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Abstract: 

 

 In light of the global economic openness and the prosperity of global 
trade, which has no limits to the movement of goods and capital in a 

globalized world, and in the front of the countries and the 

international institutions adoption to the liberal doctrine of 

liberalizing trade which promises to reach the highest levels of 

growth and achieve prosperity for all peoples of the world. In light of 
the tremendous and rapid technological development that 

contributed to the increase and abundance of agricultural food 

commodities production, the world today is facing a food crisis that 

prevents it from reaching a large proportion of the world's 

population, which threatens hundreds of millions with starvation 

and malnutrition. Consequently, the international reality reflects a 
shocking and terrifying picture of what people suffer from poverty, 

hunger and lack of nutrition. 

According to the recent changes of the United Nations Organization, 

about 822 million people suffer from chronic food insufficiency and 

hunger. Hundreds of millions of children under the age of five suffer 
from wasting, stunting and stunted growth. Tens of thousands die 

every day because of poor nutrition, and in the range of 3 billion 

people suffering from malnutrition In addition to all this, the global 

spread of the new Corona epidemic has made the situation more 

aggravating where expectations worship that we are on the verge of a 

food pandemic that could kill 300.000 person. 
 Faced with this paradox, the abundance of production, hunger, 

through this study, we try to stand at the real causes of this crisis, 

whose repercussions are continuing to worsen at various levels, 

especially in light of the Corona pandemic.We also try to find effective 

solutions and alternatives to bypass and avoid a humanitarian 

disaster. 
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ي ظل جائحة كورونا أزمة
 
ي العالم وتداعياتها ف

 
 الغذاء ف

 

ي فاطمة الزهراء
 
 2 كوات

 

 الملخص
ي 
ي ظل االنفتاح االقتصادي العالمي وازدهار التجارة العالمية الت 

 
ت ال تعرف الحدود أصبحف

ي عالم معولم
 
ي الدول و المؤسسات الدولية  ،أمام انتقال السلع و الرأسمال ف

وأمام تبت 
الية لتحرير التجارة بما تعد به من الوصول إىل أعىل مستويات النمو و تحقيق  العقيدة الليبر
ي 
 
ي الهائل و الرسي    ع الذي ساهم ف ي ظل التطور التكنولوجر

 
الرفاه لكل شعوب العالم، و ف

ي  نتاج السلع الزراعية الغذائية، يتخبط عالمإزيادة و وفرة 
 
غذاء تحول دون  أزمةاليوم ف

ة من سكان العالم و سوء    األمر الذي يهدد مئات الماليير  بالمجاعة ،وصوله إىل نسبة كببر
تعانيه الشعوب من فقر  التغذية. و بالتاىلي يعكس الواقع الدوىلي صورة صادمة و مرعبة لما 

ي التغذية المزمن و جوع
 
 .و قصور ف

ة لمنظمة األمم المتحدة فحسب التقديرا  ي  822ن ما يفوق إت األخبر
 مليون شخص يعان 

، مئات الماليير  من األطفال دون سن الخامسة يعانون من قصور الغذاء المزمن ) الجوع(
ت اآللف يموتون يوميا بسبب ي النمو، عرسر

 
مرتبط بسوء  من الهزال و التقزم و توقف ف

ي حدود التغذية
 
ي من 3، و ف

ي االنتشار  مليار شخص يعان 
سوء التغذية. إىل جانب كل هذا يأن 

يد الوضع تأزما العالمي لوباء ك ، حيث تفيد التوقعات أننا عىل مشارف ورونا المستجد لبر 
 .شخص يوميا 30000جائحة غذائية قد تودي بحياة 

(، نحاول من خالل هذه الدراسة أن نقف عىل جوع –أمام هذه المفارقة )وفرة اإلنتاج 
ي ما فتئت تتفاقم تداعياتها عىل مختلف المستويات زمةحقيقية لهذه األاألسباب ال

، الت 
ي ظل جائحة كورونا 

 
كما نحاول إيجاد الحلول و البدائل الفعالة لتجاوز وتجنب    ،خاصة ف

 .كارثة إنسانية

 .التجارة العالمية، أزمة الغذاء ، جائحة كورونا : الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

ية عىل اإلطالق،أزمة الغذاء اليوم أكبر  أزمة تأصبح يعانون نقص الغذاء ما يفوق   حيث وصل عدد من تعصف بالبرسر
ي إلطعام كل سكان المعمورة.  822

ي العالم ما يكف 
 
ي وقت ُينتج فيه ف

 
ي ظل وعود بإنتاج كميات أكبر   مليون شخص، ف

 
و ف

ى.   من السلع الغذائية من طرف القوى الزراعية الكبر

اء غذائهم. أن الناس عاجزين عن تحمل اسعار السوق، فهم أفقر من أن الطعام موجود عىل الرفوف إال إ ن يتمكنوا من شر
ي العالمي 

توجب  ،و أمام هذه المفارقة: توفر الغذاء و انتشار نقص و سوء التغذية عىل اوسع نطاق و انعدام لألمن الغذان 
ية  ي تجعل البرسر

ي مكامن الخلل الت 
 
 منها بالفناء.  الوضع الخطبر الذي يهدد جزء تعيش هذاالبحث ف

ي  ال و هي جائحة كوروناإصحية لم تشهد وقعها دول العالم من قبل،  أزمةأضيف لهذه المعضلة 
ي أالت 

