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 على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-كوفيد  تأثير جائحة
 

 موجزال
 
وجملالنك عش جملل عملي جمللذ  نثج  ن  إىل تفعقم جملجلوع ، وتدجملبري جمللقضتتتتتتتع    ي ، 19-كوفيدلستتتتتتتثار  جملتمعة جمل ث     (أ)

ال سي ع يف جمللب دجملن جململنخفض   ،وسو  جمللثغذي ، وبعلثعيل إىل جملةتفعع  در جملألشخعص جمللذين ي عنون من جملجلوع وجمللفقر
من جمللفقر  ومن جملحملث ل أن يقضتتي كلع   ى جمللثقدا جملحملريف يف لعا جمل د   جمللدخل جملليت ت ث د   ى جملستتثريجملر جملأليذي  

  قد من جمللزمن    ى مدى
 
بعلنستتتتتتتتتتتب  إىل جملألمن جمللغذجمل ي  19-ث   كوفيدمي  ل منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   )جململنظ  (   ى تقييم جمللثهديد جمللذ  تو  (ب)

  ظهرنلأليفم  جمللغذجمل ي  جملليت  وخالًفع وجمللثغذي  و  ى توفري جمللستتتتتتتتتتتتتيعستتتتتتتتتتتتتعن جمللقع      ى جملألرل  ل ب دجملن جملأل ضتتتتتتتتتتتتتع  
ويف حني ال تزجملا ستتتتتالستتتتل  جملليوا يف توجملفر جملأليذي  إمنع يف جمل صتتتتتوا   يهع ، ال يث ثل جمللثحد  2008-2007 يف

  جملخطريً  جملهتتتديتتدً  شتتتتتتتتتتتتتتتتكتتلجملألمر جمللتتذ  ي ،جملإلمتتدجملرجملن جمللغتتذجمل يتت  مث تتعستتتتتتتتتتتتتتتتكتت ، بتتدأن جمللب تتدجملن ت تتع  من جملالنك تتعش
 ماليني 3 80وتشتتتتتتتري تقديرجملن جململنظ   إىل أن مع يصتتتتتتتل إىل  مبع أن جمللثبعطا جملالقثصتتتتتتتعر  يار  إىل تفعقم جملجلوع 

  شخص قد ي عنون من جملجلوع بسبب ترجملجع جمللن و جملالقثصعر  
 
ويثوقف مدى تأمري جملجلع ح    ى جمللط ب  جمللط ب   ى جملأليذي  مع جملةتفعع  در جملل عط ني  ن جملل  ل  وستتتتتتتتتتتي جملجع (ج)

جمل صتتتوا   ى جملال ث عن، وبرجملمج شتتتبكعن جملألمعن إمكعني    ى جملأليذي    ى حد ة جمللصتتتدم  جملالقثصتتتعري  وطو ع، و 
و ذجمل جمللسبب، جيب أن تكون تدجملبري جمللثحفيز جملالقثصعر  جململ ث دة يف مجيع جمللب دجملن موج ه  حنو ت بي   ث ع ي جملالج

 كن جملحملعفظ  مي ف ن رون جمل صتتتتتتوا   ى جملأليذي  وجمللثغذي ، ال  عجملالحثيعجعن جمللغذجمل ي  لألشتتتتتتخعص جملألشتتتتتتد  تتتتتت فً 
   ى جمللصح  جملجلي دة 
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 جملل عمل  يف  ى جملأليذي  وجمللزةجمل    19-جمللرجملمي  إىل تقييم أمر كوفيد وتستتتتتت  ا وذي جمللوميق  جمللضتتتتتتو    ى جهور جململنظ   (ر)
إىل  قد جملجث ع عن ةفي   جململستتثوى لثشتتايع جملأل ضتتع   عوقد ر ت جململنظ   أيضتتً  وإىل ر م حت يالن جمللستتيعستتعن 

وت  ل جململنظ   كذلع مع جمللفرق    ى جملل  ل بشتتتكل مثضتتتعفر ل ثغ  ب   ى جمللثحديعن جمللنعمج   ن وذي جملجلع ح  
  قطري  لألمم جململثحدة ووكعالن أخرى لث زيز جملجلهور جمللرجملمي  إىل حتسني جملألمن جمللغذجمل ي خالا جملجلع ح  جملل

 
 التوجيهات المطلوبة من المجلس

  جمللثوجيهعن حسب جملالقثضع  وتوفريبعلثقدا جملحملريف  جملل  ممد و إىل أخذ جمل  س إن 
 
 

  

 ميكن توجي  أ  جملسثفسعةجملن بشأن مض ون وذي جمللوميق  إىل:
 

 Máximo Torero Cullenجمللسيد 
 كبري جملخلربجمل  جملالقثصعريني

 إرجملةة جمللثن ي  جملالقثصعري  وجملالجث ع ي 
 50869 06570 39+جمل عتف: 
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 معلومات أساسية
 
وتدجملبري جمللقضع    يهع وجملالنك عش جملل عملي  يف جملل عمل 19-من جململثوقع أن تار  جملتمعة جمل ث    لثفشي جع ح  كوفيد -1

م يون  135جملليوا يشتتتتتتتتتتتتهد و  بعلصتتتتتتتتتتتتح  وجمللثغذي   وخي  ً  جملجمللنظم جمللغذجمل ي ، جملألمر جمللذ  ي حق أ تتتتتتتتتتتترجملةً  أرجمل  جملخثالالن يفإىل 
م يون شخص إ عيف   ى شفري جململ عنعة  183وونعك  2أيفم  حعرة يف مع يث   ق بعأليذي  وسبل جملل يش  جملب دً  55شخص يف 

 3م يون طفل من جمل زجملا  17جملخلعمس  من جمللثقزا و م يون طفل رون سن   75وي ع   من جملن دجملا جملألمن جمللغذجمل ي 
 
