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 اجمللس
 بعد املائة السبعون  الدورة

 2022حزيران /يونيو 17- 13
 : البناء من أجل التحّول19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيدحتديث بشأن  

 

 املوجز
السلللللللية على الالللللحة واالق الللللا     اآاثرهال تزال  ،  ةعامليال 19-كوفيد  جائحةظهور   بعد مرور أكثر من عامني على

أمل يف ولئن كان هناك  سلللللللللللللنوا  ال ا مة   خالل الومن املرجح أن تسللللللللللللل مر  آخذة يف ال طور، والنظم االج ماعية 
دث اجلائحة مسلل مرة زال تال ، عض أحناء العاملبيف   املفروضللة ختفيف ال يو  ديد من الللدان يف الع  اضللطراامما ُيح

 .اضعف  أشد الفئا  بشكل رئيسي على الف راء و  ري أثال، مع اس مرار األخرى 
يواجهون واملهاجرون وكذلك النسللاء واألطفال  النظامينيوالعمال غري  والفئا  املهمشللة    الضللعفاء  السللكانزال  يال  و 
 الزراعيللةنظم  يف جمللاا الم الواء العللديللد من الللدرو   ، قللد  يف الوقللن سفسللللللللللللللل و األزمللة   ذه  للل  عللد ة األوجلل   املاثر  اآل

بني اجلنسللللني  هائلةفجوة  إحداث   ، مما تسللللل  يفالفئا  احملرومةبشللللدة على  أثري ال ، معواألمن الغذائي والغذائية
مل يؤ  ف لدان اللدخلل  و العلامل   يف مجيع أحنلاءيف امللائلة  40األسللللللللللللللاسلللللللللللللليلة بنحو ال غلذيلة    تغطيلة خلدملا واخنفلا  يف  

على ا إىل زاي ة سلللللوء ال غذية ى أيضللللل  ، بل أ   زاي ة عدم املسلللللاواة والف ر فحسللللل   إىلاإلمدا ا   وتعطل سللللللسللللللة 
 .يةو تغذ قيمة وأقل امثن   أغذية أرخصاخ يار العديد من األسر إىل مما أجرب ، الاعيد العاملي

   19-كوفيلدائحلة، م رتسلة  ل م لداخللةم علد ة و أزملا   يف خم لف أحنلاء العلامل اليوم  تواجل  العلديلد من اللللدان النلاميلةو 
واالسكماش ،  ال ضخم معدل  الغذائية والوقو  واألمسدة، وارتفاع أسعار املوا   ارتفاعمع أتثري احلرب يف أوكراسيا   أ  ى و 

  عدم املساواة أوج  اجلوع والف ر و  أكرب يف زاي ة إىل، خوتغري املنا  ،االق اا ي 
وال عايف منها منذ  19-ائحة كوفيدجلسلللل جابة  االبرانمج  تنفيذ ف علىتعمل منظمة األغذية والزراعة بشللللكل مكث  و 

اللدعم امللاا   ويهلد   2023متوز  /ذا الربانمج الشلللللللللللللللاملل ح  يوليوبل   فرتة العمللقلاملن ب ملديلد  ، و بلدايلة اجللائحلة
إىل و  يف املناطق الريفيةسلللللكان  الرية من كل  شلللللرُيةحشلللللده من خالل هذا الربانمج إىل الوىللللللول إىل   الذي ت    والفين

 ق اا ية اال ةسشطاألعجلة إعا ة إطالق 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

  احس  ما يراه مناسل   ا ال  دم احملرز وت دمي ال وجيه اعلم   األخذ إىل مدعو اجمللسإن  
 

 ميكن توجي  أي اس فسارا  بشأن مضمون هذه الوثي ة إىل: 
 Máximo Torero Cullen السيد

 اخلرباء االق اا يني رئيس
 50869 06570 39+الاتف: 
 maximo.torero@fao.org :الربيد اإللكرتوين

 
 Beth Bechdol ةالسيد
 ئ  املدير العامان
 51800 06570 39+الاتف: 
 Beth.Bechdol@fao.org الربيد اإللكرتوين: 
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 معلومات أساسية  -أوًل 

 ت ييم األمن الغذائي وال غذية  - ألف
  يرتاوح بني   ا علد   أن   إىل   2021شلللللللللللللللري ال  لديرا  الوار ة يف ت رير حلاللة األمن الغلذائي وال غلذيلة يف العلامل لعلام تح  -1

  161بزاي ة قدرها  أي  ،  19- يف ظل  جائحة كوفيد  2020  واجهوا اجلوع يف عام يف العامل قد شلللخص مليون  811و  720
لاحة وسلل العيش واالق اا ا  يف مجيع أحناء  ا  19- كوفيد جائحة   حل ن أضرار و   2019مليون شخص م ارسة بعام 

جمموعة من  األمن الغذائي من خالل طالن أتثرياهتا    و 2021ح  عام  ا عليه ال أثري   واىلللللللللللللن و  2020العامل طوال عام 
وميكن أن خت لف هذه   –  يسلل غرق فهما على أكمل وج  سللنوا  عد ة قد ف والت  ت كشلل    فاللولا   ال تزال  الت   سللارا  امل 

   سفسلللللللللها  الللدان  ضلللللللللمن الدميوغرافية و االج ماعية  والفئا   املسلللللللللارا  اخ الف ا كلري ا من بلد إىل آخر وح  بني املناطق 
ا   12على   19- جلائحلة كوفيلد أتثري بشلللللللللللللللأن    ا أحجريلن مؤخر  أظهر   راسلللللللللللللللة حلديثلة  و  يلا وأمريكلا  فري  أ يف مجيع أحنلاء   بللد 

  ا أسللاسلل    جتاربم يحعزون    الغذائي  األمن  اسعدام   من   عاسوا   الذين   األشللخا    أراع  ثالثة  م وسلل  أن   1الالتينية وجنوب آسلليا 
   19- جائحة كوفيد   إىل 
وظائفهم  ، حيث ف د ماليني األشخا   االق اا ا  يف مجيع أحناء العامل سلل ا على   19- جائحة كوفيد    أثر و  -2
از ا  اسعدام  و الفجوة بني اجلنسلني  اتسلاع إىل   19- جائحة كوفيد     الف ر واجلوع  كما أ     حافة  إىل   حفع بم  خلهم، و و 

   خاىلة إجراءا  و  طل  اه مام ا  ، مما ي الرجال از اي ه لدى م ارسة بنسلة  يف املائة    10بنسلة    لدى النساء  األمن الغذائي 
، وأبلغ ما ي رب من ساللف الللدان عن اخنفا  بنسلللة  يف املائة  40اخنفضللن تغطية خدما  ال غذية األسللاسللية بنسلللة  و 

األكثر  ملدرسللللللللللللللية  ا   وكاسن برامج ال غذية من ال دخال  يف جمال ال غذية  يف املائة أو أكثر ل دخل واحد على األقل  50
   ا تضرر  

يف  سللللائر  اخل ، تسللللللن  خالل هذه األزمة ب درهتا على الاللللمو     الغذائية العاملية و   الزراعية النظم اتسللللمن  بينما و  -3
  هلذه   يف اللدخلل الفر ي    ت لص و علدم املسلللللللللللللللاواة  أوجل  يف زاي ة الغلذائيلة   املوا    اللدخلل واالرتفلاعلا  احللا ة يف أسلللللللللللللللعلار 

-2020تريليون  والر أمريكي على مدى عامني )  12  فاقن ، مما تسلللللل  يف خسلللللارة تراكمية لالق الللللا  العاملي الللدان 
   لحد  من الف ر ل ال  د م احملرز  اس كا   و ،  ( 2021

لللدان  لل  اللديون من   خفيف ال وتلدابري   الت بلغلن أعلى مسللللللللللللللل وى  ر ي للا   احلوافز امللاليلة الطلارئلة  مسحلن وقلد  -4
من   أكرب   علد    يف اللدخلل الفر ي  ص  ت ل  و اق الللللللللللللللا اهتلا   أ اء  تريليون  والر أمريكي للحفلا  على    16أكثر من  سفلاق ب 

،  خاىلللللللللللة يف املناطق الريفيةأوج  عدم املسللللللللللاواة  ، مما أ ى إىل تفاقم  يف املاضللللللللللي ال ري  فرتة أخرى  ي  م ارسة ب الللدان  
   اجلائحة   وأسعار املوا  الغذائية وتدابري اح واء ، بسل  ف دان الدخل  طل ة الوسطى ل إىل ا   النسلة   سيما  ال و 
األمن    تؤثر على مسلار إضلافية من شلأ ا أن أزمة    احلرب يف أوكراسيا مث لن ،  2022الربع األول من عام  خالل و  -5

الت  االضللطراا   وعر ضللن    يف األسللا   د مع     وضللع عدم الي ني إىل حالة من الناشللئة تضلليف األزمة  و    ي الغذائي العامل 
ت ل ص كميا   خماطر م زايدة ت مثل يف إىل لألغذية العاملية  سللللواق  األ   بسللللل  هذا الاللللراع   الاللللا را  الزراعية تشللللهدها  
عد   وهي عوامل من شلللأ ا أن ترفع  وعدم تللية الطل  على الوار ا  وارتفاع أسلللعار املوا  الغذائية الدولية       اإلمدا ا 

 
1Access to food in 2020. Results of Boero, V., Cafiero, C., Gheri, F., Kepple, A.W., Rosero Moncayo, J. & Viviani, S. 2021.  

https://doi.org/10.4060/cb5623entwenty national surveys using the Food Insecurity Experience Scale (FIES). Rome. FAO.  

https://doi.org/10.4060/cb5623en


CL 170/7 Rev.1 4 

عد   سلللللليناريو الاللللللدمة املع دلة، سلللللليز ا    يف ظل     إىل أس    2الت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة ال  ديرا   تشللللللري  و اجلياع  
مليون   1 13اللللللل إىل ت قد الزاي ة   ه هذ  ، يف حني أن  ني شللللللخص ي مال  6 7مب دار   يف العامل  انقاللللللي ال غذية شللللللخا   األ 

  2023يف عام   شخص  ني ي مال   8 18هذا الرقم إىل يال ميكن أن و    سياق ىلدمة أشد  يف م ارسة خب  األسا   شخص 
احلالية املفروضللللة على   ل يو  بعدما منعن ا ، بسللللل  اخنفا  الوىلللللول إىل األمسدة أسللللوأ السلللليناريوها  اسلللل مرار  يف ظل   
   مدا ا  توفري اإل من  رة  املاد    الرئيسية   لللدان ا   وارتفاع األسعار   ال ادير 

