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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 فريقياأل

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020أكتوبر/تشرين األول  26-28

التداعيات  واألمن الغذائي والتغذية: والغذائية نظم الزراعيةالعلى  أثرهاو  19-كوفيد  جائحة
 إقليم أفريقياواألولو�ت ابلنسبة إىل 

   
 وجزامل

 
والركود االقتصادي  ،اهتحدّ أو التخفيف من  اللسيطرة على أتثريه خذةاملتّ والتدابري  ،19-كوفيدجائحة   يى تفشّ أدّ  •

 اهتديدً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وقد أصبح ذلك  واألمينالناجم عن األزمة إىل تفاقم الوضع الغذائي 
يف  قةاحملقّ ابلقضاء على املكاسب املتواضعة  ديهدّ جلهود القضاء على الفقر املدقع واجلوع يف أفريقيا، وهو  اكبريً 

 .2063إطار أهداف التنمية املستدامة وإعالن ماالبو وخطة عام 
 

يف  امتوقعً أسوأ بكثري مما كان  على النمو االقتصادي والفقر 19-كوفيدالصعيد العاملي، إن أتثري جائحة   وعلى •
مليون  115إىل  88ما يرتاوح بني من البنك الدويل أن اجلائحة قد تدفع بـ حةاملنقّ التوقعات  روتقدّ وقت سابق. 

ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،  2.الريفية املناطق يف سيما ال ،2020شخص إضايف إىل الفقر املدقع يف عام 
بينما من املتوقع أن ينخفض  ،2020يف عام  ائةيف امل 2.8أن تنكمش األنشطة االقتصادية بنسبة  عمن املتوقّ 

يف  لاملسجّ  االقتصادي النمو من فرتة اجلائحة أوقفتوقد  3.ائةيف امل 5.3نصيب الفرد الواحد من الدخل بنسبة 
التأثري األويل  ترّكزأن تؤدي إىل ركود حاد يف أفريقيا. ويف حني  عاملتوقّ  ومن ،2019يد من البلدان خالل عام العد

وأثّر يف املناطق الريفية اليت هي "بشكل عام" أكثر عرضة  اأيضً يف املناطق احلضرية، فقد انتشر  19-لكوفيد

                                                      
 يف شالالت فيكتور�، زمبابوي. 2020مارس/آذار  27إىل  23كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  1
. متاح على العنوان Wuو ،Mahlerو ،Laknerو ،Castañedaعلى الفقر يف العامل. بقلم  19-. تقديرات حمدثة لتأثري كوفيد2020البنك الدويل،  2

 https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-povertyالتايل: 
 .العاصمة واشنطن. 2020االقتصادية العاملية، يونيو/حزيران  اآلفاق. 2020الدويل.  البنك 3
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 على احلفاظ �حية من الريفية االقتصادات على جديدة حتد�ت تفرض االحتواء تدابري فإنللتأثريات. ومع ذلك، 
 العيش وسبل للدخل املدرّة األنشطة على التدابري هذه وتؤثر. الريف يف ملرأةإىل ا ابلنسبة وخاصة الغذائي، األمن
من الفرص االقتصادية وتؤدي يف �اية املطاف إىل تدهور فرص الوصول إىل األغذية املغذية، وإىل ز�دة  لتقلّ  أل�ا

 العمل على املرأة وخماطر العنف القائم على نوع اجلنس. عبء
 

وغري أكيد. وتعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مع  ابطيئً  19-كوفيداملرجح أن يكون التعايف من   ومن •
على النظم الغذائية، مبا  19-كوفيد، لتقييم أتثري  التنميةاآلخرين يف شركاء الاألمم املتحدة القطرية و  قالبلدان وفر 

، والتجارة واألسواق، واإلنتاج الزراعي، واألسعار، واجلوانب يف الريفيف ذلك األمن الغذائي والتغذية، والفقر 
االستثمار. ومن الضروري توليد أدلة جديدة لتطوير برامج  األخرى ذات الصلة، ولتوجيه السياسات وقرارات

 نو التحفيز. وجيب أن يفي جزء كبري من هذه املبادرات ابحتياجات الفقراء أل�م أكثر عرضة للخطر وهم معرض
اجات . وستكون برامج احلماية االجتماعية ابلغة األمهية لتلبية احتيفالتكيّ  على حمدودة قدرة ولديهم اجلائحة لتأثري

 من أجل التعايف والقدرة على الصمود.  التدخالتعن  فضًال  ،للخطر واملعرضة اتضررً الفئات السكانية األكثر 
 

، وأن تعاجل االحتياجات اخلاصة والغذائية نظم الزراعيةالأن تراعي التدخالت األدوار احملددة للجنسني يف  وجيب •
أوصياء على األمن الغذائي يف األسر، ومنتجات لألغذية، ومديرات للمزارع، وجمهزات،  بصفتهنواملتعددة للنساء 

النساء ومنظماهتن والشبكات غري الرمسية  اأيضً وعامالت، ورائدات أعمال. وجيب أن تدمج التدخالت  واتجرات،
 . تهوالتخفيف من حدّ  19-لكوفيديف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات االستجابة 

 
مفوضية االحتاد  املنظمة لألعضاء يف أفريقيا إشراك صانعي السياسات، ابلتعاون مع من املقدم عمالد ويشمل •

 19-كوفيدالتنمية، ملعاجلة آاثر  يف شركاء الاألفريقي، إلعطاء األولوية لالستثمارات يف األغذية والزراعة، بدعم من 
بسرعة وفعالية. ومت توجيه اجلهود حنو تطوير حلول عملية املنحى، مبا يف ذلك تبادل املنتجات املعرفية واملمارسات 

التنمية. اآلخرين يف شركاء الاجليدة، وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية، ابلتعاون مع فرق األمم املتحدة القطرية و 
 كامًال   ا�جً والتعايف منها يف أفريقيا  19-كوفيدتكامل لالستجابة جلائحة  وعالوة على ذلك، يوفر بر�مج املنظمة امل

 للتعامل مع التحدي.  اومنسقً 
 

والقطاعات املتعددة، الذي يشمل القطاع اخلاص، إىل تشكيل جزء  ديناملتعدّ  املصلحة أصحاب بني احلوار وحيتاج •
أفضل وغذائية من عمليات السياسات اليت تتجاوز احلدود القطاعية واملؤسسية من أجل إعادة بناء نظم زراعية 

  .19-كوفيدوأكثر قدرة على الصمود ما بعد أزمة  
 

للرتكيز على تعزيز التعاون مع البدان،  افرصً  اأيضً  19-يدكوفجائحة  ه تاملشهد اإلمنائي املتغّري الذي أحدث ويوفر •
 وإظهار كيف ميكن أن توفر منظمة األغذية والزراعة اخلربات واملعرفة الفنية األبرز لتعزيز استجابة األعضاء وتعافيهم.
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 إليها اإلقليمي املؤمتر عناية لفت ينبغي اليت املسائل
 

ما ميكن  حولوتقدمي التوجيهات  19-بعمل املنظمة استجابة جلائحة كوفيد اعلمً الوزراء اإلحاطة السادة من  رجىيُ  •
 أن تقوم به املنظمة لتعزيز دعمها لألعضاء. 

 
يف مناقشاته حول األولو�ت  19-كوفيد  جائحة عن الناشئة األولو�ت يف النظر ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر من يُطلب •

  اإلقليمية ألفريقيا والعمل اجلاري يف مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا. 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون أنبش استفسارات أي توجيه ميكن
 اإلقليمي املؤمتر أمانة

 Secretariat@fao.org-ARC 

 
  

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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 مقدمة -أوًال 
 

والتدابري املتخذة للسيطرة على انتشار املرض إىل تعطيل عمل النظم الغذائية بطرق  19-تفشي جائحة كوفيدى أدّ   -1
بت اجلائحة يف ة واجتماعية واقتصادية وخيمة. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ضر ، ابإلضافة إىل آاثر صحيّ ال تعدّ 

مليون شخص  235 وحده،  2019سياق قائم من انعدام األمن الغذائي املستمر وسوء التغذية، حيث كان هناك، يف عام 
مليون شخص مت تصنيفهم على أ�م يعانون  66و 4جائع يكافحون من أجل احلصول ابنتظام على أغذية مغذية وكافية،

خماطر كبرية  19-ويشكل كوفيد  5من انعدام األمن الغذائي احلاد يف حاجة إىل املساعدات اإلنسانية واملعيشية العاجلة.
زراعية دة من التفاعالت اليت تشمل املزارعني واملدخالت الن من شبكة معقّ على سالسل اإلمدادات الغذائية، اليت تتكوّ  اأيضً 

ت عمليات إغالق املوانئ والتحد�ت اللوجستية الداخلية إىل تعطيل ومصانع التجهيز والبيع ابلتجزئة، والشحن وغريها. وأدّ 
 6سالسل اإلمدادات الغذائية بشكل كبري.

