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ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على كيفية أتثري جائحة كوروان على األمن الغذائي األسري واجلهود
املبذولة ذات الصلة ،وذلك ابستخدام منهجية املراجعة السريعة للرباهني (،)Rapid Evidence Review
ومن خالل رصد جمموعة من الدراسات اليت تناولت اجلائحة .وبعد الفحص ،متت االستفادة من  36دراسة
انقشت األمن الغذائي األسري ضمن الوصول االقتصادي واملادي إىل الغذاء أثناء جائحة كوروان ،واليت جاءت
يف حمورين رئيسني" :عوامل احلماية ذات الصلة ابألمن الغذائي األسري أثناء اجلائحة ،وعوامل اخلطورة ذات
الصلة ابألمن الغذائي أثناء جائحة كوروان" ،وتضمنت عوامل اخلطورة طريقة تقدمي املساعدات الغذائية ،وعوامل
خطورة ذات صلة خبصائص األسرة ،وعدم املساواة املوجودة مسب ًقا ،أما عوامل احلماية فقد اشتملت على
االبتكار واملرونة يف تقدمي اخلدمات ،والتعاون وتوحيد اجلهود ،واجلهود املوجهة حنو الفئات اهلشة .وتوصلت
النتائج إىل أمهية مواصلة اجلهود املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلقضاء على الفقر،
والصحة اجليدة ،والرفاه ،والتعليم اجليد ،واحلد من أوجه عدم املساواة ،إذ إن مجيع هذه السياسات كفيلة حبماية
وخصوصا أثناء األزمات .وأوصى البحث ببذل املزيد من اجلهود البحثية احمللية فيما يتعلق
الفئات اهلشة،
ً
ابجلانب االجتماعي والصحي لألمن الغذائي ،إذ إن اجلهود القائمة حالياً تركز بشكل كبري على هذا اجلانب
من منظور اقتصادي وسياسي.
الكلمات املفتاحية :اجلائحة  -كوفيد - 19-األمن الغذائي  -الوص ووول إىل الغذاء  -الفئات اهلش ووة  -ذوو
الدخل احملدود.
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Abstract
This research aims to highlight the effect of corona virus on household food security and
the relevant national and international response, by using the Rapid Evidence Review method
and articles related to the pandemic. 36 studies about household food security within the
economic and physical access to food during COVID-19 pandemic have been examined. These
studies addressed two main themes: protective factors related to household food security during
COVID-19 pandemic, and risk factors related to food security during COVID-19 pandemic.
The risk factors include methods of providing food aid, risk factors related to household
characteristics and inequalities. The protective factors include innovation and flexibility in
provision of services, collaboration among relevant stakeholders, and vulnerable groupsoriented efforts. The study concluded that achieving sustainable development goals,
particularly the ones related poverty and inequality, good health and wellbeing, quality of
education, can secure vulnerable groups especially during the crisis. The research recommends
the urge for more national research regarding household food security, with specific focus on
physical and accessibility dimensions, as the current effort focus mainly on availability and
stability domines.
Key words: pandemic - covid 19 - food security - food insecurity - vulnerable group – lowincome people.

 "الظروف اليت يولد فيها الناس:االجتماعية للصحة أبهنا
 إذ إن اختالف هذه،ويعيشون ويعملون ويكربون
الظروف يؤدي إىل فروقات يف صحة األفراد ومعدل
عاما يف
ً 20  فعلى سبيل املثال هناك فجوة تبلغ،العمر
متوسط العمر املتوقع للذكور بني أغىن وأفقر املناطق يف
.(Donkin et al, 2018( "غالسكو
ويوجد مخس جماالت عامة للمحددات االجتماعية
 والصحة، والتعليم، االستقرار االقتصادي:للصحة وهي
 واجملتمع والسياق، واحلي والبيئة املبنية،والرعاية الصحية
 وتندرج حتت كل جمال جمموعة من اإلشكاليات،اجملتمعي
 فإنه، أما ابلنسبة لبعد االستقرار االقتصادي.ذات الصلة
يتضمن العديد من اإلشكاليات ومن ضمنها انعدام
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املقدمة واملنهجية

) منHealth Equity( يعد اإلنصاف الصحي
املفاهيم اليت حتظى بقدر كبري من االهتمام حاليًا بني
 إذ يعين أن كل شخص لديه فرصة،أوساط صناع القرار
 ويتطلب حتقيق.عادلة ليكون بصحة جيدة قدر اإلمكان
ذلك إزالة العقبات اليت تعرتضه دون احلفاظ على الصحة
 واليت تشتمل،السليمة؛ مثل الفقر والتمييز وعواقبهما
أيضا على العجز وعدم القدرة على الوصول إىل وظائف
 والرعاية، والسكن، وجودة التعليم،جيدة أبجر عادل
.)Braveman et al, 2018(  والبيئات اآلمنة،الصحية
 أنشأت منظمة الصحة العاملية جلنة،ومن هذا املنطلق
عرفت احملددات
ّ  واليت،احملددات االجتماعية الدولية
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األمن الغذائي ،والذي يعد أحد أهم اإلشكاليات الرئيسة
U.S. Department of Health and Human

(

).Services, 2021

ويعد األمن الغذائي من القضااي امللحة اليت تواجه
خصوصا بعد جائحة كوروان ،إذ يتضمن أربعة
العامل،
ً
أبعاد :الوفرة ،ووفرة الغذاء يف العامل أو الدولة أو اجملتمع،
والوصول املادي واالقتصادي للغذاء ،وتوافر املال ووسائل
النقل لألفراد لشراء الغذاء ،واالستهالك (اتباع نظام
غذائي سليم) ،والثبات (استمرارية األبعاد الثالث
السابقة) ( . )Berry et al, 2015ابإلضافة إىل ذلك،
يوجد نوعان من حالة انعدام األمن الغذائي؛ ومها :انعدام
مزمن لألمن الغذائي (انعدام طويل األمد بسبب الفقر)،
وانعدام مؤقت لألمن الغذائي مؤقت (انعدام مؤقت
بسبب تغريات طارئة كفقدان الوظيفة بشكل مؤقت)
(.)FAO, 2008
ومن جهة أخرى ،فعلى مستوى األسرة ووف ًقا ملنظمة
األغذية والزراعة يف 2012م ،فإن األمن الغذائي توجد
مرحلة احلياة
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عندما يكون لدى مجيع أفراد األسرة يف مجيع األوقات
إمكانية الوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي إىل
أغذية كافية ومغذية تليب احتياجاهتم وتفضيالهتم
الغذائية ،وذلك من أجل الوصول حلياة نشطة وصحية.
وانعدام األمن الغذائي له العديد من التأثريات السلبية
على صحة األسرة؛ فعلى سبيل املثال ،أشارت مراجعة
حديثة قام هبا إيتشر ميلري عام 2020م إىل أن األمراض
املزمنة يف الوالايت املتحدة أكثر انتشارا بني ذوي الدخل
احملدود مقارنة ابلفئات األخرى ،إذ إن عدم القدرة على
توفري الغذاء الصحي بشكل مستدام يعد من األسباب
املفسرة هلذا التفاوت يف احلالة الصحية ،وتتضح من
اجلدول اآليت آاثر األمن الغذائي الصحية واالجتماعية
عرب مراحل العمر املختلفة ،كما قدمه كوملان وآخرون
( .)Coleman et al 2021

اآلاثر الصحية من انعدام األمن الغذائي

اآلاثر االجتماعية من انعدام األمن الغذائي

الرضع

أتخر النمو االجتماعي ،والعاطفي ،واحلركي ،والفسيولوجي

صعوابت تعلم ومشكالت سلوكية.

األطفال

زايدة احتمالية فرط النشاط احلركي ،وعدم االنتباه وضعف
الذاكرة ،وزايدة خطر اإلصابة ابلسمنة واألمراض املزمنة ،مبا
يف ذلك الربو واالكتئاب

زايدة احتمالية اإلصابة بصعوابت التعلم وكذلك ظهور
املشكالت السلوكية مبا يف ذلك عدم االنتباه والتشتت

املراهقون

زايدة خطر اإلصابة ابالكتئاب واألمراض املزمنة

اخنفاض التحصيل العلمي مقارنة مع أقراهنم الذين نشأوايف أسر آمنة غذائياً
 أكثر عرضة للمخاطرة واملشاركة يف السلوكيات اخلاطئةكالتدخني

البالغون

اإلصابة ابألمراض املزمنة مبا يف ذلك :أمراض السكري،
والقلب ،وهشاشة العظام ،وأنواع معينة من السرطان،
واخنفاض يف معدل العمر املتوقع.

اخنفاض التحصيل التعليمي يف الطفولة ميكن أن يؤدي إىل
فقدان اإلنتاجية ،واخنفاض الدخل يف مرحلة الرشد ،وزايدة
خطر الفقر ،وتدين جودة احلياة.
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وعلى الرغم من أن انعدام األمن الغذائي األسري
متجذر بشكل أكرب يف الدول ذات الدخل املنخفض
واملتوسط ،إال أن هذه القضية موجودة كذلك يف الدول
ذات الدخل املرتفع؛ ففي اململكة العربية السعودية ،على
سبيل املثال ،وجدت دراسة حديثة أن نصف العينة من
النساء املستفيدات من الضمان االجتماعي يف جدة
والبالغ عددهن  113يعانني من انعدام األمن الغذائي
) ،)Hanbazaza & Mumena, 2021ابإلضافة إىل
جائحة كوروان اليت زادت من حدة هذه املشكلة ،إذ ارتفع
عدد األفراد يف العامل غري القادرين على الوصول إىل الغذاء
جراء جائحة كوروان إىل ما يقارب  800مليون فرد عام
2020م ،بزايدة عن 2019م قدرها  118مليون فرد
(منظمة األغذية والزراعة وآخرون2021 ،م) .وجتدر
اإلشارة إىل أن الدراسات تشري إىل أن اجلائحة مل ختلق
إشكالية جديدة خاصة ابألمن الغذائي ،بل أزاحت
الستار عن اإلشكاليات املتجذرة ،والقصور يف األنظمة،
االجتماعية
والعدالة
اإلنصاف
وغياب
( ،)Lombardozzi et al, 2021مما يؤكد أمهية بذل
مزيد من اجلهود لفهم هذه القضية ومعاجلتها.