يؤ اين  ور ا رئيسي ا يف تزويد األسواق  مها و      للمن جا  الزراعية ني ن ىلافي ي اد ر م االحتا  الروسي وأوكراسيا   عد  يح و  -6
من الللدان، ما يعر   هذه  عد  قليل  العاملية األغذية األسللللللللللللاسللللللللللللية الت غالل ا ما ترتك ز إمدا اهتا ال ابلة لل اللللللللللللدير يف 

مالللللد ر عاملي لل مح حيث  كأكرب  ويربز االحتا  الروسلللللي     ألسلللللواق ملزيد من الشلللللاشلللللة يف وج  الالللللدما  وال  للا  ا 
  18ما يعا ل   يماليني طن من ال مح ومزيج ال مح والشلللللليلم )بوزن املن ج(، أ   9 32ما جمموع    2021عام    يف  شللللللحن 

حيث بلغن ىللللللا راهتا من    2021وكاسن أوكراسيا سلللللا   أكرب مالللللد ر لل مح يف عام   يف املائة من الشلللللحنا  العاملية  
ثل  مليون طن،   20ال مح ومزيج ال مح والشيلم      3السوق العاملية حاة  يف املائة من    10وهو ما ميح

ا   53يف  مليون شلللللللخص  193 أن  إىل  2022لعام   األزما  الغذائية بشلللللللأن العاملي ال  رير   تشلللللللري ت ديرا  و  -7   بلد 
ملراحل  ال الللللللنيف امل كامل  من    5- 3املرحلة ) أسلللللللوأ من  لك   ما هو  أ م يعيشلللللللون يف أزمة أو على ن فوا قد ىللللللللح   ا إقليم  / 

  مليون شللللللللخص م ارسة   40وهو ما ميث ل زاي ة بنحو   ، 2021يف عام   ( اإلطار املنسللللللللق و   اإلسسللللللللاسية واحلالة    األمن الغذائي 
(  570  000وقد ت تالللنيف أكثر من سالللف مليون شلللخص من بني هؤالء )     2020 عام يف   األرقام ال ياسلللية املسلللجلة 

يف إثيوبيا وجنوب مدغشللللللل ر وجنوب السلللللللو ان واليمن يف املرحلة األشلللللللد حدة من اسعدام األمن الغذائي احلا  الكارثي  
من ال اللللللللنيف امل كامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلسسللللللللاسية واإلطار املنسللللللللق( وهو ما ي طل  إجراءا    5)املرحلة 

والنظر إىل سفس الللدان أو األقاليم الوار ة يف مجيع   .واجملاعة واملو  عاجلة ل جن   ا يار واسللللللع النطاق لسلللللللل العيش 
ا، يح  39وعد ها   ال  رير إىلللدارا   ا وإقليم    3الحظ أن  عد  األشللخا  الذين يعاسون أزمة أو مسلل وى أسللوأ )املرحلة بلد 

وما فوق من ال اللللنيف امل كامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلسسللللاسية واإلطار املنسللللق( قد زا  مب دار الضللللعف ت ريل ا  
 .2018، مع تسجيل ارتفاع من ظم سنواي  منذ عام  2021و   2016بني عامي  

حتليل األمن   يحظهر عوامل اإلجها  األخرى، آاثر  عن    19- كوفيد ائحة  اآلاثر الدقي ة جل   فاللللللللللل ورغم ىلللللللللللعوبة   -8
الكامنة وراء  مسللللللللل  ا  املوجو ة  و املسلللللللل مرة  الدوافع أثر مضللللللللاعف على هذه   ا كان ل اجلائحة   الغذائي الوار  يف ال  رير أن  

ائحة  جل ال دابري ال  ييدية   املرتل االق اللا ي  النشللا  تدهور   لك بشللكل رئيسللي من خالل  جلى وي  ألزما  الغذائية، ا 
   املعيشية   ، مما يؤ ي إىل خسائر يف الدخل واخنفا  ال وة الشرائية لألسر 19- كوفيد 

، والت كلان للا تلداعيلا  خم لفلة يف  من احلرب يف أوكراسيلا  19- كوفيلد جلائحلة  يف أع لاب أتثر  جهو  ال علايف و  -9
، من امل وقع أن ي لاطأ  د الدوا الالللا رة عن ىللللندوق الن   4األخرية   ة العاملي   ية  وقعا  االق الللا  ل وف  ا ل و مجيع أحناء العامل   

  ميثلل   وهلذا  2023و   2022  علامي   يف   يف امللائلة   6 3إىل    2021يف    يف امللائلة  1 6  حواا   النمو االق الللللللللللللللا ي العلاملي من 
  كاسون الثاين / يناير   شلللللللهر   يف   ا كان م وقع  على ال واا، عم ا    2023و  2022عامي  ل  س طة مئوية   2 0و  8 0  بنسللللللللة  ا تراجع  

 
سواق الزراعية العاملية واملخاطر املرتلطة الاراع احلاا   أللالنسلة  ملذكرة اإلعالمية الاا رة عن منظمة األغذية والزراعة: أمهية أوكراسيا واالحتا  الروسي  ا 2

 https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf  م اح على الراب  ال اا: 2022آ ار /مار  25روما، حتديث ىلا ر يف 
  وثي ة حمد ة موجهة إىل اجمللس تحعاجل املسائل امل عل ة احلرب يف أوكراسيا وأتثريها على األسواق واألمن الغذائي وال غذوي يف 3
4  2022-april-outlook-economic-https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world  

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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يف االحتا    ا حا     ا كماشل  أوكراسيا واس يف الناتج احمللي    إمجاا  يف برقمني ي وقع ىللندوق الن د الدوا اخنفاضل ا حا  ا و    2022
 أسواق السلع األساسية وال جارة وال نوا  املالية  على  غري امللاشرة  اإلضافة إىل ال داعيا  العاملية  ،  الروسي 

 والتعايف منها  19-برانمج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة جلائحة كوفيد - انيً اث
يرك ز بشللكل كلري على   "شللاملبرانمج "عن طريق  وال عايف منها  19-برانمج االسلل جابة جلائحة كوفيدي م  تنسلليق  -10

ا وإبالغ ا شلللللاملني ي ومان    ووضلللللعها يف بداية اجلائحة  تالللللميمها ت    سللللللعة جماال  عمل  ا  أولوية ويوفر الربانمج رىللللللد 
ول د اع مد  املنظمة من خالل  .إىل تنسلللليق الدعم الفين والسللللياسللللا  املطلوب على سطاق املنظمة  إضلللللافة على الن ائج، 

الربانمج،  ج ا شللللللللامال  وم كامال  من أجل املعاجلة االسلللللللل لاقية لالاثر االج ماعية واالق اللللللللا ية للجائحة إضللللللللافة إىل هذا 
 .االس جابة حلاال  الطوارئ واالس جابة اإلسساسية، مع توفري  عم ملمو  ومدفوع الطل  للحكوما  الوطنية

منها الشلللللللللللللركاء من االسللللللللللللل فا ة من ال درة ال نظيمية   وال عايف 19-وقد مك ن برانمج االسللللللللللللل جابة جلائحة كوفيد -11
 .للمنظمة وبياانهتا اآلسية وسظم اإلسذار امللكر لديها وخربهتا الفنية ل وجي  الدعم حيثما وحينما متس احلاجة إلي 

 ،2022 شلللا /فرباير مليار  والر أمريكي، تل ى هذا الربانمج ح   32 1  ال شللغيلية ومع بلوغ جمموع امل طللا    -12
ت و   .املوضللللللللللللوع  يف املائة من الد   35مليون  والر أمريكي، أو ما ي ارب  466ومعلنة بلغ جمموعها   مؤكدة مسللللللللللللامها   

  2023 /متوز يوليومتديده إىل حالي ا  جرى و  2020 متوز /إطالق الربانمج رمسي ا يف يوليو
املسلللللللللامها  الطوعية املع مدة املوجهة حنو ال نمية من النسللللللللللة األولية  سسللللللللللة  ارتفعناجلائحة،   يف أع اب تطورو  -13

  سلللللللامها  امل وهذا يحشلللللللري إىل أن     املسلللللللامها  املع مدة  إمجاا من  يف املائة 32اللالغ   احلاا يف املائة إىل املسللللللل وى   9  اللالغة
إىل  ج اال  الطوارئ قائم على االسللللل جابة حلمن  ج  اتدرجيي  يف إطار برانمج املنظمة ت طور  19-كوفيدائحة  اخلاىللللللة  

مع الرتكيز على ال لدخال   ال علايفت  لدم حاليل ا حنو مشللللللللللللللهلد    19-كوفيلدائحلة  املنظملة جلل   وال لاا، فنن اسلللللللللللللل جلابة  إمنائي
 امل وسطة والطويلة األجل 

، حيث وىللل جمال حت يق أهدافها احملد ة مسلل  ابثلا  حنو  ولوية  األ ا     السل ةالعمل   أربعة من جماال   ضليومت -14
االسلللللللللللللل جلابلة  جملال    ليل ي، امل وقعلة امللائلة من ميزاسي ل   يف 30إىل ملا ي رب من   والغلذائيلة نظم الزراعيلةال   حويلل ب امل علق  األولويلة 

على  أىلللللللللحاب احليازا  الاللللللللغريةجمال بناء قدرة ، و واحلماية االج ماعية  ي االق اللللللللااإل ماج   وجمال ، اإلسسللللللللاسية العاملية
اجلائحة ، والوقاية من األغذيةعايري ال جارة وسللالمة  امل عل ة مب العمل اال ال مويل النسللل جملاخنفا   سللي طل  و   الاللمو 
 هذه أمهيةإىل  اسظر   األسلللاب( ال شللاور مع األعضللاء ل حديد اتِلاع    يف املائة  5و يف املائة  8 تبنسللل)امل للة  املاللدر ةاحليواسي

 ة يف سياق األزماملواضيع  
، ، يلي  االحتا  األورويب، وكندا والر أمريكي( مليون 155مبا جمموع   )  احالي   الرئيسي  املساهم اللنك الدوا   عد  يح و  -15

، مثل الياان املوار يف   آخرون  شلركاءقد م و    األمريكية  ، والوالاي  امل حدةةامل حدة ل نسليق الشلؤون اإلسسلاسي ومك   األمم
 املنظمة على سطاق ملا رة لل اكلري    ا عم   ،وبلجيكا واململكة العربية السعو ية والسويد 

