اجلفقف(. 80املتقخبة الغاحا )فاحملثج م  

ملبقر دفالر  0.67بل ك قبمتمق  املبحن شاااا ذ ق املتحساااات فسااااببك اضااااجار   16ا ج  ال حاهج املتقخبة الغاااااحا على 
ان عدد األش ق  الأن  نعقنحن  2018عقم ل 10فتب ل األدلة املعجفضة ق تغجنج األمم املت دة 9ق ا جنغبق. امجنتي ستحاي  

م  التغذ الت أفر ق البلدان املعجلضة بدرلة عقلبة لل حاهج املتقخبة الغاحا اعلى مبغدار الضع  متد ق البلدان غري 
  املعجلضة  ق بدرلة عقلبة.

 
بطجنغة ساااااااااالببة بت ري املتقني، فم  املتحقع ان تتحن اااثر امل ااااااااااتغبلبة  فالت م اإلنتحلحلبة األ جنغبة متذ جة اصااااااااااال   -7

فنتعجلري ال تقن بشتل مت اند للتغللبق  املتقخبة فال حاهج املتقخبة الغاحا، مبق ق ذلك درلق  احلجارة الغاحا،  حملبرية .
ت ااااقهم ق تدهحر األراضااااي ف غدان فمحلق  احلجل فاجلفقف، فالعحاصاااا  االسااااتحائبة، فاألمطقر ال  نجة، فالفبضااااق   اليت 

  11(.1التتحع الببحلحلي فالتا لج )الشتل 
  

                                                      
7 its contribution to agriculture, food security and rural  Saharan Africa:-Moyo, S. (2016). Family farming in sub

development. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) Working paper No. 150. 
8 .FAO (2018b). The Impact of Disasters and Crises on Agriculture and Food Security  
9 FAO and ECA. 2019. 2018 Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition. Addressing the Threat  

from Climate Variability and Extremes for Food Security and Nutrition. Rome, FAO. 
م املت دة للطفحلة )البحنب اااااااااااا ( فبج م  األغأنة العقملي فمت مة الااااااااااااا ة مت مة األغأنة فال راعة فالاااااااااااااتدفق الدفر للتتمبة ال راعبة فمت مة األم  10

 رفمق. بتقس الغدرة على الامحد ق فلد ت ري املتقني م  الل األم  ال أائي فالت أنة. .2018 قلة األم  ال أائي فالت أنة ق العقمل لعقم  .2018 العقملبة.

 .املجلع نف د  11
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 1الشكل 
2017و 1980عدد الكوارث الشديدة اهليدرولوجية واملناخية واملتصلة ابألرصاد اجلوية يف أفريقيا يف الفرتة بني 

* 

 

 
: على الشاااااااتل التقرتااااااااتبفق  ققعدة الببق   هأه تتحزلع ف  .https://www.emdat.be/لتحارو املتق ة على املحقع ل الدفلبةببق   الققعدة  املاااااااادر:

ااااااحا؛ التحارو املتقخبة اليت تشااااامل محلق  اجلفقف ف جائق ال قاب ؛ فالتحارو املتاااااالة ابألرصاااااقد اجلحنة اليت تشااااامل العحاصااااا  فدرلق  احلجارة الغ
 فالفبضق  . االهنبقرا  األرضبةفالتحارو ا بدرفلحلبة اليت تشمل 

 
اعبة فم  ا تمل ان تل ق األضجار ابل للة عتدمق على امل جلق  ال ر  ةمدمج  افميت  ان ترت  محلق  اجلفقف آاثر   -8

فتتشاااااا  إ دا الدراسااااااق  ع  اند  12،13 ىت لفرتا  قااااااارية ا تقس مج لة التمح. ،عتبق  حمددةدرلق  احلجارة تت طى 
ق املقئة ق  10ف 9ميت  ملحلق  اجلفقف فدرلق  احلجارة الغااااااااحا ان تغللذ اإلنتقع ال راعي الحطق بت ااااااابة ترتافح ب  

  14احمل  م  سقبغقهتق. ااملتحست ق العقمل فع  ان محلق  اجلفقف احلدنثة تجحملك آاثر  
 
ملبحن شااااا ذ  قلة إىل امل اااااقعدة ال أائبة الطقرئة ب ااااابب الاااااادمق   26ف ده، حملقن هتق   2019فق عقم  -9

 ملبحن 11.2ف ا جنغبق الشااااااااجقبةشاااااااا ذ ق ملبحن  13.2املتقخبة اليت ه ل  ا جنغبق لتحر الااااااااا جاس الت ا، مبق ق ذلك 
 .ا جنغبق اجلتحببة ق ش ذ

 
اضااااااااجل   قهجة  غد  فتب ل التحاب  األخرية ل قهجة التبتبح  جم األضااااااااجار اليت تجا ق ال حاهج املتقخبة الغاااااااااحا. -10

عقم، إبنتقع ا قصاااااابل  100متأ  اانتشااااااقر   فسااااااعمقاليت تعد فا دة م  اشااااااد  حاهج التبتبح فا ،2016-2015 لفرتةالتبتبح ل
ملبحن  60ال راعبااة ق فبع ارلاقس األرري، ممااددة األم  ال ااأائي فت ااأناة ماق نغااقرر  عبشفاحلبحا   فابلتااقر ب ااااااااااااااباال ال

                                                      
12 F.O. & Howden, S.M., 2007. Crop and pasture response to climate change. -J.Tubiello, F.N., Soussana,  

Proceedings of the National Academy of Sciences, 104:19686–19690. 
13 Deryng, D., Conway, D., Ramankutty, N., Price, J. & Warren, R. 2014. Global crop yield response to extreme  

heat stress under multiple climate change futures. Environmental Research Letters, 9: 034011. doi:10.1088/1748-
9326/9/3/034011. 