  جملحعرً  عومن رون جمللثدخالن جململبكرة إلنقعك جملألةوجملح وجملستتتتتتتتتتتتث عرة ستتتتتتتتتتتتبل جملل يش، ميكن أن يرتفع  در جملجليعع جملةتفع ً  -2
جملل قد جملألخري قد يق ون يف برجملمن  مر ة أخرى،  خالاجمللفقر برجملمن م يون شتتتتتخص كعنوجمل قد أف ثوجمل من  580مع يصتتتتتل إىل  وإن   

وكلع ي ين أن  در جملألشتتتتتخعص جمللذين  4مع ي كس مستتتتتعة جمللثقدا جملحملريف يف لعا جمل د من جمللفقر   ى مدى  قد من جمللزمن 
  ل عمل أن يث عمل م هع ممع بعسثطع   جملبكثري من جملن دجملا جملألمن جمللغذجمل ي جمل عر سريتفع بوترية أسرع  ي عنون

 
و  ى جمللريم من وفرة جملأليذي  جململثعح ، تبقى   19-جملاليفريعر بعلف ل يف جملل عمل حىت قبل كوفيديف  جملجلوع آخذً وكعن جمل -3

ولقد كشفت جملجلع ح   ن موجملطن جمللض ف  أوج   دا جململسعوجملة يف جمل صوا   ى جملألمنعط جمللغذجمل ي  جمللصحي  مشك   أسعسي  
  يف مجيع جمللب دجملن  عجملألكثر هت يشً  جمللفئعن جمللسكعني يف جمللنظم جمللغذجمل ي ، ال سي ع بعلنسب  إىل 

 
  19-مثله كوفيديتقييم منظمة األغذية والزراعة للتهديد الذي  -أّوًل 

 األمن الغذائي والتغذية، واإلجراءات الموصى بها بالنسبة إلى
 

 جمللوقعي  من جملجلوع يف ص ب برجملمج جمللثحفيز تكونملعكجمل جيب أن  -ألف
 
ر جملجلع ح  بإ عق جمللضترة بعالقثصتعر جملل عملي وهتد   إمنع يف جمل صتوا   يهع و ال يث ثل جمللثحد  جملليوا يف توجملفر جملأليذي   -4

   يهم ألن  ي ين أن جملألشتتتتتتخعص جمللذين يث ني   جملخطريً  جملويشتتتتتتكل كلع هتديدً  بدةج  مل يستتتتتتبق  ع مثيل منذ جمللكستتتتتتعر جمللكبري 
تستتتت ى جمللب دجملن إىل حتقيق  يف حنيو  وقدةهتم   ى شتتتترجمل  جملأليذي   كستتتتب أجر ل حصتتتتوا   ى جمللط عا قد لستتتترون رخ هم

 جمللثوجمليفن بني جملحملعفظ    ى ستتتتتتتتتتتتتتتتالم  جمللنعل وإ عرة حتريع  ا   جملالقثصتتتتتتتتتتتتتتتتعر  رب جمللثخفيف من تدجملبري جملإليالق جمللثعا،   يهع 
    ى جملأليذي  وجمللثغذي    ى جمل صوا جمللفقرجمل  وجمللض فع   قدةةأن حت ي 

 
  جملفقد فر تتتتتتتتتتت ب ق جمللب دجملن قيورً  جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي  مصتتتتتتتتتتدة ق ق يف بعر  جملألمر ل ت طيل ستتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتل وشتتتتتتتتتتك   -5

وأرى جمللشتتتتتتتترجمل  بدجملفع جمل  ع إىل قيعا  جمللستتتتتتتتفن جملحمل     بعلفعكه  وجملخلضتتتتتتتتعة  ةستتتتتتتتو، ومت تأخري مث ا     ى جمللثصتتتتتتتتدير بصتتتتتتتتوةة 
                                                   

من جمللثصنيف جململثكعمل ملرجملحل جملألمن جمللغذجمل ي، ووو مقيعل  عملي مش ك لثصنيف حد ة جملن دجملا جملألمن جمللغذجمل ي وسو  جمللثغذي   3وم يف جململرح     2
  www.ipcinfo.org/manual/overview/en/وفدجملحثه ع: 

 GRFC_2020_ONLINE_200420.pdfجمللثقرير جملل عملي  ن جملأليفمعن جمللغذجمل ي :   3
www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-  ى جمللفقر يف جملل عمل:  19-جمللثقديرجملن بشأن أمر كوفيد   4

43.pdf-paper/PDF/wp2020 

http://www.ipcinfo.org/manual/overview/en/
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
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 جتعةي   جملب دجملن فقا قيورً  10وتفرض  ولكن جتر  م عجل  وذي جململشتتتتتتتتتتتتتتتتعكل ك   ع طرحت  جململستتتتتتتتتتتتتتتتثه كني بثخزين جملأليذي  
 جملقيورً  جملب دً  33و  ى ستتتتتتتتتتتتتتبيل جململقعةن ، فرض  يف جململع   من حصتتتتتتتتتتتتتت  جمللثاعةة جملل عملي  يف جملأليذي   5يف جمللوقت جمللرجملون، مع ميثل 

 وإن  من جمللضتتتتتتتتتتتتتتتتروة   يف جململع   من حصتتتتتتتتتتتتتتتت  جمللثاعةة جملل عملي   28، مع ميثل 2008-2007 جمللغذجمل ي  يف  جتعةي  خالا جملأليفم
 جمللب دجملن   ى سري   ل سالسل جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي  أن حتعفظ 

 
من جملل وجململ  جمل د جمللثبعطا جملالقثصتتتتتتتعر  وجملحدً ، وي  حعر  عملي   بعنك عش   19-ومن جململرج ح أن تثستتتتتتتبب جع ح  كوفيد -6