من املسللللللللامها  الطوعية  (وامل زايدة)احلاللللللللة األكرب أفري يا ح  اآلن   ى إقليميف ما ي علق الرتكيز اإلقليمي، تل   و  -16
يليل  إقليم الشللللللللللللللرق األ ف وللال أفري يلا فلنقليم أمريكلا الالتينيلة واللحر   -موع  اجمليف امللائلة من    38  -  املنظملة واملوار  من  
 املائة  يف  13يف املائة و 30ويللغ ما تل اه كل  من اإلقليمني حالي ا  –الكاريل 
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حاللة ال مويل اخنفضللن  ،  أخرى  عاملي  ومن انحيةأتثري  من إمجاا املوار  ملشللاريع  ا     املائة يف   5ختالليص   ت  و  -17
احلاجة إىل حت يق شللري إىل  مما يح ،  (يف املائة  3سلليا الوسللطى )( وأوروا وآيف املائة  11آسلليا واحملي  الا ئ ) إلقليم  ة املخاللالل 
  ال وازن يف الرتكيز اإلقليمي مزيد من 

 

 
 

 ألسشطة كل جمال من جماال  العمل السلعة: اللارزة ما يلي بيان الن ا   وير  يف -18

ومحاية ستتتتتتتبل العيق يف ستتتتتتتيا ات    19-كوفيدجائحة  خطة الستتتتتتتتجابة اإلنستتتتتتتانية العاملية: معاجلة    ات  )أ(
 األزمات الغذائية

 الضللللللللللللعف امل عد ة س ا و يف سللللللللللللياقا  األزما  الغذائية فهم املخاطر  19-ائحة كوفيد  االسلللللللللللل جابة جلت طل   -19
اخلطلة إ ملاج بعلد و    "املنلاسللللللللللللللللة جلميع احللاال "لول  احلامل علد ة ل جنل   وامللداخلل   حملد  سلللللللللللللليلاق   يف كلل  ال لائملة    واملرتابطلة

نظمة يف خط  االسللللللل جابة اإلسسلللللللاسية اجلارية، اقرتسن املالت وضلللللللع ها   19-العاملية لالسللللللل جابة اإلسسلللللللاسية جلائحة كوفيد
 الزراعيللةالنظم    ام للدا على    19-جللائحللة كوفيللدمن اس  للال    معللاجلللة األزمللا  الغللذائيللة ب للدابري للحللد    الراميللة إىل  سشللللللللللللللطللةاأل

 ال نسيق مع أىلحاب املالحة الرئيسيني اآلخرين و  والغذائية
النامجة   اثر لال  اآلسيني   رىلللللللد ال   ييم و ال يف  و ة  خاطر امل عد  امل حتسللللللني قيا  وفهم    يف أحد اإلجنازا  الرئيسللللللية  وي مث ل   -20
ا    26يف    19- جائحة كوفيد  عن  اجلديد    5حاال  الطوارئ لالسللل جابة إىل  أزما  غذائية، من خالل مركز اللياان  يشلللهد  بلد 

( حتللديللد 1) الللدعم احملللد ث من أجللل:  هللذا املركز     للد م يح   و 2021ال للابع ملنظمللة األغللذيللة والزراعللة والللذي ت إطالقلل  يف عللام  
عد يف  من خالل اسل خدام ال كنولوجيا لل  ييم عن بح ال سليما   ، رىللد أتثري الالدما  على سللل العيش الزراعية و (  2املخاطر؛ ) 

 
5 emergencies.fao.org-in-https://data 
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  ييم  وال (  3اسعللدام األمن الغللذائي يف الليئللا  الشلللللللللللللللة؛ ) سظرة عللامللة عن     وفري من الغللذائي يف العللامل ل لأل   ا اف  للار  أكثر الللللدان  
 وسلل العيش الزراعية    ي الزراع   ال طاع   ل وفري فهم  قيق ل أثري الكوارث الطليعية املفاجئة والاراعا  على  لل أثري  الالحق 

 ضللروراي  ل وفري املعلوما  وتكييف االسلل جاا  حلاال  الطوارئ  وتشللمل  19-فهم أتثري جائحة كوفيد  ال يزالو  -21
وتوسغا وتيمور  وتوغو  تشلا و بوروسدي  و بوركينا فاسلو  و بنغال يش و واكسل ان    أفغاسسل ان  الللدان الت أحجرَِي فيها ت ييم حمد  

وجزر  وسلاسن فنسلنن  ، وزميلابوي   ةالسلو ان ومجهورية الكوسغو الدمي راطيجنوب مجهورية  و  الوسلطى  أفري يا ومجهورية  ليشلت  
ليرباي و للنان  و   وكولومليا الكامريون  و والفللني وفنزويال   غينياو  العراقو   والسلللللنغال والسلللللو ان وسلللللرياليون والالللللومالغرينا ين، 

  هايت واليمنو  سيجريايو  مالوي وموري اسيا وموزمليق وميامنار والنيجرو  مدغش رو  ليليا ومااو 
إعا ة تاللللميم براجمها ملعاجلة اآلاثر من ،  أولوايهتا ىلللللل يف   العناللللر اللشللللري خالل وضللللع نظمة، من ومتكنن امل -22

 ، و عم سلللللللل العيشاألغذيةعلى الوىلللللللول إىل   اللفريو  من خالل ضللللللمان قدرة الفئا  األكثر ضللللللعف    والثاسوية امللاشللللللرة 
  19-جائحة كوفيداس  ال من خطر    ليل  الاألسلللواق، مع  أ اء  ، وضلللمان اسللل مراراألغذيةالغذائية ملواىلللللة إس اج و   الزراعية

 إىل اجلها  الفاعلة يف السلسلة الغذائية 
ر ف  و وال وة الشللللللللرائية واألسشللللللللطة الزراعية، كان ضللللللللمان ت  أجورةاملعلى العمالة   19-كوفيد   جائحة  أتثريإىل    اسظر  و  -23

قالوى  أولوية الغذائي  أمنها  حا  يف  من اسعدام تعاين فائدة الفئا  السلكاسية التل اليهعاحلالول  اسل  رار حت يق و   األغذية 
تكييف عمل  ت  ، اللفئا  األكثر ضلللعف  األسلللاسلللية ت دمي املسلللاعدة اإلسسلللاسية  وبغية بداية األزمة    منذنظمة ملإىل االنسللللة  
من ال يو  املفروضة على   اوالوىلول إىل الفئا  األكثر تضرر    19-جائحة كوفيدتدابري ال خفيف من خماطر    ماجإلاملنظمة 
شللللللر ين السللللللكان املرعوية و الموعا  اجمل، وزاي ة أسللللللعار املدخال  الغذائية والزراعية وإغالق األسللللللواق احمللية )مثل ال ن  ل

 ( تحعيلها سساءالت سر األو 
سللللللكان املهاجرين والعائدين فائدة الالسللللللريع لسلللللللل العيش الزراعية لال أهيل إعا ة نظمة امل  عمن ويف كولومليا،   -24

يف املناطق احلضللللللللللللرية وال غذوي الغذائي  همعلى أمناجلائحة  من أتثري د  احلبغية   معا  املضلللللللللللليفة، اجمل  وكذلك من فنزويال،  
ا أجربهم مم  ؛  احلد  من اس  ال اجلائحة بسلل  تدابري  هم خل  قد ف دوا منهم ينالكثري أن   خاىللة و   ،وشلل  احلضلرية يف كولومليا

يف    األغذية من ثالث وجلا  إىل وجلة واحدة هم مناسلللللللل هالكخفض ف السللللللللللية، مثل اسللللللللرتاتيجيا  ال كي  على تنفيذ 
  مخراهتاليوم، واس خدام مد  

  19-ائحة كوفيدجل  واالق الللللللللا ية ةاالج ماعياآلاثر  مشلللللللللروع لل خفيف من  سلحف ذ  ،  اجلهورية العربية السلللللللللوريةيف  و  -25
الكلرية يف أسللعار   ةاألللان الذين تضللرروا بشللدة من الزاي و الدواجن  ىلللغار من جي بشللكل خا     هذا املشللروع واسلل هد 
عن اإلس اج بسلل  ارتفاع أسلعار  األللان  و الدواجن  ىللغار من جي ام ناع  اح مال من   ال  ليل نظمة يف امل عد سلاو العلف  

ة يواسياحلغذية األتوفر ويؤ ي إىل عدم يؤثر سللللل ا على احلالة ال غذوية ألفرا  األسلللرة على املدى ال الللري  قد  مما  املدخال ،  
 يف األسواق على املدى الطويل  املادر

للفئا  األسلللاسلللية  غذائية  ضلللمان اسللل مرارية سللللسللللة اإلمدا ا  الللمنظمة يف   األولواي  الرئيسللليةمتثلن إحدى  و  -26
على طول سللللسللللة اإلمدا ا  الغذائية يف سلللياق  19-جائحة كوفيدخماطر اس  ال من    خفيف ال و   اضلللعف    األكثر السلللكاسية  

 ة الغذائي  ا مع الشللللللللركاء ومجيع اجلها  الفاعلة على طول سلللللللللسلللللللللة اإلمدا   كلريةنظمة جهو  ا  املبذلن و   الغذائية  زمةاأل
نظمة اسلللللللللللل مرار لرفع امل دخلنتو   اومنع اس  ال  19-جلائحة كوفيداملناسلللللللللللللة ل  ليل ال عر   ل دابريت ي دهم الل أكد من 
الوقاية من بشللللللأن   سللللللاسلللللليةاألعلوما   املوسشللللللر    19-جائحة كوفيدمن خماطر اس  ال  د  من أجل احل احمللي وعيالمسلللللل وى 
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اللغا  إعالمية موا   وضللعن املنظمة  و   الرعوي   ن لالو اجلارية  املواسللم الزراعية  /األسشللطةيف سللياق  ل ،  وال اللدي الفريو  
  واكسلللللل ان  يف أفغاسسلللللل ان للوىلللللللول إىل املن جني الزراعيني يف املناطق النائية ةاإل اعيالربامج  احمللية وسشللللللر  سلللللللسلللللللة من 

لرتويج ا  قيامها اإلضللافة إىل ،على سللليل املثال ال احلاللر وهايت واليمنومالوي  وكولومليا   والعراق  والاللومال وبنغال يش
 ت  و    ئية دابري الوقالاو  19-جائحة كوفيدمبخاطر اس  ال اجمل معا   تعزيز وعي  من أجل  ممارسلللللللللا  الزراعية املسللللللللل دامةلل

من اس  ال العدوى  من خالل محال  ال وعية للحد   املناطق الريفيةمن سللللللكان شللللللخص  مليون  11الوىلللللللول إىل أكثر من 
 سلسلة ال يمة   ام دا على 

بياانت من أجل صتتتتنق القرار:  تتتتمان جوانة البياانت والتحليل من أجل انعا الستتتتياستتتتات بشتتتت ل فعال ال )ب(
 على اجلوع التام  والقضاء والغذائية الزراعيةللنظا 

