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على مستوى  تعلى النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا: األولو� 19-أتثريات جائحة كوفيد
 السياسات من أجل تعاٍف شامل وقادر على الصمود

 

 املوجز

على حالة بظالله  19-كوفيد جائحة بســــبب ةالغذائي اتالركود االقتصــــادي واالضــــطراابت يف ســــالســــل اإلمداد يلقي
العامل حلدودها وفرض  قيمع إغالق البلدان األفريقية وابو الصــــــــــــحراء الكربى.  جنوب أفريقيااألمن الغذائي والتغذية يف 

 اتتفاقم انعدام األمن الغذائي بســـــــــــبب تعطيل ســـــــــــالســـــــــــل اإلمداد ،عمليات اإلغالق وإجراءات التباعد االجتماعي
 .سبل عيشهمماليني األشخاص إىل فقدان ة، ما أدى الغذائي

جنوب  أفريقيااالقتصـــادي يف  التعايف يظل ،اجلائحةحىت مع عودة  لعامل مســـتمرةيف ا االقتصـــادي التعايف عملية أن معو 
ا  الكربى الصـــحراء  مما يعيق األداء  ،الناشـــئةلســـالالت فريوس كورو�  اإلقليموترية التطعيم البطيئة تعرض كخجوًال وهشـــً
 .االقتصادي

بشــكل معقول على الصــمود أمام  قادرأنه الكربى جنوب الصــحراء  أفريقيا إقليمأثبت اإلنتاج اإلمجايل للمحاصــيل يف و 
على ســــــــبل العيش ألقت اجلائحة بظالهلا  ،وعلى النقيض من ذلك. 19-كوفيدائحة  الصــــــــدمات املعاكســــــــة املرتبطة جب

كان لتدابري   ،كما أتثر قطاعا مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية بشــــكل خطري. وابملثل  املســــتندة إىل اإلنتاج احليواين
 .احلجم لشركات الصغرية واملتوسطةل الغذائية نظماليف  أنشطة اإلنتاج واملبيعات أعاقأتثري  19-كوفيدجائحة   احتواء

مثل ارتفاع  ،يشــكل االرتفاع املســتمر يف أســعار املواد الغذائية خالل العامني املاضــيني هتديدات جديدة لألمن الغذائيو 
مســـــــتو�ت  وكانتال ســـــــيما يف البلدان اليت تعتمد بشـــــــكل كبري على الواردات الغذائية.  ،ليةأســـــــعار املواد الغذائية احمل

 ت جائحةوقد أد ،قبل اجلائحة مرتفعة ابلفعلالكربى جنوب الصـــــحراء  أفريقياانعدام األمن الغذائي وســـــوء التغذية يف 
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زادت مســــــــتو�ت انعدام األمن الغذائي املزمن واحلاد بشــــــــكل كبري بني و . القائمةالضــــــــعف  أوجهإىل تفاقم  19-كوفيد
 ةواملتوســط ةالقصــري على مســتوى الســياســات يف اآلجال إجراءات ملموســة  اختاذ حاجة إىل مثة. و 2020و 2019عامي 
مبا يتماشــى  ،الكربى الصــحراء جنوب أفريقيا يف قادرة على الصــمود غذائيةو  زراعية نظم وبناء التعايف لتســهيل ةوالطويل

 .الرتابط القائم بني املسائل اإلنسانية واإلمنائية واملتصلة ابلسالممع 

 من جانب املؤمتر اإلقليمي اختاذهااإلجراءات املقرتح 
 إّن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي:

قد تفاقمت الكربى جنوب الصحراء  أفريقياواستمرار سوء التغذية يف املتدهورة  أبن حالة األمن الغذائي إلقرارا •
 ؛ 19-كوفيدبسبب آاثر جائحة  

التعايف الشامل والقادر على املشورة بشأن أفضل املمارسات واالبتكارات والدروس املستفادة لدعم  إسداءو  •
 يف البلدان األفريقية.الصمود 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 املؤمتر اإلقليميأمانة 

Secretariat@fao.org-ARC 
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 مقدمة - أّوًال 

إىل جانب  ،والتدابري املتخذة للســــــــــــيطرة على آاثره والتخفيف من حدهتا ،19-كوفيدتفشــــــــــــي وابء   ما تزال عوامل -1
وقد . أفريقياتؤثر بشـــــدة على حالة األمن الغذائي والتغذية يف  ،الركود االقتصـــــادي الناجم عن هذه األزمة الصـــــحية

وهي هتّدد  أفريقيااجلوع يف اســـتئصـــال تشـــكل هتديًدا كبريًا جلهود القضـــاء على الفقر املدقع و  هذه الكارثة أصـــبحت
االحتاد وخطة  2014لعام ابإلطاحة ابملكاســـب املتواضـــعة احملّققة يف إطار أهداف التنمية املســـتدامة وإعالن ماالبو 

