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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس

 : البناء من أجل التحويل19-: معلومات حمدثة عن استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد7البند 

حيث خســـــــر املاليني وظائفهم ودخلهم وُدفع هبم إىل  ،ســـــــلًبا على االقتصـــــــادات من حول العامل 19-أثّرت جائحة كوفيد
مليون  811إىل  720إىل أّن  2021وتشــــــــــــــري تقـديرات حالة األمن الغـذائي والتغـذية يف العـامل لعـام  هاوية الفقر واجلوع.

 . 2019مليون شخص أكثر من عام  161أي بز�دة قدرها  - 2020شخص يف العامل عانوا اجلوع يف عام 

 مليون شــــــــــــــخص موزعني على 193أبّن مــا يقــارب  2022وأفــادت تقــديرات التقرير العــاملي عن األزمــات الغــذائيــة لعــام 
من  5-3قليًما قد عانوا من انعدام حاد يف أمنهم الغذائي عند مســــــــــــتوى أزمة أو مســــــــــــتو�ت أســــــــــــوأ (املرحلة وإبلًدا  53

 شــــــــخصمليون  40. وميثل هذا ز�دة قدرها 2021التصــــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنســــــــانية) يف عام 
. ويشـــــمل هذا الرقم الصـــــراعات ابعتبارها العامل الرئيســـــي 2020القياســـــية ابلفعل املســـــجلة يف عام تقريًبا مقارنة ابألرقام 

األقاليم إىل حلقة انعدام األمن الغذائي احلاد، بعدما كان يبلغ /من البلدان 24مليون شــــــــــــــخص يف  139الذي دفع بنحو 
 . 2020إقليًما يف عام /بلًدا 23مليون شخص تقريًبا يف  99

بفعل احلرب يف أوكرانيا اليت متتّد تداعياهتا املختلفة يف أرجاء العامل  19-رت جهود التعايف من كوفيد، أتثّ 2022ويف عام 
كافة. وحبســـــــــــب آخر التوقعات االقتصـــــــــــادية يف العامل الصـــــــــــادرة عن صـــــــــــندوق النقد الدويل، من املتوقع أن يتباطأ النمو 

. وميثل 2023و 2022يف املائة يف عامي  3.6إىل  2021ملائة يف عام يف ا 6.1االقتصــــــادي العاملي من نســــــبة مقدرة تبلغ 
 . 2022على التوايل مقارنة بتوقعات شهر يناير/كانون الثاين  2023و 2022نقطة مئوية أقّل لعامي  0.2و 0.8هذا 

أطالت مدة هذا  والتعايف منها منذ تفشــــي اجلائحة وقد 19-وتعمل املنظمة جاهدة على بر�مج االســــتجابة جلائحة كوفيد
 . 2023الرب�مج الشامل إىل يوليو/متوز 

دة مســـــامهات مؤكّ  2022مليار دوالر أمريكي، تلقى الرب�مج حىت فرباير/شـــــباط  1.32وإذ بلغت االحتياجات التشـــــغيلية 
 يف املائة من الغاية املوضوعة.  35مليون دوالر أمريكي أو ما يناهز  466ومتعهًدا هبا مبا جمموعه 

ال تزال تتزايد) من املسامهات الطوعية ابلنسبة إىل حمور الرتكيز اإلقليمي، فقد تلقى حىت اآلن إقليم أفريقيا أكرب حصة (أما 
يليه إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، فإقليم أمريكا الالتينية والبحر  -يف املائة من اجملموع  38مبا ميثل  -وموارد املنظمة 
 يف املائة. 13و 30توايل، بنسبة تبلغ حالًيا الكارييب على ال

إطالق عجلة األنشــطة الدعم الســياســي واملايل والفين لفائدة شــرائح واســعة من ســكان الريف وإلعادة  دوقام الرب�مج حبشــ
وتقييمه على وجه  19-ومشلت هذه اجلهود مصـــــــــــــادر مبتكرة للبيا�ت من أجل رصـــــــــــــد أثر جائحة كوفيداالقتصـــــــــــــادية. 

الســـــــــــرعة؛ وتعميم وتوســـــــــــيع نطاق برامج احلماية االجتماعية الوطنية عرب خمتلف األقاليم؛ وإجراء حتليل ألثر اجلائحة على 
جتارة املنتجات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك التدريب اإللكرتوين يف جمال ســـــــــــالمة األغذية؛ ونظم اإلنذار املبكر ابلتعاون 

لعاملية لصـــحة احليوان ومنظمة الصـــحة العاملية وبر�مج األمم املتحدة للبيئة من أجل رصـــد واجهة التفاعل بني مع املنظمة ا
، إضافة إىل وضع خطط طوارئ لالنتجاع املأمون للرعاة إىل املش اإلنسان واحليوان مبوازاة الدفع قدًما بنهج صحة واحدة

 ) وما إىل ذلك. مراعي فصل الشتاء (يف أفغانستان مثالً 



ا األمهية احلامسة لوجود نظام متني لرصــــــــــــد البيا�ت والتحليالت اآلنية، مبا يف ذلك نظم اإلنذار  وقد أظهر الرب�مج أيضــــــــــــً
املبكر ورصـــد األســـعار وحتديد البؤر الســـاخنة لنقاط الضـــعف واالختناقات، فضـــالً عن احلاجة إىل وجود عالقة وثيقة بني 

قصــرية واملتوســطة والطويلة األجل على مســتوى الســياســات مع الرتكيز على النســاء ابعتبارهّن اجملموعة القرارات والتدابري ال
 . ةوالغذائي ةنظم الزراعيالحة يف ئاألشّد أتثرًا ابجلا

ا احلاجة إىل وجود ســــياســــات واســــرتاتيجيات ملعاجلة القضــــا� اهليكلية املتصــــلة حباالت عدم  وقد أبرزت هذه العملية أيضــــً
 ساواة واالستجاابت الفورية وامللموسة الالزمة لضمان العمل الالئق والعمليات االقتصادية يف االقتصاد غري النظامي. امل
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