هدف البحث
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يهدف البحث إىل تسليط الضوء على عوامل احلماية
واخلطورة املتعلقة ابألمن الغذائي األسري أثناء جائحة
كوروان ،وإسهام خمرجات هذا البحث يف تطوير
السياسات واخلدمات املعنية حبماية الفئات االجتماعية
اهلشة ،وكذلك تطوير اخلطط والسياسات املتعلقة
ابلتصدي لألزمات الح ًقا.

سؤال البحث
• ما عوامل احلماية واخلطورة املتعلقة ابألمن الغذائي
األسري أثناء جائحة كوروان؟

منهجية البحث
نوع املنهجية

لإلجابة على سؤال البحث ،مت اتباع منهج املراجعة
السريعة للرباهني (.)Rapid Evidence Review

ما املقصود ابملراجعة السريعة للرباهني؟

املراجعة السريعة هي شكل من أشكال جتميع
املعلومات والبياانت املوثوقة حول موضوع ما ،إذ تعمل
على تسريع عملية إجراء املراجعة املنهجية التقليدية
للرباهني ،وذلك من خالل تبسيط الطريقة التقليدية أو
تعديلها هبدف توفري الرباهني ألصحاب املصلحة بطريقة
فعالة ويف فرتة زمنية وجيزة (.)Garritty et al, 2021

معايري اختيار الدراسات العلمية
مت اختيار الدراسات اليت تنطبق عليها االشرتاطات اآلتية:
 oاهلدف :الدراسات اليت تناقش األمن الغذائي األسري
(حمور الوصول االقتصادي واملادي إىل الغذاء) أثناء
جائحة كوروان.
 oجمتمع الدراسة :األسر أو الفئات اجملتمعية اهلشة ،وحتديدا
الفئات اآلتية :العاطلون عن العمل ،والفقراء واألشخاص
من ذوي اإلعاقة ،وكبار السن.
 oالنطاق املكاين :الدول الغنية وفق تصنيف البنك الدويل
لعام 2021م
 oالنطاق الزماين :من اتريخ يناير 2020م إىل نوفمرب
2021م
 oاللغة :العربية واإلجنليزية
(انظر ملحق رقم ( ،)1والذي يتضمن الربوتوكول الذي
مت اتباعه).
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فرز الدراسات وحتديدها

ابستخدام جمموعة من املصطلحات البحثية (انظر ملحق
رقم  2للحصول على قائمة املصطلحات املستخدمة)،

الدراسات التي تم الحصول عليها من
خالل عمليات البحث في قواعد
البيانات (العدد=)2955

للوصول إىل املعلومات اخلاصة بتأثريات اجلائحة على
األمن الغذائي؛ كاإلحصاءات العاملية ذات الصلة،
وكذلك حلصر استجاابت الدول الغنية جلائحة كوروان،

الدراسات التي تمت
مراجعتها بالكامل للتأكد من
مالءمتها (العدد = )52

مت البحث يف قواعد بياانت متعددة التخصصات وهي
كاآليت:
 oالباحث العلمي
 oبروكست ( )ProQust
 oسيج ()SAGE
 oمكتبة ويلي اإللكرتونية ( Wiley Online
)Library

 oدار املنظومة
ومت التوصل إىل عدد من الدراسات املؤهلة للدخول
يف املراجعة ،وتضمنت عملية مراجعة الدراسات
مرحلتني؛ املرحلة األوىل :فحص العناوين وامللخصات
للتأكد من مدى مالءمة إدراجها يف املراجعة عند
احلاجة ،ومتت مراجعة الدراسة من قبل اثنني من فريق
العمل قبل اختاذ القرار بشأن تضمنيها أو استبعادها يف
املراجعة .أما يف املرحلة الثانية ،فتمت مراجعة النصوص
كاملة واختاذ القرار النهائي بشأن اإلدراج يف املراجعة أو
االستبعاد ،ونتج من خالل هذه العملية عدد من
الدراسات املالئمة للدخول يف املراجعة ،والشكل أدانه
يستعرض عدد الدراسات قبل التنقيح وأثناءه وبعده.
ابإلضافة إىل ذلك ،مت استخدام التقارير واملواقع الرمسية

الدراسات املستبعدة
(العدد=)16

إجمالي الدراسات املشمولة
(العدد= )36

خصوصا ما يتعلق ابلسياسات والربامج املسهمة يف
ً
احلفاظ على األمن الغذائي األسري.

مجع البياانت وتوليفها
مت استخراج البياانت من الدراسات املختارة من
خالل استخدام منوذج إكسل ،وتضمنت معلومات
تفصيلية حول كل دراسة ،كالبياانت املتعلقة ابلباحثني،
واألهداف ،واملنهجية ،وأبرز النتائج ،ابإلضافة إىل
معلومات حول جودة الدراسة من حيث الوضوح،
واألهداف ،واملنهجية ،وحدود الدراسة ،والتحيز،
وتعارض املصاحل احملتمل.
وفيما يتعلق بتوليف البياانت ،مت حتديد حمورين
رئيسني" :عوامل احلماية ذات الصلة ابألمن الغذائي
األسري أثناء جائحة كوروان ،وعوامل اخلطورة ذات الصلة
ابألمن الغذائي أثناء جائحة كوروان" ،ويندرج أسفل كل
منهما عدد من احملاور الفرعية.

النتائج

قبل البدء يف النقاش حول عوامل اخلطورة واحلماية
املتعلقة ابألمن الغذائي األسري أثناء اجلائحة ،سوف يتم
تسليط الضوء على كيفية أتثري اجلائحة على حالة األمن
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الغذائي األسري ،وكذلك استعراض أبرز استجاابت
الدول الغنية للجائحة فيما يتعلق حبماية األمن الغذائي
لألسرة.

o

أتثري اجلائحة على األمن الغذائي األسري
أثرت اجلائحة بشكل كبري على مجيع أبعاد األمن
الغذائي (الوفرة ،والوصول ،واالستهالك ،والثبات)،
ولكن وف ًقا للدراسات (،)Éliás& Jámbor, 2021
فإن البعد الذي أتثر بشكل أقوى جراء اجلائحة وتداعياهتا
كان بعد الوصول (وصول األفراد املايل واملادي إىل
الغذاء) ،واملشكالت املالية الناجتة بسبب ضعف الدخل
أو خسارة الوظيفة أو زايدة أسعار الغذاء ،كذلك مل يكن
الذهاب إىل املتاجر الغذائية مهمة سهلة كالسابق ،إذ
أسهمت إجراءات احلظر واخلوف من اإلصابة ابلعدوى
يف قلة الزايرات للمتاجر ،وفيما أييت بعض التفاصيل حول
أتثري اجلائحة على األمن الغذائي واإلحصاءات احمللية
والدولية ذات الصلة.

o

o

األرقام العاملية
 oعلى مستوى العامل ،استمر عدد األشخاص املتضررين
من اجلوع يف العامل يف الزايدة يف عام 2020م أثناء
جائحة كوفيد19-بعد أن ظل دون تغيري تقريبًا من
2014م إىل 2019م ،إذ زاد معدل انتشار نقص
التغذية من  8.4ابملائة إىل حوايل  9.9ابملائة بني

o

عامي 2019م و2020م( ،منظمة األغذية والزراعة
وآخرون2021 ،م).
يف اململكة العربية السعودية ،أشارت مجعية النهضة
إىل أن حنو  %45من األسر املستفيدة عانت من
انعدام األمن الغذائي أثناء اجلائحة ،بينما مل يكن
لدى  %12طعام ألكثر من يوم أو يومني (مجعية
النهضة2020 ،م).
يف الوالايت املتحدة األمريكية وبناءً على عينة وطنية
ممثلة ،لوحظ ارتفاع معدل انتشار انعدام األمن
الغذائي األسري أثناء اجلائحة ،عاىن قبل مارس
2020م حوايل  %30من العينة من انعدام األمن
الغذائي األسري ،وارتفعت هذه النسبة بشكل سريع
يف أواخر أبريل 2020م إىل (Morales et %43
).al, 202
ويف كندا ومن خالل مسح مت إجراؤه خالل الفرتة من
أبريل إىل مايو 2020م ،وجد أن ما يقرب من واحد
من كل سبعة كنديني ( )%14.6عانوا من انعدام
يوما املاضية من
األمن الغذائي إىل حد ما يف الثالثني ً
املسح ،وأن أولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب
اجلائحة كانوا أكثر عرضة لفقدان األمن الغذائي
( )%28.4من غريهم الذين استمروا يف وظائفهم
(.)Nova Scotia, 2020( )%10.7
ويف اململكة املتحدة ،وجد أن  %16.2من البالغني
الربيطانيني عانوا من انعدام األمن الغذائي منذ بدء
تطبيق اإلجراءات االحرتازية ،مقارنة بنسبة  %7.6يف
عام 2018م (.)Loopstra, 2020
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أرقام عاملية النعدام األمن الغذائي

