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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 األدىن للشرق

 والثالثون  اخلامسة الدورة

 20201 أيلول / سبتمب  22- 21

 الشرق األدىن ومشال إفريقيا إقليم على  19- جائحة كوفيدأثر 
 منظمة األغذية والزراعةوخطة استجابة 

 

 لخصامل
مناذج  يف مشال إفريقيا عن بعض القيود ألدىن و الشرق ا إقليمعلى اقتصاد وآاثرها  19-جائحة كوفيد تكشف 

من الوضع  ا  ال سريع، واحلاجة إىل االنتقرفاهيةيف حتقيق الركزية لألغذية والزراعة األمهية امل ا  أيض تأظهر و التنمية احلالية. 
  ، ومغذية كلفةلميسورة او  ة آمنأغذية  احلصول على حنو موثوق على  إمكانية  اإلقليم فرد يف  كل  ليضمن وضع احلايل إىل 

 .بطريقة فعالة وشاملة ومستدامة اوتداوهل اإنتاجه يتم  
الشرق األدىن ومشال إفريقيا   إقليميف  19-جائحة كوفيدبشأن ما توصلت إليه املعارف الوثيقة تعرض هذه و  

يت استجابت  طريقة الستعرض ال تخاص للبلدان اليت متر أبزمات. و   مع إيالء اهتمام   ،النظم الغذائيةو وأتثريها على الزراعة  
جائحة  البلدان يف االستجابة لـ )املنظمة( الزراعةوكيف دعمت منظمة األغذية و  ،هبا البلدان لألزمة يف أشهرها األوىل

عناصر خطة  تقرتح الوثيقة    ، 2020  /متوز  عقد يف يوليو   الذي اإلقليمي  التشاوري  الفين  بناء  على االجتماع  و .  19-كوفيد
للتصدي قدرة على الصمود  دامة ومشولية و غذائية أفضل وأكثر استنظم  رتكة وإعادة بناء  تحدايت املشملواجهة ال  االستجابة

  تحقيق أهداف التنمية املستدامة.لو  ائحة اجلآلاثر 
  

 
 .سلطنة عمان ب مسقطيف ، 2020 آذار/مارس 4إىل  2من عقده كان مقررا     1
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 املؤمتر اإلقليميتخذها  ييُقرتح أن    اإلجراءات اليت
 التوصيات التالية إىل املؤمتر اإلقليمي: تُرفع 

 
  تعايف منها، وال 19-جائحة كوفيدستجابة لـمنظمة األغذية والزراعة لال بربانمج ااألعضاء علم   أيخذأن  •

 ؛ذات األولوية هاجماالت عملعلى على خطة االستجابة اإلقليمية للمنظمة و  واصادق يوأن 
جائحة   مكافحة من أجل  صندوق استئماين للتضامن اإلقليميإنشاء إمكانية األعضاء يف  ينظرأن  •

 ؛اإلقليم لى الصمود يف مجيع أحناءغذائية أكثر قدرة عنظم ء وبنا 19-كوفيد
  ، خطة عمل تستند إىل األولوايت املقرتحةمواصلة وضع  األعضاء من منظمة األغذية والزراعة  طلب  يأن   •

وزايدة تعزيز املنصات اإلقليمية لدعم التعاون والتكامل اإلقليمي  ،وتعبئة املوارد من أجل تنفيذها
 أفضل.  بشكل

 
 

 : إىل ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة 

   ومشال أفريقيا  األدىن شرقلل اإلقليمي ؤمترأمانة امل
NERC@fao.org-RNE-FAO 
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 املقدمة - والً أ
ــفو الشــــرق األدىن ومشال أفريقيا على مفرتق  رق.   إقليمقع ي -1 ــاد  على ا  آاثرهاو  19-جائحة كوفيد  تكشــ اإلقليم قتصــ

، واحلاجة رفاهيةيف حتقيق الركزية لألغذية والزراعة  األمهية امل  ا  أيض تأظهر و مناذج التنمية احلالية.  يف بعض القيود عن 
 احلصـــول على حنو موثوق علىإمكانية   اإلقليمفرد يف   كل  يضـــمن لوضـــع من الوضـــع احلايل إىل  ا  ال ســـريعإىل االنتق
 .بطريقة فعالة وشاملة ومستدامة اوتداوهل اإنتاجه ، يتم  ةومغذيكلفة وميسورة ال ةآمنأغذية 

الشـــــــرق األدىن ومشال إفريقيا  إقليميف   19-جائحة كوفيدإليه املعارف بشـــــــأن ما توصـــــــلت الوثيقة  عرض هذه ســـــــتتو  -2
ن د ميف احلالة اخلاصـــــــــة للعدي نظروتوال ســـــــــيما التجارة وســـــــــالســـــــــل القيمة.   ،والنظم الغذائيةوأتثريها على الزراعة  
 ســــــــتعرضوت.  ابلفعلرج احلضــــــــع و يُفاقم ال ا  إضــــــــافي  حتداي   19-جائحة كوفيدثل فيها  متُ واليت    اتالبلدان اليت متر أبزم

الضــــوء على اجلهود اليت بذلتها منظمة مســــلطة   ،الطريقة اليت اســــتجابت هبا البلدان لألزمة يف أشــــهرها األوىل  أيضــــا  
يف النظم  حتول جـذري  إحـدا إىل  الوثيقـة دعوتـ  ،ا  أخري و احلرجـة.  توقـااألالبلـدان يف هـذه األغـذيـة والزراعـة لـدعم 

غذائية نظم التحدايت والفرص املشــرتكة حنو إعادة بناء  ســتجابة ملواجهةاالقرتح عناصــر خطة  تو  اإلقليم  الغذائية يف
 .ةاملستدامالتنمية أهداف وحتقيق  اجلائحةملواجهة آاثر  وقدرة على الصمودأفضل وأكثر استدامة ومشولية 

 
 فر الغذاء على االقتصاد العاملي وتو  19-جائحة كوفيدأتثري  –  ااثنيً 

 
توقع و على االقتصـاد العاملي غري مسـبوقة وتطورا ا املسـتقبلية غري مؤكدة إىل حد كبري.   19-جائحة كوفيدتُعد  آاثر   -3

إمجايل يف وهو اخنفاض    ،يف املائة  3النمو العاملي بنســـبة  ينكمشأن   2020صـــندوق النقد الدويل يف أبريل /نيســـان  
ل  خنفــاضاالمن  أكربالنــاتج ايلي  ــجــ  خفض  ،حزيران/يف يونيوو . 2009-2008 للفرتة خالل األزمــة املــاليــةاملســــــــــــ

على على النشـــــــاا االقتصـــــــادي و   جائحةكان التأثري الســـــــل  للو يف املائة.    -4.9إىل توقعاته  صـــــــندوق النقد الدويل 
واالختالالت  ،املستمر  سدي التباعد اجلأبطأ بسبب  التعايف  يُتوقع أن يكون  بينما    ،ا  ن متوقعلفقر املدقع أكرب مما كاا

نتيجة  واخنفاض اإلنتاجية  ،2020األول من عام  يف النصــــف  العام اإلغالقعملية بســــبب   اتاإلمدادســــالســــل   يف
 الشركات مع ممارسات السالمة والنظافة اجلديدة والتغريات يف الطلب.لتكي ف 

أن   إىل   2021/ 2020ملوســــــم   األغذية والزراعة  تشــــــري توقعات منظمة  ، اجلائحة ســــــببها  ت   حاالت عدم اليقني اليت   غم ور  -4
إلنتاج احلبوب العاملي  التوقعات األولية  جتاوزت و .  مرحية سـيكوانن يف مسـتوايت   على احلبوب  العامليني  العرض والطلب 

املنظمة إىل خفض    اريع يف املائة. وتؤدي مـشــــــ   2.6 بنســـــــبة   يف العام الســـــــابق  املســـــــج ل  الرقم القياســـــــي   2020يف عام  
عا  ابخنفاض النمو مدفو  ، واخنفاض الطلب  اإلمداد املتواصــــل ابلســــلع األســــاســــية األســــعار على املدق القصــــري بســــبب  
 للربميل أمريكيا    دوالرا    64  من  اخلام  النفط   ســعر  متوســط من املتوقع أن ينخفض و االقتصــادي واخنفاض أســعار النفط. 