14 Lesk, C., Rowhani, P. & Ramankutty, N. 2016. Influence of extreme weather disasters on global crop  
production. Nature, 529. doi:10.1038/nature16467. 
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ق املقئة ق عقم  21فق ا جنغبق اجلتحببة، فهي ا د األققلبم األشاااادل أت ج ا، تجالع اإلنتقع اإلفقر لل بحر بت اااابة  15ن اااامة.
ق املقئة م   80فاخنفض إنتقع احلبحر اخشاااااتة، فال سااااابمق الأرة، الأر ميثل  حار  .2016ق املقئة ق عقم  12ف 2015

فق اعغقر  .2016ق املقئة ق عقم  22ف 2015ق املقئة ق عقم  32إنتقع احلبحر على امل اااااتحا دفن اإلقلبمي، بت ااااابة 
دفلة عضااااااااااااااح ق اجلمقعة  13ملبحن شاااااااااااااا ذ ق  41.2 حار ، عقىن 2019-2018نحبة لدندة ل قهجة التبتبح ق عقم 

-2017ق املقئة ع  عقم  28، مق ميثل زايدة بت اااااااااااااابة 2019اإلمنقئبة للجتحر األ جنغي م  انعدام األم  ال أائي ق عقم 
ق فابملثل، عقنك محزمببق  .2016-2015ح ق عقم بق املقئة ع   رتة اجلفقف الشااااادند ب ااااابب  قهجة التبت 7.4ف 2018
ملبحن  1.8م  أتخج محساااااااااااااام األمطقر فمحلق  اجلفقف فعدم انت قم هطحل األمطقر، مق ادا إىل ا تبقع  2018عقم 

، ت اابب إعاااقرا إندار فحملبتبن ر ااقئج حملبرية 2019فق مقرس/آذار فابجنل/نب ااقن  شاا ذ إىل امل ااقعدة ال أائبة الطقرئة.
 .2019فخبمة على األم  ال أائي ق عقم  اففسااات البلد فتجحملق آاثر   ق ا قصااابل ق بعض املتقطق األحملثج إنتقلبة ق  قل

، إضااااق ة  إىل 2020-2019فاجلفقف املدمج خالل محساااام  2019-2018فق زمبقبحر، اد  آاثر اإلعاااااقرن  ق محساااام 
املتقطق ملبحن شاااا ذ نعبش احملثج م   لثبمم ق  7.7التضاااا م اجلقمح فانعدام االسااااتغجار االقتاااااقدر، إىل معق ة  حار 

 .2020عقم  مطلعق  الشدند الجنفبة، م  انعدام األم  ال أائي احلقد
 

فنؤدر الفغج فا شااااقشااااة فاإلقاااااقس االلتمقعي إىل مضااااقعفة آاثر التغللبق  املتقخبة فال حاهج املتقخبة الغاااااحا،  -11
 .قفامل تل  فاملع فل  التمقعب  األمج الأر نؤ ج بشتل حملثب  على الفئق  الضعبفة مثل الت قس فص قر األطفقل 

 

 نتائج النزاعات على األمن الغذائي والتغذية -ااثلثً 
فق عقم  م  األسااااابقر الجئب ااااابة النعدام األم  ال أائي ق ا جنغبق لتحر الاااااا جاس الت ا. قتعد الت اعق  سااااابب   -12

جلل اعقه ن فر ق فق    ساااااا   م ااااااقعدة غأائبة طقرئة.  قلة إىلق ملبحن شاااااا ذ  37  حار ، تجحملك الت اعق 2019
 .ق العقمل عتس زايدة الت اعق نمق ق فترية الت اعق  ف دلهتق متأ مطلع األلفبة الثقنبة، تفققم العت  ق ال ااااتحا  األخرية 

 16ق ا جنغباق لتحر الااااااااااااااا جاس الت ا، ماق ميثال ربع الت اعاق  الغاقئماة ق العاقمل. قن اعا   90، حملاقن هتاق  2018فق عاقم 

فابلت بة إىل بلدان اإلقلبم اليت تتحا ج عتمق الببق  ،  ان انتشقر التغذ الت أفر ق البلدان املتذ جة أبزمة زتدة اعلى مجت  
ق  75ملبحن اف  122نعبش  حار  إذ ،الت أفنة اسحا فالتتقئ  فنا  متد ق البلدان اليت ت حدهق سبققق  تتمحنة اخجا.

 املقئة م  األطفقل دفن اخقم ة م  العمج الأن  نعقنحن م  التغ لم، ق البلدان املتذ جة ابلت اع.
 

 بامتقهنق ان تل ق الضاااجر ابل راعة، فان تعطل إنتقع  مع م الت اعق  على املتقطق الجنفبة بااااحرة اساااقسااابة. جفتؤ  -13
على تحزنع األغأنة فاستمالحملمق فسالمتمق  قاألغأنة فالت م ال أائبة، فان تت بب ر قرة األصحل فاملداخبل، فان تؤ ج سلب  

فنشااااتل تعطبل ساااابل  حملمق تغحلري الت اعق  األصااااحل االلتمقعبة فالبشااااجنة فالطببعبة فاملقدنة فاالقتاااااقدنة. داخل األسااااجة.
 النعدام األم  ال أائي فسحس الت أنة، احلقد فامل م  على ال حاس. قرئب ب   ال راعبة اف تدمريهق عقمال   عبشال
 

                                                      
15 El Niño Early action and response for agriculture, food security and nutrition. Report. 2016 –2015FAO. 2016.  

Working Draft (July 2016) Update #9. Rome. 
16 .d uncertaintySaharan Africa, recovery amid elevate-IMF, 2019. Regional Economic Outlook, Sub  
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مق نضاااااطلع  قفنت ااااام البعد اجلت اااااقا ابأليفبة ق تغببم أت ري الت اع على األم  ال أائي فالت أنة، خقصاااااة فاند غقلب   -14
 م  املجللح ان نت جو   اتحا األساجة.الجلقل فالت اقس أبدفار فم اؤفلبق  اتلفة ق ضامقن اغأنة فت أنة مالئمت  على م

فنفجري اخنجاو الجلقل ق  ق جممحعق  ع اااتجنة. االجلقل فالفتبقن ق الغتقل،  بتحنحن احملثج عجضاااة  ألن نتمل عتبدهم ق اااج  
 احمل  على حملقهل الت قس إلدارة قدرة األسجة على احلاحل على األغأنة فالت أنة فالجعقنة الا بة. قالت اعق  ض حط  

 
هتق  امثلة عدندة ت اااببك  بمق الت اعق  املغرتنة باااادمق  متقخبة اف صااا بة اخجا، أبزمق  متعللغة ابألم  ف  -15

ق ال اس عدندة م   2018ادا اندالع الت اع ق التااااااااااااا  الثقا م  عقم  ،في فمحرنة التحن ح الدميغجاطبة  ال أائي.
 ملبحن شاا ذ إىل امل ااقعدة ال أائبة الطقرئة. 13البلد إضااق ة إىل الفبضااق   ا للبة فتفشااي مجري إنبحال، إىل ا تبقع 