التأثري على الصحة النفسية

يولد انعدام األمن الغذائي أتثريات نفسية سلبية
كثرية؛ منها :الشعور ابلتوتر ،واإلحباط ،ومشاعر العجز،
والعزلة ،وكذلك احتمالية الشعور ابلعار ،وهذه املشاعر
قد تؤدي بدورها إىل حدوث ضغوط نفسية اجتماعية
جديدة أو تعزز الضغوطات املوجودة ساب ًقا .ويف سياق
اجلائحة ،قد تتفاقم هذه املشاعر بسبب العزلة االجتماعية
املفروضة ،والقلق بشأن املخاطر الصحية اجلديدة،
وانعدام األمن املايل ). (Gilmour & Polsky, 2020
وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود أتثريات على
الصحة النفسية بسبب جائحة كوروان وآاثرها املتعلقة
بفقدان األمن الغذائي؛ ففي الوالايت املتحدة ،متت
دراسة العالقة بني حالة األمن الغذائي والصحة النفسية
ابستخدام عينة كبرية وطنية ممثلة للبالغني يف الوالايت

املتحدة ،وذلك بعد تسعة أشهر من بدء اجلائحة ،فوجد
أن انعدام األمن الغذائي مرتبط بزايدة معدالت
االضطراب النفسي ،واالكتئاب ،والقلق ،ال سيما بني
األمريكيني األصغر سنًا (.)Sundermeir et al, 2021
وفيما يتعلق ابحلالة النفسية لدى البالغني من ذوي الدخل
احملدود ،والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،من بني
عينة بلغت  1476وجد أن أكثر من ثلث البالغني من
ذوي الدخل احملدود يعانون من االكتئاب (،)%33
والقلق ( ،)%39واإلجهاد العايل (Wolfson ( )%39
 .)et al, 2021ويشري ذلك إىل أن انعدام األمن الغذائي
أثناء اجلائحة مرتبط سلبًا ابلصحة النفسية ،وابلتايل من
الضروري توجيه اجلهود الوقائية والعالجية اخلاصة ابنعدام
األمن الغذائي والصحة النفسية أثناء األزمات ،وخصوصا
بني الفئات األكثر هشاشة.

78

72
102

102

72

الفئات األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي أثناء
اجلائحة
تعرضت مجيع الفئات االجتماعية ألثر اجلائحة،
ولكن بعض الفئات تعد أكثر عرضة خلطر تداعيات
اجلائحة من غريها ،فالسكان األكثر عرضة خلطر انعدام
األمن الغذائي يف معظم حاالت الطوارئ هم أولئك الذين
يعانون من اجلوع ،واملرض ،والفقر .وابإلضافة إىل هذه

الفئات اهلشة ،فإن العديد من األسر معرضة لتأثري
األزمات احلادة بسبب الطريقة اليت قد تؤثر هبا هذه
األزمات على النظم االقتصادية واالجتماعية .واجلدول
أدانه يستعرض هذه الفئات ،وف ًقا ملنشور من منظمة
الصحة للبلدان األمريكية عام 2017م ( Pan
.)American Health Organization

الفئات اهلشة املعرضة للخطر يف مجيع حاالت الطوارئ

الفئات اإلضافية املعرضة خلطر اجلائحة

• ذوو الدخل احملدود أو غري املنتظم.

• األشخاص الذين يعتمدون على األسواق ملعظم
مشرتايهتم األغذية (أنظمة السوق قد تتأثر بشدة
بسبب اجلائحة).

• األشخاص الذين ال يستطيعون تكوين احتياطيات من
املال أو الطعام.
• األشخاص ممن هم يف حالة صحية سيئة (خصوصا سوء
التغذية ،واألمراض املزمنة ،وضعف جهاز املناعة).
• األشخاص الذين يعيشون مع وصمة العار االجتماعية
(األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية،
والسجناء وعائالهتم ،واملرضى النفسيون ،وذوو اإلعاقة).
• املعزولون (الذين يعيشون يف مكان بعيد أو ليس لديهم
شبكة اجتماعية).

• األشخاص الذين ليست لديهم معرفة بكيفية
االستعداد للجائحة.
• األشخاص الذين يعملون يف املهن اليت قد تتأثر
بشدة القيود اليت تفرضها اجلائحة (السياحة،
واملطاعم ،وقيادة سيارات األجرة ،إخل).
• األشخاص الذين يعتمدون على وسائل النقل
العام للوصول إىل العمل.

• املشردون داخليًا.
• كبار السن.
• األشخاص الذين لديهم وسائل نقل قليلة أو معدومة.
• األيتام واألطفال من الفئات اهلشة.

آلية أتثري اجلائحة على األمن الغذائي األسري

أظهرت اجلائحة عددا من الديناميكيات املتداخلة اليت
تؤثر على النظم الغذائية واالجتماعية ،وتسببت يف زايدة
معدالت الفقر ،وابلتايل انعدام األمن الغذائي األسري،
مبا يف ذلك :اضطراابت سالسل اإلمداد الغذائي،
وفقدان الدخل وسبل العيش ،واتساع عدم املساواة،

واضطراابت يف برامج احلماية االجتماعية والبيئات
الغذائية املتغرية ،وتفاوت أسعار املواد الغذائية يف
السياقات احمللية .وقدمت اللجنة الدولية لألمن الغذائي
()Committee on World Food Security, 2020

يف الشكل أدانه توضيحا هلذه الديناميكية.
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وللتوضيح أكثر حول كيفية أتثري اجلائحة على األمن الغذائي األسري ،يوضح اجلدول أدانه مخسة مسارات ميكن من
خالهلا حدوث هذا التأثري ،وذلك وف ًقا جلوزيف وآخرين (.)Joseph et al, 2021
املسار

اآللية املتسببة
 1-1فقدان الوظائف يقلل من شراء األسرة للمواد الغذائية والقدرة على
حتمل تكاليف الغذاء.

املسار  :1فقدان الوظائف والدخل
بسبب اجلائحة.

 2-1فقدان الوظائف يقلل من قدرة العمالة على إرسال احلواالت املالية،
وابلتايل تفقد األسرة اليت تستقبل احلواالت القوة الشرائية للغذاء.
 3-1ارتفاع أسعار التجزئة الغذائية يقلل من القدرة على حتمل تكاليف
الغذاء.
 1-2قيود التنقل والتباعد االجتماعي تتسبب يف إغالق السوق واألعمال
وابلتايل تقييد الوصول إىل الغذاء وتوافره.

املسار  :2القيود املتعلقة ابلتنقل والتباعد
 2-2القيود تقلل من مدخالت عملية اإلنتاج وابلتايل تتأثر عملية إنتاج
االجتماعي بسبب اجلائحة حتد من توافر الغذاء
الغذاء ويقل اإلنتاج.
والوصول إليه.
 3-2تعطل الشحن الدويل لألغذية بسبب القيود على النشاطات والتجارة
يؤدي إىل اخنفاض املنتجات الغذائية وتوافرها.
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اآللية املتسببة

املسار

 1-3زايدة خماطر االقتصاد الكلي (مثل اخنفاض يف اإليرادات الضريبية ،أو
التجارة ،أو السياحة) تتسبب يف استنفاد احتياطيات العمالت األجنبية،
املسار  :3أتثري اجلائحة على قدرة احلكومة على
وزايدة التضخم ،إخل.
توفري احلماية االجتماعية (مبا يف ذلك
 2-3تزايد عدم االستقرار املايل بسبب اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر
املساعدات الغذائية).
أو املساعدة اإلمنائية الرمسية مما جيعل احلكومات تكافح لتوفري متطلبات
مواجهة الفريوس حمليًا.
 1-4ضعف اإلعاانت املالية واالجتماعية قد تتسبب يف زايدة احتجاجات
الشعوب.

املسار  :4عدم االستقرار السياسي جراء اجلائحة
 2-4بسبب األزمات السياسية تزداد عدم الثقة يف تعامل احلكومة مع
حيد من قدرة احلكومة على توفري احلماية
الوابء.
االجتماعية.
 3 -4زايدة احتمالية تداول السلطة بشكل غري سلمي.
 1-5قيود التنقل تؤدي إىل زايدة الصراع على املوارد الطبيعية.
 2-5زايدة فرص توظيف اجلماعات املسلحة غري النظامية.

املسار  :5أتثري اجلائحة يف زايدة النزاعات
الداخلية وابلتايل حدوث انعدام األمن الغذائي 3-5 .زايدة أسباب النزوح الداخلي بني املهاجرين واجملتمعات املضيفة يضع
ضغطًا على سالسل اإلمداد الغذائي.
 4-5عدم قبول احلكومات املاحنة لكيفية االستجابة للوابء حمليًا ،وابلتايل
تنخفض نسبة املساعدات املالية اإلنسانية.

مناذج من استجاابت الدول جلائحة كوروان فيما
يتعلق بتعزيز األمن الغذائي األسري أثناء اجلائحة

ك ووان ووت لظهور فريوس كوروان مبوج ووات ووه املتع ووددة آاثر
اقتص و و و و و و وواديوة على مجيع دول العوامل .لوذلوك قواموت الودول
بسون عدد من السوياسوات وإجراء بعض التعديالت على
السو و و و ووياسو و و و ووات والربامج القائمة يف سو و و و ووبيل مواجهة هذه
اآلاثر ،وحتقيق األمن الغو ووذائي ملواطنيهو ووا يف ظو وول هو ووذه

األزمة .ويس و و و و و ووتعرض هذا احملور مناذج من اجلهود احمللية،
واخلليجية ،والدولية يف هذا الشأن.

اململكة العربية السعودية
 )1احلفاظ على متانة س ال ال ال الالالس ال ال ال الالل اإلمداد الغذائي
وتوفري الغذاء أثناء جائحة كوروان

بذلت اململكة العديد من اجلهود يف سو و و و و ووبيل احلفاظ
على توافر الغذاء يف اململكة أثناء اجلائحة ،مما أسو ووهم يف
وخصوصا
خفض تداعيات اجلائحة على األمن الغذائي،
ً
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بعوود الوفرة .ووف ًقوا هليئووة الغووذاء والوودواء (2021م) ،فقوود
توص و و وولت دراس و و ووة أجرهتا اللجنة الوطنية للتغذية ابلتعاون
مع جامعة طيبة وجامعة زايد وجامعة أنتويرب البلجيكية
( )Antwerpen Qualtricsإىل أن فو و و ووريوس كو و و وووروان
املس و و ووتجد (كوفيد )19مل يؤثر على الوفرة الغذائية والقوة
الشرائية يف اململكة العربية السعودية.

