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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس

 : أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة6البند 
 (املنظمة)ضمن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

تقدم الوثيقة املعروضــــــــة على اجمللس حملة عامة عن مجيع املســــــــائل واملخاطر الرئيســــــــية املتصــــــــلة ابحلرب يف أوكرانيا وتعرض 
توصـــيات على مســـتوى الســـياســـات واقرتاحات منظمة األغذية والزراعة للتعامل مع تداعيات الصـــراع على األمن الغذائي، 

 يف كل من أوكرانيا والعامل.  

 2022أبريل/نيســان  8قدت يف حتديث للوثيقة اليت ُعرضــت على الدورة التاســعة والســتني بعد املائة للمجلس اليت عُ  وهي
عن عملها ابلنسبة إىل هذه املسألة الواقعة ضمن نطاق واليتها، وكان ىل األجهزة الرائسية للمنظمة إمتاشًيا مع رفع التقارير 

 الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب.  إىلآخرها 

وبشــــكل منفصــــل، جتري اإلفادة عن األنشــــطة املنفذة من جانب أجهزة أخرى ابلنســــبة إىل احلرب يف أوكرانيا، مبا يف ذلك 
ملناسبة لرفع نفسه إىل أعضاء كل منها عن طريق اآلليات ا كلشلابمن دستور املنظمة،  14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 التقارير. 

وقد أّدى هذا الصــــراع إىل تدهور عارم يف حالة األمن الغذائي يف أوكرانيا، ما تســــبب ابضــــطراابت يف ســــبل العيش خالل 
واألصول اإلنتاجية واألراضي الزراعية  ابملمتلكاتموسم النمو الزراعي وفرض قيوًدا على النفاذ إىل املدخالت وأحلق أضرارًا 

 الطرقات والبىن التحتية، إضافة إىل البيئة. وأدت احلرب أيًضا إىل إغالق املوانئ، ما أثّر على النقل البحري. واحلرجية و 

ويعّد االحتاد الروســي وأوكرانيا منتجني ومصــّدرين رئيســيني لســلع غذائية أســاســية، حيث أ�ما يؤد�ن أدوارًا رائدة يف إمداد 
يف  20و 30)، اســـتحوذا مًعا على 2020/2021 - 2018/2019الثالث األخرية (األســـواق العاملية. وعلى مّر الســـنوات 

يف املائة من صادرات زيت دوار الشمس. ونظرًا  80املائة من الصادرات العاملية من القمح والذرة على التوايل، وما يقارب 
البلدين أتثريات ملحوظة على إىل ترّكز ســــــــــوق التصــــــــــدير على املواد الغذائية، قد تكون الخنفاض الصــــــــــادرات من هذين 

 األسعار العاملية واألمن الغذائي العاملي. وعالوة على ذلك، يعّد االحتاد الروسي مصّدرًا رئيسًيا لألمسدة. 

، اليت تقاس بفضل مؤشر املنظمة ألسعار األغذية، منحى تصاعدً� منذ لسلع الغذائيةلويف حني سجلت األسعار الدولية 
أعلى مســـــتوى هلا  معها، ســـــجلت قفزة نوعية بلغت 2022وامل عدة، يف مارس/آذار حتت أتثري ع 2020منتصـــــف ســـــنة 

على اإلطالق ابألرقام اإلمسية واحلقيقية على حد ســــــــواء، ويعزى الســــــــبب يف ذلك بشــــــــكل رئيســــــــي إىل احلرب. ومع أّن 
هر مارس/آذار، كانت األســعار العاملية جلميع جمموعات الســلع األســاســية اليت يشــملها املؤشــر قد شــهدت ز�دة خالل شــ

أســــــــــعار احلبوب والزيوت النباتية األشــــــــــد أتثرًا، نظرًا إىل األدوار اهلامة اليت تؤديها كل من أوكرانيا واالحتاد الروســــــــــي؛ فقد 
ّجل تراجع توايل مقارنة بشــــهر فرباير/شــــباط. يف املائة على ال 23.2يف املائة و 17.1ارتفعت بنســــبة  ويف أبريل/نيســــان، ســــُ

 طفيف، يف إشارة إىل أن األسعار ال تزال عند أعلى مستو�هتا. 

