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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 وأثره على األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية 19-معلومات حمدثة عن كوفيد: 5-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 
إىل تفاقم أوضــاع اجلوع وســوء التغذية على حنو ملحوظ بشــكل والركود العاملي  19- تضــافر أتثريات كوفيدســيؤديّ  

. وإّن الفقراء يف البلدان املنخفضـــــــة الدخل ويف العديد من البلدان 2021وحىت ســـــــنة  2020أســـــــوأ مما كانت عليه يف عام 
لتلك التأثريات. وخالفًا لألزمة الغذائية يف  النامية املتوســــــــطة الدخل اليت تعتمد على الواردات الغذائية هم األشــــــــّد عرضــــــــة

، ال يتمثل التحدي اليوم ابلدرجة األوىل يف توافر األغذية بل يف القدرة على احلصـــــــــــــــول عليها؛ لكّن 2008-2007الفرتة 
للقاحات هذا عرضـــــــــــــــة للتغيري. وإّن املوجة الثانية من العدوى جراء اجلائحة وأوجه عدم اليقني احملدقة بتوافر العالجات وا

والقدرة على احلصـــول عليها، إضـــافة إىل التباطؤ االقتصـــادي العميق واملســـتمر وبطء التعايف أكثر مما كان  19-ضـــّد كوفيد
 متوقًعا، كلها عوامل هتدد اإلمدادات الغذائية واحلصول على األغذية ابلنسبة إىل ماليني الرجال والنساء واألطفال. 

 
الرتفاع احلاجة إىل اســــــــتجابة طارئة يف البؤر الســــــــاخنة املعروفة، تبقى االســــــــرتاتيجية ومع أنه من الضــــــــروري التهيؤ  

األكثر فعالية وكفاءة من حيث الكلفة هي محاية ســــــبل العيش يف النظم الغذائية ومن حوهلا وحتســــــينها. ويصــــــّح هذا لكل 
ت ماليني األشـــخاص اإلضـــافيني من األشـــخاص الذي يعيشـــون يف بؤر ســـاخنة تشـــهد حالة طوارئ كما وابلنســـبة إىل مئا

الذين يعانون اجلوع املزمن وامللياري شـــــــــــخص الذين يعانون من نقص يف املغذ�ت وأكثر من ملياري شـــــــــــخص يكافحون 
 للتخلص من الوزن الزائد والسمنة. 

 
للجميع أمر أســـــاســـــي  التغذية. وإّن ضـــــمان 19-وجيب أن يكون منع اجلوع يف صـــــلب االســـــتجابة جلائحة كوفيد 

ســــتجابة على صــــعيد الصــــحة. كما تكتســــي النظم الغذائية أمهية أســــاســــية لالســــتجابة االجتماعية واالقتصــــادية يف ظّل لال
مليارات نســــــــــمة يعملون يف جمال اإلمدادات الغذائية وتوزيعها أو يكســــــــــبون رزقهم منها. وقد ابت هناك اليوم  4.5وجود 

جلعل نظمنا الغذائية متوائمة مع النظم اإليكولوجية لكوكبنا  اعرتاف أكثر من أي يوم مضــــــــى بضــــــــرورة تســــــــريع اإلجراءات
 وقدرته على الصمود. 

 
لذا، تعمل منظمة األغذية الزراعة (املنظمة) ابسـتمرار على تقييم األثر املتغري للجائحة على األمن الغذائي والتغذية  

م على العمل مًعا بشــكل متضــافر. كما وتصــدر توصــيات على مســتوى الســياســات مســتندة إىل األدّلة لألعضــاء وتشــّجعه
 19-تعمل املنظمة بشـــكل وثيق مع فرق األمم املتحدة القطرية ومع وكاالت أخرى إلجراء عمليات التقييم الوطنية لكوفيد

وتقود، من خالل مبادرة العمل يًدا بيد، اجلهود الرباجمية يف ســـــــــبيل احملافظة على أداء ســـــــــالســـــــــل اإلمدادات الغذائية اليت 
ى إىل إنقاذ األرواح وســـــــبل العيش وضـــــــمان األمن الغذائي والتغذوي للجميع واملســـــــامهة يف اجلهد العاملي يف ســـــــبيل تســـــــع

 . 2030إطالق عجلة حتويل نظمنا الغذائية انطالقًا من تطلعات والتزامات خطة التنمية املستدامة لعام 
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 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: وإنّ 
 

ابلنســبة إىل التنمية املســتدامة لألغذية  19-ســتجابة على مســتوى الســياســات جلائحة كوفيدالنظر يف أتثريات اال •
 والزراعة وحتديد جماالت العمل اإلضايف؛

واحلرص  19-وحتديد أوجه االبتكار املمكنة لتعظيم أثر االســــــتجاابت على مســــــتوى الســــــياســــــات جلائحة كوفيد •
 على عدم ترك أحد خلف الركب؛

اجملاالت اليت ميكن االســــتثمار فيها لتعزيز االســــتجابة على مســــتوى الســــياســــات وضــــمان االســــتمرارية والنظر يف  •
 .وحتسني اإلنتاج والتجهيز والتوزيع الزراعي الغذائي
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