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 : البناء من أجل التحّول19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد
 

 املوجز

اآلاثر   تزال أبعادالو مجيع أبعاد احلياة البشـــــــــــــــرية. على غري مســـــــــــــــبوقة  اآاثرً  19-كوفيدجائحة  أزمة  فرضـــــــــــــــتلقد 
 الوفياتعدد إضــافة إىل و املرض يف مجيع أحناء العامل. مع اســتمرار انتشــار  تتكشــف ةالكامل ةواالجتماعي ةاالقتصــادي

وازد�د يف ركود اقتصـــــادي عميق،  هاحتواء انتشـــــار الرامية إىل تدابري الســـــبب الفريوس و يت ،واألنظمة الصـــــحية املنهكة
التقدم احملرز يف الســـــــنوات القليلة املاضـــــــية.  انتكاسإىل يؤدي وانعدام األمن الغذائي احلاد واملزمن، مما  ،الفقر املدقع

ز�دة إىل ســـــــــــــــيؤدي جديدة من القيود وابلتايل،  جمموعة فرض إىلجلائحة من اموجة جديدة حدوث ؤدي يســـــــــــــــو 
الواســــــــعة  التلقيحمحالت أن  معو املصــــــــاعب االقتصــــــــادية على خلفية حالة األمن الغذائي والتغذية اهلشــــــــة ابلفعل. 

قيود مدمرة اقتصـــــــــــادً�، فإن عدم كفاية اإلمدادات وعدم فرض احلاجة إىل  جتنبيف النهاية إىل تفضـــــــــــي قد  النطاق
واملتوســــــطة الدخل لن الدخل تكافؤ فرص احلصــــــول على اللقاحات يعين أن مناعة الســــــكان يف البلدان املنخفضــــــة 

 .2021تتحقق خالل عام 

 ،على املدى القصـــري نولك. 2021من املتوقع أن تبدأ األســـواق العاملية يف التعايف من آاثر الفريوس والركود يف عام و 
يف اجلائحة ســـــتمر تســـــو . هاوعرضـــــ على طلب الســـــلع الزراعية 19-كوفيداحتواء أزمة  الرامية إىل التدابري العاملية تؤثر 
 السنوات القادمة.على مر م اليقني يف السوق اعدنمصدرًا ال اكو�

من  على الصــــمود قدرهتاأثبتت قد الغذائية و أن النظم الزراعية  19-لكوفيد يةســــتجاابت الســــياســــاتااليُظهر رصــــد و 
إلعفاءات من التدابري والســـــــــياســـــــــات التقييدية اليت هتدف إىل دعم لنتيجة  وذلكاألخرى،  يةقطاعات االقتصـــــــــادال

. ومع ذلك، فقد ازداد انعدام األمن الزراعية والغذائيةاملنتجات  وأســــــــواقوالغذائي  إلنتاج الزراعييف ا حســــــــن األداء
فئات ال أشد على األكربتأثري الويقع ، إىل آاثر الركود العامليبشكل رئيسي سببه يرجع الذي الغذائي احلاد واملزمن، 
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إىل  انظرً  أكرببشـــــــكل النســـــــاء وتضـــــــررت اهلجرة. من املتأتية تحويالت الوالدخل و ة تقلص العمالا من خالل ضـــــــعفً 
 غري الرمسية.الزراعية والغذائية املنتجات  أسواقالسائدة يف  تهنأدوارهن املتعددة يف األسر ومشارك

إىل اختاذ إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة األجل  منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة لالستجابة نظمةامل �مجبر يدعو و 
 معيهدف الرب�مج إىل التخفيف من اآلاثر املباشــــــرة و ل األزمة الصــــــحية إىل أزمة غذائية. يلولة دون حتوّ حلمن أجل ا

النظم ، والتحرك حنو التعايف األخضـــر، والبناء لتحويل يف ســـبل العيشعلى املدى الطويل الصـــمود على قدرة التعزيز 
تتمتع به املنظمة من قدرة على احلشـــــد  من االســـــتفادة مما للجائحة ت اســـــتجابة املنظمةمّكنقد و . والغذائية الزراعية

 .وبيا�ت آنية ونظم لإلنذار املبكر وخربة فنية لتوجيه الدعم حيثما ومىت متّس احلاجة إليه

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك
 بني جلنيت الرب�مج واملالية ومن جانب اجمللس 

 
ا  واجمللسبني جلنيت الرب�مج واملــاليــة إّن االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك  احملرز وتقــدمي التوجيهــات، ابلتقــدم مــدعوان لإلحــاطــة علمــً

 مناسًبا. ير�نهحسبما 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullen السيد

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 50869 06570 39+اهلاتف: 

 maximo.torerocullen@fao.org :اإللكرتوينالربيد 
  

mailto:maximo.torerocullen@fao.org


CL 166/5 3 

 معلومات أساسية -أوًال 

 حتديث بشأن اجلائحة وآاثرها العاملية -ألف
 .العاملاملرض يف مجيع أحناء تتكشـــــف مع اســـــتمرار انتشـــــار  ةالكامل ةواالجتماعي ةاالقتصـــــادياآلاثر   تزال أبعادال -1

ك أكثر من ، مبا يف ذل19-مليون حالة إصـــــابة مؤكدة بكوفيد 95أكثر من  ُأحصـــــيت ،2021 يناير/كانون الثاين 22ويف 
رغم العمل اآلن على توفري حزم من احلوافز و  ).2021يناير/كانون الثاين  21مليون حالة وفاة (منظمة الصـــحة العاملية،  2

عميق، فـــإن النمو القتصـــــــــــــــــادي االكود حـــاالت الر من أجـــل تفـــادي يف العـــديـــد من البلـــدان ذات الـــدخـــل املرتفع الكربى 
 .يستوى العاملاملعلى  مفّر منهاالقتصادي السليب أمر ال 

املرض يف معدالت كبرية اختالفات  وتوجد العدوى".  تفشـــــــــــــــيمتر مجيع البلدان تقريًبا "مبوجة اثنية أو اثلثة من و  -2
واحلالة الصـــــــــــــحية، من بني أمور أخرى) وتوقيت ، ، والتغذيةةالعمري الرتكيبةتتعلق خبصـــــــــــــائص الســـــــــــــكان ( اليتوالوفيات، 

 .وجودهتا النظم الصحيةوأتهب  للجائحةاالستجاابت 

 على ســـــــــــــــبيل املثال،و املوجة األوىل. من شـــــــــــــــدة أكثر املناطق النامية على املوجة الثانية أو الثالثة  كان أتثريقد  و  -3
 2021 كانون الثاين/يناير 22يف أبلغت منظمة الصـــــــــحة العاملية إذ فريقيا، أ إقليميف  متنامًياثل حتدً� مت اجلائحة تأصـــــــــبح

 2.4، جتاوز معدل الوفيات يف القارة كانون الثاين/يف ينايرو ألف حالة وفاة.  55.6وإصابة مليون حالة  2.39حوايل  عن
 1طاقتها.أقصى إىل وصلت ة يالصحوالنظم املائة على مستوى العامل، يف  2.2بنسبة املائة مقارنة يف 

وعكس  يف البلدان املنخفضــــــة الدخل إىل موجة جديدة من القيود حاالت العدوىقد تؤدي موجة جديدة من و  -4
حالة األمن  يف ظلقد يؤدي ذلك إىل مزيد من املصـــــــــاعب االقتصـــــــــادية و عمليات التخفيف الســـــــــابقة للتدابري التقييدية. 

، مبا يف ذلك والغذائيةالزراعية والنظم القتصــادات اليت تطال االتهديدات األخرى  وجهالغذائي والتغذية اهلشــة ابلفعل، ويف 
 األراضي الزراعية واملراعي.من تفشي اجلراد الصحراوي الذي دمر عشرات آالف اهلكتارات 

 ،19-نتيجة لكوفيد ،إىل أنه 2020تشــري التقديرات الواردة يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام و  -5
إىل العدد اإلمجايل  نقص التغذية بشــــــــــكل مزمنمن يعانون ن مممليون شــــــــــخص  132و 83 عدد يرتاوح بنيســــــــــُيضــــــــــاف 

املســــــتخدم لوضــــــع  على ســــــيناريو النمو االقتصــــــادي ، ويتوقف ذلك2020لألشــــــخاص �قصــــــي التغذية يف العامل يف عام 
 2التقديرات.

يف  مليون شــخص 104.6إىل  101أن  عن األزمات الغذائيةللتقرير العاملي  2020 ويقدر إصــدار ســبتمرب/أيلول -6
املتكامل التصـــــــنيف أو ما فوقها من  3املرحلة (أســـــــوأ من ذلك  ما هو أ�م يعيشـــــــون يف أزمة أوعلى ّنفوا قد صـــــــُ  بلًدا 27

 20203. للتحليالت اليت أجريت بني مارس/آذار وســـــــــــــــبتمرب/أيلول فًقاو ذلك و  )،اإلطار املنســـــــــــــــق/ملراحل األمن الغذائي
                                                      

 affected -Coronavirus: Africa infections rising sharply in worstالبيا�ت املستمدة من جامعة جون هوبكينز،استناًدا إىل  يب يب سي نيوز 1

countries  ،(فريوس كورو�: حـــاالت العـــدوى يف أفريقيـــا تزداد حبـــدة يف البلـــدان األكثر تضــــــــــــــررًا)-africa-https://www.bbc.com/news/world
53181555 

حالة األمن الغذائي  .2020، بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصـــــــحة العاملية، فســـــــاليونيمنظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،  2
 حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحّية ميسورة الكلفة. روما. منظمة األغذية والزراعة. .2020لعام  والتغذية يف العامل

-"يف غضــــــــــــــون كوفيــد( “ 19In times of COVID”، 2020، حتــديــث شــــــــــــــهر ســــــــــــــبتمرب/أيلول 2020التقرير العــاملي عن األزمــات الغــذائيــة لعــام  3
19"(  .pdf0Update_20_September%2020FChttps://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GR 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555
https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555
https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2020_September%20Update_0.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2020_September%20Update_0.pdf
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يعيشــون يف أزمة أو ما هو  على أ�ممليون شــخص  97.6مت تصــنيف حوايل ، والعشــرين ذاهتا ةوابلنســبة إىل البلدان الســبع
ورغم . )اإلطار املنســـق/التصـــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائيأو ما فوقها من  3املرحلة ( 2019من ذلك يف عام  أأســـو 

عوامل اإلجهاد األخرى، فإن حتليل األمن الغذائي الوارد يف التقرير يبني آاثر عن  19-فصــل اآلاثر الدقيقة لكوفيد صــعوبة
ذلك بشكل رئيسي يتم لألزمات الغذائية، و مسبًقا املوجودة و املستمرة  الدوافعأثر مضاعف على هذه  اكان هلاجلائحة  أن 

، مما يؤدي إىل خســــــائر يف الدخل واخنفاض 19-لكوفيدابلتدابري التقييدية  املرتبطاالقتصــــــادي النشــــــاط من خالل تدهور 
 القوة الشرائية لألسر.

