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

 املوجز

 نظممكنــت القــد تعــدد األطراف املاجلهود اجلمــاعيــة والتعــاون  تثبــت أنّ مرحلــة جــديــدة  19-كوفيــددخــل جــائحــة  تــ
أتثري واضـــــــــــــح  اوتدابري االحتواء املرتبطة هب جائحةكان للو أن تظل مفتوحة ومتدفقة. من والتجارة والغذائية الزراعية 

يف  ســنوية أكرب ز�دة يف ســامهت الكنهو ، 2020ولكن قصــري األجل على جتارة املنتجات الزراعية والغذائية يف عام 
عام ب مقارنةإضـــايف  مليون شـــخص 161 عدد األشـــخاص مبا يصـــل إىل ز�دة هذا يعينو . منذ عقود يف العاملاجلوع 
2019. 

الزراعة  برزت، و قدرهتا على الصــــــــــمودوالتجارة والغذائية الزراعية  املنتجاترغم مجيع املخاوف، أثبتت أســــــــــواق و 
 والتجارة والغذائيةالزراعية  املنتجاتأســــــــواق مرونة يف أحد العوامل املهمة للغاية  كانو قطاع اقتصــــــــادي قوي. ك

 يف الفرتة ابلوضـــــــــــــــع اإلنتاج اإلجيابية مقارنة توقعاتهو وفرة اإلمدادات الغذائية العاملية و اجلائحة أثناء  الدولية
، تســـــــــــــــببت ةمرن ةالعامليوالغذائية  ةالزراعيالنظم  ت. ومع ذلك، يف حني ظلّ على ســـــــــــــــبيل املثال 2007-2008

 الفردنصـــــيب ص تقلّ و يف ارتفاع معدالت نقص التغذية. األغذية احلادة يف أســـــعار  عاتخســـــائر الدخل واالرتفا
أوجه عدم ، مما أدى إىل تفاقم املاضــــــي القريب أبّي وقت مضــــــى يف مقارنةمن البلدان أكرب يف عدد  من الدخل
 يف املناطق الريفية. سيماال املساواة، 

منذ والتعايف منها  19-لالستجابة جلائحة كوفيد هابر�جم تنفيذ تعمل منظمة األغذية والزراعة بشكل مكثف علىو 
األنشــــطة وإنعاش  ينيســــكان الريفالللوصــــول إىل نســــبة أكرب من  تقين، وقد حشــــدت الدعم املايل والبداية اجلائحة

هذه اجلهود اســــــــــتخدام البيا�ت والتقنيات الرقمية واالبتكار ملســــــــــاعدة املزارعني أصــــــــــحاب  مشلتو االقتصــــــــــادية. 
 ،واملســــاعدة اإلنســــانية ،الريفية، ومتكني املرأةيف املناطق احليازات الصــــغرية، وربط احلماية االجتماعية بســــبل العيش 

�ج الصحة الواحدة، وما اتباع و  ،ائحةاجلتعايف بشكل أفضل من لل اتتوسيع نطاق االستثمار الرامية إىل واجلهود 
 إىل ذلك.
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قد وفّرت والغذائية قطاعات الزراعية الثبت أّن  ،جمموعة العشـــــــــــــرين برائســـــــــــــة إيطاليامن خالل العمل عن كثب مع و 
من اجلوع والفقر وعدم املســـــــــاواة. ونتيجة هلذا التعاون  حدّ للعلى نطاق واســـــــــع و  ثرفرصـــــــــة فريدة لتحقيق النتائج واأل

األمن الغذائي يف  مســــــألة جمموعة العشــــــرينبلدان يف وضــــــع االجتماع املشــــــرتك لوزراء اخلارجية والتنمية  ،االســــــتثنائي
آلية بوصفه  "من أجل الغذاءالتحالف "أقرّه هذا االجتماع املشرتك الذي  إعالن ماتريا اعتمدو  ه،عمالأصدارة جدول 

نظمة املابإلضـــــــافة إىل مجيع اآلليات األخرى اليت تطبقها  منها، التعايفو  19-ائحة كوفيدتنســـــــيق مرنة لالســـــــتجابة جل
 حالًيا.

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك
 اجمللسمن جانب و بني جلنيت الرب�مج واملالية  

 
احملرز وتقدمي التوجيهات، ابلتقدم علًما خذ مدعوان لأل واجمللسبني جلنيت الرب�مج واملالية إّن االجتماع املشـــــــــــــــرتك 

 مناسًبا. ير�نهحسبما 
 

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

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 50869 06570 39+اهلاتف: 

 maximo.torero@fao.org :اإللكرتوينالربيد 
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 معلومات أساسية -أوًال 

 الغذائيةسواق األتقييم األمن الغذائي والتغذية وحالة  - ألف
 يرتاوح بني اعددً أّن إىل  2021شـــــــــــــــري التقديرات الواردة يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام تُ  -1

 161بز�دة قدرها أي ، 19-يف ظّل جائحة كوفيد 2020 واجهوا اجلوع يف عاميف العامل قد شــــــخص مليون  811و 720
مليون  30. وتشـــــــــــــري التوقعات اليت أتخذ يف االعتبار األثر احملتمل للجائحة إىل أّن 2019مليون شـــــــــــــخص مقارنة بعام 

املستمرة  اأتثرياهت، مما يكشف عن سيناريو مل حتدث فيه اجلائحةبمقارنة  2030سيواجهون اجلوع يف عام إضايف شخص 
 على األمن الغذائي العاملي. ألجل طويل

 بلًدا 55يف  مليون شـــــــخص 155 أنّ إىل  2021لعام  األزمات الغذائيةبشـــــــأن العاملي التقرير  تشـــــــري تقديراتو  -2
التصــــــنيف املتكامل أو ما فوقها من  3املرحلة (أســــــوأ من ذلك  ما هو أ�م يعيشــــــون يف أزمة أوعلى ّنفوا قد صــُــــ  اإقليمً /

ورغم صـــــــعوبة . 2019 مليون شـــــــخص مقارنة بعام 20وهو ما ميّثل ز�دة بنحو  )،اإلطار املنســـــــق/ملراحل األمن الغذائي
حتليل األمن الغذائي الوارد يف التقرير  ُيظهرعوامل اإلجهاد األخرى، آاثر عن  19-كوفيدائحة  فصــــــــــل اآلاثر الدقيقة جل

ذلك بشــكل  جلىويتلألزمات الغذائية، مســبًقا املوجودة و املســتمرة  العواملأثر مضــاعف على هذه  اكان هلاجلائحة   أنّ 
، مما يؤدي إىل خســــــائر يف 19-كوفيدائحة  جلابلتدابري التقييدية  املرتبطاالقتصــــــادي النشــــــاط تدهور  رئيســــــي من خالل

 .املعيشية واخنفاض القوة الشرائية لألسرالدخل 

من الدخل يف عدد أكرب من البلدان مقارنة أبّي وقت مضـــى يف الواحد تقّلص نصـــيب الفرد  ،2020يف عام و  -3
ندوق النقد الدويل أنّ  ،على ســـــــــــــــبيل املثالف. اضـــــــــــــــي القريبامل إىل اخنفاض دخل الفرد يف  تأداجلائحة  يقدر صـــــــــــــــ

ما قبل  الســـــــائدة جتاهاتاالمع  ابملقارنة. و 2022-2020 الفرتة ســـــــنوً� يف يف املائة 2.8االقتصـــــــادات املتقدمة بنســـــــبة 
يف األســواق الناشــئة واالقتصــادات النامية (ابســتثناء الصــني)  من الدخلالواحد  الفرد يف نصــيب ســارةاخلتبلغ  ،ائحةاجل

 عدم املساواة. أوجه تفاقم اجمددً  هذا يعكسو  ،يف املائة 6.3

على حتمل  والتجارة العاملية والغذائيةالزراعية  املنتجاتأســـــــــواق  قدرةبشـــــــــأن واملخاوف األولية الشـــــــــواغل رغم و  -4
حيث برزت الزراعة  ،أثبتت قدرهتا على الصـــــــمود فقد ،وتلبية الطلب املتزايد ســـــــليمالعمل بشـــــــكل  ومواصـــــــلة اتالصـــــــدم

األســــواق الغذائية الزراعية والتجارة الدولية أثناء اجلائحة وكان أحد العوامل املهمة للغاية يف مرونة كقطاع اقتصــــادي قوي. 
على ســــبيل  2008-2007يف الفرتة الســــائد هو وفرة اإلمدادات الغذائية العاملية وتوقعات اإلنتاج اإلجيابية مقارنة ابلوضــــع 

احلادة يف  عاتالدخل واالرتفايف ســـــائر اخل، تســـــببت مرنة ةالعامليوالغذائية  ةالزراعي النظم تاملثال. ومع ذلك، يف حني ظلّ 
 يف ارتفاع معدالت نقص التغذية. األغذية أسعار 

إىل ابلنســـبة  ال ســـيما ،2021نظمة تشـــري إىل الظروف اإلجيابية يف عام امل اليت أصـــدرهتا 1رقاماألال تزال أحدث و -5
يف املائة  0.7 قدرها بز�دة ،مليون طن 2 788 بنحو 2021حبوب يف عام للاإلنتاج العاملي  ويُقّدرألغذية األســــــــــاســــــــــية. ا
ومن �حية . بوب اخلشنة واألرزّ احلإنتاج  توقعات رتفاعبشكل أساسي اب امدفوعً  ،2020عام ب قارنةطن) م ماليني 18.7(