فاد  سااتحا  م  الت اع ق لتحر ال ااحدان إىل تعطبل التشااقو ال راعي فاألنشااطة املحللدة للدخل ذا  الااالة، فابلتقر 
فق  حري  .2018إىل امل ااااقعدة ال أائبة الطقرئة ق عقم   قلة ملبحن شاااا ذ 6.1 حار  نحملقإىل ارتفقع التضاااا لم؛ ف 

 رية تشاااااااقد، ا لج الت اع الأر دام ت اااااااع ساااااااتحا  على  قل شاااااااجق نبجرياي، فتشاااااااقد، فالتبجج )متطغة دنفلق(، فمغقطعة 
فق املحاسام  قخبة فاالقتاااقدنة.فقد شاامد  الاااحمقل سااتحا  م  الت اع فالااادمق  املت تقمريفن.الالشاامقل األقاااى ق 

فتعطللك  الثمقنبة األخرية، تعجلري الاااحمقلبحن أل داو متقخبة متتقلبة ا لج  على سااتقن املتقطق الجنفبة باااحرة خقصااة.
 اااقعدة اململبحن شااا ذ إىل  1.9 ا تبقعاألنشاااطة االقتااااقدنة ق فمحرنة ا جنغبق الحساااطى ب ااابب الت اع، مق ادا إىل 

 .2018ة ق عقم طقرئال أائبة ال
 

 نتائج التباطؤ و/أو االنكماش االقتصادي -ارابعً 
  على األمن الغذائي والتغذية

ق العدند  2019ف 2015شاااتل التبقطؤ فاالنتمقش االقتااااقداين عقمل  ساااقيفق ق زايدة اجلحع ق الفرتة ب   -16
فمثلل الرتالع  17.ألخريةق اسااعقر هأه ا قاخنفقضاا  م  البلدان، فال ساابمق البلدان املااادلرة لل االع األسااقساابة اليت شاامد  

على مب ان املد حعق  فادا ق العدند م  احلقال  إىل  قضاااااااااااااا حط   ،املرتتب ع  ذلكق اإلنجادا  فالعمال  األلتببة 
فت اااااابب ذلك بدفره بتضاااااا لم األسااااااعقر، ال ساااااابمق ق البلدان اليت تعتمد على األسااااااحاق  اخنفقري حملبري ق قبمة العملة.

 لبة السترياد األغأنة.الدف 
 

فادا  غدان الح قئ  فاخنفقري إنفقق امل ااااااااااااتملت  إىل تدا دخل األسااااااااااااج، فابلتقر إىل تجالع األم  ال أائي  -17
فنؤدر تجالع اخدمق  العقمة  حيد م  الغحة الشاااجائبة لألساااج. ذلك فنرتتب ع  ارتفقع األساااعقر األ ج نف اااد ألن فالت أنة.

   ل هبحو إنجادا  الدفلة إىل مضقعفة آاثر التبقطؤ االقتاقدر.فامل قعدة االلتمقعبة ق
 

فمبق ان األغأنة متثل ن اااابة حملبرية م  نفغق  األسااااج الفغرية، ميت  ان نؤدر اب اااات ارتفقع ق األسااااعقر إىل زايدة  -18
فميت  ان تغلل األساااااج م  نفغقهتق على األصاااااتقف غري األساااااقسااااابة ق  ل تدا  انعدام األم  ال أائي فالفغج زايدة هقئلة.

                                                      
17 FAO, AU and ECA. 2019. Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition. Containing the Damage  

of Economic Slowdowns and Downturns to Food Security in Africa. Rome, Food and Agriculture Organization 
of the United Nations.. 
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فنلجذ العدند م  األساااااااااج إىل شاااااااااجاس اغأنة ارخذ فاقل لحدة، فاحلد م  اإلنفقق على  املداخبل ف/اف ارتفقع األساااااااااعقر.
 األغأنة امل تملتة.األغأنة ال تبلة ابمل أاي  مثل املتتجق  احلبحانبة فالفقحملمة فاخضقر، فالتغلبل م  حملمبلة 

 
متتقفل ال ااااااااااااااعجا  احلجارنة فال فتبتق   تجالعتتحع األمنقو ال أائبة إىل احلد م  االسااااااااااااااتمال  ف  خفضفنؤدر  -19

م فامل أاي  الدقبغة، فارتفقع خطج املعق ة م  نغذ الت أنة فالتغذ ق امل أاي  الدقبغة األمج الأر نت ااااابب بدفره ابلتغ ل 
فنجتبت نغذ الت أنة  مق ، فأتخج منح األلتة، فاخنفقري الحزن عتد الحالدة، فأتخج منح األطفقل.فنغذ الت أنة لدا األم

ابرتفقع معدل اعتالل صااااا ة األطفقل فاألممق ، فضاااااع  التمح الأهق فاجل ااااادر،  قفالتغذ ق امل أاي  الدقبغة انضااااا  
فتشاااااااااااااري األدلة التججنببة إىل ان  20، 19، 18ة البلح .فرداسة األداس ق املدرساااااااااااااة، فابلتقر بتدا اإلنتقلبة فاأللحر ق مج ل

فان معدل ف بق  الفتبق  ق ا جنغبق  ،اخنفقري نااااااااااااااابب الفجد م  التقت  ا لي اإلفقر نؤدر إىل ارتفقع ف بق  األطفقل
 21لتحر الا جاس الت ا اعلى م  معدل ف بق  الفتبقن.

 
إىل تغلبل التفغق  على الاااااااا ة فالتعلبم للم ق  ة على  عالفة على ذلك، تلجذ األساااااااج ق التثري م  األ بقن -20

إىل ببع األصاااااحل، اف اسااااات دام املدلخجا ، اف سااااا ب األطفقل م   قفقد تضاااااطج انضااااا   .نف ااااامق امنقو اساااااتمال  األغأنة
ة فقد نمقلج بعض اعضاااااقس األساااااج  املدرساااااة، اف اسااااات الل املحارد الطببعبة بطجنغة غري م اااااتدامة، اف الت اااااحلل، اف ال اااااجقة.

 للب ن ع   جصة عمل اف للعحدة إىل الغجنة.
 

ادىن م  الجلقل فنت ل  افم  املجللح ان نتحن ا ج األزمق  االقتاقدنة اسحا على الت قس اللحايت نت نب عقدة  الج   -21
ادىن،  ق ن اااااقس عقدة  محارد اقل، فم اااااتحا تعلبمي ح فعلى ساااااببل املثقل، متلك األساااااج اليت تع 22افل م  خي اااااج ف قئفم .

