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 مقدمة 
،  2019اليت انتشااااار   وترية ساااااريعة وعلى نطا  واساااااع يف العامل منذ أوا ر عا   19-لقد ترتبس عن جائحة أوفيد

 ال تزال هتاد  و   1على النظحل الغاذائياة تتواااااااااااااااااا أتثريا  األزماةأماا   تاداعياا  عميقاة على األمن الغاذائي والتغاذياة.
ا تاال  أبرية يف ساااااسااااا ومل نشااااهد   م انية حبااااول األشااااخاغ على األغذية عن طريق  ينامي يا  عديدة.

ا   عامليً ا اقتبااااا ايً اإلمدا ا  الغذائية يف أعقاب اإلقفال التا  الناجحل عن األزمة البااااحية العاملية فحسااااا،  ا تباطؤً 
ا غري مت افئ  ىل حّد  عيد فيما تنتشاااااااااار متحّورا  جديدة للفريوس وتطرح حتّداي  جديدة وتعافيً   اا أيضااااااااااً ملحوظً 

أسااااااااااااااعاار  ع   وتقلّاا  ارتفااع ىل  ولقاد أ   هاذه األزماا   ىل تادين املادا ياا و  .لغاذائيللبااااااااااااااحاة العااماة واألمن ا
اجلهو  الرامياة  ىل   يقاألغاذياة اليت أااااااااااااااابحاس  عيادة عن متنااول ال ثريين، األمر الاذي يقّوض ا ق يف الغاذاء ويع

تتسااارع  و  غري مسااتقرالوضااع  يبقى  و  "القضاااء على اجلوع". من أهداف التنمية املسااتدامة املتمثا يف 2حتقيق اهلدف 
وتاداعيااهتاا املادّمرة مل تنتاه  عاد.   19-أماا أ  جاائحاة أوفياد ويّتسااااااااااااااحل  ادرجاة عاالياة من عاد  اليق .  فياه التغريا 

 الفريوس  أ  يتوااااا تفشااي ابلبااحة    املعني ويتوقع معظحل احملللا. شااهرً   20فالفريوس ينتشاار أاااًا منذ أأثر من 
 (.Scudellari، 2020) أقّا تقديرعلى  أ رى لعدة سنوا   يتحّورأ  و 

 وتلقي الضوء على مواطن الضعف  و   املخاطر املرتتبة عن هذه الدينامي يا  على األمن الغذائي والتغذية جسيمة
تفضااي  ىل   احتواء املرض، ظروفًااإلقفال التا  الرامي  ىل   ّلفهاالدينامي يا  املعقدة اليت   وهتيئ الغذائية.يف النظحل 

وتشاااري أحدث التقديرا    تاال  أبرية يف النظحل الغذائية، األمر الذي يتسااابا ابرتفاع هائا يف معدال  اجلوع.ا
مع اسااتح ا  اجلائحة، حيا ارتفع  2020عا   يف  عانوا من نقت التغذية املزمن    مليو  نساامة  ضااافية 161   ىل أ 

 720 ىل ما يرتاوح       2019عا   يف  مليو  شاااااخت    650عد  األشاااااخاغ الذين واجهوا اجلوع املزمن من حوايل 
 ،. أّما عد  األشاااااخاغ الذين عانوا من انعدا  معتدل أو حا  لألمن الغذائي2020عا    يف  مليو  شاااااخت 811و

مليو  شاخت، حيا اب  شاخت واحد من أااا ثاثة أشاخاغ يواجه اجلوع عند   320 قدارا  فقد ارتفع أيضاً 
ا،  ا يف ذلك مجهورية  لدً  20. وقد شاااااااااااهد أأثر من  (2020ية والزراعة وآ رو ،  )منظمة األغذ هذه املساااااااااااتواي 

 ساااااابا اآل ر االجتماعية ا يف األمن الغذائي ا حا ً ال ونغو الدميوقراطية، وجنوب السااااااو ا ، وفنزويا واليمن تدهورً 
ويف أمري ا الاتينية، زا   (.2021  واالقتبااااااا ية الثانوية للجائحة )منظمة األغذية والزراعة و رغمج األغذية العاملي،

)األمحل املتحدة،  2020عد  األشااااااااااااااخاغ الذين عتاجو   ىل املساااااااااااااااعدة الغذائية  وايل ثاثة أضااااااااااااااعاف يف عا   
احتواء الفريوس واساااااااتمر تطبيق تدا ري  يتحل ذا مل  اااااااااة ا،  وقد تتأثر  نتاجية األغذية يف املساااااااتقبا أيضاااااااً  أ(.2020

وري   ا  أ  تّتخذ ا  وما   جراءا  طارئة لتسااااااااريع وترية حتّول النظحل الغذائية  يا  ومن الضاااااااار  اإلقفال التا .
 تببح أأثر قدرة على البمو .

 اليت طلا  عدا ها رئي  جلنة األمن الغذائي العاملي  (3رقحل   نسخة احملّدثة)ال ويتمثا الغرض من وثيقة القضااي هذه
 يف توفري أف ااار عمليااة عن معاااجلااة تااداعيااا  جااائحااة   ،2021عااا   يف  ، وجرى حتااديثهااا  2020عااا     )اللجنااة( يف

و رشاااااااااا  أعضااااااااااء جلنة األمن الغذائي العاملي يف مداوالهتحل،  ا يف ذلك على األمن الغذائي والتغذوي،   19-أوفيد
 

ها  تستهالها     ا ها  ا مممممماه  ها   1 د ي تاكسن مغها الغذا   تشممممممظم الغذا ال جايع  ألظشط االشممممممإ  الظاألممممممت  ي زاا  اازجع   تإهدا
  ن الالغارص الث ث  الت 

ا  ال  شط الظيمممممممماس ئ  :  مممممممم  ممممممممم ا،م ا اي ال جايع ئ  الوسلاي ال جايع ئ   ممممممممتس  الظيمممممممماهت     ه  ال د  مألممممممممإت    ييمممممممما      (  2017ال جايع  هي

 
ً
ي هجه السثعق  بظالغاه السا مممممط شعل كشمممممظم   

ي  ال اباي  مألممممماع  اا مممممظا   ت  ع  ااشعا  الظايع   االشمممممإ   "الزرا  " فد
من الزرا    ا،زاا  الحشساند

 ذاي الألت   
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، أاادر فريق اخلرباء 2020ويف مارس/آذار   .2021لنظحل الغذائية لعا   لة منبثقة عن قمة األمحل املتحدة  أنشاطة متا ع
الرفيع املساااااااااااااتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء الرفيع املساااااااااااااتوى( وثيقة قضاااااااااااااااي تتعلق  تأثري جائحة  

، قاّد  2020أ(، ويف يونيو/حزيرا   2020ع املسااااااااااااااتوى،  على األمن الغاذائي والتغاذياة )فريق اخلرباء الرفي  19-أوفياد
ب( معلوما  حمّدثة عن الطر  اليت يتأثر فيها األمن 2020تقريره اخلام  عشاااااااااااااار )فريق اخلرباء الرفيع املسااااااااااااااتوى،  

 ا لوثيقة القضااااااي األوىل البااااا رة عنه، نشاااار فريق اخلرباء حتديثً 2020ويف ساااابتمرب/أيلول   الغذائي والتغذية ابجلائحة.
 جتليشاااهدغ  منذ اااادور هذه التقارير ،ج(. ويف هذه األثناء2020( )فريق اخلرباء الرفيع املساااتوى، 2)النساااخة رقحل  

وتعّلمناا املزياد عن الطر  املعقادة اليت أثر  فيهاا اجلاائحاة على   أشاااااااااااااااار  ليهاا فريق اخلرباء،العادياد من املخااوف اليت  
 األمن الغذائي والتغذية.
عرب   الفريق اخلرباء الرفيع املسااتوى وتوساايع نطاقه  اسااا قً   ا  املشااار  ليهاهذه  تحديا التحليوتقو  وثيقة القضااااي  
لاجتاها  الرئيسااااااااااية اليت تؤثر على النظحل الغذائية واليت نتجس عن جائحة  شاااااااااااما معّمق أأثر   جراء اسااااااااااتعراض 

خمتلف   ا يشاااااماتداعيا  اجلائحة ا حتليًا لوثيقة القضاااااااي أيضاااااً  ضااااامنتتو  .املتباااااا هباواإلقفال التا    19-أوفيد
 ب(.2020اخلرباء الرفيع املستوى،  أ عا  األمن الغذائي )فريق

ا له ابلطر  الازمة لتجّنا أساااوأ النتائج ياجملتمع الدويل رااااد الوضاااع عن أثا وأ  يساااتج يوااااااومن املهحل أ  
وأ  ينظر  عناية يف أيفية  ناء نظحل غذائية أأثر قدرة على الباااااامو  وضااااااما   يف ما يتعّلق ابألمن الغذائي والتغذية،

هذه   الوار ة يف  اية وتسااااااعى التوااااااايا  من أهداف التنمية املسااااااتدامة.  2ا ق يف الغذاء من أجا حتقيق اهلدف 
 ا يف هذا االجتاه.الوثيقة  ىل توفري توجيها  حول أيفية املضي قدمً 

 على األمن الغذائي والتغذية  19-كيف تؤثر جائحة كوفيد  -1
مرض يبااااااااايا اجلهاز التنفساااااااااي ولي  هناع أ لة على أنه ينتقا عن طريق األغذية )اللجنة الدولية  19- ّ  أوفيد

ول ن ترتبس عن الفريوس والتدا ري الرامية  ىل احتواء انتشااااااااره،   (.2020للموااااااااافا  املي رو يولوجية يف األغذية، 
ويف الوقس نفسااااااه، يؤ ي سااااااوء التغذية ) ا يف ذلك  األمن الغذائي والتغذية والنظحل الغذائية.تداعيا  عميقة على 

أ ى عد  قد و  .(Barrientos ،2020و  Butler)  19-(  ىل زاي ة قا لية اإلااااااااا ة   وفيدونقت التغذية السااااااامنة
ة من حيا اإلقفال التا   ىل تطبيق سااااياسااااا  اااااارم  19-أوفيد  اليق  األويل واجلاري حول طبيعة انتشااااار فريوس

، وقد رُفعس هذه التدا ري يف  ع  ا اال  وأُعيد فرضاااااااااااها عدة مرا  مع والتباعد اجلسااااااااااادي يف عد  من البلدا 
وأفضاااااس هذه التدا ري  ىل تباطؤ شاااااديد يف النشااااااال االقتباااااا ي وا تاال  يف سااااااساااااا  وحتّوره.  انتشاااااار املرض 

ياادة هلااا آ ر متعاااقبااة على النظحل الغااذائيااة واألمن الغااذائي والتغااذيااة  اإلماادا ا ، مااا أطلق العنااا  لاادينااامي يااا  جااد
ومن مث ساانسااّلض الضااوء على أيفية أتثري هذه  وساانعرض يف ما يلي اخلطوال العريضااة هلذه الدينامي يا . للساا ا .

تقريره اخلام  عشاااااااار يقرتحها فريق اخلرباء الرفيع املسااااااااتوى يف  أما  ،االجتاها  على األ عا  السااااااااتة لألمن الغذائي
، واالساتدامة( واليت تعد ضارورية لضاما   اافة الفاعا)وهي التوافر، و م انية ا باول، واالساتخدا ، واالساتقرار، و 

 ب(.2020ا ق يف الغذاء )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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 الديناميكيات اليت أطلقت اجلائحة عناهنا تؤثر على األمن الغذائي والتغذية -أ
من الاااديناااامي ياااا  املتااادا لاااة اليت يعزز أاااا منهاااا اآل ر واليت تؤثر على النظحل الغاااذائياااة واألمن الغاااذائي  رز عاااد   
حىت اآل ،  ا فيها: اال تاال  يف ساااااااااسااااااااا اإلمدا ا  الغذائية  و سااااااااارة الد ا  ال فرتة اجلائحة والتغذية 

يف  رامج ا ماية االجتماعية  والبيئا  اال  ت  واال االجتماعية  وساااااااااااابا العيج  واتساااااااااااااع أوجه عد  املساااااااااااااواة
 Murphy  ،2020   Clappو  Klassen  مثًا نظر  األغاااذياااة )ل  أعلى وغري مت اااافئاااة  أسااااااااااااااعاااارو الغاااذائياااة املتغرّية   

 ىل  رجاااة عاااد    اونظرً  (.أ2021  والزراعاااة،  األغاااذياااة  ومنظماااة   2020وآ رو ،    Moseley  ،2020   Labordeو
أو تسااااااااّبا املزيد  تزيد من عد  اإلاااااااااااب مع ظهور متحّورا  عديدة   -اليق  العالية اليت حتيض ابلفريوس وتطوره

قد تظهر هتديدا  مسااااااااااااااتقبلياة حتد  ابألمن الغاذائي والتغاذية،  ا يف ذلك  م اانية    -اأو االثن  معاً  من األمراض،
ويف ما يلي  احتوائها. والتدا ري الرامية  ىلوتطّورها  هالشاااّدة اجلائحة وطول أمدا تدين  نتاجية األغذية و نتاجها، تبعً 
هذه اآل ر    تطّور ولقد   .1ا يف الشاااااااااا ا املبيّنة أيضااااااااااً و  أما ظهر  حىت اآل ،  حملة موجزة عن هذه الدينامي يا 

 على مّر الوقس.  طر  خمتلفة مع أشف اجلائحة عن تداعياهتا
 اليت هتد  األمن الغذائي والتغذية 19-|  ينامي يا  أوفيد  1الش ا 