 ترجملجع جمللط ب   ى جمللثصتتتتتتتتدير وتوق فت دولق 5جمللر يستتتتتتتتي  جملليت تقو ض جملجلهور جمللرجملمي  إىل جمللقضتتتتتتتتع    ى جملجلوع وستتتتتتتتو  جمللثغذي  
 مستتتثوةرة لأليذي   عب دجملنً  عووذجمل جملألمر مضتتتر  بصتتتف  خعصتتت  بعلدوا جملجلزةي  جمللصتتتغرية جمللنعمي  جملليت ت د أيضتتتً  جمل رك  جمللستتتيعحي  

، من مصتتتتتتع ب نيارييع وتشتتتتتتعر وليبيع وجملجلزجمل ر وأنغوالوت ع  جمللب دجملن جململصتتتتتتد ةة ل نفا مثل  ولقد ترجملج ت جمللثحويالن جململعلي  
وأرى وبوط أستت عة جمللنفا إىل إ تت عع جملل  الن جملحمل ي  مقعبل جمللدوالة ممع ج ل ستتدجملر جمللديون  معلي  يف ظل جت يد جمللط ب 

  مصع ب معلي   عوتوجملج  جمللب دجملن جملليت ت ث د   ى جمللقطن وجمللس ع جململ دني  أيضً  شب  مسثحيل  جملل ب دجملن جملألخرى أمرً 

 
رخل وأكرب  در من جملجليعع مستتتثويعن  ع ت ع جملليت لديهع أرىنوإن جمللب دجملن جململنخفضتتت  وجململثوستتتط  جمللدخل، ال ستتتي  -7

وتفثقر وذي جمللب دجملن إىل جمللقدةجملن وجملألموجملا لثحفيز جملالقثصتتتعر وةعي  ستتتبل  يش جملألشتتتخعص  وجمللفقرجمل ، مثأمرة بشتتتكل خطري 
صتتتتتتندوق جمللنقد كل  من ولقد ط ب   من جمللث ويل من جمللدجمل نني جمللدوليني  كبري    ، لذلع فإهنع ستتتتتتثحثعج إىل قدة  عجملألشتتتتتتد  تتتتتت فً 

 6وجمللبنع جمللدويل ت  يق جمللقروض جمللثنع ي  وأتعحع جمللث ويل جمللطعة   ذي جمللب دجملن جمللدويل 
 
أن ترجملجع منو جمللنعتج جملحمل ي جملإلمجعيل ستتتتتتتتتتتتتتتتيار  إىل يفيعرة جمللنقص إىل منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل    تشتتتتتتتتتتتتتتتتري تقديرجملنو  -8

 وبعالستتتتتتتتتتثنعر  عفي  لأليذي  جمللثغذو ، ال ستتتتتتتتتتي ع يف ب دجملن جملل از جمللغذجمل ي كجملن جمللدخل جململنخفق وجمللب دجملن جململستتتتتتتتتتثوةرة جمللصتتتتتتتتتت
 ستتتتتتتتتتتتتتيار  إىل جملنضتتتتتتتتتتتتتت عا (2) بنقطثني مئويثنين ترجملجع منو جمللنعتج جملحمل ي جملإلمجعيل أإىل مالم  ستتتتتتتتتتتتتتينعةيووعن، تقد ة جململنظ   

 إىل جملةتفعع  در جملجليعع مبقدجملة نقعط مئوي  5مبقدجملة في ع ستتتتتتتتتتتتتتتتيار  جملل جملجع نستتتتتتتتتتتتتتتت   إىل صتتتتتتتتتتتتتتتتفوع جملجليعع   ماليني 4 14
 7نستتتتتتتتت   إ تتتتتتتتتعفي  من جملجلوع  ماليني 80 3نقعط مئوي  إىل م عنعة  10وستتتتتتتتتيار  جملالرفعض مبقدجملة م يون نستتتتتتتتت     38 2
وال تنظر وذي جمللثقديرجملن يف جملألمر جمللطويل جملألجل جململ تب  ن  دا جململستتتتتعوجملة يف حصتتتتتوا جمللضتتتتت فع    ى جملأليذي  يف جمللب دجملن  

 جململرتف   جمللدخل وجمللب دجملن جململصد ةة جمللصعفي  لأليذي  
 
 رب حتستتتتتتني  عتدجملبري جمللثحفيز جململثخذة يف مجيع جمللب دجملن أن ت يب جملحثيعجعن جملألشتتتتتتخعص جملألشتتتتتتد  تتتتتت فً  وينبغي   ى -9

ي ، ال جململستتتتتتتتتتتتتع دة جمللغذجمل ي  جمللطعة    ويف ظل  كن جملحملعفظ    ى جمللصتتتتتتتتتتتتتح  جملجلي دة  ميف ن رون جمل صتتتتتتتتتتتتتوا   ى جملأليذي  جململغذ 
  جملق جململتتدجملةل يف مجيع أحنتتع  جملل تتعمل ي ين أن  تتدرً وإن إيال ، تكتتعفح جملل تتع الن لثوفري جملأليتتذيتت  جمللكثيفتت  جمللثستتتتتتتتتتتتتتتتريح   يتتعن 

  ال حيصى من جملألطفعا سيفو ن فرص  جمل صوا   ى جمللوجبعن جململدةسي  جمللضروةي  
 

                                                   
 2019حعل  جملألمن جمللغذجمل ي وجمللثغذي  يف جملل عمل تقرير   5
help-to-funds-disburse-bank-world-imf-factbox/factbox-aid-coronavirus-health-www.reuters.com/article/us-وكعل  ةوي يف:   6

G22002idUSKBN-pandemic-battle-countries 
 www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf: 19-جملالنك عش جملالقثصعر  جملل عمل نثيا  كوفيد  7

