
 لمجلس لالدورة السبعون بعد املائة 
 البناء من أجل التحويل :19-معلومات حمّدثة عن استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد - 7البند 

 
والتعايف منها) تتصـــــــــــــدر  19-(جمال األولوية اخلاص برب�مج االســـــــــــــتجابة جلائحة كوفيدما زالت الوقاية من جائحة مقبلة 

جدول أعمال منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) وتظهر بشـــــــــــــــكل كامل يف جمال األولوية الرباجمية اخلاص بنهج صـــــــــــــــحة 
واضـــــــــــــطلع مركز إدارة حاالت الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود بدور أســـــــــــــاســـــــــــــي يف تنفيذ أكرب بر�مج  واحدة.

ة يف إقليم ل الصحة منذ حوايل عقدين من الزمن، من خالل تنفيذ استثمارات كبرية ومستمر لمنظمة لبناء القدرات يف جمال
والتعايف منها أداًة  19-متديد بر�مج املنظمة لالســـتجابة جلائحة كوفيدويف ســـبيل املضـــي قدًما، يوّفر  آســـيا واحمليط اهلادئ.

وتقّر  يف الوقاية من اجلوائح، والتأهب واالســــــــتجابة هلا. هامة للدعوة، ما يســــــــاعد على أتكيد أمهية قطاع األغذية والزراعة
وأّن هذا تعترب مســــائل ترتبط بصــــحة اإلنســــان،  ة إىل هذه النقطة مبا أّن اجلوائحابلنســــب ملنظمة بضــــرورة التوعية بقدر أكربا

  والبيئة وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة. املتعدد القطاعات، مبا يشــــــــــــــمل وزارات الزراعة اإلقرار أبمهية العمل جمّرد من األمر أبدى
وقد أســـــفر التقدم احملرز يف إطار رائســـــة املنظمة للشـــــراكة الرابعية يف العام املاضـــــي عن خطة العمل املشـــــرتكة لنهج صـــــحة 

وتكتسب  واحدة (خطة العمل املشرتكة) اليت تشري إىل مسار عمل مشرتك أساسي يف ما خيص األمراض احليوانية املصدر.
أكثر فأكثر وتســــــــــــاعد على إبراز أمهية اتباع �ج صــــــــــــحة واحدة، مع التأكيد على ضــــــــــــرورة ز�دة  ابرزةهذه اخلطة مكانة 

االستثمارات، مبا يشمل التأهب ملواجهة اجلوائح من مصدرها (مثل التصدي للدوافع وعوامل اخلطر اليت تتسبب ابنتشار 
 .يوانية واإلنسان)العوامل املمرضة يف حمور التفاعل بني احلياة الربية والثروة احل

ويتبّني ضـــعف اإلقرار ابلدور احلاســـم لألغذية والزراعة يف منع حدوث جوائح مقبلة إىل حد ما يف اخنفاض املبالغ ابلدوالر 
 والتعايف منها. 19-األمريكي املنســــــــــــــوبة إىل بر�مج الوقاية من اجلوائح املقبلة يف إطار بر�مج االســــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد

ا إىل أّن بر�مج املنظمة للوقاية من اجلوائح املقبلة و�ج صــــــحة واحدة يكتســــــبان مزيًدا من  ولكن، من املهم اإلشــــــارة أيضــــــً
 االهتمام يف ضوء انضمام عدد من اجلهات املمولة اجلديدة (ويرد مزيد من املعلومات أد�ه).

ر�مج الوقاية من اجلوائح املقبلة و�ج وللمضـــــــي قدًما، تقوم املنظمة بتعزيز أنشـــــــطة التواصـــــــل يف ما خيص عملها يف إطار ب
صـــحة واحدة، من خالل إشـــراك األعضـــاء والشـــركاء على حنو فاعل عن طريق القنوات كافة، مبا يشـــمل الفعاليات الرفيعة 

ا بنهج صــــــــــحة واحدة يف  املســــــــــتوى. يف لومبوك،  2022حزيران يونيو/ 8وعقدت جمموعة العشــــــــــرين حداًث جانبًيا خاصــــــــــً
وســــينبثق عن هذا احلدث موجز عن الســــياســــات خاص بنهج صــــحة  ســــيا اليت ترتأس جمموعة العشــــرين.إندوني ســــتضــــافتها

ة لصــــحة احليوان، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة يألغذية والزراعة، واملنظمة العاملمنظمة ا( الشــــراكة الرابعية إعدادواحدة من 
وســوف جتري مناقشــة ســبل تنفيذ خطة العمل املشــرتكة خالل جلســة لتبادل األفكار ســتعقد يف  .)ومنظمة الصــحة العاملية

