
 

 

 

 

  كوفيد-19احملافظة على منط غذائي صحي خالل جائحة

 19-كوفيد
(املعروفة ابســم فريوس كورو�) ابلكثري من التغريات يف احلياة اليومية لألفراد يف خمتلف   19-تتســبب جائحة كوفيد

 أسلوب عيش صحي يف هذه األوقات الصعبة. أحناء العامل. لكن مثة ما ميكن القيام به للمحافظة على 

ــادرة عن منظمة الصـــــحة العاملية واحلكومات للوقاية من  ــائح الصـــ لعّل األهّم هو تشـــــجيع اجلميع على اتباع النصـــ
واحملافظة على شــــــــروط النظافة احلماية األفضــــــــل   اجلســــــــدييعّد التباعد ووانتقال عدواه.   19-اإلصــــــــابة بكوفيد

من خالل   ةوميكن االطالع على توجيهات منظمة الصــحة العاملي  .19-إلصــابة بكوفيدألنفســكم ولآلخرين لعدم ا
 www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicالرابط التايل: 

 اجلّيدة  التغذية 
وتتسـم التغذية اجلّيدة أبمهية خاصـة أثناء اإلصـابة ابملرض وبعده. فحاالت العدوى هلا أتثريات جسـدية ابلغة خاصـة 
ــافية. لذا، من األمهية مبكان احملافظة  يف حال تســــــببت ابرتفاع احلرارة حيث حيتاج اجلســــــم إىل طاقة ومغذ�ت إضــــ

الت غـذائـية الوـقاـية ي غـذاء أو مكمّ أل  ه ال ميكن. ويف حني أنّـ 19-حي خالل جـائحـة كوفـيدعلى منط غـذائي ـصــــــــــ 
 . وتقويته جزًءا هاًما من دعم جهاز املناعةيشّكل احلفاظ على منط غذائي صحي  فإن، 19-من اإلصابة بكوفيد

ا البلدان اليت اختذت تدابري متشــددة لإلغالق والتباعد اجلســدي إىل   اختاذ تدابري حلماية القدرة على وعمدت أيضــً
احلصـــــول على األغذية ومل تشـــــهد تلك البلدان حىت اآلن اضـــــطراابت كربى يف اإلمدادات الغذائية. وتقوم منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) وغريها من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة بتشـــــاطر أفضـــــل املمارســـــات 

ا تقوم وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عمّ ان اســتقرار اإلمدادات الغذائية. مملســاعدة احلكومات على ضــ 
بــــــه الــــــبــــــلــــــدان ومــــــؤســــــــــــســـــــــــــــــات األعــــــمــــــال األخــــــرى هبــــــذا الصـــــــــــــــــدد عــــــلــــــى الــــــرابــــــط الــــــتــــــايل: 

www.youtube.com/watch?v=cHCWKEOwmnc 
ــعبة. وختتلف األمناط  ــتهالك ما يلزم لنمط غذائي صـــــحي خالل هذه األوقات الصـــ ــراء واســـ وال يزال ابإلمكان شـــ

كبري من مكان إىل آخر تبًعا لعوامل عديدة من بينها العادات الغذائية والثقافة. لكن  الغذائية على الرغم من  ،  نا إىل حد ّ
كيفيـة اختيـار املزيج املالئم من األغـذيـة للحصــــــــــول على منط  حول  ملعرفـة  ا   الكثري من الغـذاء،  حول    ذلـك، فنمتلـك، 
 ما كنا نعيش.  أين غذائي صحي  
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http://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 التوصيات 
 : على اجلميع الفاو ملنظمة تشجع صحية، غذائية أمناط على وللحفاظ

  مبا يؤّمن موعاتهذه اجملومن خمتلف  األغذيةات جمموعواحدة من من األغذية ضمن كل  متنوع عدد تناول •
أعّدت املنظمة نصائح حول النمط الغذائي الصحي يف قد من املغذ�ت الضرورية. و  ةالكافي تناول الكمية

بالدكم من خالل جمموعة من اخلطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية يف العديد من  
 البلدان وإبمكانكم االطالع على النصائح اخلاصة ببلدكم على الرابط التايل:  

www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/home/ar/ 
ــار • ــار تناول كميات كبرية من الفاكهة واخلضـ ا وافًرا من الفيتامينات واملواد كمًّ   الطازجة. تؤّمن الفاكهة واخلضـ

ــافة إىل األ ا على احلد من ز�راتكم إىل املعدنية إضـــــــ ــً ــحية. وحرصـــــــ لياف اليت حنتاج إليها ألمناط غذائية صـــــــ
ا شــــراء فاكهة وخضــــار  األســــواق أو املتاجر الكربى، إضــــافة إىل الفاكهة واخلضــــار الطازجة، إبمكانكم أيضــــً