 .2020نتائج عام مقارنة بيف املائة  0.7العاملي بنسبة  إنتاج القمحمن املتوقع أن ينخفض  ،أخرى

                                                      
  موجز منظمة األغذية والزراعة عن إمدادات احلبوب والطلب عليها 1
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ا أن يزداد و  -6  ســـتوىمقارنة مبمليون طن)  40.1يف املائة ( 1.4حبوب بنســـبة لل العاملي ســـتخداماالمن املتوقع أيضـــً

من املتوقع و . اجديدً  اقياســـيً  ارقمً  مســـّجًال  ،2021/2022 املوســـم طن يف ماليني 2 809ليصـــل إىل  ،2021-2020 الفرتة
يف املائة  0.9 نســـــــبته ابخنفاض ،ماليني طن 809إىل  2022 واســـــــمماحلبوب حبلول �اية  العاملية من خزو�تاملأن تصـــــــل 

 الفرتة يف هاإىل استخدام بوباحلمن املخزو�ت العاملية معدل بلغ يس ،إىل هذه األرقام اواستنادً . بداية الفرتةعن مستو�ت 
من مالئم زال عند مســـــــــــتوى ي اللكنه  ،2021-2020 الفرتة عنابخنفاض طفيف  ،يف املائة 28.1 نســـــــــــبة 2021-2022

 1.3 نسبته ابخنفاض ،2022-2021يف الفرتة  مليون طن 466 التجارة العاملية للحبوب توقعاتبلغ . وتةاترخيي وجهة نظر
جل يف املائة عن املســــــــــــتوى القياســــــــــــي يف جتارة القمح املتوقعة  حاالت االنكماشوتفوق  ،2021-2020 الفرتة يف املســــــــــــّ

 .ألرزّ العاملية ابتجارة الالتوسع املتوقع يف  واحلبوب اخلشنة

 ،بعد شـــــــهرين متتاليني من االخنفاض /آب أغســـــــطس يفبســـــــرعة  2لســـــــلع الغذائيةالعاملية ل ســـــــعاراأل انتعشـــــــتو  -7
األغذية ســـعار أل املنظمةمؤشـــر بلغ متوســـط و يف األســـعار الدولية للســـكر والقمح والزيوت النباتية. احلاد  مدفوعة ابالرتفاع

. 2020 /آب يف املائة منذ أغســــــطس 33يف املائة منذ بداية العام و 12.4 قدرها بز�دة ،آب/أغســــــطس يف نقاط 127.4
الزيوت النباتية وتتصـــــدرها أســـــعار  ،يف العام املاضـــــيســـــتو�هتا مقارنة مبوســـــجلت مجيع مؤشـــــرات األســـــعار الفرعية ز�دات 

 ).يف املائة 31.1بز�دة قدرها ) واحلبوب (يف املائة 48.1بز�دة قدرها السكر ( ايليه ،يف املائة) 67.9 بز�دة قدرها(

الزراعية  املنتجاتالعاملي على الطلب  ه من املتوقع أن ينموأنّ إىل  3التوقعات أحدث ُتشري ،املتوسط املدىعلى و  -8
يف املائة  2.2أقل بكثري من النمو املســجل خالل العقد املاضــي ( نســبة يوه ،2030يف املائة ســنوً� حىت عام  1.2بنســبة 

نصــــــــيب الفرد وارتفاع  املنخفض ذات الدخل النمو الســــــــكاين يف البلدانإىل كبري   الز�دة املتوقعة إىل حدّ تُعزى ســــــــنوً�). و 
 املتوسط. ذات الدخل يف البلدانمن الدخل الواحد 

ســـــــتهالك االالبطيء وتشـــــــبع  و الســـــــكاينملناب امقّيدً  لبمنو الطيظّل أن  من املتوقع ،ة الدخلاملرتفع يف البلدانو  -9
العقد  خالليف املائة ســنوً�  1.4اإلنتاج الزراعي العاملي بنســبة  ينمومن املتوقع أن و . ســاســيةاأل ســلعللعديد من الالغذائي 

كبري ابلتحســـينات يف   وأن يكون مدفوًعا إىل حدّ  ،ة الدخلاملنخفضـــالبلدان يف يف االقتصـــادات الناشـــئة و ال ســـيما  ،املقبل
نمن املتوقع أن و اإلنتاجية.  يف  ،2030-2021منو إنتاج احملاصـيل خالل العقد يف احلصـة األكرب من الغالت  يسـاهم حتسـّ

 .عانالقط اتساعاإلنتاجية و  ارتفاععلى  للثروة احليوانية نتاج العاملياإلمنو سيعتمد حني 

وإن كان بوترية أبطأ مما كانت  ،معظم الســــلع األســــاســــيةإىل جتارة املنتجات الزراعية ابلنســــبة  يتواصــــل اتســــاعســــو  -10
. ألحيائياعدد من البلدان واخنفاض الطلب على الوقود  يفمنو الطلب  تباطؤبالعقد املاضــــــــــي بســــــــــبب التوقعات  يفعليه 

مما  ،2030حىت عام  يف املائة ســنو�ً  1.3مبعدل الرئيســية الغذائية  يف املنتجاتالتجارة العاملية  أحجامنمو تمن املتوقع أن و 
 األمن الغذائي والتغذية. حتقيق بشكل أكرب يف ابلتايل يساهم

                                                      
 ألسعار الغذاءمؤشر منظمة األغذية والزراعة  2
" املشــــــــــرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف 2030-2021إلســــــــــقاطات الواردة يف هذه الوثيقة هي عبارة عن حتديث لنشــــــــــرة "التوقعات الزراعية للفرتة ا 3

 .2021امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، واليت مت إطالقها يف يوليو/متوز 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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منظمة األغذية بر�مج  ســـــــــعىوي األغذية.لى عصـــــــــول الذي ســـــــــتواجهه البلدان يف احليتمثل التحدي الرئيســـــــــي و  -11
هذا  حجم من تقليلالحتديد اإلجراءات اليت ميكن أن تســـــــــاعد يف ها إىل والتعايف من 19-جلائحة كوفيد لالســـــــــتجابةوالزراعة 
 .التحدي

 والتعايف منها 19-بر�مج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة جلائحة كوفيد -انيً اث

 أيلول/ســـــــــــــــبتمرب حىتمليـار دوالر أمريكي، تلقى هـذا الرب�مج،  1.32تشـــــــــــــــغيليـة التطلبـات جمموع امل غبلو مع و  -12
تبلغ و يف املائة من اهلدف.  28رب امليون دوالر أمريكي، أو ما يق 368يبلغ جمموعها  ومعلنة، مســــــــــــامهات مؤكدة 2021
مليون دوالر أمريكي،  334 -الطوارئ حاالت اإلمنائية واملوجهة حنو للمشــــــاريع املخصــــــصــــــة  -املســــــامهات الطوعية قيمة 
مسامهات متوقعة. وتبلغ يف شكل دوالر أمريكي مليون  69ويف شكل مسامهات معتمدة  منهامليون دوالر أمريكي  265
، فضًال عن مبلغ مليون دوالر أمريكي 30 قرابة املستثمرة حالًيا يف الرب�مج )بر�مج التعاون التقين( املنظمة األساسية موارد

إلعداد البيا�ت من صــــــندوق املنظمة املتعدد التخصــــــصــــــات املخصــــــص حتديًدا  مليون دوالر أمريكي 1.85 إضــــــايف قدره
 .19-كوفيدائحة  واإلحصاءات املتعلقة جب

من االســـــــــــــتفادة من القدرة التنظيمية  الشـــــــــــــركاء والتعايف منها 19-مّكن بر�مج االســـــــــــــتجابة جلائحة كوفيدقد و  -13
 اإلنذار املبكر لديها وخربهتا الفنية لتوجيه الدعم حيثما وحينما متس احلاجة إليه. نظمللمنظمة وبيا�هتا اآلنية و 

املســـــــــامهات الطوعية املعتمدة املوجهة حنو التنمية من النســـــــــبة األولية  نســـــــــبة ارتفعتتطور اجلائحة، ويف أعقاب  -14
ســـــــامهات املوهذا ُيشـــــــري إىل أّن  املســـــــامهات املعتمدة. إمجايل من يف املائة 32البالغ  يف املائة إىل املســـــــتوى احلايل 9 البالغة

. إمنائيإىل �ج االت الطوارئ قائم على االســـــتجابة حليف إطار بر�مج املنظمة تتطور من �ج  19-كوفيدائحة  اخلاصـــــة جب
مع الرتكيز على التدخالت املتوســــــــطة  التعايفتتقدم حالًيا حنو مشــــــــهد  19-كوفيدائحة  املنظمة جلوابلتايل، فإن اســــــــتجابة 

 والطويلة األجل.