مليون شـــخص إىل  115و 88بني  يرتاوحبعدد إضـــايف ســـيدفع  19-كوفيدأن   إىل البنك الدويل تشـــري تقديراتو  -7
قد و  4األســاس. خط يف اليوم مقارنة بســيناريو اأمريكيً  ادوالرً  90.1 البالغدويل الفقر الط الذي يقاس خبالفقر املدقع  براثن

على شــــــدة االنكماش االقتصــــــادي.  بناءً  ،2021مليون شــــــخص حبلول عام  150يرتفع العدد اإلمجايل إىل ما يصــــــل إىل 
تشـــــــــري التقديرات إىل أن و منذ جيل.  للمرة األوىليف احلد من الفقر العاملي  احملققة املكاســـــــــب انتكاس تشـــــــــري األرقام إىلو 

 نسبةبا تراجعً هذا وسيمثل . 2020يف املائة من سكان العامل يف عام  9.4و 9.1بني  نسبة ترتاوحالفقر املدقع سيؤثر على 
لوال ، 20205يف املــائــة يف عــام  9.7العــاملي إىل  لفقر. وكــان من املتوقع أن ينخفض معــدل ا2017يف املــائــة يف عــام  2.9

 اجلائحة.

 احلصول على اللقاحات -ابء

تدابري فرض احلاجة إىل  جتنبإىل املطاف يف �اية قد يفضــــــــي  19-مناعة ضــــــــد كوفيدإن اكتســــــــاب الســــــــكان  -8
يف التاريخ.  لقيحالعامل أكرب محلة تبعد تطوير العديد من اللقاحات الناجحة، يشــــهد و  6.على األقل ، إىل حد كبريتقييدية
اجلزء األكرب من  يبقى ذلـــك، معو  7.بلـــًدا 51مليون جرعـــة يف  52، مت إعطـــاء أكثر من كـــانون الثـــاين/ينـــاير 20 وحىت

الصــــــــــــــحة  ر منظمةحتذّ و . ىوبعض البلدان النامية الكرب رتفعة الدخل املالبلدان  على حىت اآلن عمليات التلقيح مقتصــــــــــــــرًا
البلــدان فــيف البلــدان الفقرية،  اللقــاحـات ونقص لقــاحـاتل التوزيع غري العــادلالنــامجـة عن  ســـــــــــــــيمــةاجلخـاطر امل منالعــامليــة 

 ، تقود منظمةذاتهيف الوقت و على أتمني اللقاحات لســـــــــــــــكا�ا.  ةقتصـــــــــــــــادياال أكرب من الناحية قدرةلديها  األعلى دخًال 
على العادل  احلصـــولمن أجل إاتحة إمكانية عي اللقاحات مصـــنّ  العاملية، ابلشـــراكة مع"كوفاكس" مبادرة  الصـــحة العاملية

 فعالة يف مجيع أحناء العامل.المنة و اآللقاحات ال

االحتاد  توىلبينما  ،لقارةذه امليون جرعة من اللقاحات هل 600 قامت مبادرة "كوفاكس" بتخصيصويف أفريقيا،  -9
 حلول شـــــــــــــــهر قبـــل يف إطـــار مبـــادرة "كوفـــاكس" لقيحأن يبـــدأ الت يُتوقع والمليون جرعـــة أخرى.  270 أتمني األفريقي

مليار  1.2ري ســــــــكان القارة البالغ عددهم كب  ال تكفي إىل حدن اإلمدادات املؤمنة حىت اآلن بيد أ ،2021 نيســــــــان/أبريل
 .العدوى حاالت ستشتد يف مواجهة موجة جديدة منحىت أو  ،أن القيود ستستمر هذا نسمة. ويعين

                                                      
يف النمو العاملي  اســيناريو االجتاه الســليب انكماشًــ  يظهربينما  ،2020يف املائة يف عام  5النمو العاملي بنحو  ا يفســيناريو خط األســاس انكماشًــ  يشــهد 4

 .2020يف املائة يف عام  8بنسبة 
5-estimates-poverty-annual-new-bank-world-update-poverty-global-2020-https://blogs.worldbank.org/opendata/september 

revised-using 
ا متوطًنا، وأن اللقاحات ســــــتحتاج إىل مكافحة ظهور متغريات فريوســــــية  19-ر بعض منتجي اللقاحات من أن كوفيدذّ حيمع ذلك،  6 قد يصــــــبح مرضــــــً

 جديدة وتالشي االستجابة املناعية بشكل طبيعي.
7  /distribution-global-tracker-vaccine-https://www.bloomberg.com/graphics/covid 

https://blogs.worldbank.org/opendata/september-2020-global-poverty-update-world-bank-new-annual-poverty-estimates-using-revised
https://blogs.worldbank.org/opendata/september-2020-global-poverty-update-world-bank-new-annual-poverty-estimates-using-revised
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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 واألمن الغذائي والتغذية تقييم املنظمة للتطورات يف أسواق األغذية -اثنًيا

 حالة أسواق األغذية -جيم

ومن املرتقب أن تكون حصـــــة الفرد من منو الطلب خالل العقد القادم.  اجعر تاألخرية للمنظمة  8تؤكد التوقعات -10
، مما جيعل النمو السكاين احملرك الرئيسي لنمو االستهالك. استهالك الكثري من السلع األساسية اثبتًة على الصعيد العاملي

 األمر الذي ســــيبقيإنتاج احملاصــــيل والثروة احليوانية،  على صــــعيدأن يقابل منو الطلب املتوقع مكاســــب يف الكفاءة  ويُتوقع
 اأســــــاســــــيً  أمرًاة الدولية وســــــتبقى التجار لة حســــــب التضــــــخم عند املســــــتو�ت احلالية تقريًبا. الزراعية املعدّ  املنتجات أســــــعار

تشــــــري رة لألغذية. و ولتحقيق ســــــبل العيش الريفية يف البلدان املصــــــدّ  ،املســــــتوردة لألغذيةيف البلدان لتحقيق األمن الغذائي 
ا إىل أنه على املدى القصــري،  آاثر  على 19-كوفيداحتواء تفشــي  الرامية إىل التدابري العاملية  ســتنطويعمليات احملاكاة أيضــً

 ق.يقني يف األسواال النعدام امصدرً  ايف كو� ائحةستمر اجلتسو السلع الزراعية.  علىالطلب والعرض  ابلنسبة إىل

 2020يف عام  شــــــــديداآلفاق االقتصــــــــادية العاملية على مدى العقد املقبل إجيابية، على الرغم من الركود ال وتبقى -11
تقديرات وفضـــــًال عن ذلك، فإن . العامليعلى املســـــتوى  يف املائة 4.4الناتج احمللي اإلمجايل بنســـــبة  ّلصأن يق يُتوقعالذي 
واخنفاض  ة،التجار على  املفروضة والقيود قطاع جتهيز السلع، ضمنة لماالع يف اليد نقصالأتخذ بعني االعتبار  2020عام 

 على املســــــــتوى العاملي اإلمجايل، من املتوقع أن ينمو الناتج احمللي 2021ويف عام . 19-جراء كوفيداســــــــتهالك وقود النقل 
 .بشكل جزئي اخلسائر االقتصاديةذلك ب ليعوضيف املائة،  5.2بنسبة تفوق املعهود وتبلغ 

يف األغذية منو اســــــــــتهالك  إىل وقف 19-كوفيدجائحة  نتيجة يف الدخل  احلادةاخلســــــــــائر  ؤديمن املتوقع أن تو  -12
يف حني ســــــيكون ، اســــــتهالك الزيوت النباتية ومنتجات الثروة احليوانية أن يتأثرع قاخلصــــــوص، يُتو  وجهعلى و . 2020عام 

يُتوقع أن تنفق  إذ أقل، نســبةب فســيتأثر اســتهالك األغذية األســاســية أمانخفضــة الدخل. املالبلدان يف شــد هذا األثر هو األ
تغطية االحتياجات من أجل ا األرخص مثنً البقول و أكرب من دخلها املنخفض على احلبوب واجلذور والدر�ت  حصةاألسر 

. جائحةنخفضـــــة الدخل نتيجة للاملالغذائية األســـــاســـــية يف البلدان  األمناطعلى املدى القريب، تتزايد هيمنة و األســـــاســـــية. 
االجتماعي  األثرعن  ًال االقتصادي يف مجيع أحناء العامل، فض التعايفعلى  األغذيةتعتمد اآلاثر متوسطة األجل الستهالك و 