 
دخلت العالم ف

ي الوباء المستجد  التحكم حالة من العجز و الذهول حال دون القدرة عىل
 
ي العالمي تأزم، ف

 ا. مما زاد الوضع الغذان 

I. ي العالم
 
 سوء التغذية ف

 الغذاء يدفعنا لتناول موضوع متشعب و معقد متعدد األبعاد يشمل:  أزمةالغذاء أو  إن الحديث عن
ي  البعد -

ي و القانون 
ي الغذاء، و المتمثل اإلنسان 

 
ي حق كل فرد ف

 
  ف

، ويتناول السبل البعد االقتصادي- ي
 
 الكفيلة إلنتاج و توفبر الغذاء بالقدر الكاف

ي   بعده االجتماعي  -
 
 و يشمل خصوصية كل مجتمع وثقافته الغذائية،  و الثقاف

ي  -
وبناء  الذي يكفل تمتع االفراد بصحة جيدة و النمو السليم لألطفال، بتوفبر الغذاء الصحي  بعده الصحي و القاض 

ي التقدم و االزدهار، 
 
 أجيال سليمة تساهم ف

ي تحدي -
 
ي و المتمثل ف

ي و المناج 
د الوسائل الحديثة و التكنولوجيات المتقدمة لحماية اإلنتاج الزراعي من و شقه البيت 

 الكوارث و التقلبات المناخية،

                                                           
 kouatifatmazohra@gmail.com   ،.جزائر، ال2جامعة البليدة د،  
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ي  و كذا البعد -
ي تحول دون وصول الغذاء للشعوب، و الت 

اعات الت  ي السعي للحد من الرصاعات و الب  
 
ي و المتمثل ف

األمت 
ي العالم

 
ي المزيد من الجياع ف

 
يد الجوع و األمراض معاناة عىل معاناتهمالذين يعانون من  تساهم ف  .ويالت الحرب، لبر 

.  الغذاء تعريف مصطلحير  رئيسير  هما أزمة كما يشمل مفهوم ي
 سوء التغذية و األمن الغذان 

ي جميع 
 
 نقص التغذية )الهزال والتقّزم ونقص الوزن(، ونقص الفيتامينات أو المعادن، :هأشكالو يعرف سوء التغذية ف

. وتؤكد منظمة األغذية والزراعة والسمنة، وفرط الوزن، ي
التابعة لألمم  واألمراض غبر السارية المرتبطة بالنظام الغذان 

ي هذا الصدد أن زيادة الفقر يؤدي بالناس إىل االتجاه نحو أطعمة أقل قيمة غذائية، وأفقر من ناحية 
 
المتحدة ف

ة أو  الفيتامينات وأقل توازنا،  األمد.  طويلة مع انعكاسات عىل الصحة قصبر
ي كل األوقات اإلمكانات المادية واالجتماعية

 
ي فيقصد به أن تتوافر لجميع الناس و ف

و االقتصادية       أما األمن الغذان 
ي احتياجاتهم التغذوية و تناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة  للحصول عىل اغذية كافية و سليمة و مغذية، تلتر

ي تحسير  فل النشاط و الصحة،
 
ي كاف له وآلشته، وبالحق ف

ي مستوى معيشر
 
ي الحصول عىل الغذاء، وف

 
كل فرد الحق ف

ي التحرر من الجوع. 
 
  .(2017)منظمة الصحة العالمية ،   متواصل لظروفه المعيشية، وف

 منذ   و لقد بدأ معدل الجوع 
ً
ي االرتفاع مجددا

 
ي العالم ف

 
ي 2014ف

 
. و ف ي

 خالل العقد الماض 
ً
 مطردا

ً
، بعد أن عرف انخفاضا

 الوقت ذاته، باتت 
ا
ي أنحاء العالمأشكال

 
)منظمة األغذية والزراعة  . متعددة من سوء التغذية تهدد صحة الماليير  ف

تحدة للطفولة اليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي العالمية، الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم الم
 (2017ومنظمة الصحة، 

مم المتحدة و المنظمات
ُ
الحكومية و غبر الحكومية إىل  وقد أدى تفاقم الوضع بمختلف الوكاالت المتخصصة التابعة لأل

ي العالم مهددون بالموت دق أجراس الخطر، حيث تشبر التقارير إىل أن
 
ات الماليير  ف كل يوم بسبب الجوع   عرسر

". أشكالواألمراض الناجمة عن سوء التغذية بمختلف  ي
" أو "الجوع الخف  ي

ي ذلك ما يسم سوء التغذية "غبر المرن 
 
ه، بما ف

وري  أي عندما تؤمن وجبات التغذية التقليدية الكمية الكافية من السعرات الحرارية، ولكنها ال تتضمن الحد األدن  الرص 
وتينات والد ي من البر

 (2014)إرحيم،  .،هون ذات المصدر الحيوان 
ي الطعام اليوم

 
ت زوليك عندما أعلن " أننا لسنا أمام نقص ف أو   وهو ما حذر منه رئيس البنك الدوىلي نفسه روببر

ي قدرة األطفال عىل التعلم والنمو السليم فكريا وجسديا، 
 
اضطرابات اجتماعيه وإنما نقص الغذاء يؤدي إىل انخفاض ف

"مما ي   أي أننا أمام خطر بناء أجيال كاملة غبر سليمة أو مريضة.  .نعكس عىل االجيال المقبلة من البالغير 
ي و التغذية 

مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم،  155إىل أن نحو  20173وأشار تقرير حالة األمن الغذان 
اع 122منهم  ي مناطق متاثرة بمستويات مختلفة من الب  