 )2دعم القطال الالاع اخلال الالاج أثنال الالاء جال الالائحال الالة كوروان

2021م) .ومن خالل صندوق التنمية الزراعية،
والصندوق الصناعي ،وصندوق تنمية املوارد البشرية،
وبنك التنمية االجتماعية ،وصندوق التنمية الوطين،
مت تقدمي عدد من املبادرات منها ما أييت:
• متديد فرتة السماح وإعادة جدولة القروض للمنش ت
األشد حاجة مببالغ تصل قيمتها إىل أكثر من  6مليار
رايل سعودي.

لضال ال ال ال الالمان قدرة العاملني بى ماليا على توفري الغذاء

• مليار رايل سعودي ،قيمة القروض املباشرة وغري
املباشرة لتمويل رأس املال العامل.

يف ضوووء التغريات املفاجئة اليت حدثت يف مجيع دول
العامل بعد ظهور فريوس كوروان (كوفيد )19-وتفش و و و وويه،
وما نتج عنها من آاثر اقتص ووادية وجمتمعية ،قامت الدولة
جبهود ضوخمة لدعم القطاع اخلاص واملؤسوسوات الصوغرية
واملتوسووطة ،وذلك من أجل ضوومان اسووتمرارية عملها من
دون احلاجة إىل ختفيض الوظائف أو الرواتب ،مما يضمن
جلميع األسور يف اململكة دخال اثبتا ومسوتداما يسواعدهم
على توفري احتياجاهتم الغذائية.

• مليار رايل سعودي ،لتقدمي الدعم ملوظفي القطاع
اخلاص الذين مل يستفيدوا من برامج الدعم ساب ًقا.

ألسرهم

اجلهات املسهمة يف تقدمي الدعم

مت تق وودمي ال وودعم من خالل الع وودي وود من اجله ووات
احلكومية ،كالً وفق جماالت عمله ونش و و و و و وواطاته ،ومن

أبرز اجلهات املشو و و و و و وواركة كل من :جملس الوزراء ،ووزارة

املالية ،ووزارة املوارد البشو و و و ورية والتنمية االجتماعية ،وهيئة
الغو ووذاء والو وودواء ،ومبو ووادرة منشو و و و و و و و و ت ،والبنو ووك املركزي
الس و و ووعودي ،ووزارة الص و و ووناعة والثروة املعدنية ،وص و و ووندوق
التنمية الزراعية ،واملؤسوسوة العامة للتدريب التقين واملهين،
وهيئة الزكاة والضريبة واجلمارك.

مناذج من املبادرات

• ختصيص  4مليار رايل سعودي ،قيمة قروض
اجتماعية لألسر ذات الدخل احملدود خالل عام
2020م لعدد  100ألف مواطن ومواطنة (وزارة
االستثمار.)2020 ،

 )3تقدمي املساعدات الغذائية للفئات اهلشة

ق ووام ووت وزارة املوارد البشو و و و و و وري ووة والتنمي ووة االجتم وواعي ووة
إبطالق مبوادرة "غوذاؤان واحود" وهودفوت إىل مس و و و و و و ووانودة
الفئووات األش و و و و و و وود تضو و و و و و وورراً من خطر اجلووائحووة من ذوي
اإلعواقوة ،والفقراء ،واملطلقوات ،واألرمول ،وكبوار السو و و و و و وون،
وأسو و و و و و وور السو و و و و و ووجنواء الفقراء ،و وايتهم من آاثر اجلوائحوة
ومسو و و و وواعدهتم يف ختطى هذه األزمة .واشو و و و ووتملت املبادرة
على توزيع الس و و و و ووالل الغذائية لألس و و و و وور املتض و و و و ووررة ،إذ مت
ختصو و و و و و وويص  250مليون رايل للمرحلة األوىل ،ومت توزيع
أكثر من  142ألف سوولة غذاء على األسوور احملتاجة من
املواطنني واملقيمني على حد س و وواء (وزارة املوارد البش و ورية
والتنمية االجتماعية2020 ،م).

• حتملت الدولة  %60من رواتب موظفي القطاع
اخلاص من خالل نظام (ساند) (منش ت،
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 )4توفري منصات لتقدمي املساعدات

وفرت الدولة منصات اتبعة هلا لتقدمي مساعدات
إنسانية ،ودعم ومتويل كل حمتاج ،وكان أثر هذه املنصات
ملحوظًا عندما تفشى مرض كوفيد ،19 -إذ قامت
مبساندة األسر املتضررة من اجلائحة ومساعدهتا ،ومن بني
هذه املنصات:
املنصالة الوطنية للتربعات :هي منصووة وطنية اتبعة
لوزارة املوارد البشو و و و و و وريووة والتنميووة االجتموواعيووة هتوودف إىل
توحيد اجلهود بني مجيع القطاعات احلكومية ،واخلاصو ووة،
وغري الرحبيووة ،وحوكمووة التربعوات بشو و و و و و وكوول عوام .وتعموول
املنصو و ووة على تسو و ووهيل إيصو و ووال التربعات إىل احملتاجني يف
شو و و و و و و مناطق اململكة ومدهنا (املوارد البشو و و و و و ورية والتنمية
االجتماعية2020 ،م).
منص ال الالة حس ال الالان :هي منصو و ووة وطنية للعمل اخلريي
هتودف إىل تكوامول اجلهود اخلواصو و و و و و ووة ابلتربعوات ،إذ تقوم
بتسو و و و ووهيل تقدمي املسو و و و وواعدات للفئات اهلشو و و و ووة (منصو و و و ووة
إحسان2021 ،م).

منوذج من اجلهود اخلليجية (اإلمارات العربية
املتحدة)
 )1احلفاظ على متانة س ال ال الالالس ال ال الالل اإلمداد الغذائي
وتوفري الغذاء أثناء جائحة كوروان
أنشأت إمارة أبوظيب مبادرة خاصة بتأمني
احتياجات السكان من السلع االستهالكية الضرورية
وخصوصا املواد الغذائية ،إذ تضمنت اآليت:
واألساسية،
ً
 oزايدة عدد منافذ البيع يف مجيع املناطق واملدن ملساعدة
املستهلكني على الشراء من أقرب متجر هلم.

 oتوصيل السلع من املتاجر إىل منازل املستهلكني
أبسعار مالئمة (اهليئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء،
2020م).

 )2تقدمي املساعدات الغذائية للفئات اهلشة

إطالق مبادرة "املري" اجملتمعية لتوفري املواد الغذائية
األساسية لعدد  12ألف من األسر واألفراد والعمال.

 )3دعم القطال الالاع اخلال الالاج أثنال الالاء جال الالائحال الالة كوروان
لضال ال ال ال الالمان قدرة العاملني بى ماليا على توفري الغذاء
ألسرهم
قدمت اإلمارات جهودا عديدة يف سبيل احلفاظ على
املتانة االقتصادية وخفض تكاليف املعيشة تضمنت
اآليت( :البوابة الرمسية حلكومة اإلمارات2021 ،م)
• ختصيص مخس مليارات درهم لدعم الكهرابء واملياه
للمواطنني والقطاعات التجارية والصناعية هبدف
خفض تكاليف املعيشة وممارسة األعمال ورسوم
توصيل الكهرابء للشركات الناشئة ح هناية العام.
• ختصيص ثالث مليارات درهم لربانمج "الضماانت
االئتمانية" لتحفيز متويل الشركات املتوسطة
والصغرية ،والذي يديره مكتب أبوظيب لالستثمار
هبدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف
السوق الراهنة.
• ختصيص مليار درهم لتأسيس "صندوق صانع
السوق" الذي يستهدف توفري السيولة وإجياد توازن
مستمر بني العرض والطلب على األسهم يف سوق
أبوظيب لألوراق املالية.
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مصادر دخل األسرة .ويوضح اجلدول أدانه مناذج من
استجاابت بعض الدول أثناء جائحة كوران فيما يتعلق
بتعزيز األمن الغذائي األسري ،وذلك وف ًقا لريتشاردسون
وآخرين ).(Richardson et al, 2020

اجلهود الدولية

عند النظر إىل اجلهود الدولية ،جند كذلك تدخالت
مباشرة لتعزيز األمن الغذائي لألسرة؛ كتقدمي اإلعاانت
واملساعدات الغذائية ،وتدخالت غري مباشرة من خالل
الدعم االقتصادي؛ كاإلعاانت النقدية واحلد من خسارة

التدخل ملرة واحدة

التغطية
الدولة

102

نوع الدعم

املستحقون

(عدد

تفاصيل الدفع

األشخاج)
متلقو الضمان االجتماعي،
دعم الدخل
واحملاربون القدامى،
واملستفيدون من أي دعم

التكلفة

أثناء اجلائحة ،أو

اإلمجالية

تدخل مؤقت ،أو
التدخل الدائم

دفعتان بقيمة
 750دوالرا
أسرتاليا لكل
منهما

آخر للدخل
مجيع الذين يتلقون املعاش
احلكومي األساسي ،والذين
أسرتاليا

حتويالت
نقدية

إعاانت
البطالة
بدل رعاية
الطفل

يتلقون إعاانت الشباب،
والذين حيصلون على املزااي
العائلية الضريبية ،ومستحقو
دعم اإلعاقة