 .لجائحةل انطاقً  دي األوسعواالقتصا

، وهو معـدل أبطــأ 2029و 2019-2017 يف املـائـة بني 13من املتوقع أن يزداد اإلنتـاج الزراعي العـاملي بنســــــــــــــبـة و  -13
األجل قصـــرية الاآلاثر الســـلبية احملتملة األجل توســـطة املكان عليه خالل العقد الســـابق. ومع ذلك، ختفي الصـــورة العاملية  مما

املذكورة أد�ه  الزراعية والغذائية ألســــــواق املنتجاتنظمة املرصــــــد غطيها يالبلدان اليت  فرادى الغذائي والزراعي يفعلى اإلنتاج 
 19-املرتبطة جبائحة كوفيداحلركة املفروضـــة على قيود الكل بلد على حدة أن على أســـاس  يُظهر حتليل و دال). -اثنًيا(القســـم 

، وخاصـــــــــة  يتم شـــــــــراؤهايتلاتســـــــــببت يف حدوث اضـــــــــطراابت يف تدفق املدخالت الزراعية قد (مبا يف ذلك املعابر احلدودية) 
، وخاصــــــــــــة عرب احلدود، نتيجة احلركةعلى عيد فرض قيود إذا أُ و واإلنتاج.  ترمبا على الغال وهو األمر الذي أثراملســــــــــــتوردة، 

ســــــيســــــتمر اإلنتاج الزراعي يف اخلضــــــوع و . االخنفاضحنو  اإلنتاجدفع لفريوس، فســــــيســــــتمر اعدوى  حاالت ملوجة الثانية منا
من املتوقع أن و واإلنتاج احليواين يف العقد املقبل. األعالف إىل حماصــــــــــــــيل  األغذيةحماصــــــــــــــيل من لالنتقال لتحوالت هيكلية 

                                                      
عاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي ومنظمة األغذية والزراعة منظمة الت إن التوقعات املقدمة يف هذه الوثيقة هي حتديث للتوقعات الزراعية املشــرتكة بني 8

 .2020يف يوليو/متوز  إصدارها، اليت مت 2029-2020للفرتة 
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االجتاه  هذا ، ولكن من املفرتض أن يســــــــــــــتأنف2020إىل تباطؤ مؤقت يف هذا االنتقال يف عام  19-كوفيد  جائحة ؤدي ت
 .2021 عام منابتداًء 

على نطاق واســـــع  أســـــعار الســـــلع الزراعية الرئيســـــية اثبتةً تبقى أن  املرتقبتوســـــطة األجل، من املوفًقا للتوقعات و  -14
من املتوقع أن و اإلنتاج.  على صــــعيدالكفاءة  يف الطلب من خالل مكاســــب يف ز�داتالتلبية يُتوقع  إذ، 2029حىت عام 

مث تســــــــــــتأنف اجتاهها  ، ومن2026، وأن تتعاىف حىت عام 2020لة حســــــــــــب التضــــــــــــخم يف عام تنخفض األســــــــــــعار املعدّ 
 كرارالبلدان النامية بشـــــــدة وتتســـــــبب يف ت بوجه خاص اليت تصـــــــيبجائحة إىل املوجة اجلديدة املؤكدة لل انظرً و . االحنداري

 دين.االنتعاش االقتصادي العاملي غري مؤكوقدر  توقيتقى بيرتفعة الدخل، املعمليات اإلغالق والقيود يف البلدان 

 جائحةعلى التجارة هبدف كبح اآلاثر الســـــــــلبية احملتملة لل ابعض البلدان قيودً  رغم فرضعلى صـــــــــعيد التجارة، و  -15
 املكتسبة اخلربةأثبتت قد و . حلسن احلظ مؤقتة وقصرية األجلكانت معظم هذه التدابري  فإن على األسواق الزراعية احمللية، 

 ألســــــــــــــواق،اليقني يف اانعدام لتجارة أل�ا تولد عموًما حالة من ية لتقييدالتدابري الجتنب  نبغيأنه يالســــــــــــــابقة من األزمات 
ميكن أن تؤدي أيًضا إىل فقدان الثقة يف األسواق العاملية، و . ااهتبوميكن أن تؤدي إىل ارتفاع مفاجئ يف األسعار وز�دة تقل

ا عنتضــمن أن و من املهم أن تتجنب احلكومات اللجوء إىل هذه اإلجراءات و البلدان املســتوردة.  �حيةوخاصــة من   عوضــً
ل هذا أمر ضــروري من أجل األداء الســليم لســالسـو  ا دومنا عقبات.التجارة مســتمرً تدفق األســواق مفتوحة و  تكون ذلك أن

 .الزراعية والغذائية اإلمدادات

 19-لكوفيد رصد االستجاابت السياساتية -دال

ومجاعة اقتصــــــــادية إقليمية واحدة  ابلدً  30إىل رصــــــــد أكثر من  قســــــــمتســــــــتند معظم التحليالت الواردة يف هذا ال -16
بر�مج التأثري والقدرة على الصــــــمود واالســــــتدامة والتحول من أجل (اجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا) اليت أجراها 

ســـتجاابت اال الرب�مجتعقب . وياالحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعةرتك بني (الرب�مج) املشـــ األمن الغذائي والتغذوي
. 9،10والفئات الضـــعيفة غذائيةالو الزراعية ظم النوآاثرها على  ،على حدةبلد كل اخلاصـــة ب 19-كوفيدباملتعلقة  يةالســـياســـات

 املوجودون ات يف الرب�مجالسياس ومسؤولده عأوقد  2020 آب/إىل أغسطس أ�ر/من مايواملمتدة يغطي التحليل الفرتة و 
. ةياتالسياس اتإىل أن تكون مبثابة أداة لدعم صنع القرار  تقارير الرصدهتدف و يف البلدان.  املختصةيف الوزارات احلكومية 

 الرصد.ما يلي وصف موجز للنتائج الرئيسية لعملية  يفويرد 

، اســتقرت 19-كوفيداحتواء انتشــار  الرامية إىل لقيود ا الناجتة عنقصــرية األجل اليف أعقاب االضــطراابت  -17
 الوطنية إىل حد كبري حبلول �اية الفرتة املشمولة ابلتقرير.والغذائية الزراعية  اإلمدادات األسواق على طول سالسل

وحظر  ،احلركةوالقيود املفروضــــــــــة على  ،التباعد االجتماعي والغذائي قطاع الزراعيلومشلت التدابري األولية ذات الصــــــــــلة اب
بني األقاليم  احلركةواحلد من  ،)يف اهلواء الطلق وإغالق بعض فئات األســــــواق (مثل أســــــواق الشــــــوارع واألســــــواق ،التجول

: (أ) مهااثنني  ميكن أن يعزى اســتقرار ســوق األغذية إىل عاملني رئيســينيو ألفراد والبضــائع. ابلنســبة إىل او/أو عرب احلدود 
 الزراعي والغذائي. قطاعالاتية اليت تستهدف و السياسات املو د؛ (ب) التخفيف التدرجيي للقيو 

                                                      
 /profiles/en-ncov/resources/country-2019http://www.fao.org/التايل:  الرابطاالطالع على  يُرجى 9

 .بعض املالمح القطرية ابلتعاون مع الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية مت إعداد 10

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/country-profiles/en/
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يف بعض األحيان املناطق اليت ترتفع فيها  تبعدمت تطبيق التخفيف التدرجيي على املســـــــــــــــتوى الوطين، واســـــــــــــــتُ و  -18
التطور يف خماوف بشـــــــــــأن اآلاثر االقتصـــــــــــادية للتدابري، وتقييم إىل ختفيف القيود  ويعزى. 19-كوفيدبمعدالت اإلصـــــــــــابة 

 .ةط الشعبيو الضغإىل ، ويف بعض البلدان، ابلعدوى معدالت اإلصابة

، بينما والغذائيةالزراعية  اتمداداإلاألغذية والزراعة تيســــري عمل ســــالســــل املوجهة حنو الســــياســــات  واســــتهدفت -19
 مها: من التدابري عامتنيفئتني  ومت سنّ اعُتربت مجيع األنشطة املتعلقة ابألغذية والزراعة ضرورية. 

 
عمال (الناقلون و والغذائية الزراعية  اإلمداداتيف ســـــــــــلســـــــــــلة  املشـــــــــــاركون املزارعون وجتار األغذية والعمال )1(

بشــــــــــكل عام من  الذين مت اســــــــــتثناؤهممن بني أولئك هم نع التجهيز أو عمال منافذ بيع األغذية) امصــــــــــ
 اإلغالق وقيود العمل/التنقل.

من خالل تقدمي اإلعا�ت،  على املســـــــــــــــتوى احمللي الزراعة واإلنتاج الغذائي بفعاليةدعمت احلكومات و  )2(
لزراعة، وتعزيز امليكنة والبســتنة املنزلية، وتســهيل أمام اوالتوزيع املباشــر للمدخالت الزراعية، وفتح األراضــي 

 .احلجم ملزارعني واملؤسسات الصغرية واملتوسطةفائدة ااحلصول على االئتمان ل

ا لتأمني إمدادات الســـــــــــــــوق الصـــــــــــــــادرات وإغالق احلدود، بذلت عدة بلدان جهودً  على قيودلما يتعلق اب يفو  -20
وتدفقات الصادرات من خالل االتفاقات اإلقليمية (مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا) أو الصفقات الثنائية مع 

األغـذيـة حركـة ، فقــد شـــــــــــــــهــدت ةوالغــذائيــ ةالزراعيــللنظم املمنوحـة  عفــاءاتإلالبلــدان اجملـاورة. ومع ذلـك، على الرغم من ا
فرض خالل املراحل األوىل من  أتخري كبرية خاصــــــــــــــةً حاالت ما بني األقاليم اضــــــــــــــطراابت أو  واملدخالت عرب احلدود ويف

 القيود.