 سياسات اإلقفا    جائحة كوفيد
التا 

ا نك ا  
يا قتصادي العامل

 ا  تال ت  
سالسل اإلمدادات

 آاثر التفاوت  
أسعار األغذية

اتساع أوج  عد  
املساواة

 ال ي ات الغذائية
ا تال  ا  اية املتغّ ة

ا جت اعية

نتا التغّ ات   اإل

ت ايد الفقر وانعدا 
األمن الغذائي

ةا   راابت املدني

 
 . المؤلفون المصدر: 

 الغذائية  اال تاال  يف ساسا اإلمدا ا 
تدا ري اإلقفال التا ، األمر الذي أثر   فرضحباااااااالس ا تاال  أبرية يف ساااااااااسااااااااا اإلمدا ا  الغذائية يف أعقاب 

وأ ى  غا  املطاعحل وغريها من مرافق تقدمي اخلدما   (.Barrett ،2020وجو هتا )  اسااااعارهاتوافر األغذية و  على
،  ا يف ذلك منتجا  يف  داية تفشاي اجلائحة  لتلفالغذائية  ىل تراجع حا  يف الطلا على  ع  األغذية القا لة ل

القيمااة   العاااليااةاأللبااا  والبطاااطااا والفاااأهااة الطااازجااة، وعلى الساااااااااااااالع ال ماااليااة مثااا الشااااااااااااااوأوال و ع  قطع اللححل  
(Lewis  ،2020   Terazono  وMunshi  ،2020.)   إلقفاااال التاااا  ذا  الباااااااااااااالاااة  ل  األوىل  تااادا ريالومع تطبيق

، ور   تقااارير  عاميااة أثرية 2020لبلاادا  يف الفرتة املمتاادة    مااارس/آذار ومااايو/أاير  ابجلااائحااة يف العااديااد من ا
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التخّلت من الساالع الغذائية أو  عا هتا  ىل ا قا  ما  ساابا ا يار الطلا عليها أو  ساابا البااعواب    أفا   عن
 ووجد املزارعو  الذين يفتقرو   ىل .(Corkery  ،2020و  Yaffe-Bellany) اليت تعرتض  يبااااااااااهلا  ىل األساااااااااوا 
وقااد   ء األغااذيااة اليت ال مي نهحل  يعهااا.التخزين البااار ، أنفسااااااااااااااهحل مثقل   عااا  مرافق التخزين املائحل،  ااا يف ذلااك
أ   عاا ة فرض هاذه التادا ري يف  ع    معا ماا مع ففيف تادا ري اإلقفاال التاا ، تقّلباااااااااااااااس هاذه الاديناامي ياا  نوعاً 

 ا اال  أعا    حياءها يف  ع  املواقع.
ي  وأتثر  حرأة األغذية عرب قنوا  التجارة الدولية  تدا ري اإلقفال التا   باااورة  اااااة يف األشاااهر األوىل من تفشاااّ

ا دو  وهبوال الطلا على  ع  الساااااااااااالع الغذائية، عاي منتجو األغذية الذين يعّولو  على  غا ومع   .اجلائحة
 يع حمااااااايلهحل عرب أساااااوا  التبااااادير البعيدة من ضاااااعف شاااااديد، وال سااااايما املنتجو  الذين يرّأزو  على املنتجا   

 Clapp)مثاا الفااأهاة واخلضااااااااااااااار الطاازجاة أو على احملاااااااااااااااااياا ال ماالياة أاال ااأااو  الغاذائياة والزراعياة القاا لاة للتلف  

، فرضاااااااااس  ع  البلدا  املباااااااااّدرة 19-األشاااااااااهر األوىل من تفشاااااااااي جائحة أوفيد   الو  (.Moseley  ،2020و
والقمح، ما أ ى  ىل  ع  اال تاال  يف   لألغذية قيوً ا على تباااااادير ساااااالع غذائية أساااااااسااااااية رئيسااااااية مثا األرزّ 
 Falkendal  2020وآ رو ،  Labordeا رأة العاملية هلذه السااااالع وارتفاع أساااااعار هذه احملااااااايا مقارنة  غريها )

،  ا فيها تلك اليت ينتشاااااااار فيها انعدا  األمن الغذائي على نطا  واسااااااااع،  وتعتمد  ع  البلدا  (.2021،  وآ رو 
 جعلهاما    ،(2019ااااا را  السااالع )منظمة األغذية والزراعة وآ رو ،  على لى األغذية املساااتور ة و ا عا أبريً اعتما ً 

القيو   هذه ومت رفع العديد من عرضااااااة للتأثر  شاااااا ا  اغ هبذا النوع من اال تاال  يف ساااااااسااااااا اإلمدا ا .
ا جديدة ومؤقتة على اااااااااا را   ع  البلدا  فرضااااااااس قيو ً  ،  ال أ 2020يف  اية عا  املفروضااااااااة على التباااااااادير 

ا لشاااااااااااااّدة أي طفرة تبعً  هذه القيو   ال يزال من احملتما أ  يعا  فرضو  .2021األغذية يف النباااااااااااااف األول من عا   
  عا ة فرض تدا ري اإلقفال التا .آ ر مستقبلية يف املرض و 

ما مت تسااجيا معدال  مرتفعة من اإلاااا ة ابملرض  ا عندوحباالس ا تاال  يف ساااسااا اإلمدا ا  الغذائية أيضااً 
ااااااااااااااافوف العااامل  يف النظحل الغااذائيااة، ماا أ ى  ىل  غا   ع  مرافق جتهيز األغاذياة مثااا تعبئااة اللحو  )جلناة   يف

وأتثر  نتااج األغاذياة الاذي يتطلّاا ياًدا عااملاة أثيفاة   (.2020وآ رو ،    Stewart   2020األمن الغاذائي العااملي،  
،  ا يف ذلك العامل  يف نظحل اإلنتاج اليت تعتمد على عمال املزارع 19-مل  يف النظحل الغذائية   وفيدإباااااااااا ة العا

ا على السااااافر ويعملو  يف ال ثري من ( الذين يواجهو  قيو ً التفبااااايااملهاجرين )جتري مناقشاااااة ذلك أ غه  زيد من 
ا الحتواء تفشاااااي ليت اضاااااطر  عضاااااها  ىل اإلغا  مؤقتً ظروف اأتظاظ يف املزارع ومرافق  نتاج األغذية ا األحيا  يف
 (.2020وآ رو ،   Haleyاملرض )

تعّذر على وأثر  هذه اال تاال  يف سااااساااا اإلمدا ا  على توافر األغذية يف  ع  ا اال ، ال سااايما عندما 
أسااااعار  ع  الساااالع  األغذية الواااااول  ىل األسااااوا ، األمر الذي أ ى  دوره  ىل  ارسااااة ضااااغوال  و األعلى على 

ا ما أفضاااااى  ىل نقت يف  ع  الفاأهة واخلضاااااار  وأتثر  جو ة البيئا  الغذائية أيضاااااً  النا رة، أما هو مبّ  أ غه.
 ا.الطازجة، على النحو املبّ  أ غه أيضً 

 االن ماش االقتبا ي العاملي و سائر الد ا ذا  البلة 
تساااااااااابا ةسااااااااااائر فا حة يف ساااااااااابا العيج  2020عا   يف    ىل ان ماش اقتبااااااااااا ي عاملي 19-أ   جائحة أوفيد

وترتا عن تراجع القوة الشاااااااارائية لألشااااااااخاغ الذين  سااااااااروا   أ(.2020والد ا على نطا  عاملي )البنك الدويل،  
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وأتثر األشااااخاغ   .  لهحل نتيجة لذلك أثر أبري على األمن الغذائي والتغذية، ال ساااايما للساااا ا  الضااااعفاء أاااااًا 
من  يف املائة 50، يعما أأثر من ويف أمري ا الاتينية مثًا  النظامي  بااااااااااورة  ااااااااااااة.   يف االقتبااااااااااا  غريو العامل

العمااال يف القطاااع غري النظااامي )منظمااة األغااذيااة والزراعااة ومجاااعااة  ول أمري ااا الاتينيااة ومنطقااة البحر ال اااري ،  
مليو  وظيفة  دوا  أاما يف الر ع الثاين من عا     400ا ملنظمة العما الدولية، متس  ساارة ما يعا ل ووفقً  (.2020
وقاد متّاس اسااااااااااااااتعاا ة   أ(.2020ن البلادا  )منظماة العماا الادولياة،  مع تطبيق تادا ري اإلقفاال التاا  يف عاد  م  2020

مليو  وظيفة، وةااااااااااااااة يف ااااااااااااافوف  255 لغ  مجايل الوظائف املفقو ة  2020 ع  الوظائف،  منا يف  اية عا  
وأتثر  البلدا  النامية  شاااا ا أ(.  2021الشااااباب والعّمال املعّرضاااا  للهشاااااشااااة )منظمة العما الدولية، و النساااااء، 

)مؤمتر األمحل   2019أ اا أااناس قاد   لاس ابلفعاا يف مرحلاة ان مااش  لول أوا ر عاا     ااا  ا شاااااااااااااااديادً اغ أتثرً  ا 
رغحل تباين اآل ر يف   ،2020يف عا    يف املائة  3.3 نسااااااااااابة   النمو العامليتراجع  و  أ(.2020املتحدة للتجارة والتنمية،  

الر ع الثاين من عا   ويف ح  عا  النمو االقتباااااا ي  ىل الظهور يف  (.2021)ااااااندو  النقد الدويل،    لدا  خمتلفة
التحويا    تراجعاسأماا  (.  Economist  ،2021)، أاا  غري مت اافئ  ىل حاّد  عياد    البلادا  و ا لهاا  2021

يف   1.6ا  نسااابة  منا تعافس  عدها وساااّجلس هبوطً   النقدية العاملية اليت تشااا ا مبااادر متويا رئيساااي للبلدا  النامية،
 (.2021)األمحل املتحدة،  2020املائة فقض أ ّا عا  

عا     الفقر املدقع مليو  نساااااااامة  ضااااااااافية  ىل حلقة 124و 119ما      انضااااااااما وتشااااااااري تقديرا  البنك الدويل  ىل 
، فيما تساتمر آ ر  2021مليو  نسامة عا    163و 143، و ىل أنه من املتوقع أ  يرتفع هذا العد   ىل ما     2020

 ا يف العامل اليت تفتقر  ىل  م انية ا باااااااااول على لقاحا  مائمةالرتّ   يف العديد من أشاااااااااد البلدا  فقرً   ائحة يفاجل
مليو  شاااااااااااااخت  ضاااااااااااااايف يعانو  من اجلوع ا ا    272ويقّدر  رغمج األغذية العاملي أ   (.2021)البنك الدويل، 

فيماا   اجلوع الشااااااااااااااادياد الساااااااااااااااا ناة  ؤرعاد  من  ،  رزوابلفعاا (.2021) رغمج األغاذياة العااملي،  سااااااااااااااباا األزماة،  
اسااتح مس اآل ر االجتماعية واالقتبااا ية للجائحة، حيا أ  البلدا  اليت تشااهد نزاعا  واضااطرااب  مدنية هي 

 .(2021ذية والزراعة و رغمج األغذية العاملي، ا )منظمة األغاألأثر أتثرً 
ل  يف ويف ظا ان ماش الطلا على األغذية  ساااااااااابا تراجع املدا يا، أتثر  ساااااااااابا عيج منتجي األغذية والعام

 451التقديرا   ىل  ساارة النظحل الغذائية   : و عد مرور ساتة أشاهر على تفشاي اجلائحة، أشاار النظحل الغذائية أيضاًا
األمحل   قااّدر  ويف  اادايااة اجلااائحااة،  (.Torero  ،2020يف املااائااة من العمااالااة النظاااميااة فيهااا )  35و  مليو  وظيفااة أ
معّرضاااااااة للخطر  سااااااابا اجلائحة )األمحل أانس  أ  حوايل ثلا سااااااابا العيج املرتبطة ابلنظحل الغذائية    ااملتحدة أيضاااااااً 

وتؤأاد التقاديرا  األ رية ملنظماة العماا الادولياة أ  الوظاائف يف قطااع  ادماا  األغاذياة، أماا    ب(.2020املتحادة،  
يف املائة،  باااااااورة  اااااااااة يف الشااااااارأا     13ا يف ظّا تراجع الوظائف  نسااااااابة  يف قطاع السااااااا ن، أانس األأثر أتثرً 

وقطاعا  أ رى تطغى فيها    الشاااديدة الباااغر والباااغرية ا جحل. ويف البلدا  املنخفضاااة الد ا، وةاااااة يف الزراعة
هببوال يف   ا العما أأثر منه يف فقدا   19-الذايت، تسابّبس جائحة أوفيد للحسااب  العمالة غري الرلية والعمالة

 ب(. 2021فرغ العما )منظمة العما الدولية، 

 اتساع أوجه عد  املساواة االجتماعية
وانتشااااااار املرض نفسااااااه  ىل تفاقحل أوجه عد  املساااااااواة اجلائحة    أفضااااااس  ليهأ ى التباطؤ االقتبااااااا ي العاملي الذي  
وتؤثر أوجه عد  املساااااااااااااواة هذه على ا قو   (.2020وآ رو ،   Ashfordاالجتماعية القائمة يف معظحل البلدا  )

