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 الدورة الرابعة والستون بعد املائة جمللس املنظمة
 

 على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-: أثر جائحة كوفيد10البند 
 

والتدابري املتخذة ملكافحتها والركود العاملي الناجم عن ذلك إىل تفاقم اجلوع وســـــــوء  19-جائحة كوفيد آاثرســـــــوف تؤدي 
ومن املرجح  التغذية وارتفاع عدد اجلياع والفقراء، خاصــــــة يف البلدان املنخفضــــــة الدخل اليت تعتمد على الواردات الغذائية.

 ر. أن يلغي الركود العاملي عقًدا من التقدم احملرز على صعيد خفض الفق
 

على األمن الغذائي والتغذية وإاتحة ســـــياســـــة مســـــتندة إىل  19-ولقد دأبت املنظمة على تقييم التهديد الناشـــــئ عن كوفيد
، ال يتمثل التحدي اليوم يف توافر األغذية بل 2008-2007وخالفًا ألزمة أســعار املواد الغذائية يف الفرتة  األدلة لألعضــاء.

ي حني أّن ســــــالســــــل اإلمدادات الغذائية ال زالت متماســــــكة، بدأت البلدان تعاين من فف يف القدرة على احلصــــــول عليها.
وحبسب التقديرات املراجعة للمنظمة،  ي يؤدي إىل تفاقم اجلوع.ذالقتصادي الي بفعل التباطؤ االركود وهذا هو خطر جدّ 

 قتصادي.ماليني نسمة معرضون لالنضمام إىل ركب اجلياع بسبب تراجع النمو اال 120.3هناك 
 

ولقد كانت البلدان النامية األشـــــّد أتثرًا برتاجع الطلب ابلنســـــبة إىل الصـــــادرات من الســـــلع األســـــاســـــية، مبا يف ذلك الزيت 
وســــــينخفض الطلب على األغذية يف مقابل ارتفاع  والقطن واملعادن وا�يار الســــــياحة وتراجع تدفقات التحويالت النقدية.

ويعتمد مدى أتثري اجلائحة على الطلب على األغذية على عمق الصـــــــــدمة االقتصـــــــــادية ومدهتا  عدد العاطلني عن العمل.
يف  االقتصاديةلذا، يتعني أن تكون مجيع تدابري التحفيز  .االجتماعيةواحلصول على القروض وعلى برامج شبكات األمان 

فال صـــــــحة من دون إمكانية احلصـــــــول على  البلدان كافة موجهة حنو تلبية االحتياجات الغذائية ألشـــــــد الســـــــكان ضـــــــعًفا.
 األغذية والتغذية.

 
ا وثيقة اجمللس بعنوان  ) الضــوء على CL 164/10( على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-أثر جائحة كوفيدوتســّلط أيضــً

على األغذية والزراعة يف خمتلف أحناء الكوكب ولدعم عمليات حتليل  19-ما تبذله املنظمة من جهود لتقييم أثر كوفيد
ا اجتماعات رفيعة املســـــتوى لتشـــــجيع األعضـــــاء على العمل مًعا من أجل مواجهة  الســـــياســـــات. وقد عقدت املنظمة أيضـــــً

ئر الشــركاء الدوليني التحد�ت الناشــئة عن اجلائحة وتدأب املنظمة حالًيا على العمل مع الفرق القطرية لألمم املتحدة وســا
 من أجل حفز اجلهود للوقاية من نشوء أزمات غذائية وحتسني األمن الغذائي خالل اجلائحة. 

 
ويف حني أّن أعضـــاء املنظمة قد جنحوا يف تطبيق الدروس املســـتخلصـــة من األزمات الغذائية املاضـــية لتجّنب تفاقم جمموعة 

النقاط  خالويف ما  جتّنب حدوث أزمة غذائية شــــــــــــاملة حتدً� قائًما. من الظروف احلافلة ابلتحد�ت لوال ذلك، ســــــــــــيبقى
الســـاخنة املعروفة اليت من املتوقع أن يزداد نطاقها وحدهتا خالل األشـــهر املقبلة، فإّن انعدام األمن الغذائي مرشـــح لالرتفاع 

بقى احملافظة على أداء ســالســل بشــكل ســريع يف البلدان أو يف مناطق منها مل تشــهد أزمات غذائية لســنوات عديدة. وســت
القيمة الغذائية يف صدارة األولو�ت على مستوى السياسات، غري أّن نطاق أنشطة الدعم سيتطلب التحلي ابلقدرة على 
توفري الدعم يف الوقت املناســـب ابلنســـبة إىل الســـياســـات واجلوانب الفنية واالســـتثمارات على املســـتو�ت اإلقليمية والوطنية 

 ىت. واحمللية ح



 
 1+6يف إطار الرب�مج الشـــامل حول جماالت العمل املتخصـــصـــة  19-وســـوف تتمحور اســـتجابة املنظمة الشـــاملة لكوفيد

 على النحو التايل: 
 

توفري الدعم للســياســات التجارية مع الرتكيز بشــكل خاص على التجارة بني األقاليم وعلى ضــمان الثقة العامة يف  -1
 موّجه لالمتثال ملواصفات سالمة األغذية؛سالمة األغذية من خالل دعم 

من الفقر واالندماج االقتصـــــــــــــــادي مع احلرص على توفري احلماية االجتماعية الفاعلة  واحملافظة على الدعم للحدّ  -2
 سواء؛  لسكان املناطق الريفية واحلضرية على حدٍّ 

 ة"؛ والوقاية من اجلوائح احليوانية املصدر من خالل توسيع نطاق �ج "صحة واحد -3

 ؛19-وحفز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على الصمود والنهوض بعد كوفيد -4

 ومجع البيا�ت وحتليلها وإعطاء معلومات حسنة التوقيت لالسرتشاد هبا يف االستجابة على مستوى السياسات؛  -5

وانتهاز الفرص ليس ملعاجلة املختنقات احلالية على صـــعيد إمداد األغذية وأوجه الضـــعف اليت تكتنفها فحســـب،  -6
 بل أيًضا للرتويج لتحول النظم الغذائية؛ 

 يف سياقات األزمات الغذائية.  19-كوفيد  أتثرياتواالستجابة اإلنسانية للمنظمة اليت تعاجل  -7
 

والفين  الســـــياســـــيالت إىل توفري أفضـــــل دعم إبمكان املنظمة أن تقدمه على املســـــتويني وتســـــعى املنظمة يف مجيع هذه اجملا
على املســــــــــــــتو�ت القطرية واإلقليمية/اإلقليمية الفرعية  - حيثما تكون احلاجة إليه هي األشــــــــــــــّد وحيثما يكون أكثر كفاءة

والغرض  هذا التحدي املعقد والسريع التطور.ملعاجلة  وبفعالية ملساعدة األعضاء على التحرك على وجه السرعة -لعاملية او 
من ذلك هو إنقاذ األرواح وســـــــــــبل العيش واحلد قدر املســـــــــــتطاع من العقبات اإلمنائية من حيث النطاق والزمان وإرســـــــــــاء 

 الت. األسس الالزمة لتسريع عملية النهوض اليت تنطوي على حتوّ 
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