، يُتوقع حدوث ز�دة كبرية يف انعدام الزراعية والغذائيةاملنتجات  أســـــــواقرغم االســـــــتقرار التدرجيي لعمل و  -21
األمن الغذائي احلاد واملزمن وســـوء التغذية. ويرجع ذلك إىل االخنفاض احلاد يف النشـــاط االقتصـــادي الذي أدى إىل 

إضافة و غذائية مناسبة وصحية، ال سيما بني الفئات الضعيفة.  أمناط واحلصول علىوالدخل  ةالعمالاخنفاض كبري يف 
خاصة يف املناطق احلضرية  ،وارتفاع األسعار األغذية إىل نقصأدت  األسواقاالضطراابت املؤقتة يف  حىتإىل ذلك، 

اآلاثر ذلك إىل مزيد من أفضى املدخالت. وقد  فرص احلصول علىوقللت من  ،واملناطق البعيدة عن نقاط اإلمداد
 ا.على سبل عيش السكان األكثر ضعفً 

مع اآلاثر  التأقلمالفئات الضـــعيفة على االعتماد على اســـرتاتيجيات  19-بكوفيد املتعلقةقد أجربت الصـــدمات و  -22
أوجه طويلة األمد، مثل بيع األصـــــول اإلنتاجية (األراضـــــي أو املاشـــــية)، واخنفاض اإلنفاق على التعليم، و الالســـــلبية احملتملة 

 .باهظة الثمنالاملغذية األغذية الغذائية حنو املواد الغذائية األساسية واالبتعاد عن  األمناطالتحول يف 

ُأجرب العمال املهاجرون على العودة و اهلجرة إىل اخنفاض التحويالت املالية.  وجهاتدت األزمة االقتصـــادية يف وأ -23
يتمثل و على األجور الريفية.  تنازيل ضــــغطإحداث مما تســــبب يف ضــــغوط كبرية على األســــر املســــتقبلة و  إىل املناطق الريفية

الذين ال تتاح هلم  الفقر على حافةارتفاع مديونية الفقراء ومن هم  يف 19-كوفيدأحد الشـــواغل الرئيســـية الناشـــئة عن آاثر  
 الوصول إىل مصادر االئتمان الرمسية وبرامج الدعم. إمكانية

اإلغالق واحلجر الصــــــــــحي  حاالتأدت و  ا، أثرت األزمة على النســــــــــاء أكثر من الرجال.يف مجيع البلدان تقريبً و  -24
غري والغذائية لزراعية ااملنتجات  أســــــواق. وقد أثر إغالق األســــــريإىل ز�دة حاالت العنف  املنزيل جروغريها من تدابري احل
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يف مهيمنات غالًبا ما يكن مشـــــاركات  وايتاللمن النســـــاء األعمال  أصـــــحابالرمسية، ال ســـــيما يف املناطق احلضـــــرية، على 
إىل حتويل املوارد من  19-كوفيددى الضــغط اهلائل على النظم الصــحية و/أو الرتكيز شــبه احلصــري على  أو تلك األســواق. 

إغالق املدارس  عن ونتجرعاية ما قبل الوالدة وبعدها. المبا يف ذلك برامج  ،إدارة ســـــــــــــــوء التغذية احلاد واألمراض األخرى
 .لعديد من األطفالإىل اابلنسبة للتغذية  مصدرًا رئيسًياتعطيل برامج التغذية املدرسية اليت تعترب 

قدمت احلكومات، إىل جانب الشـــركاء يف التنمية والشـــؤون اإلنســـانية، الدعم لســـبل عيش الفئات الضـــعيفة يف و  -25
لحماية االجتماعية أو إنشـــــاء برامج القائمة لربامج الكان توســـــيع و ا. مجيع البلدان اليت مشلتها الدراســـــة االســـــتقصـــــائية تقريبً 

والدعم املايل  العملجديدة أداة رئيســـــــــية لدعم ســـــــــبل العيش. وتشـــــــــمل املخططات األخرى دعم التغذية واســـــــــتحقاقات 
 واالئتماين. ومع ذلك، مل تكن هذه التدابري كافية للتعويض عن آاثر الركود.

ال سيما يف البلدان اليت تواجه  ،واالجتماعية ا على النظم السياسيةا إضافيً عبئً  19-كوفيدجائحة  شكل تو  -26
والصــــــــــــدمات األخرى (األحداث املناخية  نزاعاتآاثر ال من 19-كوفيدأزمة   قد زادتو أزمات غذائية ابلفعل. 

، 19-كوفيدبسبب أزمة  و . واحلصول عليها غذيةواآلفات واألمراض، من بني أمور أخرى) اليت هتدد توافر األ القاسية
والصـــــدمات االقتصـــــادية واجلفاف والفيضـــــا�ت املســـــتمرة وانتشـــــار اجلراد الصـــــحراوي واالعتماد على  اتالنزاعتفاقم آاثر ت

جائحة  منع انتشـــار من أجل املفروضـــة لقيودنتيجة لو . اليةالضـــعف الســـياســـية واالجتماعية اإلضـــافية احل مواطنالواردات و 
 ،والعنف ،نزاعاتالضـــــــــــــــعيفة اليت تعاين أو تتعرض خلطر الالفئات  التكيف لدىعلى قدرة ال زاد إضـــــــــــــــعاف، 19-كوفيد
 .واملستو�ت الراسخة من انعدام األمن الغذائي ،واحلرمان من الوصول إىل سبل العيش ،والنزوح

من موارد جديدة (من امليزانيات  ائحةوســــبل العيش للتعامل مع اجل والغذائية نظم الزراعيةالمت متويل دعم و  -27
من أصــــــحاب شــــــركاء الا عن طريق حتويل موارد احلكومات و ) ولكن أيضــــــً اجلهات املاحنةالوطنية أو من خالل دعم 

يف العديد من البلدان، حيظى قطاع الصــــــــــــحة ابألولوية يف دعم احلكومات و  املوارد من برامج التنمية إىل إدارة األزمات.
 الصــغرية واملتوســطة املؤســســات مت حشــد املوارد لدعم احلماية االجتماعية وضــمان بقاء ،ضــافة إىل ذلكوإواجلهات املاحنة. 

قــامــت احلكومــات و ومســــــــــــــــاعــدة القطــاعــات اإلنتــاجيــة األخرى على مواجهــة األزمــة. يف اجملــال الزراعي والغــذائي،  احلجم
 مواجهــة أزمــة من أجــل إبعــادة توجيــه الربامج احلــاليــة  رصــــــــــــــــدواجلهــات املــاحنــة يف مجيع البلــدان تقريبــًا اليت مشلتهــا عمليــة ال

 حتقيق يعيق التقدم حنوســـطويلة األجل و الحشـــد موارد جديدة، فإن هذا التحول ســـيضـــر ابلتنمية  جيرِ مل  وإذا. 19-كوفيد
 قادرة على الصمود.و ومستدامة شاملة وغذائية زراعية  نظم

قد و  ، ال ســيما يف الســياقات اهلشــة.اوقدراهت وكمةاحلإدارة األزمات الصــحية واالقتصــادية هياكل وقّوضــت  -28
أنشــــــــــــأت احلكومات يف مجيع البلدان تقريًبا هياكل تنســــــــــــيق مركزية تضــــــــــــم عدة وزارات إلدارة األزمة. ويف بعض البلدان، 

واملاليني. ومع ذلك، مل تكن مجيع اجلهود  فنينيآليات لتنســـيق اإلجراءات من قبل عدد كبري من الشـــركاء ال اأيضًـــ  ُوضـــعت
فوضـــت و تفرقة. مشـــاريع مبادرات غري منســـقة و ماملبذولة من أجل التنســـيق �جحة، ويف كثري من احلاالت، لوحظ انتشـــار 

بعض البلـــدان القرارات املتعلقـــة بتصـــــــــــــــميم الربامج وتنفيـــذهـــا إىل احلكومـــات احملليـــة، يف حني قـــام البعض اآلخر بتوحيـــد 
 .اابت يف ظل هياكل اإلدارة املركزيةاالستج

يف كثري من  إىل حد كبريالســـــياســـــات القائمة على األدلة كافية  رســـــمتدفقات املعلومات من أجل  تكن ومل -29
األمن  األداء الوظيفي لنظم معلوماتو (ب)  ،، وال ســــــــــــــيما من حيث (أ) التدفقات بني "املركز" واملواقع الالمركزيةالبلدان

أســواق األغذية وأســعارها.  ما خيص يف يهاوالوصــول إلاملعلومات نشــر و (ج)  ،زماتاليت متر أببلدان الالغذائي والتغذية يف 
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الفئات الضــــــعيفة وأداء الرب�مج (الرصــــــد والتقييم) إىل حدوث  بشــــــأناآلنية عالوة على ذلك، أدى االفتقار إىل البيا�ت و 
 فعالية الرب�مج. وإضعافارتباك 

 
 منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة لالستجابة والزراعة األغذية منظمة �مجبر  -اثلثًا

والتعايف منها من خالل "بر�مج شــامل" يغطي مجيع  19-نظمة لالســتجابة جلائحة كوفيداملبر�مج مت أتســيس  -30
يوفر الرب�مج رصـــــًدا و . للجائحةولوية يف ســـــياق االســـــتجابة األذات الســـــبعة عمل الجاالت مباملشـــــاريع والربامج املتعلقة 

من و املنظمة. على نطاق املطلوب  الفين والســــــياســــــايتتنســــــيق الدعم إضــــــافة إىل النتائج، يقومان على شــــــاملني وإبالًغا 
لآلاثر االجتماعية  املعاجلة االســــــــــــــتباقيةمن أجل ومتكامًال  خالل الرب�مج الشــــــــــــــامل، اعتمدت املنظمة �ًجا شــــــــــــــامًال 

مدفوع و دعم ملموس  وتوفري، اإلنســـــــانيةواالســـــــتجابة الطوارئ االت االســـــــتجابة حلإضـــــــافة إىل  ،للجائحةواالقتصـــــــادية 
 لحكومات الوطنية.لابلطلب 

