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 الزراعة جلنة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28

 وأثره على األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية 19-معلومات حمدثة عن كوفيد

 املوجز
والركود العاملي سيؤداين إىل تفاقم أوضاع اجلوع وسوء التغذية على حنو ملحوظ بشكل  19-إّن تضافر أتثريات كوفيد

. وإّن الفقراء يف البلدان املنخفضة الدخل ويف العديد من البلدان 2021 عاموحىت  2020أسوأ مما كانت عليه يف عام 
لتلك التأثريات. وخالفًا لألزمة الغذائية النامية املتوسطة الدخل اليت تعتمد على الواردات الغذائية هم األشّد عرضة 

، ال يتمثل التحدي اليوم ابلدرجة األوىل يف توافر األغذية بل يف القدرة على احلصول عليها؛ 2008-2007الفرتة  يف
. لذا، تعمل منظمة األغذية 19-هذا عرضة للتغيري. وجيب أن يكون منع اجلوع يف صلب االستجابة جلائحة كوفيد لكنّ 

عة )املنظمة( ابستمرار على تقييم األثر املتغري للجائحة على األمن الغذائي والتغذية وتصدر توصيات على مستوى الزراو 
الفرق  السياسات مستندة إىل األدلّة لألعضاء وتشّجعهم على العمل مًعا بشكل متضافر. كما تعمل املنظمة عن كثب مع

وهي، من خالل هنج "العمل  19-ء عمليات التقييم الوطنية لكوفيدالقطرية لألمم املتحدة وسواها من الوكاالت إلجرا
يًدا بيد"، تقود جهود وضع الربامج للمحافظة على أداء سالسل اإلمدادات الغذائية من أجل إنقاذ األرواح وضمان 

 األمن الغذائي والتغذوي للجميع. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 القيام مبا يلي:إن اللجنة مدعوة إىل 

ابلنسبة إىل التنمية املستدامة لألغذية  19-النظر يف أتثريات االستجابة على مستوى السياسات جلائحة كوفيد
 والزراعة وحتديد جماالت العمل اإلضايف. 

واحلرص  19-وحتديد أوجه االبتكار املمكنة لتعظيم أثر االستجاابت على مستوى السياسات جلائحة كوفيد
 على عدم ترك أحد خلف الركب. 

http://www.fao.org/
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  والنظر يف اجملاالت اليت ميكن االستثمار فيها لتعزيز االستجابة على مستوى السياسات وضمان االستمرارية
 وحتسني اإلنتاج والتجهيز والتوزيع الزراعي الغذائي. 

 
 
 
 
 

  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Toreroالسيد 

 كبري اخلرباء االقتصاديني
 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية

 0869 065705 39+اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -أوالً 
والتدابري املتخذة للقضاء عليها واالنكماش العاملي هتدد مجيعها أداء النظم الغذائية  19-إّن تفشي جائحة كوفيد -1

 ومن شأهنا أن ختّلف أضرارًا جسيمة على صحة اإلنسان والتغذية. 
مليون  820ولقد أظهرت اجلائحة بقدر أكرب مكامن الضعف يف النظم الغذائية. فرغم وفرة الغذاء، يعجز أكثر من  -2

نسمة من الفقراء والضعفاء عن احلصول بشكل منتظم على أمناط غذائية صحية. وهذا العدد عرضة لالرتفاع بشكل سريع 
 خالل األشهر املقبلة. 

 واإلجراءات املوصى هبا 19-تقييم منظمة األغذية والزراعة لتهديد كوفيد -اثنيا 
 التحفيزملاذا جيب ملنع اجلوع أن يكون يف صميم برانمج  -ألف

إّن التحدي اليوم ال يكمن يف توافر األغذية بل يف االختالالت اليت تصيب أسواق األغذية والقدرة على احلصول  -3
عليها. ففي البداية، كانت إمكانية اإلخالل بسالسل اإلمدادات الغذائية الدولية مصدر قلق غري أّن البلدان جنحت 

العاملية. وعوًضا عن ذلك، من املتوقع أن يفاقم االنكماش العاملي احلاد اجلوع احملافظة على أداء سالسل اإلمدادات  يف
وسوء التغذية يف ظّل خسارة األشخاص مداخليهم اليت متّكنهم من شراء األغذية. وقد تراجعت عائدات الصادرات 

صغرية. وتوقف القطاع السياحي ابلنسبة إىل العديد من البلدان، ال سيما الدول النامية اجلزرية ال املالية والتحويالت
العمل. وتواجه البلدان املصدرة للنفط وتلك املعتمدة على صادرات السلع األساسية صعوابت مالية. أما البلدان  عن