 . 2021للربميل يف عام   ا أمريكي  ا  الر  دو   40  إىل   ث    2020عام  للربميل يف   ا  أمريكي   ا  دوالر   37إىل    2019  عام   يف 
، أي ابرتفاع 2020  من النقاا يف يوليو/متوز  94.2ة منظمة األغذية والزراعة ألســـــــعار األغذيبلغ متوســـــــط مؤشـــــــر  -5

ــج ل يف    1.2نقطة )  1.1قدره  ــتواه املسـ ــج لة يف يوليو/متوز، يونيو/حزيران. وقد ارتفعت القيمةيف املائة( عن مسـ  املسـ
ــهر ــهدت زايدة للشــ ــتواها عن(  املائة يف  1) واحدة نقطة بقرابة التوايل، على الثاين  اليت شــ ــهر يف  مســ  من املقابل  الشــ
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 األلبان ومنتجات  النباتية الزيوت  أسعار  األخرق يف عوضت الزايدات يونيو/حزيران،  شهر غرار وعلى.  املاضي  العام
 .احلبوب أسعار ملؤشر إمجاال   اثبتة قيمة وسط  اللحوم أسواق يف األسعار اخنفاض والسكر

 
 على الزراعة واألمن الغذائي 19-جائحة كوفيدأتثري  –  اثلثاً 

 الشرق األدىن ومشال إفريقيا إقليم يف 
 

 قدرات وموارد واحتياجاتن يف هذا اإلقليم  لداالبإذ متلك  تباينات شديدة. بالشرق األدىن ومشال أفريقيا    إقليميتسم   -6
 إىل  ابإلضــافة من البلدان ذات الدخل املتوســط  اكبري    اعدد  و من أغىن دول العامل   اضــ  بع اإلقليم  ضــم  وي.  متنوعة للغاية

ــبـة الزراعـة متثـلو . ا  منو  األقـل البلـدان بعض ن يف بلـدا تكـاد ال توجـدبينمـا  ،البلـدان بعض يف العمـالـة من كبرية  نســــــــــــ
 .خمتلفة بطرق ولكن بلدان اإلقليم مجيع على 19-كوفيدجائحة   ؤثرتو . أخرق 

 
 اإلقليممن املتوقع أن ينكمش اقتصـــــاد    ،2(2020)االقتصـــــادية واالجتماعية لغرا آســـــيا   األمم املتحدة جنةلل  ا  وفقو  -7

أي ما   ،يف املائة  13إىل  بنســـبة تصـــلنزاعات اقتصـــادات بعض البلدان اليت تشـــهد تراجع مع   ،يف املائة  5.7بنســـبة 
من الســـــــــياحة يف اإليرادات املتأتية احلاد   االخنفاضق أد  و مليار دوالر أمريكي.  152بقيمة إمجالية    ئرخســـــــــايعادل 

 اإلقليميف   املتوســط الدخل  ذات بلدانالمن قدرة  احلد  إىل قتصــادية العامة واألنشــطة االوالتجارة والتحويالت املالية  
التحويالت إىل  ويقدر البنك الدويل أن   .تقدمي برامج التحفيزو   االحتياجات األســــاســــيةلى احلصــــول عضــــمان   على
ــبة  قد الشــــرق األوســــط ومشال أفريقيا  إقليم يف عام أمريكي  مليار دوالر   47  لتصــــل إىليف املائة  19.6تنخفض بنســ

اخنفـاض وأثر العـاملي  النمو تبـا ؤ عزق االخنفـاض املتوقع إىل. ويُ 20193 يف املـائـة يف عـام 6.2بلغ بعـد منو  ،2020
ــعار النفط يف   ــعر اإلقليمجملس التعاون اخلليجي. وقد بدأت مجيع البلدان واجملتمعات ايلية يف بلدان أسـ  ابلفعل  تشـ

 ينيفقراء الريفال سـتضـعفةتشـمل الفئات املو . ةبشـد  الفئات بعض   منها  ح أن تتضـررومن املرج   ،آباثر هذه الصـدمات
 ،الشــــــــباب مرتفعة ابلفعل  بني بطالةال معدالتتُعد   ،اخلليج منطقة ابلنســــــــبة للبلدان خارجو اجرين. والشــــــــباب وامله

تســــــتضــــــيف منطقة الشــــــرق األدىن ومشال و  من القوق العاملة من الشــــــباب.يف املائة    47و 22بني   نســــــبتها وترتاوح
ــافة   ،اء العامل(وليني يف مجيع أحنمن املهاجرين الد  يف املائة  15مليون مهاجر دويل )أي حوايل  40.6إفريقيا   ابإلضـــــــــــ
 (.مليون انزح داخلي 14ماليني الجئ إضايف و 10إىل 

إىل أكثر  ســــريتفع عددهمو  ،مليون شــــخ  14.3ســــريتفع رقدار   اإلقليمالفقراء يف  عدد تشــــري التقديرات إىل أن  و  -8
ــادية واالجتماع األمم املتحدة  جلنةبشـــــكل عام )  نســـــمة مليون  115من  ــيااالقتصـــ ابلنســـــبة و (.  2020  ،ية لغرا آســـ

 من  مرة  1.7  رقدار  أكربيف املتوسط  الريفية املنا ق  يف فقراءلالنسبة املئوية ل تُعد    ،بياانتالتتوفر بشأهنا  للبلدان اليت  
 .احلضرية املنا ق يف الفقراء نسبة

 
ــادية واالجتماعية    2 ــياجلنة األمم املتحدة االقتصـ ــات العامة،، م(2020) لغرا آسـ ــياسـ ــة   :العربيةواملنطقة  19-كوفيد  وجز عن السـ على  عادة البناء  إلفرصـ

 .بريوت ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرا آسيا. حنو أفضل
ــديـــــــ   3 ــاري  احلـــــ ــان الصــــــــــــــحفي، البنـــــــك الـــــــدويل يتوقع أكرب تراجع يف التحويالت يف التـــــ ــايل:، JSP/175/2020: البيـــــ ــاح على الرابط التـــــ  متـــــ
-in-remittances-of-linedec-sharpest-predicts-bank-/world22/04/2020release/-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-
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 التجارة فيما يتعلق بكل  خما ر إزاء   اإلقليمضــــــعف أوجه  إىل تفاقم    19-فريوس كوفيد املرتتبة على  زمةاأل قد تؤدي و  -9
ــادرا ا من واردات األغذية الشـــــرق  منطقة انبلد عد  تُ و العاملية.   اتاإلمداديف ســـــالســـــل   اختالالتإذا حدثت   وصـــ

ــافية لألغذي ــتوردة صـــــ ــم ابخنفاض  ة األدىن ومشال إفريقيا مســـــ ــبة ملذايت الكتفاء اال معدالت وتتســـــ ــلع ابلنســـــ عظم الســـــ
كميات كبرية من الفواكه واخلضــروات ومنتجات   أيضــا   رالعديد من البلدان تنتج وتصــد    ن  فإ ،األســاســية. ومع ذلك

الدخل واألمن الغذائي والعملة  عتمد عليهاي واليت، عالية القيمة والقابلة للتلفالاألمساك ومنتجات األلبان واملاشــــــية  
ىن الشـــــرق األد إقليممن رات الغذائية يكون الخنفاض الطلب على الصـــــادوقد لتمويل الواردات. الضـــــرورية  الصـــــعبة  

ارتفـاع تكـاليف  من  ابلفعـل عـاينايلـية اليت تالزراعـية  املواد الغـذائـية ومشـال إفريقـيا أتثريات بعـيدة املـدق على قطـاعـات 
 .مستهلكني ايلينيللاإلنتاج بسبب تعطل أسواق العمالة واملدخالت واللوجستيات، واخنفاض القوة الشرائية 

اوف بشــــــأن ضــــــمان خم  على الســــــواء العرض والطلبمســــــتوق  على  اإلقليمواجهها  يعدم اليقني اليت   تحاال تثريو  -10
وحمدودية  دخل األسـرارتفاع معدالت البطالة واخنفاض    يُفاقمها،  غذية األسـاسـيةاأل احلصـول على حنو موثوق على

ــارابري الرامية إىل احلد من ابســــــبب التد ،الوصــــــول إىل احلماية االجتماعية ــافة إىل 19-جائحة كوفيد  نتشــــ . وابإلضــــ
 نموي)من املتوقع أن   اإلقليمســــريع يف النمو الســــكاين البســــبب   ق الطويلالواردات الغذائية على املدســــتزداد ، ذلك

 قدرة إنتاجية حمدودة.املقرتن بخالل العقد القادم(  سنواي   يف املائة 1.5بنسبة  عدد السكان
ــا   الشـــــرق األدىن ومشال إفريقيا إقليم بلداناســـــتخلصـــــت   ،بشـــــكل عامو  -11 - 2007يف الفرتة الغذائية   زمةاألمن   دروســـ

ــطراابت االجتمـاعـية  من و  2008 ــهـا لنق   خطر من للحـد   ـتدابريواختـذت   ،2011عـام يف االضــــــــــــ األغـذـية  تعرضــــــــــــ
 وتوســــــيع التحتية من خالل تعزيز االحتيا يات الغذائية واالســــــتثمار يف البنيةوذلك  ،ايتمل وانعدام األمن الغذائي

ــورية   اجلمهورية العربية ، أال وهياإلقليمال تزال أربع دول يف    ،. ومع ذلكاإلنتاج ايلي  نطاق ــودان الســـ ولبنان والســـ
ــع اهلش الذي  ،واليمن ــة للخطر بشـــــكل خاص ابلنظر إىل الوضـــ ــهمعرضـــ ــادية يف  تعيشـــ لبنان  واملتمثل يف أزمة اقتصـــ

 .واليمن ة السوريةالعربيهورية اجلميف يف نزاعات ، و والسودان
 

 ا مزدوجً  اعبئً تواجه  زماتأاليت تشهد  بلدان ال – ارابعً 
 

كانت النزاعات و من النزاعات يف مجيع أحناء العامل.    ااألكثر تضـــــــــــــرر  اإلقليم   الشـــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيايعد  إقليم  -12
ــياســــي املرتبط ابالضــــطراابت االجتماعية  ــتقرار الســ ــيهي الدوافوعدم االســ حنو  االجتاه املتزايدالكامنة وراء ة  ع الرئيســ