 .2063عام ل األفريقي

ائحة جل التأثري الصـــــــــــحي املباشـــــــــــر فيه أن كال شـــــــــــا مملكن . هوأتثري ذا املرض هلنطاق الكامل المل يتم بعد حتديد و  -2
قد عطلت األنشـــــطة االقتصـــــادية واملعيشـــــية داخل اخلدمات  الوقف انتشـــــاره الســـــيطرةتدابري خمتلف و  19-كوفيد

واألســـواق وســـالســـل قيمة الســـلع ووارداهتا الســـلع األســـاســـية  والقطاعات األخرى مثل الســـياحة والنقل وصـــادرات
 )2019 األولتشـــــــــرين /(أكتوبر 19-كوفيد  جائحة تفشـــــــــياســـــــــتناًدا إىل كل من تقديرات ما قبل و األســـــــــاســـــــــية. 

يكون الوابء  ُحيتمل أن ،صـــندوق النقد الدويلالصـــادرة عن ) 2021 متوز/(يوليو اما بعد تفشـــيه األخريةالتقديرات و 
ط مئوية. انق 5.5جنوب الصــحراء الكربى بنســبة  أفريقيايف  2020ض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لعام قد خفّ 

القتصــاد أصــاب اأبنه "أعمق ركود منذ احلرب العاملية الثانية"  2020يصــف البنك الدويل التباطؤ االقتصــادي لعام و 
أتثرت الدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية قد و . الكربى جنوب الصـــــــــــــحراء أفريقيا يفالعاملي و"أعمق انكماش على اإلطالق" 

 بسبب اقتصاداهتا املعتمدة على السياحة. 19-كوفيدمن جائحة   أكثر من غريهاالنامية 

ا االختالف  ال يزال ،أن عمليــة التعــايف االقتصـــــــــــــــادي يف العــامل مســــــــــــــتمرة حىت مع عودة اجلــائحــة معو  -3 بني قــائمــً
يظل و الســياســات. على مســتوى دعم المما يعكس االختالفات الصــارخة يف الوصــول إىل اللقاحات و  ،االقتصــادات

ا  الكربى جنوب الصـــــــــــحراء  أفريقياالتعايف االقتصـــــــــــادي يف   اإلقليمالبطيئة تعرض  التلقيحترية و  كونخجوًال وهشـــــــــــً
تســـــتغرق وف ســـــ ،ةاحلاليإذا ما اســـــتمرت الوترية و مما يعيق األداء االقتصـــــادي.  ،لســـــالالت فريوس كورو� الناشـــــئة

من املتوقع أن تســــتمر  ،وفًقا للبنك الدويلو . األفريقية لقارةيف الوابء وقًتا أطول ا الســــائدة قبلجتاهات الالعودة إىل ا
 األضرار االقتصادية النامجة عن الوابء.

بســــرعة ملســــاعدة البلدان على  ابلتعاون مع الشــــركاء على املســــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعامليةعملت املنظمة قد و  -4
والتعايف  19-بر�مج املنظمة لالســــــتجابة جلائحة كوفيدمّكن و . 19-كوفيد  جلائحةاختاذ إجراءات حامسة اســــــتجابة 

االســـتفادة من القدرة التنظيمية للمنظمة وبيا�هتا اآلنية وأنظمة اإلنذار املبكر لديها وخربهتا  من اجلهات املاحنة منها
اســـــــــــتثمارات أولية لتوفري اســـــــــــتجابة من تعبئة ذلك . وقد مّكن الفنية لتوجيه الدعم حيثما وحينما متس احلاجة إليه

قة لضـــمان   إقليميف تعاونت املنظمة و . أغذية مغذية للجميع خالل فرتة تفشـــي اجلائحة وبعدهاعاملية ســـريعة ومنســـّ
مع مفوضــــــــية االحتاد األفريقي وشــــــــركاء رئيســــــــيني آخرين لعقد حوارات واجتماعات إقليمية رفيعة املســــــــتوى  أفريقيا

يهية ودعمت تنفيذ نظمة مبادئ توجاملوضــــــعت و حتديد اإلجراءات واحللول امللموســــــة لالســــــتجابة للوابء. غراض أل
عن وأصـــــــــــــــدرت موجزات النظم الزراعيــة والغــذائيــة على  19-كوفيــدجــائحــة  القطريــة لتقييم أتثري  عمليــات التقييم
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 أصدرتو معرفية أخرى لدعم حتليل السياسات واالستثمارات وبرجمة التدخالت.  منشوراتإىل جانب  السياسات
 1.أفريقياعلى الزراعة واألمن الغذائي يف  19-كوفيدعن أتثري جائحة   توليفًيانظمة مؤخرًا تقريرًا امل

 ومصايد األمساكالتأثري على إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية 