عمليلا  ت  تنفيلذ  ت ييم األمن الغلذائي، و   عمليلا   تنفيلذالراميلة إىل  األغلذيلة والزراعلة جهو هلا   منظملة واىلللللللللللللللللن  -27
  بذا اخلالو  ت رير ىللدرو اسعدام األمن الغذائي  للمعاانة من  املنظمة بناء  على م يا   6ابلد   20يف   اللياان  معسلريعة جل
 امل عل ة لياان ال وحتليل ومؤسللللللللسللللللللة يف مجع ابلد   30عن  ي ل   ما ال  عم اإلضللللللللافة إىل  لك، ت  و    20217  متوز/يف يوليو

  متوز/م ت رير حللالللة األمن الغللذائي وال غللذيللة يف العللامل )يوليوقللد  و    19-جللائحللة كوفيللد  لرىللللللللللللللللد أتثري  سعللدام األمن الغللذائيا
   يف هذا اجملال 19-كوفيد  على املسللللل وى العاملي وأتثري جائحةوال غذوي األمن الغذائي بشلللللأن ( أحدث املعلوما   2021

يف يف عشللرين  ولة جزرية ىلللغرية انمية و  اسعدام األمن الغذائيللمعاانة من   املنظمة   يا مب اخلاىلللة لياان الت  مجع أخري ا، و 
 كاسون الثاين/ويناير 2021 تشللللللللللللرين الثاين/سوفمربيف الفرتة املم دة بني الللدان النامية غري السللللللللللللاحلية يف  أقل الللدان منو ا و 

  2022 متوز/ال  رير يف يوليو يادرسو ، بد  ت ييم اسعدام األمن الغذائي على املس ويني الوطين و ون الوطين  2022
خم رب اللياان  ال ابع ملنظمة األغذية والزراعة أ اة اللياان  الضخمة وضع ما ي علق مباا ر اللياان  املل كرة،   يفو  -28

وت وم   احتديثها يومي    آسية جيري   وهي علارة عن مناللة تفاعلية آلية تنشللر معلوما  2020  سيسللان/أبريل  شللهر  يف من اللف
على سلللللللالسلللللللل   19-جائحة كوفيدموا  الغذائية وال غريدا  واألخلار بد  حتليل أتثري  لل اليومية  سلللللللعاراأل  برىللللللللد األ اة

  عللديللل ت  ت  و مجيع الليللاان  واللحللث فيهللا اسلللللللللللللل خللدام حمرك  للث  الا   االطالع على  ميكن  و    والغللذائيللة  الزراعيللة   يمللة ال 
االسللللل هالك مؤشلللللرا  أسلللللعار  ل وقع اسللللل خدام األسلللللعار اليومية  2021يف عام   سلللللعار املوا  الغذائيةامل عل ة ب حليال   ال

جائحة  لفهم تداعيا   و عاملي   النطاق الت للا  م زايدة على أ    إىل الت وتسللللي  الضلللوء على األحداث األخرية احلالية  
لوحلة معلوملا  تفلاعليلة جتمع امل لاال   وضللللللللللللللع  ، يعملل خم رب الليلاان  حلاليل ا على  على اسعلدام األمن الغلذائي 19-كوفيلد

مع  للموضللللللللوع وتطورهآسي ا  ار  تاللللللللو  ، مما يوفر حول العاملمركز إعالمي   500ر من اإلخلارية امل عل ة األمن الغذائي من أكث
، لرب  أتثري ال  للا  يف ال طاع املالللريفبشلللأن  جمموعة جديدة من املؤشلللرا    وضلللع، ي م  لكواإلضلللافة إىل   مرور الزمن

ا ل حلديلث    ووضللللللللللللللعاللعلد امللاا     19-جلائحلة كوفيلد ا جلديلد  ليلاان  الخم رب الليلاان  ال لابع ملنظملة األغلذيلة والزراعلة  جل 
 ت  و ج ماعية واالق الللللا ية امل احة  وال حليل اإلحالللللائي لللياان  اال  االىللللللطناعيةلف ر من خالل ىللللللور األقمار  امل عل ة ا

 بيد   ايد  العمل الطري ة يف اليمن بدعم من ملا رة اخ لار هذه 

 
وسلللللللرياليون   وجنوب أفري يا ومجهورية أفري يا الوسلللللللطى ومجهورية الكوسغو الدمي راطية وتشلللللللا  وزميلابوي والسللللللللفا ور  فغاسسللللللل ان وبوركينا فاسلللللللوإثيوبيا وأ 6

 وهايت اي والكامريون وليلرياي وموزامليق وميامنار والنيجر وسيجري  وغواتيماال والاومال والعراق
7Access to food in 2020. Results of Boero, V., Cafiero, C., Gheri, F., Kepple, A.W., Rosero Moncayo, J. & Viviani, S. 2021.  

twenty national surveys using the Food Insecurity Experience Scale (FIES). Rome. FAO. https://doi.org/10.4060/cb5623en 
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مشلروع عمليا  تنفيذ معظم األسشلطة امل وخاة يف إطار   ، ي م  ياان  الزراعيةمجع الل  أسلالي تكييف  ص   ا م  يفو  -29
 وجورجيا وأوغندا يف أرمينيا  املخط  املوضلللللللللللللوعوفق "  50X2030" ملا رةو   (AGRISurvey)ل امل كام  الزراعي املسلللللللللللللح 

الدراسللللللللللللا  يف اسلللللللللللل لياان   19-جائحة كوفيد تضللللللللللللمني أقسللللللللللللام حمد ة م عل ة ب أثري ت  و   وكملو اي وسيلال  والسللللللللللللنغال
  يف أوغندا 2020-2019للفرتة  ةالزراعي  دراسللة االسلل  اللائيةوال يف كملو اي،  2021و 2020السللنوية لعامي  االسلل  اللائية  

  2020  أيلول/سللللل مربحزيران إىل  /يوسيواملم دة من يف الفرتة   19-جائحة كوفيد أتثري من أوغندا أن  الوار ة تحظهر اللياان  و 
يف حني حال   ،يةالزراع  األسشطة  خفضيف الوىلول إىل املدخال  وقرروا   ىلعوا  نيواج  بعض املزارعإ     ؛م فاو     كان

، كان تسللللللويق املن جا  ميثل ويف الواقع   االئ مااناحلاللللللول على بفضللللللل سللللللهولة  يحسللللللرب  املدخال اللعض اآلخر على 
 .كاسوا يليعون من جاهتم بسعار أ ف من امل وقع  املزارعني أوتراجعن مليعا  األغذية لدى بعض مشكلة، حيث 

( ترتي  ال طاعا   1: ) الثالثة ال الية  النواتج   19- كوفيد جائحة    من  عايف  الرامية إىل ال سلللياسلللا   ال   عم  ح  ق و  -30
(  2؛ ) يف املناطق الريفية من الف ر   للنمو االق اللللللللللللا ي مع احلد  ا  الزراعية هي األكثر ر ية  سلللللللللللل ثمار الت تكون فيها اال 

والت تسلللاعد يف حتديد املناطق )مثل امل اطعا  واحملافظا  وما إىل  لك(  الت ت الللدر الرتتي    طاعا   ل خرائ  ل رسلللم 
خرائ  اسل ثمارية ملموسلة ل لك  وضلع  و ( 3) ؛  من الف ر   حد  لل   ا  االسل ثمارية مكاسي اإل و األعلى   س اجية  ا  ال درا  اإل 

واملكسللللللللللللللليللك    وأوغنللدا واراغواي  ( إىل حكومللا  إكوا ور 1)   النللاتج رقم تسلللللللللللللللليم    ت  و ال طللاعللا  واألقللاليم املخ للارة   
ي م  و كسلللليك   امل و  اراغواي  كومت سيكاراغوا وي م إعدا ه حل و  أوغندا  ( إىل حكومت 2)   الناتج رقم تسللللليم  ت  و وسيكاراغوا   

الذي    مسي ر ا شللللللللهراي  ملعدل احلماية اإل نظمة مؤشلللللللل امل وضللللللللعن اإلضللللللللافة إىل  لك، و ( يف أوغندا  3)  رقم   الناتج جتري  
ام دا   أثناء اجلائحة على  املع مدة    تية  دابري السلللللياسلللللا تحول ده ال للحافز أو املثل  الذي قد آين ت ييم شلللللل    يسلللللمح بجراء 

   والغذائية    يمة الزراعية ال سالسل  

املناصتترة للفقراء بغية   19- وفيدالستتتجا ت للحد من الفقر: ل  اإلانماج ال تصتتاانو وااماية الجتماعية )ج(
 حتقيق التعايف ال تصاانو الشامل يف مرحلة ما بعد اجلائحة

، مع إيالء اه مام خا   على املهاجرين   19- كوفيد أثري فريو   دعم السياسا  وال وعية ب  ل   املساعدة نظمة  امل قدمن   -31
إ ماج  إعا ة  املنظمة  ،  عمن  وسيلال   ومولدوفا   السنغال و   أوغندا   يف و مهاجرين العائدين   ولل املهاجرين    ني املومسي الزراعيني    للعمال 

يف جمللال  ال للدريلل    وفري ، وت خللدمللا  ال وجيلل  والللدعم   اخ لللار ، من خالل  19- كوفيللد املهللاجرين العللائللدين يف سلللللللللللللليللاق جللائحللة  
   جائحة من    ال عايف امل د مة يف جمال    املغرتبني   ا  و عم سللللللللللللللل كسللللللللللللل  العيش، وحشلللللللللللللد مسلللللللللللللامه رية الزراعية  األعمال ال جا 

إ ماج  ة أ وا  إلعا ة  وجمموع والغذائية  الزراعية    النظم املهاجرين العاملني يف  بشأن    ة إلكرتوسي   يمية  ورة تعل   أحعد   و    19- كوفيد 
 يف املناطق الريفية    باورة مس دامة   هاجرين العائدين امل 

على  19-جائحة كوفيدالدوا للناء أ لة على أتثري   وال طويراللحث   يف جمال  شركاءالنظمة شراكة مع امل  وأقامن -32
  وفيجي وكينيلا  زامليلا وزميللابوي و   ورواسلدا  وتنزاسيلا  بنغال يشو   الربازيللو  أوغنلداو  إسلدوسيسلللللللللللللليلاو  إثيوبيلا سللللللللللللللللل العيش الريفيلة يف

 رب ب  ،ليشللللللللللللللت –يف تيمور   19-جلائحلة كوفيلدللدعم ال علايف من  ،وقلاملن املنظملةمالوي وميلامنلار وسيللال  و واملكسلللللللللللللليلك 
سظم توسلللللللللليع سطاق املنظمة جهو  ،  عمن يف زاملياو     غذية املدرسلللللللللليةالمن خالل برانمج املزارعني بسللللللللللواق املخرجا  