الشـــــــــرق األدىن ومشال إقليم   كان  ،2019يف عام  و . 2013منذ عام   اإلقليم الغذائي وســـــــــوء التغذية يفانعدام األمن 
ورية واجلمه)السودان    يف العامل  تعاين من انعدام األمن الغذائياليت  من البلدان العشرة األوىل  بلدان ثالثة  ضم  ي  إفريقيا

ــوريةا ــهمت يف  واليت   ،اليمن(و   لعربية السـ ــاني عبءأسـ ــم  و يف املائة.   20من  أبكثر   العاملية  ةاحلاالت اإلنسـ املنطقة   تضـ
 .والعنف اتبسبب الصراع ا  يف املائة من النازحني داخلي 25يف املائة من الالجئني يف العامل و 36حوايل 

يواجه و ا أخطر أزمة غذائية يف العامل.  زمة يف اليمن على أهن  ف األتصـــــــني ت    ،على مدق الســـــــنوات الثال  املاضـــــــيةو  -13
 5را يف ذلك أكثر من    ،انعدام األمن الغذائي احلاد خطر  يف املائة من الســــــــكان(  53مليون شــــــــخ  )  16حوايل 
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 على ي أ ،)حالة الطوارئ( 4من الغذائيلأل املتكامل املرحليالتصــنيف   مقياس من الرابعة املرحلة  يف شــخ ماليني 
ويتجاوز ابملائة من السكان( من سوء التغذية   25مليون شخ  ) 7.4يعاين حوايل  و من اجملاعة.  واحدة بعد خطوة 

يف املائة( من انعدام   14شخ  ) يونمل  6يعاين حوايل    ،يف السودانو .  شخ  مليون  3.3أكثر من  عدد النازحني 
مليون شــــــــــــخ  من انعدام األمن الغذائي  9.3يعاين حوايل ،  اجلمهورية العربية الســــــــــــوريةيف و .  احلاد األمن الغذائي

 .5وحيتاجون إىل مساعدات عاجلة
من ندرة   :خما ر ملحوظةواجه  لبلدان املتضــــــــــــــررة من األزمات تكانت معظم ا  ،19-كوفيدجائحة   حىت قبل ظهورو  -14

الصـحراوي ودودة احلشـد اخلريفية يف راد اجل  آفيتو  ،واليمن  واجلمهورية العربية السـوريةاملياه يف العراق وليبيا وفلسـطني 
ــودان ــاانت يف اليمنو  ،اليمن والسـ ــودانإىل األزمات االقتصـــ  ،الفيضـ ــبيل املثال ال   ،ادية واملالية يف لبنان والسـ على سـ

 واألحدا  اجلوية القصوق.من تغري املناخ  األكثر تضررا   أيضا  هي بعض هذه البلدان و احلصر. 
هنج شــــــامل للتصــــــدي للمخا ر املتعددة بطريقة تســــــمح ببناء ســــــبل إىل  اص و  اهتمام خالبلدان إىلهذه  حتتاجو  -15

ــاين العمل بنيالرتابط جيب أن يشــــــــــــــمل هذا النهج و .  قادرة على الصــــــــــــــمودعيش ونظم غذائية  والتنمية   اإلنســــــــــــ
منظمة  بىنتت ،املثالعلى ســـــــبيل   ،يف لبنانو يضـــــــمن االســـــــتدامة االجتماعية واالقتصـــــــادية والبيئية.  أن و  والســـــــالم

إنشــــاء (  1) األنشــــطة التالية: تنفيذ من خالل  والتنمية والســــالم  اإلنســــاين العمل بنيالرتابط هنج   األغذية والزراعة
ــيفة و  ــورينيلالفرص عمل للمجتمعات املضـ ــعفني  الدعم املايل للمزارعني تقدمي (  2)  ؛جئني السـ ــتضـ من خالل املسـ

على قيمة ال اءتقدمي الدعم الفين والتجاري إلضـــف (3)  ؛ارعية للمز البنية التحتســـتثمار يف مناظرة من أجل االمنح 
 .األخضر بنجاحاملشروع تنفيذ مستوايت خمتلفة من أجل على بناء القدرات و ( 4) ؛هذه االستثمارات

س للتنمية وإرســـــــاء األســـــــ التعايف وينبغي أن ُيســـــــتكمل الرتكيز على تلبية االحتياجات العاجلة ابلعمل على تســـــــريع  -16
ماليني شــــــــــــخ  من خالل  6املنظمة أكثر من  بلغت   ،على ســــــــــــبيل املثال ،يف اليمنو طويلة األجل. الالشــــــــــــاملة  

تطوير ســـــــالســـــــل القيمة وإدارة املوارد املائية   جماالت  املنظمة يفهم عمل يســـــــ   ،يف الوقت نفســـــــهو تدخال ا الطارئة.  
عناصــر  واليت تعد   ،تعزيز القدرات البشــرية واملؤســســية  يفيف بناء جمتمعات ريفية أكثر مرونة و  ،وتنمية الثروة احليوانية

اليت أنشــــــأ ا "  دف مبادرة "يدا  بيدو طويلة األجل يف البالد.  الدعم التنمية   الرامية إىل ســــــرتاتيجيةاالأســــــاســــــية يف 
راعية وخطة اســـرتاتيجية ز وضـــع من خالل  والتنمية والســـالم  اإلنســـاين العمل بنيالرتابط نظمة يف اليمن إىل تعزيز امل
 يف االعتبار السياق االقتصادي واالجتماعي والبيئي.أتخذان ستثمارية ا

  

 
على    هذه املعلومات تركزات. و صـانعي القرار إىل اسـرتاتيجية   ذات أمهية  وماتمعل مقياس التصـنيف املرحلي املتكامل النعدام األمن الغذائي احلاد فريو   4

 .احلد  منهأو  هفيفخت، أو قصرية األجل ملنع انعدام األمن الغذائي احلاد الذي يهدد األرواح أو سبل العيشالاألهداف 
   -مــايو اير /، أ19-ائحــة كوفيــدجلــ  املنقحــة االســــــــــــــتجــابــة اإلنســــــــــــــــانيــة ، اجلمهوريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة،2020املصــــــــــــــــدر: منظمــة األغــذيــة والزراعــة،   5

 .2020 ديسمرب/ كانون األول
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 19-كوفيد جائحة   إىل  تصديالمن أجل  اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان  - اخامسً 
 

 يالوقت نفسـه ااية قطاع  ويف  ،ئهاحتواالتدابري وضـع من أجل اجلائحة حتركت حكومات املنطقة بسـرعة يف بداية  -17
الشــــــرق إقليم جنحت بلدان  ،عديدة  قاييسوراالقتصــــــاد.   قطاعات  األغذية / الزراعة من القيود اليت تؤثر على بقية

 ،ا  مســـــــــتقر  ةوايلي ةالعاملييُعد  توفر األغذية  ،مع بعض االســـــــــتثناءاتو . النظم الغذائيةحفظ األدىن ومشال إفريقيا يف  
اإلنتاج مستوايت و   ،مستقرة على حنو معقولأسعار املواد الغذائية د  عوتُ   ،التجارية بسرعةت معاجلة االضطراابت ومت  

ــبة ية أمهيته املركز الزراعية املواد الغذائية أظهر قطاع  و  .19-ائحة كوفيدالفرتة الســــــــابقة جل من مســــــــتوايتقريبة  ابلنســــــ
 .تعافيهاودوره كمحرك ل اإلقليمات عديد من اقتصادلل

 إىل ضـــــــ     دف  قتصــــــــادي االتحفيز لل برامجابعتماد إفريقيا  شــــــــرق األدىن ومشال لا  إقليم اســــــــتجابت معظم بلدانو  -18
الســـــــيولة من خالل الســـــــياســـــــات املالية والنقدية لضـــــــمان الوصـــــــول إىل االحتياجات واخلدمات األســـــــاســـــــية ودعم 

ــاد.   ــيوعكانت االو االقتصــــ ــتجاابت األكثر شــــ ــتهدفت اليت   ا  ســــ ــتهلكني واملنتجني هياســــ  احلماية : تدابرياآلتية املســــ
ــيمـا التحويالت النقـديـة  ،البطـالـة  عن تعويضالخطط املواد الغـذائيـة العينيـة، و توزيع عمليـات و  ،االجتمـاعيـة وال ســــــــــــ
 ،مدعومة  وتقدمي قروض أبســــــــــعار فائدة  ،وأتجيل مدفوعات القروض  ،وأتجيل إقرارات ضــــــــــريبة الدخل ومدفوعا ا

 ،واإلعفاءات من مدفوعات املرافق ،اجلديدة لالئتماانتحكومية إنشــــــــــــــاء صــــــــــــــناديق االســــــــــــــتثمار وضــــــــــــــماانت و 
وجيري ألســــــعار.  ابلتجنب التالعب  رصــــــدهاومراقبة األســــــعار و  ،الضــــــمان االجتماعيت من اشــــــرتاكاعفاءات اإلو 