الستفادة من القدرة التنظيمية االشركاء من  والتعايف منها 19-الستجابة جلائحة كوفيدابر�مج كما مّكن كذلك  -31
 وبيا�هتا اآلنية وأنظمة اإلنذار املبكر لديها وخربهتا الفنية لتوجيه الدعم حيثما وحينما متس احلاجة إليه.للمنظمة 

كانون /منتصف يناير حىتمليار دوالر أمريكي، تلقى هذا الرب�مج،  1.32تشغيلية التطلبات جمموع امل غبلو مع و  -32
. يف املائة من اهلدف 18رب امليون دوالر أمريكي، أو ما يق 231يبلغ جمموعها  ومعلنة، مســـــــامهات مؤكدة 2021 الثاين

مليون دوالر  203 -الطوارئ حاالت اإلمنائية واملوجهة حنو للمشـــــــــاريع املخصـــــــــصـــــــــة  -املســـــــــامهات الطوعية قيمة تبلغ و 
مســـــامهات يف شـــــكل دوالر أمريكي مليون  112يف شـــــكل مســـــامهات معتمدة و منهامليون دوالر أمريكي  90وأمريكي، 

 مليون دوالر أمريكي. 29متوقعة. وتبلغ موارد املنظمة املستثمرة حالًيا يف الرب�مج 

املســـــــــامهات الطوعية املعتمدة املوجهة حنو التنمية من النســـــــــبة األولية  نســـــــــبة ارتفعتتطور اجلائحة، ويف أعقاب  -33
املســــــــــامهات الطوعية  وارتفعت املســــــــــامهات املعتمدة. إمجايل من يف املائة 23البالغ  يف املائة إىل املســــــــــتوى احلايل 9 البالغة

بة أولية تبلغ  بةيف املائة إىل  37املتوقعة ذات األهداف اإلمنائية من نســـــــــــــــ إمجايل يف املائة من  64احلالية البالغة  النســـــــــــــــ
حلاالت يف إطار بر�مج املنظمة تتطور من �ج  19-اخلاصـــــــــــــة بكوفيدســـــــــــــامهات املن أبهذا  ويفيداملســـــــــــــامهات املتوقعة. 

مع الرتكيز على  التعايفتتقدم حالًيا حنو مشهد  19-كوفيدائحة  املنظمة جل. وابلتايل، فإن استجابة إمنائيإىل �ج الطوارئ 
 التدخالت املتوسطة والطويلة األجل.

تنسيق الشؤون اإلنسانية لمتثل بلجيكا وكندا والياابن والوال�ت املتحدة واالحتاد األورويب ومكتب األمم املتحدة و  -34
 19-جلائحة كوفيدلالســتجابة املنظمة يف بر�مج املســتثمرين  من أصــحاب املوارد شــركاء الرئيســيني احلالينيالوالبنك الدويل 

يف  81رب امليون دوالر أمريكي، أي ما يق 164هلؤالء الشـــــــركاء املعتمدة واملتوقعة  تســـــــامهااملحالًيا . وتبلغ والتعايف منها
 .اليت مت تلقيها وأعلن عنهااملسامهات الطوعية إمجايل املائة من 

يف  33 -من حيث الرتكيز اإلقليمي، تلقت أفريقيا حىت اآلن أكرب قدر من املســـــامهات الطوعية وموارد املنظمة و  -35
ويبلغ مــا تلقتــه كــل من  –آســـــــــــــــيــا واحمليط اهلــادئ  فــإقليمأمريكــا الالتينيــة والبحر الكــارييب  إقليمليهــا ي -املــائــة من اجملموع 

املائة) يف  15فريقيا (أالتمويل املخصـــــــــــــــص للشـــــــــــــــرق األدىن ومشال  يفيدمن �حية أخرى، و ئة. ايف امل 17حالًيا  اإلقليمني
 الرتكيز اإلقليمي.يف حلاجة إىل حتقيق التوازن اباملائة) يف  6وأورواب وآسيا الوسطى (
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 ما يلي بيان النقاط البارزة ألنشطة كل جمال من جماالت العمل السبعة: ويرد يف -36

ــانية العاملية: معاجلة أتثريات كوفيد (أ) ومحاية ســــبل العيش يف ســــياقات األزمات  19-خطة االســــتجابة اإلنســ
 الغذائية

األولوية هذا على مســـــــــامهة املنظمة يف خطة األمم املتحدة لالســـــــــتجابة اإلنســـــــــانية العاملية يركز جمال العمل ذو 
 19-وتعاجل اخلطة أثر كوفيد. 2020يف أبريل/نيسان  تنسيق الشؤون اإلنسانيةاليت أطلقها مكتب  19-لكوفيد

إىل �اية  آذار/مارس ذمنو خطة اســــــتجابة إنســــــانية. لديها يف البلدان اليت تعاين من أزمات إنســــــانية مســــــتمرة و 
العيش (مثل التحويالت النقدية واملدخالت الزراعية  الدعم لســــبلنظمة امل، قدمت 2020 تشــــرين األول/أكتوبر

يف املائة  44النساء نسبة  وشكلتشخًصا)،  15 044 444أسرة (حوايل  2 670 624واملساعدة الفنية) إىل 
من ســـــكان الريف من شـــــخص ماليني  5إضـــــافة إىل ذلك، مت الوصـــــول إىل أكثر من و من املســـــتفيدين. تقريًبا 

 حلد من انتقال العدوى على طول سلسلة القيمة.من أجل اخالل محالت التوعية 

القاســــــــية اجلوية واألحداث معاجلة خماطر متعددة مثل النزاعات من أجل البلدان يف شــــــــىت مت تقدمي املســــــــاعدة و 
وتعاجل عوامل ضــــــعف  ،األغراضبتعدد خمصــــــصــــــات التمويل وتتســــــم . 19-كوفيدواآلفات النباتية، إضــــــافة إىل  

وال ، املتضـــررة اجملتمعات يفعلى الصـــمود ســـبل العيش  قدرةإعادة البناء بشـــكل أفضـــل وز�دة من أجل عديدة 
ا التهديدات األخرىفحســـــب، بل يشـــــمل  19-يقتصـــــر ذلك على كوفيد وقد ألمن الغذائي. ا اليت تطال أيضـــــً

الصـــــــمود إىل ز�دة قدرة املنظمة القدرة الطوارئ و االت اخلاصـــــــة حباحلالية تدخالت الأدى تكييف وإعادة برجمة 
نظًرا و . 19-كوفيد  جائحة جملتمعات املعتمدة على الزراعة يف أعقابيف اعلى االســــتجابة لالحتياجات الناشــــئة 

إىل حد كبري على تعتمد نظمة إن املال يزال حمدوًدا، ف 19-لكوفيدأن متويل اســـــــــتجابة قطاع األمن الغذائي إىل 
تلبية لبناء القدرة على الصــمود من أجل تعددة الســنوات املربامج الطة االســتجابة اإلنســانية و خلاإلمجايل تمويل ال

 االحتياجات اإلضافية للسكان األكثر تضررًا.

 $-

 $50,000,000

 $100,000,000

 $150,000,000

 $200,000,000

 $250,000,000

19-التوجهات الشاملة لتعبئة املوارد يف إطار كوفيد

 بر�مج التعاون التقين+إمجايل املسامهات الطوعية إمجايل املسامهات الطوعية مسار املسامهات الطوعية اعتماد املسامهات الطوعية
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 وإابن. نهااهتمام خاص الحتياجات املرأة ومتكي ءيالإبواألشــــــخاص حول  هاتمحور بنظمة املاســــــتجابة  وتتصــــــف
من أجل املســــــاواة بني اجلنســــــني مبا يراعي إلبالغ عن املخاطر ومشــــــاركة اجملتمع ل، مت إيالء اهتمام خاص اجلائحة

على طول ســـــــلســـــــلة القيمة الغذائية، ال ســـــــيما يف املناطق النائية واليت يصـــــــعب  19-كوفيدحلد من خماطر انتقال  ا
من خالل العــدوى لتخفيف من خمــاطر انتقــال التوعيــة ابكــذلــك   وقــامــتالوصــــــــــــــول إليهــا حيــث تعمــل املنظمــة. 

الرعاة الرحل وصـــــــــــغار منتجي األغذية الطازجة مثل  ســـــــــــبل العيش،من أصـــــــــــحاب معينة  جمموعاتاســـــــــــتهداف 
 أسواق األغذية. يفغري الرمسيني  بائعنيالو 

 والتحليل من أجل دعم الســــياســــات بشــــكل فعال ضــــمان جودة البيا�ت بيا�ت من أجل صــــنع القرار: (ب)
 للنظم الغذائية والقضاء على اجلوع

بناًء على تكييف مقياس  11بلًدا 19مجع بيا�ت األمن الغذائي والبيا�ت الســـــــــــــــريعة يف عمليات جرى تنفيذ 
ومت  ،مجع البيا�تمن أجل اســــــــــتخدام املقابالت اهلاتفية  كما جرىانعدام األمن الغذائي.  املنظمة للمعا�ة من 

البيا�ت متثيلية على املســـتوى الوطين واملســـتوى اإلداري األول، مما يســـمح و عد. عن بُ مندويب اإلحصـــاء  تدريب
مع التحليلية من أجل مشـــــــــــــــاركتها ا إعداد التقارير القطرية . وجيري حاليً 19-ألثر كوفيدإبجراء حتليل مكاين 

 النظراء الوطنيني.