وأتم  االحتياجا  األسااااااااساااااااية مثا الغذاء واملياه والرعاية الباااااااحية وا باااااااول على فرغ العما وسااااااابا العيج، 
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ويباااااايا انعدا  األمن الغذائي  شاااااا ا غري متناسااااااا   أمور هلا انع اسااااااا  على األمن الغذائي والتغذية.ومجيعها  
ويتمتعو   19-يعانو  من الفقر والتمييز االجتماعي والذين ي ونو  أأثر عرضاة لإلااا ة   وفيد األشاخاغ الذين

ولقد أ   جائحة   (.Murphy  ،2020و Klassen قدرة أقا على ا بااااااااااااول على  دما  الرعاية البااااااااااااحية )
 ا.تفاقحل أوجه عد  املساااواة يف الواااول  ىل مبااا ر املياه اآلمنة واخلدما  البااحية األساااسااية أيضااً   ىل  19-أوفيد
ا ملنظمة الباااااحة العاملية، يفتقر واحد من أا ثاثة أشاااااخاغ  ىل  م انية ا باااااول على مياه الشااااارب املأمونة ووفقً 

وهناع احتمال أأرب أ  يباااب   ب(.2020ا األيدي )منظمة البااحة العاملية،  املرافق األساااسااية لغساا  والواااول  ىل
األشاخاغ الذين يفتقرو   ىل هذه اخلدما  ا يوية ابلنسابة  ىل الباحة و عدا  األغذية املأمونة، ابملرض الذي من 

 (.2020وآ رو ،  Ekumahشأنه أ  يزيد أوجه عد  املساواة القائمة )
  يف النظحل الغااذائيااة من ظروف عمااا غري مسااااااااااااااتقرة وغري آمنااة تاادهور  من جرّاء أزماة  ويعاااين العااديااد من العااامل 

،  Murphyو  Klassenا متااادنياااة ويفتقرو   ىل املعااادا  الوقاااائياااة )ويتقااااضااااااااااااااى هؤالء العماااال أجورً  .19-أوفياااد
ل ربى وجنوب (، وتعما غالبيتهحل  وجا ترتيبا  غري رلية يف  ع  األقاليحل مثا أفريقيا جنوب الباااحراء ا2020

وتعتمد الزراعة يف  لدا   ب(.2020وجنوب شااار  آسااايا، ويف  ع   لدا  أمري ا الاتينية )منظمة العما الدولية، 
 قدرًا أقّا من ا قو عديدة على العمال املهاجرين الذين يعما ال ثريو  منهحل  وجا ترتيبا  عما مؤقتة متنحهحل 

ا ما يعاين العمال املهاجرو  من الفقر ولذلك، غالبً  أ(.2020اعة،  وتعّرضاااااااااااااهحل لاساااااااااااااتغال )منظمة األغذية والزر 
ولقد شااهد  وانعدا  األمن الغذائي ويواجهو  اااعو ة يف ا بااول على الرعاية البااحية وتدا ري ا ماية االجتماعية.

 Klassenمقارنة  غريهحل من السااااااااااااا ا  ) 19-العمال املهاجرو  يف النظحل الغذائية معدال   ااااااااااااااا ة أعلى   وفيد
، Guadagno(، أل حل أأثر عرضااااااااااااااة للفريوس نتيجاًة لظروف العماا والنقاا والعيج امل تظاة )Murphy ،2020و

    2020 ع  البلاادا ، اقرتنااس تاادا ري اإلقفااال التااا   تعليق مؤقااس  قو  العمااال )الربملااا  األورو ،   ويف (.2020
 ، على اإلنرتنس(.2020، تخا يةاملؤسسة الدولية للنظحل االن

 ضااااااااافية  ال جائحة   ولقد أ   األزمة  ىل تفاقحل أوجه عد  املساااااااااواة    اجلنساااااااا  ذلك أ  املرأة تتحّما أعباءً 
 تأ يتها املزيد من العما امليداين يف جمال الباااااااااااحة والنظحل الغذائية، وعما الرعاية غري املأجور، والعما   19-أوفيد

ا لزاي ة وتتعّرض املرأة أيضااااااً  (.Power ،2020   2020وآ رو ،    McLaren  اإلقفال التا  )اجملتمعي  ال فرتا
العنف املنزيل  سبا االن ماش االقتبا ي وا جر املنزيل عند تطبيق تدا ري اإلقفال التا  )منظمة األغذية والزراعة،  

 ورها البارز يف النظحل على لى املرأة و وتؤثر أوجه عد  املساااااواة هذه ع أ(.2020ب  منظمة البااااحة العاملية،  2020
الغذائية،  ا يف ذلك  وااااااااافها جهة فاعلة رئيسااااااااية يف ضااااااااما  األمن الغذائي والتغذية لألساااااااارة، ومنتجة لألغذية،  

وتشاااااااااري منظمة األغذية والزراعة  ىل أ  األنشاااااااااطة الزراعية  ومديرة للمزارع، ومتاجرة يف األغذية، وعاملة لقاء أجر.
 ب(.2020ا املرأة الريفية أتثر  أأثر من تلك اليت يضااااااااطلع هبا الرجا )منظمة األغذية والزراعة،  اليت تضااااااااطلع هب

لمرضااااااى واألطفال واملساااااان ، ت و  أأثر عرضااااااة خلطر لويتسااااااحل هذا البعد اجلنساااااااين ابأل ية أل  املرأة يف رعايتها  
مع ماااا يرتتاااا عن ذلاااك من آ ر تراأمياااة على  نتااااج األغاااذياااة وجتهيزهاااا والتجاااارة فيهااا    19-اإلاااااااااااااااااا اااة   وفياااد

(Moseley ،2020.) 
فاقمس أوجه عد  املساااواة األ رى. ومع   19-أما أ  أوجه عد  املساااواة جلهة الواااول  ىل اللقاحا  ضااد أوفيد

 ةااااااااااااابح من الواضااااااااااااح أ  عدة  لدا  غنيّ ، أ2021و داية عا   2020توفّر اللقاحا  من املبااااااااااااّنع  يف  اية عا  
يف ح  أ  أغلبية البلدا  الفقرية   ،واااااااناعية أعطس األولوية لواااااااوهلا  ىل اللقاحا  عرب شااااااراء أميا  أبرية منها
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، أانس هناع تباينا  ضاااااااخمة 2021وحىت يوليو/متوز   ىل ح  توافر مزيد من اإلمدا ا .   راالنتظااىل اضاااااااطر   
يف املاائاة من   50ملسااااااااااااااتوى العااملي، حياا أ   ع  البلادا  متّ ناس من تلقيح أأثر من  يف معادال  التلقيح على ا

 ا يف ذلك معظحل البلدا  يف أفريقيا جنوب البااااحراء ال ربى، أا  هناع  -ساااا ا ا ابل اما  ينما يف  لدا  أ رى 
، مثا اهلند، اليت شاااااااهد  يف املائة من السااااااا ا  قد تلّقوا اللقاحا  ابل اما. ويف  ع  البلدا  ال برية  1أقا من 
ديدة واملتزايدة  تحّور  لتا  ىل جل فعا اإلاااااااب  او ، 2021ا يف اإلاااااااب  يف األشااااهر األوىل من عا   ا أبريً ارتفاعً 

(. وفيما تظهر Financial Times  ،2021اللقاح )جملة  ايف املائة من ساااااااا ا ا قد تلقو  6حّد  عيد، أا  أقا من 
وتنتشاار على البااعيد العاملي، تبقى البلدا  اليت تشااهد مسااتواي  أ ي   19-جديدة أ رى جلائحة أوفيد متحّورا 

من التلقيح أأثر عرضاااااااااااااااااًة لألمراض والنعااادا  األمن الغاااذائي على السااااااااااااااواء نتيجاااة  عاااا ة فرض تااادا ري اإلقفاااال  
 وزاي ا  يف أسعار األغذية. غذائيةمدا ا  الاإلاالقتبا ي،  ا أفضى  ىل فقدا  الوظائف، وا تاال  يف 

اليت تّتسااحل  فقر   البلدا  وأّما البلدا  اليت أانس تواجه أاااًا أزما   نسااانية  فعا النزاعا  والسااياقا  اهلشااة )مثا
حا ، وتدهور  ي ولوجي أبري، و رجا  عالية من أوجه عد  املساااواة االجتماعية، وأنظمة سااياسااية غري  ميوقراطية 

وساااااااياساااااااية(، فقد أتثر   باااااااورة  اااااااااة نوجه عد  املسااااااااواة املتنامية النامجة عن جائحة   واضاااااااطرااب  اجتماعية
(. ويف  ع  ا اال ، أّ ى تفاقحل أوجه عد  2020)منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتبااااااااااااااا ي،    19-أوفيد

ا على األمن الغذائي  ساااااالبً املساااااااواة  ىل تنامي االضااااااطرااب  االجتماعية والعنف السااااااياسااااااي، األمر الذي أثّر  دوره 
 (.2021)منظمة األغذية والزراعة و رغمج األغذية العاملي، 

 اال تاال  يف  رامج ا ماية االجتماعية
 لقااد أ   اجلااائحااة  ىل تعطيااا  رامج ا مااايااة االجتماااعيااة، األمر الااذي أثر  اادوره على األمن الغااذائي والتغااذيااة.

ما أ ى  ىل  سااااااااااااارة  رامج الوجبا  املدرسااااااااااااية يف أ واهبا  س معظحل املدارس   دأ  فرتة اإلقفال التا ، أغلق وعندما
مليو  طفاا قد فقادوا  370ويقاّدر  رغمج األغذية العااملي أ    البلادا  املرتفعاة واملنخفضااااااااااااااة الد ا على السااااااااااااااواء.

املدارس يف أعقاب تفشاااااي اجلائحة ) رغمج األغذية العاملي،     وجبة مدرساااااية  سااااابا  غا  م انية ا باااااول على
ويف  ع  البلدا ، تقو  ا  ومة و رغمج األغذية العاملي  تطوير سابا  ديلة لتقدمي املسااعدة الغذائية  ىل  أ(.2020

ية العاملي،  األطفال يف ساااان الدراسااااة تشااااما ا باااات الغذائية املنزلية والقسااااائحل والتحويا  النقدية ) رغمج األغذ
) رغمج  ح  أناه مي ن للرتتيباا  الباديلاة لتقادمي الوجباا  الغاذائياة املادرسااااااااااااااياة )يف ال اامريو  مثًا  ويف ب(.2020

 ،ج( أ  تساااااااااااااااد الفجوة يف  ع  ا ااال ، ال تتوافر مثاا هاذه اخلياارا  يف حااال  أ رى 2020األغاذياة العااملي،  
  Moseleyلفقرية اليت تعاين من ااااااااااعواب  إلطعا  أفرا ها )يضااااااااايف على العاء املايل الذي تتحمله األسااااااااار ا ما
 (.Battersby ،2020و

وأ ى االن ماش االقتباااااااااا ي العاملي الذي ئحل عن اجلائحة والتدا ري املتخذة الحتواء هذه األ رية،  ىل  ضاااااااااعاف 
ذية والزراعة و رغمج ا ابألزمة )منظماة األغا قدرة ا  وما  على توفري ا مااية االجتمااعياة لألشااااااااااااااخااغ األأثر أتثرً 

، اقرتحس ح وما  جمموعة العشاااااارين جتميد مدفوعا   دمة 2020 ويف أ ريا/نيسااااااا  (.2020األغذية العاملي،  
ا، وهي مبا رة حظيس  تأييد ح وما  جمموعة الساابع، من أجا توفري األموال البلدا  األشااد فقرً  من 73الدين يف  

ا ا، ما أثر على قدرة البلدا  األشااااااد فقرً ا اااااااعبً أمرً   أا   تنفيذ هذه املبا رة ابل اماول ن ّ  ملعاجلة تداعيا  اجلائحة.
ا للجنة االقتبااااا ية ألفريقيا التا عة لألمحل املتحدة، وفقً و  على توفري ا ماية االجتماعية لساااا ا ا  ال هذه األزمة.

 (.Sallent  ،2020شااااااااب ا  األما  )مليار  والر لتمويا اسااااااااتجا تها يف جمال البااااااااحة و  100 حتتاج أفريقيا  ىل
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سااااااااتحتاج  ىل القيا   ذلك لتمويا اسااااااااتجا تها، ول ن معدال  أ ا  وساااااااايتعّ  على معظحل البلدا  اقرتاض املال أو 
 (.مثلهالدين  ىل الناتج احمللي اإلمجايل املرتفعة ابلفعا حتد لألسف من املبالغ اليت مي ن أ  تقرتضها  لدا  عديدة )

 ة املتغرّية البيئا  الغذائي
 .(2020)جلناة األمحل املتحادة الادائماة املعنياة ابلتغاذياة،   ا  فعاا اجلاائحاةا عميقاً لقاد شااااااااااااااهاد  البيئاا  الغاذائياة تغريًّ 

وأ   تدا ري اإلقفال التا  واال تاال  يف سااااساااا اإلمدا ا  املبيّنة أعاه  ىل تبدل السااايا  وابلتايل الطريقة اليت 
ونتيجة إلغا    األشاخاغ مع النظا  الغذائي للحباول على األغذية و عدا ها واساتهاأها.ينخرال ويتفاعا فيها  

أانوا يعتمدو  على تناول وجبا  من األغذية املعّدة  ارج  املطاعحل ومتاجر  يع األغذية، وجد األشااااااااخاغ الذين
ملرونة يف ساسا اإلمدا ا ، ول ن  سبا أوجه عد  ا  عدا  األغذية يف املنزل.ىل   املنزل، أنفسهحل مضطرين فجأة  

ا للخدما  الغذائية، من أجا ا  بايباً مل ي ن من الساها  عا ة تعبئة األغذية اليت أا  يتحل  نتاجها وتعبئتها ساا قً 
 البيع ابلتجزئة واالستخدا  املنزيل.