 املنتجني.صغار وال سيما لدعم  ،توزيع مدخالت اإلنتاج واإلعاانت يف بعض احلاالتحاليا  
يد متد ت  و بســرعة حلماية الســكان املتضــررين.  حتركت   ومشال إفريقيا  األدىن الشــرق منطقة حكومات  ومن املهم أن   -19

ــاءبرامج احلماية االجتماعية و  ــيع ت    ،ويف بعض احلاالت ،تدابري جديدة  إنشــــــــ لتشــــــــــمل العمال غري   نطاقها توســــــــ
وكذلك   ،ماتوالعاملني يف بعض القطاعات األكثر تضــررا  مثل الســياحة واخلد  ،الزراعةقطاع الرمسيني وخاصــة يف 

منصـــــــــات عرب اإلنرتنت واهلواتف ايمولة نشـــــــــر بالدول مع قيام بعض   ،الرقمنة جمال فرة يف وحدثت الالجئني.  
 ،واخلــدمــات احلكوميــة ،تجــارة والتجــارة اإللكرتونيــةخــدمــات الوكــذلــك  ،احلمــايــة االجتمــاعيــةخــدمــات لتقــدمي 

 تسجيل املزارعني.خدمات و 
األمن الغذائي قائمة يف حالة اســـــــــتمرار الركود االقتصـــــــــادي أو تدهور حالة  دد  يتالتظل املخا ر ســـــــــ  ،مع ذلكو  -20

من   ار  اعتبا اإلقليممن    أحناءيف   ا  يوميتزداد   19-كوفيد فريوس  حاالت اإلصابة املؤكدة ب وبدأت .19-جائحة كوفيد
ال تتمتع بلدان كثرية و .  املعا  االحتواء واإلغالقإعادة تطبيق تدابري جيري حاليا   كما    ،أغسطس /آب شهر  منتصف

القتصادي االتعايف  دعم من و   ،على احلوافز االقتصادية وتدابري احلماية االجتماعيةحفاظ  للسوق حبي ز ضري  حمدود 
 ذلك. روازاة
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 اإلجراءات اليت اختذهتا منظمة األغذية والزراعة منذ بداية األزمة - اسادسً 
 

األعضـــــاء واألســـــواق الدولية من حدو  اضـــــطراابت على الفور لتهدئة خماوف  اســـــتجابت منظمة األغذية والزراعة   -21
أشــــــــارت نشــــــــرات اإلنذار و أزمة غذائية جديدة. اندالع من ايلية و  اتاإلمدادالتجارة وســــــــالســــــــل  قطاع  كبرية يف

ــتوايت  العاملية الغذائية مدادات اإلآفاق    املبكر العاملية إىل أن   نظام ق وأد  لذعر. ال يوجد ســــــبب ل  همرحية وأن  يف مســــ
ــا ه بعد الذي ت   ،معلومات األســــــــــواق الزراعية دوره يف توفري معلومات   ،2008-2007  لعامي الغذائية  زمةاأل إنشــــــــ

 حالة األسواق الزراعية.عن  شفافة
ــة لقياس   وضـــــعتو -22 ــتنادا   ،على انعدام األمن الغذائي 19-جائحة كوفيدآاثر منظمة األغذية والزراعة أداة خاصـــ اســـ

املنهجية على البلدان من خالل ندوات عرب اإلنرتنت واجتماعات   وزعتو   .6إىل مقياس جتربة انعدام األمن الغذائي
 شــــــهر من دول جملس التعاون اخلليجي يف  لإلحصــــــائينيندوة عرب اإلنرتنت  عقدت ،على ســــــبيل املثالو افرتاضــــــية. 

 .2020 /نيسان أبريل
الدعم للمكاتب   أشــــكال من ائفة   األدىن ومشال أفريقيالشــــرق لاإلقليمي  مةنظامل مكتبم  قد   ،اجلائحةمنذ بداية و  -23

الزراعــة واألمن  قطــاعي علىالفوريــة والطويلــة األجــل  19-جــائحــة كوفيــد اثرفيمــا يتعلق آبمنظمــة التــابعــة للالقطريــة 
األجل على  إجراء تقييمات ســــــــــــريعة و ويلةمن أجل الدعم التخصــــــــــــي  الفوري للموارد  هذا يشــــــــــــملو الغذائي. 
وتنظيم ندوات عرب اإلنرتنت لتوجيه البلدان بشــأن   ،7العامة الســياســاتتقارير موجزة عن وإعداد  ،قطري املســتوق ال

  وتعبئـة املوارد الـداخليـة ،الزراعـة واألمن الغـذائيقطـاعي على  19-جـائحـة كوفيـدالتـدابري ايتملـة للتخفيف من أتثري 
 ييمالتقعمليات نظمة فرقة عمل إقليمية إلدارة املأنشـــــــــأت و االســـــــــتجاابت.  موارد املاحنني لرصـــــــــد الوضـــــــــع وتنفيذ و 

 .19-جائحة كوفيدبـاملتعلقة ق األنشطة املختلفة وتصميم االستجاابت ايتملة وتنسي
 دعمت ،على ســــــــبيل املثال  ،في تونسفدارة األزمات.  اخلاصــــــــة إ  ممنصــــــــا األعضــــــــاء يف تطوير دعمت املنظمة و  -24

ــاء املنظمة ــتجابة وزارة الزراعة1464إدارة األزمات )القرار الوزاري رقم  فريق   إنشـــ قامت  ،يف الســـــودانو   .( وخطة اســـ
 ادور  أد ت  ،يف العراقو  .ووفرت املوظفني لتسـهيل عملها إىل إنشـاء جلنة مشـرتكة بني الوزارات  دعتبتقدمي املشـورة و 

 . 19-جائحة كوفيدن للتصدي لـلألمن الغذائي مع مكو  يف تقدمي املشورة بشأن تطوير االسرتاتيجية الو نية    اأساسي  
رية والطويلة األجل لألزمة للمســــــاعدة يف تقييم اآلاثر القصــــــ   اخلاص هبا نشــــــرت املنظمة موارد برانمج التعاون الفينو  -25

صـــــلة الانمج التعاون الفين ذات بر مشـــــاريع  من   ا  مشـــــروع  12متت املوافقة على و ســـــتجابة بفعالية لالحتياجات.  لالو 
اجلزائر ومصــــــــــر واألردن والعراق وليبيا وموريتانيا واملغرب يف  ثر )األتقييم لمشــــــــــاريع  مثانية   :19-جائحة كوفيدبـــــــــــــــــــــــــ 

ومشــــــروع   ،(األردن وتونس ومجهورية مصــــــر العربية والعراقيف  على االبتكار الرقمي )تركز  مشــــــاريع  ربعة  وأ  ،وتونس(
املتضـررين بشـدة من   صـي ادي األمساكدعم يهدف إىل ومشـروع    ،(مجهورية مصـر العربيةيف  التوعية ) التمخاص حب
ــتخـدمـت و موريتـانيـا(. يف ) 19-كوفيـدفريوس   ــلطنـة يف املنظمـة  مكـاتـباســــــــــــ ــودان ســــــــــــ عمـان وفلســــــــــــــطني والســــــــــــ

 
6  fies/en/#covid-hungry/using-the-of-action/voices-http://www.fao.org/in 
 : كيف تكون االسـتجابة  متاح على الرابط التايل:( وآاثره على األمن الغذائي يف منطقة الشـرق األدىن ومشال أفريقيا19-س كوروان )كوفيدرض فريو م  7

http://www.fao.org/3/ca8778ar/CA8778ar.pdf 
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الشــــــــــــركاء مع عمل مع الســــــــــــلطات الو نية و للارد احلالية إلجراء التقييمات و واليمن املو   العربية الســــــــــــورية واجلمهورية
 .ا  رصد الوضع حملي أجلمن  نيالقطري

ــامهت   -26 ــا  املوســ ــانية  نظمة أيضــ ــتجابة اإلنســ ــاركة    ،يف جهود االســ ــانية العاملية آبمن خالل املشــ ــتجابة اإلنســ ليات االســ
واجلمهورية على املســتوق القطري يف العراق ولبنان وليبيا وفلســطني  19-كوفيدتطوير االســتجابة لفريوس  الرامية إىل 

توزيع  ،على ســــبيل املثال  ،اجلمهورية العربية الســــوريةتشــــمل أنشــــطة املنظمة يف  و واليمن.   ودانوالســــ   العربية الســــورية
وزايدة الوعي ابملمارســـات اجليدة   ي،الزراعقطاع للاملنزلية و   بســـتنةاألعالف والتحويالت النقدية وتوزيع املدخالت لل

 .الثروة احليوانية اتإمدادسلسلة إىل  19-جائحة كوفيدملنع انتقال 
لقد قامت و   الربامج امليدانية خالل األزمة.من مســـــــــتوايت عالية   نفيذتملواصـــــــــلة وســـــــــعها  ما يف   بذلت املنظمة كل  و  -27

رراجعة مجيع مشـاريعها اجلارية ابلتعاون مع اجلهات املاحنة والشـركاء إلعادة تصـميم االسـرتاتيجيات والتدخالت من 
 .بشكل عام من املرونة ااحنون مستوق جيد  هر املظأ. و 19-جائحة كوفيدأجل االستجابة الحتياجات 

يف   19-جائحة كوفيدآاثر  تقييم لو العامة  نظمة جمموعة من األدوات لدعم حتليالت الســـــــياســـــــات  املنفذت  ،اوأخري   -28
بشـأن معلومات ( /http://www.fao.org/2019-ncov/ar) يوفر املوقع اإللكرتوين املخصـ و مجيع أحناء العامل.  