شــــــركاء التنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية لوكندا والياابن واالحتاد األورويب ومكتب األمم املتحدة  البنك الدويل ثلميُ و  -15
. والتعايف منها 19-جلائحة كوفيدلالســـــتجابة املنظمة يف بر�مج الذين يســـــتثمرون  من أصـــــحاب املوارد الرئيســـــيني احلاليني
املســـــــــــــامهات إمجايل يف املائة من  70رب امليون دوالر أمريكي، أي ما يق 230 احاليً املعتمدة واملتوقعة  موتبلغ مســـــــــــــامهاهت

 اليت ّمت تلقيها وأُعلن عنها.الطوعية 

 -املنظمة  من واردوامللرتكيز اإلقليمي، تلقت أفريقيا حىت اآلن أكرب قدر من املســـــــامهات الطوعية يتعلق اب يف ماو  -16
 اهويبلغ ما تلق –أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقليم ف الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا إقليمليها ي -يف املائة من اجملموع  34
املائة من إمجايل املوارد ملشـــــــــاريع ذات امتداد يف يتم ختصـــــــــيص أربعة و املائة. يف  16و ئةايف امل 29حالًيا  اإلقليمنيمن  كلّ 

أورواب وآســـــــــيا إقليم املائة) و يف  13(إىل إقليم آســـــــــيا واحمليط اهلادئ التمويل املخصـــــــــص  ُيشـــــــــريمن �حية أخرى، و  عاملي.
 اإلقليمي. الرتكيزيف التوازن مزيد من احلاجة إىل إىل املائة) يف  4الوسطى (

 فإنّ  ،إىل حتول حنو مشــــــــــهد التعايفاالجتاه العام ُيشــــــــــري بينما  ،يف الواقعو . كبرية  حتد�ت اأيضــــــــــً  يواجه الرب�مجو  -17
اإلنسانية  اريعطويلة األجل يؤدي إىل اخنفاض االهتمام األويل ابملشالتدخالت للابلتنمية املتصلة االهتمام بتمويل املشاريع 

املسامهات إىل بتوجيه كل شريك يف املوارد يقوم   احاليً  ،ابإلضافة إىل ذلكو . االستجابة املبكرة حلاالت الطوارئ يف سياق
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من  بدًال  ،بلدكّل خاصــــة بأخرى من خالل أنشــــطة خمصــــصــــة و  بشــــكل أســــاســــيوذلك ، فردي بشــــكل خطة االســــتجابة
 تعددة الشركاء.املع غري املخصص مثل اآللية املرنة استخدام التمويل اجملمّ 

 
 

 ما يلي بيان النقاط البارزة ألنشطة كل جمال من جماالت العمل السبعة: ويرد يف -18

ومحاية ســبل العيش يف ســياقات األزمات  19-كوفيدجائحة  خطة االســتجابة اإلنســانية العاملية: معاجلة أتثريات  (أ)
 الغذائية

املنظمة ، قامت ااملوجودة مســـــــــــــــبقً  حاالت اإلجهادمع الصـــــــــــــــدمات و  19-جائحة كوفيداندماج أتثري إىل  انظرً  -19
ا هلذه حتياجات اإلنســــــانية بطريقة متكاملة. وحتقيقً لال اســــــتجابتو  2021بتعديل براجمها اإلنســــــانية بشــــــكل كبري يف عام 

أنشطة خطط االستجابة اإلنسانية اجلارية ابلتنسيق  ملنظمة األغذية والزراعة معدمج االستجابة اإلنسانية العاملية  الغاية، متّ 
 مع أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين.

، من تكييف املوارد احلالية وإعادة برجمتها للوصول يف صميم أولو�هتا نسانوضع اإلمن خالل ومتكنت املنظمة،  -20
. 19-ر جــائحــة كوفيــدهــددين آباثاملو يعــانون من انعــدام األمن الغــذائي احلــاد ّممن مليون شـــــــــــــــخص  24إىل مــا يقرب من 

أضــــــــــعف الفئات يف للرعاة الذين ميثلون إحدى  املوجهبتكييف دعمها يف أفغانســــــــــتان على ســــــــــبيل املثال نظمة املقامت و 
اآلاثر املباشرة والثانوية للفريوس من خالل ملعاجلة نظمة تصميم بر�جمها املاألنشطة املعتادة، أعادت وابإلضافة إىل . اإلقلم

مواد اإلبالغ عن ، ونشــر امليدانيةيف أســواق الثروة احليوانية وأنشــطة التوعية  19-كوفيدائحةاخلاصــة جبســالمة الدعم تدابري 
إىل املراعي الشــــــــــتوية. الرعاة اآلمن انتقال من أجل ضــــــــــمان طوارئ االت الوالتخطيط حل ،املخاطر وإشــــــــــراك اجملتمع احمللي

اليت واملعرضــة للكوارث  الفقرشــديدة ال احمللية تمعاتإىل اجمل وارئطال ة يف حاالتســاعداملنظمة وحكومة الياابن املقدمت و 
تكاليف للحّد من توزيع اآلالت الزراعية  ومتثلت املســـــــاعدة يف حاالت الطوارئ يفيف بنغالديش. جلائحة ا جراءتضـــــــررت 
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من خالل  دباليف الاألمن الغذائي تعزيز ، مما يســـــــــاهم يف األغذية وســـــــــالمتهانظافة  احرتام شـــــــــروط الزراعة والتدريب على
 يف الوقت نفسه. 19-كوفيد  الزراعيني الرئيسيني من اإلصابة بفريوسالعمال محاية  مبوازاة ،اإلنتاجية الزراعيةز�دة 

وتكييف لتوفري املعلومــات  ضـــــــــــــــرور�ً نظمــة العمــل على مجع البيــا�ت وحتليلهــا، وهو أمر ال يزال املواصـــــــــــــــلــت و  -21
واجه  بلًدا 29لالحتياجات يف  عمليات تقييمو دراســــــــات اســــــــتقصــــــــائية  املنظمةأجرت و االســــــــتجاابت حلاالت الطوارئ. 

املتعلقة  عملية إعداد الربامجمن أجل حتســـــــــــــني  2021إىل يوليو/متوز  2020من يوليو/متوز املمتدة أزمات غذائية يف الفرتة 
أفغانستان،  حمددتقييم ُأجرَِي فيها . وتشمل البلدان اليت ضعففئات األوتلبية احتياجات ال 19-كوفيدائحة  ابالستجابة جل

وكولومبيا، وليبري�، ومايل، وســــــــرياليون، والصــــــــومال،  هورية الكونغو الدميقراطية، وزميبابوي،ومج ومجهورية أفريقيا الوســــــــطى،
 .والنيجر، واليمن

العاملني يف جمال األغذية ابلتعاون مع جمموعة من والتثقيف لصــــاحل نظمة ســــلســــلة من محالت التوعية املنفذت و  -22
الوكالة األمريكية للتنمية الذي متوله يف إطار املشــــــــــــروع العاملي و . للحّد من خماطر انتقال الفريوس وإنقاذ األرواح الشــــــــــــركاء

خمتلف ســـالمة الســـلســـلة الغذائية مع ب املتعلقة مارســـاتاملأفضـــل بشـــأن مناســـبة للســـياق نظمة رســـائل املالدولية، وضـــعت 
دارس املاجملتمعية، و واإلذاعات ، مبا يف ذلك اجملموعات النســــــــــــائية، ونوادي دمييرتا، خمتلفة أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة يف بلدان

مباشــــرة رســــائل توعية بنشــــر شــــركائها، ابلتعاون مع نظمة، امل قامتيف ابكســــتان، و واخلدمات احلكومية. للمزارعني احلقلية 
 املباشــــــرة لتدابري اإلغالق اآلاثربســــــبب األمن الغذائي من انعدام  الفئات األضــــــعف اليت تعاينإىل رب اإلنرتنت، موجهة وع

علومات امللنشر للمزارعني دارس احلقلية املمنصات االستفادة من قنيات االتصال عن بُعد. ويشمل ذلك تمدعومة ب، العام
، تدريبية منتظمةدورات من خالل  19-جائحة كوفيدآاثر من الوقاية من الفريوســـــات وممارســـــات التخفيف بشـــــأن همة امل

من إتقان أنشــطة زراعية جديدة يف ابكســتان على وجه اخلصــوص، متكنت املعيالت و . على الســواء اإلنرتنتعرب و ميدانية 
نظمـة ســـــــــــــــلســـــــــــــــلـة نـدوات عرب امل عقـدت، وابإلضــــــــــــــــافـة إىل ذلـك. يف الوقـت نفســــــــــــــــه الفريوسجتنـب مع مـدرة للـدخـل 

سـلسـلة مراحل يف مجيع  19-كوفيدجائحة  وقاية من بشـأن ال ألنشـطة اإلبالغ عن املخاطر وإشـراك اجملتمع احمللي اإلنرتنت
البّث اســـتخدام و يف ابكســـتان، اجلائحة على املســـاواة بني اجلنســـني . وتراوحت اجلهود بني معاجلة آاثر ةالغذائياإلمدادات 

 .حلماية سبل العيش الريفية يف كولومبيااإلذاعي 

بيا�ت من أجل صـنع القرار: ضـمان جودة البيا�ت والتحليل من أجل دعم السـياسـات بشـكل فعال للنظم ال  (ب)
 والقضاء على اجلوع والغذائية الزراعية

 ةالرئيســـــــــــــــية األربع النواتج لتحقيق نظمة تنفيذ اإلجراءات على املســـــــــــــــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطريةاملعززت  -23
على انعدام األمن  19-جائحة كوفيد) التقييمات الســريعة لتأثري 1: (، أال وهياتالقرار  ابختاذاحملددة يف البيا�ت اخلاصــة 

) 4(تكييف طرق مجع البيا�ت الزراعية؛ و ) 3؛ (19-جائحة كوفيدمصـــــــادر البيا�ت املبتكرة لرصـــــــد أتثري و ) 2الغذائي؛ (
 .19-من جائحة كوفيددعم السياسات القائمة على األدلة للتعايف و 

بنـاًء على  4بلـًدا 20البيـا�ت يف مع ســـــــــــــــريعـة جلعمليـات  ، ّمت تنفيـذاألمن الغـذائيتقييم عمليـات خيص  يف مـاو  -24
 ابإلضــــافة إىل ذلك، متّ و . 2021 متوز/يوليو يفذو الصــــلة تقرير الوُنشــــر  مقياس املنظمة للمعا�ة من انعدام األمن الغذائي.