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-aid-factbox/factbox-imf-world-bank-disburse-funds-to-help-countries-battle-pandemic-idUSKBN22002G
http://www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf
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فال ميكن ألستتتتتتتتتتتتتتتتوجملق جملأليذي  جملل عملي  أن ت  ل من رون جمللثاعةة  وينبغي أن تبقى قنوجملن جمللثاعةة جملل عملي  مفثوح   -10
  حرك  جمللشتتتتتتتحنعن وترجملجع قي     الهتع  اتبعط ظل  يف   تتتتتتت يف جمللب دجملن جملليت ت ث د   ى جملأليذي  جململستتتتتتتثوةرة  إنو  جململفثوح  

 جملألستتتتتوجملق وجمللثنستتتتتيق يف شتتتتتفعفي  جمللويشتتتتتكل حتستتتتتني   جململوجملر جمللغذجمل ي يف أستتتتت عة  عومن جململرج ح أن تشتتتتتهد يعلبي  جمللب دجملن جملةتفع ً 
حملعفظ    ى   ل ستالستل جملإلمدجملرجملن جمليعن لثحفيز جملالستثهالك وجملإلنثعج و آل ،جمللثاعةي  بني جمللشتركع  جمللثاعةيني وجتن ب جمللقيور

  8جمللغذجمل ي  
 

 وجيب ختصتيص جململوجملةر ل قطع عن وجملأل  عا جمللثاعةي  جمللر يستي ، وال ستي ع جململاستستعن جمللصتغرية وجململثوستط  جمل ام  -11

إىل جملإل عنعن جمللنقدي   عوحيثعج واال  أيضتتتً  بعلغ جملألمهي   جمل تتت عن وصتتتوا أصتتتحعب جمل يعيفجملن جمللصتتتغرية إىل جملألستتتوجملق أمرً   د  وي  
جمللر عي  جمللصتتحي  يف جململوقع أن حيرصتتوجمل ل  عم ني يف لعا وميكن  جمل صتتوا   ى جمللث ويل من أجل موجملصتت   إنثعج جملأليذي  إىل و 

ع تأويل جململستتتتتتتتتتتتتتثور عن  وحيثعج مجيع جملل  عا إىل جململ دجملن جمللوجملقي     ى أال  يث رض جملل عم ون ل  رض  وم عمل وينبغي أيضتتتتتتتتتتتتتتً
وجيب منح جملل  عا جململهعجرين تأشتتتتتتريجملن جمللدخوا ليث كنوجمل من جملل  ل  جمللثاهيز مبع يثيح ل   عا ممعةستتتتتت  جمللثبع د جملالجث ع ي 

  يف جململزجملةع ويف جململصعنع 
 

وتث ثل وجملحدة  مل عجل  مستتتتتأل   دا جململستتتتتعوجملة جمللقع    منذ وقت طويل  عم حً  وتشتتتتتكل جع ح  فريول كوةونع ندجمل ً  -12
جململ عجل  يف توستتتيع نطعق برجملمج جمل  عي  جملالجث ع ي  لثث كن جملألستتتر جمللضتتت يف  من جمل صتتتوا   ى جمللنقد وت  يق رفع من طرق 

وتشتتتتتتتتكل أفريقيع جملإلق يم جمللوحيد جمللذ    ع  وجيب توفري جمللثغطي  ل ذين كعنوجمل يفثقرون إليهع ستتتتتتتتعبقً نجمللرو   يعن جمللضتتتتتتتترجمل ب و 
 ن أيفم   يف جملل رض وجمللط ب، فضتتتتتاًل  وجملخثالالن عجملقثصتتتتتعريً  جملق يم تبعطاً وستتتتتيشتتتتتهد جملإل برجملمج جمل  عي  جملالجث ع ي   إىل يفثقر

 صحي  خطرية مع جملنثشعة فريول كوةونع 
 

  لثصتتتتتتتتتتتتتتتتد  ل ثهديدجملن جمل علي  جململعم   أمعا جملألمن جمللغذجمل يحتفيزي  من أجل جملتدجملبري  جملختعكويف جملألجل جمللطويل، ينبغي  -13
وي ين كلع  ملوجملجه  جملجلع حعن جململسثقب ي  بشكل أفضل ثكون مسث دة لبنع  قدةة جمللنظم جمللغذجمل ي    ى جمللص ور مبع يس ح ب

 أن  جيب حتويل جمللنظم جمللغذجمل ي  لكي تستتتتتتتتتتع د   ى جملحملعفظ    ى جمللصتتتتتتتتتتح  جمللثغذوي  لصتتتتتتتتتتغعة جململنثاني وجمللصتتتتتتتتتتيعرين وجمللر عة، 
  و  ى جملسثخدجملا جململوجملةر جمللطبي ي  وجمللثنوع جمللبيولوجي وخدمعن جمللنظم جملإليكولوجي    ى حنو مسثدجملا 

 
 جمللثدخالن ص يممن أجل ت 19-تقييم جمللثأمري جململسث ر لكوفيد -بع 

 
يف مرجملحل  تثا ىل رض وجمللط ب   ى صتتتتت يد  جملمن نو   جله  تشتتتتتكي   صتتتتتدم  مزروج   جملفريدً  19-ي ثرب كوفيد -14

 ،وكيفي  تأمريوع   ى جملألستتتتتوجملق جمللدولي  وجملحمل ي   بشتتتتتأن مد ة جمللصتتتتتدمبشتتتتتد ة  ن جعنب جملل رض، ختث ف جملتةجمل  ف يفمني  خمث ف  
 ومن جتتتعنتتتب جمللط تتتب، ونتتتعك توجملفق  تتتعا  بتتتأفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتل طريقتتت  ممكنتتت   وتتتعف من تتتتأمري وجمللثتتتدجملبري جملل الجيتتت  جملليت ميكنهتتتع أن ختف  

جملةتفعع بستتتتتتتتبب جملنك عش جمللنشتتتتتتتتعط جملالقثصتتتتتتتتعر  و  جمل  ى أن جمللط ب   ى جململنثاعن جمللزةجمل ي  وجمللثاعةة فيهع ستتتتتتتتيشتتتتتتتتهدجملن تبعطاً 
 جمللبطعل   م دالن