 6.6مليون

املستفيدون من إعاانت
الباحثني عن عمل،

دوالرا
ً 550
أسرتاليًا

وإعاانت األبوة واألمومة
وإعاانت الشباب ،وأنواع
اإلعاانت األخرى
العائالت اليت لديها أطفال
عاما
دون سن ً 18

 455دوالرا
أسرتاليا

مليون واحد

 2.9مليار تدخل ملرة واحدة أثناء
اجلائحة
دوالر أسرتايل

 8.5مليار
دوالر أسرتايل

تدخل مؤقت

رعاية جمانية
لألطفال
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التدخل ملرة واحدة

التغطية
الدولة

نوع الدعم

املستحقون

(عدد

تفاصيل الدفع

األشخاج)
إعاانت
البطالة

التغذية
كندا

102

املدرسية

األفراد العاطلون عن العمل

الطالب من الفئات اهلشة

التكلفة

أثناء اجلائحة ،أو

اإلمجالية

تدخل مؤقت ،أو
التدخل الدائم

 1000دوالر
كندي

وجبات مدرسية

تدخل مؤقت

تدخل مؤقت

متت زايدة الدفعة
اليت تُدفع مرة
الدعم
العائلي

املستفيدين من إعانة الطفل
بكندا

واحدة
للمستفيدين إىل  2مليار التدخل ملرة واحدة أثناء
اجلائحة
 300دوالر دوالر كندي

كندي لكل طفل
عام -2019
2020م
دعم الدخل

فرنسا
التغذية
املدرسية

األسر الفقرية

 150يورو لكل
أسرة 100 +
يورو لكل طفل

تدخل مؤقت

األطفال األكثر احتياجاً
امللتحقون ابملدارس
املتوسطة

التحويالت
النقدية أو
الكوبوانت
الغذائية للتخفيف
من عدم توافر
الوجبات املدرسية
(بسبب اإلغالق)

تدخل مؤقت
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التدخل ملرة واحدة

التغطية
الدولة

102

نوع الدعم

املستحقون

(عدد

تفاصيل الدفع

األشخاج)

التكلفة

أثناء اجلائحة ،أو

اإلمجالية

تدخل مؤقت ،أو
التدخل الدائم

يتم تعويض %84
من صايف األجر
(و %100إذا
كان من

املوظفون الذين توقفوا عن
إعانة البطالة
العمل

أصحاب احلد
األدىن لألجور)
"مكافأة الطفل"
ملرة واحدة بقيمة
أملانيا

البدالت
العائلية

البدالت
العائلية

 300يورو
للعائالت اليت
تتلقى منحة
الطفل

اآلابء

 185يورو لكل

اآلابء الذين فقدوا الدخل

التغذية
املدرسية

التالميذ

170.000

دعم الدخل

مجيع املواطنني

 126مليون

طفل شهرًاي
وجبات غداء
جمانية يف املدارس  72.4مليون
دوالر
االبتدائية
واملتوسطة

دوالرا
ً 930

الياابن

106.95
مليار دوالر
( %2من
الناتج احمللي

تدخل مؤقت

تدخل مؤقت

تدخل مؤقت

اإلمجايل)
التغذية
املدرسية

األطفال الضعفاء

إجازة مرضية
مدفوعة
األجر

األفراد املعزولون ذاتيا،
واألسر ذات الدخل
املنخفض

 1.3مليون

قسيمة طعام
بقيمة  15جنيه
إسرتليين يف
األسبوع

تدخل دائم

 75.10جنيه
إسرتليين يف
األسبوع

تدخل مؤقت
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التدخل ملرة واحدة

التغطية
الدولة

نوع الدعم

املستحقون

تفاصيل الدفع

(عدد
األشخاج)

دوالر لكل فرد؛
 290مليار
األطفال500 :
دوالر
دوالر عن كل

112500دوالر يف السنة

تدخل مؤقت

طفل
دوالرا
ً 511
أمريكيًا يف اليوم
ملدة أسبوعني ،مث

إجازة رعاية
األطفال آابء األطفال الذين أغلقت
مدفوعة
األجر

مدارسهم

 200دوالر
أمريكي يف اليوم
أسبوعا
ملدة 12
ً

الدعم العيين

األسر املسجلة يف برامج

قسائم طعام

(قسائم
الغذاء)

رعاية األطفال واملساعدات
الغذائية

األمريكية

اإلمجالية

تدخل مؤقت ،أو

الكبار1200 :

عن  75000دوالر واألسر
دعم الدخل
اليت يقل دخلها عن

املتحدة

التكلفة

أثناء اجلائحة ،أو
التدخل الدائم

األفراد الذين تقل دخوهلم

الوالايت

102

 6250أسرة

بقيمة 800
دوالر

تدخل مؤقت

 25مليار
دوالر

تدخل مؤقت

عوامل احلماية واخلطورة ذات الصلة ابألمن الغذائي األسري أثناء اجلائحة
عوامل اخلطورة

خطرا كبريا على األمن الغذائي
يعد فريوس كوروان ً
جلميع فئات اجملتمع ،ولكن ابإلضافة إىل تداعيات
اجلائحة وأثرها على استقرار األمن الغذائي لدى مجيع
األسر ،برزت بعض العوامل األخرى اليت عززت من آاثر

اجلائحة السلبية ،وأسهمت يف جعل الفئات أكثر عرضة
خلطر انعدام األمن الغذائي وأتثرياته املختلفة ،وهي طريقة
تقدمي املساعدات الغذائية ،وحالة عدم املساواة املوجودة
يف بعض اجملتمعات قبل اجلائحة ،وخصائص األسرة،
وفيما أييت سيتم تناول أبرز تلك العوامل من خالل ما
شهدته بعض دول العامل.
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عوامل اخلطورة ذات الصلة ابألمن الغذائي

أوال :تداعيات اجلائحة
ا

واجهت األسر أثناء جائحة فريوس كوروان هتديدات
بشأن توفري الغذاء ،إذ تسببت اجلائحة يف خلق
اضطراابت اقتصادية على الصعيدين العاملي واحمللي ،نتج
عنها فقدان العديد من األفراد وأرابب األسر وظائفهم
ومصادر دخلهم .وهذا بدوره جعل األسرة غري قادرة
اقتصاداي على توفري الغذاء ( ;Giacoman et al, 2021
ً

;Van der Velde et, 2021; Carroll et al, 2020
.)Owens et al, 202; Kent et al, 2020).

وللتوضيح أكثر ،لوحظت يف الوالايت املتحدة زايدة كبرية
يف الطلب على املساعدات الغذائية من أسر مل تكن تعاين
يف السابق من إشكاليات يف الوصول للغذاء
) .(Fitzpatrick et al., 2021وملواجهة هذه
الصعوابت ،تبّنت األسر سلوكيات غذائية غري صحية
كشراء األطعمة املعلبة والرخيصة بغض النظر عن قيمتها
الغذائية ،وكذلك استهالك كميات أقل من املوصى به
خوفًا من نفاد الطعام (.)Niles et al, 2020
وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت مت تقدميها يف
سبيل التخفيف من تداعيات اجلائحة السلبية ،تشري
الدراسات إىل أن بعض األفراد الذين عانوا من انعدام

األمن الغذائي بسبب اجلائحة مل يستطيعوا احلصول على
املساعدات الغذائية ( )Men & Tarasuk, 2021لعدة
أسباب؛ منها عدم أهليتهم للمساعدات وف ًقا للنظام
الذي كان يدعم األسر من ذوي الدخل احملدود فقط،
وكذلك مل يستطيع البعض الوصول إىل مجعيات الطعام
لعدم معرفتهم هبا يف السابق (.)Larson et al, 2021
ابإلضافة إىل ذلك ،تبني أن األسر اليت عانت ألول مرة
بسبب اجلائحة من صعوابت مالية وضغوط جديدة فيما
يتعلق ابلوصول إىل الغذاء مل يطوروا بعد إسرتاتيجيات
للتعامل مع هذه الضغوطات أو جتاوزها ،إذ كانوا أقل
احتماال لقبول الطعام من اجلهات اخلريية أو اقرتاض املال
ً
من األصدقاء والعائلة (.)Reimold et al, 2021
كما خلق الوابء حتدايت جديدة أمام احلصول على
الغذاء ،إذ وجدت دراسة أن بعض العوائق اليت حدت
من عملية الوصول إىل الغذاء كانت مرتبطة ابلفريوس
على وجه التحديد ،مشل ذلك القلق بشأن اإلصابة
ابلعدوى أثناء التسوق ،وعدم كفاية الطعام يف املتاجر،
وصعوبة يف املواصالت (.)Reimold et al, 2021
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وميكن القول أن اجلهات احلكومية وغري الرحبية
عملت على التخفيف من اآلاثر قصرية املدى للوابء ،إال
أن العواقب االقتصادية طويلة املدى مل تنته بعد ،إذ
وجدت دراسة أن نسبة كبرية من األسر ذات الدخل
ديوان للبقاء على قيد احلياة أثناء
املنخفض قد حتملوا ً
الوابء ) ،(Barr et al, 2021وهذا يعين أنه ح بعد
العودة إىل العمل ،سيواصل الكثري منهم الكفاح من أجل
سداد االلتزامات املادية وتوفري الضرورايت مبا يف ذلك
الغذاء.