فخالل  24، 23فشاااابتق  اصاااا ج، فابلتقر هي احملثج عجضااااة للمعق ة م   غدان الدخل ب اااابب صاااادمق  اسااااعقر األغأنة.
 لتحلبد الدخل. 25 رتا  التبقطؤ فاالنتمقش االقتاااقدن ، ميت  ان ت ند مشااقرحملة الت ااقس ق الغحا العقملة بشااتل مل ح 

 ر فرعقنة األطفقل، مق ن ند م  األ ج ال ليب املرتتب على هؤالس.فحتد زايدة عبس العمل م  الحقك املتقح للعمل املت  
 

ق ف قئ  مؤقتة  ق التثري م  األ بقن فنتعجلري الشبقر بشتل خق  ااثر األزمق  االقتاقدنة ألهنم نعملحن -22
 حار  بشفنع البقل  . عتد الشاابقر عتد عتد قفن ند م ااتحا العمقلة الفغرية عمحم   متدنبة. ااف محمسبة نتغقضااحن  بمق الحر  

                                                      
18 Walton, E. & Allen, S. 2011. Malnutrition in developing countries. Symposium: Nutrition. Paediatrics and  

Child Health, 21(9): 418-424. 
19 Hill, I. & Cogill, B. 2010. Maternal and Young Child Nutrition Adversely Affected by External -Darnton

Shocks Such as Increasing Global Food Prices. The Journal of Nutrition. Supplement: The Impact of Climate 
Change, the Economic Crisis, and the Increase in Food Prices on Malnutrition. 

20 ild Health. The Aggregate Economic Shocks, Child Schooling, and Ch. Ferreira, F.H.G. & Schady, N. 2009 
World Bank Research Observer, 24(2): 147-181. 

21 Baird, S., Friedman, J. and Schady, N. 2011. Aggregate Income Shocks and Infant Mortality in the Developing 
World. The Review of Economics and Statistics, 93(3): 847-856. 

22 t of the global economic crisis on women, girls and gender equality. Geneva, UNAIDS. 2012. Impac
Switzerland, United Nations Programme on HIV/AIDS. 

23 08 Food Price Crisis. Evidence Using -Kumar, N. and Quisumbing, A.R. 2011. Gendered Impacts of the 2007 
Panel Data from Rural Ethiopia. IFPRI Discussion Paper 01093. Washington, DC, International Food Policy 

Research Institute.  
24 Holmes, R., Jones, N. and Marsden, H. 2009. Gender vulnerabilities, food price shocks and social protection  

responses. Background note. London, Overseas Development Institute. 
25 Aponte, M. 2009. Distress work amongst women? Micro data evidence from 66 -Bhalotra, S. and Umaña 

developing countries on women’s work participation as an insurance device. Bristol, UK, Department of 
Economics, University of Bristol. 
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العدند م  الشبقر  عقاابلتقر، نف  26الفغج. قالعقمل  الشبقر ق ا جنغبق لتحر الا جاس الت ا  فبع ق املقئة م  67
 .ميلتحن عمال  انعدام األم  ال أائي  ىت لح حملقنحا م  
 

مبفققمة  19-ق شااجق ا جنغبق فأت ريا  لقئ ة حملح بد 2019افاخج عقم  ق تفشااي اجلجاد الااا جافر ت اابب قدف  -23
اجلجاد الااا جافر  م  ضااجر احملثج تاالقتاااقد فانتمقشااد. امق املتقطق األ تبقطؤفالت اعق  ف  الغاااحا  حاهجهأت ري ت ريل املتقني ف 

جاقبة اجلحنة  ع  لتحر فشااجق ف قل إ بحببق. فرغم ان عملبق  امل مي فساات ف قل الاااحمقل، ف قل فشااجق حملبتبق،  ضااال  
 قفاألرضااااااابة الحاساااااااعة التطقق اليت تتفأهق احلتحمق  بدعم م  مت مة األغأنة فال راعة قد جن ك ق  فب  أت ري اجلجاد 

 الجنفبة ق اإلقلبم الفجعي مادر قلق حملبري. عبشال سبل ت الاملجاعي فا قصبل، ال 
 

 نتمقشابت اااااااابب تمتأ البقل،  نشاااااااامدهق العقملاليت الااااااااادمق   شاااااااادل افهي م   19-حملح بد  لقئ ةالحاقع ان ف  -24
ل سااااابل العبش فد ع الفغج بعطت ت ال اجلقئ ة ق صاااااددفال  عبق قدرة التقس على الحصاااااحل إىل ال أاس.تاقتااااااقدر خطري ف 

التعجلري  الفقئغة تلك م  ازمق  غأائبة اف ق البلدان اليت تعقا اصااااااااااال   ى م ااااااااااتحايهتقاقااااااااااا قهتشاااااااااادل  قد بل كفاجلحع، ف 
بج م  األغأنة العقملي إىل مع ا مت مة األمم املت دة لألغأنة فال راعة فقد خلذ حتلبل مشاااااارت  الجتد مؤخج   للااااااادمق .

ا ا جنغب ق على فشك محالمة ازمق  غأائبة  فة ع  لقئ ة حملح بد 15ان هتق    التتقئ  العجضبة للجقئ ة ان إذ ،19-بلد 
 .اصال   غقئمةال ،ة للجحعإىل تفققم العحامل ا جحمل تؤدر

 بناء القدرة على الصمود يف وجه التقلبات املناخية والنزاعات -اخامسً 
 والظواهر املناخية القصوى واالنكماش االقتصادي

ميتتمق الت اعق  فالتغلبق  املتقخبة فال حاهج املتقخبة الغااااااااااااااحا فاالنتمقش االقتااااااااااااااقدر،  على الجغم م  متقن  -25
على ساااااببل   تتقئ  زق لة.فالت ااااابب ب ،األساااااجة م  خالل الغتحا  نف ااااامق على م اااااتحا ت أنةالاألم  ال أائي ف  ق التذ ري

املثقل، تعطلل الت اعق  ف/اف ال حاهج املتقخبة الغاحا التشقو االقتاقدر، ال سبمق ق املتقطق الجنفبة، األمج الأر نؤدر 
االنتمقش االقتااااااقدر ان ت ند انعدام  قال  حاهج املتقخبة الغااااااحا ف فميت   أه الت اعق  فال  إىل انتمقش االقتااااااقد.