تعزيز اســـــــتخدام علم  من أجلنظمة خمتربًا للبيا�ت املالســـــــتفادة من مصـــــــادر البيا�ت املبتكرة، أنشـــــــأت بغية او 
بيا�ت الضـــخمة يف مت إطالق أداة الو . للجائحةالبيا�ت واملصـــادر غري التقليدية لدعم األعضـــاء يف االســـتجابة 

تقوم و يتم حتديثها يومًيا. و  آنيةمعلومات  لنشــرمنصــة تفاعلية آلية  بوصــفها 2020 نيســان/أبريلشــهر منتصــف 
ســـــــــالســـــــــل العلى  19-كوفيدأثر  حتليل من أجل والتغريدات واألخبار لألغذية ســـــــــعار اليومية األ برصـــــــــداألداة 
متت إضــافة حتليل املشــاعر الكتشــاف اإلشــارات املبكرة لالضــطراابت االجتماعية على نطاق عاملي. و . ئيةالغذا

نصـــــــــة اجلغرافية املمن خالل ، وتتاح مجيع البيا�ت والبحث فيها ابســـــــــتخدام حمرك حبث داليلالنفاذ إىل  وميكن
 .بادرة العمل يًدا بيداخلاصة مب املكانية

الزراعي عمليات املســـــــــــــــح فيها تنفيذ مت البيا�ت الزراعية يف البلدان اليت مجع طرق خطة لتكييف  وجرى تنفيذ
ذلــك، يف بعض احلــاالت، أتجيــل عن  نتج) ابالتفـــاق مع النظراء الوطنيني. وقــد AGRISurveyاملتكـــامــل (

 دورات جرى توفريو أوغندا)، أو دمج جوالت املســــــح (أرمينيا). و إكوادور و مؤقت لألنشــــــطة امليدانية (كمبود� 
 واملشرفني يف بلدان أخرى.ملندويب اإلحصاء عد تدريبية عن بُ 

التعاون القوي بني املقر الرئيســــــــــــي واملكاتب القطرية إىل تقدمي دعم فعال للبلدان من حيث تعزيز أفضــــــــــــى قد و 
زت يف املكســـــــــــــــيـك، عزّ و . 19-كوفيـدالتعـايف من  ما بعـد املتعلقـة مبرحلـة قدرات احلكومات والقـدرات الوطنيـة 

قطاعات الزراعية اليف املنظمة قدرة أمانة الزراعة والتنمية الريفية على ختصـــــــــــيص املوارد العامة يف االســـــــــــتثمارات 
إضــــــــافة و عمل مماثل يف ابراغواي وأوغندا. االضــــــــطالع بوجيري كلفة. ى فعالية ممكنة من حيث الأبعلوالغذائية 

شبه تقييم الالذي سيساعد يف  ،ملعدل احلماية االمسي جديد نظمة على تطوير مؤشر شهرياملإىل ذلك، تعمل 
ســــــالســــــل ابلنســــــبة إىل املختلفة املعتمدة أثناء اجلائحة  يةتدابري الســــــياســــــاتال وّلدهتلحافز/املثبط الذي قد ل اآلين

                                                      
العراق و هاييت و غواتيماال و إثيوبيا و الســــــلفادور و مجهورية الكونغو الدميقراطية و تشــــــاد و مجهورية أفريقيا الوســــــطى و الكامريون و بوركينا فاســــــو و أفغانســــــتان  11
 .زمبابويو الصومال و سرياليون و نيجري� و النيجر و ميامنار و موزامبيق و  �يرب لو 
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الذين يعانون األشـــخاص الفقراء و  لدىيركز املؤشـــر على األغذية األســـاســـية األكثر اســـتهالًكا و القيمة الزراعية. 
ســــــتســــــتخدم األدلة و توســــــطة الدخل. املنخفضــــــة و بلًدا من البلدان امل 30من انعدام األمن الغذائي ويســــــتهدف 

 االقتصادي.التعايف ة فعالة لتسهيل اتيكأداة للتوصية ابستجاابت سياس

ــــادي واحلماية االجتماعية من أجل احلد من الفقر: مواجهة كوفيد (ج) ــــرة للفقراء  19-اإلدماج االقتصــ املناصــ
 الشامل يف مرحلة ما بعد اجلائحة بغية حتقيق التعايف االقتصادي

بتغيري األولوية يف إطار "اإلدماج االقتصــادي واحلماية االجتماعية من أجل احلد من الفقر"  وجمال العمل ذ قام لقد
والتدابري احلكومية املتخذة للحد من  19-كوفيدللجمع بني جائحة  من أجل االســـتجابة تغيريًا كبريًا طبيعة أنشـــطته 

، هاوتعزيز االنتعاش االقتصـــــادي الشـــــامل بعد للجائحة للتخفيف من اآلاثر الســـــلبيةو . 2020انتشـــــاره خالل عام 
تعزيز ، و بشـــــــكل أفضـــــــل انظمة توســـــــيع نطاق احلماية االجتماعية للوصـــــــول إىل الفئات احملرومة وخدمتهاملدعمت 

 ومحاية العمالة الريفية. ،تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة الريفية، و لصغار املنتجنياإلدماج االقتصادي املستدام 

جلهود املتعلقة ابحلماية االجتماعية بني تعزيز احلماية االجتماعية الوطنية املستجيبة للصدمات استجابًة اح و اوترت 
ربط من أجل  �م)يت والفلبني وفي ع الوطين (كمبود� وميامناري(رواندا والصــومال) وتســهيل التوســ 19-لكوفيد

مجهورية (للذرة احلماية االجتماعية بســبل العيش الزراعية والريفية، مبا يف ذلك إنتاج أصــحاب احليازات الصــغرية 
واملغرب والســودان وزامبيا) ومصــايد األمساك وتربية األحياء املائية (بلدان متعددة) وســالســل القيمة العربية مصــر 

(كينيا) والعمال الريفيني غري الرمسيني من خالل التعاونيات  الرعويةو  الزراعيةتمعات اجملوكينيا) و احلرجية (الصني 
 آسيا واحمليط اهلادئ). إقليم(كوت ديفوار) وإدارة املوارد الطبيعية (

حة جائالرقمية لتعزيز اإلدماج االقتصـــادي املســـتدام لصـــغار املنتجني يف ســـياق التكنولوجيات نظمة امل تر خّ ســـو 
جهود وزارة الزراعة  توجد مقارها يف روماعلى ســـــــــــــــبيل املثال، يف تونس، دعمت الوكاالت اليت و . 19-كوفيد

ملســــاعدة أصــــحاب احليازات الصــــغرية يف احلفاظ على اإلنتاج واإلنتاجية والوصــــول إىل األســــواق، ال ســــيما من 
تركيز الكثري من جهوده الغاابت واملزارع أعاد مرفق و خالل تسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

األخرى للســــــماح ملنظمات  التنفيذ ، مبا يف ذلك تعزيز التجارة اإللكرتونية وآليات19-لكوفيدالســــــتجابة على ا
 مع التباعد االجتماعي. تتماشىجديدة  يةفرص سوقوإجياد املنتجني ابلتجارة 

على ســـبيل املثال، شـــاركت و . 19-كوفيدنظمة تعزيز املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة يف ســـياق  املوواصـــلت 
اجلماعة االقتصـــــادية لربملانيني من ا للتعلم من األقران لفائدة نظمة يف تنظيم ســـــلســـــلة من احلوارات االفرتاضـــــيةامل

مت و . 19-كوفيدل اســتجابةً ادرة على الصــمود الق ئيةالغذا والنظمبشــأن املســاواة بني اجلنســني ا لدول غرب أفريقي
على مســتوى اجملتمع لز�دة الوصــول إىل املعلومات، وتعزيز من التأثريات تخفيف للكآلية نوادي دمييرتا  اســتخدام 

بني  املســاواةنظمة ســالســل القيمة اليت تراعي املدعمت و قيادة املرأة ومشــاركتها، وتســهيل التغيريات يف الســلوك. 
على  19-كوفيدجلائحة  اجلنســــــني يف الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية للمســــــاعدة يف التغلب على اآلاثر الســــــلبية 

 لوصول إىل األسواق.املتعلقة ابالريفية والتفاواتت االجتماعية واالقتصادية املتزايدة  العيشسبل 

الغذائية و النظم الزراعية ضمن نظمة الدعم لتصميم وتنفيذ املبادرات اليت تعزز العمالة الالئقة للشباب املقدمت و 
نظمة ومنظمة املالرب�مج اإلقليمي املشـــرتك بني  اضـــطلععلى ســـبيل املثال، و . 19-لكوفيديف ســـياق االســـتجابة 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية بشأن فرص الشباب يف أفريقيا بتيسري املشاورات الوطنية مع أصحاب املصلحة 
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مع والغذائية الزراعية النظم لنهج القطري املتكامل للوظائف الالئقة للشباب يف وتكّيف ا. 19-يف سياق كوفيد
ية عرب اإلنرتنت، وتوفري الدعم اتواحلوارات الســـــــياســـــــ كرتونيةاإللالندوات  اســـــــتخداممن خالل  19-كوفيدأزمة  

 قصري األجل للحفاظ على سبل عيش العمال الشباب واملهاجرين.ال

صفات سالمة األغذية: (د) سريع التجارة وموا سري وت  19-الغذائية والزراعية خالل جائحة املنتجات جتارية تي
 بعدها وما

رصــد أســواق الســلع العاملية والوطنية وحالة األمن الغذائي يف كل بلد يف ، واصــلت املنظمة 19-يف ســياق كوفيد
على املســــــتويني  هتاالعامل، وأاتحت معلومات حمّدثة عن أســــــعار الســــــلع األســــــاســــــية وإنتاجها واســــــتهالكها وجتار 

التدخالت يف الوقت جراء العاملي والوطين، مبا يف ذلك املنتجات الســــــــــــــمكية وإصــــــــــــــدار تنبيهات للســــــــــــــماح إب
السياسات، شاركت املنظمة يف رصد وحتليل مؤشرات دعم السياسات الزراعية رسم  ا لعملياتاملناسب. ودعمً 

 .بشأ�ا مؤشراتمن قبل يف مثانية بلدان من أورواب الشرقية مل تتح 

عزيز ، مبا يف ذلك تاألقاليميف مجيع  اجلاري تنفيذهاوهناك عدد من مشـــــــــــــــاريع التعاون التقين املتعلقة ابلتجارة 
القدرات يف نظم معلومات الســــــوق ورصــــــد الســــــياســــــات (يف أورواب الشــــــرقية وآســــــيا الوســــــطى)، وتعزيز القدرة 
التصـــديرية ملنتجات آمنة وعالية اجلودة يف قطاع الثروة احليوانية (أعضـــاء اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية)، 

ن خالل تنفيذ تدابري ســــــــــالمة األغذية وخطط إصــــــــــدار وتطوير القدرات املؤســــــــــســــــــــية والفنية لألغذية اآلمنة م
 الشهادات (كمبود�)، ودعم تطوير نظم غذائية قادرة على الصمود (بريو).