اثنياا :طريقة تقدمي املساعدات الغذائية

يف خمتلف البلدان ،القطاع اخلريي هو يف الغالب من
يقدم املساعدات الغذائية لألفراد من ذوي الدخل
أمرا إجيابيًا ،حيث إنه جيسد دور هذا
احملدود ،ويعد ذلك ً
القطاع الفاعل وأمهيته يف سبيل احلفاظ على استقرار
اجملتمعات وتنميتها .ولكن ،أثناء األزمات ،قد تتعثر هذه
اجلهات كوهنا تستند غالبًا يف متويلها على التربعات
وتقدم خدماهتا من خالل املتطوعني .وجائحة كوروان
أثبتت ذلك ،حيث تعرض القطاع الثالث ألزمات مالية
جراء اخنفاض التربعات ;(Barker & Russell, 2020
) ،Cahn, 2021ففي الوالايت املتحدة ،واجهت برامج
املساعدات الغذائية اليت تعتمد على العمل التطوعي
حتدايت حول قدرهتا على توفري الغذاء يف حاالت
الطوارئ ،فعلى الرغم من احلاجة املتزايدة ،إال أن عدد
املتطوعني والعاملني يف تقدمي املساعدات الغذائية كبنوك
الطعام اخنفض بشكل ملحوظ ،ففي إحدى بنوك الطعام
اخنفض العدد من حوايل  95إىل Jablonski et ( 42
 .)al, 2021ويف إيطاليا ،أثناء اجلائحة ،بقي فقط  5من
أصل  13من املطابخ املخصصة لتجهيز الوجبات

الغذائية للمحتاجني ،وذلك بسبب قواعد التباعد
االجتماعي ،وألن معظم املتطوعني من املتقاعدين وكبار
السن ،وهم األكثر عرضة للخطر أثناء الوابء
( .)Sargiacomo et al., 2021وتشري هذه الدراسات
إىل ضرورة قيام احلكومة يف مثل هذه احلاالت الطارئة
بدورها املتعلق بدعم القطاع التطوعي للحفاظ على
متاسكه واستمراه يف تقدمي خدماته للمستفيدين ،كما أن
الشراكة الفعالة مع القطاع الثالث ستمكن احلكومة من
االستجابة بشكل أكثر مالءمة النعدام األمن الغذائي
أثناء األزمات.

اثلثاا :حالة عدم املساواة املوجودة قبل اجلائحة

مما ال شك به أن الفقر ،والعجز ،والعنصرية ،وصعوبة
الوصول للغذاء والتعليم اجليد من اإلشكاليات احلرجة
اليت تعاين منها بعض اجملتمعات ،واليت تتسبب يف خلق
فروقات بني أفراد اجملتمع على مجيع املستوايت الصحية
واالجتماعية واالقتصادية .وجائحة كوروان أبرزت هذه
الفروقات بشكل جلي ،إذ أظهرت مدى هشاشة هذه
الفئات ،وعدم قدرهتم على اية أنفسهم أثناء األزمات

)et al., Clay & Rogus, 2021; Lauren, 2021
; ، (Janda 2021ففي الوالايت املتحدة وجد أن األفراد

من أصل أفريقي وأسباين من أوائل الفئات اليت تضررت
من انعدام األمن الغذائي ،ويعود ذلك إىل بعض
املمارسات العنصرية اليت يعاين منها املنتمون هلذه الفئة،
إذ إهنم يقطنون يف أحياء معزولة بعيدة عن املتاجر الغذائية
الكبرية ،ابإلضافة إىل قلة فرصهم يف التوظيف ،والتعليم
والسكن اجليد ( .)Dubowitz, 2021وكذلك األسر
األمريكية من أصول آسيوية ،كانت معرضة خلطر انعدام
األمن الغذائي ،إذ إنه بسبب اهلجمات العنصرية عليهم
بداعي أن الفريوس من صنيع الصني ،فلم يستطيعوا
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اخلروج من املنزل لشراء املواد الغذائية .ويف املقابل ،كانت
خماوف األسر من ذوي البشرة البيضاء أبهنم لن حيصلوا
على الطعام املفضل لديهم ،وهذا القلق ليس بسبب
التمييز والفقر كأقراهنم من ذوي البشرة السوداء ،بل هو
انجم من اإلشكاليات اللوجستية جراء اجلائحة
(.)Morales et al ,2021
ابإلضافة إىل ذلك ،تشري الدراسات احلديثة إىل أن
األسر اليت كانت تعاين مسب ًقا من الفقر وانعدم األمن
الغذائي كانوا أكثر عرضة لألضرار الصحية واالقتصادية
النامجة من اجلائحة مقارنة ابألسر األخرى
()Fitzpatrick, 2021؛ على سبيل املثال ،يف الوالايت
املتحدة وأسرتاليا ،شهدت األسر منخفضة الدخل
مستوايت أعلى من انعدام األمن الغذائي ،حيث مل تكن
قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاهتا
).)Morales et al, 2021; Kent et al ,2020
وقد أدت جائحة كوفيد  19بال شك إىل تفاقم أزمة
انعدام األمن الغذائي بني أوساط اجملتمعات األقل حظًا،
ولكن مدى الضرر قد خيتلف وف ًقا لطبيعة الفئات ،فعلى
سبيل املثال ،انعدام األمن الغذائي بني النساء احلوامل
من ذوي الدخل احملدود ينتج عنه أضرار صحية على األم
والطفل أثناء وما بعد الوالدة (.)Dolin et al., 2021
وكذلك فئة الشباب ،وجد أهنم من الفئات األكثر عرضة
لفقدان دخلهم أو وظائفهم أثناء اجلائحة ( Wolfson
 .)& Leung, 2020ولذلك من الضروري ،مراعاة هذه
الفروقات واالحتياجات اخلاصة بني الفئات اهلشة عند
تقدمي الدعم هلم.
ويف النهاية ،ميكن القول أبن األسر من الفئات األقل
حظًا لن تلمس وتستشعر عودة االستقرار االقتصادي

بعد زوال اجلائحة كاألسر من الفئات األعلى حظًا ،إذ
إن معاانهتا متجذرة يف األنظمة االقتصادية واالجتماعية.

ابعا :عوامل خطورة ذات صلة خبصائص أفراد
را
األسرة

تعد اخلصائص الدميوغرافية واحلالة الصحية لألفراد من
حمددات انعدام األمن الغذائي أثناء اجلائحة ،إذ إن
اقتصاداي ،والبعض يعد
بعضها يعزز من متاسك األسرة
ً
عامل خطورة وجيعل األسرة أكثر عرضة خلطر انعدام
األمن الغذائي.
وبينّت الدراسات أنه فيما يتعلق ابلعمر ،فإن األفراد
األصغر عمراً هم األكثر عرضة خلطر انعدام األمن
عمرا ،ويعود ذلك على األرجح
الغذائي من أقراهنم األكرب ً
إىل ارتفاع دخل وحصيلة ادخار الفئة األكرب سنًا ( Fang
Cahn, et al., 2021 ; Morales et al., 2021
; .)2021كما أن زايدة عدد األطفال ،ونوع السكن

(إجيار) ،وإعالة املرأة لألسرة ،والتعليم املنخفض ،كل
هذه اخلصائص أسهمت يف جعل األسر أكثر أتثراً
ابجلائحة وأكثر عرضة خلطر انعدام األمن الغذائي
( ،)Morales et al, 2021كذلك وجدت دراسة أن
كبار السن الذكور الذين يعيشون مبفردهم يف املنزل عانوا
من فقدان األمن الغذائي أكثر من أقراهنم اإلانث
( .)Giacoman et al, 2021وفيما يتعلق ابملنطقة
السكنية ،فقد لوحظت زايدة يف معدالت انعدام األمن
الغذائي بني سكان القرى أثناء اجلائحة ،ومن املرجح أن
ذلك يعود إىل غالء الطعام الصحي والطازج يف القرى
بسبب تكاليف النقل والتخزين ،وكذلك ارتفاع أسعار
الغذاء جراء اجلائحة (.)Kent et al, 2020
ومن جانب آخر ،فإن استخدام التكنولوجيا بلغ
ذروته أثناء اجلائحة ،إذ مت حتويل معظم األنشطة إىل العامل
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االفرتاضي ،وهو أمر إجيايب مما ال شك فيه ،ولكنه ش ّكل
صعوبة أمام بعض األسر ،فالدراسات اليت أجريت
للكشف عن األمن الغذائي وعالقته ابجلائحة بينّت أن
بعض األسر اليت ال ميتلك أفرادها املعرفة واملهارة الالزمة
يف استخدام التكنولوجيا مل تكن قادرة على شراء
املنتجات الغذائية عرب اإلنرتنت Morales et al,
) .)2020ولذلك حثت اجلمعية األمريكية للمعلوماتية
الطبية ( American Medical Informatics
 )Associationيف عام  2017على إدراج الوصول
لشبكة اإلنرتنت من ضمن احملددات االجتماعية للصحة
( ،)Benda et al, 2020حيث إن عدم وصوهلا لفئات
حمددة من اجملتمع وعدم معرفتهم بكيفية االستفادة منها
قد يعرضهم ملزيد من اإلقصاء ومينعهم من االستفادة من
اخلدمات اإللكرتونية.
وفيما يتعلق ابحلالة الصحية ،فإن اإلفراد الذين يعانون
من مشكالت صحية أو يتطلبون نظاما غذائيا حمددا
واجهوا صعوابت خاصة يف الوصول إىل الغذاء أثناء
اجلائحة ،على سبيل املثال ،فإن توفر الغذاء ليس ٍ
كاف
ابلنسبة للمصابني مبرض السكري ( Jablonski et al.,
 ،)2021أو املصابني حبساسية الغذاء والسيلياك
(  ،)Guillaum et al., 2021بل البد من التأكد من
جودة الغذاء ومالءمته حلالتهم الصحية ،إذ إن استهالك
الغذاء غري املوصى به طبيًا يعرض صحتهم للخطر.