 
ي  ،،مليون يعيشون ف

مليون طفل من الهزال، ما  52بينما يعان 
ي نحو 

 نسبة إىل طولهم. ويعان 
ً
ا ي أن وزنهم يقل كثبر

شار فقر الدم بير  مليون طفل من زيادة الوزن. كما بات انت 41يعت 
 للقلق،

ً
ي المائة  13مليون ) 641حيث بلغ عدد البالغير  الذين يعانون من السمنة:  النساء وسمنة البالغير  تشكل مصدرا

 
ف

ي العالم (
 
ي يعانير  من فقر الدم إىل  ،من جميع البالغير  ف

ي سن اإلنجاب اللوان 
 
مليون )نحو  613 كما وصل عدد النساء ف

ي العادات الغذائية وهذه التوجهات ن .33%
 
ة ف ات الكببر ، بل عن التغبر ي

اع والتغبر المناج   
اجمة ليس فقط عن الب 

)منظمة األغذية والزراعة العالمية، الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة  .والتباطؤ االقتصادي
% من وفيات األطفال دون سن 45و ترتبط  (2017للطفولة اليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة، 

 الخامسة بنقص التغذية. 
الموت، إذ يخفض من مناعة  إذ ال يؤدي سوء ونقص التغذية عىل المدى الطويل إىل أمراض عديدة فقط بل و إىل

يد من خطر اإلصابة بأمراض معدية ن كما يعتبر من األسباب الرئيسية لإلصابة بمرض السل، إىل جانب أ  .الجسم فبر 
ي أوبئة دون أخرى، و كذا انتشار 

ي العالم يساعد بشكل كببر عىل تفشر
 
التغيبر الذي يطرأ عىل أنظمة الحياة والغذاء ف

ايد للحوم وللمأكوالت الرسيعة.   األمراض المرتبطة بالسمنة وباالستهالك المب  
II.  الغذاء  أزمةاسباب 
ي تجعل العديد من الناس لديهم قدرة محدودة إ

بل عىل العكس  للوصول إىل الغذاء ليست طبيعية فقط،ن األسباب الت 
والتنمية غبر  من ذلك تماما، فهي تعود أساسا إىل السياسات الزراعية المنحرفة والتجارة الدولية غبر المنصفة

. و المستدامة، ي العالمي
اء و الغذ أزمةيمكن تقسيم األسباب إىل أسباب رئيسية شكلت جذور  و بالتاىلي إىل النظام الغذان 

ي 
 
ي تفاقم حدة األ ،انتشارها عىل نطاق واسع العامل الرئيشي ف

 
  .زمةوأسباب مساعدة ساهمت ف

 
 

                                                           
منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إىل منظمة األغذية و الزراعة والصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء  تنضم ألول مرة  3

ي العالم
 
ي والتغذية ف

ي إعداد تقرير "حالة األمن الغذان 
 
 .ازمة الغذاء العالمية نظرا لخطورة 2017منذ ."العالمي ف
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I.  ي العالم  زمةالجذور و االسباب الفعلية أل
 
 الغذاء ف

ي عالمي قائم عىل سيطرة أزمةإن 
المجمع الصناعي العالمي للزراعة الغذائية و  الغذاء ليست سوى نتيجة لنظام غذان 

كات العمالقة للبذور والكيماويات والمخصبات وسالسل  الذي يتكون من تجار الحبوب المتعددو الجنسيات و الرسر
ي العنارص التالية(Holt-Giménez ،2008) السوبرماركت العالمية

 
 :. و يمكن حرصها ف

ي الدول النامية - أ
 
  الدعم الزراعي للدول الصناعية و انعدامه ف

ي العالم، هو الدعم الزراعي الكببر  زمةأل من األسباب الرئيسية
 
ي أوروبا و الواليات  المباشر و الغذاء ف

 
غبر المباشر المنتهج ف

ي ظل الغاء الحواجز الجمركية الذي ادى ،المتحدة األمريكية و دول صناعية اخرى
 
وتسهيل دخول السلع المدعمة إىل  ،ف

الذين باتوا غبر  الزراعي المحىلي و المنتجير  المحليير   اإلنتاج إىل تدمبر  أسواق الدول النامية بأسعار اقل من سعر التكلفة،
ى المدعمة بقوة من طرف حكوماتها.  كات العالمية الكبر  قادرين عىل منافسه الرسر

،إ ي استخدام مستويات مرتفعة من الدعم الزراعي
 
ي  ن تمادي الدول المتقدمة ف

 
يعمل عىل تقييد فرص الدول النامية ف

ي هذه الدول ،قية عادلةاالستحواذ عىل حصص سو 
 
تحت وطأة المنافسة السعرية غبر  و وقوع المنتجير  المحليير  ف

ي األسواق الخارجية
 
وعة ومن ثم تفتيت قدرتها التنافسية ف نقل معظم تداببر   اتفاق الزراعة خاصة مع ترخيص .المرسر

المسموح بها،.... والجدير  لدعمإىل صناديق ا الدعم الزراعي من الصندوق المشوه للتجارة الخاضع لضوابط الخفض
ي وأمريكا تنطوي عىل تداببر وبرامج تسمح بممارسة تلك  بالذكر أن السياسات الزراعية لكل من االتحاد األورونر

 (2014)طري    ح، التحايالت. 
ة لمزارعيها، و مواجهة اإلغراق الذي ي ي المقابل ال تملك الدول النامية اإلمكانيات لدفع دفوعات مباشر