مســــألة على  ،بشــــكل مباشــــر وغري مباشــــر ،19-كوفيدللحد من انتشــــار   تخذةالتدابري التقييدية امل تســــتمر أتثريات -5
يف الوقت  التجهيزاألخرى مثل البذور واألمسدة وخدمات النقل و األراضـــي والعمالة واملدخالت الرئيســـية  اســـتخدام
التقومي يكشــــف فحص و . ونوعيتها احملاصــــيل احملصــــودةعلى كمية بشــــكل عام املطاف مما يؤثر يف �اية  ،املناســــب

الفرتة تداخل يف بعض األنشـــــــــــطة الزراعية وتدابري املكافحة التخريبية اليت مت تنفيذها خالل وجود عن الزراعي العام 
الغربية  فريقياأل الفرعية األقاليمال ســــــــــــيما يف  ،)2020 حزيران/إىل يونيو آذار/(مارس 19-كوفيدجائحة  املبكرة من 

 .جراء ذلك العمليات الرئيسية لتتعطل ،األويل قد بدأ لتوه الزراعيكان املوسم و . والشرقية

 من البلدان املنتجة الرئيســــــية ابلدً  24نظمة إىل أن تســــــعة من أصــــــل املتشــــــري تقديرات إنتاج احلبوب اليت نشــــــرهتا و  -6
عشـــر بلًدا  ااثن وعاىن؛ 2019بعام  مقارنةً  2020إنتاج احلبوب يف عام  اخنفض فيهانظمة) امل(املشـــار إليها يف تقرير 

وتقع عوامل اإلنتاج احلامسة.  ختلفملبســــــــــبب التأثري الســــــــــليب  2020بعام  مقارنةً  2021يف عام األمر نفســــــــــه من 
 بينما 2020عام اخنفاض إىل ابلنسبة  ىوسطالو  يةشمالال أفريقيا يف بشكل أساسيالبلدان اليت اخنفض فيها اإلنتاج 

 فريقياأل األقاليم الفرعيةســـــجلت بلدان و . 2021عام ابلنســـــبة إىل  الغربية والشـــــرقية أفريقيايف  بشـــــكل رئيســـــيتقع 
ومتوســــــــــط  2019مبســــــــــتو�ت عام  ز�دات طفيفة يف إمجايل إنتاج احلبوب مقارنةً  2020يف عام  يةغربالو  يةشــــــــــرقال

 املواتية األمطار هطول ظروف بســـــبب اكبريً   امنوً ية اجلنوب فريقياأل اإلقليم الفرعي شـــــهدو . الســـــابقة اخلمس الســـــنوات
 .املاضيني العامني خالل

تواجه و . أفريقيامتثل الثروة احليوانية مصدرًا رئيسًيا للدخل واملدخرات والغذاء للرعاة والرعاة الزراعيني يف مجيع أحناء و  -7
حدوث و  ،األحوال اجلوية بســـبب تغري املناخســـوء مبا يف ذلك  ،اســـتدامة ســـبل العيش الرعوية العديد من التحد�ت

انتشــــــــار و  ســــــــتقرار األمينالوعدم ا ،منطقة القرن األفريقي الكربى عاًما يف 25غزو للجراد الصــــــــحراوي منذ أســــــــوأ 
 19-كوفيدل الســلبيةتشــري دراســات خمتلفة إىل أن اآلاثر و وعدم ضــمان حيازة األراضــي، واألمراض احليوانية.  ،النزاعات

األدلة أحدث تشـــــــــــري و . األفريقية ســـــــــــبل العيش القائمة على الثروة احليوانية يف مجيع أحناء القارة تلقي بظالهلا على
ا إىل أن أصـــول النســـاء كانت من بني أول األصـــول اليت مت بيعها ألن األســـر   ،مبا يف ذلك احليوا�ت الصـــغرية ،أيضـــً

 تكافح من أجل احلفاظ على سبل عيشها.

 من احليوا�ت جراء أقلّ ا كانت متلك عددً   2020يف عام املعيشــــــية ألســــــر اامليدانية إىل أن  عمليات املســــــحتشــــــري و  -8
 ،الوصـــــــول إىل األســـــــواق من أجلاجه املنتجون قيوًدا و . و التكيف املضـــــــرةآليات إىل جانب اعتماد  أبي مثن هابيع

بينمــا ارتفعــت أســــــــــــــعــار األدويــة  ،واخلــدمــات البيطريــة وغريهــا من املــدخالت ،وامليــاه ،واملراعي ،وعلف احليوا�ت
 2020 حزيران/يف صادرات الثروة احليوانية بعد يونيو ابريً كا  اخنفاضً الشرقية  أفريقيا وقد شهدتواألعالف احليوانية. 