                                                      
والكامريون ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور وإثيوبيا وغواتيماال وهاييت والعراق وليرب� أفغانستان وبوركينا فاسو  4

 وزمبابوي. وجنوب أفريقيا وموزامبيق وميامنار والنيجر ونيجري� وسرياليون والصومال
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 صدرو . 19-جائحة كوفيد ومؤسسة يف مجع وحتليل بيا�ت انعدام األمن الغذائي لرصد أتثري ابلدً  30عن  دعم ما ال يقلّ 
األمن الغذائي بشـــــــــــــــأن أحدث املعلومات  هو يعرضو  2021 متوز/يف يوليو 5تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل

منظمة األغذية والزراعة عملية جديدة جلمع  ذتفّ نأخريًا، و . 19-كوفيد  املســـــــــــــــتوى العاملي وأتثري جائحةوالتغذية على 
يف جمال االجتاهات أحدث حول العامل، هبدف تقييم  انامية/أقل البلدان منوً الصـــــــــــــــغرية الزرية من الدول اجل 25البيا�ت يف 

 على املستويني الوطين ودون الوطين. اإلقليميف  انعدام األمن الغذائي

صــــادر البيا�ت املبتكرة، أطلق خمترب البيا�ت التابع للمنظمة أداة البيا�ت الضــــخمة يف منتصــــف مب تعلقي يف ماو  -25
املواد بوصــفها منصــة تفاعلية آلية لنشــر معلومات آنية جيري حتديثها يومًيا. وتقوم األداة برصــد أســعار  2020أبريل/نيســان 

مجيع  االطالع علىعلى الســــالســــل الغذائية. وميكن  19-كوفيد  أتثري جائحةتحليل لوالتغريدات واألخبار ئية اليومية الغذا
 2021يف عام ابلكامل حتليالت أســـــــعار املواد الغذائية  تنقيحالبيا�ت والبحث فيها ابســـــــتخدام حمرك حبث داليل. وقد ّمت 

اليت على األحداث األخرية تسليط الضوء و  يف الوقت احلاضر االستهالكمؤشرات أسعار ع لتوقّ ابستخدام األسعار اليومية 
بشـــــــــأن التقلبات يف القطاع تغطية عاملية. ويتم وضـــــــــع جمموعة جديدة من املؤشـــــــــرات  تقدمي تقلبات متزايدة مع شـــــــــهدت
جديًدا لتحديث  البيا�ت �ًجا ر خمتربذلك، طوّ  عد املايل. وابإلضـــــــــــــــافة إىلابلبُ  19-لربط أتثري جائحة كوفيد املصـــــــــــــــريف
ة واالقتصـــــــــادية والتحليل اإلحصـــــــــائي للبيا�ت االجتماعي االصـــــــــطناعيةمن خالل صـــــــــور األقمار املتعلقة ابلفقر البيا�ت 
 مبادرة العمل يًدا بيد. الطريقة يف اليمن لدعمهذه اختبار  متّ و املتاحة. 

ذ فيهــا يف البلـدان  تنفيـذ خطـة لتكييف مجع البيـا�ت، ّمت تكييف طرق مجع البيـا�ت الزراعيـةخيص  يف مـاو  -26 اليت نـُفـّ
). وقــد نتج عن ذلــك، يف بعض احلــاالت، أتجيــل مؤقــت AGRISurveyعمليــات املســــــــــــــح الزراعي املتكــامــل ( مشــــــــــــــروع

بعض البلدان أرمينيا وأوغندا). وحتّولت يف املسح ()، أو دمج جوالت ونيبال كمبود�و  إكوادور وأوغندايف لألنشطة امليدانية (
إىل إدراج  اوقد أّدى ذلك أيضــــً طة. املقابالت اهلاتفية (مثل كوســــتاريكا وجورجيا) ابســــتخدام اســــتبيا�ت مبســــّ  اســــتخدام إىل

أوغندا والســــــــنغال يف يف االســــــــتبيا�ت احلالية، وتبســــــــيط األقســــــــام األخرى ( 19-أقســــــــام حمددة متعلقة بتأثري جائحة كوفيد
 .للمسؤولني عن عمليات التعداد وللمجيبنيوكمبود�). ويف مجيع البلدان، ّمت اختاذ تدابري حمددة لضمان ظروف عمل آمنة 

) ترتيب 1النواتج الثالثة التالية: (تتاح ، 19-وخبصــــوص دعم ســــياســــات مرحلة ما بعد التعايف من جائحة كوفيد -27
للنمو االقتصـــادي مع احلد من الفقر يف املناطق الريفية؛ هي األكثر رحبية ارات الزراعية القطاعات اليت تكون فيها االســـتثم

 يةمكا�ت االســـــــــتثمار اإلحتديد املناطق ذات واليت جتعل من املمكن  رســـــــــم خرائط للقطاعات اليت تتصـــــــــدر الرتتيبو ) 2(
) إىل حكوميت املكســـيك ونيكاراغوا، 1رقم (مت تســـليم الناتج و وضـــع خرائط طريق لالســـتثمارات امللموســـة. و ) 3األعلى؛ (

) يف 3إعداد الناتج رقم (وســــــــــيتّم ومن املقرر تســــــــــليمه يف إىل حكومات إكوادور وابراغواي وأوغندا يف خريف هذا العام. 
 ا. وابإلضــــافة إىل ذلك، وضــــعت املنظمة مؤشــــرً 2022ابلكامل يف عام  تســــليمه، على أن يتّم 2021من عام الربع األخري 

مسي الذي سيساعد يف التقييم شبه اآلين للحافز/املثبط الذي قد توّلده التدابري السياساتية ملعدل احلماية اإل اجديدً  شهر�ً 
 ةبلًدا من البلدان املنخفضـــــ 30املختلفة املعتمدة أثناء اجلائحة ابلنســـــبة إىل ســـــالســـــل القيمة الزراعية. ويســـــتهدف املؤشـــــر 

 .هبدف إطالقها قبل �اية العام آلية متابعة اختبار حالًيا. ويتّم ة الدخلواملتوسط

                                                      
حالة األمن الغذائي  .1202منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونيســـــــف، بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصـــــــحة العاملية،  5

، للجميع ميســــورة الكلفةحتويل النظم الغذائية من أجل حتقيق األمن الغذائي وحتســــني التغذية وتوفري أمناط غذائية صــــحية  .2021والتغذية يف العامل لعام 
 https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdfمتاح على الرابط التايل:  .روما، منظمة األغذية والزراعة
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ـــــادي واحلماية االجتماعية (ج) ـــــتجاابت للحد من الفقر: ل اإلدماج االقتصــ ـــــرة للفقراء بغية  19-كوفيداالســ املناصــ
 حتقيق التعايف االقتصادي الشامل يف مرحلة ما بعد اجلائحة

من  ا بعد اجلائحةملرحلة منظمة االســتجابة لآلاثر الســلبية للجائحة وتعزيز االنتعاش االقتصــادي الشــامل املواصــلت  -28
وضـــــمان حقوق احليازة  ؛خالل دعم توســـــيع نطاق احلماية االجتماعية للوصـــــول إىل الفئات احملرومة وخدمتها بشـــــكل أفضـــــل

وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة  ؛ة احلق يف الغذاء والعمالة الريفيةومحاي ؛وتعزيز اإلدماج االقتصادي املستدام لصغار املنتجني
 على سبل العيش الريفية لسكان الريف الضعفاء. 19-وبناء األدلة على آاثر جائحة كوفيد ؛الريفية

احلماية االجتماعية الوطنية يف بريو وكمبود� وكينيا وميامنار والفلبني  برامج ســـــــــــــــنيودعمت املنظمة توســـــــــــــــيع وحت -29
عمــال غري الرمسيني واملهــاجرين والالجئني والعــاملني يف الوفييــت �م. وقــامــت ببنــاء األدلــة والــدعوة إىل االرتقــاء أبوضــــــــــــــــاع 

زراعية وتعزيزها يف نيجري� لتحســــــني الســــــجالت االجتماعية وال وســــــيع نطاقالقطاع الزراعي يف كينيا وليســــــوتو وأوغندا؛ وت
بل وصــــــــول العمال الريفيني غري  إىل احلماية  النظامينياالســــــــتهداف واالســــــــتجابة الســــــــريعة. وقامت املنظمة بتحســــــــني ســــــــُ

وحتســـــــــــــــني تغطية احلماية االجتماعية للصـــــــــــــــيادين والعاملني يف تربية  ؛االجتماعية من خالل التعاونيات يف كوت ديفوار
املوارد على  املعتمدة احمللية مجتمعاتللو  ة يف الربازيل ولبنان والســنغال، وللمزارعني الرعاة يف كينيا والصــومال،األحياء املائي
برامج أتمني ســبل العيش للقطاعات اليت تتبعها احلكومة لتنفيذ  طرقالواســتعرضــت  آســيا واحمليط اهلادئ. إقليم الطبيعية يف