يت اعتربهتا ، جلأ   لدا  عديدة  ىل  غا  أسااااااااااااوا  املوا  الغذائية غري النظامية ال19-ومع تفشااااااااااااي جائحة أوفيد
لباحل "الطا ع النظامي" يف السياسا  اخلااة  ينتشر فيها املرض، ما يع   حتيّازًاا  وما  مساحا  عتما أ  

  ن ية ابلغة  واااااااااافها مبااااااااادرًا وتتمتع األساااااااااوا  غري النظامية (.Battersby ،2020ابلباااااااااحة العامة واألغذية )
ويف جنوب أفريقيا، ُلح للمنافذ الرلية  (.Crush  ،2019و  Youngلألغذية وساااااااااااااابا العيج يف البلدا  النامية )

لبيع األغذية ابلتجزئة اليت تقد  األغذية اجملّهزة واملعلّبة ابلبقاء مفتوحة يف ح  مت  غا  األسوا  غري النظامية لبيع 
الطلق هي يف ا قيقة  ءأ  األساااوا  يف اهلوا  معاألغذية يف اهلواء الطلق اليت تقد  عا ًة الفاأهة واخلضاااار الطازجة )

وأضااااااااااااااّر   ((.Battersby  ،2020و  Moseleyمن حيااا انتقااال العاادوى من شااااااااااااااخت  ىل آ ر )  أأثر أماااغً 
اخلطوة  باااااورة  اااااااة ابلفقراء الذين يعتمدو   درجة أأرب على هذه األساااااوا  للحباااااول على األغذية ألنه   هذه

ونتيجة للضغض الذي مارسته األوساال األأا ميية ومنظما   أاغر.مي نهحل شراء املنتجا  واملوا  الغذائية   ميا   
 ح يف  اية األمر هلذه األسوا  ن  تفتح أ واهبا من جديد.اجملتمع املدين، لُ 

وتشاااااااااري  راساااااااااة حديثة  ىل أنه من املرجح أ  تبتعد األسااااااااار الفقرية  ولقد  رز  اساااااااااتجااب  متباينة هلذه التغرّيا .
ة واخلضااااااااار الطازجة ذا  احملتوى العايل من املغذاي  الدقيقة لباااااااااحل املوا  الغذائية الغنية اإلنفا  على الفاأه عن

وأظهر   راساااااا  أ رى  (.Vos ،2020و  Martinو  Laborde قدر أقا ابملغذاي  أنتيجة مباشااااارة للجائحة )
مر الذي زا  من ، األ(Vaccaro  ،2020و Bracaleا حدوث حتول  و اساااااتهاع مزيد من األغذية اجملهزة )أيضاااااً 

  فاقحل  أفريقيا، جنوب ويف.  (Barrientos ،2020و  Butler) نهعا ا  والوفيا     19-خماطر اإلاااااااا ة  رض أوفيد
لألغذية اجملّهزة ابعتبارها    الفقرية زا   من اساااتهاأها املعيشاااية  األسااار أ   سااايما املشااا لة هذه الطاقة  أساااعار ارتفاع

ويف الوقس نفسااااااه، جتد  االهتما  يف أمري ا الشاااااامالية    (Battersby  ،2021) طريقة ال  ار ت اليف وقو  الطهو
ابالشارتاع يف الزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي يف ظا تزايد خماوف الناس  شاأ  ساامة التساو  يف املتاجر ال ربى 

 ( واللحو  واملنتجا  السااااام ية.Worstell ،2020لى الفاأهة واخلضاااااار الطازجة )ع باااااول مباشااااارةورغبتهحل اب 
ا اب دائق وزا  االهتما  أيضاً  ول ن مل ي ن ابساتطاعة مزارع الزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي أ  تل  هذا الطلا.

 ا باول املساتقر على أغذية مغذية  اخلاااة لضاما منتجاهتحل الغذائية  املنزلية واجملتمعية حيا ساعى الناس  ىل زراعة  
(Lal ،2020.) .وترتا عن هذه التغرّيا  يف البيئا  الغذائية آ ر متفاوتة على تنوّع األغذية والتغذية 
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 أسعار األغذية   تضّخحل
واخنفضااس أسااعار الساالع الغذائية    ،2020عا  يف  داية   عاملية  ىل مسااتواي  شاابه قياساايةوااالس خمزوغ  ا بوب ال

االجتاها  العامة   ول نّ  .2020   مارس/آذار ومايو/أاير   العاملية عموًما يف األشاااااااااهر األوىل من تفشاااااااااي اجلائحة
ففي البداية، هبطس  أعقاب اإلقفال التا .تفاواًت أبريًا يف أسااااااعار الساااااالع الغذائية يف  ففي ملؤشاااااار أسااااااعار األغذية 

ومع   شا ا حا ، يف ح   قيس أساعار ا بوب مساتقرة. أساعار اللحو  ومنتجا  األلبا  والسا ر والزيو  النباتية
حيا ارتفعس أسااااعار اللحو  مثًا يف ظا تسااااجيا    شاااا ا أبري  تفاقحل انتشااااار اجلائحة، تغرّي  اجتاها  األسااااعار

ا ة ابملرض يف ااااااافوف العامل  يف تعبئة اللحو  يف  ع  البلدا  و غا  مبااااااانع جتهيز معدال  عالية من اإلااااااا 
وآ رو ،    Waltenburgاللحو  مؤقتًاا للحاد من انتشااااااااااااااار املرض يف اجملتمعاا  احمللياة اليت يعيج فيهاا العماال )

، أظهر 2021عا  ويف منتبااااااااااف   (.2020  االحتا  األورو  لنقااب  عمال األغذية والزراعة والسااااااااااياحة،  2020
يف املائة  ّا أا  عليه يف الفرتة  30مؤشااار أساااعار املوا  الغذائية يف منظمة األغذية والزراعة زاي ًة أبرية )أعلى  نسااابة  

  أ(.2021)منظمة األغذية والزراعة،    2011(، ووااااااااااا  ىل أعلى مساااااااااتوى له منذ سااااااااابتمرب/أيلول 2020ذاهتا عا  
أناه من املتفق علياه على نطاا  واسااااااااااااااع أ ا    مع ىل جمموعاة مرّأباة من العواماا، هاذه الزاي ا  يف األسااااااااااااااعاار  وتُعزى 

ا من جراء تراجع مدا يا تفاقمس  ساابا اال تاال  يف ساااسااا اإلمدا ا  النامجة عن اجلائحة، واز ا   سااوءً 
 العديد من األشخاغ  سبا فقدا  فرغ العما  فعا االن ماش العاملي.

 دينامي يا  اجلائحة، حيا شاااهد   ع  البلدا  زاي ا   على املساااتوى احمللياألساااعار    التغيريا  يفوقد أتثر  
 (.2020،  وآ رو   Espitiaحملياة يف أسااااااااااااااعاار األغاذياة،  اا يف ذلاك البلادا  اليت تعتماد على الوار ا  الغاذائياة )

قريًبا يف أسااااااااااااعار األغذية حىت أوا ر يف املائة ت  50وعلى ساااااااااااابيا املثال، شااااااااااااهد  فنزويا وغياغ ارتفاًعا  نساااااااااااابة  
)منظمة األغذية   يف ذلك الوقس  يف املائة فقض   2.6، يف ح  زا   أسعار األغذية يف أينيا  نسبة  2020 يوليو/متوز
ا ما يف  ع  األماأن،  منا لي  يف مجيع ، تراجعس األساااااااااااعار نوعً 2021ويف منتباااااااااااف عا    ج(.2020والزراعة،  

يف املائة  ّا أانس عليه قبا اجلائحة،    30ل، أانس أساااعار األغذية يف فنزويا أعلى  وايل البلدا . على سااابيا املثا
يف ح  أ  أساااعار األغذية يف أينيا عا    ىل مساااتوايهتا ما قبا اجلائحة. ويف غوايغ، أانس أساااعار األغذية أعلى 

)خمترب  يااغ  منظماة األغاذياة    2020 اّا أااناس علياه يف  اداياة عاا    2021يف املاائاة يف منتبااااااااااااااف عاا     72 نسااااااااااااااباة  
و   هذا األثر غري املتساااااااوي على أسااااااعار األغذية هو قرة عواما معّقدة عديدة تشااااااما القيو   (.2021والزراعة،  

والقمح، على   األرزّ  على التباااادير اليت فرضااااتها يف األساااااس عّدة  لدا  مبااااّدرة على  ع  حماااااايا ا بوب مثا
وساااااااااااااااااهحل اخنفاااض قيمااة العملااة يف البلاادا  املتااأثرة  (.2020،  وآ رو   Labordeالنحو املشااااااااااااااااار  ليااه أعاه )

ابالن مااش العااملي يف ارتفااع أسااااااااااااااعاار األغاذياة حمليًاا يف البلادا  اليت تعتماد على األغاذياة املسااااااااااااااتور ة )مؤمتر األمحل 
االضااااااااااااااطرااب    تفاااقحل   ىلأسااااااااااااااعااار األغاذياة    أ ى ارتفاااع،  ويف  ع  ا ااال   أ(.2020املتحاادة للتجااارة والتنميااة،  

منااذ مظاااهرا  لااه مثيااا  وهو أمر مل ُيشااااااااااااااهااد    (،New Frame  ،2021   Sihlobo  ،2021يااة )االجتماااع
 .2008-2007يف الفرتة األغذية 

ا عن اال تاال  يف ساااااسااااا اإلمدا ا  اليت أثر  على ألفة الشااااحن  وئمس الزاي ا  يف أسااااعار األغذية أيضااااً
مباشااااااااارة على األمن   حمللية يف األساااااااااعار تداعيا ويرتتا عن هذه الزاي ا  ا ج(.2020)منظمة األغذية والزراعة،  

الغذائي والتغذية من  ال جعا األغذية أغلى قًنا وا باول عليها أااعا، ال سايما ابلنسابة  ىل األشاخاغ ذوي 
 الد ا احملدو .
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 احتمال حدوث تغرّيا  يف اإلنتاج
ومل ي ن هناع  2020ا بوب مساااااتواي  شااااابه قياساااااية يف  داية عا   العاملية من خزوغ  املأما ذأر أعاه،  لغس 

 سااااااااابا الدرجة العالية من قد تتغرّي  الدينامي يا  املشاااااااااار  ليها أعاه   ول نّ  ا.اإلمدا ا  الغذائية عمومً  نقت يف
للحاجة ا  تبعً وقد يؤثر ذلك على مسااااتواي  اإلنتاج يف املسااااتقبا  عد  اليق   زاء الفريوس وتطوره وأتثريه اجملتمعي.

 تدا ري اإلقفال التا ، وعد  اليق  املتعّلق  توقيتها ونطاقها. ىل استمرار 
احملااااااااااااااايا ال ثيفة االساااااااااااااتخدا  لليد العاملة واليت غالًبا ما يزرعها العمال املهاجرو  يف   وقد أتثّر  على  و أأرب

، ر الطازجة، ابال تاال  املشااار  ليها أعاه ع  البلدا ، وال ساايما املنتجا  البسااتانية من قبيا الفاأهة واخلضااا
ولقاد   ا للظروف احمللياة يف ماا خيّت انتشااااااااااااااار الفريوس ونطاا  تادا ري اإلقفاال التاا .تبعاً   أ  اآل ر مل ت ن مت اافئاة مع

ة زا   نتاج احملااايا البساتانية وجتهيزها وتباديرها  شا ا ملحوظ يف العديد من البلدا  النامية  ال العقو  األ ري 
(Van den Broeck وMaertens  ،2016  ،) بدما  يف اإلنتاج  سبا نقت يف ال   ع   هذه البلدا   وشهد

يف  ع  و   األغذية. على  ال ثريين  على  م انية حباااولو دوره  يؤثر على املدا يا    االيد العاملة ومشااااأا النقا، 
البلدا  النامية مثا السااااااااااانغال، تبّ  البحوث أ   نتاج الفاأهة واخلضاااااااااااار املوّجه  ىل التبااااااااااادير أتثر  درجة  أقّا يف 

أ  يقّلت املزارعو  الذين  احملتمااألشااااااهر األوىل من اجلائحة من اإلنتاج املوّجه  ىل األسااااااوا  احمللية، فيما أا  من 
ألراضااااااااي اخلاضااااااااعة للزراعة يف وجه القيو  املفروضااااااااة على األسااااااااوا  احمللية ينتجو  لباااااااااحل منافذ حملية مساااااااااحة ا

(Hoyweghen  2021 ،وآ رو.)  ال ساااااااايما يف البلدا  19-أوفيد شاااااااا ا أقّا  ائحة     نتاج ا بوب وقد أتثر ،
، Qiaoو  Schmidhuberالبااااااااااناعية اليت يشاااااااااا ا فيها اسااااااااااتخدا  املعدا  ذا  رأس املال ال بري أمرًا شااااااااااائًعا )

أذلك ، ومن املتوقع أ  تبقى  2020و قيس املسااااااتواي  العاملية إلنتاج حماااااااايا ا بوب مرتفعة طيلة عا     (.2020
ا  ب(.  2021)منظماة األغاذياة والزراعاة،   2021عاا   يف وتُعزى يف  أااناس اآل ر غري مت اافئاة،ويف هاذه ا االاة أيضااااااااااااااً

بطاة  تغرّي املنااخ واليت تؤثر على منااطق عاديادة يف أمري اا وظروف اجلفااف املرت  املرتفعاة  ا رارة   رجاا   جزء  منهاا  ىل
قبيا البذور واأللدة  تدا ري اإلقفال  ولقد أتثر  سااااااساااااا  مدا ا  املد ا  الزراعية من.  2021الشااااامالية عا   

ا ما أ ى  ىل ندرهتا وارتفاع أسااااااااعارها أما لوحغ ابلفعا يف الباااااااا  وغرب أفريقيا )   وآ رو ، Arounaالتا  أيضااااااااً
2020  Pu وZhong ،2020.) 