حتليل و ؛  على مســــتوق الســــياســــات املقرتحةســــتجاابت  االو ؛  ســــياســــاتعلى مســــتوق ال اليت تتخذها البلدان تدابري
أتثري  آنية بشــــأنبياانت و ؛  اتالســــياســــ  وتقارير موجزة بشــــأنألســــعار الســــلع الغذائية األســــاســــية؛   االجتاه الشــــهري 
 .؛ وأوقات الزراعة واحلصادعلى سالسل األغذية واألسعار 19-جائحة كوفيد

 
واستدامة  قدرة على الصمودغذائية أكثر نظم إعادة البناء بشكل أفضل: حنو   - اسابعً 

 ومشولية وصحة
 

أوضــــــحت األمهية املركزية لألغذية والزراعة يف   ،جرس إنذار. فمن انحية  19-جائحة كوفيداألزمة املرتتبة على  تُعترب -29
ــبل ــهم.   حياة الناس وســ ــتدامة و نظمنا   أن   تأظهر  ،ومن انحية أخرق عيشــ ا  الغذائية ليســــت مســ القدرة تفتقر إىل أهن 

أصــــبح االعتماد على الواردات و .  االتيف مجيع احلو والتغذية للجميع الالزمة لضــــمان األمن الغذائي  على الصــــمود
ــتمرار منو الســـــــــــــكان ولن يزيد إال  ارتفاعا    ،اإلقليمالغذائية اآلن مسة من مسات    ما ميكن أن  على حنو يفوقمع اســـــــــــ

ــة ملخـا ر االوال تزال العـديـد من البلـدان  .اإلقليمد تقـدمـه موار  لعـبء اومُيي ز عتمـاد على الواردات الغـذائيـة. عرضـــــــــــــ
ــوء التغذية املرتتب على املزدوج   الشـــــــــــــرق األدىن ومشال إفريقيا حي  نالحظ تزايد أعداد اجلياع بســـــــــــــبب إقليمســـــــــــ

 حىت  و الت الســــمنة وزايدة الوزن بعد أمريكا الشــــمالية.  معد أعلىنســــج ل  و  ،اإلقليماألزمات العديدة اليت تؤثر على 
 2016 الفرتة املمتــدة بني عــامي يفو . اإلقليميف يزداد اجلوع مــا انفــك  معــدل ، 19-جــائحــة كوفيــدقبــل انتشــــــــــــــــار 

ــتوايت حــادة من انعــدام األمن الغــذائي يف املنطقــة العربيــة.  10.2حوايل تعرض  ،2018و مليون شــــــــــــــخ  ملســــــــــــ
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العدد مليون شـخ  إىل    132 ائحةضـيف اجلتقد   ،20208لعام  حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  تقرير ل ا  وفقو 
 .2020يف العامل يف عام  وي التغذنق  اليعانون من لألشخاص الذين  مجايلاإل

فية للمسـاعدة يف التحرك حنو  من املهم تسـريع الربامج االجتماعية واالقتصـادية يف املنا ق الري  ، ة االجتماعي من الناحية و  -30
إىل زايدة اإلنـتاجـية الزراعـية.  الرامـية من خالل اجلمع بني الـتدخالت االجتمـاعـية والـتدخالت   ، غـذائـية أكثر مشوال  نظم 

يف  و حاليا  هذا النهج يف تونس ولبنان. ،  الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية ، ابلتعاون مع والزراعة منظمة األغذية  وتعتمد 
يركز على اإلدماج االجتماعي  ا  واحد   رئيســــــــيا    تشــــــــتمل خطة االســــــــتثمار يف األمن الغذائي والتغذية جماال   ، فلســــــــطني 

 . " يدا بيد " منظمة األغذية والزراعة خالل مبادرة   لليمن من   خمص  هنج مماثل    وجتري مناقشة  . واالقتصادي 
 إذو . اإلقليمة الســــتدامة النظم الغذائية يف  أكثر دق ااســــتعراضــــ    ا  أيضــــ إعادة البناء بشــــكل أفضــــل   عملية ســــتتطلبو  -31

أحد أكثر   وبوصــــــــفه  ،على نطاق واســــــــع موارد الرتبة وتدهور  ندرة املياه يف العاملل  ايتأعلى مســــــــتو  اإلقليم  ســــــــجلي
مع الرتكيز على اإلنـتاجـية  ،التنمـية الزراعـية  يف جمـال هإىل تكييف منـاذجـ  اإلقليم حـتاجيســــــــــــــ  ،أتثرا  بتغري املـناخاألقـاليم  

ا اعتماد هنج  الزراعة املســـــتدامةممارســـــات  والقدرة على الصـــــمود و  يف مواجهة "صـــــحة واحدة" . ويشـــــمل ذلك أيضـــــ 
 .املصدر احليوانية املستقبلية األوبئةاآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والوقاية من 

ــمـل اإلقليمالزراعي يف  لتنميـة القطـاع املتـاحـة نـاك عـدد من الفرصهو  -32 ــبـة وجودالفرص هـذه . وتشــــــــــــ من  عـاليـة  نســــــــــــ
حىت   هذه الفرص  جيب تســــــخريو من األســــــواق األوروبية.  والقرب  ،دومســــــتوق تعليمي جي    ،ســــــكاهنا بني  الشــــــباب

 هذا التحول.على  املرتتبة الفوائد من حتقيق أقصى قدرمن  اإلقليمتمكن ي
ميكن   هااســـــــتهالكو  عالية اجلودةالغذية األوتعزيز إنتاج األغذية العرض والطلب على   بني توازنالســـــــني  من أجل حتو  -33

 إىل حد  متطورين غري  بوصــــــفهما جمالني   ،بلدان املنطقةفيما بني  التكامل اإلقليمي والتجارة  حتســــــني  االســــــتفادة من 
ــتؤثر .  يف الوقت احلايل  كبري ــتثماراتاالزايدة  وســــــــــ رات تعزيز القدو   ،إزالة احلواجز التجاريةو   ،القطاع اخلاص  يف ســــــــــ

ســياســات ليذ الفعال لوالتنف ،اإلقليمموحدة للصــحة والصــحة النباتية واجلودة والســالمة يف مجيع أحناء    لوضــع معايري
والتنمية االقتصــــــــادية الشــــــــاملة  ،والتغذية ايســــــــنة ،على األمن الغذائي ا  كبري ا   أتثري  ،تيســــــــري التجارةالعامة الرامية إىل  

 .اإلقليم يف
ــادعلى مجيع جوانب اال  قواي   ا  ارية أتثري ثورة الرقمية اجلتؤثر ال ،اأخري  و  -34 منعت حي   ا  وقد تســــارعت وتري ا مؤخر   ،قتصــ

ــلة   19-جائحة كوفيداحتواء أزمة    الرامية إىل تدابريال بشـــكل  ثورة الرقميةال  همســـ ت. وســـ التقليدية  طرقالعمل ابلمواصـ
ــوق يف مج  ،وتعزيز التجـارة  ،اإلقليميع أحناء كبري يف حتســــــــــــــني مجع وحتلـيل وتـبادل املعلومات املتعلقـة ابلتجـارة والســــــــــــ

 .وتقريب املنتجني واملستهلكني من بعضهم البعض ،خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشاريةوإحدا  حتو ل يف 
  

 
. حالة األمن 2020ومنظمة الصــــــــــحة العاملية.    ،ية العامليوبرانمج األغذ  ،واليونيســــــــــيف  ،والصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  ،منظمة األغذية والزراعة  8

. متاح على الرابط منظمة األغذية والزراعة ،كلفة. روماميســـــــورة الو غذائية صـــــــحية  أمناا حتويل النظم الغذائية إىل  :2020  لعام  الغذائي والتغذية يف العامل
 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en التايل:

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en
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 ومشال أفريقيا الشرق األدىن إقليم يف  19-ائحة كوفيدجلبرانمج إقليمي لالستجابة  - ااثمنً 
 

 والتعايف منها  19–يدفكو ائحة  جلستجابة  لالاألغذية والزراعة  منظمة  برانمج   -ألف  
 

توفري من أجل والتعايف منها   19-كوفيدائحة  جللالســــتجابة  جامعا   و   شــــامال    برانجما  منظمة األغذية والزراعة    وضــــعت -35
م م .  اعي األغذية والزراعةقطائحة يف اجلالنامجة عن واجهة التحدايت كفيلة رومنســـــــــــقة  مرنة  اســـــــــــتجابة  هذا وصـــــــــــُ

متاشــيا  مع هنج األمم املتحدة و االجتماعية واالقتصــادية.   اجلائحة  اثرج للتصــدي بشــكل اســتباقي ومســتدام آلالربانم
ــل" ــعيا     ،"إلعادة البناء بشـــكل أفضـ ــتدامةإىل  وسـ  لتخفيف من آاثرإىل ا الربانمج يهدف ،حتقيق أهداف التنمية املسـ

