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األمن الغذائي والتغذية:
بناء التوجه العالمي نحو عام 2030 

صدر مؤخرË تقريرعن ا�من الغذائي و التغذية من قبل فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني با�من الغذائي والتغذية التابع

للجنة ا�من الغذائي العالمي، روما. و شمل التقرير تحديد ستة أبعاد ل®من الغذائي في تعريفه الحالي:

األبعاد الستة
االستفادةالتوفرالوصولاالستدامةاالستقرارالتمكين

لجميع الناس
وتناسب أذواقهم

الغذائية

في كافة
األوقات

اإلمكانات المادية
واالجتماعية
واالقتصƠادية

للحصƠول على
أغذية كافية

سليمة ومغذية
تلبي احتياجاتهم

التغذوية

يتحقق األمن الغذائي عندما تتوفر

للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة
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التي التمكين: وا�طعمة  يأكلونه،  ما  حول  الخيارات  التخاذ  مستقل  بشكل  التصرف  على  المجموعات  أو  ا�فراد  قدرة 
ينتجونها، وكيفية إنتاج هذا الطعام ومعالجته وتوزيعه، والمشاركة في السياسات التي تؤثر على النظم 

الغذائية. 

القدرة على ضمان ا�من الغذائي في حالة حدوث صدمات مفاجئة (على سبيل المثال، أزمة اقتصادية أو صحية االستقرار:
أو صراعات أو أزمة مناخية) أو أحداث دورية (مثل انعدام ا�من الغذائي الموسمي). 

ممارسات النظام الغذائي التي تساهم في تجديد النظم الطبيعية واالجتماعية  واالقتصادية على المدى االستدامة:
الغذائية  االحتياجات  على  المساومة  دون  الحالية  ل®جيال  الغذائية  االحتياجات  تلبية  تضمن  والتي  الطويل 

ل®جيال القادمة.

كاِف الوصول: مستوى  وعلى  مناسب  غذائي  نظام  لتوفير  غذاء  من  الكفاية  على  للحصول  المالية  الوسائل  امتالك 
يضمن عدم تهديد الوصول إلى االحتياجات ا�ساسية ا�خرى، وأن الغذاء متاح في متناول الجميع، بما في ذلك 

ا�فراد والجماعات الضعيفة.

المواد التوفر: من  خالية  ا�فراد،  الغذائي  النظام  احتياجات  لتلبية  كافية  الغذائية  المواد  من  ونوعية  كمية  وجود 
الضارة ومقبولة في ثقافة معينة، ويتم توريدها من خالل ا©نتاج المحلي أو الواردات. 

اتباع نظام تغذية صحي ومياه نظيفة وصرف صحي ورعاية صحية للوصول إلى حالة الرفاه الغذائي حيث يتم االستفادة:
تلبية جميع االحتياجات الفسيولوجية. 

تعريف
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آثار كوفيد-19 على األمن الغذائي والتغذية:
ويحسب تحليل فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني با�من الغذائي والتغذية التابع للجنة ا�من الغذائي العالمي،

فقد كان لجائحة كورونا اÐثار التالية على ا�بعاد الستة ل®من الغذائي:

فقدان الوظائف واالنتماء إلى النقابات 
ضعف قوة منظمات المزارعين والمنتجين 

فقدان التمكين االقتصادي واالجتماعي 
عدم القدرة على االجتماع والتنظيم

عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
القيود المؤقتة على حقوق التظاهر والتنظيم 

اضطرابات سالسل التوريد 
عدم اليقين بشأن ا�سواق والوصول إلى المدخالت 

تقلب ا�سعار 
قيود التصدير 

 زيادة الفاقد والمهدر من ا�غذية 
 زيادة التعبئة والتغليف والنفايات البالستيكية 

 تحول االهتمام عن قضايا تغير المناخ والبيئة 
الخسائر االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على سالمة النظام 

الغذائي 

التمكين

االستقرار

االستدامة
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آثار كوفيد-19 على األمن الغذائي والتغذية:
ويحسب تحليل فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني با�من الغذائي والتغذية التابع للجنة ا�من الغذائي العالمي،

فقد كان لجائحة كورونا اÐثار التالية على ا�بعاد الستة ل®من الغذائي:

فقدان الوظائف والدخل
 ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 تعطيل برامج الوجبات المدرسية 
تقليص شبكات ا�مان أو تقليص الوصول إليها 

إغالق أسواق ا�حياء الصغيرة وا�سواق غير الرسمية 
ا©صابة بالمرض بما يؤثر على القدرة على العمل والوصول إلى الغذاء

اضطرابات سلسلة التوريد 
نقص العمالة 

 إغالق المصانع عالية الخطورة 
إغالق المطاعم وأكشاك الطعام 

التحول إلى المحاصيل ا�قل خطورة 

التحول إلى نظام غذائي أرخص / أقل صحة 
التحول نحو استهالك ا�غذية المصنعة وطويلة ا�مد

 19-COVID الربط بين سوء التغذية و

الوصول

التوفر

االستفادة
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