صى فيها  املنخفضة إىل املتوسطة الدخل، خاصة تلك اليت تسجل أدىن مستوايت الدخل والبلدان املتوسطة الدخل اليت ُيح
 اع والفقراء، فهي األشّد تضررًا. أكرب عدد من اجلي

وتشري تقديرات املنظمة إىل أّن اخنفاض منو الناتج احمللي اإلمجايل سوف يؤدي إىل ارتفاع معدل النقص التغذوي،  -4
خاصة يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان املستوردة الصافية لألغذية. واستناًدا إىل سيناريوهات ثالثة، 

يف املائة يف النمو العاملي للناتج احمللي اإلمجايل سوف يؤدي إىل انضمام  2تقديرات املنظمة أبّن اخنفاًضا بنسبة تفيد 
يف املائة إىل زايدة يف عدد اجلياع قدرها  5ماليني شخص إضايف إىل صفوف اجلياع؛ فيما يؤدي اخنفاض بنسبة  14.4
 ماليني شخص إضايف بصفوف اجلياع.  80.3املائة إىل التحاق يف  10مليون شخص؛ وقد يؤدي اخنفاض بنسبة  38.2

. لذا، يتعنّي على البلدان كافة 19-وتشكل اإلمدادات الغذائية جزًءا من االستجابة الصحية الفورية جلائحة كوفيد -5
الت على دختأن تركز على تلبية احتياجات أشد الفئات ضعًفا من خالل تعزيز املساعدة الغذائية يف حاالت الطوارئ وال

مستوى التغذية وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية. وجيدر ابلبلدان العمل فورًا على محاية مجيع العاملني يف النظم الغذائية 
مبا يف ذلك يف جماالت تسويق األغذية وجتهيزها وتوزيعها فضاًل عن محاية إنتاج األغذية ألصحاب احليازات الصغرية. 

 ارة العاملية مفتوحة. فاألسواق العاملية لألغذية عاجزة عن العمل من دون التجارة املفتوحة. قنوات التج أن تبقى وجيب
وسيتعنّي يف األجل البعيد إعادة تكييف التدابري التحفيزية ملواجهة التهديدات احلالية احملدقة ابألمن الغذائي  -6

وهذا يعين بناء نظم غذائية قادرة على توفري أمناط  أجل معاجلة عدم تكافؤ النظم الغذائية وبناء قدرهتا على الصمود. من
 غذائية صحية للجميع مبوازاة تشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. 
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 19-تقييم مدى تعّرض البلدان لتأثريات كوفيد -ابء 
انتقال متعددة ميكن للجائحة من خالهلا التأثري على أسواق  أجرت املنظمة تقييًما ملدى تعرض البلدان لقنوات -7

دث صدمة مزدوجة على صعيدي العرض والطلب تتجليان  19-املواد الغذائية والزراعية. وتتميز جائحة كوفيد يف كوهنا حتح
لصحة يف مراحل زمنية خمتلفة. فعلى جانب العرض، هناك طرق خمتلفة قد تؤثر من خالهلا الصدمات على صعيدي ا

واالقتصاد على أداء األسواق، مما يعين أّن أفضل التدابري العالجية قد تكون خمتلفة. أما على جانب الطلب، فثمة إمجاع 
على أّن الطلب على املنتجات الزراعية وجتارهتا سوف يتباطآن يف هناية املطاف بسبب انكماش النشاط االقتصادي وارتفاع 

 .   2020نكماش إىل مزيد من انكماش العرض خالل النصف الثاين من عام معدالت البطالة. وسيؤدي هذا اال
وما بعدها حينما  2008-2007وخيتلف الوضع الراهن للعرض والطلب عما كانت عليه األحوال خالل الفرتة  -8

 سّجلت أحدث أزمة غذائية عاملية. فمخزوانت احلبوب أعلى بشكل ملحوظ اليوم فضاًل عن كون الكميات احملصودة
العام مواتية للغاية. ورغم وجود بعض االختناقات اللوجستية، من غري املرجح أّن يؤدي النقص يف اإلمدادات إىل أزمة  هذا

غذائية عاملية يف املستقبل القريب. ومن جهة أخرى، قد يعاين السكان يف البلدان املنخفضة الدخل أزمة غذائية بفعل 
ملداخيل وليس بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية. ويعتمد مدى أتثري اجلائحة االنكماش الشديد نتيجة افتقارهم إىل ا

 الطلب على األغذية على حجم الركود وقدرة األشخاص على احلصول على االئتماانت وبرامج احلماية االجتماعية.  على
مع ركود عاملي فتحداثن ، قد ترتافق االختالالت احمللية يف أسواق األغذية 2020وخالل النصف الثاين من عام  -9