 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مما يؤدي إىل تفاقم التهديدات األخرى لسالسل  هاانتشار  19-كوفيد  واصلتو  -2

اجلراد األفريقي املهاجر  اأيضً اإلمدادات الغذائية، مبا يف ذلك ليس فقط دودة احلشد اخلريفية وغزو اجلراد الصحراوي، بل 
اعية واملراعي. وتؤثر العديد من عوامل اخلطر، مثل واجلراد األمحر، اللذين أضرّا بعشرات آالف اهلكتارات من األراضي الزر 

 علىعن النزاعات والكوارث الطبيعية،  فضًال تغري املناخ وتقلبه وعواقبه على سالسل اإلمدادات الغذائية واإلنتاجية، 
وحدد حتليل مشرتك أجرته املنظمة مع بر�مج األغذية  7.الغذائية السالسل ألزمة هتديدات حدوث واحتمال ديناميكيات

دولة أفريقية معرضة بشدة خلطر التدهور الشديد يف جمايل  15العاملي النعدام األمن الغذائي ونقاط التغذية احلرجة، أن هناك 
م املساواة بني اجلنسني وتكشف اجلائحة عن العيوب املوجودة يف النظم الغذائية، مبا يف ذلك عد 8األمن الغذائي والتغذية.

 واملعاملة غري العادلة للنساء والفتيات.
 
القيمة الغذائية من أجل محاية وتعزيز صمود  وسالسلمل يتم اختاذ إجراءات عاجلة لضمان سري الزراعة احمللية  وما -3

والتخفيف من أتثري اجلائحة على الزراعة، والنظم الغذائية وسبل عيش الفقراء يف الريف، فإن هناك  اضعفً السكان األكثر 
خماطر كبرية من أن تصبح أزمة الصحة العاملية احلالية أزمة غذائية واقتصادية. ومن شأن ذلك أن يزيد من عدد األشخاص 

                                                      
. حالة األمن الغذائي 2020منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، واليونيسيف، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية.  4

. حتويل النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية ميسورة الكلفة. روما، منظمة األغذية والزراعة. 2020والتغذية يف العامل لعام 
https://doi.org/10.4060/ca9692en 

 .2020. التحليل املشرتك الختاذ قرارات أفضل. روما، شبكة معلومات األمن الغذائي. 2020التقرير العاملي عن أزمات الغذاء لعام  5
6enlTorero Cul، وMáximo2020واملخاطر على سالسل اإلمدادات الغذائية: كيفية االستجابة. منظمة األغذية والزراعة، مارس/آذار  19-، كوفيد. 
 35. التنبؤ ابلتهديدات اليت تتعرض هلا السلسلة الغذائية اليت تؤثر على األمن الغذائي يف البلدان واألقاليم. النشرة رقم 2020منظمة األغذية والزراعة.  7

 .. روما2020يونيو/حزيران -عن اإلنذار املبكر ابألزمات يف سلسلة األغذية، أبريل/نيسان
ظمة األغذية والزراعة: دعم املناطق احلرجة اجلديدة النعدام األمن الغذائي والتغذية، يوليو/متوز تقرير فريق العمل املشرتك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومن 8

إثيوبيا، وبوركينا فاسو، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، وزمبابوي، والسودان، وسرياليون، . والبلدان هي: 2020
 .، وليرب�، ومايل، وموزمبيق، والنيجر، ونيجري�والصومال، والكامريون
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، وتباطؤ تدفق التحويالت املالية، وتعرض النظم الغذائية الذين يعانون من اجلوع احلاد بسبب فقدان األشخاص لوظائفهم
 لالختالالت.

 
ابجلوانب الصحية للجائحة مقارنة ابملراكز احلضرية. ومع ذلك، فإن  اأتثرً ما تكون املناطق الريفية أقل  اوغالبً  -4
يف املناطق الريفية حيث يكون الوصول إىل اخلدمات واحلماية االجتماعية وآليات التمويل  تقيم ية األفقرشرائح السكانال

وتشكل تدابري االحتواء حتد�ت جديدة لالقتصادات الريفية يف ما يتعلق ابحلفاظ على  9مقارنة ابملناطق احلضرية. احمدودً 
 فرصو  االقتصادية الفرص من لتقلّ  أل�ا للدخل ةنشطة املدرّ ملرأة الريفية، وتؤثر على األإىل ااألمن الغذائي، خاصة ابلنسبة 

تدخالت أكثر فعالية،  ولضمانالوصول إىل األغذية املغذية، مع ز�دة أعباء العمل وخماطر العنف القائم على نوع اجلنس. 
من تعرضهم للمخاطر  تدابري للحدّ  اختاذبني النساء والفتيات والرجال والفتيان، و  اضعفً من الضروري حتديد الفئات األكثر 

صوهلم إىل املوارد اإلنتاجية والدعم واخلدمات املالية والتكنولوجيات واألسواق واملؤسسات احمللية. وعالوة على حوز�دة 
ذلك، من األمهية مبكان أن تشارك التدخالت بشكل هادف وأن تضمن مشاركة الفئات الضعيفة واملهمشة، مثل النساء 

 الشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقات، يف مجيع عمليات التنفيذ حىت يتم مساع أصواهتم واحتياجاهتم.والشباب و 

 
 والتغذية األغذية وتوافر والغذائية الزراعية نظمالعلى  19-كوفيدالناشئ عن   التهديد -ااثنيً 

 عليها احلصول على والقدرة
 
 يُعّرض ال حنو على للجميع، والتغذية الغذائي األمن يوفر نظام أنه على املستدام الزراعي الغذائي النظام فيُعرّ  -5

وضمان التغذية لألجيال املقبلة.  الغذائي األمن من حالة إبنشاء الكفيلة والبيئية واالجتماعية االقتصادية األسس للخطر
 واملتعدد ةحاملصل أصحاب املتعدد احلوار يشكل أن جيب احلالية، األزمة ظل يفوالغذائية يتواصل  الزراعية نظمال لحتوّ  ولكي

. املؤسسية واحلدود الشعب بني واحلدود التخصصات بني احلدود يتجاوز وتصميمها السياسات عمليات من جزًءا القطاعات
 وجود وكان. قلق مصدر يشكل يزال ال توافرها ولكن الغذاء، على احلصول قدرة على أكرب أتثري للجائحة كان  اآلن، وحىت

 وابإلضافة. العاملي املستوى على جائحة أثناء الغذاء توافر يزال، وال يضمن، األساسية األغذية معظم من كافية  خمزو�ت
 2020وأوائل منتصف عام  2019بعض البلدان األفريقية حمصول حبوب أعلى من املتوسط يف �اية عام  قتحقّ  ذلك، إىل

 .(شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، على سبيل املثال)
 
ق املدخالت واملخرجات مجيع األنشطة اليت تتيح تدفّ والغذائي الزراعية  اإلنتاجاخلدمات اللوجستية يف قطاع  وتشمل -6

سم فعالية املخزون. وتتّ  الزراعية، واخلدمات املرتبطة ابلزراعة، من قبيل النقل والتخزين يف املستودعات والتوريد والتعبئة وإدارة
ب االختالالت ، ال سّيما خالل األزمات. وميكن أن تتسبّ اإلنتاج الزراعي والغذائياخلدمات اللوجستية أبمهية حامسة لقطاع 

. آباثر سلبية على جودة األغذية، ونضارهتا، وسالمتها، كما قد تعيق الوصول إىل األسواق والقدرة على حتّمل التكاليف
 اإلمدادات سالسل يف الضعف نقاط عن كشفت  قد البلدان وعرب احمللية األسواق على األغذية توزيع يف حد�تالت أن غري

                                                      
 ؛  http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8561enو ؛  http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8824ENانظر  9
   ts/card/en/c/ca9531enhttp://www.fao.org/documenو ؛ http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8843enو

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8824EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8561en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8843en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9531en
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من  سيما ال األزمات، عن النامجة االضطراابت وجه يف والتغذية الغذائي واألمن الغذائية النظم هشاشة وأظهرت الغذائية،
 .اضعفً األكثر  السكانية الفئات احتياجات تلبية أجل

 
الزراعية يف أفريقيا. الغذائية و نظم العلى  19-لكوفيدالبداية، كان هناك قلق واسع النطاق بشأن التأثري احملتمل  ويف -7

 العاملية الفاعلة اجلهات خذهاومع مرور الوقت، يتم حّل هذه القضا� من خالل اإلجراءات والقرارات السياسية اليت تتّ 
يف عملية إعالم واستقرار  ارائدً  ادورً الزراعية. وقد لعبت منظمة األغذية والزراعة الغذائية و نظم اليف  ةواحملليّ  والقطرية واإلقليمية

تدابري السياسة من خالل تنفيذ جمموعة من األدوات يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك من خالل اإلحاطات بشأن السياسات 
 لوتوفري إشارات األسواق اليت تقلّ  املشاكل حلّ  كيفية  لتقييم والتحليالت البيا�ت وإدارة ة،الختاذ القرارات املستندة إىل األدلّ 

 فرتات خالل أساسية خدمات والزراعةمن عدم اليقني، وعقد اجتماعات رفيعة املستوى لضمان أن تعترب البلدان األغذية 
  أتثري من التخفيف بشأن العاملية رةالتجا ومنظمة العاملية ةالصحّ  منظمة مع مشرتكة بيا�ت ونشر التام، اإلغالق
جائحة  حول واضح تقين خطاب على احلفاظ يف اإلجراءات هذه وساعدت. وأسواقهاعلى جتارة األغذية  19-كوفيد
 .ةعلى الزراعة واألمن الغذائي، ابالستناد إىل األدلّ  اوأتثريه 19-كوفيد

 
تسجيل ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية يف البداية يف العديد من بلدان اإلقليم حيث زاد املستهلكون من  ومت -8