 يف إطار أ�م التنمية األوروبية يف بروكسل. 2022حزيران يونيو/ 22

نتوّجه  ما أنناك ويتمثل شــــــــــعار� هنا يف بر�مج واحد لنتائج مشــــــــــرتكة من خالل مصــــــــــادر متعددة للتمويل والشــــــــــراكات.
والغذائية و�ج صـــحة رتاليا على انضـــمامها يف طليعة الشـــركاء إىل الصـــندوق اخلاص برب�مج النظم الزراعية ابلشـــكر إىل أســـ

واحدة  ذا الصــــــــندوق املرن متوائم بشــــــــكل اتم مع خطة العمل املشــــــــرتكة لنهج صــــــــحةفه .(املتعدد اجلهات املاحنة) واحدة
املركز  ويعتزم اخلاص ابلوقاية من اجلوائح املقبلة احليوانية املصــــــدر كركيزة أســــــاســــــية. 6التابعة للمنظمة ويدمج جمال األولوية 

اســــــــــتضــــــــــافة جلنة توجيهية أولية يف املشــــــــــرتك بني املنظمة ومنظمة الصــــــــــحة العاملية يف إطار قيادته خلطة العمل املشــــــــــرتكة، 



ي يناســـــــب أســـــــرتاليا) من أجل مناقشـــــــة مســـــــألة إىل جانب أســـــــرتاليا (وفًقا للموعد الذ 2022يونيو/حزيران أو يوليو/متوز 
جيري هلذا و  تعظيم جهود التواصــل من أجل اســتقطاب شــركاء جدد.بشــأن كيفية  ختصــيص التمويل ووضــع اســرتاتيجية مًعا

بنهج صـــحة واحدة يف املنظمة، ومت إبراز الصـــندوق  والصـــفحات اإللكرتونية اخلاصـــةالغرض حتديث كتّيب عن الصـــندوق 
لنهج صـــحة واحدة لدعم خطة  أخرىخالل فعاليات رئيســـية، مع اإلشـــارة إىل أوجه التآزر اهلامة القائمة مع آليات متويل 

ملتعدد العمل املشــــــرتكة، إىل جانب التمويل الذي يدار بصــــــورة مشــــــرتكة بني املنظمات األربع (مثًال، الصــــــندوق االئتماين ا
 الشركاء ملكافحة مقاومة امليكروابت).

فريق املركز املشـــــــــــــــرتك بني املنظمة نوب غرب احمليط اهلادئ و املقدم جلنا �خذ علًما ابحلاجة إىل حتقيق توازن يف الدعم إنّ و 
متعدد اجلهات  عقد اجتماع للجنة توجيهية لصـــــندوق من املقررو  ومنظمة الصـــــحة العاملية مســـــتعّد ملناقشـــــة هذه املســـــألة.

 املاحنة.

اخلاص ابلوقاية من اجلوائح املقبلة احليوانية املصدر والــــــــــتأهب واالستجابة هلا  6وجتدر اإلشارة كذلك إىل أّن جمال األولوية 
والتعايف منها وخطة العمل املشرتكة لنهج صحة واحدة، قد استقطبا شركاء  19-يف إطار بر�مج االستجابة جلائحة كوفيد

غذية يف االحتاد جدد مثل خطة اإلنقاذ األمريكية، ومؤســــــــســــــــة بيل وميليندا غيتس، واملديرية العامة للصــــــــحة وســــــــالمة األ
ومع أّن مصــادر التمويل هذه ال توّجه بواســطة الصــناديق  من اجلهات اليت تبدي اهتماًما هبذا العمل. األورويب، وغري ذلك

 6املتعددة اجلهات املاحنة واملرنة، يســــاهم هؤالء الشــــركاء يف حتقيق نتائج براجمية مهمة خلطة العمل املشــــرتكة وجمال األولوية 
بعة ملشاريع املنظمة املمولة اخلاصة و�مل أن نطلق قريًبا لوحة متا على التوايل (احملددة يف نظامنا لرفع التقارير عن الربامج).

 بنهج صحة واحدة لعرضها مبزيد من الدقة على الشركاء ودعم عملية حتديد االحتياجات والثغرات اإلضافية.