. لكن، يف سياق معدنية  ومواد  فيتامينات  على أيًضا  حيتوي واخلضار الفاكهة  من  النوع  فهذاجمّلدة أو معّلبة.  
ــكر أو امللح أو  ــاف إليها أحياً� مكو�ت أخرى مثل الســــــــ عملية تعليب هذه املنتجات وجتهيزها، قد تضــــــــ
املواد احلافظة. فتأكدوا من قراءة بطاقات التوســـــيم لكي ختتاروا ما هو األفضـــــل لكم وألســـــرتكم للحد من 

 تناولكم هلذه املكو�ت. 

ب الكاملة واجلوز�ت والدهون الصـــحية على غرار زيوت الزيتون أو الســـمســـم اتباع منط غذائي غين ابحلبو  •
 األمناط. من شــأن هذه أو الفول الســوداين أو أنواع أخرى من الزيوت الغنية ابألمحاض الدهنية غري املشــبعة

 الغذائية أن تعزز جهاز مناعتكم وأن تساعد على خفض االلتهاب. 

. يلجأ الكثريون يف فرتات الضـــــــــــغط العايل إىل تناول ون والســـــــــــكر وامللحمن الدهما تتناولونه   كميةمراقبة   •
غالًبا ما تكون األغذية الغذاء للشــعور ابلراحة وهو ما قد يؤدي إىل االســتهالك املفرط. وعالوة على ذلك،  

ح نظًرا إىل احتوائها على كميات عالية من الدهون والســــــكر واملل  مســــــتســــــاغة (ممتعة)شــــــعر� ابلراحة اليت تُ 
عنـدمـا تبحثون عن والســـــــــــعرات احلراريـة. وحـاولوا جتنـّب تنـاول كميـات كبرية من هـذه املكو�ت ليس فقط 

ا يف كل ما تتناولونه. و   بطاقات التوسـيم مفيدة يف هذه احلالة حبيث لنتذكر أنّ أغذية تشـعركم ابلراحة بل أيضـً
ينبغي أن تكون موجودة بكميات ضــئيلة من شــراء وتناول هذه املكو�ت اليت  تســاعد املســتهلك على احلّد  

 يف أي منط غذائي صحي.  حسبف

ــروط النظافة الغذائية اجليدة. • ــلة اتباع شـ ــالمة 19-يف ظّل جائحة كوفيد  مواصـ ــأن سـ ، قد تزداد خماوفكم بشـ
ا ينتقل عن طريق األغذية.   19-األغذية؛ غري أّن كوفيد ــً ــيب اجلهاز التنفســـــــي وليس مرضـــــ هو فريوس يصـــــ

يدّل على انتقال هذا املرض عن طريق اللمس من خالل األغذية اليت يتم شــراؤها. لكن من   وليس هناك ما
) احملافظة على 1املفيد دائًما أن نتذكر اخلطوات الرئيســــــــية اخلمس لضــــــــمان ســــــــالمة األغذية، أال وهي: (

الطعام بدرجات  ) وحفظ4) وطهي الطعام جًيًدا؛ (3) وفصل األطعمة النيئة عن تلك املطهّية؛ (2النظافة؛ (
ــتخدام مياه ومواد أولية مأمونة.  5حرارة آمنة؛ ( ــيل على الرابط و ) واســ ميكن االطالع على مزيد من التفاصــ

 www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys.pdfالتايل: 

http://www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/home/ar/
http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys.pdf
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من شــــأن احملافظة على رطوبة اجلســــم خاصــــة من خالل شــــرب كميات كبرية من املياه  شــــرب املياه ابنتظام. •
أكواب يف اليوم ملعظم الـبالغني) أن يســـــــــــاعد بدوره جـهاز مـناعتـنا. كمـا أّن شـــــــــــرب املـياه  8إىل   6الطبيعـية (

ا ا عن املشـروابت احملالة ابلسـكر أن يسـاهم أيضـً يف احلد من خطر اسـتهالك كميات كبرية من  الطبيعية عوضـً
 السعرات احلرارية للمحافظة على الوزن الصحي. 

قد يلجأ الكثريون إىل التعامل مع حاالت الضــغط من خالل تناول مشــروابت  احلد من اســتهالك الكحول. •
الســـــــــــعرات كحولـية. وإّن القيمـة التـغذوـية هلـذه املشـــــــــــروابت حمـدودة ولكنهـا حتتوي على كمـيات عـالـية من 

احلرارية ويرتبط الفرط يف اســــــــتهالكها ابلعديد من املشــــــــاكل الصــــــــحية. لذا توخوا االعتدال لدى تناولكم 
 الكحول. 