من و . الطويل على املدق على الصمود  ذائية وسبل العيشنظم الغال قدرةتعزيز ويف الوقت نفسه إىل  فوريةال  اجلائحة
حددت  ،املوارد يف  شـــــــــــركاءالخالل التحليالت املكثفة واملشـــــــــــاورات مع املكاتب امليدانية واملناقشـــــــــــات الثنائية مع 

ويف الوقت   ،ضـــعفا  جماالت عمل رئيســـية ذات أولوية لضـــمان الدعم الســـريع واملســـتمر للفئات األكثر  ســـبعاملنظمة 
 التداعيات الثانوية للفريوس. ه استباقنفس

ــم بطـابع عـاملي الربانمجأن  ويف حني  -36 ــتوايت اإلقليميـة ودون  انيتمـ  تنفيـذه وحتـديـد أولوايتـه  فـإن   ،يت ســــــــــــ على املســــــــــــ
م م اإلقليمية والقطرية.  ابعتماد  وذلك ،منظمةللواألقســـــام الفنية امليدانية ابلتنســـــيق الوثيق مع املكاتب ربانمج  الوصـــــُ

 ذات األولوية الرئيسـيةاالت  اجملوتتمثل لألعضـاء.  ملموسـا    اوسـياسـاتي  فنيا    ا  يوفر دعم ،لتسـليم الربامج  مؤسـسـي  هنج
 :فيما يلي

 
ااية سبل العيش يف سياقات و   19-جائحة كوفيد: معاجلة آاثر  خطة االستجابة اإلنسانية العامليةتعزيز  -1

 األزمات الغذائية
 العامة  السـياسـاتحىت تدعم : ضـمان جودة البياانت والتحليالت اتالقرار اختاذ  غرضلالبياانت  حتسني    -2

 على حنو فعال القضاء على اجلوعهدف نظم الغذائية و ال
ســــتجاابت جيب أن تكون اال: من الفقر  اإلدماج االقتصنينينيادي وايماية االجتماعية للحد   ضنينينيمان  – 3 -3

 ائحةاالقتصادي الشامل بعد اجلالتعايف  يقحتق من أجل فقراءلاملصاحل مراعية  19-كوفيد  ائحةجل
الغذائية والزراعية  املنتجات: تســـــــــــهيل جتارة  األغذيةسنينينينينينينينيالمة و لتجارة اب  املتعلقةابملواصنينينينينينينينيفات    النهوض -4

 اما بعدهو  ائحةاجلأثناء وتسريعها 
ــعفا  :  على الصنينينيمود من أجل التعايف  املنتج صنينينيغار تعزيز قدرة   -5 التعايف  وتعزيز  ،ااية الفئات األكثر ضــ

 إدارة املخا ر يف جمال قدراتال حتسنيو  ،االقتصادي 
 املصدر لتاليف األوبئة احليوانية  "واحدةصحة ": تعزيز هنج املصدر اييوانية التالية اجلائحة حدوث منع -6
 .االستجابة والتعايفمرحليت  أثناء: إعادة البناء بشكل أفضل النظم الغذائيةإحداث حتول يف  -7

إنشــــــــــاء ســــــــــبع جمموعات عمل متعددة  ت   ،تدعم املنظمة البلدان على أســــــــــاس االحتياجات واملطالب املعلنة  ىت  وح -37
جمموعات العمل البلدان من خالل مســاعد ا على حتديد  دعمتو األولوية.   ذات  االتهذه اجمل بشــأنالتخصــصــات 

 واملوارد. اخلربات شدالدعم حلن ، فضال  عايتوتقدمي الدعم الفين والسياس ،عنهااحتياجا ا والتعبري 
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 شرق األدىن ومشال أفريقياالإلقليم خطة استجابة إقليمية   -ابء  
 

الشــرق األدىن ومشال أفريقيا يف ســلســلة من القواســم املشــرتكة اليت متيزها عن بقية العامل. وتشــمل إقليم تشــرتك بلدان  -38
تغري املناخ وتدهور   آاثرو  ،وندرة املياه الشــــــــديدة ،ألغذيةابمداد لإلاالعتماد الشــــــــديد على الواردات هذه القواســــــــم 

ا يؤدي إىل زايدة عدد األشــخاص الذين م ،اتراعصــ تعيش أو    اتمن البلدان اليت متر أبزم  ا  قياســي ا  وعدد  ،األراضــي
ــتجـابـة املنظمـة برانمج يعين حتويـل يعـانون من اجلوع.  قليميـة ىل أولوايت إإمنهـا والتعـايف  19 -ائحـة كوفيـدجلـ لالســــــــــــ

 من ثالثة أ ر زمنية مرتابطة:انطالقا   وقدرا ا مع احتياجات املنطقة ا  فقحتديد جماالت العمل األكثر توا
 19-جائحة كوفيد املرتتبة على زمةألاستجابة فورية ل توفري: القصرياملدق  •
 التعايف دعم ط:املتوساملدق  •
 إعادة البناء بشكل أفضل الطويل:املدق  •

لتحديد األولوايت القطرية. وتضـــمنت  2020ســـلســـلة من املشـــاورات مع البلدان خالل شـــهر متوز /يوليو   وأجريت -39
خطة االســــــتجابة ثل ومتُ إقليميني. فنيني وحوارين   الثاين التشــــــاوري اإلقليميالفين لالجتماع دورات املشــــــاورات أربع 
 تتقا ع  اليت اجملاالت االثين عشـــــر ذات األولوية اخلطة املشـــــاورات. وحتددهذه نتيجة   1يف اجلدول  املعروضـــــة أدانه

ومتثل هذه األولوايت جمموعة من اإلجراءات اليت جيب تنفيذها بطريقة منسقة على املستويني  .مع األولوايت السبع
 القطري واإلقليمي.
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 : عناصر خطة االستجابة اإلقليمية1اجلدول 
 

لالستجابة  والزراعة منظمة األغذية برانمج 
اجملاالت   :منها والتعايف 19-كوفيدائحة  جل

 الرئيسية ذات األولوية

 ةجماالت العمل اإلقليمية ذات األولوي
 شرق األدىن ومشال أفريقياال نطقةمل

 زمينالطار اإل

خطة االستجابة اإلنسانية ملنطقة  • خطة االستجابة اإلنسانية العاملية  •
 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 املدق القصري

لغرض اختاذ  انت البياحتسني  •
 اتالقرار 

 تالبياانت والتحليالدعم  •
 السياسات العامة و 

املدق القصري 
 واملتوسط والطويل

اإلدماج االقتصادي واحلماية   •
 االجتماعية للحد  من الفقر

احلماية االجتماعية وشبكات   •
األمان اليت تستهدف املزارعني 

 نيفقراء الريفالو 
 

ومتكني تعزيز عمالة الشباب الريفي   •
 املرأة على املستوق االقتصادي

املدق القصري 
 واملتوسط والطويل

 
املدق القصري 
 واملتوسط والطويل

النهوض ابملواصفات املتعلقة  •
 األغذيةوسالمة لتجارة اب

النهوض  و  ةرونة التجار متعزيز  •
 سالمة األغذيةب ابملواصفات املتعلقة

 املدق املتوسط

على  املنتجنيصغار تعزيز قدرة  •
 من أجل التعايفالصمود 

سبل  قدرةتطوير اسرتاتيجيات لبناء  •
على   الزراعةالعيش القائمة على 

 الصمود
صغار  لصاحل االبتكار الرقمي  •

 املنتجني
دعم منظمات املنتجني واخلدمات  •

 الريفية

 املدق املتوسط
 

املدق القصري 
 واملتوسط

 املدق املتوسط
 

احليوانية  التالية اجلائحةمنع حدو   •
 املصدر

عاجلة  ملاعتماد هنج "صحة واحدة"  •
اآلفات واألمراض النباتية /احليوانية  

املستقبلية  األوبئة وللوقاية من 
 املصدر احليوانية 

 املدق املتوسط
 

تطوير سالسل قيمة وأعمال جتارية   • النظم الغذائيةإحدا  حتول يف  •
 زراعية تنافسية وشاملة 

 بناء نظم إنتاج مستدامة •
غذائية الصحية أثناء الاألمناا تعزيز  •

 بعدها ما اجلائحة و 

املدق املتوسط 
 والطويل

 املدق الطويل
املدق املتوسط 

 والطويل
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 19-كوفيد    ائحةر خطة االستجابة اإلقليمية جلعناص -جيم  
 

 7 خطة االســتجابة اإلنســانية العامليةتشــمل   أفريقيا:الشنينيرق األدىن ومشال   إلقليماالسنينيتجابة اإلنسنينيانية  خطة  -1
هذه  تركز. و اليمن(و   ،ةســورياجلمهورية العربية الو  ،الســودانو   ،فلســطنيو   ،ليبياو   ،لبنانو  ،)العراق اإلقليممن دان بل

األمن الغذائي يعانون من انعدام ســــكان الذين للاألغذية فر ضــــمان تو و ؛ تعلى نشــــر البياانت والتحليال اخلطة
كثر ابلنســــبة ألائية احليوية لســــلة اإلمدادات الغذضــــمان اســــتمرارية ســــ و ؛  على حنو مســــتقر  اوالوصــــول إليه احلاد