 
                                                   

 en8388www.fao.org/documents/card/en/c/caوجململخعطر   ى سالسل جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي :  19-كوفيد   8

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8388en
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 تقييم ت ر ض جمللب تتدجملن ل  تتديتتد من قنوجملن جملالنثقتتعا جملليت ميكن أن تامر جملجلتتع حتت  من خال تتع   تتدن جململنظ تت  إىل و  -15
و  ى صتت يد جملل رض، نظرن جململنظ   يف جململدخالن جمللوستتيط  وةأل جململعا جمللثعبت وجملليد  9جمللغذجمل ي  وجمللزةجمل ي  جململوجملر   ى أستتوجملق 

 ب    ى جمللنفقعن جمللغذجمل ي  وجمللوجملةرجملن جمللزةجمل ي  و  ى صت يد جمللط ب، رةستت جململنظ   جملتمعة جململ ت   جملل عم   وجمللصتعرةجملن جمللزةجمل ي  

  ك ع أهنع صن فت جمللب دجملن بعالسثنعر إىل رةجعن جمللث ر ض 
 

وميكن  وإن جمللنظم جمللزةجمل ي  يف جمللب دجملن جململرتف   وجململنخفضتتتتتتتتتتت  جمللدخل م ر  تتتتتتتتتتت  لالمعة جململ تب   ن أستتتتتتتتتتتوجملق جملال ث عن  -16
ويار  نقص  جمللشتت علي  جملليت ي د نظعمهع جمللزةجمل ي أكثر كثعف  لرأل جململعا، أن تستتثفيد من أستت عة جمللفع دة جململنخفضتت   ألمريكع

 جملإلمدجملرجملن من مبيدجملن جملتفعن، إىل  رق   جملجلهور جمللرجملمي  إىل جملحثوجمل  تفشتتتتتي جملتفعن من قبيل جململدخالن، مبع يف كلع تد   
قد ف عم   جملحمل ي  وجملل  عا جململهعجرين جململومسيني يطرح مشتتتتتتتتتك   يف كل مكعن وأصتتتتتتتتتبح نقص جملليد جملل  جملجلرجملر يف شتتتتتتتتترق أفريقيع 

ك ع أن  أم ر   ى إنثعج جمللفعكه  وجملخلضتتتتتتتتتتتعة   ر ض جمللب دجملن جململنخفضتتتتتتتتتتت  جمللدخل الخثالالن مبعشتتتتتتتتتتترة يف  رض جملليد جملل عم   
جمللنفا وجململ عرن إىل إ تتت عع ولقد أرى وبوط حعر يف أستتت عة  جمللذ  يثستتتم بكثعف  جملليد جملل عم    ،وجملل حوا ومنثاعن جملأللبعن

جملل  الن جملحمل ي  يف جمللب دجملن جململصتتتتتد ةة ل ستتتتت ع جملألستتتتتعستتتتتي ، ممع رفع ب ضتتتتتهع إىل فرض قيور   ى جمللثصتتتتتدير   عي  جملإلمدجملرجملن 
 جملحمل ي  

 
 جمللغتتتتذجمل يتتتت  جملل تتتتعمليتتت  جململوجملر   تتتتع كتتتتعنتتتتت   يتتتت  خالا أيفمتتتت   جملكبريً   عوختث ف حتتتتعلتتتت  جملل رض وجمللط تتتتب جمل تتتتعليتتتت  جملخثالفتتتتً  -17
إىل جملنك عش جمللنعتج  جملولكن نظرً  ف خزونعن جمل بوب أكرب بكثري جملليوا وموستتتم جمل صتتتعر ماجملن  وذجمل جملل عا   2008-2007 يف

وستتتتتيكون جمللط ب يف جمللقطعع يري   ترجملجً عأو  جملجملحمل ي جملإلمجعيل جملل عملي، فإن  من جملحملث ل أن يشتتتتتهد جمللط ب   ى جملأليذي  ةكورً 
من يري جملحملث ل أن تنثج جملأليفم  لوجستتتتتتتتتتتثي ،  جملخثنعقعنةيم جملحث عا وجور و  بستتتتتتتتتتتبب تد  أستتتتتتتتتتت عة جمللنفا  جملجمللغذجمل ي حمدورً 

وميكن لالنك عش جمل عر أن يار  إىل م عنعة جمللنعل يف جمللب دجملن جململنخفضتتتتتت  جمللدخل  جمللغذجمل ي  جملل عملي   ن نقص يف جملإلمدجملرجملن 
  من أيفم  يذجمل ي  نعمج   ن نقص يف جململدجملخيل وليس  ن جملةتفعع يف أس عة جملأليذي  

 
ويثوقف مدى تأمري  مع جملةتفعع  در جملل عط ني  ن جملل  ل ستتتتتتتتتتتتتتتتي جملجع جمللط ب   ى جملأليذي  أن   وجملألوم من كلع -18

، وبرجملمج جمللقروضوتوجملفر جململد خرجملن وجمل صوا   ى  مدهتعجملجلع ح    ى جمللط ب   ى جملأليذي    ى حد ة جمللصدم  جملالقثصعري  و 
  شبكعن جملألمعن جملالجث ع ي 

 
 حتى اآلن 19-األغذية والزراعة لكوفيداستجابة منظمة  -ثانًيا

 
  ى جملأليتتذيتت  وجمللزةجمل تت  يف جملل تتعمل ولتتد م حت يالن  19-جمل ث تتدن جململنظ تت  ل و تت  من جملألروجملن لثقييم أمر كوفيتتد -19

 قد جملجث ع عن ةفي   جململستتتتثوى لثشتتتتايع جملأل ضتتتتع    ى جملل  ل بشتتتتكل مثضتتتتعفر ل ثغ  ب  ر ت إىلك ع أهنع  جمللستتتتيعستتتتعن 
    ن وذي جملجلع ح    ى جمللثحديعن جمللنعمج

  