 
سمح للدول و ف

تب عنه طرد  ي أن يقتسموا السوق العالمية مما يب  الغنية المصدرة مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األورونر
ي األخبر إىل التخىلي عىل أراضيهم و إىل 

 
المنتجير  المحليير  من سوقهم المحلية. و عدم قدرتهم عىل الصمود يدفعهم ف

ي 
وح الريف   الب  

مثل  تدمبر الدعم الزراعي لإلنتاج المحىلي لدولة نامية مثاال صارخا عن Kiking down the poorو يذكر تقرير أوكسفام 
ي هذا البلد،  ،الهندوراس

 
ي الواليات المتحدة األمريكية آثار سلبية عىل المنتجير  ف

 
حيث كانت لصادرات األرز المدعم ف

ة ما بير  
ي الفب 

ي المتوسط  كان انتاج  2003 – 2000 فف 
 
اال أن صادرات الواليات  ،دوالر  415طن من االرز االبيض يكلف ف

أدى  % تحت تكلفة اإلنتاج. اضافة اىل ذلك34أي بتخفيض ب    دوالر للطن بفضل الدعم 274قدرت ب    المتحدة األمريكية
ي 
 
وخالل  .ألمريكية اىل الهندوراسمن أرز الواليات المتحدة ا إىل واردات هائلة 1991تخفيض الحقوق الجمركية لألرز ف

ي هندوراس من سنوات انتقل 10
 
ي األرز ف من  العمل المرتبط به فقد انتقل اما ،2000إىل أقل من  25,000عدد منتحر

عىل الهندوراس ان تستخدم العملة الصعبة  أصبح%. وبالتاىلي 86و انخفض اإلنتاج ب    11,200إىل أقل من  150,000
اد األرز ألكبر من القليلة المتوفرة لديه ي العالم  20ا الستبر

 
مليون دوالر. و االمثلة من هذا القبيل ال تعد و ال تحىص ف

 .  النامي
ى، فال توجد دولة إفريقية حاولت متابعة   و عىل العموم ال تستطيع الدول الضعيفة مواجهة والتصدي للدول الكبر

ي المنظمة ال
 
ى قضائيا بقضية الدعم الزراعي ف امج المساعدات وبرامج تخفيض  ألنها ،عالمية للتجارةالدول الكبر تابعة لبر

 (Rahal Ali ،2005) الديون. 
ي  - ب

 
 الدول المتقدمة والتحرير المطلق ألسواق الدول النامية الحمائية المفرطة ف

ي القطاع الزراعي عىل حساب الرفاه االقتصادي للبلدان  تمارس البلدان المتقدمة سياسة حمائية مفرطة
 
)مؤتمر  .الناميةف

و التقنية و الصحية للحد  حيث تطبق مختلق القيود التعريفية و غبر التعريفية (2014األمم المتحدة للتجارة و التنمية، 
ي هذا السياق، و غلق السوق الداخلية من الواردات

 
 تستغل سيطرة فكرة الغذاء الصحي عىل المجتمعات المتقدمة، و ف

ي تفرضها عىل وزيادة طلبها عىل أنواع  
وات ذات النوعية العالية الجودة لتشديد معايبر الجودة الت  ة من الخرص  كثبر

الصادرات الزراعية إليها، ما انعكس سلبا عىل مزارعي الدول النامية وصعب عمليات تصدير منتجاتهم نحو الشمال وزاد 
 .(2008)غصن،  من أزمتهم. 

فإن تشوهات السوق الناجمة عن اإلنتاج الزائد و  2002المتحدة لسنة وحسب تقرير مؤتمر التنمية والتجارة لألمم 
ي الفقر. 

 
 عىل حواىلي مليار شخص ف

ي حير  يعيش  و تشبر الدرسات حمائية الدول الصناعية تبف 
 
ي  3انه ف

 
مليارات شخص ف

ي اليوم، %75و  العالم
 
ي  2,5ط تحصل البقرة األوروبية عىل متوس من سكان افريقيا عىل أقل من دوالرين ف

 
دوالر كدعم ف

 (Rahal Ali ،2005) .اليوم
 سياسات و برامج التقويم الهيكلي و المساعدات الغذائية   - ت

عىل دول الجنوب من اجل سداد الديون، و  المفروضة من طرف المؤسسات الدولية برامج التقويم الهيكىلي  لقد أدت
ي الغاء الدعم عىل السلع أألساسية

 
إىل إفقار  ،التصدير و خفض األنفاق العام عىل البنية التحتية و التوجه نحو  المتمثلة ف

،  هذه الشعوب.  ي تقودها المؤسسات الدولية عىل نظام اإلنتاج المحىلي
فقد قضت هذه السياسات التنموية الت 
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كات العالمية ف خاضع للمصالح الرأسمالية للرسر
ّ
ع ومكث

ّ
ي مصن

ى واستبدلته بنموذج إنتاج غذان  األمن انعدام  كرس الكبر
ي العالمي 

 .الغذان 
ي وفوائض زراعية تبلغ أصبحف

ي قد حققت االكتفاء الذان 
ي كانت حت  السبعينات من القرن الماض 

ت بلدان الجنوب الت 
له  قيمتها مليارات الدوالرات،

ّ
ا كلًيا عىل السوق العالمية وتستورد ما معد

ً
مليون دوالر من  11.000تعتمد اليوم اعتماد

ي المواد الغذائية سن
 
ي الفوائض الغذائية والتوّسع ف

 
ي بلدان الجنوب هو الوجه اآلخر للزيادة ف

 
ي ف

وًيا. إن زيادة العجز الغذان 
ي بلدان الشمال الصناعية

 
 (2017)جودة،  السوق ف
ى و تمثل إىل الدول النامية شكل من اإلغراق، صحيح أنها  المساعدات الغذائية المقدمة من طرف القوى الزراعية الكبر

ي 
 
وضعية الطوارئ تنقذ أرواحا، ولكن المساعدة الغذائية المجانية خارج وضعيات الطوارئ تدمر سوق الفالحير  ف

ي خطر. 
 