مما قلل من  ،احلج أداء مناســـكبســـبب إغالق حدود اململكة العربية الســـعودية أمام املســـافرين الدوليني الراغبني يف 
يف األسواق بسبب اإلغالق املرتبط  حيوا�هتممل يتمكن الرعاة من بيع و . واألبقارعلى األغنام واملاعز  املطاعم طلب
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أتثر إنتاج احلليب وتكاليف النقل وإمكانية الوصــــــــــــــول بشــــــــــــــكل عام إىل وتكاليف النقل.  وارتفاع 19-كوفيدب
 إىل الوابء. بشكل أساسيويرجع ذلك  ،املدخالت احليوية بشكل سليب

 

ســـعة القوارب واإلغالق اجلزئي لألرصـــفة  ختفيضمثل  19-كوفيدتشـــري األدلة املتاحة إىل أن تدابري الســـيطرة على  و  -9
. وقد أدى أفريقياواملطاعم أثرت على قطاعي مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البلدان املنتجة لألمساك يف 

وجتدر اإلشــــــارة إىل أن النســــــاء . مصــــــدر رزقهم خســــــارةالنشــــــاط إىل لصــــــيادين وغريهم ممن يعتمدون على ابذلك 
والقطاع غري  احلجم على نطاق صــــــــغري، والشــــــــركات الصــــــــغرية واملتوســــــــطةوتســــــــويقها األمساك  جتهيزالعامالت يف 

 2حتملن العبء األكرب من اآلاثر السلبية للوابء. ،النظامي

 األغذية جتهيزيف قطاع احلجم التأثري على الشركات الصغرية واملتوسطة 

مبا يف  ،أفريقيايف  التوريدعلى ســــالســــل  19-كوفيدأثرت التدابري التقييدية اليت مت اختاذها للحد من انتشــــار جائحة   -10
وفًقا لدراســـة مشـــرتكة بني و . ةالزراعي املنتجاتو يف قطاعي جتهيز األغذية احلجم ذلك الشـــركات الصـــغرية واملتوســـطة 

الصـــــغرية واملتوســـــطة احلجم اليت  الشـــــركات مشلت ،للتنمية الصـــــناعيةمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة 
كان   ،يف كوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا ومدغشــــــــــــــقر ونيجري� وزامبيا الغذائيةو الزراعية املنتجات جتهيز تعمل يف جمال 
 الصغرية واملتوسطة داخل الشركات الغذائيةنظم الأنشطة اإلنتاج واملبيعات يف أعاق أتثري  19-كوفيدلتدابري احتواء  

قدرهتا على شـــــــــــراء املدخالت على على مبيعات الشـــــــــــركات وكذلك  19-كوفيداخلاصـــــــــــة ب قيودالأثرت و . احلجم
اضـــطرت الشـــركات  ،تنيالعرض والطلب املزدوج يتصـــدم وبســـببالزراعي.  للتجهيزواملكو�ت األســـاســـية األخرى 

إىل إعادة تنظيم أســـــــاليب التشـــــــغيل الكربى جنوب الصـــــــحراء  أفريقيا احلجم يف خمتلف أحناءالصـــــــغرية واملتوســـــــطة 
خفض ذلك من  يستتبعوما  ا أو احلد منهمؤقتً  ووقف النشاط ،مبا يف ذلك إغالق نقاط البيع/املؤسسات ،واإلدارة

 األغذية. جتهيزأدى اخنفاض األنشطة إىل البطالة يف قطاع  ،عدد املوظفني. وابلتايلل

 أتثرها بتضـــرر امتداديف الصـــومال صـــعوابت يف التدفق املايل بســـبب احلجم واجهت الشـــركات الصـــغرية واملتوســـطة و  -11
 الزراعي. التجهيزجمتمع الشتات الذي وفر املصدر الرئيسي للتمويل لقطاع 

العاملني حلســاهبم ســواء العاملني أبجر أو  ،منهم وال ســيما النســاء ،النظامينيأتثر العمال غري  ،ابإلضــافة إىل ذلكو  -12
 مما أدى إىل ز�دة الفقر املدقع وتدهور نتائج األمن الغذائي. ،بفقدان الوظائف والدخل غريهم أكثر من ،اخلاص

 التأثري على أسعار املواد الغذائية األساسية

الزراعية اليت أجراها مكتب الطوارئ والقدرة على الصــــــــــمود التابع املعيشــــــــــية ألســــــــــر عمليات املســــــــــح لوفًقا لنتائج  -13
يف بيع منتجاهتم  اعتياديةواجهت نســــــــــــــبة كبرية من املزارعني مشــــــــــــــاكل غري  ،لمنظمة يف البلدان األفريقية املختارةل

لصــــــــــــــومال والنيجر وســــــــــــــرياليون وا مبا يف ذلك مجهورية الكونغو الدميقراطية ،األفريقية الزراعية يف مجيع أحناء القارة
 وزميبابوي.