اجلائحة إىل تفاقم الز�دات يف األسعار، وأظهر حتليل اجتاهات أسعار  توأدّ . اإلغالق لتدابري استجابة الغذائيةمشرت�هتم 
ز�دات يف أسعار املواد الغذائية األساسية يف  لتر عنها البيا�ت، قد سجّ تتوف ابلدً  24من بني  20املواد الغذائية أن 

 أسعار ارتفعت ،2020ويف يونيو/حزيران   10).19-(قبل أزمة كوفيد 2020مقارنة بشهر فرباير/شباط  2020يونيو/حزيران 
بنن، وبوركينا فاسو،  يف بلدان مثل 2020مقارنة بشهر فرباير/شباط  ئةايف امل 40بنسبة تصل إىل  ةاحملليّ  األسواق يف احلبوب

 أعلى ُسّجل ،2020. ويف الفرتة ما بني فرباير/شباط ويونيو/حزيران وتوغو، والسنغال، وغا�، وكابو فريدي، ومايل، والنيجر
كما ارتفعت   يف توغو). ائةيف امل 34إىل  وصوًال يف مايل) والذرة الرفيعة ( ائةيف امل 38إىل  وصوًال ( الدخن أسعار يف ارتفاع

يف كابو فريدي وغا� وسرياليون؛  للكسافا ائةيف امل 62: ارتفعت بنسبة ةأسعار اجلذور والدر�ت يف بعض األسواق احملليّ 
ويف موزمبيق، ارتفعت أسعار األرز بنسبة  يف توغو. الكسافا لدقيق ائةيف امل 48لليام يف غا�؛ وبنسبة  ائةيف امل 84وبنسبة 

(الدقيق)  الكسافا –خالل نفس الفرتة، بينما يف أنغوال، ارتفعت أسعار املواد الغذائية األساسية  ائةيف امل 62تصل إىل 
ان، خالل الفرتة نفسها. ويف جنوب السود ائةيف امل 12و 8ما بني  –والذرة (الطحني) والنخيل وزيت فول الصو� واألرز 

بني فرباير/شباط ويونيو/حزيران يف العاصمة جواب، حيث بدأت  ائةيف امل 67و 56ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والذرة بنسبة 
حكومة أوغندا، املصدر الرئيسي للحبوب يف البالد، يف تنفيذ عمليات الفحص على احلدود يف إطار إجراءات احتواء 

ارة السلع األساسية. وابملثل، ارتفعت أسعار السلع األساسية املهمة األخرى، مبا جت قاتتدفّ  أضعف مما ،19-انتشار كوفيد
خالل نفس الفرتة. ويف الصومال، ارتفعت أسعار الذرة والذرة  ائةيف امل 96و 78يف ذلك الفول السوداين والكسافا، بنسبة 

على التوايل، بسبب  ائةيف امل 50و 64بني مارس/آذار ومايو/أ�ر يف العاصمة مقديشو بنسبة  احمليً  جةالرفيعة احلمراء املنتَ 
املستورد بنسبة تصل  وتعطيل التدفقات التجارية من مناطق إنتاج احلبوب. وابملثل، ارتفعت أسعار األرزّ  اهللع بدافع الشراء
 التجارة واضطراب ،اهللع بدافع والشراءار يف السوق الدولية، يف مجيع أحناء البالد، بسبب ارتفاع األسع ائةيف امل 33إىل 

 .الداخلية
 

                                                      
 .2020منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل، نشرة األمن الغذائي ألفريقيا،  10
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 ومنتجات والبيض واللحوم واخلضروات الفواكه مثل املغذية لألغذية الغذائية املواد أسعار يف ز�دات تسجيل مت كما -9
من  ابلدً  19 لكخط أساس، سجّ   2020. وابستخدام بيا�ت األسعار لشهر فرباير/شباط 19-كوفيد  تفشي بعد األلبان،
 ،2020مقارنة بشهر فرباير/شباط  2020متاحة البيا�ت فيها ز�دة يف أسعار البصل يف أغسطس/آب  ابلدً  30أصل 
يف نفس الفرتة. والبلدان  واملوز الدجاج وحلوم اخلس أسعار يف ز�دات متاحة بيا�ت لديها اليت البلدان نصف لتوسجّ 

 اليت شهدت أكرب ز�دة يف األسعار هي زامبيا (البصل والربتقال) وموزمبيق (اخلس) وجيبويت (حلم الدجاج).
 

حتليل االجتاهات احلديثة يف أسعار األغذية األساسية واألغذية املغذية ال تزال أعلى من مستو�هتا قبل  أن ومع -10
 أعقب الذي األسعار ابرتفاع مقارنة البلدان من العديد يف اخنفضت أو تعام، إال أ�ا تظهر أن أسعار األغذية قد استقرّ 

غندا، كان سعر الذرة يف يونيو/حزيران يف العاصمة كمباال أقل بنحو . وعلى سبيل املثال، يف أو 19-لكوفيد األول التفشي
ملنتجات إىل األغذية املغذية، فإن هذا هو احلال ابلنسبة إىل ابلغها يف أبريل/نيسان. وابلنسبة من الذروة اليت  ائةيف امل 40

بسبب  اأيضً فقط عن رفع بعض اإلجراءات التقييدية، ولكن  ا�جتً احليوانية والفواكه. ومع ذلك، مل يكن اخنفاض األسعار 
اخنفاض الطلب الناجم عن الركود االقتصادي واالخنفاض الكبري يف القوة الشرائية. وابإلضافة إىل ذلك، يف حني أن اخنفاض 

ابملنتجني، وخاصة  اارً ضاألسعار مفيد للفقراء يف املناطق احلضرية، الذين هم مشرتون صافون لألغذية، فإنه ميكن أن يكون 
 البائعني الصافني. 

 
 سفن على الضوابط تشديد مثل أخرى، وتدابري الصادرات على يةتقييد سياسات تنفيذ البلدان بعض ابشرت وقد -11

على اإلنتاج الزراعي والتجارة. غري أن البيا�ت احلديثة أظهرت أنه يف  روأثّ  للخطر الشحن أنشطة عّرض مما الشحن،
املواد على الصادرات أقل مما كانت عليه أثناء أزمة أسعار  اقيودً فرضت البلدان يف مجيع أحناء العامل  ،2020أغسطس/آب 

 من العديد فرض عندما ،2008-2007وابلتايل، على عكس ما حدث يف فرتة  2008.11-2007العاملية يف فرتة  الغذائية
خالل هذه اجلائحة، وكانت  ،على الصادرات، مل تكن القيود على التصدير واسعة النطاق اقيودً الرئيسية  رةاملصدّ  البلدان

 قصرية العمر بشكل عام. 
 

احملتمل أال يؤدي االنكماش االقتصادي احلاد إىل تقويض قدرات البلدان على الوصول إىل املنتجات الغذائية  ومن -12
من الطلب على صادرات أفريقيا  اأيضً  لسيقلّ  بل فحسب،) الصرف أسعار اخنفاض مع كلفة  األكثر(بسبب الواردات 

للدخل القومي. وتبلغ قيمة الصادرات  امهمً  امصدرً  عدّ  تُ جنوب الصحراء الكربى (املنتجات الزراعية والسلع اخلام) اليت
مليار  80) بينما تبلغ قيمة الواردات حوايل 2017-2015فرتة المليار دوالر أمريكي (متوسط  61الزراعية ألفريقيا حوايل 

وتزيد هيمنة املنتجات الزراعية يف تكوين الصادرات واملنتجات الغذائية يف الواردات من  12دوالر أمريكي للفرتة نفسها.
  19.13-وكوفيد 2008-2007فرتة اليف املواد الغذائية تعرض املنتجني واملستهلكني لتأثريات الصدمات العاملية مثل أزمة 

 االقتصادية األنشطة يف هائل تباطؤ إىل راتالصاد على الطلب وتقلص النفط أسعار اخنفاض أدى ذلك،وابإلضافة إىل 
 اآلاثر وستكون. ونيجري� وليبيا واجلزائر وتشاد أنغوالللنفط مثل  رةاملصدّ  البلدان يف ةاحملليّ  العمالت قيمة يف واخنفاض

 البلدان، هذه بعضإىل  وابلنسبة. أخرى بلدان بني من ،ومصر الكونغو مجهوريةاآلخرين مثل  ريناملصدّ  على كبرية  السلبية

                                                      
11https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/FoodExportRestrictionsTracker  
 .2020ة للدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وثيقة منظمة األغذية والزراعة بشأن التجارة الزراعية معدّ  12
1319.html-covid-of-impact-economic-response/socio-pandemic-19-https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid   

https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/FoodExportRestrictionsTracker
https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-pandemic-response/socio-economic-impact-of-covid-19.html
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يف حالة نيجري�)، ولذا فإن الضعف املايل مرتفع  ائةيف امل 95( التصدير عائدات غالبية النفط عائدات متثل نيجري�، مثل
 للغاية.

 
وأشكال متداخلة من عدم املساواة األخرى  امسبقً اجلائحة ابلفعل على عدم املساواة بني اجلنسني املوجود  رتؤثّ و  -13

(العمر واإلثنية والعرق واإلعاقة) يف مجيع أبعاد األمن الغذائي والتغذية، من خالل تقليل قدرات إنتاج األغذية وتوزيعها، 
 بشكل تاالضطرااب هلذه السلبية العواقب ىوتتجلّ   14واخنفاض القوة الشرائية، وتضاؤل فرص احلصول على األغذية املغذية.