 الصومال.يف  املعرضة للمخاطرالفرعية الزراعية 

يف  سبل العيش تعايف وسّرعت وتريةاملساواة بني اجلنسني يف جمال آاثر اجلائحة نظمة من املخففت  ،يف كمبود�و  -30
 ،تمكني املرأة. ويف النيجرل األعمال الزراعية من خالل نوادي دمييرتا ومدارسالنســــــــاء والفتيات مســــــــتهدفة  ،الريفية املناطق

لألنشــــطة امليدانية يف منطقة الســــاحل انطالق تســــهيل مشــــاركة اجملتمعات احمللية وكانت مبثابة نقطة  دمييرتانوادي واصــــلت 
والنزاعات وتغري املناخ. ويف كينيا وقريغيزســـــــــــــــتان والنيجر ورواندا  19-اســـــــــــــــتجابًة للتحد�ت اليت تطرحها جائحة كوفيد

هد الدويل لبحوث الســــياســــات الغذائية وجامعة آســــيا نظمة شــــراكة مع املعاملأقامت  ،وطاجيكســــتان وأوغندا وأوزبكســــتان
نظمة بتحليل آاثر اجلائحة على املقامت  ،الوســــــــــطى لدراســــــــــة أتثري اجلائحة على املرأة الريفية. ويف املناطق الريفية يف نيبال

 نتائج التمكني اجلنساين واهلجرة.

 عملوابكســــــتان للتخفيف من اســــــتخدام  قطن يف بوركينا فاســــــو ومايلاملنتجة للالريفية ودعمت املنظمة األســــــر  -31
يف  ،19-جائحة كوفيدال سيما خالل  ،أثناء األزماتعمل األطفال  منعواصلة إدماج ملو  ،األطفال كآلية ملواجهة األزمات

وارات من احلللحق يف الغذاء، سلسلة  ااملنظمة، دعمً  عقدتو لمزارعني ونوادي دمييرتا. احلقلية ل دارساملالتدريب يف  برامج
 19-جائحة كوفيد ةفرتاضــــــية مع برملانيني من أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لدعم دورهم يف معاجلة أزماال

 الالئق واحلق يف الغذاء.فرص العمل مع الرتكيز بشكل خاص على اإلدماج االقتصادي و  ،يف بلدا�م

قّدمت املنظمة الدعم إىل  ،بشـــكل خاص أثناء اجلائحة صـــغار املنتجني املهدديناخلاصـــة بحلماية حقوق احليازة و  -32
على إدارة األراضــــــــي وتقدمي  19-البوســــــــنة واهلرســــــــك وكرواتيا ومولدوفا والفلبني وصــــــــربيا وفيتنام لتقييم أتثري جائحة كوفيد

 ها.أثناء السجل العقاري احلكومية خدمات

وجنوب وشــــــــرق أفريقيا لتعزيز مرونة ســــــــبل العيش ومّول بر�مج الشــــــــركاء املتعددين مشــــــــاريع يف أمريكا الالتينية  -33
مما وّفر ُ�ًجا متعددة  ،مليون دوالر أمريكي 1.95مبيزانية تراكمية قدرها  ،والتعايف منها 19-واالســـــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد
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دمج احلماية االجتماعية والتنمية اإلقليمية والتدخالت لالفقر يف املناطق الريفية يف أعقاب اجلائحة و  كافحةملالقطاعات 
دعم التحول الريفي الشــــــــامل واألمن الغذائي واالســــــــتثمارات الزراعية املنتجة. وحشــــــــدت من أجل ســــــــبل العيش املتعلقة ب
ل التأهب واالســــــــــــــتجابة للصــــــــــــــدمات من خال قدرة نظم احلماية االجتماعية على مليون دوالر أمريكي لتعزيز 12املنظمة 

واالستجابة املبكرة يف بنغالديش ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ومالوي وابكستان  ةاالستباقي جراءاتربطها ابلتنبؤ واإل
 والفلبني وفييت �م.

ـــــفاتالتجارة  (د) ـــــريع جتارية املنتجات الغذائية والزراعية خالل جائحة ومواصــ ـــــري وتســ ـــــالمة األغذية: تيســ  19-ســ
 بعدها وما

واصـــــــــلت املنظمة عملها يف جمال الرصـــــــــد  ،بشـــــــــأن التجارة ومواصـــــــــفات ســـــــــالمة األغذية جمال األولويةيف إطار  -34
 حالة تقارير بشــأنوابإلضــافة إىل تقدمي عاملية.  عامة من خالل إنتاج ونشــر املعلومات والتقارير يف شــكل منافع ،والتحليل
وتعزيز الشـــفافية وتزويد احلكومات واجلهات  ،الوطنية اتيةالســـياســـ اإلجراءاتالتطورات و هذه املعلومات تشـــمل  ،األســـواق

وتصـــميم اســـرتاتيجيات  ،القرارات املســـتنرية وموضـــوعية لدعمحســـنة التوقيت وتقييمات الفاعلة الدولية والوطنية بتحليالت 
 تتسم ابلشمولية. لسوق والتجارةخاصة اب وسياسات

أتثريات بشـأن األعضـاء  اليت يصـدرها عمليات التقييمفت املنظمة عملها التحليلي لدعم كثّ   ،وابإلضـافة إىل ذلك -35
ويف  ،ذلك وابإلضــــــــــافة إىلعلى الصــــــــــعيدين العاملي واإلقليمي.  ،املنتجات الزراعية والغذائيةعلى جتارة  19-جائحة كوفيد

ســـــالمة األغذية ومصـــــايد املتعلقة باســـــتمرت أنشـــــطة التدريب اإللكرتوين  ،إطار األنشـــــطة املعتادة اليت تضـــــطلع هبا املنظمة
 عن الروابط بني التجارة واألمن الغذائي والزراعة يف اتفاقيات التجارة الدولية. فضًال  ،األمساك والفاقد واملهدر من األغذية

عن أتثري  امشـــــــــرتكً  اتقريرً ث منظمة األغذية والزراعة وأمانة الكومنولوتشـــــــــمل األمثلة على هذه األنشـــــــــطة إعداد  -36
على أســـــــاس التقييمات اليت  يف الكومنولث؛ وإعداد تقرير جتميعيالغذائية الزراعية  املنتجات على جتارة 19-جائحة كوفيد

أنشــــــطة تدريبية يف أمريكا الوســــــطى تنفيذ ؛ و يف املرحلة النهائية من النشــــــر ُأجريت على املســــــتوى القطري يف أفريقيا، وهو
إطار االحتاد األفريقي لتعزيز "إطالق  تبع ،التجارة واألمن الغذائي واالتفاقيات التجارية الدولية. وابإلضـافة إىل ذلكبشـأن 

 ،تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةدعم من أجل  "واخلدمات الزراعية يف املنتجاتالتجارة بني البلدان األفريقية 
 القارة ابلتعاون مع أمانة االحتاد األفريقي. عرب  هذا اإلطار جهود لتعميم

ابلتعاون الوثيق مع املكاتب  ،ويتواصــــل تنفيذ العديد من مشــــاريع التعاون التقين املتعلقة ابلتجارة يف مجيع املناطق -37
يف دورته السادسة والستني  املنظمة على جملسّمت إعداده لعرضه امليدانية. وابإلضافة إىل املعلومات الواردة يف التقرير الذي 

تشــــمل األمثلة املشــــاريع التالية: الرقمنة واالبتكار من أجل تعزيز القدرة التنافســــية لقطاع  ،)CL/166/5بعد املائة (الوثيقة 
اتفاقية بشــأن دراســة إعداد ووضــع ســياســة بشــأن التعاونيات و  ؛ترينيداد وتوابغو)يف األعمال التجارية الزراعية واســتدامته (

وإعداد دراســــــة  ؛أرمينيا)يف ( 19-شــــــراكة الشــــــاملة واملعززة بني االحتاد األورويب وأرمينيا للتخفيف من أتثري جائحة كوفيدال
واالنتعاش االقتصــــــادي يف  ؛العراق)يف على األمن الغذائي وســــــلســــــلة اإلمدادات الغذائية ( 19-بشــــــأن أتثري فريوس كوفيد

أمريكا الوســـطى). وهناك عدد يف وإنشـــاء أســـواق مســـتدامة وشـــاملة يف املناطق ذات األولوية ( 19-أعقاب جائحة كوفيد
واملوافقة عليها. وســـتتواصـــل املشـــاورات مع املكاتب اإلقليمية من أجل اســـتكماهلا اإلعداد يف مرحلة من املشـــاريع اجلديدة 

 .عمليات التقييمبناًء على االحتياجات و  ،لتحديد املشاريع األخرى
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ـــــمود من أجل الت (ه) ـــــغرية على الصــ ـــــحاب احليازات الصــ ـــــعف وتحتفيز قدرة أصــ ـــــجيععايف: محاية الفئات األضــ  شــ
 االنتعاش االقتصادي وتعزيز القدرات إلدارة املخاطر

التعايف" بشــكل خاص  الصــمود من أجل "تعزيز قدرة أصــحاب احليازات الصــغرية على بعنوانيركز جمال األولوية  -38
مبا يف ذلك النســــــاء والنازحني والســــــكان األصــــــليني. وتلتزم  ،وابلتايل املعرضــــــة للخطر ضــــــعفعلى ســــــبل عيش الفئات األ