 .طر انتقال الفريوسإىل خ ةالغذائي ات؛ وضمان عدم تعرض اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادالسكان ضعفا  
را يف ذلك التقييمات  ،اتبناء أدلة شــــــــــاملة الختاذ القرار  :العامةالسنينينينينينينينيياسنينينينينينينينيات  و   تالبياانت والتحليالدعم  -2

ــريعـة لرصـــــــــــــــد  انعـدام األمن الغـذائي  مجع بـياانتعملـية  اـلدعم املقـد م إىل ، وزايدة19-جـائحـة كوفـيدر آاثالســــــــــــ
تاج ودعم زايدة إن  ،املسح ذي الصلة  أدوات  انعدام األمن الغذائي يفجتربة  قياس  اخلاصة ر  حاملسوحدة    تضمنيو 

مبتكرة جلمع البياانت  رقودعم البلدان يف تطوير واســــــــــــتخدام   ،البياانت لرصــــــــــــد أهداف التنمية املســــــــــــتدامة
وتعزيز دعم  ،املصــــــــــــنفةغري وإنتاج البياانت اجلغرافية املرجعية إلحصــــــــــــاءات الزراعة واألمن الغذائي   ،إنشــــــــــــائهاو 

والعمالة والتنمية  ،من الفقر واحلد   ،املســـــــــتدامة  الزراعةو  ،األمن الغذائي والتغذوي   ســـــــــائلمل العامة  الســـــــــياســـــــــات
 .االقتصادية لدول املنطقة

 اجلميعحصــــــول : ضــــــمان ي فقراء الريفالاليت تسنينينينينيتهدا املزارع  و  ،ماية االجتماعية وشنينينينينيبكات األماناي -3
ــتجيبة للصـــــــدمات  على ــاواةواملراعية احلماية االجتماعية املســـــ ريف را يف ذلك ســـــــكان البني اجلنســـــــني )  للمســـــ

 الت النقدية؛التحويها را في ،بعدهاما و  ( أثناء اجلائحةنيوالقطاع غري الرمسي واملهاجر 
 جائحة  التخفيف من آاثر  :على املسنينينينينينينينينيتوي االقتصنينينينينينينينينيادي  رأةاملمتك   و   يف األراياتعزيز عمالة الشنينينينينينينينينيبا    -4

بناء قدرة و ومتكني املرأة؛  ،واملسـاواة بني اجلنسـني ،من خالل تعزيز عمالة الشـباب يف املنا ق الريفية 19- كوفيد
 ،ي خالل برامج اإلدماج االجتماعي واالقتصـــــــاد منفا  منتجني أ رايكونوا على أن    يف األرايفالشـــــــباب واملرأة 

 .والدعم العام املستهدف ،والوصول إىل األراضي واملوارد اإلنتاجية ،ومناذج األعمال املبتكرة
من   ارئيسـي   ابوصـفها عنصـر  دمج التجارة   سنيالمة األغذية:النهوض ابملواصنيفات املتعلقة بو  ةتعزيز مرونة التجار  -5

 ،واعتماد ســـــياســـــات جتارية تســـــتجيب الحتياجات قطاع الزراعة ،ات األمن الغذائي والتغذية الو نيةاســـــرتاتيجي
لدعم  وتصـميم برامج ،التجارية وبرامج جتارية إقليمية ألصـحاب املصـلحة املتعددين  تقييمات للسـياسـاتووضـع 

ســالمة األغذية متعلقة بمنســقة  مواصــفات  وضــع   بلدان املنطقة يف دعمو ؛ بلدان املنطقةبني  الصــادرات والتجارة 
 .الزراعيةاملواد الغذائية لتسهيل جتارة  ائلوسبوصفها  ،تدابري الصحة والصحة النباتيةبو 

تطوير القدرة على اإلنذار  :على الصنينينيمود سنينينيبل العيل القائمة على الزراعةقدرة تطوير اسنينينيرتاتيجيات لبناء  -6
 )ربط إلدارة املخــــا ر النظــــاميــــة املتعــــددة متكينيــــة بيئــــة بنــــاء إدارة املخــــا ر: على املبكر ابألخطــــار املتعــــددة و 

ــلة الغذائيةو  نزاعاتاألوبئة واملناخ والكوار  وال التهديدات النامجة عن ــلســـ ــها البعض الســـ ــي ،(ببعضـــ من ما ال ســـ
ــتبــاقنظم وتعزيز  ،خمــا ر الكوار  واملنــاخخالل تعزيز آليــات إدارة  يــة اإلنــذار املبكر املرتبطــة ابإلجراءات االســــــــــــ

واعتمــاد  يالزراع القطــاع إدارة خمــا ر الكوار  يف آليــات تعميمو ؛ حــاالت الطوارئ والتعــايف والتنميــةوالتــأهــب و 
التحول االسرتاتيجي من بطريقة تدعم  ،لألخطار ضعف والتعرضوجه الاتيجيات تعاجل األسباب اجلذرية ألاسرت 

 .سقةمت  و جامعة ر املتعددة بطريقة إدارة الكوار  إىل إدارة املخا 
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تعزيز و ؛ وحتدي  النظم واألسواق الغذائية  املنتجنيصغار  دعم إنتاجية  :  نتج املصغار  صاحل  الرقمي لاالبتكار   -7
ــاد الرقمي  ــارات الريفيةونظم اإلرشــ ــتشــ ــول  ،االســ ــغار  وحتســــني وصــ ــات التجارة اإللكرتونية  املنتجنيصــ إىل منصــ

مســــــاعدة و ؛ إىل التمويل اإللكرتوين املبتكر الوصــــــولحتســــــني  و ؛  تعزيز وصــــــول املنتجني إىل األســــــواقوتطبيقا ا ل
 صرامة.املتزايدة ال نتجات الغذائيةاملصادرات وفاء رعايري على الاملنتجني 

ــتوق  ،تطوير ســـــــــــجالت املزارعني :الريفية  دعم منظمات املنتج  واخلدمات -8 ودعم العمل اجلماعي على مســـــــــ
وتعزيز الوصـــــــــــــول إىل  ،التعاونيات لتشـــــــــــــمل النســـــــــــــاء والرجالنتجني و املنتجني من خالل تعزيز دور رابطات امل

 الثروة احليوانية.وعلى اياصيل  على خطط التأمني را يف ذلك ،اخلدمات املالية
 املسنينينينينينينينينيتقبلية وقاية من األوبئةللاييوانية و ية /اآلفات واألمراض النباتملعاجلة  اعتماد هنج "صنينينينينينينينينيحة واحدة"  -9

والوقاية من األوبئة   ،زيز القدرات الو نية واإلقليمية والتنسـيق من أجل التأهب واالسـتجابةتع:  املصنيدر  اييوانية
ــتجابة هلا ابتباع هنج "الصـــــحة الواحدة"  ــافها واالســـ ــان والنظم واكتشـــ ــتوق التفاعل بني احليوان واإلنســـ على مســـ

املصـــــدر على حليوانية واحليوانية النباتية وا الناشـــــئة إقليمية ملكافحة األمراضخطط و نية /وضـــــع و .  اإليكولوجية
 ،تصــــدي ل فات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدودمن أجل القاومة مضــــادات امليكروابت ملو ، الســــواء

 وي.اجلراد الصحرا آفة را يف ذلك
الزراعية غذائية املواد القطاع إىل : إعطاء األولوية تنافسنينينيية وشنينينياملة تطوير سنينينيالسنينينيل قيمة وأعمال زارية زراعية -10

ــع  تعايفكمحرك لل ــادي على نطاق واســـ الزراعية أثناء ابألغذية   املتعلقة  وتعديل مناذج األعمال التجارية  ،االقتصـــ
وتســــــــــــــريع اإلصــــــــــــــالحات اإلدارية اليت   ،، وتطوير التعاون مع القطاع اخلاصهابعدما و   19-جائحة كوفيدأزمة  
مع إيالء اهتمام خاص لربط القطاع غري   ،الزراعيةاد الغذائية املو اريع الصــــــغرية واملتوســــــطة يف جمال ل املشــــــ هتســــــ 

ــتفادة من االبتكارلالبســــــالســــــل قيمة متكاملة ذات قيمة أعلى و  احلجم  الرمسي الكبري من والتقنيات الرقمية   ســــ
 .األغذيةدعم الوصول إىل املدخالت واخلدمات وتقليل الفاقد واملهدر من أجل 

األراضــــــــي وااية التنوع البيولوجي وتعزيز   إصــــــــالحو  ،عاجلة ندرة املياه وتغري املناخم  إنتاج مسنينينينينينيتدامة:نظم   ءبنا -11
اليت تضـمن اإلنتاجية بشـأن النهج اء مع البيئة إشـراك قطاعات الزراعة يف حوار بن  و احللول القائمة على الطبيعة؛ 

العامة اعات واتسـاق السـياسـات  را يف ذلك التنسـيق عرب القط ،للممارسـات الزراعية األجل يتطويلالواالسـتدامة 
ــتثمار يف الزراعة الذكية و املياه والزراعة؛    قطاعي بني ــاءلة عن املياه  ،مناخيا  االسـ  ،إدارة املياه الفعالة   وآليات ،واملسـ

ــااي املتعلقة ابمليا ه لتســـهيل تبادل اخلربات والتنفيذ املنســـق ومواصـــلة تطوير منصـــة الشـــراكة اإلقليمية بشـــأن القضـ
 تعزيز التخطيط املشرتك يف املستقبل.للربامج و 