ا مفوضــــــــية االحتاد األفريقي يف وضــــــــع إطار لتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية ابلســــــــلع  ودعمت املنظمة أيضــــــــً
كل ســــــــنتني لاحلرة القارية األفريقية وحتســــــــني تقارير االســــــــتعراض  واخلدمات الزراعية دعًما لتنفيذ منطقة التجارة

 بشأن تنفيذ بر�مج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا والتزامات إعالن ماالبو.

واملــذكرات التوجيهيــة اليت تــدعم  واملطبوعــات اإلحــاطــاتوعالوة على ذلــك، أصــــــــــــــــدرت املنظمــة العــديــد من 
تجّنب ســاليت لن تشــوه التجارة واألســواق و  19-لكوفيد يةالســياســاتواالســتجاابت تدابري الاألعضــاء يف اعتماد 

يف سالسل اإلمدادات الغذائية. كما مت دعم األعضاء من خالل التدريب اإللكرتوين وتبادل  اختالالتحدوث 
ة خرباء الشــــبكات الدولية، مثل الشــــبكة الدولية للســــلطات املعنية بســــالمة األغذية، وشــــبك بواســــطةاملعلومات 

 .FISHINFOالتجارة الزراعّية يف أورواب وآسيا الوسطى، وشبكة املعلومات السمكية 

ـــمود من أجل التعايف: محاية الفئات  (ه) ـــغرية على الصــ وتعزيز األضـــــعف حتفيز قدرة أصـــــحاب احليازات الصــ
 ارة املخاطردإلقدرات ال االنتعاش االقتصادي وتعزيز

اليت هتدف  ،19-املراعية لكوفيداحملددة و جمموعة من التدخالت التكميلية  الصــمودعلى  القدرةبر�مج  يتضــمن
لي وبناء القدرات ياالقتصــــــــادي التحو  التعايفيف املناطق الريفية واحلضــــــــرية، وتعزيز  األضــــــــعفإىل محاية الفئات 

 الصمود.القدرة على واملؤسسات من أجل 

بســـــــبب ا املتضـــــــررة واألكثر ضـــــــعفً املنخفضـــــــة واملتوســـــــطة الدخل  األقاليميركز جمال األولوية هذا على البلدان/و 
لذلك، تســتهدف املشــاريع يف إطار هذا اجملال ذي األولوية البلدان املعرضــة ملخاطر عالية، وعلى و . 19-كوفيد

واألزمات واملخاطر اجلائحة ابلفعل آباثر  املتضــــــــررةأو الضــــــــعيفة  العيشذوي ســــــــبل وجه التحديد األشــــــــخاص 
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تنفذ و األزمات الغذائية اليت تعاين من بلدان البلًدا من  30املشـــــــــــــــاريع األولوية ألكثر من  ســـــــــــــــندتو األخرى. 
، مما يضــــــــــــمن 19-خطة االســــــــــــتجابة اإلنســــــــــــانية العاملية لكوفيدنظمة يف املاســــــــــــتجابة طارئة كجزء من مكون 

ا ذلك يشــــــــمل و اإلجراءات أثناء التعايف.  يةر اســــــــتمرا ا ا مثل أقل البلدان منوً البلدان األخرى األكثر ضــــــــعفً أيضــــــــً
 .النظم الغذائيةعلى  19-اليت يؤثر فيها كوفيدوالدول اجلزرية الصغرية النامية 

لرب�مج لالعديد من املشــــــــــاريع املعتمدة بكل من املكو�ت اإلنســــــــــانية ومكو�ت القدرة على الصــــــــــمود  ويتم ربط
على ســـــــــــــبيل املثال، و ســـــــــــــبل العيش على املدى الطويل.  انعزز ياالحتياجات الفورية و  انكالمها يلبيإذ  الشـــــــــــــامل 

للفيضـا�ت  +Cashخمطط مبادرة ابسـتخدام على الصـمود سـبل العيش الزراعية قدرة يسـتهدف مشـروع "حتسـني 
يهدف املشـــروع إىل و األســـر الضـــعيفة اليت حتتاج إىل مســـاعدات إنســـانية. يف الســـودان " 19-واالســـتجابة لكوفيد

حتديد مواءمة  وقد جرىحتســـــني قدرة اإلنتاج الزراعي من خالل حتســـــني الوصـــــول إىل النقد وتعزيز ســـــبل العيش. 
على ســــــــــبيل املثال، يف بوليفيا، فقوية مع بُعد احلماية االجتماعية للرب�مج الشــــــــــامل يف بعض املشــــــــــاريع األخرى. 

يهدف التدخل و رضــة للخطر، مبا يف ذلك الســكان األصــليون. الســكان األكثر ع من املشــاريع يســتهدف مشــروع
 ونظمبكر املنذار واإلللمعلومات نظام  وضعمن خالل وذلك ، على الصموداجملتمعات احمللية  قدرةإىل إعادة بناء 

 التصدي للصدمات والتهديدات املستقبلية.من أجل رة على الصمود دقاإنتاجية 

ـــدر املقبلة: تعزيزالوقاية من اجلائحة  (و) ـــيع نطاقه احليوانية املصــ  لتجنب اجلوائح �ج الصـــــحة الواحدة وتوســ
 احليوانية املصدر

ومنظمة الصــــــحة العاملية، من خالل النظام  نظمة يف شــــــراكة ثالثية مع املنظمة العاملية لصــــــحة احليوانامل تنخرط
إضــــــافة و لمخاطر. لوتوفري حتديثات وتقييمات  19-ة لكوفيدالعاملياحلالة رصــــــد من أجل العاملي لإلنذار املبكر 

لطوارئ وتبادل ااالت الثالثية األعضـــاء يف تنمية القدرات وتعبئة املوارد واالســـتجابة حلالشـــراكة  إىل ذلك، تدعم
وإدارة املخاطر، مع الرتكيز على التفاعل بني اإلنســان واحليوان.  تقييم املخاطر املشــرتك بني القطاعاترف و ااملع
الدليل الثالثي  مبوجببشــــــأن التأهب الوطين للجائحة ابســــــتخدام �ج الصــــــحة الواحدة  اتيتم توفري التوجيهو 

 .املصدر يةلألمراض احليوان

فريوس ب املعنيةنظمة يف جمموعات اخلرباء التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان املتشارك و 
يف إطــار التفــاعــل بني ) SARS-CoV-2فريوس ( املســـــــــــــــبــب ملتالزمــة االلتهــاب الرئوي احلــاد الوخيم 2كورو� 

ألعضـــــاء بشـــــأن إىل اات هتوجيلمخاطر وتوصـــــيات و لتبادل البيا�ت وتقدمي تقييم من أجل احليوان، و اإلنســـــان 
تطور  و، أاحليوا�تلدى  SARS-CoV-2 فريوس اكتشـــاف وأحليوا�ت واملنتجات احليوانية، ابالتجارة اآلمنة 

أو إنشـــــاء مضـــــيفات حيوانية جديدة. وابلتعاون مع  ،SARS-CoV-2 فريوسأصـــــل يف تحقيق ال وأالفريوس، 
(منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصــــــــــــــحة احليوان تلتزم الشــــــــــــــراكة الثالثية بر�مج األمم املتحدة للبيئة، 

 ومنظمة الصحة العاملية) بتعزيز التعاون يف قضا� العلوم والسياسات وأولو�ت اإلجراءات.

رب�مج الو  ،)EPT-2(للجائحة التهديدات الناشــــــــــــــئة  ملنظمة مها بر�مجيف ا نفيذمها حالًياجاٍر توهناك بر�جمان 
مركز الطوارئ لعمليات  انفذمهييف آســـيا وأفريقيا والشـــرق األدىن، و بلًدا  36ا مشـــارك فيهي، العاملي لألمن الصـــحي

ومكتب حاالت فرع صـــــــــــــحة احليوان  بنيتعاوً� جيســـــــــــــد الذي  ،التابع للمنظمةاألمراض احليوانية العابرة للحدود 
تعزيز قدرات البلدان على بناء وإدارة أنظمة صــــــــحية قادرة على ب ويقوم الرب�جمان .الطوارئ والقدرة على الصــــــــمود

http://www.fao.org/3/cb1520en/CB1520EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1520en/CB1520EN.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/TZG/TZG.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/TZG/TZG.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/TZG/TZG.htm
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إلدارة املســـــــتدامة للحياة لاملنظمة بر�مج  وقامالصـــــــمود، مع الرتكيز على التأهب ملواجهة األوبئة واالســـــــتجابة هلا. 
تنتقل عن طريق تسليط الضوء على اسرتاتيجيات احلد من انتشار األمراض اليت من أجل  بيضاء ثيقةو بنشر  الربية

يف إطار  19-بشــــأن كوفيدلمنظمة لالرئيســــية األخرى  املطبوعاتتشــــمل و يف املســــتقبل.  اإلنســــاناحلياة الربية إىل 
تعرض البشـــــــر أو و  ةالزراعاملواشـــــــي و يف جمال تربية ملهنيني فائدة التدابري ختفيف املخاطر املصـــــــدر  احليوانيةاجلوائح 

 .واحليوا�ت املائيةاملرافقة احليوا�ت الربية واملاشية وحيوا�ت عن طريق  CoV-SARS-2لفريوس احليوا�ت 

 والتعايف حتويل النظم الغذائية: "البناء من أجل التحّول" خالل االستجابة (ز)

، على اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة 19-األجل لكوفيدتوسطة املاألنشطة على التخفيف من اآلاثر  رّكزت
طويلة األجل ملؤســــســــات الاالضــــطراابت املســــتقبلية، وبناء القوة املؤســــســــية يف وجه تعزيز القدرة على الصــــمود و 

لتدفقات ابالســياســات الوطنية واســرتاتيجيات التخفيف  اســرتشــدتاملناطق، ىت شــيف و القطاعني العام واخلاص. 
 النشرات اإلقليمية والوطنية.بواسطة املبلغ عنها املنتظمة للبيا�ت والتحليالت 

 يف حمور�ً التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة األخرى دورًا  يؤديويف هذا الصــــــــدد، 
البحر الكارييب، قامت ســلســلة من النشــرات عن أســواق و في أمريكا الالتينية فاالســتجاابت اإلقليمية والوطنية. 