 إىل  احلاالت معظم يف  تشــــري الفارغة  الرفوف لكنّ .  الكربى  املتاجر  رفوف  على من األغذية  نفاذ الكثريون وخيشــــى
 على  متوفرة غري الغذائية  اإلمدادات أنّ  تعين وال  املســـتهلكني  إىل  املنتجات بعض وصـــول دون  حتول عقبات  وجود

 االسـتعانة خالل  من  التحدي هذا  رفع  إىل العامل أحناء  خمتلف يف  ابلتجزئة الباعة  من العديد  حالًيا ويسـعى. اإلطالق
ــايف بعدد ــرعة  وجه على  الرفوف مللء العمال  من إضــ ــاعات وخفض الســ  جتديد إمكانية  يتيح مبا  احملال يف العمل ســ

 اإلمدادات  عن  العامة  املعلومات  من  وملزيد.  الرفوف  ملء  على  للمساعدة  خمتلفة  مبهام  العمال  وتكليف  املخزو�ت
 /www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ar: املنظمة أعدهتا اليت املتكررة األسئلة على االطالع ميكن الغذائية،

ا شـراء األغذية اليت حتتاجون إليها عرب اإلنرتنت مباشـرة وطلب إيصـاهلا إىل منزلكم. وهذا ممكن   وابسـتطاعتكم أيضـً
تجزـئة عرب اإلنرتـنت. وهـذا ممكن كـذـلك من يف مـناطق عـدـيدة من خالل املـتاجر الكربى أو الـباعـة الرئيســـــــــــيني ابل

خالل النظم الزراعية املدعومة من اجملتمع احمللي حيث يقوم صــغار املزارعني ببيع منتوجهم إىل املســتهلكني مباشــرة 
 ومن خالل أغذية معبأة جاهزة للتسليم إىل منازهلم. وهذه طريقة أخرى لدعم املزارعني احملليني.

ــراء ــرتكم    وتقرتح املنظمة عدم شـــــــ للحد من خطر هدر األغذية اليت قد ال حتتاجون كميات مبا يفوق حاجات أســـــــ
ا بتطبيق اخلطوات التســــــع البســــــيطة للحد من اهلدر الغذائي على مســــــتوى األســــــر إليها ــً . وتوصــــــي املنظمة أيضــــ

ا غذائية أصــــغر حجًما؛ (1املعيشــــية. ( ع 3) أحبوا بقا� الوجبات؛ (2) اطلبوا حصــــصــــً ) 4الذكي؛ () قوموا ابلتبضــــّ
) 7) استهلكوا أوًال أوىل األغذية اليت اشرتيتمو�ا؛ (6) أتكدوا مما يف الثالجة؛ (5اشرتوا فاكهة وخضارًا "قبيحة"؛ (

) التقاسم يعين العناية: أعطوا 9) حّولوا املهدر إىل مساد طبيعي؛ (8افهموا جيًدا التواريخ املوضوعة على األغذية؛ (
 /www.fao.org/platform-food-loss-waste/ar مساعدة. مزيد من املعلومات هنا:من هم حباجة إىل 

ومبا أّن الكثريين موجودون حالًيا يف منازهلم مع أوالدهم، ميكن االسـتفادة من هذا الوقت مًعا لتعريف األوالد على 
احلصــول على جمموعة من األنشــطة املَرِحة   عادات ســرتافقهم مدى احلياة وتدعم األمناط الغذائية الصــحية. وميكن

لألوالد يف املنزل عن األمنـــاط الغـــذائيـــة والتغـــذيـــة الصـــــــــــحيـــة ضـــــــــــمن "شــــــــــــــارة التحـــدي اخلـــاص ابلتغـــذيـــة" 
)Nutrition Challenge Badge:ابلضغط هنا ( 
 www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/nutrition 

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ar/
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/nutrition/en/
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وتذكروا أنّه إضــافة إىل األمناط الغذائية الصــحية، مثة عوامل أخرى يف أســلوب العيش اليت تشــكل عنصــًرا حامسًا يف 
احلفاظ على الرفاهية وعلى جهاز مناعة صـحي. ومن مقّومات أسـلوب العيش الصـحي اسـرتاتيجيات إضـافية على 

 غرار: 

 م التدخني؛عد •
 وممارسة الر�ضة بشكل منتظم؛  •
 والنوم لساعات كافية؛ •
واحلد قدر املستطاع من الضغط والتعامل معه. •
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