 وفنزويال يف أفغانسـتان مثًال  ،يف سـياقات األزمات الغذائية ةواإلمنائي ةاإلنسـانيرب الصـلة عاملنظمة ببناء القدرة على الصـمود 
قامت املنظمة ببناء القدرة على الصمود من خالل تقدمي الدعم يف  ،. ويف هذه البلداناليمنوالنيجر و ومشال شرق نيجري� 

صـــول حاملســـاعدة الطارئة لتأمني  تقدمي ة للدخل لتعزيز االنتعاش التحويلي، إىل جانبجمال تنويع األغذية واألنشـــطة املدرّ 
بتوســـــيع نطاق  ،قامت املنظمة واحلكومة اليمنية بدعم من االحتاد األورويب ،وصلى األغذية. وعلى وجه اخلصـــــع الســـــكان

عن علومات املالتغطية اجلغرافية لنظم املعلومات املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية يف اليمن من أجل تعزيز األمن الغذائي و 
األمن الغذائي والتغذية الوقت املناســـــــــــــب بشـــــــــــــأن  ترد يفالتغذية ونظام اإلنذار املبكر، نظرًا للحاجة إىل معلومات موثوقة 

 .مستوى احملافظاتعلى على املستوى الوطين و  إلثراء عملية صنع القرار

على تعزيز اجملتمعات احمللية والبلدان واملناطق ملســاعدة  املختلفة املنظمة بتنســيق اخلربات والتجارب التقنيةوقامت  -39
تنفيذ يتم و . املرتابطة والصـــدمات املتنوعة من خالل تقدمي املســـاعدة التقنية 19-مرونة ســـبل عيشـــهم ملواجهة جائحة كوفيد

برامج الصمود القائمة على األدلة على املستوى القطري واإلقليمي والعاملي. وللتخفيف من اآلاثر االجتماعية واالقتصادية 
لتدريب املقرتنة اب التدخالت النقديةمثل ( املرتابطة ســــــاعدة التقنيةاملاملنظمة قدمت  ،على ســــــبل العيش 19-جلائحة كوفيد

ذوي و  ،واألسر املضيفة ،والعائدين ،والنازحني ،مثل النساء املعيشية املعرضة للخطرعلى املمارسات الزراعية اجليدة) لألسر 
ذ املنظمة مجهورية الكونغو الدميقراطية). وتنفو الذين يعانون من ســـــــــوء التغذية والشـــــــــعوب األصـــــــــلية (يف غواتيماال  اإلعاقة

وهي توفر واجلفاف املتكرر.  19-مشــــروًعا مشــــرتًكا مع بر�مج األغذية العاملي يف ليســــوتو لالســــتجابة لتأثري جائحة كوفيد
 إىل جانب التدخالت النقدية والزراعية.ماية العائدين حلالتدريب 

ركائز بناء القدرات واملؤســســات من ودعمت املنظمة املؤســســات الوطنية واإلقليمية لتعزيز إدارة املخاطر يف إطار  -40
نظمة على هتيئة تعمل امل ،ســــانت فنســــنت وجزر غرينادين)يف أجل بناء القدرة على الصــــمود. ويف منطقة البحر الكارييب (

قدرات احلكومات الوطنية على التأهب حلاالت الطوارئ واالســـــــــــــــتجابة للتهديدات واألزمات من خالل بناء و  مؤاتية بيئة
الثغرات الســياســاتية وحتســني اخلربة القطاعية الســتعادة القدرة على الصــمود. ويف آســيا  لســدّ طر اســرتاتيجية وضــع وتنفيذ أ

يف  ،يف حاالت الطوارئ احلكومية تأهب واالســـــــتجابةالخطة ابلتنســـــــيق الوثيق مع ُيســـــــهم عمل املنظمة،  ،بنغالديش)يف (
وضـــمان عدم تعرض  ،وإدارهتمخمالطي املرضـــى وتتبع  ،املصـــابة احلاالتالكشـــف عن من خالل حتســـني محاية األشـــخاص 

اجلمع بني من خالل قامت املنظمة  ،اجلهات الفاعلة يف ســـــلســـــلة اإلمداد خلطر انتقال الفريوس. وعلى املســـــتوى اإلقليمي
درات بدعم رابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــيا يف بناء الق ،االســـــتجابة حلاالت الطوارئ وصـــــحة احليوان جمايل اخلربة التقنية يف

 املؤسسية ملنع األمراض املعدية من التسبب يف حاالت طوارئ صحية عاملية.

صــــــاغت املنظمة مشــــــاريع يف  ،أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (يف بوليفيا وبريو وهندوراس ونيكاراغوا) إقليمويف  -41
ق للنتائج واملؤشـــرات اليت مت تطويرها مع وضـــع إطار مّتســـ، املســـاواة بني اجلنســـني واإلدماج واالســـتدامة البيئيةمنظور إطار 
مخســة مشــاريع إىل م رصــد والتقييم واملســاءلة والتعلّ اخلاص ابلنح. وجرى توســيع نطاق الدعم التقين للمالعام  ســتوىاملعلى 
(يف إثيوبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب الســــــــــودان والســــــــــودان) يف إطار الرب�مج الشــــــــــامل ملنظمة األغذية  أخرى
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رصــد التقّدم / النتائج بصــورة متســقة وفعالة ودعم التزام والتعايف منها بغية  19-ائحة كوفيداالســتجابة جلوالزراعة من أجل 
 املنظمة ابملساءلة والتعلم التنظيمي.

ووضعت إطارًا  ،والغذائية ةالزراعيالنظم القدرة على الصمود يف سلسلة من مؤشرات  وضعقررت املنظمة  ،وأخريًا -42
 اجلهات( ؟ن) مَ 2( ،)حاالت اإلجهاد(الصدمات و  ؟ِمن ماذا) 1: (لقدرة على الصموداب املسائل املتعلقة يف ينظرمشرتًكا 
القدرة على (حتســـــــــــــــني األمن الغذائي والتغذية وســـــــــــــــبل العيش). وهتدف  ؟) ملاذا3و( ،)والغذائية ةالزراعيالنظم يف الفاعلة 

الذي حيدد مخس  للقدرة على الصـــــــــــــــمودإطار األمم املتحدة يعتمد العمل املنفذ على ، ولذا القدراتإىل بناء الصـــــــــــــــمود 
ل. ويتم حتليل كّل هذه القدرات على مســـــــتو�ت واالســـــــتيعاب والتكيف والتحوّ  ســـــــتباقالوا الوقاية: يف هذا اجملالقدرات 

من  ،املعيشـــــية لة مبا يف ذلك الشـــــركات واملنتجون واألســـــرخمتلفة: ســـــالســـــل اإلمداد الغذائية الوطنية واحمللية واجلهات الفاع
على الصــــمود. وســــيتم والغذائية  ةالزراعيالنظم أجل حتديد الســــياســــات واالســــتثمارات وترتيبها حســــب األولوية لبناء قدرة 

 .2021إطالق تقرير حالة األغذية والزراعة لعام خالل نتائج العرض 

ـــــيع نطاقه لتجنب اجلوائح الوقاية من اجلائحة احليوانية  (و) ـ ـ ـــــحة الواحدة وتوســ ـ ـ ـــــدر املقبلة: تعزيز �ج الصــ ـ ـ املصــ
 احليوانية املصدر

منظمة لبشـــــكل راســـــخ يف اإلطار االســـــرتاتيجي ل "بر�مج الوقاية من اجلائحة احليوانية املصـــــدر املقبلة"دمج  متّ  -43
بشــأن �ج الصــحة الواحدة. ووضــعت املنظمة آلية  الرباجمي ذي األولوية الاجملكمكون رئيســي يف  2031-2022للفرتة 

متويل متعددة األطراف لتجميع املوارد واجتذاب الشـــــــــراكات لدعم األنشـــــــــطة الرئيســـــــــية مبرونة على املســـــــــتو�ت العاملية 
بشــأن  ةجمال األولوية الرباجمي توخىي. و هبذه اآللية عن اهتمامها ابلفعل أســرتاليا حكومة وقد أعربت ،واإلقليمية والقطرية

التعاون الثالثي (مع منظمة الصـــحة العاملية واملنظمة يف إطار ال ســـيما  ،التعاون الوثيق مع الشـــركاء�ج الصـــحة الواحدة 
يف إطار ذلك التزام ســـــــــياســـــــــي متزايد وُيصـــــــــاحب العاملية لصـــــــــحة احليوان) ابإلضـــــــــافة إىل بر�مج األمم املتحدة للبيئة. 

ّمت  ،للمجال الرباجمي بشــــأن �ج الصــــحة الواحدةوضــــع تصــــور  من أجلالعشــــرين. و جمموعة و جمموعة الســــبع  مداوالت
حتقيق إىل  اسعيً  2021يوليو/متوز شهر إطالق جمموعة عمل تقنية متعددة التخصصات معنية بنهج الصحة الواحدة يف 

 تضافر اجلهود عرب املنظمة.