نشاااحر امل ند م  الت اعق  م  خالل م اااقرا    اااقهم قاألم  ال أائي فانعدام االساااتغجار االلتمقعي فال ااابقساااي، فان ت
 متتحعة.

 
قللمق نتمتعحن ابل لطة ق  فعلى سببل املثقل، د عك الادمق  املتالة ابملتقني ق متطغة ال ق ل، ابلجعقة الأن  -26

فميت  ان تحللد هأه ا ججة  هبقحملل الدفلة إىل ا ججة ق فقك ابتج فلفرتا  اطحل ع  طجق  تل  ع  الطجق التغلبدنة.
تفققم العت . ابلتقر ال تتداخل حمجلحملق  ب ت ااااااااااااببن اعق  حملبلة على املحارد الطببعبة الجئب اااااااااااابة، مثل املجاعي فاملبقه، فان ت
 .قانعدام األم  ال أائي    ب، بل ميتتمق ان تع ز بعضمق البعض انض  

 
إدارة هأه األزمق  فالااااادمق  اليت تتحن اساااابقاق فآاثرهق ق التثري ق فنتل اااام التعقفن فالدعم الدفلبقن ابأليفبة  -27

 الغدرة على الااااااامحد ع  دعم على حت اااااا  )املت مة( مت مة األغأنة فال راعةفتعمل  م  األ بقن إقلبمبة اف  ىت عقملبة.

                                                      
26 . ILO. 2018. World Employment Social Outlook. Trends 2018. Geneva, Switzerland  
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 (  ححملماااة األزماااق  فااااقطج التحارو؛ 1البلااادان العتماااقد هن  متعااادد امل اااقطج فمشاااااااااااااارت  ب  الغطاااقعاااق  م  الااال )

 ( فالتذهب فاالستجقبة  ق.4؛ )مق( فاحلد م  ضع  اجملتمعق  ا لبة امقم3( فرصدهق ابالقرتان مع اإلنأار املبتج؛ )2)
 

ال راعبة فاألم  ال أائي فالت أنة على الااااااامحد إال م  خالل تغحنة هبقحملل  عبشرة ساااااابل الفال ميت  حت اااااا  قد -28
احلححملمة فإدمقع اعتبقرا  ال راعة فاألم  ال أائي فالت أنة الفحرنة فالطحنلة األلل ق ال اااااااااااابقسااااااااااااق  فالتشااااااااااااجنعق  فالببئة 

حطتبة فاحلححملمة للتمحري ب بقسق  فاسرتاتبجبق  فنتع ل على احلتحمق  ان تع ز الغدرا  ال التمتبتبة األفسع لل ححملمة.
 2020متتاااااااااااااا  ابجنل/نب اااااااااااااقن ق فق اعغقر التمقع لحزراس ال راعة األ قرقة  فخطت احلدل م  امل قطج فإدارة األزمق .

ق األم   19-م  أت ريا  لقئ ة حملح بد حلدل الجامبة إىل افاإللجاسا  اإلضق بة ذا  األفلحنة  ،ملتققشة االستجقاب  اجلقرنة
البؤر “ لاااااااااااااااانشااف  جنق ممقم لرشااجاف على تتفبأ نغقو العمل الجئب اابة، مبق ق ذلك تح ري دعم مت ااق فمتمجي ال أائي، ا  

، مع الرتحملب  على البلدان اليت تحالد اقطج متعددة مثل 19-ال ااااااااااااقختةد اجلدندة النعدام األم  ال أائي التقفة ع  حملح بد
 .  بمق الا جافر ا جنغبق الشجقبة فتفشي اجلجاد

 
اثرهق على سبل آبم  التتبؤ اب تمقل  محر اقطج متقخبة ف قاسقسب   افتعد ن م الجصد املغرتنة ابإلنأار املبتج ل س   -29

فهي مفبدة باااااااااااحرة خقصااااااااااة عتدمق ت ااااااااااقعد اإلنأارا  ق الحقك املتقسااااااااااب على ا قذ  العبش فاألم  ال أائي فالت أنة.
فتغحم مت مة  فاإللجاسا  املبتجة على فبع امل اااتحاي  املؤسااا اااقتبة، مبق ق ذلك ق اجملتمعق  ا لبة.الغجارا  الاااا ب ة 

ن، ق إطقر الت قل  العقملي لبتقس الغدرة على الاااامحد فاسااارتاتبجبة ف األغأنة فال راعة فبج م  األغأنة العقملي فشاااجحملقس آخج 
قاإلاألمم املت دة املتتقملة ملتطغة ال ااااااااااااااق ل، بدعم  ، فهح ن قم للمعلحمق  فاإلنأار املبتج لألم  ال أائي طقر املت اااااااااااااال

على  املت مةتعمل  ،19-خطة االساااتجقبة اإلن اااقنبة العقملبة ملحالمة لقئ ة حملح بد طقرإ فق فالت أنة ق متطغة ال اااق ل.
فحتدند  ،فحتلبلمق م  الل رصاااااد عحامل امل قطجة ق ال اااااالسااااال ا لبة إلمدادا  األغأنة الببق   جلمع جاسا إل فضاااااع

ا ا جنغب ق. 20االعقهق  التقشئة ق   بلد 

 
فم  الضااجفرر ضاامقن  اااحل املتتج  اصاا قر احلبقزا  الااا رية فاجململ ن  على التتتحلحلبق فاألدفا  الالزمة  -30

، فاالساااااااااااتثمقر ق الحقك اليت ا بتك  عقلبتمق، م  خالل مدارس امل ارع  احلغلبة مثال   لبطبق امل ارعحن املمقرساااااااااااق  اجلبلدة
ان  قفت مج األدلة انضااااااا   نف اااااااد ق البتبة الت تبة الغقدرة على الاااااااامحد ق فلد ت ريل املتقني م  امل اااااااتحا ا لي إىل الحطق.