يف أفريقيا، مثل جنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى، والدول اجلزرية الصغرية  ةالساحليّ  غري النامية البلدان يف أكرب
 كمصادر  والسياحة، املالية والتحويالت االسترياد على البلدان هذه وتعتمد. وموريشيوس وسيشيلالنامية، مثل جزر القمر 

 خسائر إىل ةالتجاريّ  والرسوم الضرائب على الشديد االعتماد يؤدي أن ميكن ذلك، على وعالوة. األجنبية للعمالت رئيسية
 يف أفريقيا.  امنوً يف أقل البلدان  19-بكوفيد الصلة ذات اإليرادات يف فادحة

 
 موازنة يف لاملتمثّ  الصعب القرار يواجهون الذين السياسات صانعي على جيب اإلغالق، قيود ختفيف ومع -14

خالل األزمة وما بعدها. وعلى والغذائية نظم الزراعية الحلماية  يةو األول يعطوا أن لسكا�م ةواالقتصاديّ  ةالصحيّ  االحتياجات
وجه اخلصوص، ينبغي إعطاء األولوية ملاليني سبل العيش، ال سيما يف املناطق الريفية، اليت تعتمد على الزراعة، وكذلك 

 15ذية والتغذية للفقراء والسكان الضعفاء.محاية الوصول إىل األغ
 

 على توافر األغذية املغذية وفرص احلصول عليها 19-لكوفيداحملتملة  اآلاثر -ااثلثً 
 

أبكمله، مما يؤثر على قنوات العرض  اعي والغذائيالزر  اإلنتاجعلى نظام  19-كوفيداالضطراابت النامجة عن   رتؤثّ  -15
من اإلمداد  اانطالقً ، اعي والغذائيالزر  اإلنتاجنظام  �تمكوّ  مجيع على التأثريات وتؤثر. خمتلفة ةوالطلب يف نقاط زمنيّ 

 روقد أثّ  16إىل الطلب الوسيط والطلب النهائي. وصوًال ابلتجهيز والتجارة والنظم اللوجستية الوطنية والدولية،  امرورً األويل 
الريف املعزولون، والذين  انواملدخالت الوسيطة لإلنتاج. وسيعاين سكّ  لاملا ورأس العمالة مثل األسواق، عوامل على الوابء

وأولئك احملصورون  –يف التجارة عرب احلدود  ارئيسيً  ادورً اللوايت يلعنب  –ال حيصلون على املياه أو الصرف الصحي، والنساء 
 .يف خميمات الالجئني، من بني آخرين، من أسوأ آاثر اجلائحة

 
بشكل كبري يف أفريقيا جنوب  ،19-التغذية، بسبب كوفيد وسوءن يزداد انتشار انعدام األمن الغذائي املتوقع أ ومن -16

 توسيع ميكن ال برامجالصحراء الكربى، ال سيما يف البلدان اليت توجد فيها برامج محاية صحية واجتماعية ضعيفة، أو 
مليون شخص يف أفريقيا جنوب  829. وإن النظم الغذائية الصحية ليست يف متناول حوايل السكان احتياجات لتلبية نطاقها

                                                      
على األمن الغذائي والتغذية من قبل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين  19-وثيقة إصدار مؤقت حول أتثري كوفيد .2020جلنة األمن الغذائي العاملي.  14

-. اآلاثر اجلنسانية لكوفيد2020. ابألمن الغذائي والتغذية. روما، فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي؛ منظمة األغذية والزراعة
  https://doi.org/10.4060/ca9198enواالستجاابت السياسية العادلة يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. روما.  19

15 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf   
16/http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en  

https://doi.org/10.4060/ca9198en
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en/
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إىل  19-وستؤدي املستو�ت املرتفعة للبطالة وفقدان سبل العيش وارتفاع مستو�ت الفقر بسبب كوفيد 17الصحراء الكربى،
 وميكن. 2020األشخاص يف القارة خالل عام  كلفة بعيدة عن متناول عدد أكرب مننظم الغذائية الصحية امليسورة الجعل ال

مليون شخص مت تصنيفهم على أ�م يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد يف أفريقيا جنوب  66أن يتضاعف ما يقارب 
كان   ،2019من عام  ااعتبارً إىل ذلك،  وابإلضافة 19.18-بسبب أتثريات كوفيد 2020الصحراء الكربى حبلول �اية عام 

ويبلغ عدد األطفال دون سن اخلامسة املصنفني على أ�م  م،التقزّ طفل دون سن اخلامسة يعانون من  ماليني 52.4هناك 
 20 .19-كوفيدبسب أتثري   اأيضً وميكن أن تزداد هذه األرقام بسرعة  19طفل. ماليني 10.6يعانون من اهلزال 

 
النتائج املستمدة من بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي والتقييمات االجتماعية واالقتصادية اليت يقودها البنك  وتشري -17

 واسع كان  اجلائحة انتشار أتثري أن إىل ،19-لكوفيد Wagenigenالدويل، وكذلك التقييم السريع الذي أجرته جامعة 
سيضرب  19-كوفيد  أن إىل التقييمات هذه وتشري. العيش وسبل األرواح يف كبرية  خسارات يف بتسبّ  مما ،وكثيف النطاق

 وإثيوبيا) ائةيف امل 5.8-( االستوائية غينيا مثل بلدان يف احمللي الناتج إلمجايل سلبية عاتتوقّ  مع ة،بشدّ  األفريقيةاالقتصادات 
 21،22،23). ائةيف امل 1.2-( وأنغوال) ائةيف امل 1.6-( ونيجري�) ائةيف امل 5-( وزمبابوي) ائةيف امل 5.6-(
 

دون التدخالت املستمرة ميكن أن من غري معروفني، ولكن  تهوشدّ  19-لكوفيديزال نطاق التأثري االقتصادي  وال -18
إىل مناذج السيناريوهات، إىل أن  ااستنادً التقييمات األولية،  وتشرييكون هلذه االجتاهات آاثر مدمرة على عدد اجلياع. 

مليون شخص إىل إمجايل عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية على  132و 83اجلائحة ميكن أن تضيف ما بني 
24 على سيناريو النمو االقتصادي. ااعتمادً  ،2020مستوى العامل يف عام 

F 
 

بشكل أساسي  ارمسيً الفئات الضعيفة، اليت تعيش يف الغالب يف املناطق الريفية حيث يكون العمل غري  وأتثرت -19
(مثل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية، ومريب املاشية، والصيادين احلرفيني، واألشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على 

 األطفال، لعمالة املعرضني األطفال أو ،االقتصاد غري الرمسي، والنساء، والشباب، واألطفال املنخرطني يف عمالة األطفال
 ونقاط الدخل يف احلالية التفاواتت على الضوء اجلائحة سلطت وقد. 19-بكوفيد تناسبم غري بشكل)، واملهاجرين

                                                      
. حالة األمن 2020منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، واليونيسيف، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية.  17

. حتويل النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية ميسورة الكلفة. روما، منظمة األغذية والزراعة. 2020الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
https://doi.org/10.4060/ca9692en  

 على األمن الغذائي والتغذية. 19-إحاطة عن سياسات األمم املتحدة: أتثري كوفيد 18
. حالة األمن 2020ة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، واليونيسيف، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية. منظم 19

 . حتويل النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية ميسورة الكلفة. روما، منظمة األغذية والزراعة.2020الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
https://doi.org/10.4060/ca9692en 

 على األمن الغذائي والتغذية. 19-إحاطة عن سياسات األمم املتحدة: أتثري كوفيد 20
2119.html-covid-of-impact-economic-response/socio-pandemic-19-https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid   
22https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog?sort_by=rank&sort_order=desc&sk=covid   
23-Value-innovatioSAn/Our-development-for-Institutes/centre-Results/Research-https://www.wur.nl/en/Research 
lassessments.htm-rapid-systems-food-on-19-COVID-of-effects-Transformation/The-Sector-ions/GuidingProposit  

. حالة األمن الغذائي 2020منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، واليونيسيف، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية. 24
 . حتويل النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية ميسورة الكلفة. روما، منظمة األغذية والزراعة.2020والتغذية يف العامل لعام 

https://doi.org/10.4060/ca9692en
https://doi.org/10.4060/ca9692en
https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-pandemic-response/socio-economic-impact-of-covid-19.html
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog?sort_by=rank&sort_order=desc&sk=covid
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/centre-for-development-innovatioSAn/Our-Value-Propositions/Guiding-Sector-Transformation/The-effects-of-COVID-19-on-food-systems-rapid-assessments.html
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/centre-for-development-innovatioSAn/Our-Value-Propositions/Guiding-Sector-Transformation/The-effects-of-COVID-19-on-food-systems-rapid-assessments.html
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 يتعلق ما يف املناسبة، غري االستحقاقات ومستو�ت التغطية حيث من سيما ال االجتماعية، احلماية آليات يف الضعف
 الرمسي، غري االقتصاد يف األفريقية العاملة القوى من كبرية  لقطاعات الدخل وفقدان البطالة آاثر من التخفيف يف ابملساعدة

يتم استبعاد فقراء الريف إىل حد كبري من إجراءات  لفعل،واب 25والنساء على وجه اخلصوص. الريف يف الفقراء سيما وال
 برامج إىل الوصول يف كبرية  عقبات يواجهون وهم املنخفضة، والتغطية الرمسي غري الطابع ارتفاع بسبب االجتماعي التأمني