ي ف

 الصغار وتضع األمن الغذان 
ي الصادرات العالمية اليوم إىل

 
% بعد أن  03و كنتيجة لهذه السياسات انحدرت نسبة مساهمة أفريقيا شبه الصحراء ف

ي السابق.  %30كانت   
 
ي اجماىلي   ف

 
% 70الصادرات بشدة من  كما انخفضت نسبة صادرات الزراعية للدول االقل تقدما ف

ي  من الواردات اإلجمالية.  الزراعية 
 
ي حير   2009% سنة 20إىل  1960ف

 
مثلت الواردات  ف

II.  الغذاء  أزمةأسباب تفاقم 
اعات و الحروب و الصدمات المناخية  - أ  الن  

ي بعض مناطق العالماالحتباس الحراري وما  يساهم
 
ي زيادة الجفاف ف

 
ات مناخية ف ي أخرى،  ،يرافقه من تغبر

 
والفيضانات ف

اليا ي الصير  و أسب 
 
ي الزراعية والمحاصيل. مثل ما حدث ف

ات .مما يؤدي إىل إتالف األراض  هذا وتفقد سنويا أالف الكيلومب 
ي الزراعية بسبب الجفاف واالحتباس الحراري وتقلص 

ي  .الغاباتالمربعة من األراض 
 
اء أن يؤدي االرتفاع ف ويتوقع خبر

ي األسعار بنسبة 
 
ي أن االحتباس الحراري يزيد من  40حرارة األرض ثالث درجات مئوية فقط إىل زيادة ف

ي المائة مما يعت 
 
ف

ي 
 (2008)غصن،  .حدة عدم االستقرار الغذان 

ة سببا لتفاقم  و يشكل ي اآلونة االخبر
 
اعات ف أن عدد  وتؤكد منظمة األغذية و الزراعة .الغذاء أزمةانتشار الحروب و الب  

ي مقارنة مع العام الذي سبق، جاء  38بمقدار  2016إىل  2015تزايد من  األشخاص المتأثرين بالجوع
 
مليون شخص إضاف

اعات المسلحة والصدمات المناخية بت المجاعة أجزاء من جنوب السودان ألشهر عديدة  .نتيجة النتشار الب   وقد ورص 
يا 2017مطلع  ق نيجبر اع وخاصة شمال شر ي مناطق أخرى متأثرة بالب  

 
، كما ترتفع مخاطر تكرار حدوثها وظهورها ف

 والصومال واليمن. 
  العولمة و تغنر العادات الغذائية - ب

ي ي بعض الدول إىل زمةاأل IFPRI يرجع معهد ايفبر
 
ي الكببر  النمو االقتصادي الهائل ف

خاصة الهند و  ،ذات الحجم السكان 
، ي السلوكيات الصير 

 
الغذائية، حيث ادى هذا النمو إىل زيادة المداخيل مما زاد الطلب عىل  و ما رافقها من تغيبر ف

ي نرسر انماط غذائية غربية، ادى إىل باإلضافة إىل دور العولمة .اللحوم
 
ق آسيا لدقيق القمح  ارتفاع ف استهالك دول شر

ي كانت تعتمد عىل األر 
ي غذائها،وهي الت 

 
ت عادة األكل الرسي    ع ز ف زاد الطلب عالميا عىل الحبوب  . و بصفة عامةكما انترسر

ي 
ي تغذية المواشر

 
 ،واللحوم والبيض ومشتقات األلبان. كما ان االستهالك الواسع للحوم أدى أ استهالك اكبر للحبوب ف

ي كيلوغرام من الحبوب. و تظ  8فإنتاج كيلوغرام واحد من اللحوم يحتاج إىل 
 
ي المآكل ف

 
شكل ارتفاع  هر آثار العولمة ف

ة طويلة حكرا عىل الدول الغنية غبر أنها 
ايير  والسكري. وهي أمراض بقيت لفب  ت اليوم تشكل أصبحأمراض القلب والرسر

ي الدول النامية
 
  (2008)غصن،  .االتجاه العام ف

 الوقود الحيوي  - ت
ي مجال  أزمةتفاقم  يعود

 
ي ف ول،إالغذاء ايضا إىل التقدم التكنولوجر و الذي بذلت فيه الدول    يجاد طاقات بديلة عن البب 

و هذا باستخدام مواد زراعية غذائية   بإيجاد االيثانول و الديازال الحيوي، ،المتقدمة جهود لكرس تبعيتها لهذة المادة
. و أ لذياألمر ا ،كالزيوت النباتية و قصب السكر و زيت الذرة ي

دى إىل توجيه المواد الغذائية بعيدا عن االستهالك الغذان 
كات صناعة الوقود الحيوي.  من محصول% 75يوجه  كي إىل شر و تخىل الكثبر من المزارعير  عن منتجاتهم  الذرة األمبر

ي لزراعة الذرة الذي 
ي اسعار السلع الزراعية ،مواال أكبر أيدر عليهم  أصبحالسابقة لتخصيص األراض 