برصـــــــــــــــد حالة جائحة  ،ابالشـــــــــــــــرتاك مع منظمات التعاون الثالثي ،ويقوم نظام اإلنذار املبكر التابع للمنظمة -44
وتبادل املعلومات من خالل النظام العاملي لإلنذار  ،العاملية على مســـــــــــــتوى التفاعل بني اإلنســـــــــــــان واحليوان 19-كوفيد

للمخاطر. وتلتزم منظمات التعاون الثالثي، ابالشـــــرتاك  عمليات تقييموتوفري التحديثات وإجراء  ،)GLEWS+املبكر (
إنشاء نهوض بنهج الصحة الواحدة الشامل على مجيع املستو�ت. وّمت للبتعزيز التعاون  ،مع بر�مج األمم املتحدة للبيئة

لتقدمي املشــــورة العلمية والســــياســــاتية القائمة  2021يف مايو/أ�ر  الصــــحة الواحدةمعين بنهج فريق خرباء رفيع املســــتوى 
م املدخالت التقنية قدّ . وتشارك املنظمة يف اجتماعات منتظمة وتُ اليت يطرحها هذا النهج تحد�تالعلى األدلة ملواجهة 

 حسب احلاجة.

بشأن وتواصل املنظمة املشاركة يف جمموعات اخلرباء التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان  -45
توجيهات إىل الوصــــــــــيات و تقييم املخاطر والتيف إطار التفاعل بني اإلنســــــــــان واحليوان، من أجل  2-ســــــــــارسفريوس كورو� 

لدى احليوا�ت،  2-ســـارسكورو� فريوس  الكشـــف عن  نتجات احليوانية، أواألعضـــاء بشـــأن التجارة اآلمنة ابحليوا�ت وامل

https://www.fao.org/3/cb4066en/cb4066en.pdf
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حيوانية جديدة. وُنشر  عوائل يف تشّكل أو 2-سارسكورو� يف أصل فريوس  تبحث  تقدمي دراسات أو تطور الفريوس، أو
على تقدمي اخلدمات البيطرية واإلبالغ عن  19-أتثري جائحة كوفيد"واملعنون  ،19-بشـــأن جائحة كوفيدالســـياســـايت وجز امل

لتقييم آاثر اجلائحة على قدرات قطاع الصـــحة احليوانية الوطين. وســـتنشـــر املنظمة  ،2021يف يوليو/متوز  "األمراض احليوانية
لدعم  2021لدى احليوا�ت يف ســـــــبتمرب/أيلول  2-ســـــــارسبفريوس كورو� حقيقات املتعلقة وثيقتني إرشـــــــاديتني بشـــــــأن الت

 يف إطاربفعالية ويتّم اآلن ربط عشــرين مشــروًعا  ؛التنفيذ امليداين ملشــاريع بر�مج الوقاية من اجلائحة احليوانية املصــدر املقبلة
مشـــــروع عاملي تنفيذ ابإلضــــافة إىل  ،والشــــرق األدىن ومشال إفريقيارب�مج يف مجيع أحناء أفريقيا وآســــيا واحمليط اهلادئ ال هذا

 واحد.

مراض احليوانية العابرة للحدود تنفيذ أكرب بر�مج لأليواصـــل مركز الطوارئ  ،يتعلق ابلربامج اإلقليمية والقطرية يف ماو  -46
مما يعزز قدرات البلدان على بناء وإدارة النظم  ،بلًدا 36يف املتعلقة بنهج الصــــــــــــــحة الواحدة نظمة لبناء القدرات وضــــــــــــــعته امل
 جابة هلا. واالست اجلوائحمع الرتكيز على التأهب ملواجهة  ،الصحية املرنة

أطلقتها جمموعة الســــــــــبع وجمموعة �ج الصــــــــــحة الواحدة اليت نشــــــــــطة يف خمتلف مبادرات وتُعّد املنظمة جهة فاعلة  -47
بدعم من  اليت ّمت إعدادها بشـــأن �ج الصـــحة الواحدة) الدراســـة االســـتطالعية 1ما يلي: (املبادرات العشـــرين. وتشـــمل هذه 

وبر�مج األمم املتحدة  منظمات التعاون الثالثيدعوة و ) 3؛ (لنهج الصـــــحة الواحدةالصـــــندوق العاملي و ) 2جمموعة الســـــبع؛ (
قمة الصـــحة العاملية ؤمتر يف التخطيط مل املســـامهةو ) 4جمموعة العشـــرين؛ (من أجل �ج الصـــحة الواحدة يف إطار للعمل للبيئة 

واالجتماع املشــرتك  ،2021ســبتمرب/أيلول  6-5واجتماع وزراء الصــحة يف  ،ذي الصــلة إعالن روماو  ،2021مايو/أ�ر  21يف 
 ،. وتنســــق املنظمة، بصــــفتها الرئيســــة احلالية ملنظمات التعاون الثالثي2021رب/أيلول ســــبتم 30-29لوزراء املالية والصــــحة يف 

التحالفات إلعادة البناء وتشـــــــكيل مع رؤية مشـــــــرتكة للعمل اجلماعي �ج الصـــــــحة الواحدة وضـــــــع خطة عمل عاملية بشـــــــأن 
 ل.ولكن أيًضا للحّد من خطر تفشي اجلوائح يف املستقب 19-بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد

ـــــتجابة جلائحة كوفيدوالغذائية حتويل النظم الزراعية (ز) ـ ـ ـ والتعايف  19-: "البناء من أجل التحّول" خالل مرحليت االســ
 منها

جلائحة األجل األنشــطة املنفذة يف إطار جمال األولوية هذا من الرتكيز على التخفيف من اآلاثر املتوســطة  حولت -48
املبادرات  وواصلتإعادة البناء بشكل أفضل. إىل �ج يعتزم ، والغذائية على اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية 19-كوفيد
الســـياســـات إثراء وال ســـيما الرتكيز على تعزيز القدرة املؤســـســـية الطويلة األجل ملؤســـســـات القطاعني العام واخلاص،  اأيضًـــ 

عنها بواســـــــطة النشـــــــرات  اليت يُفادلبيا�ت والتحليالت والدراســـــــات التقنية ابلتدفقات املنتظمة ل الوطنية ســـــــرتاتيجياتاالو 
. كما كان التعزيز املؤســــــســــــي وبناء قدرات اجلهات والندوات التدريبية عرب اإلنرتنت وســــــلســــــلة املؤمترات اإلقليمية والوطنية

لرب�مج منظمة األغذية والزراعة  مج امليداينالفاعلة يف سلسلة القيمة إلعادة البناء بشكل أفضل أمرًا أساسًيا يف تنفيذ الرب�
 .والتعايف منها 19-لالستجابة جلائحة كوفيد

دعم مركزي يف دور أداء وكاالت األمم املتحدة الشـــــــــقيقة، يف و التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية واســـــــــتمر  -49
عقد ســلســلة مؤمترات عرب اإلنرتنت  ،على ســبيل املثال ،مبا يف ذلك ،اســتجابة البلدان من أجل إعادة البناء بشــكل أفضــل

بشــــأن عن إجراءات منســــقة أمريكا الالتينية. وأســــفرت هذه اجلهود  إقليم منظمة دولية موجودة يف 11يف إطار اتفاق بني 
 .والغذائية تكييف الدعم املقّدم للحكومات وأصحاب املصلحة يف النظم الزراعية

http://www.fao.org/3/cb5649en/cb5649en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5649en/cb5649en.pdf
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
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يف مجيع  أبمهيتــه 19-جــائحــة كوفيــد يف أعقــاباملهــدر من األغــذيــة و من الفــاقــد واحتفظ بر�مج املنظمــة للحــد  -50
اليت  SinDesperdicio#أمريكا الالتينية تواصـــــل منظمة األغذية والزراعة دعمها االســـــتشـــــاري ملنصـــــة  إقليمويف  .األقاليم

 حول االبتكارات التكنولوجية. 6االستشارينيو  الشركاء التجاريني جمموعة من تضمّ 

ثالثة  ،شمل منظمة األغذية والزراعةت يتال ،7التكامل ألمريكا الوسطى منظومة تمنظّ  ،تجارة اإلقليميةلل اتعزيزً و   -51
ني دوالر يمال 50.6قليمية بقيمة اإلتجارة لل فرص هبدف توليد ،شركة 1 550أحداث افرتاضية لألعمال التجارية مبشاركة 
 أمريكي من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.