 ا نعكاسات على األبعاد الستة لألمن الغذائي -ب
لفريق اخلرباء   ةالعاملي يةساااااااااّلض السااااااااار وت تؤثر الدينامي يا  املبيّنة أعاه على األمن الغذائي والتغذية  طر  معّقدة.

أبعدين رئيساي     واالساتدامة اافة الفاعا ضاافة    حيا تقرتحالرفيع املساتوى الضاوء على ساتة أ عا  لألمن الغذائي، 
 توافر األغذية و م انية ا بااول عليها واسااتقرار  مدا اهتا واسااتخدامها ىل جانا الرأائز التقليدية األر ع املتمثلة يف  

أو  لألمن الغذائي على أا  عد من هذه األ عا   19-وتؤثر جائحة أوفيد ب(.2020، وى )فريق اخلرباء الرفيع املست
يف تفساااااااااري تداعيا  األزمة على األمن الغذائي والتغذية،  ا يف ذلك اقرتاح   تهاأ ا أتثر   ه، األمر الذي يبّ  أ ي

 .2ه و ظهارها يف الش ا وتتحل مناقشة هذه الروا ض إبجياز أ غ واالستدامة عليها. افة الفاعا ضافة 
ا بوب يف  داية اجلائحة وال تزال مرتفعة نساااااااااابًيا، خيفي هذا العاملية من  خزوغ  امليف ح  أانس   توافر األغذية:

ومييا  نتاج ا بوب يف البلدا  املرتفعة الد ا  ىل  تباينا  حملية وقد يتغرّي مع مرور الوقس.وجو  الوضاااااااااااااع العاملي  
أثريًا على اآلال  أما أنه عتاج  ىل القليا من اليد العاملة ما جيعله أقا عرضاااااااااااااة لتفشاااااااااااااي األمراض    االعتما   
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ويف املقا ا، يساااتوجا  نتاج ا بوب يف املزارع األااااغر يف البلدا  املنخفضاااة الد ا ال ثري من  العامل  يف املزارع.
ساااااا  مدا ا  املنتجا  البساااااتانية واأللبا  واللحو  املعلّبة    سااااااو  اليد العاملة، وغالبية العامل  فيه من النسااااااء.

يف البلدا  األعلى   ًا  ساااااااااابا طبيعتها األأثر أثافة يف اسااااااااااتخدا  اليد العاملة،    19-أأثر عرضااااااااااة آل ر أوفيد
هيز أأرب  وقا لية  اااا ة العامل  يف جمال األغذية ابملرض، والرتّأز املؤسااسااايت الذي يؤ ي  ىل وجو  مزارع ومرافق جت

ومي ن أ  تؤثر اال تاال  يف سااااساااا  مدا ا  املد ا  الزراعية  تتفشاااى فيها األمراض  وترية أسااارع. مي ن أ 
 أيًضا على  نتاج األغذية يف املستقبا.

عد آ ر أتثر  أأثر من أي  ُ قد مي ن القول     م انية ا باااااول على األغذية  إمكانية ا صووووو  على األغذية:
عن االن ماش االقتباااااااا ي العاملي الذي ساااااااببته تدا ري اإلقفال  سوترتب .19-أوفيدمن الغذائي نزمة  أ عا  األ من

ويف ظا اساااااااااااااتمرار األزمة،  دأ    التا  آ ر سااااااااااااالبية جًدا على قدرة األشاااااااااااااخاغ على ا باااااااااااااول على األغذية.
ا  ىل حدو   م اغهتا أو قد اسااااارتاتيجيا  التأقلحل القبااااارية األجا )مثا املّد را  و يع ا يواغ  واألااااااول( تبااااا 

على توفري شااااااب ا  األما  االجتماعي الواسااااااعة النطا  يف البلدا  النامية  هناع قدرة حمدو ة أ  اسااااااتنفد ، أما
(Gerard   2020،  وآ رو.)     ،ولدى األسااااار الفقرية ميزانيا  حمدو ة وقدر ضااااائيا من املبااااااريف اال تيارية

املدا يا تراجع األما  االجتماعي، تراجع اإلنفا  على األغذية مع ويعين ذلك أنه يف غياب شااااااااااااب ا   وجد .
ولقد أثر  هذه اخلسااااائر على العمال ذوي األجر املنخف ، و ع  املزارع ، والتجار   .19-أوفيد ال جائحة  

، أتثريًا ااألأثر  روزً حيا ت و    ،  باورة  اااةوأثر  الزاي ا  يف أساعار األغذية غري النظامي  والباعة املتجول .
 شاا ا ابلغ على  ع  الساا ا ،    املشاارتعاالعتال  وأثر مباشاارًا على قدرة األساار على شااراء ما ي في من الغذاء.

ابلتايل معدال  الوفيا  واإلاااا ة ابملرض،   وزا  19-ال ساايما اجملموعا  املهمشااة، ما جعلهحل أأثر عرضااة ل وفيد
عماا اجملموعا  املنخفضااااااااااااااة الد ا و  لهاا و م اانياة حبااااااااااااااوهلا على  مع ما يرتتا عن ذلك من تداعياا  على

 (.Battersby ،2020و Moseleyاألغذية )
فالتغذية اجلّيدة ضااارورية لدعحل جهاز   .ملحوظةأتثر اساااتخدا  األغذية والتغذية ابجلائحة  طر   اسووتادا  األغذية:

راجع قدرة األشااااااااخاغ على ا بااااااااول على ول ن ت املناعة عند اإلنسااااااااا  والتقليا من  طر اإلاااااااااا ة ابألمراض.
األزمة أثر سلًبا على قدرهتحل على حتّما ألفة منض غذائي احي )منظمة األغذية والزراعة، وآ رو ،  األغذية  ال 

هذا األثر  بااورة  ااااة يف البلدا  املنخفضااة واملتوسااطة الد ا اليت ينفق فيها الناس عا ًة نساابة ويتجلى   (.2020
 ىل   50األغذية مقارنة  ذويهحل يف البلدا  املرتفعة الد ا،  ذ تنفق األسااار الفقرية عا ًة نسااابة     لهحل على أأرب من

ويساااااااااهحل التحول  و اسااااااااتهاع املزيد من  (.2011املائة من   لها على الغذاء )منظمة األغذية والزراعة،   يف 80
 واخلضار  ال األزمة، على النحو املشار  ليه أعاه، يف سوء التغذية أيًضا.  األغذية اجملّهزة وقدر أقا من الفاأهة

وقد ترتتا عن هذا النوع من التحوال  يف األمناال الغذائية آ ر معززة،  ذ يبااااااااااابح األشاااااااااااخاغ الذين يعانو  من 
 رو ،  وآ  Michaساااوء التغذية ني شااا ا من األشااا ال أأثر عرضاااة لإلااااا ة ابملرض والتعّرض للمضااااعفا  )

2020   Butler  وBarrientos  ،2020   Barron   الواااااااااااااااول  ىل املياااه النظيفااة  ويعترب (.2020  ،وآ رو
واملرافق البااااحية اآلمنة ضااااروراًي للنظافة اجلّيدة و عدا  األغذية املأمونة، و ا أمرا  حيواي  لضااااما  التغذية اجلّيدة، 

لى هذه اخلدما  األساااسااية ما أثر على التغذية وزا  يف ول ن زا   اجلائحة من أوجه عد  املساااواة يف ا بااول ع
 الوقس نفسه من  طر اإلاا ة ابملرض.



 

 
  30من 13البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

تؤثر اال تاال  الشاااااااديدة يف سااااااااساااااااا اإلمدا ا  الغذائية املشاااااااار  ليها أعاه  اسوووووتقرار اإلمدادات الغذائية:
وأ   القيو  على تبااااااادير أغذية  .(Bene ،2020)اساااااااتقرار اإلمدا ا  الغذائية العاملية والوااااااااول  ليها   على

 ىل ارتفاع األساااعار العاملية هلذه احملااااايا مقارنة  غريها من املوا  الغذائية اليت اخنفضاااس    أسااااساااية مثا القمح واألرزّ 
ومع أ  معظحل القيو  على تباااادير األغذية  ج(.2020األغذية والزراعة،  )منظمة  يف  داية اجلائحة أسااااعارها عموًما  

ال هناااع احتمااال أ  تفرض البلاادا  قيوً ا جاادياادة من هااذا النوع  أااانااس مؤقتااة، ال يز   19-ياادذا  الباااااااااااااالااة   وف
(Espitia    ، 2020وآ رو.) يف  ع  السااااياقا   ، األأثر  روزاً  وتؤثر الضااااغوال  و األعلى على أسااااعار األغذية

ذي سااهحل يف هذه االجتاها  عرب احمللية أيضاًا على اساتقرار النظحل الغذائية، وميثا اساتمرار عد  اليق  االقتباا ي ال
ويؤثر عد  اليق   شاأ  تطور  التأثري على قيمة العما   طرًا متواااًا على االساتقرار يف أساوا  األغذية العاملية.

اجلائحة واإلجراءا  التقييدية على قدرة األشااااااااخاغ والشاااااااارأا  على االسااااااااتثمار يف قطاع األغذية الزراعية وعلى 
أ  تضااااااااااّخحل أسااااااااااعار األغذية  ال  مع، ب(2020املتحدة للتجارة والتنمية،  ك )مؤمتر األمحل القيا   ذليف رغبتهحل  
 يدة.قد يستقطا استثمارا  جد 2021عا  

ا يف النظحل الغذائية،  ن فيهحل منتجي األغذية والعامل  يف النظحل  :صوووفة الفاعل مل تتوافر للمشااااارأ  األأثر هتميشااااً
وعلى النحو املبّ  أعاه، أا  املنتجو  والعاملو  يف  مع وقوع األزمة. اااافة الفاعاالغذائية، فرااااة تذأر ملمارساااة  

ة من اإلاااا ة ابملرض، وهحل األشااد أتثرًا ابال تاال  يف اخلطوال األمامية، وشااهدوا معدال  عالي النظحل الغذائية يف
مثًا من  ال  ضاعاف العضاوية   اافة الفاعاوتؤثر  ساارة الوظائف وسابا العيج سالًبا على  سالسالة اإلمدا ا .

وقد  يف النقااب  العمالية وقدرة هذه األ رية على الدفاع عن حقو  العمال الذين  سااااااااااروا ارتباطهحل  عقو  رلية.
وواجه العما اجلماعي والقدرة على التنظيحل عراقيا  فعا تدا ري  وتس التأثريا  ابلنسااااااابة  ىل الشاااااااباب والنسااااااااء.تفا

وأثر   التباعد اجلسااااااادي واإلقفال التا ، وأذلك  فعا التدا ري الطارئة اليت فرضاااااااتها ا  وما  يف  ع  ا اال .
ا  شاا ا ساال  على التم   االقتبااا ي واالجتم اعي للمرأة، األمر الذي عد من قدرهتا على  ارسااة  اجلائحة أيضااً

 (.ب2020افة الفاعا )منظمة األغذية والزراعة، 
ويرتبض توساّع الزراعة   ابألمن الغذائي  طر  معّقدة. املتبااترتبض اجلائحة ارتباطًا وثيًقا  بعد االساتدامة  ا سوتدامة:

 ري مثال  19-اليت تنتقا  ىل اإلنساااا  واليت يشااا ا أوفيد  الباااناعية  زاي ة معدل انتشاااار األمراض ا يوانية املنشاااأ
وتعترب النظحل اإلي ولوجيااة اهلشااااااااااااااااة،   .(Moseley  ،2021و  Carter   2020وآ رو ،    Everardعليهااا )

سااااايما تدهور املوائا الربّية، حمرًأا رئيساااااًيا للتفاعا األوثق    اإلنساااااا  وا يواغ  الربّية األمر الذي يتيح فرااااااة  وال
وما أ   دأ املرض ابالنتشااااااااااار على نطا  واسااااااااااع، أ   تدا ري اإلقفال التا   متزايدة النتقال األمراض يف ما  ينهحل.

املهدر من األغذية  ساااااااابا  غا  املطاعحل وتراجع الطلا  اي ة هائلة يفاملشااااااااار  ليها أعاه يف املراحا األوىل  ىل ز 
ا  ىل زاي ة اسااااااااااااتعمال عبوا   (.2020وآ رو ،    Sharmaعلى أنواع معيّنة من األغذية ) وأ   اجلائحة أيضااااااااااااً

وآ رو ،    Vanapalliتباااااااااااعا  عا ة تدويرها ) األغذية واألأياس الباساااااااااااتي ية املساااااااااااتخدمة ملرة واحدة واليت
ا من  طر ااااااااااااااارف االنتباه والتمويا عن املخاوف املتعّلقة  تغرّي املناخ والبيئة، مثا  (.2020 وتزيد اجلائحة أيضااااااااااااااً

(، األمر الذي قد يؤثر على اسااااااااتدامة النظا  الغذائي  Burgess  ،2020و  Barbierفقدا  التنوع البيولوجي )
ا ابخلساااااااااائر االجتماعية واالقتباااااااااا ية،   وتتأثر ساااااااااامة النظحل الغذائية على املدى الطويا يف األجا الطويا. أيضاااااااااً

 والتحّول يف طر  اإلنتاج، و سارة الوظائف وسبا العيج من جرّاء اجلائحة.