قدرة  املنظمة ، اخ رب ويف الفللني  ما  احلماية االج ماعية امل كاملتطوير سظام معلو  عرب ال وسلللللع يفاحلماية االج ماعية 
إضلفاء الطابع املؤسلسلي على النهج االسل لاقي يف سظم على نظمة املشلجعن  و    اجلائحة  يف سلياق  االج ماعية سظام احلماية  

مجهورية الو و واجلمهورية الدومينيكية   بنغال يشو اكسلللل ان  حكوما    ااملنظمة أيضلللل    عمنو احلماية االج ماعية الوطنية   
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ال شلغيلية   اأ واهتبراجمها و وسيكاراغوا ل عزيز سلياسلا  احلماية االج ماعية و   وكولومليا الدمي راطية الشلعلية والفللني وفيين انم
  للادما  امل وقعة االت توج  املساعدة االج ماعية حتسل  

وال درة على إىل ال مويل  وىلللللللللول، والاعيةاألعمال ال جارية الزر و لابية  املنظما  الشلللللللل  منو نظمة  عماملواىللللللللللن و  -33
  كينياو   وغواتيماال والسللنغال سداوروا  أوغندا يفيف مرحلة ما بعد اجلائحة  شللامل    اق اللا ياس عاش  حت يق أجل  من الاللمو  

يف  يف الوقن املناسللللللل  وىللللللللول الشللللللللاب إىل املعلوما  والدورا  ال دريلية  يسلللللللرينالللللللا  اإلقليمية والوطنية ل تعزيز امل ت  و 
 يةإجراءا  تشللغيل وضللعل يف أوغندا وزار  العمل والزراعةاملنظمة  عمن ، 2021يف عام و أمرا  جديدة    تفشلليحاال  

 يف ال طاع الزراعي  اومكافح ه 19-جائحة كوفيدموحدة للوقاية من 
جائحة قدرة اجمل معا  احمللية على الاللمو  يف مواجهة  ل عزيز   يف ثالثة مشللاريع   مييرتا  سوا يأح جمن يف النيجر، و  -34

اجلائحة على املسللاواة بني آاثر  ال خفيف من جهو  نظمة املواىللللن يف كملو اي، و مع تعزيز ال يا ة النسللائية   ،  19-كوفيد
مدار  و النسللاء والف يا  من خالل سوا ي  مييرتا   مسلل هدفة، الريفيةيف املناطق سلللل العيش اجلنسللني وسللر عن وترية تعايف 

 شلللري   للمنظمة تعزيز ال درة على الالللمو " ال ابعة  املعار  بشلللأن  تلا ل منالللة  "أس جن  و    ل مكني املرأة  األعمال الزراعية
  19-كوفيدجائحة  رتا يف مكافحة  ميي سوا ي وتوضيح جتربة اجمل معا  احمللية رسوم م حركة عن االس فا ة من قوة 

بوركينا فاسلللللو وماا لل خفيف من اسللللل خدام و اكسللللل ان   طن يف  املن جة لل الريفية األسلللللر   عم نظمة  املواىلللللللن و  -35
ال سلللللللللليما خالل ،  األطفال أثناء األزما   عمالةالوقاية من ومواىللللللللللللة إ ماج ،  األزما مع   لل كي ف األطفال كآلية    ةلاعم

بني   ال علاونبرانمج ويف إطلار  وسوا ي  مييرتا   احل ليلة للمزارعني  اخللاىلللللللللللللللة امللدار   ال لدريل    برامج، يف 19-جلائحلة كوفيلد
 وىلللللللللربيا إ ارة األراضللللللللي يف اللوسللللللللنة والرسللللللللك إىل هيئا الدعم املنظمة  ، قدمن  األغذية والزراعة واللنك الدوا منظمة
امل للد م وتعللديللل الللدعم  لللديهللا    دمللا اخللل على ت للدمي    19-جللائحللة كوفيللد  ييم أتثري  لوكرواتيللا ومولللدوفللا    يللن انموفي  والفللني

 الليلاان   مناللللللللللللللا ، بنلاء  على 19-ائحلة كوفيلددملا  إلكرتوسيلة جلديلدة  ا  ىلللللللللللللللللة  ل تنفيلذ خل  ت  و مطلالل  اجللديلدة   لل
 اجلغرافية املكاسية احلالية 

من خالل  19-جائحة كوفيدفيجي وهندورا  على ال خفيف من أتثري  و   غواتيماال حكوما نظمة املسلاعد  و  -36
امل عل ة سللللياسللللاهتم الوطنية  حسللللني  لاسللللا   واضللللعي السللللي إىل  ا قدمن توجيه، و الغذاء الكايف  يف مان حق اإلسسللللان  ضلللل 
معايري مع ومبا ي ماشلى    الكايف  يف الغذاء   اإلسسلانحق  املناخ من منظور   تغري   وخط  ال كيف معوال غذوي من الغذائي  األ

ولالاثر     وارهاأل  أفضلللللللل  فهمتكوين  نظمة اجلها  الفاعلة غري احلكومية على املسلللللللاعد  و    قائمة على ح وق اإلسسلللللللان
ال ضلللاء على اجلوع وسلللوء ال غذية  ميع أشلللكال   من أجل مسلللاءلة خاضلللعة للو   اسلللياسلللا  أكثر اتسلللاق  املرتتلة على وضلللع 

 والف ر 
علوم النظمة شلللللراكة مع جامعة آسللللليا الوسلللللطى واملعهد الدوا للحوث السلللللياسلللللا  الغذائية ومدرسلللللة امل  وأقامن -37

يف املناطق نسلللللاء والرجال لإىل االنسللللللة  للجائحة   ةاجلنسلللللاسياآلاثر  إلعدا   راسلللللا  عن  يف سيلال  واإلسسلللللاسية االج ماعية 
منظمة األغذية والزراعة واشللرتكن  النيجر   و وسيلال   ريغيزسلل ان وكينياوطاجيكسلل ان وقورواسدا   وأوغندا  يف أوزبكسلل انالريفية 
جماعة االسلل شللارية لللحوث ة بني اجلنسللني ال ابعة للواواملناللة املعنية املسللااملعهد الدوا للحوث السللياسللا  الغذائية مع 

الدراسلا  االسل  الائية  ل  اسلم الن ائج وال وىلليا  الرئيسلية املسل مدة من بياان   سلياسلا   تنظيم حوار يف  الزراعية الدولية
 رير تإعدا   اجيري حالي  و وكينيا والنيجر    والسلللللنغال وزامليا ورواسدا  وأوغندا  جرين يف إثيوبياالت أح   يةالسلللللياسلللللات   حليالالو 

املرأة يف  ور على  19-جائحة كوفيدعن أتثري   ثي ةالريفية وو على األسلللر  19-جائحة كوفيدعن ال أثري غري امل جاسس للللللللللللللللللل 
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لل و  يالزراعال طاع  الدراسللللا  يف  هذه س ائج   عر الرك   وسلللل ح خلف  األمن الغذائي لألسللللر الت تحركن   نمتكينها، وعسللللح
  يالزراعال طاع وضع املرأة الريفية يف بشأن   رير  ال

متكني النسلللللاء والشللللللاب بوىللللللفهم مهية  تنظيم سللللللسللللللة من الندوا  عرب اإلسرتسن للربملاسيني لزاي ة الوعي ب ي م  و  -38
بشلللأن  توجيهيةنظمة موا   امل  أعد  و    19-كوفيد  ائحةاالسللل جابة جل جهو  يف   غيري وال درة على الالللمو للفاعلة   عناىللللر
 أوج  من ، بد  احلد  اجلائحةل  ييم أتثري    الالزمة  األ لة عمجاجلنس والعمر و   سوع اللياان  املاللللللللنفة حسلللللللل   وحتليل مجع 

 اف  توىللليا  حمد ة لدعم الفئا  األكثر ضللعوقحد من  عدم املسللاواة بني اجلنسللني و عم ال مكني االق اللا ي للمرأة الريفية  
جائحة بسللللللللل   ، والذي زا  بشللللللللكل كلري اجلنسلل اللللللللدي للعنف ال ائم على سوع    اتيةسللللللللياسلللللللل  تدابري من خالل اع ما  

  19-كوفيد

 19-ستتتالمة األغذية: رييستتت  وريستتتريق جارة املنتجات الغذائية والزراعية خالل جائحة  ومواصتتتفاتالتجارة  )ان(
 بعدها وما

ورىللللد  اسللل مرار    السللللع األسلللاسللليةامل عل ني  رىللللد وال  ييم ال  يف جماا نظمة أسشلللط ها األسلللاسللليةاملواىلللللن  -39
عن اآلاثر احمل ملة   ، فضلللللللال   ييم العر  والطل  وآفاق ال جارةل اسللللللل شلللللللرافية  حتليال    قد منو  والوطنية  العاملية سلللللللواق األ

منظمة املن ظمة مؤشلللر  اإلىللللدارا وللن    األسلللاسلللية أسلللواق السللللع  يف  املؤثرة العوامل ها منوغري لل طورا  السلللياسلللاتية  
، عليهاوالطل  منظمة األغذية والزراعة الشللهري عن إمدا ا  احللوب ز ، وموجغذيةالشللهري ألسللعار األاألغذية والزراعة  

توقعا  احملاىللللللللليل وحالة األغذية )طلع ا  بشللللللللأنالفالللللللللي    ريرال، و سللللللللعار األغذية وحتليلهاأ رىلللللللللدوالنشللللللللرة الشللللللللهرية ل
  8لسلع األساسيةخم لف ال  ارير اخلاىلة ا( اإلضافة إىل 2022 آ ار/ومار  2021 كاسون األول/ يسمرب

 ل وجي  املطلوعا العديد من ، هو  اإلسعاش العامليةجل  او عم   19-كوفيد    ائحةسلللللللل جابة جل، انظمةاملأىلللللللللدر  و  -40
   ريرالفحص على سللليل املثال، ف  وال جارة  سللواقخاىلللة األ  شللاملة  اسللرتاتيجيا  وسللياسللا  وتعزيز   ية رارا  السللياسللاتال

 الللللللللرية األجل يف أمنا  الال غريا  يف   19-الزراعية خالل املوجة األوىل من جائحة كوفيد  والسلللللللللياسلللللللللا   ل جارةا  امل علق
 جتارةاملعنون    ريرال قامو    للجائحة  امل عل ة ال جارة الزراعية الت اع مدهتا الللدان اسلللللل جابة  ية دابري السللللللياسللللللاتالال جارة و 
االجتاها  وس ا  الضللللللعف امل عل ة ال جارة يف ب حليل جمموعة من املسللللللائل من بينها    اجلنوببلدان  الزراعية يف   املن جا 
ر   ،نوباجلبلدان   ارب م من ال جهذه الدراسلللللللللللللا  مهمة السللللللللللللل خال  الدرو  وال عل  وتحعد     ال عايف جهو ال اا   اميسللللللللللللل 
 ، ال سيما يف جمال السياسا  وال دابري ال جارية الساب ة

