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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021تشرين األول /أكتوبر 11-14

 على مستوى السياسات وتداعياهتا 2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
 مسودة االستنتاجات - 19-ودور جلنة األمن الغذائي العاملي يف سياق جائحة كوفيد

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 
 : ]...[كٌل من   ألقى البياانت االفتتاحية -1

 اللجنة: وإن   -2

بني منظمّّة اذيّّواّّة والوااعّّة والدّّّّّّّّّّّّّّنّّيو  الّّيوا للتنميّّة الوااعيّّة ومنظمّّة اذم  القّّائ  ابلتعّّاون رحّّ   ت   (أ)
تقرار حالة اذمن الغوائي  بشّّّّّّّدن إعيا  العامليةاملتحية للطفولة وبرانمج اذيواة العاملي ومنظمة الدّّّّّّّحة 

 ؛2021والتغواة يف العامل لعام 

 [؛XXمه ]يط علًما ابلعرض الوي قي  ت  و  (ب)

 عن قلقها البالغ حيال ما الي: اللجنة عربت  و  -3

 ،2020من اجلوع يف عّّام  عّّااوا مليون شّّّّّّّّّّّّّّ   811و 720 بني حو امّّا ا   التقّّيارات الت تفيّّي  ن (أ)

 ؛2019مقاااة بعام ش   مليون  118 واي ة قياهابأي 

ذلك جوئًيا إىل اآلاثا عوى ، وا2030يف عام من اجلوع املعاانة يف مليون ش    660احتمال أن استمر  (ب)
اآخران  مليون شّّّّّّّّّّّّ   30 وهو ما ميثلعلى اذمن الغوائي العاملي،  19-جلائحة كوفيياليائمة   قياسًّّّّّّّّّّّّ

 اجلائحة؛فيها فش تتمل سيناااو إىل 

، وهو ما 2020اذيواة يف عام ما اكفي من ملياا شّّّّّّّّّ   عن ا دّّّّّّّّّول على  2.37 ما اقااب عجو (ج)
 واحي فقط؛يضون عام مليون ش   يف  320زاي ة قياها  اشك ل
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وما ارتبط ، يوائي صّّّّحيكلفة منط ل  تم  اتعو ا عليه   شّّّّ  مليااات  3التقيارات الت تشّّّّ  إىل أن  ( )
 ؛أو الشياي املعتيلبولك من مستوايت عالية من ااعيام اذمن الغوائي 

مالاني( أو الوزن  45.4اهلوال ) وأ( مليون 149.2من التقوم ) سّّّّّن ا امسّّّّّة  ون اذطفالمعاانة مالاني  (ه)
 مالاني(؛ 38.9)الوائي 

خالل بقيا أكرب الفجوة بني اجلنسّّّني يف معيل ااتشّّّاا ااعيام اذمن الغوائي املعتيل أو الشّّّياي اتسّّّاع  (و)
 .19-السنة الت تفشت فيها جائحة كوفيي

أن توال النظ  الغوائية ضّّرواي  علىاشّّي    حالة اذمن الغوائي والتغواة يف العاملعلًما  ن تقرار  اللجنة وتيط -4
انبغي  ه ا اللجنةل كلفة أمناط يوائية صّّّّّّّّّّّحية. وتقر  من أجل معاجلة مشّّّّّّّّّّّكلة عجو املالاني من اذشّّّّّّّّّّّ ا  عن تم  

والقياات الوطنية  الوطين حسّّّّبما هو مالئ  وابلتماشّّّّي مع السّّّّيا  ،على توال النظ  الغوائية قةبطراقة متسّّّّ   التشّّّّجيع
 ا.ما هبواهنً 

 علًما ابلتعليقات التالية املقيمة خالل اجللسة العامة: اللجنة وتيط -5
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