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 دهيچک
امنیت غذايي بخصوص در کشورهاي درحال توسعه کاهش يافته است و مثار سوء من بر سالمت مردم  01-گیري کوويد در دوران همه :زمينه و هدف

زيستي و مخاطرات رو به  -هاي زمیني گذاران و دست اندرکاران براي درک واقعیت ف اين مقاله جلب توجه سیاستهد .اين کشورها نمودار شده است

در اين نوشتار به نقش حكمراني و سطوح مختلف . گیري بر سالمت و امنیت ملي در جهت اقدام مناسب است تزايد ناامني غذايي خصوصا در دوره همه

 .شود غذايي پرداخته ميگذاري در ارتقاي امنیت  سیاست

هاي  هاي سازمان از مستندات علمي و گزارپ Free perception و برداشت مزاد Scoping Reviewاين مقاله با روپ بررسي ادبیات حیطه مورد نظر  :روش

 .المللي به همراه تلخیص و ترجمه و تحلیل تهیه شده است بین

در رونتد جهتاني    01-گیتري کوويتد   هاي زيست محیطي، سیاسي، اجتماعي، رشد جمعیت و همه لشعوامل مؤثر بر ناامني غذايي مانند چا :ها يافته

هاي راهبردي توسعه امنیتت   مسايل مبتالبه کشورهاي در حال توسعه در موضوع امنیت غذايي بحث شده و سیاست .امنیت غذايي معرفي شده است

 .غذايي در کشورتحلیل شده است

کشورهاي در حال توسعه با . اين روند را تشديد کرده است 01-گیري کوويد امني غذايي بیشتر در حرکت است و همهجهان به سمت نا :گيري نتيجه

امنیت سالمت نیازمند امنیت غذايي است و بته منظتور دستتیابي بته امنیتت غتذايي بته        . ريسک ناامني غذايي بیشتري در مينده مواجه خواهند شد

هاي استراتژيک بیشتري از دو بخش  گذاري هاي مختلف نیاز است که توسط سرمايه ها در بخش ين و اجراي سیاستافزايي و انسجام بیشتر در تدو هم

حكمرانتي امنیتت    تتممین هتا و   پیش نیاز امنیت غذايي، امنیت مب است و کشور ما براي عبور از بحران. بايست پشتیباني شود دولتي و خصوصي مي

 .مند و ايجاد انسجام سیاستي است یازمند درک عمیق امنیت همبسته نظامامنیت مب و امنیت سالمت ن  غذايي،
 

 01-کوويدتوسعه،  سیاست تغذيه، کشورهاي درحال امنیت غذايي، :ها كليدواژه

 
 مقدمه

تقويت سطح امنیت غذايي کشور با سطح امنیت حكمراني عمومي در 

واهد و دقیتق و علمتي مگتاه از شت     گتذاري  ارتباط بوده و نیازمند سیاستت 

توانتد   مدارانه است و هر گونته غفلتت از من متي    مديريت حكیمانه و دانش

و حراست  تممینحكمراني امنیت غذايي به . هاي فراگیر شود موجب بحران

از حاکمیت غذا يعني حق مردم براي دسترسي به غذاي سالم و مناسب از 

يدار قابل هاي اکولوژيكي سالم و پا نظر فرهنگي و تولید شده از طريق روپ

حقتي  . هاي غذايي و کشاورزي بومي و محلي استت  تعريف توسط سیستم

 . که با مردمساالري و حقوق بشر در ارتباط دوسويه است

بیمتاري   و بحتران  همزماني عدم امنیت غذايي بايسته و ستوء تغذيته  

. باشتد  در همه کشورهاي مبتالبه داراي اثرات هم افزاينده متي  01-کوويد

در دنیا و خصوصا کشورهاي ملوده  01-ننده بیماري کوويديكي از مثار شك

صتورت  ه دنیا به ويروس کرونا در حوزه تغذيه و امنیت غذايي است کته بت  

مستقیم از طريق مثار زيستي و کتاهش سیستتم ايمنتي بتدن و عتوار       

دلیل ه کننده بیماري و تغییر چرخه زندگي و کاهش فعالیت بدني ب ناتوان

ت غیرمستقیم از طريتق رکتود اقتصتادي و کتاهش     صوره نشیني و ب خانه

معیشت، کاهش تولید يا افزايش قیمت مواد غذايي مغذي موجب مثار سوء 

 اي و در نهايت کاهش سطح سالمتي کاهش امنیت غذايي و شكاف تغذيه

 (.0)شود و بین اين دو رابطه چرخه معیوب برقرار است مي

اي توستعه يافتته متورد    اگر چه بررسي اين عوار  و مثار من در کشوره
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 حمید بهلولي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /051

توجه استت  متمستفانه در کشتورهاي در حتال توستعه متورد غفلتت واقت          

امنیت غذايي در کشورهاي در حال توسعه نقطته ورود بته موضتوع    . شود مي

هاي دانشي بسیاري چتون علتوم    برانگیزي است که با حوزه پیچیده و چالش

هتاي   تگتذاري، اقتصتاد، مطالعتات کشتاورزي و سیاست      سیاسي و سیاستت 

گتذاري کتالن، بینتابیني،     بهداشت و درمان و در هر چهتار ستطح سیاستت   

گتذاران و   هدف اين مقاله جلتب توجته سیاستت   . تصمیم و ارايه ارتباط دارد

زيستتي و مختاطرات رو بته     -اندرکاران براي درک واقعیت هاي زمیني دست

در  گیري بر سالمت و امنیتت ملتي   تزايد ناامني غذايي خصوصا در دوره همه

در اين مقاله به نقش حكمراني . گذاري و اقدام مناسب است راستاي سیاست

 .شود پرداخته مي 01-امنیت غذايي بخصوص در دوران همه گیري کوويد

 