ابإلضافة إىل ذلك ،كان األشخاص من ذوي
االحتياجات اخلاصة من ضمن الفئات اهلشة أثناء
اجلائحة .وابإلضافة إىل عجزهم عن احلركة وقلة الدعم
املخصص هلم وفرص عملهم ،فإن فريوس كوروان ميثل
كبريا على صحتهم ،مما يعين أن خروجهم للحصول
خطرا ً
ً
على الطعام يعرضهم خلطر اإلصابة ابلعدوى
(.)Friedman, 2021

عوامل احلماية

يعد املستوى التعليمي واالقتصادي املرتفع عامال
للحماية ،إن إن التعليم مع الدخل املرتفع جيعالن األسرة
ثباات عند األزمات وأكثر قدرة على حتمل آاثرها،
أكثر ً
وأثناء جائحة كوروان مل تتأثر األسر من هذه الفئات سلبًا
ابجلائحة ومل تواجه صعوابت يف احلصول على الغذاء
(.(Kent et al, 2020; Giacoman et al, 2021
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن عوامل أخرى خمتلفة أسهمت يف
التخفيف من حدة انعدام األمن الغذائي أثناء اجلائحة
وأثبتت فاعليتها عند األزمات ،وهي االبتكار واملرونة يف
تقدمي اخلدمات ،والتعاون وتظافر اجلهود ،واجلهود
املوجهة حنو الفئات اهلشة ،وفيما أييت توضيح هلذه
العوامل بشيء من التفصيل.
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عوامل احلماية ذات الصلة ابألمن الغذائي

أوالا :االبتكار واملرونة يف تقدمي الدعم

يعد توظيف االبتكار والتكنولوجيا يف طرق العمل
وتقدمي اخلدمات من املمارسات اليت أثبتت كفاءهتا
وأصبحت غاية وجزءا من عمل أي منظومة ،كما كان
هلا دور كبري يف مواجهة اجلائحة واحلد من آاثرها .وعلى
سبيل املثال ،كما مت ذكره أعاله ،زادت اجلائحة من عدد
األسر احملتاجة للمساعدات الغذائية ،ولتحديد هذه
األسر املتضررة والوصول إليهم بشكل سريع وتقدمي
التدخل يف الوقت املناسب ،كان البد من وجود أدوات
متكن من ذلك ،ففي أسرتاليا ،متت االستعانة ،أثناء
تفشي فريوس كوروان ،مبؤشر األمن الغذائي ( Food
 )Stress Indexوالذي يتنبأ ابحتمالية انعدام األمن
الغذائي األسري وفق املوقع اجلغرايف ،حيث أثبت فاعليته
يف حتديد الفئات املتضررة وتسريع عملية تقدمي
املساعدات (.)Pollard et al, 2021
كما أنه أثناء األزمات ،من الضروري وجود أدوات
تسهم بشكل فعال يف الربط بني اجلهات ذات الصلة،
وذلك لتوحيد اجلهود وزايدة كفاءهتا ،وتوفري الوقت

واجلهد ،والوصول إىل املتضررين يف الوقت املناسب .ومن
النماذج اجليدة يف هذا السياق ،مستشفى األطفال يف
فيالدلفيا ابلوالايت املتحدة ،الذي قام ابلتعاون مع مجعية
فود كونكت ( )Food Connectملساعدة األطفال
وأسرهم ممن كانوا يعانون من انعدام يف األمن الغذائي
أثناء اجلائحة ،إذ عملت اجلمعية التكنولوجيا يف تقدميها
للمساعدات الغذائية ،على الربط بسهولة بني املستفيد
واجلهات املاحنة للمساعدات ،مما أسهم يف التخفيف من
الصعوابت اليت واجهت األسر يف الوصول إىل الغذاء
(.)Garcia et al, 2021
ومن االستجاابت الذكية واملبتكرة أثناء األزمات
استخدام املوارد واملمكنات املتاحة ،وإجياد حل يستهدف
أكثر من إشكالية قائمة ،إذ يساعد ذلك يف توفري اجلهود
واملوارد والتخفيف من حدة األزمة وآاثرها املختلفة .وأثناء
جائحة كوروان برز منوذج ملثل هذا النوع من االستجاابت
يهدف يف املقام األول إىل تقدمي الوجبات الغذائية لألسرة
املتضررة ،ولكنه أسهم كذلك يف حل إشكالية فقدان
الوظائف وركود النشاط التجاري يف الوالايت املتحدة،

92

72
102

102

72

ومت توظيف األشخاص الذين خسروا وظائفهم بسبب
اجلائحة يف مراكز حتضري الوجبات لألسر اليت تعاين من
فقدان األمن الغذائي ،وقد نتج عن هذه الفكرة العديد
من املخرجات اإلجيابية؛ منها :اإلسهام يف احلد من
انعدام األمن الغذائي بني األشخاص الذين فقدوا
وظائفهم ،واالستمرار يف تقدمي الوجبات للمستفيدين
وزايدة عدد الوجبات املقدمة ،ابإلضافة إىل تعزيز
االقتصاد احمللي من خالل شراء املواد الغذائية من املتاجر
واملزارعني (  .)Barr et al, 2021وقد أسهم هذا
االستخدام الذكي للمهارات والبنية التحتية املتاحة يف
تعزيز كفاءة االستجابة وتسريعها وزايدهتا أثناء األزمات.
كما تعد املرونة يف طريقة تقدمي املساعدات املالية
والغذائية واشرتاطات االستحقاق متطلبا ضروراي أثناء
األزمات ،وذلك للحفاظ على استمرارية االستفادة منها
وتوفريها للمستحقني اجلدد ،إذ إن بعض السياسات
واالشرتاطات وطريقة تقدمي اخلدمات قد تكون عائقا أو
تكون غري مالئمة أثناء األزمات ،وهو ما حدث أثناء
اجلائحة ،فعلى سبيل املثال ،قامت الوالايت املتحدة
بتغيري اللوائح واملمارسات اخلاصة ابملساعدات الغذائية
لتكون أكثر مالءمة مع الظروف أثناء اجلائحة ،فربانمج
حيواي يف تلبية
دورا ً
الوجبات املدرسية اجملانية الذي يلعب ً
االحتياجات الغذائية لألطفال تعثر بسبب قانون احلظر،
ولكن مت تغيري طريقة تقدمي املساعدات ،فأصبح الطالب
حيصلون على الوجبات املدرسية من خالل إيصاهلا إىل
منازهلم أو استالمها من موقع ابلقرب منهم .وفيما يتعلق
ابملساعدات املالية املخصصة لشراء املواد الغذائية ،قامت
الوالايت املتحدة بزايدة املبلغ إىل أعلى حد مسموح به،
وحتويل قيمة الوجبات املدرسية اليت مل تتم االستفادة منها
إىل األسرة املستفيدة ،وملعاجلة إشكالية الوصول إىل بنوك

الطعام ،قامت بنقل كميات كبرية من املواد الغذائية إىل
أماكن عامة يف األحياء الفقرية لسهولة وصول املستفيدين
إليها ) .(Carson, 2020وأظهرت الدراسات أن هذه
املرونة والسرعة يف تعديل السياسات واملمارسات أسهمتا
يف التخفيف من عبء انعدام األمن الغذائي أثناء
اجلائحة ( ،)Kinsey et al, 2020ابإلضافة إىل زايدة
شعور املستفيدين ابلسعادة واالنتماء للمجتمع ( Bar et
.)al., 2021

اثنياا :التعاون وتضافر اجلهود

ارتفعت معدالت انعدام األمن الغذائي جراء
اجلائحة ،وتعثرت بعض املساعدات الغذائية وأصبحت
وخصوصا اخلريية منها ،غري قادرة على
اجلهات املعنية،
ً
االستجابة الفعالة ،لذلك كان البد من التعاون لسد هذه
الفجوة ،ففي الوالايت املتحدة مت التعاون مع احلرس
الوطين لتعويض النقص يف العاملني واملتطوعني يف جمال
اخلدمات الغذائية ويف إيصال الوجبات إىل املستفيدين،
فكانت من الشراكات الفعالة اليت أسهمت يف التخفيف
من اآلاثر السلبية للجائحة ( Jablonski et al.,
 .)2021كما أن الشراكة مع مجيع األطراف ذات الصلة
بتقدمي اخلدمات الغذائية جعلت االستجابة أكثر فاعلية،
على سبيل املثال ،نتجت عن شراكة املنظمات اخلريية مع
بنوك الطعام ووكاالت احلماية االجتماعية واملزارعني
واملتاجر الغذائية زايدة يف استهالك األطعمة الصحية
واحلفاظ عليها من اهلدر ،ابإلضافة إىل مساعدة األسر
يف الوصول للغذاء ،واإلسهام يف استمرارية األنشطة
االقتصادية (.)Haidar et al., 2021
كما يعد إنشاء الشبكات الرمسية اليت تضم العديد
من اجلهات ذات الصلة من أجنع االستجاابت أثناء
األزمات ،إذ تسهم يف توحيد اجلهود وتعظيم املخرجات،
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ففي إيطاليا ،أنشأت احلكومة أثناء اجلائحة شبكة خاصة
بتعزيز األمن الغذائي ( ،)Torino Solidaleوهي مكونة
من  12مركزاً خمصصاً لتقدمي املساعدات الغذائية
واإلمدادات األساسية يف مجيع أحناء مدينة تورين
( .)Turinوقامت هذه الشبكة جبهود ملحوظة يف احلد
من انعدام األمن الغذائي؛ منها :إعداد قوائم للمتضررين
واحملتاجني مصنفة وفق خصائصهم ،ككبار السن،
والفقراء ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وذلك خلدمتهم
بشكل أفضل ،كما أهنا مل تغفل عن الفئات اليت مل ترغب
يف التسجيل بشكل رمسي كاملهاجرين غري القانونيني ،إذ
وفرت هلم اخلدمات الغذائية من خالل إيصاهلا هلم يف
أماكن إقامتهم ،كما تنوعت يف طريقة تقدميها للخدمات
لتالئم اجلميع ،عرب التطبيقات الذكية ،أو املكاملة اهلاتفية،
أو احلضور املباشر (.)Sargiacomo et al., 2021
ابإلضافة إىل ذلك أسهم التعاون بني اجلهات أثناء
اجلائحة يف سهولة تبادل املعلومات وإجياد حلول مبتكرة
قائمة على البياانت ،ففي مدينة أوسنت األمريكية،
أنشأت املدينة ابلتعاون مع اجلهات ذات الصلة ،خريطة
للموارد الغذائية يف حاالت الطوارئ ،وذلك لتوثيق
ومتابعة توافر مواقع املساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ ،وكذلك حتديد الفئات السكانية األكثر
احتياجا للمساعدات الغذائية ،مما أسهم يف تسهيل تقدمي
ً
اخلدمات للمتضررين وتسريعها ( Jablonski et al.,
.)2021
وقد أسهم هذا التعاون عرب القطاعات يف معاجلة
الفجوات املتعلقة بتقدمي املساعدات الغذائية ،وحتسني
الوصول إىل الفئات الضعيفة من السكان أثناء اجلائحة،
ابإلضافة إىل دعم الشركات اجلديدة ،واالبتكار ،والتعاون
الفعال.