 

 
  30من 14البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

 على األ عا  الستة لألمن الغذائي 19-| أتثري  ينامي يا  النظا  الغذائي ذا  البلة   وفيد 2الش ا  

  
 المؤلفون.  المصدر: 

 وآفاق التعافي الدروس المستفادة حتى تاريخه  -ت
وأزمااة األمن الغااذائي املرتبطااة هبااا، مي ن اسااااااااااااااتنباااال  ع  الاادروس األّوليااة من   19-اسااااااااااااااتمرار جااائحااة أوفيااد  رغحل

 التجارب حىت اترخيه:
ي النظم الغذائية، و  •

 ف 
ً
  ها قد فاقمت كشفت الجائحة عن أوجه هشاشة كانت موجودة أصال

ات اإلقفال التام والديناميكيات المتصللللللل ة اها، كما جشت مناقشلللللللته   ي بعض الحاالت فتر
ف 

ي هذا التقريش. وهذه تشلم  الللالل  امدادات صلارمة، و يا   
  حقوقالو   تدااتر الحمايةف 

ش التنجه لجهلة اإلنتلاو، وقنواتبل الخلاصللللللللللللللللة
ا
، وعلدم توف ي

ي النظلام الغلذا، 
ال ف   التوزيللللع   العملا

ها من أوجه الهشاشة. التجارة،  و  ، من اير   تر ي
ز النظام الغذا، 

ّ
 وتشك

شت عىل نحو مبلار    19-وقلد تفلاقملت أوجله علدم الم لللللللللللللللللاواة بفعل  جلائحلة كوفيلد •
ا
ي أث
التر

بفع  عدم قدرة األكتر   ، عىل ارتفاه م لللللتجيات الججه واللللللوم التغذية منذ بداية الجائحة

 
 
 ومغذية.  كافيةا عىل تحما  تكاليف أ ذية  حشمان

 ك تر  لل الجلائحلة، حيل     لطلالملا  •
ا
كلانلت اتجلاهلات أالللللللللللللللللعلار األ لذيلة  تر متكلافحلة اي حلد

ي ارتفاه أالللللللللللللللعار األ ذية عىل الم للللللللللللللتو   
ة نحو الت للللللللللللللخم ف  جا ت االتجاهات األ تر اللللللللللللللل 

، وشعشت معظم الب دان بآثاره وإن بدرجات متفاوتة.   العالمي

شت ال لللياقات الهشلللة بصلللورة  اصلللة بالجائحة، حي  عانت هذه ا •
ا
 وتأث

 
ا من لب دان بع للل

ة لجهة الججه. 
ا
 أشد التداعيات حد

ذتها الحكومات من حول العالم  •
ا
ي نف

 ت اشامع الحماية االجتماعية التر
ّ
  وقد شللللللللللللللللك

ً
الللللللللللللللللبال

ينبالن للللللللللللبة   حيجية ل حياة  أوجه عدم الم للللللللللللاواة المتفاقمة بفع  جائحة    ، لكنا اي الكثتر



 

 
  30من 15البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

ي حير  أن تواف  زادت 19-كوفيد
ي ب دان مخت فة  الحاجة اي الدعم الم لللللللللتمش ف 

ش الموارد ف 

 .  ك تر
ا
 لتقديم هذا الدعم  تر متكاف   اي حد

ش األ ذية   •
ا
شت عىل توف

ا
وواجهت الللللللالللللل  اإلمدادات الغذائية عشلللللترا أنواعها ا تلالت أث

ش درجلة أقل  من التنجاه من حيل   
ا
ي الب لدان حيل  تتوف

ي والتغلذيلة ف 
المغلذيلة واألمن الغلذا، 

 ع، وقد تأثشت مصادر الواردات الغذائية بصورة  اصة. انتاو األ ذية، وقنوات التوزيلللل



 

 
  30من 16البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

وتشااري مجيع هذه الدروس  ىل ضاارورة افاذ تدا ري سااياساااتية طارئة لبناء قدرة أأرب على الباامو  يف النظحل الغذائية. 
يف   5 ىل توليد أف ار لتحفيز اسااااااااااااااتدامة النظحل الغذائية. و   مسااااااااااااااار العما   2021قمة النظحل الغذائية لعا   ترمي و 

لتعزيز األمن  الذي يرّأز على  ناء القدرة على البااامو  يف وجه مواطن اهلشااااشاااة، والبااادما  والضاااغوطا   -القمة
ائح أمحّرع رئيساي ألوجه اهلشااشاة والبادما  هذه. و يتناول  باورة  اااة الضاغوطا  مثا اجل  -الغذائي والتغذية

درة النظحل الغاذائياة على الباااااااااااااامو  لي  ملعااجلاة جاائحاة  ا حول أيفياة حتفيز قا وتوفّر التواااااااااااااااياا  الوار ة أ غه أف اارً 
هامة ملتا عة السااياسااا  هذه التوااايا   ،  ا اجلوائح واال تاال  املسااتقبلية. وابلتايلفحسااا،  منا أيضااً   19-أوفيد

 قمة النظحل الغذائية يف  طار جلنة األمن الغذائي العاملي. واواًل  ىل انعقا 

 التوايا   2
لتحقيق األمن الغذائي    أربعة حتو ت طارئة   السووووياسوووواتالرفيع املساااااتوى   اخلرباءلفريق  ةيالعامل يةالسااااار   ساقرتح

 شاااا ا جلّي   19-وتبّ  جائحة أوفيد ب(.2020والتغذية وضااااما  ا ق يف الغذاء )فريق اخلرباء الرفيع املسااااتوى، 
 .على  و  طارئ  ملاذا يلز   جراء هذه التحّوال 

ومن الناحية  .  النظم الغذائية بصوووووورة عامة أسووووواسوووووي  تغي األول يف الساااااااياساااااااا  يف  حداث   ويتمثا التحّول
ذلك االنتقال من ترأيز وحيد على زاي ة اإلمدا ا  الغذائية من  ال اإلنتاج املتخبااات والتبااادير  العملية، يعين

ن الفئا  الضاعيفة واملهمشاة، وتعزز  النظحل الغذائية، ومت ّ  تؤ ي  ىل تنويع ىل  حداث تغيريا  أسااساية من شاأ ا أ  
وأما يّتضاح من طبيعة   ىل االساتهاع.  االساتدامة يف مجيع جوانا سااساا اإلمدا ا  الغذائية، من اإلنتاج وااواًل 

 األمن الغذائي والتغذية، ال ت في زاي ة  نتاج األغذية وحدها للتبدي هلذه األزمة. أثر اجلائحة على
أ  توّلد   ، ما يضاااااامن مثًا رسوووووم السوووووياسوووووات الغذائية ب رب تعرتف ابلرواب  بني النظم ويتمّثا التحّول الثاين يف

ولقد  من أ  تعما على حتقيق أهداف متناقضاااااااة. النظحل الغذائية واإلي ولوجية واالقتباااااااا ية أوجه يبزر  جيا   داًل 
دة غمجة عن الروا ض    أوضاااحس اجلائحة أ    راع الروا ض    النظحل ضاااروري ذلك أننا نشاااهد  ينامي يا  معقّ 

النظحل اإلي ولوجية والنظحل الغذائية تسافر عن تزايد معدال  اإلااا ة ابألمراض ا يوانية املنشاأ اليت تعزى  دورها  ىل 
عاوة على ذلك، تؤ ي تدا ري اإلقفال  ويرتبض املرض نفسااه ابلنظحل الغذائية  طر  عديدة. توسااع الزراعة البااناعية.

 اقتبا ية أبرية تؤثر  طريقة مباشرة على األمن الغذائي والتغذية. التا   ىل حتّوال 
اليت تظهر  بااااااورة   تكوين فهم أكرب للتفاعل املعّقد بني خمتلف أشوووووكا  سووووووء التغذيةويتمثا التحول الثالا يف 

يقاة متزامناة  ا اا اجملتمعاا  واليت ال تشااااااااااااااماا اجلوع ونقت التغاذياة فقض،  اا الساااااااااااااامناة والنقت يف املغاذاي  الادق
ذلك أ  األشخاغ الذين يعانو  من سوء التغذية  ،ولقد أوضحس اجلائحة ا اجة  ىل  حداث هذا التحّول ا.أيضً 

 لإلاا ة ابملرض.من سواهحل ني ش ا من األش ال معّرض  أأثر 
 صووووصوووية كل سوووياب  أب ذ  وأ ريًا، جيا أ  تتساااحل الساااياساااا  الغذائية التحّولية ابملرونة للساااماح للُنهج املختلفة  

ويساااااااااااااّلض أتثري اجلائحة املتفاو  على األمن الغذائي والتغذية يف أماأن خمتلفة ولفئا  سااااااااااااا انية   .ا سوووووووووو ا   
وجمموعا  خمتلفة الضااااوء على ساااابا اتسااااا  هذا التحّول الرا ع ابأل ية،  ا يف ذلك التأثري املتفاو  على العامل  

  خمتلفة ويف ما خيت حماااااااايا خمتلفة، واآل ر املتباينة جنسااااااانًيا، والساااااا ا  يف يف النظحل الغذائية واملزارع  يف  لدا
 سيا  األزما .



 

 
  30من 17البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

، أما تدعحل حتّول النظحل الغذائية  يا تبااابح وتدعحل التواااايا  الوار ة أ غه  جراء هذه التحّوال  الواساااعة النطا 
 ةواملتوسااط ةالقبااري  اآلجاليت  رز  يف  ويف ح  تعاجل  ع  هذه التوااايا  املخاوف ال .أأثر قدرة على الباامو 

النامجة  ، ننتقا  شاااا ا عا  من التوااااايا  اليت تعاجل املشاااااأا القباااارية األجا19-يف وجه جائحة أوفيد ةوالطويل
 على البمو  يف األجا الطويا. النظحل الغذائية  ىل تلك الضرورية لبناء قدرة عن اجلائحة

 واملغذية نة واستهدافًا لتحسني ا صو  على األغذية الصحيةتنفيذ برامج محاية اجت اعية أكثر متا 1-
الوقاس املنااساااااااااااااااا لتقليت  رامج شااااااااااااااب اا  األماا  اآل  لي     ا على امليزانياة، ول نتواجاه  ع  ا  وماا  قيو ً 

ن  م انية حبااااااااول األساااااااار على األغذية البااااااااحية واملغذية. ولقد ثبس أ   االجتماعي، ال ساااااااايما تلك اليت حتسااااااااّ
 عاغ  الد ا، وقسائحل شراء األغذية املعطاة لألسر، وأوجه ا ماية من   اء املستأجرين، واملساعدا  الس نية،  

، وةااااااة ح  يؤثر و رامج الوجبا  الغذائية املدرسااااية تشاااا ا وسااااائا  عحل فعالة يف  ع  السااااياقا  االجتماعية
 (.2020وآ رو ،    Gerard)ول على األغذية تراجع الد ا والتضاااااااااّخحل يف أساااااااااعار األغذية على  م انية ا بااااااااا 

ما ي في وجيا أ  تعما قساااائحل شاااراء األغذية يف األساااوا  النظامية وغري النظامية على الساااواء وأ  تسااامح  شاااراء 
النظر يتع  ، 19-ويف ا اال  اليت ت و  فيها املدارس مغلقة لفرتا  طويلة  ساااااااااابا أوفيد  ضااااااااااار.من فاأهة و 

حااال   ويف ب(.2020تقادمي البادائاا عن الوجباا  املادرسااااااااااااااياة ) رغمج األغاذياة العااملي،    طريقاة  اقاة يف أيفياة
 رامج العما يف األشااااااااغال العامة للح وما  ن  تبين البة التحتية ا يوية أو تقو   باااااااايانتها    فيها  أ رى، لحس

  ن   رامج الغذاء مقا ا ول ن ينبغي أ  تقّر الوأاال ون  توفر فرغ العما  ال فرتة االن ماش االقتباااااااااا ي.
وتعد املساااااااااعدا    العما تطرح مشاااااااا لة يف املناطق الريفية  ذا أانس تتعارض مع اجلدول الزمين لألعمال الزراعية.

ولألساف، فشاا اجملتمع  ا.ا أسااسايً الغذائية الطارئة يف املناطق اليت تواجه ا تاال  أبرية يف اإلمدا ا  الغذائية، أمرً 
 (.Khorsandi ،2020)  ال اجلائحةاملساعدا  الضرورية الازمة الدويل يف توفري 

 وتشما اإلجراءا  ذا  األولوية ما يلي:
ي ال للللللياقات الهشللللللة والمتأثشة توفتر الم للللللاعدة الغذائية الطارئة المناالللللللبة •

ي ذلك ف 
، بما ف 

اعلات،  يلات األ لذيلة المح يلة واإلق يميلة حيثملا أمكن ذللك لتقلديم    بلالت   من  لل مشللللللللللللللللتر

 عونة الغذائية. الم

ي المحلافظلة  •
ي من صللللللللللللللللعج لات ف 

ي تعلا، 
تخفيف علءم اللدين اللذت تتحم له الحكوملات التر

ورية.   عىل شبكات األمان االجتماعي الض 

ا  بللأن النفقللات الغللذائيلة   • المحللافظللة عىل شللللللللللللللللبكللات األمللان االجتمللاعي المت نللة مع االعتر

 
ً
بلللللالمقلللللارنلللللة مع النفقلللللات األ ش   مث  ال للللللللللللللللكن والشعلللللايلللللة   لألر تشتفع وتنخفض  عىل 

ه(.   الصحية والتع يم و تر

ش الوصلللللول المنااللللللء اي األ ذية الصللللحية   •
ا
ي توف

تصلللللميم اشامع الم لللللاعدات الغذائية التر

 وليس فقط اي ال عشات الحشارية الكافية. 