                                                   
 http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdfقنوجملن جملالنثقعا إىل جملأليذي  وجمللزةجمل  :   9

http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf
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 جملل روض جململوجزة لصنع جمللسيعسعن جمللقع      ى جملألرل  -ألف
 

ألمر جملجلع ح    ى  عونو يً  عك يً   عتقيي ً  تتضتتتتتتتتت نل ستتتتتتتتتيعستتتتتتتتتعن  جملموجزً  ع ر تتتتتتتتتً  38أصتتتتتتتتتدةن جململنظ   حىت تعةل   -20
ستالستل جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي ، وجمللثاعةة يف جملأليذي  وأستوجملق جملأليذي ، وجململنثاني أصتحعب جمل يعيفجملن جمللصتغرية، وجمللنظم جمللغذجمل ي  

  10جمللقعرةة   ى جمللص ور 
 

 إرجملةة جمللبيعنعن وحت ي هع -بع 
 

ي  جمللقضتتتتعيع جملل وجستتتتثي ، وتقييم كيفتقوا جململنظ   بوجملستتتتط  جمللبيعنعن جمللضتتتتخ   برصتتتتد جمللثاعةة، ومجع جململ  ومعن  ن  -21
و  ى ستتتتتتتتتبيل جململثعا، حيد  جمللثأخري  11  شتتتتتتتتتعكل، وإةستتتتتتتتتعا جملإلشتتتتتتتتتعةجملن إىل جمللستتتتتتتتتوق ل حد من  دا جملليقني إجيعر ح وا ل

من يوا وجملحد بستبب جمللقيور جململفرو    فبعن جملألمر يثط  ب جملتن مالم  أيعا بداًل  يف جمللشتحن خالا تفريغ جمل  ول   جملألستعستي
بعلنستتتتتتتتتتتتب  إىل جململصتتتتتتتتتتتتد ةين ولكنهم ضك نوجمل من جمللث ويق  ن  بفضتتتتتتتتتتتل  عمك فً  جملوي ثرب جمللثأخري أمرً    ى جملليد جملل عم   يف جململوجملنئ 

  و   يعن جمللشحن جمللبحر  جملل عملي مسث ر ة   ى جمللريم من جمللثأخري  قووع يف أس عة جمللصرع جململكعسب جملليت حق  

 
ثح يتتل جمللظروع جمللزةجمل يتت  وجملإليكولوجيتت  فيهتتع وإستتتتتتتتتتتتتتتتتدجمل  لولث زيز جملإلمتتدجملرجملن جمللغتتذجمل يتت ، ت  تتل جململنظ تت  مع جمللب تتدجملن  -22

وميكن إ تتتتعف  جململ  ومعن  ن تفشتتتتي  12جملألستتتتعستتتتي  جمللر يستتتتي  وحصتتتتعروع  جملحملعصتتتتيلجململشتتتتوةة إليهع بشتتتتأن مىت وأين جيب يفةع 
جملليت تبني  جمللف جملن جمل ستتتتتتعستتتتتت  جملليت جيب أن  جمللزمني  ل  حعصتتتتتتيلجملجلدجملوا   ى جململستتتتتتثوى رون جمللوطين، إىل  19-فريول كوفيد

وميكن أن يستتتتتع د كلع جمللب دجملن   ى جمللثخطيا بطريق  جملستتتتت جملتياي  ل   يعن جمل ر   حتصتتتتتل فيهع    يعن جمللزةع وجمل صتتتتتعر 
 وجمللزةع وجمل صعر بغي    عن جملسث رجملة توجملفر جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي  قبل ف جملن جملإليالق جمللثعا وخال ع وب دوع 

 
بعألستتتتتتتتتوجملق جمللزةجمل ي ، ووو مبعرةة أط قثهع ل و     جملستتتتتتتتتثضتتتتتتتتتعفثهع نظعا جململ  ومعن جململث  قمن خالا توف ر جململنظ   و  -23

جملل شتتتترين، جململزيد من جمللشتتتتفعفي  وجململ  ومعن  ن ظروع جمللستتتتوق، من جملإلنثعج وجملالستتتتثهالك إىل جململخزونعن وجملألستتتت عة، ل ب دجملن 
  جملليت مت جمل ث عروع  ن جمللسوق جمللب دجملن   ى  دا جملل او  إىل جمللسيعسعن جململض    ولقد شا  ت وذي جململ  ومعن  13وجململسثث رين 

حت يل جمللقرجملةجملن جململث  ق  بستتتتيعستتتتعن جملأليذي  وجمللزةجمل   ل  ستتتتع دة   ى  تتتت عن  عوتستتتتثخدا جململنظ   أيضتتتتً   2008-2007 يف
 14  ل جملألسوجملق جملل عملي  بطريق  س س  

  

                                                   
10  /briefs/ar-ncov/resources/policy-http://www.fao.org/2019  
 //:datalab.review.fao.orghttps أرجملة منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   ل بيعنعن جمللضخ   جملخلعص  بعلسالسل جمللغذجمل ي :  11
 calendars/ar-crop-19-ncov/covid-http://www.fao.org/2019: جملجلدجملوا جمللزمني  ل  حعصيل  12
 outlook.org-http://www.amis/بعألسوجملق جمللزةجمل ي :   نظعا جململ  ومعن جململث  ق  13
  http://www.fao.org/news/story/ar/item/1270451/icode :حت يل جمللقرجملةجملن جململث  ق  بسيعسعن جملأليذي  وجمللزةجمل    14

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/ar/
https://datalab.review.fao.org/
http://www.fao.org/2019-ncov/covid-19-crop-calendars/ar
http://www.amis-outlook.org/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1270451/icode
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 جملالجث ع عن جمللرفي   جململسثوى -جيم
 