 
 .مما نتج عنه ارتفاع ف

وقد رفضت العديد من الدول وعىل راسها  ،و يعرف قطاع الوقود تشجيع و اهتمام خاص من الدول الصناعية و الصاعدة
ازيل اجع عن انتاج الوقود الحيوي البر ي دعت اليها منظمة األغذية و الزراعة الب 

ي القمة الت 
 
ي جوان  ف

 
بعض  و تقوم .2008ف

ي وقود السيارات%15ىل إ %10 ادخال من بفرض الدول مثل الواليات المتحدة االمريكية
 
كبداية  من االيثانول ف

ز تأثبر الوقود الحيوي عىل تفاقم  ي كون   الغذاء أزمةالستخدامه بصفة واسعة الحقا. و يبر
 
واحد من  ن مىل  خزان سيارةأف

 (2008)غصن،  .نسان لمدة سنةالوقود حيوي يتطلب من الحبوب مقدار اطعام ا
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III.  ي العالم  أزمةتداعيات جائحة كورونا عل
 
 الغذاء ف

زاد  ،عجزت حت  الدول عظم عن مواجهته ،كل يوم و ما يحصده من ارواح 19إن ما يمر به العالم اليوم من وباء كوفيد 
ي دول العالم الثالث. وما يجعل األمر غبر مسبوق، هو أن الجوع يحصد األرواح 

 
ي العالمي خاصة ف

من تفاقم الوضع الغذان 
ي العالم

 
ي الوقت الذي تزداد فيه فوائض الغذاء ف

 
ى أهمها وقد خلف .بنسب مرتفعة ف  انتشار جائحة كورونا تداعيات كبر
:  
ر برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة من أن عدد من يعانون الجوع ال تضاعف عدد - 1

ّ
مزمن: فقد حذ

ي الغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إىل 
 
مليونا، خاصة مع فقدان الوظائف بسبب  270المعرضير  للنقص الحاد ف

ي مناطق عدة من العالم لسنوات طو  أزمةومن المتوقع أن تستمر تبعات  .الجائحة
 
و ترى األمم  ،يلة. الغذاء الحالية ف

الجوع ستكون أشد من التقديرات السابقة خالل السنوات العرسر المقبلة. وقد يصل عدد الذين يعانون  أزمةالمتحدة أن 
ي العالم بحلول 

 
ي حير  كانت التقديرات قبل جائحة كورونا تشبر  909إىل حواىلي  2030من نقص التغذية ف

 
ماليير  إنسان، ف

 .نمليون إنسا 841إىل حواىلي 
ية الدولية أنه بنهاية العام الحاىلي )  ( سيصل عدد األشخاص الذين يتوفون نتيجة 2020و تقدر منظمة أوكسفام الخبر

ي العالم إىل 
 
، وهو ما يزيد عن عدد الوفيات الناجمة عن  12الجوع المرتبط بتداعيات جائحة كورونا ف

ً
ألف شخص يوميا

وس  .اإلصابة بالفبر
ي برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة و يرصح الخببر االقتصادي
 
ي كان ف

ي  يواجهها عارف حسير  بأن األزمات الت 
 
العالم ف

ي آن واحد أزمةأي أنها -مزدوجة  أزمةالسابق كانت تتعلق أساسا إما بالطلب أو العرض، إال أن هذه 
 
لم  -عرض وطلب ف

 .  يسبق لها مثيل عىل الصعيد العالمي
ي وضع جانبه حذر برنامج الغذ و من

اء العالمي من أن العديد من الدول قد تواجه المجاعات بحلول نهاية العام، مما يعت 
ىلي مدير برنامج األغذية العالمي أن مليون شخص آخر عىل حافة المجاعة.  130

نامج ساعد و يرى ببر  مئة مليون  البر
ي وتمكن من تجنب حدوث المجاعة، إال أن الماليير  يسبر 

ي اتجاه المجاعة العام المقبلشخص خالل العام الماض 
 
  .ون ف

 (2020)أخبار األمم المتحدة، 
ي حدوث عقبات  -2 

 
ي تتسبب ف

، والت  ي للموان  
تباطوء سلسلة التوريد بسبب وضع قواعد الحجر الصحي واإلغالق الجزن 

ي صناعة الشحن
 
ي اعتادت االستقرار  ،لوجستية ف

ي الدول الت 
 
ي ف

مع توقع مستويات غبر مسبوقة من انعدام األمن الغذان 
ي التوريدات

 
ي ف ي ظل غلق الحدود وتوقف النقل بالشاحنات(DW ،2020)األذاعة الدولية أللمانيا .النستر

اتلفت  . فف 
ي افريقيا. 

 
ي العديد من االقاليم ف

 
اءات اإلغالق إىل تحطم سالسل التوريد، وخلق أدت إجر  كما المحاصيل الزراعية خاصة ف

ي ما يتعلق بتوزي    ع الطعام. 
 