ملتقطق ال ااق لبة م  الفبضااق  ، فاسااتاااالح األراضااي، احللحل الغقئمة على الطببعة )مثل زراعة غقاب  املت جفف حلمقنة ا
 . دلهتق فصحن الرتبة فاملبقه( تعد ادفا  مممة لل د م  الضع  فالحققنة م  آاثر األ داو املتقخبة فالت فب  م 

 
مقعبة ق فهتق  جممحعة م  األدلة الدام ة امل اااااااااااااتتدة إىل التججبة األ جنغبة فاليت ت مج  عقلبة بجام  احلمقنة االلت -31

امل اااااااااقعدة على احلد م  الفغج فانعدام األم  ال أائي، فحت ااااااااا  الت أنة م  خالل التتحع ال أائي فراس املقل البشاااااااااجر ع  
على امل تحاي  االلتمقعبة  قمتت  األسج م  االستثمقر ق التعلبم فالا ة، فتب ري إدمقع الفغجاس فاألش ق  األشد ضعف  

د  تغببمق  األ ج ان بجام  الت حنال  التغدنة زاد  إنفقق األسج املشقرحملة على األغأنة بت بة فاحملل  فاالقتاقدنة فال بقسبة.
فق التثري م  احلقال ، زاد  األسج نفغقهتق على األغأنة  ق املقئة ق حملبتبق فمالفر فزامببق فزمبقبحر. 30ف 10تجاف ك ب  

ق  قانض   فاستثمج  األسج امل تفبدة ف  لتك ابلتقر فضعمق الت أفر.احلبحانبة املادر، فال سبمق الل حم فمتتجق  األلبقن، 
 انشطة امل رعة، مق ادا إىل ارتفقع امل جلق  فحت   استمال  األغأنة املتذتبة م  اإلنتقع املت ر.
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اان، زاد  قاصااااب ك  بد احلمقنة االلتمقعبة على شااااتل بجام  مؤساااا ااااقتبة طحنلة األلل احملثج شاااابحع   فقكفق  -32
فتعجف بجام  امل قعدة االلتمقعبة اليت حتمي ال تقن  االعرتاف بغبمة هأه ال ام  ق معقجلة  قال  الطحارئ فاألزمق .

املتضااااااجرن  م  الت اعق  اف الااااااادمق  املتقخبة اف االنتمقش االقتاااااااقدر، ابساااااام دبجام  احلمقنة االلتمقعبة امل ااااااتجببة 
تح لج املت مة ق األمقحمل  اليت تطبلق  بمق خطت احلمقنة االلتمقعبة، الدعم لجبت هأه ف  للااااااااااااااادمق  فاملجاعبة للم قطجد.

 على االستجقبة. ة هأه اخطتبت لبل امل قطج فاإلنأار اق م  الل زايدة قدر  األخرية
 

املت مة فعلى ساااببل املثقل، عملك  فتدعم املت مة ال ااالطق  الحطتبة لتطحنج خطت احلمقنة االلتمقعبة التقشااائة. -33
فمت مة األمم املت دة للطفحلة )البحنب اااااااااااااا (، لتغدمي  يمع  تحمة فمحرنة الاااااااااااااااحمقل االحتقدنة فبج م  األغأنة العقمل

امل اااقعدة م  الل تطحنج خطة شاااقملة لل مقنة االلتمقعبة، م ااارتشااادة ق ذلك ابلدرفس فالتجقرر امل اااتفبضاااة ق جمقل 
احلمقنة االلتمقعبة املجاعبة  بجام  الغدرة على الحصااحل إىل ع ن دعم املت مة  قلب ق تفت ال ام  اإلن ااقنبة الغقئمة على التغد.

 .19-ألزمق  ال أائبة، حملج س م  االستجقبة لتح بدل اتلفة سبققق ضم  للم قطج فامل تجببة للادمق  
 

 حتسني الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم -اسادسً 
تغدمي امل اااااقعدة اإلن اااااقنبة إىل تلببة فبع اال تبقلق  ع  احلد م  امل قطج فافلد الضاااااع  نعت  االنتغقل م   -34

 اساااقسااابة ابلت ااابة إىل الرتابت ب  العمل اإلن اااقا فالتتمبة فال اااالم فابلت ااابة إىل ساااحس الت أنة. افدعم لمحد الحققنة، امحر  

 فاإلمنقئي اإلن ااقا اجملقل  ق 27الفقعلة اجلمق  لقنب م  فالعملي ال اابقسااقيت االت ااقق تع ن  الرتابت هأا نتطلب ابلتقر،
 جلتة فتحصااابة اإلن اااقا، للعمل العقملي الغمة فمؤمتج ،2030 عقم خطة مثل العقملبة اخطت إىل ابالساااتتقد ال اااالم جمقل فق

 فال الم، فالتتمبة اإلن قا العمل ب  الرتابت بشذن االقتاقدر املبدان ق فالتتمبة التعقفن ملت مة التقبعة اإلمنقئبة امل قعدة
 ذلك. إىل فمق ،مالبح فإعالن ا جنغبق ق امل ااااتدامة فالتتمبة فاألم  ال ااااالم فخطة 2063 عقم خطة مثل اإلقلبمبة فاخطت
 ا شقشة ألفلد املتعددة ا جلحملق  ملعقجلة الت م هن  ابست دام الغطقعق  ب   عقلبة ثجاحمل بشتل التعقفن إىل  قلة فهتق 

 املت دة األمم إطقر فتطحنج املشااااااارت ، الغطجر الت لبل فنح لج الشاااااااجحملقس. اتل  ب  املشااااااارت  العمل خالل م  فالضاااااااع 
 اإلن اااقنبة الغطقعق  ق املاااال ة اصااا قر لتحصااال ارضااابة املشااارتحملة، التتقئ  فصااابقغة امل اااتدامة، التتمبة جمقل ق للتعقفن
 فشقمل . فتشقرحملب  مشرتحمل  م فبج  حتلبل إىل ابل الم فاملتالة فاإلمنقئبة

 

 فافلد امل قطج  بن م  ابل ة أبيفبة الغقئم للحضااااع األبعاد ومتعدد مشخخخرت  ساااالبم حتليل ق االسااااتثمقر ت اااامفن -35
 ذلك نشاااااامل ان فجيب فاألمتبة. فالببئبة فااللتمقعبة فاالقتاااااااقدنة ال اااااابقساااااابة ابألبعقد املتااااااالة فا تملة احلقلبة الضااااااع 
 إحلقق عدم ذلك ق )مبق فاحلمقنة فالشاااااابقر اجلت اااااا  ب  امل ااااااقفاة قضااااااقاي مثل اجملقال  ب  املشاااااارتحملة الجئب اااااابة الغضااااااقاي
 اف املت مة طحلر  فلغد العلحم. ف/اف الببق   ف/اف األدلة إىل ابالساااتتقد األفلحاي  حتدند على ذلك فساااب اااقعد الضاااجر(.
 الت اعق  حتلبل ادفا  لتطحنج فميت  لألفضقع. ا ضل حتلبل إىل لتحصلاب ت مح اليت الت لبلبة األدفا  تطحنج ق سقيفك
 .حملبرية  بدرلة األفضقع حتلبل حي ل  ان ،قفخقرلب   قداخلب   الغقئمة األخجا األدفا  لقنب إىل ،للت اعق  املجاعبة فال جمة