مبا يف ذلك املســـــــــــــــاعدة من اآللية املرنة  ،دعم قوي من جمموعة من املاحننيبامليداين  الرب�مجحظي  ،أفريقيايف و  -52
 اّمت الرتكيز أيضً والتعايف منها. كما  19-االستجابة جلائحة كوفيد من أجل والغذائية الزراعيةاملتعددة الشركاء لتحويل النظم 

م إىل إسواتيين مبا يف ذلك على سبيل املثال الدعم املقدّ  ،التعايف احلضرية والريفية يف جهودوالغذائية دور النظم الزراعية على 
العاملني يف ملنتجني الزراعيني و إىل صـــــــغار اابلنســـــــبة  19-االضـــــــطراابت النامجة عن جائحة كوفيداحلّد من ركز على يالذي 

الغذائية شـــــبه احلضـــــرية واحلضـــــرية. وســـــتتم مناقشـــــة الدروس الزراعية و والتجار العاملني يف املناطق الريفية والنظم جمال النقل 
التقييم املختلفة يف أوســـاط صـــانعي الســـياســـات الرفيعي املســـتوى يف حدث جانيب عمليات املســـتفادة من هذه املبادرات و 

املنتدى خالل عة منظمة األغذية والزراســــــــــــــتنظمه  ،على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية 19-بشــــــــــــــأن أتثري جائحة كوفيد
 والنظم الغذائية املرنة".التعايف بشأن "سبل  2021املقبل للثورة اخلضراء يف عام 

مرونة اجلهات الفاعلة يف ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة القيمة اليت تعتمد عادًة على الواردات  تعزيز يُعدّ  ،احمليط اهلادئ إقليمويف  -53
أنشــــطة  تنفيذ مع ،على املســــاواة بني اجلنســــنية بشــــدّ ويتّم الرتكيز  ،الغذائية والســــياحة من أســــرتاليا ونيوزيلندا من األولو�ت

 ،تواصــــــل املنظمة يف أجزاء أخرى من آســــــيا ،. وابملثلةالغذائيالزراعية و النظم  يفبتنويع األنشــــــطة جهات الفاعلة تســــــمح لل
تعزيز مناذج األعمال أجل التابعة للمزارعني من  تســـــــويقالدعمها الطويل األمد لرابطات  ،على ســـــــبيل املثال يف ابكســـــــتان

 .19-التعايف من جائحة كوفيد مرحلةالبيئية والشاملة يف 

أفضـــــــــــل يف فرتة ما بعد بشـــــــــــكل غذائية الالزراعية و نظم التؤدي اإلجراءات الرامية إىل إعادة بناء  ،وبشـــــــــــكل عام -54
 :من أجلوال ســـــــــيما  ،االســـــــــرتاتيجي اجلديداإلطار الواردة يف اجلائحة دورًا رئيســـــــــًيا يف مجيع جماالت العمل ذات األولوية 

ياة اخلاص حب 2اجملال والتحول الريفي الشـــــــــامل ( ؛ياة أفضـــــــــل)اخلاص حب 3اجملال حتقيق نظم غذائية حضـــــــــرية مســـــــــتدامة (
تغذية اخلاص ب 4اجملال ياة أفضــل) واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية (اخلاص حب 7اجملال ( اتاالســتثمار وتعزيز  ،أفضــل)
 ).أفضل

 التحالف من أجل الغذاء – ااثلثً 

                                                      
؛ الشــــركاء االســــتشــــاريون: منظمة Cola, Grupo Bimbo, OXXO, IBM, Fundación Femsa-IDB, Dow, Nestle, Cocaالشــــركاء التجاريون:  6

 ومعهد املوارد العاملية، وشبكة اخلدمات املصرفية العاملية لألغذية، ومنتدى السلع االستهالكية.األغذية والزراعة، 
الزراعة، ومنظمة  ميدان يف للتعاون األمريكية البلدان اجمللس الزراعي ألمريكا الوســـــطى، واألمانة العامة للتكامل االقتصـــــادي ألمريكا الوســـــطى، ومعهد 7

 األغذية والزراعة.
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 .بناًء على اقرتاح تقدمت به حكومة إيطاليا 2020مت إطالق التحالف من أجل الغذاء يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين  -55
هبدف إنشــــــــاء وتنســــــــيق آلية متعددة أصــــــــحاب املصــــــــلحة ومتعددة  التحالف من أجل الغذاء وتقود منظمة األغذية والزراعة

 والتعايف منها. 19-كوفيد تصدي للتحد�ت اليت تطرحها جائحةبغية الشد املساعدة السياسية واملالية والتقنية حل ،القطاعات

جمموعة  بلدان وزراء اخلارجية والتنمية يف كّل من  الذي وقعهو موعة العشــــــــرين الصــــــــادر عن جم وتضــــــــّمن إعالن ماتريا -56
إنشــــــاء التحالف من أجل الغذاء كآلية تقرتح و  ،فقرة أقرها األعضــــــاء 2021العشــــــرين ووكاالت األمم املتحدة يف يونيو/حزيران 

تنســـــيق مرنة لتوفري القيادة الســـــياســـــية. وشـــــّجع إعالن ماتريا الشـــــركاء وأصـــــحاب املصـــــلحة على التعاون مع هذا التحالف أو 
لرتكيز على األولو�ت مع ا ،19-بناء حتالف عاملي لتحفيز العمل املنســـــــــــــق اســـــــــــــتجابة جلائحة كوفيدهبدف  ،االنضـــــــــــــمام إليه

 املواضيعية احملددة.

جمموعة العشـــرين  حشـــد بلدان آلية تنســـيق مرنة فرصـــة ملواصـــلةبوصـــفه  من أجل الغذاءوســـيتيح إدراج التحالف  -57
البلدان وكذلك مع اجلهات بني وبناء حتالفات اسرتاتيجية  األضعفدعم البلدان هبدف موعة اجملوالبلدان غري األعضاء يف 

الزراعية  النظميف ل تحوّ الو  ،خطة االســــــــــتجابة اإلنســــــــــانية: مثل ،األولوية غري الدول حول جماالت العمل ذات الفاعلة من
ابإلضافة إىل أولو�ت أخرى مذكورة يف  ،والفاقد واملهدر من األغذية ،واإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية ،الغذائيةو 

 واحدة".الصحة ال" �ج اإلعالن مثل

 ،العشــــــــــرين للعمل من أجل األمن الغذائي يف االجتماعات الوزاريةجمموعة  ي تقّدمت بهذال نداءاليف ســــــــــياق و   -58
يف اجتماع انتهت الفرتة احملددة لقبول االقرتاحات ( بشأن التحالف من أجل الغذاء تقدمي اقرتاحاتلدعوة  أطلقت املنظمة

اجلهود وتقدمي اقرتاحات  توحيد) وشجعت مجيع األعضاء على 2021سبتمرب/أيلول  18وزراء الزراعة جملموعة العشرين يف 
ابحلد األدىن من الواردة االقرتاحات  تفيأن  ب. وجيامليدانية الدعم الســـياســـي واملايل والتقين اســـتجابة لالحتياجاتتعرض 

 املواضيعي.لرتكيز تتسم ابأن أن تكون ذات توجه قطري و أصحاب املصلحة و تعددية متطلبات تعددية األطراف و 

 تحالفاتالوقّدم عدد من األعضــــــاء والشــــــركاء املهتمني اقرتاحات واختذوا إجراءات بدعم تقين من املنظمة لبناء   -59
جمموعة من األمثلة مما يوفر األعضـــاء  إىل ،قائمة املشـــاريع مبا يف ذلك خطة العمل وامليزانيةوســـُتقّدم . املشـــرتكة بني البلدان

تقدمي دعمهم لمجيع أصــــــحاب املصــــــلحة من جانب فعالة أكثر  النضــــــمام والدعوة إىل مشــــــاركةالناجحة للبلدان املهتمة اب
 السياسي واملايل والتقين بصورة مشرتكة استجابة لالحتياجات امليدانية امللموسة.

 الدروس املستفادة واإلجراءات السياساتية ذات الصلة -رابًعا

اإلنذار املبكر نظم مبا يف ذلك  أمهية حامسة، بصــــــورة آنية وحتليلهاجلمع البيا�ت احملكمة نظم الرصــــد تكتســــــي  -60
قد واالختناقات احلرجة يف النظم الزراعية والغذائية، فضـــًال عن رصـــد ورصـــد األســـعار وحتديد نقاط الضـــعف الســـاخنة والعُ 

 . وأظهرت بيا�تاحلامسةأحد اجلوانب وميثل حتديد األهداف على حنو ســـــــليم املخاطر وتقييم اإلجراءات والســـــــياســـــــات. 
ســـــــــــــــاخنة  اأّن هناك بؤرً وأثناءها  19-اليت ّمت مجعها قبل جائحة كوفيد مقياس املنظمة للمعا�ة من انعدام األمن الغذائي

 احلالية. واردة ضمن القوائمجديدة للجوع مل تكن 

مبا يكفل أن  ،ويلة األجلصــلة قوية بني القرارات والتدابري الســياســاتية القصــرية واملتوســطة والطجيب إقامة و  -61
 ،امع الرتكيز القوي على أكثر الفئات ضعفً  ،يف التخطيط واالستثمار الوطنيني شامًال  19-يكون التعايف من جائحة كوفيد
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من اجلائحة يف النظم  ااألكثر تضـــررً اجملموعة والنســـاء والشـــباب والســـكان األصـــليني. وجيب الرتكيز على النســـاء ابعتبارهن 
 الغذائية الزراعية.

 النطاق. التكنولوجيات العريضة تعزيز الوصول الشامل إىل بوجي اهامً  ادورً تؤدي وقد ثبت أّن التكنولوجيات الرقمية  -62

تعاجل احلاجة إىل ســــــــــياســــــــــات واســــــــــرتاتيجيات مؤكدة  ،إىل تفاقم أوجه عدم املســــــــــاواة 19-أدت جائحة كوفيدو  -63
 .املتعلقة أبوجه عدم املساواة املسائل اهليكلية

واالقتصــــــاد غري  األنشــــــطةيف مشــــــاركتها وكان للجائحة أتثري كبري على الطبقة الوســــــطى بســــــبب ارتفاع مســــــتوى  -64
استجاابت فورية ومن الضروري توفري االقتصادية وسبل عيشها.  تهاوقد أثرت تدابري االحتواء بشدة على أنشط .النظاميني

 .النظامي ئق واملشاريع االقتصادية يف االقتصاد غريالعمل الالوملموسة لضمان 
 