شراء املواد ل السكان هتافتبعد  أفريقياكانت هناك ارتفاعات واسعة النطاق يف أسعار املواد الغذائية يف مجيع أحناء و  -14
تشري املؤشرات العامة وأسعار و . 19-كوفيد  ملكافحة غالقاإلالذعر الناجم عن اإلعالن عن تدابري بسبب الغذائية 
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إىل ارتفاع أســــــعار املواد الغذائية يف العديد  تأد 19-معدالت التضــــــخم إىل أن جائحة كوفيدو  اســــــتهالك األغذية
مما  ،كما أدى اخنفاض قيمة العملة الوطنية إىل ارتفاع كلفة املدخالت الغذائية والزراعية املســــــــــــــتوردة  ،من البلدان

ارتفع مؤشر أسعار  ،، على سبيل املثالالغربية أفريقيافي ف .ساهم أيًضا يف استمرار التضخم يف أسعار املواد الغذائية
 النامجة عنبســــــــــــــبب حتد�ت االقتصــــــــــــــاد الكلي  2020يف املائة يف عام  14.4املواد الغذائية االســــــــــــــتهالكية إىل 

ارتفاع أســــــــعار املواد الغذائية يف  املدعومة من اتاســــــــتمرار انعدام األمن واملخاوف املتعلقة ابإلمدادو  193،-كوفيد
 .يف البالد للفئات األفقر من السكان األغذيةمن وصول  حدّ العديد من البلدان، مما 

واخنفاض  ،مدفوعة ابلرفع التدرجيي للقيود ،د من األسواقعداستقرت األسعار يف  ،األوليةاحلادة بعد االرتفاعات و  -15
وحتســـن اإلمدادات احمللية مع بدء فرتات احلصـــاد يف  ،ملداخيلاو الكبري يف القوة الشـــرائية  الرتاجعالطلب الناجم عن 
 ،مثل ضـــبط األســـعار والتدخل يف أســـعار الســـلع األســـاســـية ،جديدة احلكومات تدابري اختذتبعض املناطق. كما 

 للحد من أتثري االضطراابت احملتملة على سالسل اإلمدادات الغذائية واألسعار.

خالل العامني املاضــــــيني هتديدات جديدة لألمن الغذائي يف لألغذية ســــــعار الدولية األل االرتفاع املســــــتمر يف يشــــــكو  -16
 ،ال سيما يف البلدان اليت تعتمد بشدة على الواردات الغذائية ،مثل ارتفاع أسعار املواد الغذائية احمللية ،البلدان األفريقية

خفضـــــــــــــة الدخل والبلدان غري الســـــــــــــاحلية والدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية. كما هو احلال يف العديد من البلدان املن
 .أصًال إىل تفاقم الوضع غري املستقر  ،مبا يف ذلك األمسدة ،سيؤدي ارتفاع األسعار العاملية للمدخالت الزراعيةو 

 التأثري على األمن الغذائي والتغذية

األشخاص الذين يعانون عدد  ارتفع ،)2021حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل ( عننظمة األخري املوفًقا لتقرير  -17
مليوً� يف  264.2ليصـــلوا إىل  ،مليوً� عن العام الســـابق 44جنوب الصـــحراء أبكثر من  أفريقيامن نقص التغذية يف 

 20.6 بعدما كان يبلغ 2020يف املائة يف عام  24.1إىل  ليصــــل هارتفاعانتشــــار نقص التغذية  وواصــــل. 2020عام 
 أفريقيامليون شــــــــــخص يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد يف  323.2ابإلضــــــــــافة إىل و . 2019يف املائة يف عام 
 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي املعتدل.  401.2يعاين  ،جنوب الصحراء

شـــــخص  ماليني 97.9حيث يواجه  ،2020من األزمات الغذائية يف عام  االقارة األكثر تضـــــررً  أفريقياتظل  ،وابملثل -18
. ويعزى اجلوع ونقص التغذية يف 2019عن عام نســــــــــــــمة  ماليني 24.9بز�دة قدرها  ،انعدام األمن الغذائي احلاد

 ،ام األمنانعد/النزاعاتمبا يف ذلك  ،املقام األول إىل الصــــدمات والضــــغوط املتعددة واملتداخلة يف كثري من األحيان
 يةمراض النباتاألو  ،والتقلبات والصــــــــــــــدمات االقتصــــــــــــــادية ،بســــــــــــــبب تغري املناخ املتفاقمة املتطرفةالظواهر املناخية و 

-كوفيدبســـــبب األثر االجتماعي واالقتصـــــادي ليف الوقت الراهن  وتفاقم كل ذلك ،واجلراد الصـــــحراوي ،يةواحليوان
مليون  875أكثر من  يعجزو الضــــــــــــــعيفة ابلفعل.  األغذيةإنتاج  ونظمالذي يؤثر على ســــــــــــــبل العيش الزراعية  ،19

 منطكلفة اتباع ل  حتمّ عن  1،يقيمون بشـكل أسـاسـي يف املناطق الريفية ،جنوب الصـحراء الكربى أفريقياشـخص يف 
 ،يف ارتفاع مســــــتو�ت انعدام األمن الغذائي وانتشــــــار نقص املغذ�ت الدقيقة نتيجة ذلك وتتبدىغذائي صــــــحي. 