تنمية ال درا  على املسلللللللللل ويني اإلقليمي وال طري  فعلى سللللللللللليل  يف جمال دعمالت دمي   لك، ت  اإلضللللللللللافة إىل   -41
ال جارة وت دميها يف عدة مناطق وبلغا  خم لفة، بينما اس مر تنفيذ عد  امل عل ة   لكرتوين اإل  م عل  ال  ورا  تنظيم   ، ت  لااملث

يف هذا اجملال مشللللللروع الاللللللندوق على األسشللللللطة  ا  الالللللللة من املشللللللاريع على املسلللللل وى ال طري  ومن األمثلة األخرى 
والكوارث   19-ة كوفيدجائحنظمة ب حليل آاثر املاملشللللللروع، قامن  ويف إطار هذا  االسلللللل ئماين املمول من حكومة الياان   

 وجيهية ال  اخلطو مشلللللروع    وبناء  على هذه الن ائج، سلللللي م إعدا   والنظم الغذائية  الزراعي  مدا الطليعية على سلللللالسلللللل اإل
مواجهة على الالللللمو  يف الزراعي    اإلمدا سلللللالسلللللل قدرة زاي ة  تحسلللللهم يف  ملسلللللاعدة الللدان النامية يف ىللللللياغة سلللللياسلللللا   

 اخلارجية الادما  

 
 ( 2021 يسمرب/كاسون األول  4 -تشرين الثاين/سوفمرب 29ئة للمجلس )ا بعد املنيمنذ الدورة الثامنة والس الت سحشر  تشمل ال ائمة ال  ارير  8
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،  ع هتد  هذه املشلللللللاريو يف مجيع أحناء العامل    ال  ينتنفيذ العديد من مشلللللللاريع ال عاون كذلك نظمة  املواىلللللللللن و  -42
، مع  عم 19-جائحة كوفيد  يف أع اباجمللس يف مناسلللللا  سللللاب ة، إىل تعزيز االس عاش االق اللللا ي ب    أحبلغ على حنو ما  

 شاملة الس دامة و امل جارة السواق و األتطوير 
للا تلداعيلا  خم لفلة يف مجيع   نكلاسل الت   حلرب يف أوكراسيلاا 19-جلائحلة كوفيلد يف أع لابأتثر  جهو  ال علايف و -43

نظمة املاسللللللل جابن و  خفيف من أتثري احلرب  إىل الهتد  اسللللللل كمال اجلهو  بسشلللللللطة   يف هذا السلللللللياق، ت  و أحناء العامل   
مذكرة  2022آ ار  /مار  11يف  وأىللدر    األسلواقامل عل ة يف جمال املعلوما   األسلاسلية بفضلل أسشلط ها بسلرعة لألزمة  

احلاا    الللللللللللراعواملخاطر املرتلطة ال  العاملية ن جا  الزراعيةاملأسلللللللللللواق  يف أمهية أوكراسيا واالحتا  الروسلللللللللللي  بشلللللللللللأن إعالمية  
  2022 آ ار/مار  25ىلدر  سسخة حمدثة من املذكرة يف و 

 شتتتجيقعايف: محاية الفئات األ تتتعت وريحتفيز  درة أصتتتحاب اايازات الصتتتغ ة على الصتتتموان من أجل الت )ه(
 النتعاش ال تصاانو وريعزيز القدرات إلانارة املخاطر

تدخال  تعزيز ال عايف"    الامو  من أجل  "تعزيز قدرة أىلحاب احليازا  الاغرية على  بعنوان  األولوية جمال    عيني -44
ىلللحاب احليازا  الاللغرية األكثر أقدرا   بناءالضللعف، و وس ا  ال عايف الت تحسللهم يف معاجلة األسلللاب اجلذرية للمخاطر 

يف النسللاء والنازحني والسللكان األىلللليني  وتل زم املنظمة بلناء ال درة على الاللمو  مع الرتكيز على   ،للخطر  اوتعرضلل    اضللعف  
واجلمهورية العربية   وبوركينا فاسللو  يف أفغاسسلل ان مثال   ،يف سللياقا  األزما  الغذائية  ةئيواإلمنا  ةاإلسسللاسيمجيع جماال  العمل  

في ف   من الللللدان  وهللايت وغريهللا  والنيجر وسيجرياي  ومللاا  وكولومليللاوالسللللللللللللللو ان    ومجهوريللة الكوسغو الللدمي راطيللةالسللللللللللللللوريللة  
من  الضللعفاء  من ىلللغار املزارعني والرعاة أسللرة 24 000إىل عاجلة نظمة مسللاعدة  املقدمن   على سللليل املثال،  أفغاسسلل ان،

  األسلرعلى سللل العيش الزراعية  الت تحؤم ن  دخال املوتوزيع  (+cash) وال دخال  الن ديةالغذائية  املسلاعدة  ت دمي خالل
 .لها سساءيتع الت
تنويع األغذية واألسشلللللطة املدر ة  عم أسشلللللطة بناء ال درة على الالللللمو  من خالل سلللللاسد مب اأيضللللل   قامن املنظمةو  -45

،  19-جلائحلة كوفيلدمن اس  لال   امل لأثرة ب لدابري احللد    الغلذائيلة الزراعيلةللنظم   ال حويلي  االق الللللللللللللللا ي  لللدخلل ل عزيز االس علاش
 أخرى وعوامل إجها  ىلدما  مع  السياقا  يف العديد من  تزامننوالت 

اجمل معا  الزراعية الامو  لدى   ال درة علىإىل بناء   على سليل املثال  يف بوركينا فاسو املنظمةهتد  تدخال  و  -46
بوكلي  و   م اطعة ( يفاوال سلليما النسللاء والشلللاب )املضلليفون واملشللر ون  اخلي  املناخية األخطار   امل أثرةالرعوية و واحلرجية 

عا ة يف  هذه اجملموعا   تحشلللاركأكرب، حيث  بشلللكل    19-جائحة كوفيدتدابري احلد من اس  ال أضلللعف هم  موهون، والذين  
حالة   كربظهر  أحيث ،  يف إثيوبياو   الذين ترعاهم  األسلللللرة وخاىللللللة األطفال  اح ياجا  ل للية   سظاميةأسشلللللطة جتارية غري 

على ىلحة   ر أث  و واملراعي، واملروج ضرار جسيمة للمحاىليل وتسللن ب  ،عام ا 25للجرا  الاحراوي منذ أكثر من   تفش  
إىل تللاطؤ كلري يف      ال لدابري ال  ييلديلةوأ    19-كوفيلدجلائحلة     عنلدملا بلدأتلدخللن املنظملة  ؛  من سفوقهلا  وزا امللاشلللللللللللللليلة 

خدما  الدعم الزراعي، وال سللليما عالج احليواان  وحتالللينها، وحمدو ية الوىللللول إىل مدخال  اإلس اج )األمسدة واللذور 
 ؛اىللللليل ال ابلة لل لفاحملاىللللليل ال سلللليما احمل  زاي ة الفاقد من، و (يال اإلس اجاملوسللللالال  املاشللللية واملوا  الكيميائية ورأ   

 املدرة للدخل  غري الزراعية الدخل من األسشطةل ال وريد يف السوق، وف دان اس طاع يف سالسو 
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لل خفيف من اآلاثر السلللللللية   يف منط ت عفار وىللللللوماا الضلللللعيفةاجمل معا  املنظمة يف هذا السلللللياق،  عمن و  -47
املدرة غري الزراعية واألسشلللللللطة   الزراعيس اج اإلاجلرا  الالللللللحراوي من خالل تعزيز تفشلللللللي  و   19-كوفيد  املرتتلة على جائحة

 .ها واس خدامهاوحتضري  هااألعال  وجتهيز األغذية وختزين جو ة احليواسية وحتسني اخلدما  إىل  والوىلول للدخل 
بنغال يش حيث  يف  ، مثال  على السللللللللللواء  احلضللللللللللريةو يف املناطق الريفية  ضللللللللللعفماية الفئا  األقامن املنظمة  و  -48

يف واملأموسة آمنة لضلللللمان توفر اخلضلللللروا  والفواك  امل نوعة    ااحملاىلللللليل شلللللل  احلضلللللرية وسلللللوق    إلس اج   اجتريلي   اسظام  وضلللللعن  
،  سفسللل  ويف الوقن   وال غذوي  على األمن الغذائي 19-كوفيدشلللل  احلضلللرية يف مدينة  كا لل خفيف من أتثري أزمة    املناطق 
لل  على حتسلللللللللللني  اأيضللللللللللل  العمل جرى  املراعية الريفية واإلس اجية الزراعية من خالل ال  نيا  الزراعية العيش يف املناطق  سلللللللللللح

 ال الل   يف مناطقزارعنياملعلى  19-جائحة كوفيدلل غذية وحتسني ال غذية لل خفيف من أتثري 
مل وفر  ع  ةالئ وظائف  إلجيا     الفنيةاالق اا ي ال حويلي من خالل ت دمي املساعدة   ال عايف  املنظمة  عمن و  -49
 لشللللللللللللاب والنسلللللللللللاء يف إثيوبيافائدة ااألعمال ال جارية الزراعية لإسشلللللللللللاء  ) اخل املزرعة وخارجها( و   يالزراع ال طاع يفحر  

 وكينيا ورواسدا  السو ان جنوبمجهورية و  وتنزاسيا وبوروسدي   اوأوغند
قدرا  املؤسلسلا  للناء ال درة على  عزيزاملخاطر وت يف حاال  تعد احلوكمة   سلنيعلى حت  انظمة أيضل  امل عملنو  -50

السلياسلا  والربامج واالسلرتاتيجيا  ال نسليق بني ال طاعا  واملؤسلسلا  تعزز  إكوا ور، حيثيف كما هو احلال ،  الالمو  
  وي ل حسني األمن الغذائي وال غذ

هنج الصتتتتتتحة الواحدة وريوستتتتتتيق نطا ئ لتجنب اجلوائ    الو اية من اجلائحة اايوانية املصتتتتتتدر املقبلة: ريعزيز  )و(
 اايوانية املصدر 

 

، مع  مج "برانمج الوقلايلة  2022 كلاسون الثلاين/اإلطلار االسللللللللللللللرتاتيجي ملنظملة األغلذيلة والزراعلة يف ينلاير  اع ملا  ت   -51
ومن أجل   رئيسللي يف اجملال الرباجمي  ي األولوية بشللأن  ج الاللحة الواحدة  امل للة" كناتجمن اجلائحة احليواسية املاللدر  