  26.األساسية الصحية الرعاية وخدمات االجتماعية املساعدة
 

على الطلب على األغذية والزراعة من خالل التأثريات املباشرة، على سبيل املثال، على  19-كوفيدأتثريات   وتنتقل  -20
قطاع الزراعة، اليت تؤدي إىل اخنفاض اإلمدادات الغذائية وتقليل الطلب على اخلدمات يف قطاعي السياحة والضيافة، مما 

 على للسيطرة وضعها مت اليت التدابري تية. وأدّ يؤدي إىل فقدان فرص العمل مع تداعيات مهمة على األمن الغذائي والتغذ
 بطرق ال حصر هلا. األفريقية الغذائية اإلمدادات سالسل تعطيل إىل آاثرها، من التخفيف أو اجلائحة، انتشار

 
وأعاقت عمليات اإلغالق والقيود األخرى املفروضة على تنقالت األشخاص داخل احلدود وعربها وصول املزارعني  -21
ت من توافر املدخالت للقطاعات غري الفاقد من األغذية. كما حدّ  أدت إىل ازد�دأسواق املدخالت واملخرجات، و إىل 

عمليات التصنيع الزراعي والعمليات اللوجستية، مثل التخزين والتوزيع.  أعاقتالزراعية من سالسل اإلمدادات الغذائية، و 
يف أتخري كبري يف نقل البضائع عرب البلدان، مبا يف ذلك السلع الزراعية.  وحىت مع فتح احلدود، تسببت التحد�ت اللوجستية

، وال سيما يف قطاع السياحة والضيافة واخلدمات الغذائية وصناعات التموين، إىل تعطيل ى إغالق املؤسسات التجاريةوأدّ 
ة على ذلك، أعاقت االضطراابت سالسل اإلمدادات الغذائية الرئيسية، وأدى إىل فقدان عدد هائل من الوظائف. وعالو 

 ال لسالسل اإلمدادات الغذائية الرئيسية. يف اخلدمات اللوجستية األداء الفعّ 
 

قيود احلجر الصحي إىل  تأدّ  كما.  والشركات املكاتب وأُغلقت االجتماعية، التجمعات على قيود وفُرضت -22
اخنفاض الوصول إىل اخلدمات االستشارية والدعم، مثل اإلرشاد واخلدمات البيطرية، ومكافحة اآلفات، ونظم الضوابط 

 التغذية برامج إىل الوصول من األطفال من املاليني عشرات نمتكّ  عدم إىل املدارس إغالق ىوأدّ . األغذية وسالمة الصحية
مليون طفل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مل يتمكنوا من احلصول  50بر�مج األغذية العاملي أن حوايل  رويقدّ . املدرسية

كما يزيد إغالق املدارس من خماطر الوقوع يف عمالة األطفال، ومن العبء الواقع على املرأة عرب   27على وجبات مدرسية.
  واإلجنابية واجملتمعية. اإلنتاجية اجملاالت يف دةأدوراها املتعدّ 

 
 19-لكوفيدلتعزيز األمن الغذائي والتغذية يف االستجابة  التدخالت -ارابعً 

 
ة بطيًئا وغري أكيد ألّن األزمة ما زالت مستمرة. ومع أّن الصحّ  19-كوفيداملرّجح أن يكون التعايف من هذه   ومن -23

إجراءات حامسة للتخفيف من أتثريات اجلائحة على سالسل اإلمدادات تتصّدر قائمة األولو�ت، يتعّني على البلدان اّختاذ 

                                                      
   http://www.fao.org/3/ca8560en/CA8560EN.pdf. 2020على العمال غري الرمسيني. روما، منظمة األغذية والزراعة،  19-أتثري كوفيد 25
 .2020يف املناطق الريفية. روما، منظمة األغذية والزراعة،  19-احلماية االجتماعية واالستجابة لكوفيد 26

http://www.fao.org/3/ca8561en/CA8561EN.pdf  
27 map/index.html-feeding-https://cdn.wfp.org/2020/school   

http://www.fao.org/3/ca8560en/CA8560EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8561en/CA8561EN.pdf
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html
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الغذائية واألرواح وسبل العيش، ال سيما يف املناطق الريفية، حيث تعيش أشّد الفئات السكانية ضعًفا وتعتمد على الزراعة 
 بشكل وذلك ذها،وتنفي االقتصادي للتحفيز حزم تصميم خالل من أفريقية حكومات ةلكسب عيشها. واستجابت عدّ 

 احلفاظ ما، حد وإىل التجارية، األعمال على املباشر السليب التأثري من واحلد االقتصادية، األنشطة على للحفاظ أساسي
 .ومشوليتها الزراعية الغذائية اإلمدادات وسالسل األسواق عمل على

 
يف إنتاج األغذية ومعاجلتها وتوزيعها عرب البلدان  19-كوفيدجائحة  ها توقد أبرزت االضطراابت احلالية اليت سبب -24

من وعلى املستوى اإلقليمي، احلاجة إىل عالقات بناءة أكثر بني السياسات العامة والقطاع اخلاص والبحوث والتعليم. و 
على تعزيز  ايضً الضروري أثناء معاجلة الصعوابت الوشيكة يف النظام الغذائي النامجة عن األزمة احلالية، مواصلة الرتكيز أ

الرتكيز اجلماعي إلجياد حلول طويلة األجل يف اإلقليم. وتشمل هذه احللول البيا�ت واالبتكارات التكنولوجية اليت تكافح 
القضا� املستمرة مثل تغري املناخ، وتوظيف الشباب، مع ضمان الوصول إىل األغذية امليسورة التكلفة واملغذية من أجل تعزيز 

 غذائية على الصمود.قدرة النظم ال
 

 برامج التحفيز يف البلدان األفريقية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة واألكثر عرضة للخطر من وجيب أن تلّيب  -25
خالل توسيع وحتسني املساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ وكذلك تعزيز التدخالت التغذوية. وهذا أمر ابلغ األمهية 

حالة الفقراء والضعفاء الصحية مرتبطة بشكل مباشر إبمكانية حصوهلم على األغذية املغذية.  لنجاح االستجاابت، ألن
ت األسر الفقرية والضعيفة أكثر من غريها بفقدان فرص الدخل، ويكافح العاملون يف االقتصاد غري الرمسي، مبا يف وتضرر 

املتوسطة احلجم لوفري الغذاء ألسرهم. وجيب أن يكون ذلك املهاجرون والتجار وأصحاب املشاريع متناهية الصغر والصغرية و 
ة على حتمل تكاليفها من األهداف الرئيسية لتعزيز النظم الغذائية الصحية والتغذية. ر ضمان توافر األغذية املغذية والقد

 . 19-شي كوفيدوجيب إيالء اهتمام خاص للبلدان غري الساحلية اليت سجلت أكرب ز�دة يف أسعار املواد الغذائية منذ تف
 

وجيب توسيع برامج احلماية االجتماعية وتكييفها ملعاجلة االستجاابت الطارئة والعاجلة، ومحاية األمن الغذائي  -26
وسبل العيش أثناء اجلائحة، ومعاجلة إنعاش وإعادة بناء سبل عيش األشخاص املعرضني للخطر. ويُعد توسيع و/أو تكييف 

احلالية، مبا يف ذلك التحويالت النقدية والتحويالت الغذائية العينية والوصول إىل التأمني الصحي برامج احلماية االجتماعية 
 19-والضما�ت املتعلقة ابلتوظيف، من األدوات األساسية لدعم األسر يف التعامل مع اآلاثر قصرية األجل ألزمة كوفيد

وميكن أن جتمع نظم يف القدرة على الصمود على املدى الطويل.  اعلى الدخل واالستهالك، ويف نفس الوقت املسامهة أيضً 
احلماية االجتماعية بني عدد من هذه الربامج لضمان االستجابة للصدمات يف مواجهة األحداث املختلفة اليت ميكن التنبؤ 

 هبا وتلك اليت ال ميكن التنبؤ هبا.
 

اسرتاتيجيات اإلغاثة والتعايف من اجلائحة على املستويني العاملي لكل من  اأساسيً  اوتُعترب احلماية االجتماعية عنصرً  -27
ا ال وهناك حاجة إىل نظم أكثر قوة واستجابة للصدمات لضمان القدرة على الصمود، وجيب أن تكون جزءً  28واإلقليمي.

                                                      
على املستوى العاملي من خالل موجز السياسات اخلاص مت تسليط الضوء على احلماية االجتماعية على أ�ا اسرتاتيجية استجابة وانتعاش حامسة  28

، وهي 19-على األمن الغذائي والتغذية، وبر�مج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة واإلنعاش لكوفيد 19-ابألمني العام لألمم املتحدة بشأن أتثري كوفيد
 .الصادرين عن االجتماع االفرتاضي املشرتك للوزراء األفارقة 19-لكوفيدن رئيسي يف اإلعالن الوزاري املشرتك لالحتاد األفريقي وخطة العمل مكوّ 
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اجلة اآلاثر املباشرة ، استخدمت احلكومات احلماية االجتماعية على نطاق واسع ملعيتجزأ من التحول الريفي. ويف أفريقيا
لت من استجاابت احلماية االجتماعية، وشكّ  ائةيف امل 84لت برامج املساعدة االجتماعية حوايل ، حيث شكّ 19-لكوفيد

وعندما تعمل األسواق، توفر هذه الطريقة الدخل، مما يسمح لألسر  29التحويالت النقدية اجلزء األكرب من هذه التدابري.
ما تكون الغذاء. وُتظهر األدلة بشأن  ا، اليت غالبً االحتياجاهتا األكثر إحلاحً  اابملرونة يف حتديد أولو�ت اإلنفاق وفقً 

األغذية، وجتنب بيع األصول اإلنتاجية، التحويالت النقدية عرب أفريقيا أ�ا تساعد األسر الضعيفة على ز�دة وتنويع استهالك 
وأ�ا تستخدم يف جمموعة من االستثمارات اإلنتاجية. وميكن أن تؤثر استجاابت احلماية االجتماعية املصممة بنهج يراعي 

ت التغذية بشكل إجيايب على األمن الغذائي وظروف التغذية. ومن األمهية مبكان أن تضمن هذه الربامج مشل النساء والفتيا
 يف املناطق الريفية يف استهداف وتصميم وتنفيذ تدخالت احلماية االجتماعية.