 ماليني 45.4كان   ،2020يف عام و وظهور ز�دة الوزن والســــــــــمنة كمخاوف صــــــــــحية كبرية يف العديد من البلدان. 
جنوب الصــــــــحراء  أفريقيارب ربعهم يف اما يقويعيش يف املائة) يعانون من اهلزال.  6.7طفل دون ســــــــن اخلامســــــــة (

                                                 
ألســعار املؤشــرات العامة ، "2021لعام  من قاعدة البيا�ت اإلحصــائية املوضــوعية يف املنظمة 21رقم تحليلي الوجز امل. 2021(منظمة األغذية والزراعة   3

 ) https://www.fao.org/3/cb4770en/cb4770en.pdf ومعدالت التضخم".املواد الغذائية االستهالكية 
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 منططأكرب ز�دة يف كلفة اتباع  أفريقياشـــــهدت و م. من التقز  أفريقيامن األطفال يف  يف املائة 30 كما يعاين  الكربى.
 .يف املائة 12.9 - 2019إىل  2017غذائي صحي من 

ابســــــتخدام مقياس جتربة  اوطنيً  امســــــحً نتائج عشــــــرين  - 2020نظمة "احلصــــــول على الغذاء يف عام املقدم تقرير و  -19
إىل تفاقم الصــــعوابت يف الوصــــول  تقد أد 19-كوفيدانعدام األمن الغذائي" دليًال على التصــــور العام أبن جائحة  

 ،متواضــــــــع نســــــــبًيا 2020و 2019على الرغم من أن حجم الز�دة يف انعدام األمن الغذائي بني عامي و إىل الغذاء. 
على ســــبيل املثال يف  - احلادفقد أظهرت الدراســــة ز�دة ذات داللة إحصــــائية يف انعدام األمن الغذائي املعتدل أو 

على ســــــبيل املثال يف إثيوبيا  ،احلادويف حالة انعدام األمن الغذائي  -وزميبابوي  أفريقيامبيق وســــــرياليون وجنوب اموز 
 4والنيجر وبوركينا فاسو ونيجري�".

أدى اخنفاض كما ؛  همالنزوح وســلب ســبل عيشــ الســكان إىل يف دفع 2021و 2020يف عامي اســتمرت النزاعات و  -20
املخاطر الطبيعية، مبا يف ذلك كما أدت   األغذيةقيمة العملة وارتفاع أســعار املواد الغذائية إىل احلد من الوصــول إىل 

 .اوتوافره األغذيةهتديد إنتاج  إىلالفيضا�ت ونوابت اجلفاف واجلراد الصحراوي، 

 ،وخســــــارة يف الوظائف ،لناتج احمللي اإلمجايلايف إىل منو ســــــليب  اإلقليمأدى االنكماش االقتصــــــادي الذي واجهه و  -21
قوهتا  وتراجع ،وســــبل عيشــــهااملعيشــــية األســــر  مداخيلمما أدى إىل خســــائر يف  ،وتزايد الفقر واخنفاض التحويالت

صـــعوبة إىل و  اكلفتها أقل يســـرً إىل جعل   األغذيةأدى ارتفاع أســـعار و . األغذيةالشـــرائية وقدرهتا على احلصـــول على 
 .اعليهين كثري ال صولح

 جائحة التكاليف خالل لالقتصاد يفإىل ما يسمى بـــــــــــــــ "السلع الرديئة" كتدبري املعيشية انتقلت العديد من األسر و  -22
أقل  تجهيز لكنهاقدر أكرب من الأغذية خضــــــــــــعت ل(واليت ميكن أن تكون  املخزنة األغذيةواســــــــــــتقرار  19-كوفيد
األدلة إىل أن النســــــــــاء أكثر كثري من شــــــــــري  وي. كًما ونوعية وتنوًعاأقّل  إىل توفري أغذية ) و من حيث املغذ�تفائدة 

ُتظهر البيا�ت أن الفجوة بني  ،يف الواقعو مقارنة أبفراد األســـــــرة اآلخرين. عندما تندر  األغذيةعرضـــــــة للحرمان من 
 ،واحلرمانمع تزايد الضـــــعف و . اجلائحةبشـــــكل أكرب يف أعقاب  اتســـــعتاجلنســـــني يف األمن الغذائي والتغذوي قد 

 تدابريظل ال والتقليدية تتدهور أو تزداد تدهورًا أو تفتقر إىل التحسن يف النظاميةأخذت الشبكات االجتماعية غري 
 .19-كوفيد  املتخذة ملكافحة