ة ف ي  مشكلة خطبر

 
باإلضافة إىل ان الجائحة أدت إىل تحول مفاجر  عن تناول الطعام ف
ي 
 
ي تراجع الطلب عىل إنتاج المزارعير  الذين اضطروا إىل التخلص من إنتاجهم من الحليب والبيض ف

المطاعم، وهو ما يعت 
 .اب أي وسائل بديلة لتوصيل هذا اإلنتاج إىل متاجر البقالة أو إىل المستهلكير  ظل غي

إىل انهيار اإلمدادات الغذائية العالمية، وتعرض بشكل  إن قيود السياسة الحمائية وتعطل النقل ومعالجة األغذية أدت
ي العالم للخطر

 
ءات اإلغالق تصعب نقل المنتجات كما أن االضطرابات التجارية وإجرا  .خاص المناطق األكبر هشاشة ف

، األمر الذي أدى إىل تعفن بعض المحاصيل و تتعاىل  (2020)الجزيرة،  .من المزارع إىل األسواق والمصانع والموان  
اد المحذرة من بط  سالسل امداد الغذاء األصوات ي بعض األقاليم   وعوائق االستبر

 
و قيود التصدير، فالواقع مأساوي ف

 و غينيا.  بنغالداش مثل
ي ضختها  :تفاقم البطالة -3

ي فقدان ماليير  العمال لوظائفهم، رغم تريليونات الدوالرات الت 
 
تسببت جائحة كورونا ف

ي زيادة التفاوت العالمي إىل أعىل مستوياته
 
ي شكل حزم تحفبر  ساهمت ف

 
 ،و قد قدرت منظمة العمل الدولية .الحكومات ف

ي )مارس 
 
ي تقرير لها ف

 
وس كورونا. يضاف  25ابة (، إن قر 2020ف ي فبر

ي العالم معرضة للضياع نتيجة تفشر
 
مليون وظيفة ف
ي 
 
ي اعلنت ،القطاع الخاص اليهم ماليير  من الموظفير  غبر الحكوميير  ممن يعملون ف

كاتهم و الت  إفالسها نتيجة توقف  شر
ة خاصة؛ وهو ما سيدفعهم إىل ، باإلضافة إىل الذين يعملون بأعمال زمةالعمل، أو علقت العمل إىل حير  انتهاء األ صغبر

ي الجوع، (2020)الخليج أونالين،  اعمالهم عدة أشهر نقص العوائد المادية والجوع إذا ما تعطلت
 
، فعدم الوقوع اف

 عىل توافر فرص العمل لهؤالء األفراد.  يتوقف
ي تقلص الدخل و انخفاض قيمةالركود االقتصادي:  -4

 
ي  لقد ساهم االنكماش االقتصادي ف

ي الدول النامية الت 
 
العملة ف

كما كان له تأثبر دائم عىل الوجبات الغذائية الخاصة  و انخفاض قيمة السلع األساسية مثل النفط.  تعتمد عىل السياحة،
 ضعفا وهشاشة، مما يثبر المخاوف من زيادة األمراض المرتبطة باألغذية

التقديرات أن كل  وتفيد .باألشخاص األكبر
ي الن

 
ي النمو 0.7اتج المحىلي االجماىلي يؤدي إىل زيادة بمعدل انخفاض ف

 
ي من تأخر ف

وحسب منظمة  .مليون طفل يعان 
ي 
ي حال حدث ركود اقتصادي ب  مليون شخص 14.4 األغذية و الزراعة سيعان 

 
ي التغذية ف

 
ي  ،% 2من نقص ف

 
و النسية ف

   ارتفاع كببر كلما زاد االنكماش االقتصادي. 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  140 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 134 -142 

ي الواقع
 
ي البلدان الغنية بضعة أشهر دون بعض المنتجات قد يتحمل ال وف

 
مواطنون الذين يتمتعون بتغذية جيدة ف

ي العالم النامي يتعرض
 
ة من التقزم مدى  الطازجة أو المستوردة، ولكن ف ي سن صغبر

 
ي من سوء التغذية ف

الطفل الذي يعان 
 .الحياة

IV.  الغذاء أزمةحلول للقضاء عل 
ي القضاء عىل إ

 
ي يصفونها، تجنب معالجة األسباب الجذرية يعود إىل، الغذاء  أزمةن الفشل ف

هي نفسها  فالحلول الت 
ي تخلق المشكلة

زيادة المساعدات الغذائية، إلغاء تنظيمات تجارة الغذاء والسلع  :السياسات والتكنولوجيات الت 
ي واقع األمر بواسطة إن مستقبل أنظمتنا الغذائ .الزراعية، والمزيد من اإلصالحات التكنولوجية والجينية

 
ية  يتقرر ف

، واالحتكارات العالمية.   (Holt-Giménez ،2008) أسواق عالمية غبر منظمة، وبالمضاربير  الماليير 
ي مواجهة األ

 
ة زمةحت  اآلن لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من القيادة الرسمية ف . ولم نشهد أي مناقشة عامة مستنبر

ي  حول األسباب الحقيقية وراء تنامي 
 
أعداد الجياع، أو ما يمكننا القيام به حيال ذلك. فقد فشلت قمة الجوع المنعقدة ف

اع تعهد من الدول الغنية بتخصيص  2009روما سنة  ي انب  
 
و لمجابهة و  .مليار دوالر فقط إلنقاذ ماليير  الجوع 44ف

ي العالم يتوجب علينا الغذاء أزمة القشاء عىل
 
 :ف

 ي العال اصالح
كات النظام الغذان  ي تتمتع بها شر

، وهذا يستلزم إعادة تنظيم السوق و الحد من سلطة االحتكار الت  مي
ى  أشكالرغام الدول المتقدمة عىل الغاء كل إو  ،الزراعة، الغذائية العالمية الدعم الزراعي الذي يحدث تشوهات كبر

ي التجارة الدولية. كما يتوجب
 
ملف الزراعة من منظمة التجارة  التفاوض من جديد حول التجارة الحرة، واخراج ف

 العالمية. 