   
يف السماح للسلع واخلدمات ابالنتقال عرب احلدود من مناطق فيها فائض إىل  ارئيسيً  ادورً أن تلعب التجارة  ميكن -28

مناطق تعاين من العجز، وابلتايل التخفيف من النقص احلاد وانعدام األمن الغذائي. يؤدي اخنفاض التجارة إىل اخنفاض يف 
 منسقة جهود بذل ويلزم. العملة قيمة ابخنفاض يسبب نقص إىل يؤدي مما رة،املصدّ  البلدان إىل األجنبية العمالت قتدفّ 

 لوتشكّ . فيها النقص وجتنب األغذية أسواق عمل على واحلفاظ املفتوحة، واإلقليمية العاملية التجارة قنوات على للحفاظ
التحد�ت يف املوانئ واللوجستيات الداخلية وكذلك اخنفاض قيمة العمالت احمللية حتد�ت كبرية للبلدان املعتمدة على 

 .االسترياد
 

االتفاق املؤّسس ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية وسيلًة رئيسيًة ألفريقيا لتعزيز جتارة املنتجات الزراعية يف يوّفر و  -29
ويوفر هذا االتفاق إطارًا ملعاجلة احلواجز التنظيمية وضمان  ما بني األقاليم وداخلها، وحتفيز التنمية يف العديد من القطاعات.

فرصة إلعادة التفكري يف االجتاه  19-ويوفر أتجيل تنفيذ هذا االتفاق نتيجة لكوفيد عدم عرقلتها للتدفقات التجارية بال داع.
 لالجتاهات اجلديدة والناشئة عن اجلائحة.  ااحلواجز التنظيمية اليت تعيق التجارة نظرً  ااملستقبلي لالتفاق، وأيضً 

 
 الشركات وخاصة والشركات، للقطاعات الفنية، واملساعدة املالية املوارد ذلك يف مبا ه،املوجّ  الدعم تقدمي وجيب -30

 من ،19-اليت عانت أكثر من غريها من التباطؤ االقتصادي الناجم عن كوفيد احلجم واملتوسطة والصغرية الصغر املتناهية
 غري والتجارة الضيافة مثل القطاعات، وأتثرت. األسر دخل يف االستقرار وحتقيق الوظائف فقدان بجتنّ  يف املساعدة أجل

 على أكرب خماطر مع اجلائحة، آباثر متناسب غري بشكل والشباب النساء من الغالب يف العاملة القوة تتكون حيث الرمسية،
 .عيشهم وسبل وظائفهم

 
املهم حتقيق االستقرار يف إنتاج األغذية وإمداداهتا، وتعزيز منظمات املنتجني، والربط بني املزارعني واألسواق  ومن -31

من خالل القنوات التقليدية والطارئة، لدعم إنتاج املزارعني أصحاب احليازات الصغرية لألغذية وبيع منتجاهتم الزراعية. ومن 
                                                      

 27على األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا، اإلعالن الوزاري املشرتك وخطة العمل،  19-املالية بشأن أتثري كوفيداملسؤولني عن الزراعة والتجارة و 
 .2020يوليو/متوز، 

). 2020يوليو/متوز  10( 12للتدابري القطرية "ورقة حية" اإلصدار  ي: مراجعة يف الوقت الفعل19-لكوفيد ظائفاستجاابت احلماية االجتماعية والو  29
Ugo Gentilini (البنك الدويل) وMohamed Almenfi (البنك الدويل) وPamela Dale (يونيسف) وAna Veronica Lopez  (البنك الدويل)

and-Protection-http://documents1.worldbank.org/curated/en/454671594649637530/pdf/Social-(البنك الدويل). Usama Zafarو
Measures.pdf-Country-of-Review-Time-Real-A-19-COVID-to-Responses-Jobs 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/454671594649637530/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/454671594649637530/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/454671594649637530/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures.pdf
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لة للتكّيف يف أسواق األغذية واألسواق الريفية لتمكينها من فتح أبواهبا بصورة مستمرة، املهم اإلبقاء على تدابري مرنة وقاب
وإجياد توازن يف الوقت نفسه بني هذه احلقيقة امللزمة والشواغل الصحية العامة يف ما يتعلق بربوتوكوالت التباعد االجتماعي 

مهية لكي يتمكنوا من العمل يف املزارع ومعامل التجهيز وغريها ابلغ األ اأمرً تسهيل حركة العمال املهاجرين  ويعدّ . والنظافة
   من القطاعات يف سالسل اإلمدادات الغذائية لتجنب نقص العمالة الزراعية.

 
الضوء على أمهية تعزيز  19-لكوفيد والتغذية الغذائي األمن أبعاد ملعاجلة احلكومية السياسات إجراءات وسلّطت -32

االستجاابت الشاملة واملتكاملة واملنسقة، مبا يف ذلك النهج متعددة القطاعات والعمليات مبشاركة أصحاب املصلحة 
 املشاركة مناهج تُعد املعىن، وهبذا. ومنظماهتن كالنساء  ،اوهتميشً  اضعفً املتعددين، مع التأكد من مشل الفئات األكثر 

 أحد اجملتمعية املشاركة(متثل  متكينهم تعزيز إىل ابإلضافة واملهمشة الفقرية الفئات صمود لتسهيل أساسية ةاجملتمعي والتمكني
 األمم خطة يف عليه املنصوص النحو على اإلنسانية االستجابة تدخالت مجيع يف دجمها جيب اليت اخلمسة التوجيهية املبادئ
 ).19-كوفيد  جلائحة اإلنسانية لالستجابة العاملية املتحدة
 

ضّم الوزارات املختصة تعلى حمور مركزي للتخطيط االسرتاتيجي و  تنطوي اليتتعددة القطاعات املالنهج  وكانت -33
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين والشركاء يف التنمية مهمة للحفاظ على تركيز واضح على عملية صنع القرار ابالستناد إىل 

البيا�ت واملعلومات ألغراض التحليل والرصد وتقييم التأثريات االجتماعية واالقتصادية لالسرتشاد وينبغي تعزيز نظم األدلة. 
 .األشخاص خمتلف على اآلاثر ورصد رهبا يف عملية صنع القرا

  
نطاقًا، مع يف مرحلة التعايف على املدى املتوسط، ينبغي للبلدان أن ترّكز على مواجهة التحد�ت اإلمنائية األوسع و  -34

الرتكيز على التأثريات املرتتّبة على النمّو وانعدام املساواة ضمن البلدان نتيجة الركود االقتصادي الذي تسّببت به جائحة 
 حاسم األمهية الستحداث األعمال التجارية وفرص . وميّثل توفري الدعم للقطاع اخلاص النابض ابحلياة عامًال 19-كوفيد

خاصة ابلنسبة للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية  ،مسار شامل ومستدام للتعايف من هذه اجلائحةالعمل اجلّيدة إلجياد 
 واألدوات سياسية بيئة إنشاء يتماشى أن جيب ذلك، إىل وابإلضافة. 19-كوفيدمن جائحة   اتضررً واملتوسطة احلجم األكثر 

 احلماية وبرامج التحتية البيئة يف االستثمارات ذلك يف مبا للفقر، اهليكلية واألسباب اهليكلية املساواة عدم ملعاجلة الالزمة
 على القائمة املستدامة املمارسات يف االستثمارات مع الصحية، والرعاية التعليم مثل العامة اخلدمات وكذلك االجتماعية

 .الطبيعة
 

الفرص اهلائلة املتاحة لتعزيز االبتكارات ضمن جدول األعمال اخلاص ابلنمو  19-كوفيدبّينت جائحة   كما -35
والتعايف. فقد حافظت التجارة اإللكرتونية وسائر احللول الرقمية إزاء هذه اجلائحة على سالسل القيمة الغذائية يف بعض 

ءة اإلنتاج، وتعزيز التفاعل بني اجلهات البلدان، وذلك من خالل تيسري عمليات البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت، وحتسني كفا
من شأن تعزيز و وينبغي أن تكون هذه احللول الرقمية دعائم رئيسية يف جدول أعمال التعايف.  الفاعلة يف السلسلة الغذائية.