ويعمل فريق مهام مشـــرتك معين  .للشـــراكة الرابعيةاملشـــرتكة ومتثل خطة العمل املشـــرتكة للمنظمة مســـامهتها يف خطة العمل 
املوارد وتعزيز االستثمارات، مبا يف ذلك ز�دة إبراز �ج صحة  لتعبئة للشراكة الرابعية مشرتكةلى وضع خطة بتعبئة املوارد ع

واحدة يف اجتماعات وزراء الصـــحة والشـــؤون املالية يف جمموعة العشـــرين وآليات التمويل املرتقبة (مبا يشـــمل املناقشـــة حول 
والتأهب واالســـتجابة هلا، واملناقشـــات ذات الصـــلة حول لوقاية من اجلوائح إنشـــاء مرفق للوســـاطة املالية مع البنك الدويل ل

جزًءا من حوكمة  الشراكة الرابعيةاملنظمة دعم أسرتاليا يف التشديد على ضرورة أن تكون  تلتمسو  معاهدة بشأن اجلوائح).
ا أن يقوما ابلوقاية من اجلوائح املقبلة صندوق الوساطة املالية هذا، إذ ال ميكن للبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية وحدمه

ال يقتصر �ج قبلة والـتأهب واالستجابة هلا (وابإلضافة إىل الوقاية من اجلوائح امل احليوانية املصدر والـتأهب واالستجابة هلا.
ا مقاومة مضــــادات امليكروابت، واألمراض الوابئية  صــــحة واحدة على األمراض الناشــــئة احليوانية املصــــدر، بل يشــــمل أيضــــً

املهملة، وغري ذلك)، ســــــيتم إحراز مزيد من التقدم هذا العام على مســــــتوى أنشــــــطة التواصــــــل املتضــــــافرة لدعم املســــــارات 
وســــيكون البناء على آليات التمويل  الوطنية لتنفيذ خطة العمل املشــــرتكة (أي تعزيز الُنهج والُنظم الوطنية لصــــحة واحدة).

الناجحة مثل الصـــــــــــندوق االئتماين املتعدد الشـــــــــــركاء ملكافحة مقاومة امليكروابت، عامًال املشـــــــــــرتكة بني املنظمات األربع و 
 رئيسًيا.

كما أن تراجع ختصـــــــيص األموال يف احلاالت املذكورة  لتعليقات الواردة من االحتاد الروســـــــي.عن تقديرها لاملنظمة  وتعرب
ا إىل التصـــنيف يف نظام الرصـــد. ال، إذا مت حشـــد ميزانية للجائحة املقبلة احليوانية املصـــدر فعلى ســـبيل املث أعاله يعزى أيضـــً

يظهر هذا التخصــــــيص تلقائًيا يف إطار الركيزة األوىل املتعلقة حباالت الطوارئ وليس ابلضــــــرورة يف إطار ســــــألغراض طارئة، 
در يف إطار بر�مج االســـــــتجابة وقد اســـــــتقطبت الركيزة املتعلقة ابلوقاية من اجلوائح املقبلة احليوانية املصـــــــ جمال العمل الفين.



ماليني دوالر أمريكي، من خطة اإلنقاذ األمريكية  10 بقيمة متويًال  ،الذي يشـــــــمل �ج صـــــــحة واحدة 19-جلائحة كوفيد
 لفرتةلوبرجمتـــــه  2021من أجـــــل اإلنـــــذار املبكر وحتســـــــــــــــني األمن البيولوجي (مت التعهـــــد هبـــــذا التمويـــــل يف �ـــــايـــــة عـــــام 

وجتدر اإلشــارة، كمثال على ما ســبق، إىل أن بعض األموال املتعلقة ابإلنذار املبكر واالســتجابة للجوائح  ).2022-2024
 ، جزًءا من املسامهات الطارئة.ندركوالتأهب هلا كانت، كما 

األمانة  ويف ما يتعلق ابإلحالة إىل احلالة الراهنة يف أوكرانيا وأتثريها على األمن الغذائي والتوضـــــــــــــــيح ذي الصـــــــــــــــلة، أعّدت
أتثري الصــــــراع بني أوكرانيا وروســــــيا على األمن الغذائي العاملي واملســــــائل ذات هبذا اخلصــــــوص بعنوان " CL 170/6الوثيقة 

لة عن هذا الصــلة الواقعة ضــمن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) " اليت تتضــمن معلومات مفصــّ
 منتدرس املنظمة جبّدية مســـــــتو�ت الواردات ال تشـــــــمل األغذية واألمسدة،  و�اكعقوابت، و يف ما يتعلق ابلأما  املوضـــــــوع.

البلدان اليت تعتمد على الواردات وكيفية تطورها مع مرور الوقت لكي تتمكن من تقدمي الدعم يف جمال الســـــــــــــــياســـــــــــــــات 
 واملساعدة الفنية بناًء على ذلك.