 

                                                      
 .2019تحصبة جلتة امل قعدة اإلمنقئبة بشذن الرتابت ب  العمل اإلن قا فالتتمبة فال الم، مت مة التعقفن فالتتمبة ق املبدان االقتاقدر،   27
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 فاألمم )احلتحمق ، ال ااااالم جمقل فق فاإلمنقئي اإلن ااااقا اجملقل  ق الفقعلة اجلمق  ب  املشخخخرتكة الربجمة فتعت  -36
 ال اااااااااالم، بتقس جمقل فق فاإلمنقئي اإلن اااااااااقا اجملقل  ق فالدفلبة فالحطتبة ا لبة الفعقلة فاجلمق  املقحنة، فاجلمق  املت دة،

 األلل، تحسطةامل فالتتقئ  األلل، الغارية االستجقبة ب  عمع ملمحسة فقعبة نتبجة لت غبق اسقسبة ا لبة( فاجملتمعق 
 الحالاي  املتعددة املؤسااا اااق  ب  فالتآزر فالتتقمل االت اااقق بت غبق ذلك فساااب ااامح 28.األلل الطحنلة التتمبة فاهداف

 إيفقل لعدم بتقملدد داجملتمع مغقربة على املشاااااااااااارت  التم  نجتت  ان فجيب 29.ففالايهتق املغقرنة مب اهتق م  االسااااااااااااتفقدة ع 
 لدعم مممة مغقرنة مبب ة املت مة فتتمتع اإلن قنبة. للمبقدئ ميتثل ان شجو العملبة هأه ق قممم   احلتحمة دفر فنعت  ا د.
 ب  فامل ااقفاة االلتمقعبة، امل ااقفاة عدم قضااقاي مبعقجلة صاالة ذا  اتلفة نتقئ  حتغبق الل م  علبمق فالبتقس ال أائبة الت م

 .هقفغري  ال أائبة، فاألزمة فالشبقر، اجلت  ،
 

 ق ضااجفرر  جمبعمق خطبة: عملبق  ا لي، ال ااالم ق فامل ااقيفق  اإلمنقئبة فال ام  اإلن ااقنبة اإلغق ة فلب ااك -37
 فاإلمنقئبة اإلن اااقنبة التم  م  الاااا بح امل ن  إجيقد فنعت  املبدئي. اإلن اااقا العمل ا رتام فمع لل ااابقق قتبع   نف اااد الحقك

 اإلن قنبة امل قعدة تغدمي لعدم قسبب   الرتابت هن  نشتل ان جيب فال األيفبة. ابل ة اامحر   ،قتتقملم فحملبفبة ابل الم فاملتالة
حملألك، جيب حتدند إطقر  اإلمنقئبة. امل ااااااااااقعدة لتغلبذ قساااااااااابب   فال إلبمق،  قلة هتق   بن املتقسااااااااااب الحقك ق املبدئبة

 مجاعقة إدمقع سااابل م  قسااام، فبشاااتل ق ف ده.ال اااالم ق الت م  اجملتمعبة اليت تعقأل األسااابقر اجلأرنة فلبس الحضاااع األم
 ب  )الثال ي( الرتابت هن  تطببق الل م  ال اااااااااالم، لت غبق ا لبة الغدرا  فحت ااااااااا  فمت اااااااااغة متعمدة بطجنغة الت اعق 
 لت حال اب نجتبت إند بل مفقهبمي؛ اف بجاجمي هن  جمجلد ذلك نعت  ال فلت  .ق علب   قتطببغ   فال الم فالتتمبة اإلن قا العمل

 فمتحنلمق. للم قعدة الت طبت حملبفبة  ت ريل  اليت امل قعدة بتبة ق اجلقرنة ا بتلبة
 

 الرسائل الرئيسية -اسابعً 
 العمل ب  الرتابت هن   بفضااال ال اااالم جمقل فق فاإلمنقئي اإلن اااقا اجملقل  ق الفقعلة اجلمق  ب  للتعقفن ميت  -38

 ن ااااملل فان التقس، نحالممق اليت امل قطج م  الحاسااااعة ابجملمحعة الحعي زايدة على ن ااااقعد ان فال ااااالم، فالتتمبة اإلن ااااقا
 الأر الثال ي الرتابت هن  تطببق فلت  اإلن اااقن. صاااتع م  هي اليت فامل قطج املتقني ب  فالرتابت التداخل أبفلد االعرتاف
 ب  التتقمل حتغبق إىل  قلة فهتق  .ق قلب   مةققئ هي حملمق  األطج هأه نتجقفز فنعقجلمق، ا شااااااااااقشااااااااااة حمجلحملق  مع نتفقعل
 معقجلة حملبفبة  ق فاالسااتثمقر التذمل فإىل فمتل ااغة متعملدة بطجنغة ال ااالم، لت غبق ا لبة الغدرا  فحت اا  ق الت اع مجاعقة
 األزمق . فا تقس البحمبة  بقهتق خالل الضعبفة الفئق  فا تبقلق  التعغبد

 
 التمقسااااك دعم اف ا حنة ا ددة اجملمحعق  ب  الطببعبة املحارد إدارة حت اااا  اال تمقال  هأه تشاااامل ان فميت  -39

 ق الرتحملب  مع التعقفن تع ن  على التشااااادند فنت ااااام التقس. ب  االتااااااقل ت ند اليت ال راعبة األنشاااااطة خالل م  االلتمقعي
 ق ا لبة اجملتمعق  تحالممق اليت فامل قطج ا شاااااااااااقشاااااااااااة ملعقجلة  قمسة أبيفبة اجلمقعبة، التتقئ  حتغبق على نف اااااااااااد الحقك
 الشاااجاحملق  فبتك األخرية ال اااتحا  خالل ال اااالم بتقس صاااتدفق مع عملمق املت مة ع ز  فلغد لألزمق . املعجلضاااة البلدان

                                                      
 (19/01/2019 الرتابت ب  العمل اإلن قا فالتتمبة فال الم )امل حدلة التمقئبة بتقرنخمغتبس م  مغقلة مجا غة ع    28
29 Development Nexus and its links to Peace, -UNSDG & IASC. Key messages on the Humanitarian