األغذية وضــــــمان إ حة  ،: حتســــــني التثقيف التغذوي بعدهاما الغذائية الصنينينينينيحية أثناء اجلائحة و األمناط  تعزيز  -12
 للجميع.كلفة وامليسورة ال ةوالصحي ةاآلمن

 
 ملنظمة األغذية والزراعة  ابألولوايت اإلقليمية الصلة –اً اتسع

 
ــح الوثيقة  -40 ــرق األدىن ومشال منطقة  يف   وأولواي ا  نتائج منظمة األغذية والزراعةاملعنونة " NERC/20/2توضـــــــــ الشـــــــــ

ــي   واليت ت    ،أفريقـيا"  اوكـذـلك أولواي ـ  اإلقليم املنظمـة يف اليت حققتهـا نـتائجال  ،19-كويفجـائحـة  إعـدادهـا قـبل تفشــــــــــــ
احلوكمــة أجهزة  اترــا يتفق مع عمليــ  ،ومــا بعــدهــااإلقليميــة اليت تنعكس يف ختطيط املنظمــة للفرتة املــاليــة التــاليــة 
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ــأن هذه النتائج واألولوايت  توفر  ســــــ املعمول هبا. و  ــتعراض   هبا  يســــــرتشــــــدمعلومات مداوالت املؤمتر اإلقليمي بشــــ اســــ
 متوز/يوليونظمة يف املإىل مؤمتر  ماتقدميهاملقرر  و   ،2025-2022 للفرتةتوســـطة األجل املاإل ار االســـرتاتيجي واخلطة 

حتويل نظمها الغذائية هبدف حتقيق أهداف على  اإلقليم. وتســــــــــــعى األولوايت ايددة إىل مســــــــــــاعدة بلدان 2021
 التنمية املستدامة.

ذات األولوية الواردة فيها يف الســياق وجماالت العمل  19-كوفيدائحة  النظر يف خطة االســتجابة اإلقليمية جلجيب  و -41
تؤكد خطة االســــــتجابة على صــــــحة األولوايت اإلقليمية ايددة و ئية هذا. األوســــــع جلدول أعمال حتويل النظم الغذا

إىل  على احلاجةأيضــــا   الضــــوء  ســــلط وتُ . على حد  ســــواء اســــتدامةغذائية أكثر نظم حنو  املضــــي ُقدما  ضــــرورة على و 
ــتجابة ملواجهة   اوقدر   وقدر ا على الصـــــــــــمود اإلقليمالغذائية يف النظم  تعزيز أتهب  19-كوفيد  جائحةعلى االســـــــــ

 الصدمات املستقبلية.و 
 

 املنشود  توحيد القوي لتحقيق األثر -  اعاشرً 
 

حتتــاج البلــدان إىل  ،. أوال  وتقييمهــا اإلقليميف حتليــل النظم الغــذائيــة يف  جــديــدا   هنجــا  التحو ل هــذا برانمج يتطلــب و -42
للمزارعني أن ُيســمح جيب  و والتنمية املســتدامة. رفاهية اإلنســان  يف حتقيق االعرتاف ابألمهية املركزية لألغذية والزراعة  

بطريقة آمنة ومسـتدامة.  ةصـحيأغذية نتاج  إاألمساك ابملسـامهة بشـكل أفضـل يف االقتصـاد الكلي ووالرعاة وصـيادي 
ميكنهم مكافأة املنتجني على   ،من خالل ســـــــلوكهمف. املســـــــتهلكني يف املنا ق احلضـــــــرية أداء دور متنامى يتعني علو 

وقطاعات الزراعة من خالل جني املنتصــــــــغار  احلكومات أبمهية أن تعرتف  وجيب   .غذية صــــــــحية ومغذيةتزويدهم أب
 .اا يف اقتصاد قدر مسامهة القطاعنفس االستثمار يف الزراعة على األقل ب

 عنصرا   قليماإل التعاون داخلعلى حنو جيعل   ،الشرق األدىن ومشال أفريقيا  إقليم جيب ترسي  روح التعاون بني بلدانو  -43
ع تبادل ر  ســــ يُ و   ،من تنوعه اإلقليم ســــتمدهايالفوائد العديدة اليت ميكن أن الســــتفادة من ويســــمح اب ،تهيف تنمي  مركزاي  

تمكن يســـــــ  ،تجددة وااللتزام والر ية املشـــــــرتكةامل يةســـــــياســـــــ الرادة وابالســـــــتناد إىل اإلاملعارف واملوارد والتكنولوجيات. 
 م بسرعة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.التقد  من لفرتة  ويلة للغاية و  به اتسم كسر اجلمود الذي من  اإلقليم 

يف حشــــــــــد   ا  رئيســــــــــي ا  دور  19-كوفيد  جائحةيف ظل   من أجل األغذية التحالفيؤدي قد   ،على املســــــــــتوق العامليو -44
ــي واملايل   ــياســـ ــتوق ملكافحة أتثري  الالدعم الســـ ــتعداد للاجلائحة رفيع املســـ ــتقبل يفتعاواالســـ من   التحالفويُعد  . ياملســـ

ــأن  آلية أجل األغذية اإليطالية وتقودها  اجلمهورية  حكومة أ لقتهاالقطاعات و  قائمة على تعد د أصــــــــــــــحاب الشــــــــــــ
من اآلاثر فف ختُ  من أجل اختاذ إجراءات عاملية موحدة  هوحشـــــــــــــد الدعم هبدف تنشـــــــــــــيط   منظمة األغذية والزراعة

السـبعة   الرئيسـية اجملاالتبشـأن إىل تعبئة املوارد واخلربة الفنية   من أجل األغذية التحالفيهدف و .  جائحةالسـلبية لل
التوعية تعزيز مبادرات إىل   أيضا   منها. ويهدف  والتعايف  19-ائحة كوفيدجل ربانمج االستجابةاخلاصة بذات األولوية  

 املتنوعني.الشأن بني أصحاب وإلفساح جمال للحوار  ،أزمة غذائيةإىل األزمة الصحية  حتول ملنع
 إمكانية  البلدان إىل النظر يف  2020 متوز/اإلقليمي يف يوليوالتشــاوري دعا االجتماع الفين  ،على املســتوق اإلقليميو -45

بروح من  19-كوفيدائحة  االســــــــــــتجابة جلمن أجل  اإلقليمإنشــــــــــــاء صــــــــــــندوق  وارئ إقليمي حتكمه وتديره بلدان 
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غذائية أكثر صـحة ومشولية واسـتدامة من نظم عادة بناء إسـريع التعايف وتبمثل هذا الصـندوق  سـمحسـيو   .التضـامن
 أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

األداة املناســــــبة فهي لتحســــــني دعم التعاون والتكامل اإلقليمي.   هاو تعزيز أ تطوير املنتدايت اإلقليمية  ينبغي أيضــــــا  و  -46
مثل  ،تتخطى احلدوداليت عمل الجماالت  يف العديد من املشــــــرتك  والعملوأفضــــــل املمارســــــات  ارفلتعزيز تبادل املع

 بشــــــأن املياه والزراعة ةاإلقليمي  ارفعاملمنرب ويُعترب  . اإلقليم بلدان والتجارة داخل ،اآلفات واألمراض العابرة للحدود
 إحدق آليات التعاون هذه.عن  ا  انجح مثاال   منظمة األغذية والزراعةالذي أنشأته 

 19-ائحة كوفيداالســتجابة جل أن  يف اإلقليم أظهرت عدة أمثلة و . جوهراي   تعد الشــراكة أمرا   ،القطري  ســتوق املعلى و  -47
فضـــال  عن اســـتجابة منســـقة   ،إىل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص اتمن احلكوم ،من اجلميع  تطلب مســـامهة وتعاوان  ت

ــركـاءالمن  ــعـت األمم املتحـدة خطـةو لتنميـة. املعنيني اب  شــــــــــــ ــتويني  19-كوفيـدمن جـائحـة  تعـايف لل وضــــــــــــ على املســــــــــــ
تعاونت منظمة  ،اإلقليميف بلدان و .  وبراجمها يت تســــــــــــــهم فيها وكاالت األمم املتحدةال، و االجتماعي واالقتصــــــــــــــادي 

والعـديـد  ،والبنـك الـدويل ،رومـايف  توجـد مقرا ـاوالوكـاالت اليت  ،األغـذيـة والزراعـة مع برانمج األمم املتحـدة اإلمنـائي
ــد آاثرمن  ــق يف رصـــ  هاوتقييم 19-كوفيد    جائحة  املاحنني الثنائيني )حســـــب البلد( لتزويد احلكومات ابلدعم املنســـ

مؤمتر و مع منظمة العمل الدولية  ا  تعاونت منظمة األغذية والزراعة مؤخر   ،الشــراكةهذه . وكمثال على هلا واالســتجابة
ــنــاعيــةو ة اإلمنــائي األمم املتحــدوبرانمج  األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة لتقــدمي  منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصــــــــــــ
 .رنامل هاوتعافي تناهية الصغراملاستجابة املؤسسات الصغرية و تدعم خدمات مشرتكة إىل البلدان 