 ة، مما يمكننا من الوصول  و المزارع والحيازات الزراعية،قائمة عىل الزراعة االيكولوجية زراعة اشية بناء الصغبر
ذت لصالح التقويم العالمي للعلم الّزراعي 

ّ
الشامل إىل الغذاء. وقد خلصت نتائج مشاورات دولّية شاملة نف

ي التنمية، والتكنولوجيا 
 
ر الدخل والغذاء والمال للفقراء وفائضا 4(IAASTD) ف

ّ
، إىل أن إنتاج الزراعة اإليكولوجية يوف

ي من اإلنتاج المهّجن. وخلصت دراسة مشابهة لجامعة 
ا أفضل لألمن الغذان 

ً
ي  «Michigan»للسوق، ويعتبر ضامن

 
ف

ّ الواليات المتحدة إىل أن المزارع اإليكولوجية تكون أكبر إنت ي من اإلنتاج الزراعي
اجية وقدرة عىل ضمان األمن الغذان 

ع والتجارة الحّرة
ّ
 (2013)محمد دياب،  .المصن

  و اضفاء الطابع المحىلي عىل ، ي ي المحىلي عىل الصعيد الدوىلي عىل أساس اجتماعي وإيكولوجر
دعم اإلنتاج الغذان 

اء األغذية محليا بأسعار عادلة وتوزيعها عىل المح ،الطعام ، مما يجنب "إغراق"وشر السوق بالحبوب  تاجير 
  .الرخيصة

  ي
تثبيت األسعار العادلة وضمان ثمنها للمزارعير  والعمال والمستهلكير  من خالل إعادة تحديد أسعار األرض 

ي الداخل والخارج. 
 
 واحتياطيات الحبوب الوطنية المملوكة للقطاع العام ف

  مع إعطاء األولوية  المغذية والكافية كحق من حقوق اإلنسان،ويج ب وضع إطار للحصول ع ىل األغذية اآلمنة و
ي س ن الدراسة، 

 
ا، مع تكريس اهتمام خاص بتغذية األطفال دون س ن ّ الخامسة، واألطفال ف

ً
ألكبر الفئات ضعف

)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  .والمراهقات والنساء، لوقف دورة س وء التغذية من جيل إىل آخر
الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة 

    (2018الصحة العالمية، 

  ي الحس بان عمليات تقييم مخاطر المناخ، لفه م
 
امج والممارسات أن يأخذوا ف ي لراس مي السياس ات والبر

كما ينبع 
ت ي والتغذي ة، و من أجل تقييم الخيارات عىل النحو المخاطر واآلثار المب 

بة عىل قطاعات الزراعة واألمن الغذان 
ي عملي ة اتخاذ القرار. وتمث ل العلوم عامل بالغ األهمية من أج ل تحديد الحلول 

 
شاد بالنتائ ج ف المالئم واالسب 

ي ذل ك الحلول التكنولوجية. 
 
 المناسبة بما ف

   ي سياسات ذات مستوى معير
ي المجال  من الحمائيةتبت 

 
عىل الحدود لتحسير  االنتاجية و حماية المنتجير  ف

ي القطاع. هو نهج
 
ي تعرف تخلف ف

ي الدول الت 
 
ي ظل الزراعي ف

 
وري ف ان  .غياب أسواق تسبر بصفة جيدة رص 

ي السياسات التجارية و الزراعية غبر المحررة بصفة مطلقة
 
لها  يكون التدخالت الحكومية ذات االهداف الدقيقة ف

ي االقالع بالقطاع الزراعي المتخلف
 
ي  حدث كما  ،دور حاسم ف

 
ي أوىل مراحل انطالقها الدول المتقدمة سابقا ف

 
 .ف

(FAO) 
  .ي الوقود الزراعي والحد من توسعه

 
 تعليق التجارة واالستثمار ف

  ي القطاع الزراعي
 
 .إعادة تنظيم القطاع الماىلي لالستثمار ف

                                                           
اك مع منظمة الفاو، وال  وهو نظام تقويمي وضعه 4 وىلي باإلشب 

ّ
، واليونسكو وممثىلي الحكومات والمؤّسسات االجتماعّية UNDP البنك الد

 والعلمية الخاّصة
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 خاتمة 
ي 
و تعاون دوىلي جدي  وفعال، و تكاثف للجهود تدخل شي    ع الدولية العالمي الحرج من الجماعة يستدعي الوضع الغذان 

والتنسيق أفضل من اجل دعم االنتاج  زمة،الوقوف عىل االسباب الفعلية لأل من خالل الحتواء الكارثة االنسانية، وهذا
ي الدول النامية من ، و حماية منتحر كا المحىلي يفة للرسر ىالمنافسة غبر الرسر هاته الدول  حت  تستطيع، ت العالمية الكبر

ي  أحياء و بعث قدرتها عادةإ
ي المجال الزراعي و الغذان 

 
  .االنتاجية ف

ي الواقع
 
ي العرص الحاىلي  و ف

 
ي و سيادتها الغذائية هي األكبر ، تعد الزراعة الرهان األكبر ف

ي تحقق امنها الغذان 
فالدول الت 

ي الغذاء  كما أنه  .لشعبها عىل تجسيد التنمية و الرفاه قدرة
 
الذي  ،ال يمكن باي حال من االحوال المتاجرة بحق االنسان ف

ي البقاء
 
ي التمتع بصحة سليمة يكفل له الحق ف

 
  .و الحق ف
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