مبا يف ذلك صــــــــغار املزارعني  ،إىل أن الفئات الضــــــــعيفةاألفريقية التقييم امليدانية املختلفة يف القارة عمليات تشــــــــري و  -23
واملشــــــــردين داخلًيا واجملتمعات  النظاميوالعاملني يف القطاع غري  املدنعاة وصــــــــيادي األمساك واملهاجرين وفقراء والر 

 .19-كوفيدتدابري احتواء  بقد أتثرت بشكل كبري  ،والنساء والشباب يف هذه اجملموعات

اخلدمات وقطاعات جتهيز األمساك والتجارة عرب  وجمالالعاملة يف الســــــياحة  ىتشــــــكل النســــــاء جزًءا كبريًا من القو و  -24
إىل متثيلهن  بشكل أساسيويرجع ذلك  ،أكثر من غريهنعلى النساء  19-كوفيدأثرت تدابري احتواء  وقد احلدود. 

 ويف بعض القطاعات األكثر تضررًا. النظامينياملفرط بني العمال غري 

                                                 
4  Viviani, S. 2021. Access to food in 2020. Results & .  Boero, V., Cafiero, C., Gheri, F., Kepple, A.W., Rosero Moncayo J

of twenty national surveys using the Food Insecurity Experience Scale (FIES). Rome, FAO. 
https://doi.org/10.4060/cb5623en 



ARC/22/8 8 

مبا يتماشــــى مع الرتابط القائم بني  ،أفريقيايف  درة على الصــــمودغذائية قاو زراعية  نظمالتعايف وبناء عملية لتســــهيل و  -25
ملموســــة يف اجملاالت ســــياســــاتية جيب على البلدان تنفيذ إجراءات  ،املســــائل اإلنســــانية واإلمنائية واملتصــــلة ابلســــالم

 التالية:

الفورية للســـكان ية ملواصـــلة ضـــمان تغطية االحتياجات اتهناك حاجة إىل إجراءات ســـياســـ ،على املدى القصـــري )أ(
مع املسامهة يف معاجلة األسباب اجلذرية للمخاطر وأوجه  ،الضعفاء وزراعتهم وسبل عيشهم القائمة على الغذاء

أســواق األغذية وســالســل أن يكون أداء ضــمان و  ،مبا يف ذلك من خالل خطط احلماية االجتماعية ،الضــعف
 والرعاة وصـــــــيادي األمساك لز�دة اإلنتاجية واإلنتاج من ودعم صـــــــغار املزارعنيأفضـــــــل، التوريد احمللية واإلقليمية 

 هج.واملدخالت واملمارسات والنُ  التكنولوجيات اتباع أنسب خالل

مبا  ،واالستدامة يف النظم الغذائية والزراعية القدرة على الصمودتدابري متوسطة إىل طويلة األجل هتدف إىل بناء  )ب(
وكذلك توجيه إدارة املخاطر وصنع القرار من أجل  ،لتعزيز فهم املخاطريف ذلك استمرار مجع البيا�ت وحتليلها 

الزراعية  للنظم عن االســـــتعداد لدعم عمليات االســـــتجابة والتعايف فضـــــًال  ،تنفيذ اإلجراءات الوقائية واالســـــتباقية
زراعية يف منتجات  األقاليمما بني  يفوتعزيز األسواق احمللية والتجارة  ،الضعفوتنفيذ تدابري احلد من  ،الغذائيةو 
 .غذائيةو 

ميّثل توفري الدعم للقطاع اخلاص النابض ابحلياة عامالً حاســـــــــــــم األمهية الســـــــــــــتحداث األعمال التجارية وفرص  )ج(
خاصــــة  ،والصــــدمات والضــــغوط األخرى العمل اجلّيدة إلجياد مســــار شــــامل ومســــتدام للتعايف من هذه اجلائحة

تســــــريع االبتكار  ميثل ،. وابملثل19-كوفيد  جائحة ة األكثر تضــــــررًا منابلنســــــبة للشــــــركات الصــــــغرية واملتوســــــط
 والنمو يف القارة. التعايف جلدول أعمالأولوية مهمة  أفريقياوالتحول الرقمي يف 

ا يف  )د( بر�مج  إطالقرغم الكربى  جنوب الصــــــــــحراء أفريقياال يزال اإلنفاق العام على األغذية والزراعة منخفضــــــــــً
 ،. ومن �حية أخرىاليت حتث على ز�دة حتســـــــــــينهإعالن ماالبو التزامات و  أفريقياالتنمية الزراعية الشـــــــــــاملة يف 