و قدن جململنظ    جمل  و   ب دجملن شتتتتتتتتتتتتعةكت جململنظ   يف جملجث عع قعرة ل و   جملل شتتتتتتتتتتتترين وجملجث عع ويفةجمل  جمللزةجمل   يف  -24
من جملالجث ع عن مع جمللويفةجمل  ل حرص   ى أن جمللب دجملن تصن ف جملأليذي  وجمللزةجمل   كخدمعن أسعسي  خالا ف جملن  جمل درً  عأيضً 

جملالحتعر جملألفريقي وتو ج  أ ضع  من جملويفيرً  45أبريل/نيسعن مبشعةك   16يف  جملالف جمل ي قد أحد جملالجث ع عن و    جملإليالق جمللثعا 
 ، ويفةجمل  جمللزةجمل   عوستتتتتتتتع دن جململنظ   يف أبريل/نيستتتتتتتعن أيضتتتتتتتً  15يف أفريقيع  ع تتتتتتتت فً  جمللشتتتتتتتترجمل ح جمللستتتتتتتتكعني بإ الن   عي  أشتتتتتتتتد 

جمللقوى من أجل ةعي  جملإلمدجملرجملن جمللغذجمل ي   لثضتتتتعفريف أمريكع جمللالتيني  وجمللبحر جمللكعةييب   ى جمللثوقيع   ى جملتفعق  جملب دً  25من 
  16م يون نس    620لسكعن جملإلق يم جمللبعلغ  دروم 

 
 جمللبيعنعن جململش ك  -رجملا

 
 يَرينمع جململد عمشتتتتتتتتت كً  عمعةل/آكجملة بيعنً  31جملل عا ملنظ   جملأليذي  وجمللزةجمل  ، يف  جململدير جمللستتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتو رونيو، أصتتتتتتتتتدة -25

  ى جمللثاعةة يف جملأليذي   19-جملل عمني ملنظ   جمللصتتتتتتتتتتتتتتتتح  جملل عملي  ومنظ   جمللثاعةة جملل عملي  بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن جمللثخفيف من آمر كوفيد
وجملالمثنعع  ن فرض قيور جتعةي   عجمللب دجملن   ى جملل  ل م ً قد حث  جململدةجمل  جملل عمون يف بيعهنم جململشتتتتتتتتتتتت ك و  17وأستتتتتتتتتتتتوجملق جملأليذي  

   لثان ب حدو  نقص يف جملأليذي  خالا جملجلع ح
 

دوجمل فيت  بثحستتتتتتتتتتتتتتتتني جمللث تعون  21يف  عل و ت  جملل شتتتتتتتتتتتتتتتترين بيتعنتً ب تدجملن وجمل ث تد ويفةجمل  جمللزةجمل ت  يف  -26  أبريتل/نيستتتتتتتتتتتتتتتتعن ت هت 
 ويأيت  18جملل عملي وتيستتتتتتتتتتتتتتتتري جمللثدفقعن جمللثاعةي  ل  نثاعن جمللزةجمل ي  من أجل جملحملعفظ    ى جملألمن جمللغذجمل ي وجمللثغذي  يف جملل عمل 

نظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   جمللويفةجمل    ى ةعي  جمللوصتتوا إىل جملأليذي  جململأمون  وجمللثغذي  مل عا جمللدير جململ حث  من  وذجمل جمللبيعن ب د شتتهر  
  الوة   ى كلع، أصتتتتتتتدةن منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   و   19-من جملالستتتتتتتثاعب  جمللصتتتتتتتحي  لكوفيد عأستتتتتتتعستتتتتتتيً  جملبوصتتتتتتتفه ع جز ً 

 جملجث عع ويفةجمل  جمللزةجمل   جملن قعر   شتتتتتتي  عمشتتتتتت كً  عنً وبرنعمج جملأليذي  جملل عملي وجمللصتتتتتتندوق جمللدويل ل ثن ي  جمللزةجمل ي  وجمللبنع جمللدويل بيع
 يف ل و   جملل شرين 

 
 19-دور منظمة األغذية والزراعة في استجابة منظومة األمم المتحدة لكوفيد -ثالثًا

 
مع مكثب تنستتتيق جمللشتتتاون  عتشتتتعةك منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   يف خط  جملالستتتثاعب  جملإلنستتتعني  جملل عملي  وتث عون حعليً  -27

وتثوق ع جململنظ   يفيعرة جمل عج  إىل ر م  جملإلنستتتعني  جمللثعبع لألمم جململثحدة من أجل و تتتع جملل  ستتتعن جملألخرية   ى جمللندجمل  جململنقح 

                                                   
 http://www.fao.org/news/story/ar/item/1271509/icodeجملجث عع جملالحتعر جملألفريقي:   15
أمريكع جمللالتيني  وجمللبحر جمللكعةييب:  يف ويفةجمل جملل  16
 _countries.pdf25statement_ministers_of_agriculture_/19www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid  

جمللبيعن جململش ك جمللصعرة  ن منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل  ، ومنظ   جمللصح  جملل عملي ، ومنظ   جمللثاعةة جملل عملي :   17
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode 

 Meeting_Statement_EN.pdf20%Ministers20%_Agriculture20.org/en/media/Documents/G20G: جمللبيعن جمللويفجملة    و   جملل شرين  18

http://www.fao.org/news/story/ar/item/1271509/icode
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/statement_ministers_of_agriculture_25_countries.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers%20Meeting_Statement_EN.pdf
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 يف جململع   يف جمللب دجملن جململشتتتتت ول  يف جملالستتتتتثاعب  جملإلنستتتتتعني  جململنقح  وجمللبعلغ  دروع 30ستتتتتبل جملل يش جمللقع      ى جمللزةجمل   بنستتتتتب  
   جملب دً  30
 

جملإلنستتتتتتتتتع  جمللثعب   لألمم جململثحدة ويف جمللد وة جملجل ع ي ، جملألمر  جمللثوجملصتتتتتتتتتلوتشتتتتتتتتتعةك جململنظ   يف جملل ديد من مبعرةجملن  -28
   19-جمللذ  يشري إىل جملحث عا حدو  أيفم    ن أيفم  كوفيد