) الدعم الفوري لزرع اخلضــــــروات يف موســــــم الربيع للفئات 1وتقدم املنظمة الدعم ألوكرانيا من خالل أربعة أنشــــــطة هي: (
دمي الدعم على نطاق أوســـــــع للمزارعني على ) والتخطيط لتق3) وتنســـــــيق عمل اجملموعة؛ (2األشـــــــد عرضـــــــة للمخاطر؛ (

) ورفع تقارير منتظمة 4النطاقني الصغري واملتوسط من أجل أتمني إنتاج احلبوب واإلنتاج احليواين وتعزيز سالسل اإلمداد؛ (



مارس/آذار  وأعّدت املنظمة يف إطار النداء الســريع لألمم املتحدة يف األول منعن حالة الزراعة واألمن الغذائي يف البالد. 
من املزارع األسـرية لألسر  100 000مليون دوالر أمريكي ملسـاعدة  50، خطة اسـتجابة سـريعة تتطلب أتمني مبلغ 2022

، قامت املنظمة يف إطار املراجعة اإلمجالية للنداء السريع 2022أبريل/نيسان  19املعيشية الضعيفة خالل فصل الربيع. ويف 
ماليني دوالر أمريكي ملســـاعدة  115.4الســـتجابة الســـريعة يف أوكرانيا وســـعت إىل أتمني لألمم املتحدة بتحديث خطتها ل

يف املائة تقريًبا من األموال الالزمة  9. وقد مت حىت اآلن أتمني تأثرياتليت طالتهم الاشـــخص من ســـكان الريف  979 320
 شخص.  71 000ماليني دوالر أمريكي) مبا مّكن من تقدمي املساعدة لنحو  10.7(

للحرب على األمن الغذائي، يف كل من أوكرانيا والعامل على حد ســــواء، تتضــــمن الوثيقة احملتملة  الســــلبيةالتأثريات ويف ظّل 
أيًضا عدًدا من التوصيات على مستوى السياسات للحد قدر املستطاع من هذه التأثريات. وتقضي إحدى أبرز التوصيات 

ســــياســــات املخصــــصــــة واملوجهة إىل الداخل اليت ال تؤدي ســــوى إىل تفاقم إببقاء جتارة األغذية واألمسدة مفتوحة وجتّنب ال
األوضــاع. ومع أّن هذه الســياســات قد تكون فعالة يف األجل القصــري، فإّن أتثرياهتا الســلبية متتد إىل األجل املتوســط، على 

 املستويني احمللي والدويل. 

اقرتاحات ملموســة على مســتوى الســياســات تتناول املخاطر  وابإلضــافة إىل خطة االســتجابة الســريعة، أعّدت املنظمة ســّتة
) وتعزيز احلمـــايـــة 2) إنشــــــــــــــــاء مرفق لتمويـــل الواردات الغـــذائيـــة؛ (1والتـــأثريات النـــامجـــة عن احلرب. وهي تشــــــــــــــمـــل: (

يف  راعيالز ) وتقييم االحتياجات من االســـــــــتثمارات يف عملية إعادة البناء والتعايف 3لألمن الغذائي والتغذية؛ ( االجتماعية
على املســـــــــتويني  2022/2023يف الفرتة  ) وتقييم انعدام األمن الغذائي5) ومعاجلة مســـــــــألة صـــــــــحة احليوان؛ (4أوكرانيا؛ (

) واســــــــــــتخدام خرائط الرتبة لتشــــــــــــجيع 6من البلدان املتأثرة ابألزمة بني أوكرانيا وروســــــــــــيا؛ ( 50الوطين وشــــــــــــبه الوطين يف 
 لألمسدة.  الكفءاالستخدام 

 لس مدعو إىل االطالع على املعلومات وإعطاء التوجيهات اليت يراها مناسبة.وإّن اجمل
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