 البللللدائلللل   توفتر  •
 
ا، عن اشامع الوجبللللات الغللللذائيللللة عنللللدمللللا تكون ، حيثمللللا يكون ذلللللك ممكنلللل

 المدارس مغ قة. 

ي ذلك الوصلللول اي  دمات الصللحة   •
اتاحة الحصلللول الملئم عىل الشعاية الصلللحية، بما ف 

 تصميم شبكات األمان االجتماعي وتنفيذها.  عند العق ية، 



 

 
  30من 18البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

أوج  محاية أفضول للعاملني   النظم الغذائية وامل ارعني الضوعفاء وامله شوني الذين يتوثرو  بشوكل    أتمني 2-
 غ  متناسب ابألزمة

ول ن  ا لاساااااتجا ة  الة الطوارئ. وضاااااوح أ  العامل  يف النظحل الغذائية مهمو  جدً  19-أوفيد  أشااااافس جائحة
أ حل عمال أساااساايو ، ال يتمتع العاملو  يف النظحل الغذائية يف ال ثري من األحيا   قو  العما أل  التشااريعا   مع

ا  ىل مدى اعتما  النظحل الغذائية على ونظرً  (.Yeshanew ،2018يف هذا اجملال ضاااااااااااعيفة يف العديد من البلدا  )
أنواع خمتلفة من العمال، من عمال املزارع األسااارية الباااغرية  ىل العامل  يف جتهيز األغذية وعمال املزارع املهاجرين، 

وحممية  ا واضاااااحة ال  د من ا رغ على منح مجيع العامل  يف النظحل الغذائية،  ا يف ذلك العمال املهاجرين، حقوقً 
ويشااااما ذلك التمتع  ظروف عما  ا.يف التشااااريعا  على املسااااتوى الوطين  ا يتماشااااى مع املعايري املعرتف هبا  وليً 

تضااامن ساااامة   آمنة و جازة مرضاااية مدفوعة األجر وا باااول على ا ماية االجتماعية وظروف العيج املائمة اليت
توسااااااااااااايع نطا  ا باااااااااااااول على  ويعدّ  ب(.2020بنك الدويل، العمال،  ا يف ذلك العمال املهاجرين، ورفاههحل )ال

ا ماية االجتماعية،  ا يف ذلك التأم  البااااااااااحي والتحويا  للتخفيف من  سااااااااااائر الد ا والتدا ري الرامية  ىل 
ا للحد من ضاااااعف هؤالء )منظمة األغذية ا أسااااااسااااايً  عحل اإلنتاج )مثا توزيع البذور(، ليشاااااما ااااااغار املزارع  أمرً 

ومن شااااااأ  أوجه ا ماية هذه أ  تعزز قدرة النظحل الغذائية على الباااااامو  يف وجه األزما  من   (.2020ة،  والزراع
 .19-قبيا تلك اليت أ رهتا جائحة أوفيد
 وتشما التوايا  احملد ة ما يلي:

يعات الو نية    • ي اللوللللللللل 
ي النظم الغذائية وإدماجها ف 

ا  بحقوق العام ير  ف 
ضلللللللللمان االعتر

 ل معايتر القائمة وإنفاذها. وتعزيز االمتثال 

ي النظم الغذائية عىل الحماية الكام ة من األ طار والمخا ش  •
ضلللللللمان حصلللللللول العام ير  ف 

 من حي  معدات الحماية الشلخصلية، وتدااتر التباعد، والخطوا التوجيهية الواضلحة  

عشللللللللللللأن الصللللللللللللحة وال لللللللللللللمة، واإلجازة المشضللللللللللللية المدفوعة األجش، ومشاف  النوم واأل   

(. واإل   صحاح المناالبة، وأماكن الحجش الصحي

ي ل للللللللمان حمايتهم من المخا ش  •
ي النظام الغذا، 

ايلم عناية  اصللللللللة ل عمال المهاجرين ف 

 الخدمات الصحية والحماية االجتماعية.  الصحية وحصولهم عىل

تط ي  آليللللات لحمللللايللللة المزارعير  وصللللللللللللللللغللللار المنتجير  الزراعيير  من أوجلللله عللللدم اليقير    •

ات تأمين  تح لللللللللللير  الوصلللللللللللول اي األاللللللللللللواق، والتحجيلت، وتوفتر  ث و  لللللللللللائش الد  ، م

نة وإمكانية الحصول عىل مد لت بأالعار معقولة.   معيا

 توف  أوج  محاية أفضل لل لدا  اليت تعت د على الواردات الغذائية 3-
 19-حتدثها جائحة أوفيد   البلدا  اليت تعتمد على الوار ا  الغذائية معرضاااااااة  بااااااافة  اااااااااة لا تاال  اليت 

وقد تتاح لبع  هذه البلدا  الفراااااااة  .، فضااااااًا عن التضااااااخحل يف أسااااااعار األغذيةساااااااسااااااا اإلمدا ا  الدولية يف
ا  ي ولوجية على لتحقيق تواز  أفضا يف حافظا  التزّو  ابألغذية اخلااة هبا، يف ح  قد تواجه  لدا  أ رى قيو ً 

ومن املهحل أال تتأثر التجارة الدولية ابألغذية نزمة ما وأال تسااااتغا  (.Clapp  ،2017ا ) نتاج املزيد من األغذية حمليً 
ابرتفاع أسااااعار األغذية ووضااااعس البلدا  اليت   فقد ارتبطس القيو  على التباااادير مثًا  من جانا البلدا  املبااااّدرة.



 

 
  30من 19البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

األوضااااع يف أا  افا تا  ىل  ونظرً  (.2020وآ رو ،    Labordeاساااتريا  األغذية يف موقف ااااعا ) تعتمد على
ما يتعّلق ابلقدرة على  نتاج األغذية و/أو اسااتريا ها، ال  د من توفري ا ّيز السااياسااايت املناسااا ل ي تعتمد   لد يف

 ىل احتياجاهتا الغذائية وتبين قدرة النظحل الغذائية على على أفضاااااااااا وجه  تساااااااااتجيا   اليت   وما  الساااااااااياساااااااااا ا 
من  نسااابة  ىل  ع  البلدا  فيما قد يتضااامن ابلنسااابة  ىل  لدا  أ رى التقلياالبااامو . وهذا قد يشاااما التجارة ابل

يف ما خيت البلدا  اليت مي نها فعا ذلك ضااااااااااااامن نطا  و  .املخاطر املتبااااااااااااالة ابالعتما  على األغذية املساااااااااااااتور ة
احملااايا اليت ترغا هذه ، يشا ا حتسا  القدرة احمللية على  نتاج األغذية،  ا يف ذلك  نتاج ةحدو ها اإلي ولوجي

ويبين قدرة األساااااوا    ،للحد من املخاطر املتبااااالة ابألساااااعار البلدا  اب د من االعتما  على الوار ا  منها، سااااابيًا 
ا قدرة البلدا  ومن شااأ  حتساا  طاقة التخزين احمللي أ  يزيد أيضااً  الباامو  يف املدي  املتوسااض والطويا. احمللية على

 (.2009 وآ رو ، Viatteية  ال األزما  )ضما  توافر األغذ على
 وتشما التوايا  احملد ة ما يلي:

ي تعتمد عىل  •
عدم تشلللللللللللجيع القيود المفشوضلللللللللللة عىل تصلللللللللللديش األ ذية لحماية الب دان التر

 الواردات الغذائية. 

ي والدعم ل ب دان ال لللللاعية اي تح لللللير  قدرتها المح ية عىل انتاو   •
ا  ال للللليااللللللا،ر توفتر الحتر

ي األج ير  المتوالط والطجي . األ ذية ضمن 
 حدودها اإليكولوجية ف 

 تشجيع الب دان عىل زيادة  اقة تخزين الح و  عىل المد  الطجي .  •
تنجيللللع مصللللللللللللللللادر الواردات الغذائية لخفض المخا ش وعدم اليقير  بفع  اال تلالت  تر  •

ي اللال  اإلمدادات. 
 القاب ة ل توقع ف 

على النظم الغذائية واألمن   19-آلاثر جائحة كوفيدتع ي  ا سوووووووتجاابت على مسوووووووتوى السوووووووياسوووووووات   4-
 الغذائي والتغذية، مبا   ذلك على املستوى الدويل، وتنسيقها

 يشااااااااااااد  التقرير اخلام  عشاااااااااااار لفريق اخلرباء الرفيع املسااااااااااااتوى على أ  الظروف الطارئة واملتدهورة النامجة عن أزمة  
"تتطلا اعتما  تدا ري لتحساا  النظحل الغذائية لي  فقض ل ي تباابح أأثر قدرة على الباامو  يف وجه    19-أوفيد

ا وقدرًة على التجد  وااااااااااحية ومغذية ومنتجة ومز هرة امً ا واحرت ومت ينً   ا ومشواًل ا أأثر  نباااااااااافً األزما ، و منا أيضاااااااااً 
ول ن مل ي ن هناع حىت اآل  تنسااااااااااايق  ويل للساااااااااااياساااااااااااا    ب(.2020للجميع" )فريق اخلرباء الرفيع املساااااااااااتوى، 

وتبّ  اجلائحة  وضاااااوح الرتا ض  على األمن الغذائي والتغذية. 19-واساااااتجا ة  ولية لمل ر املرتتبة عن جائحة أوفيد
   النظحل الغذائية والنظحل الباحية واالقتباا ية والبيئية، وابلتايل حتتاج االساتجااب  على مساتوى الساياساا   القائحل 

اليت تعاجل الطر  املختلفة اليت تؤثر فيها   - ا يف ذلك على املساااااااتوى الدويل- ىل تنسااااااايق    خمتلف نظحل ا وأمة  
نة األمن الغذائي العاملي تشاااااا ا اجلهاز املناسااااااا لتنساااااايق ومن البديهي أ  جل األمن الغذائي والتغذية. األزمة على

اساااااتجا ة عاملية على مساااااتوى الساااااياساااااا  جلائحة     لورةالساااااياساااااا  على املساااااتوى الدويل من أجا قيا ة عملية 
،  ضعس جلنة األمن الغذائي العاملي إلااحا  2009ويف عا    وآ رها على األمن الغذائي والتغذية.  19-أوفيد

لوضاااااااع املعايري والتوجيها   ةمن شاااااااأنه أ  ي و  اجلهة الرئيساااااااي  جعلها جهاز حوأمة  ولية أأثر مشواًل هدفس  ىل  
ولاضااطاع هبذا الدور، تؤ ي جلنة األمن  (.McKeon ،2015الدولية  شااأ  سااياسااا  األمن الغذائي والتغذية )

اخلربا  الوطنية    أعضااااائها ووضااااع اخلطوال الغذائي العاملي وظيفة أساااااسااااية تتمثا يف املسااااا ة يف تيسااااري تبا ل 
ولقد وضااااعس جلنة األمن الغذائي   التوجيهية اليت حتد  أفضااااا املمارسااااا  لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية.



 

 
  30من 20البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

(، ومي نها  2013ا توجيهية لرااااااد القرارا  والتوجيها  الباااااا رة عنها )جلنة األمن الغذائي العاملي،  العاملي  طوطً 
تؤ ي  ور جهة اتبااااال مهمة تتيح املعلوما  عن االسااااتجااب  على مسااااتوى السااااياسااااا  يف ما يتعّلق  ابلتايل أ 

 تأثري اجلائحة على األمن الغذائي والتغذية من أجا تيسااااااري تنساااااايق السااااااياسااااااا     خمتلف جماال  ا وأمة و   
 خمتلف ا  وما .

 وتشما اإلجراءا  احملد ة لدعحل هذه التواية ما يلي:
ي العالمي كجهاز رئيسلللللللللللللي لتن لللللللللللللي  االلللللللللللللتجابة دولية عىل  •

اإلقشار بدور لجنة األمن الغذا، 

ي والتغذية.  19-م تو  الحوكمة آلثار جائحة كوفيد
 عىل األمن الغذا، 

ي توزيللللع ال قلاحلات اير  الب لدان ودا  هلا من أجل  ابطلام   •
معلالجلة أوجله علدم الم لللللللللللللللللاواة ف 

. تق يص م اهمتانلشار المشض عىل نحٍو فعال و  ي
ي انعدام األمن الغذا، 

 ه ف 

تبللة عن جللائحللة  • ي العللالمي لتل ع اآلثللار المتر
انشلللللللللللللللللام فري  مهللام بقيللادة لجنللة األمن الغللذا، 

ي  19-كوفيد
فة  عىل األمن الغذا، 

ا
ي ذلك جمع ال يانات المحددة ال لللللللللللياق والمصلللللللللللن

، بما ف 

 دا   الب دان من أج  تحديد ت ك األكتر 
 
الحماية   ا من ا نها لتعزيز فعالية اشامعضللللللللللللللعف

 . االجتماعية

ي العالمي البادل المع ومات   •
ي لجنة األمن الغذا، 

وضع نظام ابلغ لتقوم الدول األع ام ف 

قلة اتلأثتر جلائحلة كوفيلد
ّ
ات المتع  ي ال لللللللللللللللليلاقلات   19-والختر

ي والتغلذيلة ف 
عىل األمن الغلذا، 

 المح ية والو نية. 