 
ع و  ى إ عرة مع جمللفرق جمللقطري  لألمم جململثحدة ووكعالن أخرى   ى مجع جمللبيعنعن وحت ي ه عوت  ل جململنظ   أيضتتتتتتتتتتتتتتً  -29

نظ     ى حنو وميق مع برنعمج جملأليذي  جملل عملي جململ، تث عون ويف مجهوةي  جمللكونغو جمللدميقرجملطي  مثاًل  برل  جململستتتتتتتتتتع دة وت زيزوع 
  وصندوق جملألمم جململثحدة ل طفول  )جملليونيسف( يف إطعة جمللشبك  جملل عملي  ملكعفح  جملأليفمعن جمللغذجمل ي  

 
جمللثعب     و   جملألمن جمللغذجمل ي جملل عملي حيث تقدا  19-جمللفني  جململ ني  بكوفيد وتنشتتتتتتتتتتتتتتتتا جململنظ   يف ل و   جملل  ل -30

  ولث بي  جملالحثيعجعن جمللنعشئ   19-جململشوةة جمللفني  ل  حعفظ    ى جململسع دة لسبل جملل يش أمنع  فرض جمللقيور جململثص   بكوفيد
 

 ي هع، جملألمر جمللذ  سيوف ر يف جمللوقت جمل قيقي وتث عون جململنظ   مع برنعمج جملأليذي  جملل عملي يف لعا مجع جمللبيعنعن وحت -31
 وميكن  ذجمل جمللثح يل   19-آخر جململ  ومعن  ن جمللو تتتتتتتتتتع جململيدجمل  الن دجملا جملألمن جمللغذجمل ي جمل عر نثيا  جمللقيور جململثصتتتتتتتتتت   بكوفيد

  أن يوج   جملالسثاعب  جمللسري   لثان ب جملأليفمعن جمللغذجمل ي  
 

 ستتعن إحعط  لأل ضتتع  يف نيويوةك وةومع وجنيف ونريو  و قدن جململنظ   ومكثب تنستتيق جمللشتتاون جملإلنستتعني  ج -32
ومش ت ج ستتتتتتتعن جملإلحعط  ل و    بشتتتتتتتأن جهور جملألمم جململثحدة جمللرجملمي  إىل جمللثخفيف من آمعة تفشتتتتتتتي جملجلرجملر جمللصتتتتتتتحرجملو  
  جملل  ل جململ ني  بعألمن جمللغذجمل ي وجمللثغذي  جمللثعب   ل هيئ  جمل كومي  جمللدولي  جململ ني  بعلثن ي  

 
 طن  720 000وبفضتتتتتتتتتتتتتل جمللد م جمللذ  قدمث  جململنظ   ل ثصتتتتتتتتتتتتتد  ل ارجملر جمللصتتتتتتتتتتتتتحرجملو  بقيعرة جمل كوم ، مت إنقعك  -33

ومت جتن ب جملأل تتتتتتتترجملة بعملرجمل ي ووحدجملن  ماليني شتتتتتتتتخص   ى مدى ستتتتتتتتن  وجملحدة  5ط عا حوجمليل تكفي إلمن جمل بوب جملليت 
   أسرة ة وي  إ عفي  فقدجملن سبل  يشهع  350 000 جن بجمللثروة جمل يوجملني  جململدجملةي ، مع 

 
وصتتتتتوا موج  جديدة من جملجلرجملر إىل شتتتتترق أفريقيع وجملنثشتتتتتعةوع  مع توق عوتقوا جململنظ   بثنقيح ندجمل هع جململث   ق بعجلرجملر  -34

  قيع  يف جمللوقت جمللذ  يثم في  ةصد خطر جملنثشعةوع يف يرب أفري ،وبعكسثعن بعجتعي جمل ندجملإلسالمي  إيرجملن مجهوةي  يف جمللي ن و 
 

جملألمم جململثحدة إىل إقعم  ةجملبا بني جمللطوجملة  جمللصتتتتتتتتتتتتتتتتحي  وجمللطوجملة  جمللغذجمل ي   نظوم وموحتثعج منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل    -35
 ل ثوصتتتتتتتتتتتل إىل فهم مشتتتتتتتتتتت ك لكيفي  إقعم  ةجملبا بني جملالستتتتتتتتتتتثاعب  جملإلنستتتتتتتتتتتعني  وجمللقدةة  عوت  ل  شتتتتتتتتتتترة كيعنعن م ً  وجمللثن ي  

    ى جمللص ور وجهور جمللثن ي  
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  19-ظهوة موج  معني  من كوفيد حث عاجملألمم جململثحدة ال وم ومنظمنظ   جملأليذي  وجمللزةجمل    وجيب أن تستتتتتتتتتتتتتث د   -36
 حتديد جمللستتتتتتتتتتبل جملليت ميكن من خال ع تطبيق جمللثدجملبري جمللصتتتتتتتتتتحي  من رون جمللثأمري و يفيعرة جمللقدةة   ى جمللصتتتتتتتتتت ور يه ع ويث ني    

    ى مدجملخيل جمللنعل 
 

وميكن أن يستتع د جمللثقستتيم جمللوجمل تتح  إىل تنستتيق جهورمهع  منظ   جملأليذي  وجمللزةجمل   ومنظوم  جملألمم جململثحدة حتثعجو  -37
 ل   ل بفضل جملخلربة جمللفني  ل وكعالن وجمللوكعالن جململثخصص ،   ى جتن ب جملاليفروجملجي  يف جملجلهور 

 
 المجلسالتوجيهات المطلوبة من  -رابًعا

 
  مع يرجملي منعسًبعجمللثوجيهعن حسب  مثل وذي وتوفريبعلثقدا جملحملريف  جملل  ممد و إىل أخذ جمل  س إن  -38
 