22 March 2019. 
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 بعض ملفتش الاتدفق. مشقرنع تتفبأ الل م  املت دة لألمم التقبعة األخجا فال ام  فالاتقدنق الححملقال  م  عدد مع
  ال ق ل. متطغة ق الت اعق  لفض حملذداة  ا لب  للم تمع  دميرتا نحادر است دام اجلبلدة املمقرسق 

 
ا  حتاااااااال ان فجيب -40  امتداد على الاااااااامحد على فعقلةال غدرةال لبتقس اخقرلبة اإلمنقئبة امل اااااااقعدة ق هبتلبة ت ريل

 الغدرة بتقس ق ت اااقهم اليت التدخال  م  العدند نلغى املثقل، ساااببل لىفع فال اااالم. فالتتمبة اإلن اااقا العمل ب  الرتابت
 امل اااااقعدة دعم ان غري .ال اااااحاس على الحطتبة فاجلمحد اخقرلبة اإلمنقئبة امل اااااقعدة م  قدعم   ال اااااالم فإدامة الاااااامحد على

 اإلمنقئبة امل قعدة م  األحمل  اجل س غدمفن .احمدفد   نبغى ال الم فإدامة الت اع م  الحققنة إىل الجامبة للجمحد اخقرلبة اإلمنقئبة
 إلجاسا  شتل على فلبس إن قنبة م قعدة شتل على ،زتدة ازمق  اف ن اعق  تشمد اليت البلدان إىل املتد غة اخقرلبة
 حملمتحسااااااات  املقئة، ق 5 م  اقل تتجنس مت لغد فابملثل، فال اااااااالم. فالتتمبة اإلن اااااااقا العمل ب  الرتابت امتداد على تت أ

 متمق املقئة ق 1 م  اقل ذهب  بمق متمق، فالحققنة للتحارو للتذهب اإلن ااقنبة امل ااقعدة عملبق  متحنل جممل م  سااتحر،
 امل ااااااااقعدة مد حعق  م  التحارو اقطج خفض ق االسااااااااتثمقرا  بل ك فقد إلبمق. احلقلة امس ق هي اليت البلدان إىل

 حملق ة.  الغطقعق  ع  2011ف 2010 يعقم ق املقئة ق 4.0  حار اخقرلبة، اإلمنقئبة
 

 ال ااااتحا  املتعددة الت طبت عملبق  خالل م  التتمبة دعم مع ا ضاااال باااااحرة اإلن ااااقنبة امل ااااقعدة دم  فجيب -41
 قرلبةاخ اإلمنقئبة امل اااااااااقعدة م  امل ند  اااااااااابذ فجيب املقحنة. اجلمق  لقنب م  الال   اطحل قالت ام   بدفرهق تتطلب اليت

ة ال اابققق  ق الت أنة، سااحس اشااتقل جلمبع التااادر لدعم ذلك ق مبق فال راعة، لألغأنة  ان ذلك ابلت اعق  فاملتذ جة ا شاال
 املجتبطة التدخال  ترت  ان احمل  ا تمقل هتق  ،افاخري   التمحنل. م  ص ري ل س سحا تتلغى ال اهنق إىل تشري املتق ة األدلة
 الغطقعق  املتعددة التدخال  م  افسااع جممحعة إطقر ق تطبق عتدمق ال ااالم على قم ااتدام   اا ج   فالت أنة ال أائي ابألم 
 فالأر متمق فالتعقق 19-حملح بد  جلقئ ة السااتجقبةل املت مة بج م  ملمصاا   الااادد، هأا فق فبعدهق. فخال ق الت اعق  قبل

 هن  مع قفمتقشااااب   فم ااااتدام. اسااااتبققي حنح على للجقئ ة قتاااااقدنةفاال االلتمقعبة لآلاثر للتااااادر فحمللبلتد، بشاااامحلد نت اااام
 التم  هأا م  ا دف نتل ذ امل تدامة، التتمبة اهداف حتغبق إىل فسعب ق ا ضلد، حنح على سالبتق إعقدة “لا املت دة األمم
 األمد ق الااااااامحد على العبش فساااااابل ال أائبة الت م قدرة فتع ن  اجلقئ ة، ع  املرتتبة املبقشااااااجة التذ ريا  م  الت فب  ق

 البعبد.
 
 الااامحد على فال ااتقن البلد قدرة لتغحنة اساارتاتبجبة ابسااتثمقرا  احلتحمق  تغحم ان نتب ي الطحنل، األلل قف  -24

 امل ااااقفاة عدم افلد فم  األسااااقساااابة ال اااالع بعض على االعتمقد م  احلد على احمل  بغدر الرتحملب  فجيب الااااادمق . امقم
 االلتمقعي االسااااتغجار لت غبق قاسااااقسااااب   اامج   الشااااقمل ا بتلي الت حل فتع ن  االقتاااااقد تتحنع ق االسااااتثمقر فنعد املتقنبة.
 فالشقمل. الحاسع فالتمح الال   األطحل

 
فتعت  الشااااااااجاحملق  الدفلبة فاإلقلبمبة اسااااااااقساااااااابة إلدارة امل قطج فاحلد متمق ق فلد التغلبق  املتقخبة فال حاهج  -43

فتعد  الغاااااااحا اليت ميتتمق ان ت ااااااقهم ق اندالع الت اعق  ع  تغحنض ساااااابل العبش فاألم  ال أائي فالت أنة.املتقخبة 
الشااابتة العقملبة ملتق  ة األزمق  ال أائبة اليت اطلغمق االحتقد األفرفم فمت مة األغأنة فال راعة فبج م  األغأنة العقملي 

، حتقلفقل ن اااااااااعى إىل حمقربة األزمق  ال أائبة م  مت حر إن اااااااااقا 2016عقم ق مؤمتج الغمة العقملي للعمل اإلن اااااااااقا ق 
فت ااعى هأه الشااجاحملة  فتتمحر فإىل التااادر ألساابقاق اجلأرنة، مع الت ج ق حت اا  آ قق ال ااالم على امل ااتحا ا لي.
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لبال  فال جمة االسرتاتبجبة إىل تع ن  التت بق ب  فبع اص قر املال ة املعتب  م  خالل التحا ق ق ااراس  حل الت 
الجامبة إىل زايدة حملفقسة اساااااااااات دام املحارد لتلببة اال تبقلق  املت اندة فتغحنة االسااااااااااتجقبة املشاااااااااارتحملة فاحللحل امل ااااااااااتدامة 

 لألزمق  ال أائبة.
 