اســــرتاتيجيات أســــواق البيع إبرشــــاد البيع ابجلملة، ُنشــــرت ابالشــــرتاك مع احتاد أمريكا الالتينية ألســــواق التوريد، 
يف منطقة أفريقيا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية مع  ابجلملة لضـمان اإلمدادات الغذائية. وشـهد التعاون

من أجل  على نطاق صـــغري ومتوســـطاألغذية ي هز جمعلى  19-أثر كوفيدتقييمات يف ســـتة بلدان بشـــأن إجراء 
 البيئات التمكينية واالستثمارية.إرشاد 

القدرات على املســـــــــــــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية عرب اإلنرتنت من خالل التوعية وبناء  ّمتت أنشـــــــــــــطةوقد 
 بشـــــــــــأن. ومن األمثلة على ذلك الدورة التدريبية يعضـــــــــــاجمموعة من املو ختص ودورات تدريبية إلكرتونية ندوات 

" مع التدابري التشـــــــــــــريعية اليت اعتمدهتا بعض 19-يف أوقات كوفيداألغذية: األطر القانونية الفاقد واملهدر من "
يف منطقة مشال شـــــــــــرق ومشال أفريقيا، مت حتليل دور االبتكار و الكارييب. البحر أمريكا الالتينية و  إقليمالبلدان يف 

خالل ســلســلة من تســع ندوات وقدرهتا على الصــمود الغذائية و والزراعة الرقمية يف تعزيز اســتدامة النظم الزراعية 
 12شهدت مشاركة العديد من املنظمات الدولية.ونية إلكرت 

ج أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة �ُ  على بناءً  ةاإلقليمي األســــــــــــواقالدعم بشــــــــــــأن تكامل  توفريتقدم يف ولوحظ كذلك 
على ســبيل املثال، يعمل مشــروع يغطي مثانية بلدان يف البلقان وآســيا الوســطى على حتســني تكامل و املتعددين. 

أن حتســــن الوصــــول إىل األســــواق منها يُتوقع طويلة األجل  اثرآباملصــــحوب والغذائية الزراعية أســــواق املنتجات 
 ونظم معلومات األسعار وصياغة السياسات القائمة على األدلة.

 واســـرتشـــاًداالصـــمود الشـــائعة يف مجيع املناطق على تعزيز ســـالســـل القيمة القصـــرية.  القدرة على اســـتجاابت وتركز
وســالســل  ،وتربية األمساك ،الفاكهة واخلضــروات  يف جماالتشــغلنيامللتقييمات اجلارية، ســتدعم أرمينيا ومولدوفا اب

ا العثور على أمثلة لنُ و لحدود. والعابرة للتعزيز التجارة احمللية األلبان  ومنتجاتاحلليب  هج وطنية مماثلة ميكن أيضـــــــــــً
                                                      

الصــــندوق الدويل للتنمية اللجنة االقتصــــادية واالجتماعية لغرب آســــيا التابعة لألمم املتحدة، و ، و وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية الســــعودية 12
املعهد ، و واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة والبنك الدويل، واملركز الدويل للزراعة املروية ابملياه املاحلة، لالتصــاالت،الزراعية، واالحتاد الدويل 

 .الدويل لبحوث سياسات األغذية

http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/
http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/
http://www.fao.org/3/cb1503en/CB1503EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2549en/cb2549en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
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من أكثر القطاعات  ًداواحبوصـــــفه يف غرب كينيا على البســـــتنة، التقين لتعاون لســـــريكز بر�مج و يف مناطق أخرى. 
النظم بشــــــــأن ، إضــــــــافة إىل االســــــــتفادة من العمل اجلاري فيه لتلفا ةقابليإىل نظرًا  19-كوفيدالفرعية تضــــــــررًا من  

على تعزيز قدرة اجلهات  التقينلتعاون ليف بواتن، سيعمل بر�مج و احلضرية لتعزيز سالسل القيمة القصرية. الغذائية 
 يف سالسل القيمة الغذائية القابلة للتلف يف البيئات احلضرية وشبه احلضرية. اليت تعملالفاعلة 

 
 الدروس املستفادة واإلجراءات السياساتية ذات الصلة -رابًعا

 ة املرتبطة هبا:اتيعمل السياسالإىل عدد من الدروس الرئيسية وجماالت  19-كوفيدالسياسات املتعلق برصد شري ي
 

من أجل الرصـــــد  نظمحتديث  ينبغي .اآلنية وحتليلهاواالبتكار يف مجع البيا�ت الرصــــد،  نظمدعم وحتديث  (أ)
والفئات الضـــــــــــــــعيفة.  والغذائيةنظم الزراعية لما يتعلق اب توفري املعلومات والتحليالت يف الوقت املناســـــــــــــــب يف

، والغذائيةنظم الزراعية اليف احلرجة والعقد واالختناقات  الســــــــــاخنةحتديد نقاط الضــــــــــعف النظم ح هذه تيســــــــــتو 
  عن رصد املخاطر وتقييم اإلجراءات والسياسات.فضًال 

 يةالســياســاتاإلجراءات ربط أن ت ينبغي طويلة األجل واالستثمارات.القصرية و ال اتيةجراءات السياساإلربط  (ب)
 حتديد غرضفرصــــــــــــة إلعادة وتتيح اجلائحة طويلة األجل. اللطوارئ ابلتنمية املســــــــــــتدامة االت ااالســــــــــــتجابة حل

، بل تلبية االحتياجات احلالية لن تقتصـــــــر علىاليت والغذائية الزراعية لنظم ل دعًماالســـــــياســـــــات واالســـــــتثمارات 
 ومعاجلة القيود اهليكلية عامًال والغذائية حتويل النظم الزراعية  ويشكل. التعايف الطويل األجلتضع أيًضا أسس س

 .ةياملستقبلاجلوائح واألفراد على الصمود وملواجهة النظم ا لبناء قدرة أساسيً 

تنســـيق الســـياســـات بني اجلهات  ميثل. طويلة األجلالحتســـني تنســـيق الســـياســـات ومعاجلة القضـــا� اهليكلية  (ج)
املؤســــــــــســــــــــية الرئيســــــــــية (يف جماالت األغذية والزراعة والصــــــــــحة والتمويل واألمن والتخطيط) أمرًا حمورً� الفاعلة 

ا اجلائحة، للتصــــــــدي لعواقب  يتطلب و التعايف.  حتقيق طويل األجل حنواللتحفيز العمل ولكنه أمر حموري أيضــــــــً
االســتجابة حلاالت  نتجاوزات ناتوســلطة واضــحوالية كون للهيئات التنســيقية تأن للســياســات تنســيق الناجح ال

 ومعاجلة القضا� اهليكلية ونقاط الضعف.القدرة على الصمود بناء  تشمالنو الطوارئ 

 ةيالســــــياســــــات تســــــتجااباال، ينبغي أن تركز 2030ا من روح خطة عام . انطالقً شــــامًال التعايف جيب أن يكون  (د)
خلف الركب.  أحدا وعدم ترك أي الفئات األكثر ضـــــــعفً طويل األجل على ال والتعايفقصـــــــرية األجل اللإلغاثة 
 التدخالت صراحًة ابلقيود احملددة اليت تواجهها النساء يف أدوارهن املتعددة. متسلّ أن وينبغي 

، حىت اآلن، اجلائحةالدروس الرئيســية املســتفادة من أحد يتجســد . التجارة مفتوحة وضـمان التعاون الدويل إبقاء (ه)
أن يشــــــــــــــمـل التعــاون ينبغي التعـاون الـدويل وجتنـب اإلجراءات األحـاديـة اجلـانـب. ومع ذلـك،  توطيـدأنـه ينبغي يف 

 سبب التأخري والنقص واهلدر.تما فتئت اليت  ،أحكاًما إلزالة العوائق واالحتكاك يف املعابر احلدوديةكذلك 

األزمة وآاثر  19-كوفيدبســــــــــبب  والوفاة  املرضاحلد من اآلاثر الســــــــــلبية لســــــــــوء التغذية على معدالت  (و)
معاجلة نقص التغذية والســــــمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة  تشــــــكل. على التغذية 19-لكوفيداالقتصــــادية 

. ومع ذلك، فإن 19-كوفيدبســبب  والوفاة  املرضالغذائي أمرًا أســاســًيا أل�ا تســاهم يف ز�دة معدالت ابلنمط 
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ألســــــر يف مواجهة فقدان الدخل لاملغذية هو إحدى اســــــرتاتيجيات التأقلم الرئيســــــية األغذية اســــــتهالك  خفض
 السليب. هاما يضاعف أثر وهو ، اجلائحةالناجم عن 