اثلثاا :اجلهود املوجهة حنو الفئات اهلشة

تعد برامج الدعم املالية املخصصة لشراء الغذاء من
أهم الربامج اليت تسهم يف دعم الفئات اهلشة وضمان
توفري احتياجات احلياة األساسية هلم ،وقد أثبتت هذه
الربامج فاعليتها قبل اجلائحة ،ولكن اجلائحة أثبتت مدى
أمهيتها ،إذ ساعدت املستفيدين على مواجهة الصعوابت
املالية جراء تفشي الفريوس ( Fang et al, 2021:
)Molitor, 2021; Reimold et al, 2021

ابإلضافة إىل ذلك ،أسهم الدعم املايل غري املخصص
للمساعدات الغذائية واملقدم قبل ظهور اجلائحة يف تعزيز
األمن الغذائي لدى املستفيدين ،وللتوضيح أكثر،
أسهمت اإلعانة املالية للعاطلني عن العمل يف الوالايت
املتحدة يف خفض نسبة  %35من انعدام األمن الغذائي
لدى األشخاص الذين يقل دخلهم عن  75000دوالر،
والذين فقدوا وظائفهم خالل الوابء .كما وجد أن زايدة
إعانة العاطلني اليت متت أثناء اجلائحة أسهمت بشكل
أكرب يف خفض نسبة انعدام األمن الغذائي ( Raifman
 .)et al, 2021وكمثال آخر ،فقد أسهم أتمني الرعاية
احتياجا يف تقليل حدة
الصحية املقدم إىل الفئات األكثر
ً
انعدام األمن الغذائي أثناء اجلائحة ،إذ يستطيع هؤالء
األشخاص من خالل التأمني ،توفري املال املخصص
للرعاية الصحية يف توفري الغذاء ( Stephenson et al,
.)2020
كما كانت اجلمعيات واللجان احمللية املعنية بفئات
حمددة ،مثل فئة األقلية العرقية ،قادرة على االستجابة
بسرعة وفاعلية أكرب أثناء األزمات ،ألهنا أكثر دراية
ابحتياجات املستفيدين ،وطريقة الوصول إليهم ،وكيفية
مساعدهتم .وكمثال على ذلك يف كندا ،توجد مجعية
خمصصة لتقدمي املساعدات الغذائية للسكان األصليني،
أثناء اجلائحة ،عملت بشكل وثيق مع شركائها وحشدت
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شبكاهتا لتقدمي الدعم الغذائي للمحتاجني ومساعدهتم
يف ختطى األزمة ( .)Levkoe et al, 2021ويعد مثل
هذه اجلمعيات املخصصة جملتمعات حمددة عامال
للحماية أثناء األزمات ،إذ إهنا تعد قناة للوصول األسرع
وتقدمي املساعدات ابلطريقة املناسبة ويف الوقت املناسب.
وابلتايل فإن اجلهود املوجهة حنو الفئات اهلشة
والقائمة قبل جائحة كوروان كاإلعاانت املالية وبرامج
التغذية املدرسية جاءت كعامل اية أثناء اجلائحة ،مما
يشري إىل ضرورة احلفاظ على مثل هذه الربامج وتطويرها
لتحقق أفضل النتائج.

املناقشة واخلامتة

102

أثّر تفشي فريوس كوروان بشكل كبري على
القطاع االقتصادي ،مما تسبب يف خلق صعوابت مالية
بني األسر وزاد يف معدالت انعدام األمن الغذائي
األسري ،وعلى الرغم من وجود هذه الصعوابت ،إال أن
وجود استجابة جيدة من مجيع الدول الغنية مشل الفئات
اهلشة ،والفئات اليت تضررت من تداعيات اجلائحة،
فتضمنت جهودها مبادرات لدعم القطاع اخلاص
للحفاظ على الوظائف ،وتقدمي املساعدات االجتماعية
لألسر املتضررة من اجلائحة ،وتوفري السالل الغذائية
وقسائم شراء املواد الغذائية ،ولكن فيما يتعلق بتقييم
فاعلية هذه اجلهود ،فإنه برز وجود فجوة حبثية كبرية يف
خصوصا يف الدول العربية.
هذا الشأن،
ً
وعند النظر إىل اجلهود البحثية الدولية يف هذا
الشأن ،ويف الوالايت املتحدة على وجه التحديد ،فمن
بني  36دراسة مت تضمينها يف هذه املراجعة 27 ،منها
كانت أمريكية ،ولوحظ قصور يف الدراسات ذات الصلة
على املستوى احمللي ،إذ مل يتم التوصل إال إىل دراسة

واحدة مت نشرها من قبل مجعية النهضة ،وتستهدف تقييم
حالة األمن الغذائي لدى املستفيدين من اجلمعية فقط،
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن معظم الدراسات اليت مت التوصل
إليها تركز على حمور الوفرة يف األمن الغذائي ،وتناقش
هذه القضية من منظور اقتصادي وسياسي ،لذلك تربز
احلاجة لعمل مزيد من البحوث اليت تستهدف حمور
الوصول إىل الغذاء وتسلط الضوء على اجلانب
االجتماعي والصحي يف هذه القضية.
ويف أثناء اجلائحة ،ظهرت بعض من املمارسات
كعوامل خطورة أكثر من كوهنا عوامل مساندة؛ أبرزه:
االعتماد على القطاع اخلريي يف تقدمي االحتياجات
األساسية كالغذاء للمحتاجني ،إذ مل تكن هذه اجلهات
قادرة على االستجابة ابلشكل الفعال ،لذلك من
الضروري تكثيف جهود القطاع احلكومي يف تقدمي الدعم
واملساعدات الغذائية للفئات األقل حظًا .وعلى الرغم من
وجود معوقات وصعوابت يف الوصول إىل الغذاء أثناء
اجلائحة ،إال أن ظهور البعض منها مل يكن حديثًا ،بل
كان موجودا من قبل اجلائحة ،ولكن مل تتم معاجلتها
ابلشكل الصحيح؛ كضعف الدخل وقلة فرص التوظيف،
لذلك من الضروري الرتكيز على جذور املشكالت كالفقر
والتمييز ،ومواصلة اجلهود املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،إذ إن جزءا من أهدافها ينصب على تعزيز
األمن الغذائي األسري .ويشري ذلك إىل أن زوال اجلائحة
وانتعاش االقتصاد ال يعين زوال انعدام األمن الغذائي لدى
مجيع األسر ،وابلتايل من املهم االستمرار يف تقدمي الدعم
واملساندة للفئات اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي
املزمن .ويف املقابل ،هناك بعض العوامل اليت أسهمت
بشكل كبري يف ختفيف حدة انعدام األمن الغذائي كربامج
الدعم املوجودة قبل اجلائحة ،والتعاون الفعال مع اجلهات
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ذات الصلة ،واالبتكار يف تقدمي املساعدات ،لذلك البد
من االستمرار يف تبين مثل هذه املمارسات وتقويتها
لالستفادة منها بشكل أفضل ومستدام.

• التدخالت اخلاصة مبعاجلة انعدام األمن الغذائي
كالوجبات الغذائية املدرسية وبنوك الطعام مل تتالءم
مع الظروف أثناء اجلائحة ،لذلك عند تطوير مثل
هذه الربامج ،البد من مراعاة استدامتها وفاعليتها
أثناء األزمات.

• زادت معدالت األمن الغذائي أثناء اجلائحة بسبب
آاثرها االقتصادية.

• حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة (القضاء
على الفقر/الصحة اجليدة والرفاه/التعليم اجليد/احلد
من أوجه عدم املساواة) كفيل حبماية الفئات اهلشة
وخصوصا أثناء األزمات.
ً

أبرز الدروس املستفادة والتوصيات

• اجلائحة مل ختلق العديد من اإلشكاليات اجلديدة ،بل
أظهرت احلاجة لبذل املزيد من اجلهود فيما يتعلق
حبماية الفئات األقل حظاً ومتكينها ،ألن الفئات
ضررا أثناء اجلائحة هي تلك اليت كانت تعاين
األكثر ً
من الفقر وانعدام أمن غذائي سابق.
• االستناد على القطاع غري الرحبي يف تقدمي املساعدات
الغذائية إىل الفئات األقل حظًا ال يؤدي إىل حتقيق
نتائج جيدة ،لذلك من املهم إشراك القطاع احلكومي
وكذلك القطاع اخلاص لضمان استمرارية تقدمي
الدعم.
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ملحق ( .)1بروتوكول املراجعة السريعة للرباهني
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ما عوامل احلماية واملخاطر النامجة عن انعدام األمن الغذائي لألسر أثناء اجلائحة؟
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