مًعا انكماًشا ملحوظًا يف اإلمدادات الغذائية العاملية يف العديد من البلدان. ومنًعا لذلك، من الضروري تكثيف مجع البياانت 
وإحداث زايدات ملحوظة يف احلماية االجتماعية مبا يف ذلك يف املناطق الريفية وتقدمي استجاابت يف الوقت املناسب 

السياسات من أجل محاية سبل عيش املنتجني ومداخيلهم. وإّن اإلحاطة بشأن السياسات والبيان الصادرين مستوى  على
( يوائمان حبزم منظومة 2020يونيو/حزيران  9على األمن الغذائي والتغذية ) 19-عن األمني العام بشأن أثر جائحة كوفيد

 األمم املتحدة اإلمنائية مع هذه اخلطة. 

 19-استجابة املنظمة جلائحة كوفيد -ا اثلثً 
 إحاطات لرسم السياسات ابالستناد إىل األدلّة -جيم 

إحاطة بشأن السياسات تتضمن عمليات تقييم كمّية  38، أصدرت املنظمة 2020مايو/أاير  31اعتبارًا من  -10
نتجني والنظم الغذائية القادرة ونوعية ألثر اجلائحة على سالسل اإلمدادات الغذائية وجتارة األغذية واألسواق وصغار امل

على األمن  19-الصمود. وقد ساعدت هذه اإلحاطات يف وضع إطار للنقاش العام حول التأثريات املمكنة لكوفيد على
 الغذائي والتغذية. 

 إدارة البياانت وحتليلها -دال 
تعمل املنظمة من خالل حتليل البياانت الضخمة على رصد التجارة ومجع املعلومات عن املسائل اللوجستية وجتري  -11

تقييًما لكيفية معاجلة املشاكل وتتيح بشكل مستمر دفًقا من املعلومات عن األسواق للحد من أوجه عدم اليقني. وتستخدم 
إلمدادات الغذائية يف البلدان من خالل حتليل األوضاع الزراعية اإليكولوجية املنظمة روزانماهتا اخلاصة ابحملاصيل ملراقبة ا

واملناخية السائدة وإسداء املشورة للحكومات بشأن املخاطر احملدقة بدورات الزرع واحلصاد لألغذية واألعالف الرئيسية. 
م وخالهلا وما بعدها. ومن خالل وهذا من شأنه املساعدة على ضمان وجود إمدادات غذائية قبل فرتات اإلغالق التا
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مبادرة أطلقتها جمموعة العشرين، تزّود املنظمة  ي، وه(AMIS)استضافة ودعم نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية 
 درجة الشفافية.  من البلدان واملستثمرين مبعلومات عن أوضاع األسواق مما يزيد

 ت املشرتكةاالجتماعات الرفيعة املستوى والبياان -هاء 
اعتبار  دعت املنظمة إىل عقد عدد من االجتماعات الرفيعة املستوى وقّدمت الدعم هلا من أجل حّث البلدان على -12

األغذية والزراعة خدمات أساسية خالل فرتات اإلغالق التام والعمل مًعا على احملافظة على أداء سالسل القيمة الغذائية. 
دعمها الفين ملؤمتر قمة قادة بلدان جمموعة العشرين واجتماع وزراء الزراعة يف بلدان إذ ساندت املنظمة مثاًل من خالل 

جمموعة العشرين، وزراء الزراعة يف بلدان جمموعة العشرين من أجل اعتماد بيان تعهدوا فيه تيسري التدفقات التجارية املفتوحة 
 اوزيرً  45ـ ة يف العامل. وقّدمت املنظمة املساعدة الالزمة لللمنتجات الزراعية من أجل احملافظة على األمن الغذائي والتغذي

بلدان االحتاد األفريقي من أجل إصدار إعالن حلماية الشرائح السكانية األضعف يف أفريقيا. وقدمت املنظمة الدعم  من
من بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من أجل التوقيع على اتفاق لتضافر اجلهود بغرض  25كذلك لوزراء الزراعة يف 

 محاية اإلمدادات الغذائية يف اإلقليم. 

 19-دور املنظمة يف استجابة منظومة األمم املتحدة جلائحة كوفيد -رابًعا 
رى لتحفيز اجلهود يف سبيل حتسني األمن تعمل املنظمة أيًضا مع الفرق القطرية لألمم املتحدة ومع وكاالت أخ -13

الغذائي خالل تفشي اجلائحة. وإّن املنظمة جزء أيًضا من خطة االستجابة اإلنسانية العاملية لألمم املتحدة. وهي تعمل 
ات للحد قدر املستطاع من أتثري  مببادرة العمل يًدا بيدكذلك على تكييف هنج إقامة الشراكات ابالستناد إىل األدلة اخلاص 

 . 19-كوفيد
 