لبىن االستثمارات والنهوض ابلتكنولوجيات الرقمية على مجيع مستو�ت سالسل القيمة الغذائية وسالسل اإلمدادات وبناء ا
يعزز  وأنالتحتية املناسبة والنظم اللوجستية الشاملة واملتكاملة، أن يساعد يف حتقيق االستقرار يف إنتاج املزارع الصغرية 

 املؤسسات قدرات بتطوير خاص اهتمام إيالء وينبغياإلنتاجية املتزايدة للحّد من أتثري اجلائحة على األمن الغذائي والتغذوي. 
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 لالستفادة املبذولة اجلهود تؤدي أال لضمان الرقمية واملهارات مللمساعدة يف سّد الفجوات يف التعلّ  البشري املال ورأس الريفية
 . اضعفً إىل ز�دة عدم املساواة وز�دة هتميش الفقراء والفئات األكثر  19-لكوفيد االستجابة يف الرقمنة من

 
التدابري املتوسطة والطويلة األجل الالزمة لتحقيق استدامة النظم الغذائية والزراعية وبناء قدرهتا على الصمود،  وتشمل -36

تعزيز األسواق احمللية، وتشجيع جتارة املنتجات الزراعية يف ما بني املناطق، ودعم التنمية وتعزيز آليات التمويل واالستثمارات 
القدرة اإلنتاجية لدى املزارعني واملزارعات من خالل تعزيز منظماهتم  لدعم خاصة جهود لبذ وجيبلدعم الزراعة والتجارة. 

وز�دة وصوهلم إىل املوارد اإلنتاجية واملدخالت واخلدمات ملوسم اإلنتاج التايل وخالل االستجاابت الطويلة األجل. ومن 
أكثر استدامة، مثل االستفادة من احلماية االجتماعية  دعم أصحاب احليازات الصغرية يف االنتقال إىل ممارسات اأيضً املهم 

  30.امناخيً لتعزيز الزراعة الذكية 
 

إىل ضغوط مالية هائلة على املوارد العامة، وتتيح هذه األزمة الفرصة إلعادة  19-لكوفيدأّدت االستجابة  لقدو  -37
التفكري يف آليات االستثمار والتمويل يف جمايل الزراعة والتجارة يف أفريقيا. وتقتضي اسرتاتيجية االستجابة عرب السياسة 

طاع اخلاص وتعبئة املوارد اخلارجية من خالل آليات الضريبية واالستثمارات اجلمَع بني تعبئة املوارد احمللية وحشد موارد الق
 متويل مبتكرة.

 
  يف أفريقيا 19-استجابة املنظمة اإلقليمية جلائحة كوفيد – اخامسً 

 
 اختاذ على البلدان ملساعدة بسرعة والعاملية واإلقليمية القطرية املستو�ت على الشركاء مع ابلتعاون املنظمة عملت -38

 واحللول اإلجراءات لتحديد املستوى رفيعة واجتماعات حوارات وعقدت. 19-كوفيد  جلائحة استجابةً  حامسة إجراءات
على  19-كوفيد  أتثري لتقييم البلدان داخل تقييمات ونفذت التوجيهية اخلطوط ووضعت للجائحة، لالستجابة امللموسة

للسياسات، وغريها من منتجات املعرفة لدعم حتليل السياسات واالستثمار  موجزاتنظم األغذية الزراعية، وأعدت وأصدرت 
 وبرجمة التدخالت. 

 
 إشراك صانعي السياسات والشركاء الرفيعي املستوى -ألف

 
 األفريقية احلكومات قيام لضمان اإلقليمية االقتصادية واجملموعات األفريقي االحتاد مفوضية مع املنظمة تعمل -39

 بسياسات املتعلقة واستثماراهتا إجراءاهتا يف الغذائية للنظم األولوية إبعطاء اآلخرين املاليني والشركاء التنمية متويل ومؤسسات
على األمن الغذائي يف  19-ُعقد اجتماع لوزراء الزراعة حول أتثريات كوفيد ،2020أبريل/نيسان  16. ويف 19-كوفيد

بناء للتداول بشأن  ،2020يوليو/متوز  27ولني عن الزراعة والتجارة واملالية، ُعقد يف أفريقيا. وتبع ذلك اجتماع للوزراء املسؤ 
 .نظم غذائية قادرة على الصمود من خالل التجارة واالستثمارات الزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف أفريقيا

 
خالل عقد ندوات افرتاضية عرب اإلنرتنت مع الشركاء، مبا يف ذلك آالف املشاركني من الربملانيني واجملموعات  ومن -40

املنظمة يف  تسامه ،19-املقابالت اإلعالمية مع مدراء املنظمة حول املواضيع املتعلقة بكوفيد اوأيضً االقتصادية اإلقليمية، 
                                                      

30 www.fao.org/3/ca7911en/CA7911EN.pdf   

http://www.fao.org/3/ca7911en/CA7911EN.pdf
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دادات الغذائية وآاثرها على التنمية الريفية والفقر الريفي. ويساهم ذلك يف فهم أفضل ملخاطر اجلائحة على سالسل اإلم
تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية، وتطوير حلول عملية املنحى ميكن أن تتخذها البلدان، وشركاء التنمية، والقطاع اخلاص، 

 ات املزارعني، للتخفيف من آاثر اجلائحة. ومؤسسات البحوث، واملؤسسات األكادميية، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظم
 

 اخلضراء الثورة ومنتدى أفريقيا يف خضراء ثورة أجل من والتحالف األفريقي االحتاد مفوضية مع املنظمة عملت وقد -41
 وضع يف للمشاركة اخلاص القطاع من املصلحة أصحاب من جمموعة ومجع اخلاص، القطاع مع حوارات لعقد أفريقيا، يف

املزارعني  احتاداتممثلو  موقدّ . 19-والتعايف ما بعد كوفيد 19-كوفيد  ألزمة لالستجابة احللول حنو هموجّ  أعمال جدول
ألفضل املمارسات  اغنيً  تبادًال القطاع اخلاص والشركات الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات الكبرية واحلكومات  احتاداتو 

ر املبتكرة من مجيع أحناء اإلقليم وخارجه اليت ميكن اختبارها لالستفادة من مزيد عن األفكا فضًال اليت ينبغي توسيع نطاقها، 
 . 19-كوفيد  أزمة بعدمن االستثمارات إلعادة البناء بشكل أفضل 

 
 تبادل املعلومات ومنتجات املعرفة من أجل السياسات والدعوة والربجمة القائمة على األدلة –ابء 

 
على األمن الغذائي  19-اآلاثر احملتملة جلائحة كوفيد 2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  يغطي -42

والتغذية ابإلضافة إىل التوصيات املتعلقة ابلسياسات. وابإلضافة إىل هذا التقرير والعديد من املطبوعات األخرى الصادرة 
إلقليمي ألفريقيا العديد من ملخصات السياسات وغريها من منتجات املعرفة عن خرباء املنظمة يف روما، نشر املكتب ا

 واإلنتاج، ،على النظم الغذائية الزراعية، وأصحاب احليازات الصغرية، ومشاريع األغذية الزراعية 19-حول أتثريات كوفيد
 املالية، والتحويالت واملهاجرين، االجتماعية، واحلماية والتغذية، األغذية، وأسواق الصمود، على والقدرة واملعاجلة،
 وكذلك التحليالت واحللول لالستجابة للجائحة. 31والشباب،

  
 البيا�ت والتحليالت –جيم 

 
 متقدّ  اليت وحتليلها، األغذية أسعار رصد نشرةاملنظمة مع املكاتب القطرية والنظراء احلكوميني إلصدار  تتعاون -43

الوصول عرب اإلنرتنت إىل بيا�ت  اأيضً كما توفر أداة رصد أسعار األغذية وحتليلها   32الجتاهات األسعار اإلقليمية؛ اتقييمً 
" متاحة لالستخدام، ضخمةوتنتج "بيا�ت  34للسوق واألسعار حتليًال وجتري املنظمة  33فريقية.من البلدان األ 41يف األسعار 

يقيا والبنك الدويل يف نشرة األمن الغذائي ألفريقيا اليت تتعقب وحتلل أسعار املواد مثل التعاون بني املكتب اإلقليمي ألفر 
الغذائية يف أسواق أفريقية خمتارة وتقيم اآلاثر املرتتبة على األمن الغذائي والتغذية لكي تسرتشد هبا عملية صنع القرار يف إدارة 

بيد" يف البلدان املستهدفة.  ايدً العمل "املكانية للمنظمة مبادرة البنك الدويل. وابإلضافة إىل ذلك، تدعم قاعدة البيا�ت 
مجيع بيا�ت مقياس اخلربة يف جمال انعدام األمن الغذائي لدى املنظمة، مبا يف ذلك البيا�ت املصنفة حسب  فإنوابملثل، 

آخر  دليًال  توفريعاين من أزمات، والعديد منها من البلدان األفريقية اليت تعاين من أزمات غذائية،  ابلدً  17نوع اجلنس، يف 

                                                      
31  /test/en-briefs-ncov/resources/policy-http://www.fao.org/2019 
32  /bulletin/en-http://www.fao.org/giews/reports/fpma 
33  prices/tool/public/#/home-https://fpma.apps.fao.org/giews/food  
34  home/en/#.Xz5pEpNLgWo-markets-and-http://www.fao.org/economic/est/trade  

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/
http://www.fao.org/giews/reports/fpma-bulletin/en/
https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home
http://www.fao.org/economic/est/trade-and-markets-home/en/#.Xz5pEpNLgWo
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ويوفر مجع البيا�ت حول األمن الغذائي األسري  والقدرة على  35على األمن الغذائي يف هذه البلدان. 19-على أتثري كوفيد
ن اليت تعاين من أزمات غذائية، والنهج لتحديد خماطر األمن الغذائي املنظمة يف البلدا ملكاتبالصمود، جمموعة من األدوات 