، تدعو الواحدة امل دمة لألعضللللللللاءالاللللللللحة     ج م كاملة من خدما وتوسلللللللليع سطاق جمموعة  الربانمج تللية م طللا  منو  
امل عد   "الاللللللللللحة الواحدة  ج برانمجو  والغذائية الزراعية ىلللللللللللندوق النظممن خالل " موسللللللللللعة  شللللللللللراكةإقامة  نظمة إىل  امل

 ةواإلقليمي ةالعاملي اي  عم األسشلللللللطة الرئيسلللللللية مبروسة على املسللللللل و من أجل   هاوجتميعالج ذاب املوار  م  املالللللللم  و   األطرا 
املشلاريع اللحثية امل  دمة يف من وكالة  ال سليما  حشلد األموال الرباجمية،  وجيري     ولة شلريكة أسلرتاليا أولوكاسن    ةوال طري

الرباجمي  ي األولوية بشلللللأن   اجملال  برانمج عملامل وائمة لدعم ،  سومؤسلللللسلللللة بيل وميليندا غي  األمريكية  الوالاي  امل حدة
تع مد مالللللللا ر ال مويل على الربامج احلالية، مبا يف و املسللللللل وى ال طري    على  هوتنفيذ علي  والطل   ج الالللللللحة الواحدة 

ومن أجل وضللع تاللور للمجال الرباجمي شللامل    ي، للناء  ج براجموال عايف منها   19- كوفيد جلائحة  برانمج االسلل جابة   لك
 عد ة املالعمل الفنية مجاعة  تعملو   ع مجيع الشح من  فرقإسشاء مخسة مسارا  عمل مع  ، ت  بشأن  ج الاحة الواحدة

وترتيلا  ال آزر   أوج  يف  لك املكات  اإلقليمية والالمركزية، على حتفيز، مبا الاللللحة الواحدة واملعنية بنهج ال خاللللاللللا   
 املنظمة  ال نفيذ يف مجيع أحناء

رمسيل ا إىل منظملة األغلذيلة والزراعلة واملنظملة العلامليلة   مج األمم امل حلدة للليئلةبراناسضللللللللللللللم  ،  2022  آ ار/يف ملار و  -52
لاللحة احليوان ومنظمة الاللحة العاملية كشللريك مسللاو  من خالل مذكرة ال فاهم الراعية، ل سللريع اجلهو  املنسلل ة وال عاوسية 

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/ar
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/ar
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/ar
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رؤية مع ،  حتن رائسلللة منظمة األغذية والزراعة املشلللرتكة خطة العمل الراعيةووحضلللعن    ج الالللحة الواحدة تنفيذ  بشلللأن 
تفشلللي اجلوائح وت ليل خماطر    19-جائحة كوفيدوبناء حتالفا  إلعا ة اللناء بشلللكل أفضلللل بعد   اجلماعي مشلللرتكة للعمل 

مم ال ابعة لأل  ةفرق ال طريالللمنس ني امل يمني و توجيهية  ي م إعدا  مذكرة و    احالي    عضاءاألي م  عرضها على و   يف املس  لل
إطار  يف نهج  للللللللللللللللل ذا الوضللمان اإل ماج الكايف ل واحدةالاللحة الامل حدة، ل سللهيل تنفيذ خطة العمل املشللرتكة املعنية بنهج 

،  باللللورة مشللللرتكة   جيري العمل على تعلئة املوار  وزاي ة االسلللل ثمارو   يف جمال ال نمية املسلللل دامة األمم امل حدة لل عاون عمل
الاللللللندوق و م اومة مضللللللا ا  امليكروا  بشللللللأن   عد  الشللللللركاء  املبناء  على اآلليا  ال ائمة مثل الاللللللندوق االسلللللل ئماين 

جملموعة واملالية ، وال واىلللللللل مع فريق عمل وزراء الاللللللحة  "الاللللللحةيف خدمة الطليعة "بشللللللأن   عد  الشللللللركاء  املاالسلللللل ئماين  
 ا  أه  لألوبئة واالس جابة لمن أجل ال العشرين

يف جمموعا  اخلرباء ال ابعة ملنظمة الاللحة العاملية واملنظمة العاملية لاللحة احليوان بشللأن اس ظام نظمة  امل  شللاركوتح  -53
وال وجيها  ال وىللليا  إىلللدار املخاطر و من أجل ت ييم واحليوان،   اإلسسللان بني   ال فاعل يف إطار   2-فريو  كوروان سللار 

قد و  احليواان  لدى    2-فريو  السار عن    الكشف  وأحليواان  واملن جا  احليواسية،  اعضاء بشأن ال جارة اآلمنة  إىل األ
إعطاء بيان مشللللللرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لاللللللحة احليوان ومنظمة الاللللللحة العاملية بشللللللأن " ىلللللللدر

" يف ية للفريو تكوين مسللللللللللل و عا  حيواسالوقاية من يف احلياة الربية و   2-سلللللللللللار -كوروان  األولوية لرىللللللللللللد عدوى فريو 
 لدى  2-فريو  كوروان سللللللار اإلىلللللللدار األول من ت رير منظمة األغذية والزراعة الفالللللللي " ىلللللللدرو    2022  آ ار/مار 

عمليا  إلب اء األعضلللللللاء والشلللللللركاء على اطالع  خر س ائج  2022 شللللللللا /فرباير 15" يف  وضلللللللعللحتديث   -احليواان  
نظمة األغذية والزراعة،  ال ابعة ملللممرضللللللللللللا  احليواسية املنشللللللللللللأ  تعيني املراكز املرجعيةويف إطار عملية     اثواأل رىلللللللللللللدال

  مسللامهاهتا املخط  رشلليدوت  ا  األولية جماال  العمل  ملناقشللة ،2021أيلول /سللل مرب  22اج معن املخ ربا  املرشللحة يف 
 واالتفاق على  لك  لا

"برانمج الوقاية من اجلائحة احليواسية املالللللللدر امل للة"  ومتث ل يف إطار   بشلللللللكل فاعلمشلللللللروع ا   31اآلن رب    ي م  و  -54
املنظمة اإلقليمي للشلللللرق األ ف ولال   مك  و فري يا، وآسللللليا واحملي  الا ئ، أأقاليم الشلللللرق األ ف ولال هذه املشلللللاريع  

 تنفيلذ  اإلضلللللللللللللللافلة إىلهلذا    اإلقليمي ألفري يلاومك ل  املنظملة    اإلقليمي آلسلللللللللللللليلا واحملي  اللا ئ   املنظملة   مك ل و   أفري يلا
سشللللللر  املنظمة  ،"برانمج الوقاية من اجلائحة احليواسية املاللللللدر امل للة"  اريع ملشلللللل لل نفيذ امليداين   ا عم  و مشللللللروعني عامليني  

 لدى  2-كوروان سلللار   فريو بشلللأن ال ح ي ا  امل عل ة بتوىلللليا   " بعنوان: 2021 أيلول/ يف سلللل مربني إرشلللا ي نيوثي  
لل ح يق   ال كميلية  وىللليا ال"و"  األليفةواحليواان  لدى املاشللية  2-فريو  كوروان سللار   اك شللا   –احليواان  املعرضللة  

أو فريوسللللا     2-فريو  كوروان سللللار و كوروان املسللللل  مل الزمة الشللللرق األوسلللل  ال نفسللللية    فريو االئ ال  احمل مل ليف 
منظمة و منظمة األغذية والزراعة   املشلللللرتكة بني شلللللاريعاملخالل من   اجيري تنفيذها حالي  ، والت "اإلبل  لدى كوروان األخرى 

الطوارئ لألمرا  احليواسية العابرة  إ ارة حاال   كزيواىلللللل مر و الاللللحة العاملية يف سلللللطنة عمان واإلمارا  العربية امل حدة  
املركز املشلللرتك ، و ال ابعة ملنظمة األغذية والزراعة   شلللعلة اإلس اج احليواين وىللللحة احليوانمنالللة مشلللرتكة بني، بوىللللف  للحدو 

مك   حاال  الطوارئ وال درة و  ر،بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الاللللللللحة العاملية املعين األمرا  احليواسية املاللللللللد
ا،  36تنفيذ أكرب برانمج للناء ال درا  امل عل ة بنهج الالللحة الواحدة يف ال ابع ملنظمة األغذية والزراعة،  على الالللمو   بلد 

يف و   .مما يعزز قدرا  الللدان على بناء وإ ارة النظم الاللحية املرسة، مع الرتكيز على ال أه  ملواجهة اجلوائح واالسلل جابة لا
مهين م خاللللللللص  5 000ب دري  أكثر من   الطوارئ لألمرا  احليواسية العابرة للحدو   إ ارة حاال   مركز ، ي وم امل وسلللللللل 

https://www.fao.org/3/cb8932ar/cb8932ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb8932ar/cb8932ar.pdf
https://www.fao.org/AG/againfo/programmes/en/empres/SARS_CoV_2/situation_update.html
https://www.fao.org/AG/againfo/programmes/en/empres/SARS_CoV_2/situation_update.html
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7140en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7140en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7141en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7141en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7141en
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وطنية منالللللللللة   18يف أفري يا وحدها، ت تعزيز و   النسلللللللللاءمن   ات ريل   يف املائة  30 من بينهم  عام، كل  الالللللللللعيد العاملي  على 
   ج الاحة الواحدة م عد ة ال طاعا  ل فعيلو فعالة للدان آليا  تنسيق لل يوفر، مما الواحدة بنهج الاحةخاىلة 

  19- : "البناء من أجل التحّول" خالل مرحليت الستتتتتتتتتتتتجابة جلائحة كوفيد والغذائية   الزراعية  النظا حتويل  )ز( 
 والتعايف منها 

أكرب  فهم    اك سللاب يف    ا كلري    ا إسللهام    2021 د  يف سللل مرب/أيلول  قمة األمم امل حدة للنظم الغذائية الت عح سللامهن   -55
ال هذا اجمل سلللللاهم   ويف امل ابل، 19- كوفيد   أع اب جائحة يف  يف إعا ة اللناء بشلللللكل أفضلللللل   ا و وره نظم الزراعية والغذائية  لل 
ا  األولوية   و    أىلللللح ومشلللاريعها بعد أن   يف برامج املنظمة   والغذائية  نظم الزراعية ل األسشلللطة  ا  الاللللة ا إ ماج زاي ة    يف أيضللل 