لن يكون هنـــاك طريق  ،تكثر القيود املـــاليـــة والتنـــافس بني القطـــاعـــات على موارد امليزانيـــة احملـــدودة. ومع ذلـــك
هذا أمر و توســـــــيع نطاق آليات التمويل واالســـــــتثمارات.  دون دعممن النظم الزراعية والغذائية  خمتصـــــــر لتحويل

 .حاسم األمهية

 ئج املنشودةاالنت - انيً اث

وتســــليط الضــــوء  أفريقيايف النظم الزراعية والغذائية على  19-كوفيداملائدة املســــتديرة الوزارية فرصــــة لتقييم آاثر   تتيح -26
 املرتاكمة النامجة عناآلاثر  بشـــــكل أســـــاســـــيتدهور ســـــببته وهو  ،اإلقليمعلى كيفية تدهور حالة األمن الغذائي يف 

تفاقم بســـــــــــــبب  لكنهاالقتصـــــــــــــادي، واالنكماش التباطؤ حاالت و  والنزاعات املناخية املتطرفةتقلب املناخ والظواهر 
 .19-كوفيدجائحة  

الشــامل  التعايف ســيقوم املشــاركون بتبادل اخلربات وحتديد أفضــل املمارســات واالبتكارات والدروس املســتفادة لدعمو  -27
ط املائدة املســتديرة الضــوء على الســياســات الواعدة والتدخالت ســتســلّ و يف البلدان األفريقية.  والقادر على الصــمود

 مشوًال أفضــــــل وأكثر غذائية و نظم زراعية الشــــــامل للمســــــاعدة يف إعادة بناء  التعايفاالســــــتثمارية اليت ميكن أن حتفز 
 .وقدرة على الصمود
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الســياســات  واضــعي جانبوالربجمة القطرية من  اســتقطاب التأييدســتســاهم املائدة املســتديرة يف  ،ذلكعالوة على و  -28
والتعايف  19-كوفيدوغريهم من صـانعي القرار الذين يصـممون وينفذون سـياسـات وبرامج واسـتثمارات لالسـتجابة ل

 .أفريقيامنها يف 

 تنظيم املائدة املستديرة - ااثلثً 

الطريق إلجراء نظمة امل من تقدميعرض  وسيمهد. على شكل جلسة تفاعلية يديرها ميّسراملائدة املستديرة ستكون  -29
ســـيتبادل املشـــاركون اخلربات وأفضـــل املمارســـات واالبتكارات والدروس و تفاعلية بني األعضـــاء والشـــركاء.  نقاشـــات

 .والقادر على الصموداملستفادة لدعم التعايف الشامل 
 

 :املسائل اليت ميكن االسرتشاد هبا يف النقاشومن 
 

 يف القارة؟النظم الزراعية والغذائية بشكل فريد على  19-كوفيدجائحة   تكيف أثر  )أ(

والبلدان النامية  ،اليت تواجهها البلدان واجملموعات (مثل الدول اجلزرية الصـــغرية النامية احملددةما هي التحد�ت  )ب(
ومنظمات  ،السياسات واضعيو  ،احلجم والشركات الصغرية واملتوسطة ،والبلدان اليت متر أبزمات ،غري الساحلية

 وغريها من الفئات الضعيفة األكثر تضررًا؟ ،وما إىل ذلك) ،والنساء ،املزارعني

 الصمود؟على  النظم الزراعية والغذائيةأفضل املمارسات واحللول من البلدان يف بناء قدرة  على مثلةاألما هي  )ج(

وقادر على شــامل  تعافٍ ما هي الســياســات الرئيســية وأولو�ت االســتثمار اليت جيب أن تُعطى األولوية لتحقيق  )د(
 ؟الصمود

 
 نو جدول األعمال واملشارك

 ،واجملموعات االقتصــــــــادية اإلقليمية ،ومفوضــــــــية االحتاد األفريقي ،يشــــــــمل اجلمهور املســــــــتهدف البلدان األعضــــــــاء -30
 ينيعلى املستو وكذلك أصحاب املصلحة  ،التنميةيف شركاء الو  ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملؤسسات املالية الدولية

 .أفريقيااملعنيني الذين يسامهون يف جهود التعايف وتنسيقها عرب  الوطين واإلقليمي

 
 امليّسر كلمات ترحيبية وتقدمي دقائق 5

 األغذية والزراعةمنظمة  العرض الرئيسي دقيقة 15

مفوض االحتاد األفريقي، الوزراء، االحتاد  املختارين احملاضرينمداخالت  دقيقة 30
األورويب، وكالة األمم املتحدة، مؤسسة مالية 

 دولية، ممثلو منظمات اجملتمع املدين



ARC/22/8 10 

تبادل اخلربات بشأن أفضل املمارسات  دقيقة 30
نظم زراعية بناء لواحللول من الدول األعضاء 

 وشاملة غذائية قادرة على الصمودو 

 نقاش يديره ميّسر

 امليّسر امللخص واملالحظات اخلتامية دقائق 10

 