شاعية ل تغذية من أج  حم ة عالمية لتثقيف الجمهور وإعلمه بالمماراللللللللللللات الم ا لق •

الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدو   مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن   الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللايللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

 د. افش وإدارتها عىل م تو  األر واأل 19-بكوفيد

ي عم يللللات صللللللللللللللللنع  •
ي النظم الغللللذائيللللة ومنظمللللات المنتجير  الزراعيير  ف 

اك العللللام ير  ف  ار 

قلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة  
ّ

اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشارات 

.  19-بكوفيد ي والدويي
 عىل الم تجيير  الو ت 

ي ا •
 كانية انشام آلية تمجي  لدعم التوصيات أعله. مالبح  ف 

اإلمدادات األقصوووووووور  ل دعم نظم التوزيع األكثر تنوًعا وقدرة على الصووووووووو ود، مبا   ذلك سوووووووووالسووووووووو  5-
 واألسواب اإلقلي ية 

تشاااااري اال تاال  الواساااااعة النطا  يف سااااااساااااا اإلمدا ا  الغذائية املرتتبة عن اجلائحة  ىل وجو  حاجة  ىل توافر 
وعلى الرغحل من تعّرض أنواع عديدة من ساااااااااااااااسااااااااااااااا اإلمدا ا    نظحل أأثر قدرة على الباااااااااااااامو  لتوزيع األغذية.

، وال سااااايما سااااااساااااا  مدا ا   باااااورة  اااااااة أانس السااااااساااااا الطويلة واملعقدة  لا تاال   سااااابا اجلائحة،
املنتجو   ويعدّ  ا.، األأثر أتثرً اليت يتحل نقلها على مساااااااااافا   طويلة  احملااااااااااايا الزراعية املتخباااااااااباااااااااة والقا لة للتلف

املنتج  يف مجيع أقاليحل العامل قد  أ  واملسااتهل و  يف البلدا  املنخفضااة الد ا األأثر عرضااة هلذه اال تاال  ولو
ويف ظا ان شاااااااف هذه الدينامي يا ، تزايد االهتما   دعحل األسااااااوا  احمللية واإلقليمية لتعزيز  شااااااعروا هبذه اآل ر.

ضاااااااااااااما  تنوّع يف نظحل التوزيع من أجا تقليت االعتما  على أّي نوع من  قدرة النظحل الغذائية على البااااااااااااامو  عرب
وآ رو ،    Kay "األسوا  اإلقليمية" )األسوا  احمللية اليت تسمى أحياغً  هذه أ  املزيد من  اأم  .اإلمدا ا ساسا  



 

 
  30من 21البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

ا   أ يتهاا يف البلادا  األسااااااااااااااوا  املتااحاة لألغاذياة احمللياة يف البلادا  الناامياة ولقاد ز  النوع املهيمن منتُعاّد (، 2016
وتوفّر هذه   عا ة تطوير أسااااااااوا  املزارع  يف ظا ارتفاع الطلا على األغذية احمللية. املتقدمة يف العقو  األ رية مع

األنواع من األسااااااااااااااوا  عاا ًة مناافاذ لألغاذياة املتاأتياة من نظحل  نتااج متنوعاة ت و  قاا رة يف ال ثري من األحياا  على 
وتتسااحل األسااوا    .19-والتغرّيا  يف الطلا أتلك اليت شااهدغها يف أعقاب جائحة أوفيد  االسااتجا ة لا تاال 

ا يف تعزيز فرغ أسااااااا العيج املتاحة ملنتجي األغذية احمللية املتجّذرة يف السااااااياقا  احمللية واإلقليمية ابأل ية أيضااااااً 
عتما  الوطين واجملتمعي على الشااااااااارأا   ا ابلقدرة على ا د من االوجمّهزيها وابئعيها. وتتمتع هذه األساااااااااوا  أيضاااااااااً 

سااااااااااااساااااااااااا اإلمدا ا  العاملية املرّأزة )فريق اخلرباء الرفيع املساااااااااااتوى،  العا رة للحدو  اليت هتيمن على املعاما  يف
ول ن هنااع يف ال ثري من األحياا  نقت يف البة التحتياة الاداعماة لتطوير األسااااااااااااااوا  اإلقليمياة،  اا يف  (.ب2020

ا  ومن شاااأ  اال ت ارا  من قبيا املنباااا  الرقمية للتجارة اإلل رتونية املباااممة  بااايباااً  .خزين مثًا ذلك مرافق الت
ا للمؤسااااسااااا  البااااغرية واملتوسااااطة ا جحل وغري اخلاضااااعة لرقا ة الشاااارأا  ال ربى، أ  تدعحل األسااااوا  املتجّذرة حمليً 

 Reardon) 19-سااااااااااااببتها جائحة أوفيدوالقا رة على االسااااااااااااتجا ة لا تاال  يف ساااااااااااااسااااااااااااا اإلمدا ا  اليت  
ا يف تقويااة البنيااة التحتيااة لألسااااااااااااااوا   ا أبريً ومي ن أ  تؤ ي ا  ومااا  الوطنيااة واحملليااة  ورً  (.Swinnen  ،2020و

 (.2020وآ رو ،  Blay-Palmerاإلقليمية )
 ا للخطوال املذأورة، ما يلي:وتشما اإلجراءا  اخلااة املعتمدة وفقً 

ي تح لللللللللللللير  ال  •
نية التحتية لألاللللللللللللللواق اإلق يمية عىل الم لللللللللللللتجيات اإلق يمية  االالللللللللللللللثمار ف 

 والو نية والمح ية. 

ر المنافذ الشاللللمية    االلللتعشاض متأن  اجشام  •   من دون متر
ا
ي يمكنها أن تف للل

ل  للليااللللات التر

ش نقاا اتصلللللللللللللال اير  صلللللللللللللغار  
ا
ي توف

ل يع األ ذية بالتجزئة عىل األاللللللللللللللواق  تر النظامية التر

ي ذلك األالللللللللللللواق الريفية الدورية  المنتجير  والم للللللللللللته كير  ذوت ال
د   المنخفض، بما ف 

 .  والباعة المتجولير 

ي ذلك الللللللليااللللللللة عشلللللللأن   •
، بما ف  ي امكانية اعتماد لوائح تنظيمية محكمة بقدر أكتر

البح  ف 

ة والمتوالللللللللللطة الحجم من  المناف للللللللللة، لتمكير  المؤاللللللللللل للللللللللات الزراعية الغذائية الصللللللللللغتر

ي اللال  اإلمدادات الو نية واإلق
  يمية والعالمية. المشاركة ف 

ي النظم الغلذائيلة  •
ي مجلال اللللللللللللللللللملة األ لذيلة ف 

عىل  تر الشالللللللللللللللللميلة وضللللللللللللللللع وإنفلاذ تلدااتر ف 

 . ي
 الصعيدين المحىلي والو ت 

أشكا   دعم نظم إنتا  األغذية األكثر قدرة على الص ود اب ستناد إىل ال راعة اإليكولوجية وغ ها من 6-
 اإلنتا  الغذائي املستدامة

ويف ح   .19-قدرة النظحل الغذائية على الباااااااااامو  أ ية حالة لاسااااااااااتجا ة  فعالية جلائحة أوفيدي تسااااااااااي تعزيز  
 عا ة  ضافاء الطا ع احمللي على  نتاج  ، تعدّ 19-تتعّرض سااساا اإلمدا ا  الدولية لضاغوال شاديدة  سابا أوفيد

ا، اساارتاتيجية سااليمة لبناء القوة ة حمليً األغذية أو السااعي  ىل حتقيق تواز  أفضااا    األغذية املسااتور ة وتلك املنتج
البع   ىل اعتما  تقنيا  اإلنتاج الباااااناعي لألغذية  واااااافها السااااابيا األفضاااااا    اولقد  ع والقدرة على البااااامو .

ا  ساااابا ال لفة لتعزيز  نتاج األغذية على املسااااتوى احمللي، ول ن هذا النهج حمدو  ألنه غري متاح ألشااااد الناس فقرً 
ا اب تاال  ها  ويستلز  يف ال ثري من األحيا  شراء املد ا  الزراعية اخلارجية اليت تتأثر هي أيضً اليت ينطوي علي



 

 
  30من 22البفحة 

 

 والتغذية:على الأمن الغذائي  19-آثار جائحة كوفيد
 بلورة استجابات فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية

   Moseley ،2017ساااااااااااسااااااااااا اإلمدا ا   وقد ي و  غري مسااااااااااتدا  من حيا اهلدر واآل ر البيئية املرتتبة عنه )
Gengenbach   ، هي علحل االساااااااتفا ة من التفاعا  اإلي ولوجية مع   والزراعة اإلي ولوجية مثًا  (.2018وآ رو

ا قول الزراعية لتحسااااااااا  غا  احملااااااااااايا والتقليا من ت اليف املد ا  واهلدر )فريق اخلرباء الرفيع املساااااااااتوى، 
أل ا تشا ا  19-وتوفّر الزراعة اإلي ولوجية اساتجا ة قوية ألزمة األمن الغذائي والتغذية النامجة عن أوفيد (.2019

سااارتاتيجية مساااتدامة لتعزيز  نتاج األغذية على املساااتوى احمللي  شااا ا ي و  يف متناول مجيع أنواع املزارع ، ساااواء ا
وتشااااري البحوث  ىل أ  الزراعة اإلي ولوجية تتسااااحل ابلفعالية   (.Nicholls  ،2020و  Altieriأانوا أغنياء أو فقراء )

لى املدى الطويا، ال ساايما عندما ينظر  ىل النظا  من حيا نفسااها مثا األساااليا التقليدية يف  جراء حتسااينا  ع
ومي ن  (.Mazourek ،2018و Brzozowski   2007 وآ رو ، Badgleyمد ا  الطاقة مقارنة  خرجاهتا )

النباات  واسااااااارتاتيجيا  الزراعة املختلطة أ  حتد من الطلا على اليد العاملة أو أ  تزيده  للتشااااااا يا  الذأية من
وهناااع حاااجااة أبرية  ىل  جراء املزيااد من البحوث والتاادريااا لاادعحل االنتقااال  ىل نظحل اإلنتاااج  واسااااااااااااااع.على نطااا   

 ىل املخاطر اليت  اويف السايا  ا ايل، ونظرً  الزراعي اإلي ولوجي القا رة على  ناء قدرة النظحل الغذائية على البامو .
و ارسااة التباعد  ال ماما  وضااعهذه اجلهو   ابلنساابة  ىل التدريا الشااخبااي، تسااتلز   19-تطرحها جائحة أوفيد

اجلسااااادي وقد تدعمها يف  ع  ا اال  ت نولوجيا التواااااااا الرقمي شااااارال أ  ترتّأز هذه األ رية على احتياجا  
ا اادائق املنزلياااة و   الزراعااة املراعياااة للتغاااذيااة،  وقااد ت و  املزارع  الفقراء وأ  ت و  البيااااغ  متااااحااة من  و  قيو .

على  أأثر قدرةً   (2020،  وآ رو  Bounie،  ا يف ذلك ضاااااامن السااااااياقا  اإلنسااااااانية واهلشااااااة ) ضااااااريةوالزراعة ا
البااااامو  يف وجه البااااادما  واال تاال  وقد تضااااامن حباااااول الفقراء يف املناطق ا ضااااارية على األغذية املتنوعة 

وتشاا ا مبااايد األلاع وتر ية األحياء املائية املسااتدامة مبااا ر مهمة للتغذية  (.Lal  ،2020)  واملغذية  قدر أأرب
 (.2020وآ رو ،  Bennett  2020 وآ رو ، Loveوتعترب أساسية ل سا املعيشة والعمالة )

 وتشما التوايا  احملد ة ما يلي:
قة بالزراعة اإليكولوجية •

ّ
ي مزيد من مشللللاريللللع األعمال البحثية المتع 

امع   االاللللللثمار ف  والتر

 . الزراعية المشاعية ل تغذية

ي مجموعة من الب دان.  نهعدعم تطجيش  •
ي ك يات الزراعة ف 

 ل زراعة اإليكولوجية ف 

هع الزراعللة التق يللديللة أو    كون •
 
 للال يللة مشللللللللللللللللللاريللللع الم للللللللللللللللللاعللدة اإلنمللائيللة الزراعيللة تللدعم ن

ها من  الصلللللللللللللللناعية، العم  عىل ع الزراعة اإليكولوجية و تر ي تشلللللللللللللللجا
دعم المشلللللللللللللللاريللللع التر

 أشكال الزراعة الم تدامة. 

هلللة اي التغلللذيلللة  ات الفشديلللة والمجتمعيلللةادراو اللللدعم للالللللللللللللللللتجلللابللل • مثللل  الحلللدائ     الموجا

لية والمجتمعية.   المت  

 عن اإلنتاو   •
ً
ضللللللللللمان ادماو مصللللللللللايد األالللللللللللماك وتر ية األحيام المائية الم للللللللللتدامة ف لللللللللل 

ي االالللللللللللتجابة لكوفيد
ي والغابات ف 

ي   19-الحيوا، 
عىل م للللللللللتو  ال للللللللللياالللللللللللات من أج  جت 

   العيش. فوائدها الكام ة من حي  التغذية والب
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