بشـــــــكل رئيســـــــي على متابعة املشـــــــاريع املقرتحة اليت وردت اســـــــتجابة  2022لعام  اءالغذوتركز أنشـــــــطة التحالف من أجل 
جمموعة العشـــــــــــــــرين، يف بلدان اخلارجية والتنمية يف  وزراء الشـــــــــــــــؤوناجتماع اضـــــــــــــــي خالل طلقت يف العام املللدعوة اليت أُ 

إلقامة حتالفات متعددة البلدان ومتعددة يف دعوة األعضـــــــــــــــاء يف املنظمة إىل تقدمي االقرتاحات ها ومتثل الغرض من ماتريا.
اإلدماج االقتصــادي واحلماية االجتماعية؛ و ) 2) خطة اســتجابة عاملية إنســانية؛ (1( أصــحاب املصــلحة تركز على ما يلي:

 حتويل النظم الزراعية والغذائية.و ) 4احلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ (و ) 3(

ويقوم التحالف حالًيا بتعبئة  جهة فاعلة من غري الدول. 37بلًدا و 27جمموعه مت اختيار عشــــــــــــرة اقرتاحات قدمها ما د قو 
ب الفنية يف املنظمة، من أجل الشـــــــــــــــروع يف أنشـــــــــــــــطة تتعلق بثالثة من هذه عَ اخلربات املالية والفنية، بدعم فين من الشـــــــــــــــُ 

 بلدان وتركز على ما يلي:  10االقرتاحات وتشمل 

 ؛ألسواق املزارعني إنشاء شبكة عاملية )1(

  تعزيز برامج التغذية املدرسية يف ثالثة بلدان يف أمريكا الالتينية؛و  )2(

بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية الصــــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي  تعزيز اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعيةو  )3(
 يف ثالثة بلدان آسيوية.

 ومت حشد أموال إضافية للقيام مبا يلي:

 الفنية؛توسيع نطاق املساعدة  )1(

  دعم أوكرانيا من خالل تدخالت احلماية االجتماعية؛و  )2(

دعم مشـــــــــــاريع النظراء يف إطار جمموعة العشـــــــــــرين، وهي آلية تعاون لتبادل املعارف املتعلقة ابلنظم الزراعية و  )3(
 املستدامة، على النحو املذكور يف البيان املشرتك لوزراء الزراعة.

https://www.fao.org/food-ملزيــد من التفــاصـــــــــــــــيــل بشــــــــــــــــأن االقرتاحــات ميكن االطالع على الصـــــــــــــــفحــة التــاليــة: و 
portfolio/en-coalition/projects 

https://www.fao.org/food-coalition/projects-portfolio/en
https://www.fao.org/food-coalition/projects-portfolio/en
https://www.fao.org/food-coalition/projects-portfolio/en


نة، اســـــــــــــتهّل التحالف من أجل الغذاء عملية لتبادل وابإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، ويف ضـــــــــــــوء التحد�ت واألزمات العاملية الراه
ع التحالف جماالت عمله ليتجاوز نطاق ومن  األفكار من أجل إعادة النظر يف دوره ومســـــامهاته. خالل هذه العملية، وســـــّ

 مخس ويســتند هذا التحالف إىل والتعايف منها، وفًقا لرؤيته اجلديدة وســبل املضــي قدًما. 19-االســتجابة إىل جائحة كوفيد
اركائز مصـــممة  نواجهها اليوم، وتلك اليت قد نواجهها يف  اليتاملرتابطة إىل حد كبري  ملعاجلة التحد�ت األســـاســـية خصـــيصـــً

 املستقبل.

املتمثلة يف االســـتجابة لألزمات  1التحالف، يف إطار رؤيته اجلديدة وســـبل املضـــي قدًما، وابلتحديد الركيزة  اســـتضـــافوقد 
حواره االفتتاحي الرفيع املســـتوى بشـــأن "أتثري األزمات  الدعوة إىل إجياد حلول، املتمثلة يف 2ركيزة العاملية والتعايف منها، وال

 .2022�ر أمايو/ 27يف  العاملية على األمن الغذائي: املرأة بوصــــــــــفها عنصــــــــــرًا رئيســــــــــًيا يف حتويل النظم الزراعية والغذائية"
وإّن  شــــــاركت نســــــاء ابرزات من األوســــــاط الســــــياســــــية واجملتمع املدين يف جمموعة اخلرباء اليت اســــــتضــــــافها هذا احلوار. وقد

مليون يورو على  15احلكومة اإليطالية هي اجلهة املاحنة الرئيسية للتحالف من أجل الغذاء، وتبلغ قيمة مشاركتها اإلمجالية 
 أمريكي. دوالر 50 000كومة إسرائيل مببلغ ت حمدى سنوات عّدة، كما سامه

 19-للتأثريات الســلبية جلائحة كوفيد بعمل املنظمة الرامي إىل التصــّدي قرارهاإوتتوّجه املنظمة ابلشــكر إىل إندونيســيا على 
 مبواصلة العمل يف جمال الرصد والتحليل وتعزيزه. بتوصيتهاوحتيط علًما 