األسشللللللللطة يف   تنفيذ  على سللللللللليل املثال، يف منط ة أمريكا الالتينية، بدأ و املوضللللللللوع    راية الشللللللللركاء والزمالء يف املنظمة أكثر  
هجية املدار  املسللل دامة   من خالل من وتوسللليع سطاقها  تعزيز برامج ال غذية املدرسلللية   يسلللري كولومليا واإلكوا ور والسللللفا ور ل  

وهو ما من شلللأس  أن يوفر   ، يف سلللن املدرسلللة   الذين هم   األمن الغذائي وال غذية لألطفال   حتسلللني   هذا النهج يف ضلللمان  سللهم ي و 
 هلذه  ع رب تح و    الفلاقلد واملهلدر من األغلذيلة   الغلذائيلة ومنع الزراعيلة و ل النظم  يل االسلللللللللللللل لداملة لالق الللللللللللللللا ا  احملليلة، مع تعزيز حتو 

يف خم لف ال طاعا     19- سللللللللللللللل ها جائحة كوفيد  مكني الربامج من ال عايف من االضلللللللللللللطراا  الت  ضلللللللللللللرورية ل     ال دخال 
 أىلحاب املالحة املعنيني  خم لف إىل  النسلة  و 

جلائحة  برانمج االسلللللللل جابة يف إطار    ا الغذائية للفئا  األكثر ضللللللللعف  ا  من "محاية األ   املعنون   شللللللللروع امل فري يا، ي دم  أ يف  و  -56
  ومشللللللاريعها   يف برامج املنظمة   والغذائية   نظم الزراعية ل  ا  الالللللللة ا إ ماج األسشللللللطة  آخر على   " مثاال  وال عايف منها  19- كوفيد 

ا يف إطار  و  هزال األطفال ي طل  سللللياسللللا    الت ت ر بن   " األطفال هزال  خطة العمل العاملية بشللللأن  " يندرج هذا املشللللروع أيضلللل 
يعمل املشللللللروع يف كينيا ومالوي و   الوطنية   احلماية االج ماعية سظم و   ئية ة والغذا ي الاللللللح النظم قائمة على األ لة هتد  إىل تعزيز 

،  ، مما أ ى إىل اخنفا  الدخل األمن الغذائي   19- جائحة كوفيد الح واء تنفيذها  الت ت    اإلجراءا  احلكومية ن  ضللللللللللعف أ حيث  
يف سلللياقي  19- كوفيد جائحة  لذلك، أىلللللحن معاجلة أتثري  و    ئية الغذا   املوا    وأسلللواق اإلمدا ا   تعطيل سلللالسلللل   اإلضلللافة إىل 

  كلفة وامليسللللورة ال غذية  امل لية احمل غذية  األ الوضللللع وضللللمان حاللللول السللللكان احملليني على     اللللحيح ل العر  والطل  أمر ا ضللللروراي   
 تشكل زال ت ال  األسعار    يف بلدان خم ارة، وكشف أن  لألسواق   عمليا  ت ييم   إىل املشروع   واس ند على املدى الطويل   واملس دامة  

  50حواا  يعاين  حالة األمن الغذائي، حيث  تدهور إىل    اجلائحة    ل د أ  و املغذية   األغذية  العائق الرئيسللي الذي ُيد من شللراء 
حتسللني الوىللللول    ( 1) :  يف   األهدا  الرئيسللية لذا املشللروع  متثلن ، وعلي  ال وة الشللرائية     يف   يف املائة من املسلل هلكني من اخنفا  

والل ول والفواك  واخلضلللللللروا  يف    املالللللللدر   يواسية األغذية احل مبا يف  لك   ، كلفة وامليسلللللللورة ال غذية  امل الللللللحية و ال لية احمل غذية األ إىل  
 بشأن هزال األطفال  خطة العمل العاملية من   ا جزء   تشكل توثيق املمارسا  اجليدة الت  و (  2)  ؛ 19- كوفيد سياق جائحة  

يف اجملاال  امل عل ة بن ل  يف الغال     ا سللللل    قد أتثر  والغذائية    ؤسلللسلللا  الزراعية امل   أن  الت ت  إجراؤها  األ اث  أظهر   و  -57
مما أ ى إىل تفاقم ال يو     ، 19- واالضللللللللللطراا  النامجة عن جائحة كوفيد   بعد تعرضللللللللللها للاللللللللللدما    ، والغذائية   الزراعية املن جا   

  كوما  املوجهة إىل احل   ة ي ات السللللياسلللل   ا  ال وجيه توىلللللي  لذلك،  و سللللالسللللل ال يمة احمللية     ام دا  اللوجسلللل ية املوجو ة الفعل على  
لن ل وال ن ل الت تؤثر على  امل عل ة ا  يو   ال اللوجسللللل ية مبا يف  لك    الع لا  اسللللل ثمارية تزيل    تدابري    نفيذ ب مبجال العمل هذا  املعنية  

ا أن  و املوا  اخلام والسللللللع والعمالة يف األسلللللواق احمللية واإلقليمية    سللللليما   ، وال والغذائية   ؤسلللللسلللللا  الزراعية امل   أظهر  األ اث أيضللللل 
ح  لالضللللطراا  الوطنية، كما    ة أكثر عرضلللل قد تكون  الشللللركا  الاللللغرية وامل وسللللطة،   لذلك، جي  أن يالللللح  و اجلائحة   من  اتضلللل 
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ومن  املن جة حملي ا عنار ا اس ثماراي  أساسي ا يف أي اسرتاتيجية ل حويل النظم الغذائية     والغذائية   حتفيز الطل  على املن جا  الزراعية 
 من الدعم ل عزيز سالسل ال يمة الغذائية احمللية    ا عين  مس وى م الت جيري الرتكيز عليها    غاللية املشاريع   توفر ،  هذا املنطلق 

 التحالت من أجل الغذاء  –  ااثلثً 
آلية تنسللللللللللللليق مرسة هو  الغذاء   من أجل   حالف ال  أن    ( 2021جمموعة العشلللللللللللللرين ) قا ة    الالللللللللللللا ر عن  عالن اإل   ك د أ  -58

 نفيذ  وال خطي  ل خم ارة  اقرتاحا     10حافظة تضللللللم   إعدا   يف وقن الحق    ت  و    منها   وال عايف  19- ائحة كوفيد لالسلللللل جابة جل 
العمل وتسريع  من أجل ألىلحاب املالحة امل عد ين   ا فريد   ا نرب  م   من أجل الغذاء ميثل ال حالف و    بلدان أسشطة تشمل عشرة  

ف اث األمن الغذائي، وتك اسعدام  ي سللللللللللم ب زايد  هذا الوقن الذي النظم الزراعية والغذائية، ال سلللللللللليما يف  وترية ال غيري حنو حتويل 
 . العامليني قطاعي الزراعة واألغذية الادما  املناخية، وعدم اس  رار  

برامج فرعية إل ارة األسشطة يف شكل  الغذاء حول مخس ركائز تكميلية )ي م تنظيمها    ال حالف من أجل سي محور و  -59
إجيا   إىل  الدعوة  :  2االسلللللللل جابة لألزما  العاملية وال عايف منها؛ الركيزة    : 1: الركيزة الركائز ما يلي   هذه   وتشلللللللللمل ورىلللللللللدها(  
حتويل من أجل طويلة األجل ال احللول    : 4جمموعة العشلللللرين؛ الركيزة  الالللللا ر عن   عم وم ابعة إعالن ماتريا   : 3حلول؛ الركيزة 

     ا  اخلرب / وس ل اخلرباء  ار  تلا ل املع   : )ركيزة مشرتكة(   5الركيزة و ؛  والغذائية  الزراعية النظم 
" لالسللللللللل جابة بسلللللللللرعة شلللللللللامال    ا يف منظمة األغذية والزراعة اع لاره "برانجم  من أجل الغذاء  سللللللللل  م إ ارة ال حالف و  -60

اجمية  بطري ة أكثر مروسة، مبا ي ماشلى مع إطار الن ائج الرب الت ي م  تل يها ول  دمي املسلامها  املخ لفة   واألولواي  لالح ياجا  
 الركائز اخلمس  بناء  على وحضع الشامل الذي  

 الدروس املستفاانة واإلجراءات السياساريية ذات الصلة -رابًعا
اإلسذار امللكر سظم مبا يف  لك   أمهية حامسة، باللللللورة آسية جلمع اللياان  وحتليلهااحمل مة نظا الرصتتتتتد تك سللللللي   -61

 د واالخ ناقا  احلرجة يف النظم الزراعية والغذائية، فضلللال  عن رىللللد ورىللللد األسلللعار وحتديد س ا  الضلللعف السلللاخنة والعح 
   وأظهر  بياان أحد اجلواس  احلامسةوميثل حتديد األهدا  على حنو سللللللليم والسللللللياسللللللا      اإلجراءا  وت ييم   املخاطر 

سلللللللللللللللاخنلة    اأن  هنلاك بؤر  وأثنلاءهلا    19-الت ت  مجعهلا قللل جلائحلة كوفيلد  م يلا  املنظملة للمعلاانة من اسعلدام األمن الغلذائي
 احلالية  وار ة ضمن ال وائمجديدة للجوع مل تكن 

مبا يكفل أن   ،بني القرارات والتداب  الستتياستتاريية القصتت ة واملتوستتطة والطويلة األجل  متينةصتتلة  جي  إقامة  و  -62
 از ال وي على أكثر الفئا  ضللعف  مع الرتكي ،يف ال خطي  واالسلل ثمار الوطنيني  شللامال   19-جائحة كوفيد من يكون ال عايف  

من اجلائحة يف النظم   ااألكثر تضلللرر  اجملموعة والشللللاب والسلللكان األىللللليني  وجي  الرتكيز على النسلللاء اع لارهن   والنسلللاء 
  والغذائية الزراعية

 النطاق    ال كنولوجيا  العريضة   تعزيز الوىلول الشامل إىل    وجي  ا هام    ا  ور  تؤ ي  وقد ثلن أن  ال كنولوجيا  الرقمية   -63
ريعاجل احلاجة إىل سللللللللياسللللللللا  واسللللللللرتاتيجيا  مؤكدة   ،عدم املسللللللللاواة  أوج  إىل تفاقم    19-كوفيد أ   جائحة  و  -64

  املسائل اهلي لية املتعلقة أبوجئ عدم املساواة
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واالق الللللا  غري   األسشلللللطةيف  مشلللللارك ها  وكان للجائحة أتثري كلري على الطل ة الوسلللللطى بسلللللل  ارتفاع مسللللل وى   -65
اسللل جاا  ومن الضلللروري توفري االق الللا ية وسللللل عيشلللها      هاتدابري االح واء بشلللدة على أسشلللط  أثر   ، فيما  النظاميني

 .النظامي ال تصاانية يف ال تصاان غ العمل الالئق واملشاريق فورية وملموسة لضمان 