  36ورصدها وتقييم آاثرها، لكي تسرتشد هبا الربامج اإلنسانية وبرامج تعزيز القدرة على الصمود. 19-بكوفيد الصلةذات 
املساعدة الفنية للبلدان األعضاء لدعم جهود مجع البيا�ت. ومع ذلك، هناك حاجة إىل بذل املزيد  اأيضً املنظمة  متقدّ  كما

حسب اجلنس والعمر، وحتليلها لرصد اآلاثر املتعلقة بنوع اجلنس، وتصميم  املصنفةمن اجلهود لضمان توافر البيا�ت 
 . 19-لكوفيدوالشاملة  ااجتماعيً االستجاابت ذات الصلة 

 
 19-كوفيداملتصلة بتدخالت ال االخنراط مع فرق األمم املتحدة القطرية وشركاء آخرين بشأن –دال 

 
على الزراعة واألمن الغذائي يف أفريقيا، وتوصيات  19-توجيهية بشأن تقييم أثر كوفيد اخطوطً املنظمة  وضعت -44

لصانعي السياسات مت استخدامها يف العديد من تقييمات اآلاثر االجتماعية واالقتصادية وخطط االستجابة الوطنية اليت 
 الدعم املنظمة يف الفنيون واملوظفون ابلسياسات املعنيون املوظفون ميقودها فريق األمم املتحدة القطري/البنك الدويل. وقدّ 

. الشاملة االستجاابت ولتخطيط التقييمات هذه أجل من احلكومات وكذلك القطرية املتحدة األمم وفرق للمنظمة التحليلي
 ،19-كوفيد  حول األفريقي واالحتاد املنظمة بني املشرتكة العمل فرق عمل مسارات مجيع يف بنشاط املنظمة موظفو ويشارك

 عن فريق عمل حتالف جتارة األغذية التابع للتحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا. فضًال 
 

 
 على األولو�ت اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة 19-كوفيدجائحة   تداعيات - اسادسً 

 
 يف أفريقيا والتعايف منها 19-بر�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد –ألف 

 
للتأكد من أن اإلقليم  والتعايف منها يف أفريقيا 19-لالستجابة جلائحة كوفيد اوالزراعة بر�جمً  وضعت منظمة األغذية -45

عمل ذات أولوية تتم مناقشتها مع مفوضية  تسبعة جمااللديه �ج واضح ومنسق للتعامل مع التحدي. وحيدد الرب�مج 
االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية واألعضاء لضمان توافقها بشكل جيد مع األولو�ت اإلقليمية والقطرية 

. وهتدف املناقشة مع الشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل حتديد شراكات ملموسة الختاذ 19-لالستجابة لكوفيد
 اءات فورية، ووضع مناذج وآليات مبتكرة لتحقيق نتائج مشرتكة والتعاون يف اجملاالت ذات األولوية.إجر 

 
 األولو�ت اإلقليمية للمنظمة يف املستقبل –ابء 

 
يف النظم الغذائية الزراعية واحلياة وسبل العيش، وكذلك يف استجابة املنظمة  19-كوفيدالنامجة عن   لالضطراابت -46

األولو�ت الرباجمية الناشئة الناجتة عن األزمة  اإلقليمية هلا، آاثر مهمة على األولو�ت اإلقليمية للمنظمة يف املستقبل. وال حتلّ 
 وثيقة النتائج واألولو�ت الصادرة عن املكتب، بل إ�ا واستجابة املكتب اإلقليمي ألفريقيا حمل األولو�ت املعروضة يف

                                                      
35  /fies/en-hungry/using-the-of-action/voices-http://www.fao.org/in 
 2020أبريل/نيسان وسياقات األزمات الغذائية: اخلطوط التوجيهية ملراقبتها وتوقعها وتقييمها، منظمة األغذية والزراعة،  19-جائحة كوفيد 36

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/
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تطرح العديد من التحد�ت والشكوك، فإ�ا تسلط الضوء على الفرص املتاحة  19-كوفيد  جائحة أن حني ويف. لهاتكمّ 
 عليها اآلن وبعدها. جللب املعرفة واخلربة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لتشكيل استجابة أفريقيا للجائحة ودعمها والتأثري 

 
 األثر تقييمات) 1يف جماالت رئيسية مثل: ( 19-لكوفيد استجاابهتم لتعزيز الدعم املنظمة أعضاء ويطلب -47

 يف الغذائي واألمن الزراعة مكو�ت تنفيذ دعمأو /وتنفيذها /19-لكوفيد االستجابة وخطط) 2( واالقتصادي؛ االجتماعي
 الزراعة على التأثري وتقييم الغذائي، األمن معلومات نظم ذلك يف مبا التحليلية، والدراسات والبيا�ت) 3( االستجابة؛ خطط
 حمددة؛ فرعية قطاعات يف) التجريبية االختبارات ذلك يف(مبا  املشاريع وتنفيذ تصميم لدعم والربجمة) 4( األغذية؛ ونظم

 . 19-كوفيد  بشأن األخرى السياسات دعم أعمال أو السياسات وحوار) 5( 
 

حتتاج منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا إىل الرتكيز على جماالت العمل الناشئة ذات األولوية، مبا  ،اقدمً  وللمضي -48
 يف ذلك: 

 19-مواصلة دعم األعضاء يف تصميم وتنفيذ تقييمات اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لقياس أتثري كوفيد •
على األمن الغذائي والتغذية وعمل النظم الغذائية، ومساعدة احلكومات على اختاذ قرارات مستنرية بشأن 

، وتعزيز األغذية والزراعة يف خطط التعايف والقدرة على 19-السياسات واالستثمار يف االستجابة لكوفيد
 ات يف الريف؛الصمود، مع تدخالت حمددة للتخفيف من آاثر اجلائحة على النساء والفتي

 
ودعم األعضاء لتوفري األغذية املغذية أبسعار معقولة من خالل تصميم وتنفيذ التدخالت املستمدة من  •

 ؛2020التوصيات الواردة يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام 
 

التغذية. وينبغي أن وتوفري الدعم للبلدان لوضع وتعزيز �ج متعددة القطاعات ملعاجلة األمن الغذائي و  •
للتخطيط االسرتاتيجي وأن تضّم الوزارات املختصة والقطاع اخلاص  مركز�ً  اتشمل هذه املبادرات حمورً 

واجملتمع املدين والشركاء يف التنمية، وأن تركز على عملية صنع القرار ابالستناد إىل األدلة على أساس 
 البيا�ت السليمة ونظم املعلومات؛ 

 
من محاية سبل العيش واألمن الغذائي  اأساسيً  ااحلماية االجتماعية املوسعة النطاق جزءً تُعد أدوات  •

والطويل.  من حلول التعايف والقدرة على الصمود على املدى املتوسط اوالتغذية لألسر، وجيب أن جزءً 
على احلكومات. وحتتاج املنظمة إىل دعم البلدان يف تصميم  اكبريً   اماليً  اومع ذلك تضع هذه الربامج عبئً 

كلفة، مبا يف ذلك تعديل تصميم ة وأكثر كفاءة وفعالية من حيث الوتنفيذ برامج محاية اجتماعية مبتكر 
 الربامج وأدوات اإلدارة ونظم التنفيذ؛

 
متكينية، وتدابري لبناء ومواصلة دعم احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص لتنفيذ إصالحات وآليات لبيئة  •

القدرات تتكيف مع احتياجات مشاريع األغذية الزراعية على طول سالسل القيمة الغذائية لضمان 
 حتسني األمن الغذائي والتغذية. 

 
أمانة االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ودعم جهود مفوضية االحتاد األفريقي، و  •

صلحة اآلخرين، من أجل التنفيذ السريع التفاقية التجارة احلرة، مع الرتكيز على واألعضاء وأصحاب امل
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تشجيع الشفافية يف األسواق وآليات احلوكمة، بدعم من أحدث املعلومات والبيا�ت املوثوقة ذات الصلة 
 ابلتجارة؛ 

 
االنسجام والتنسيق بني معايري وتشجيع احلوار املستمر حول إنشاء وكالة لسالمة األغذية يف أفريقيا لتعزيز  •

 سالمة األغذية واألطر القانونية، وتعزيز الربجمة القائمة على املخاطر واختاذ القرارات؛
 

ودعم البلدان واجملموعات االقتصادية اإلقليمية الغتنام الفرص لتسريع االبتكار والرقمنة، مبا يف ذلك  •
التقنيات الرقمية لتقدمي خدمات غذائية زراعية  ) توسيع نطاق1العمل مع الشركاء من أجل ما يلي: (

) وحتسني أداء األسواق والتجارة، مبا يف ذلك 2متنوعة (اإلرشاد واألسواق والتمويل وما إىل ذلك)؛ (
رقمنة التجارة والوصول إىل األدوات الرقمية واملعلومات املتعلقة ابلتجارة من خالل منصات اإلنرتنت؛ 

للوظائف واألعمال املطلوبة للتعايف يف تطوير املهارات الرقمية لتجهيز األعضاء ) وز�دة االستثمارات 3(
) وتشجيع التوفيق بني األطراف لتعزيز الشراكات مع 4وتعزيز القدرة على الصمود؛ ( 19-من كوفيد

 مقدمي التكنولوجيا من القطاع اخلاص ومجعيات املنتجني بشأن احللول الرقمية.
 