 روش
 Scoping) «ادبیات حیطه نظتر »اين مقاله با بررسي متون و اسناد به روپ 

Review) و برداشت مزاد ( Free perception) ص و ترجمته گتزارپ   به همراه تلخی

امنیت غتذايي و تغذيته کته توستط فتابو و بتا مشتارکت بستیاري از          مشترک

و ستال   1111ستال در المللي چون سازمان جهتاني بهداشتت   هاي بین سازمان

هتاي   و همچنین گزارپ جهاني امنیت غذايي که توسط شبكه سازمان 1110

عتبتر در  هتاي م  منتشر شده است و همچنین کتتاب  1111الملل در سال  بین

ادبیات جهاني امنیتت غتذايي بته خصتوص در کشتورهاي در حتال توستعه و        

خاورمیانه و مقاالت منتشره مترتبط، روي موضتوع اهمیتت حكمرانتي امنیتت      

 .کند مي تمکید 01-اي من با بیماري کوويد غذايي براي کشورو ارتباط چرخه

 

 ها يافته
 تحليل وضعيت جهاني از منظر امنيت غذايي

 است امنیت هتم پیوستت   تمکیدیاي امروز مشهود و مورد منچه در دن

(Security Nexus)  شامل محیط زيست و همته  )مابین مب و انرژي و زمین

ميتد دلیتل کتاهش     چنانچه از مطالعات بر مي. است( محصوالت کشاورزي

دلیتل  ه امنیت غذايي در کشورهاي در حال توسعه و در بسیاري از موارد ب

اي کته اوکومتو و    مطالعه. یت مب و انرژي بوده استکاهش و ناپايداري امن

اند گزارپ مصرف بیش از حد  فريقا انجام دادهمدر  1110همكاران در سال 

هاي شیرين منطقه براي مصارف کشاورزي و خطتر شكستتن امنیتت     مب

همبسته مب و غذا و انرژي را گزارپ کرده است که تقريباً مشابه وضعیت 

و  سازمان جهتاني غتذا   1101هاي گزارپ سال برمورد (.1)کشور ما است 

کني گرسنگي تتا ستال    انداز ريشه دهد که چشم نشان مي( فابو)کشاورزي 

سازمان ملل نته تنهتا دور از    1105مطابق سند توسعه پايدار سال  1121

انتظار است  بلكه روند گرسنگي در جهان رو به تزايد است و اگتر چته در   

درصد از جمعیتت جهتان    9.1ن نفر، يا میلیو 111نزديک به  1111سال 

برحسب . شوند میلیون نفر به من اضافه مي 01گرسنه بودند و در هر سال 

هاي تازه در دسترس، تعداد افراد تحت تمثیر گرسنگي در سطح جهان  داده

 (.2)به مرامي در حال افزايش است 1104از سال 

از هتر ده نفتر   يا تقريبتاً   -میلیون نفر  051، نزديک به 1101در سال 

در  .در معر  سطح شديد ناامني غذايي قرار داشتتند  -يک نفر در جهان 

يا تقريباً از هر ده نفر يک نفر در  -میلیون نفر  051، نزديک به 1101سال 

اگر چه انتظتار  . در معر  سطح شديد ناامني غذايي قرار داشتند -جهان 

. غذيته را بتدتر کنتد   انداز کلي امنیت غتذايي و ت  چشم 01-رود کوويد  مي

هاي جمعیتتي اتاهر    شكاف ناامني غذايي ممكن است در کشورها و گروه

. (CHENAL Camille) انتد  طور سنتي تحتت تتمثیر قترار نگرفتته     شود که به

فابو بر مبناي رصد پنج ساله نحوه پیشرفت به ستمت   1101گزارپ سال 

و بررستي   1SDG پايان دادن به گرسنگي و انتواع ستوتغذيه در چتارچوب   

هاي اصلي و حاکمیتي امنیت غذايي و تغذيته در جهتان    ران عوامل و پیش

در سال جاري تهیه شده است و در نهايت يک نستخه مزمايشتي اولیته را    

يک وجته   يک وجه منفي مبتني بر روندشناسي و کند که بر روي ارايه مي

 .مثبت مبتني بر سناريونويسي تحول استوار شده است

، ما در مستیر  1121سازد که با کمتر از يک دهه تا  اين گزارپ روشن مي

متا در مستیر    در واقت   -پايان دادن به گرسنگي و سو تغذيه در جهان نیستتیم  

يباً بدون تغییتر، شتیوع ستوتغذيه از    سال تقر 5پس از . کنیم اشتباه حرکت مي

افتزايش يافتته    1111درصد در سال  1/1به حدود  1101درصد در سال  4/9

 1111میلیون نفر در جهتان در ستال    900تا  011است، به اين معني که بین 

ايتن  . 1101میلیتون نفتر بیشتتر از     010يعنتي   -انتد   رو شتده  هبا گرسنگي روب

هاي اطالعاتي مان  از اين شتده استت    حدوديتدارد اگرچه م گزارپ اذعان مي

طتور کامتل محاستبه کنتد ولتي       گیري را بتوانتد بته   که اين گزارپ تمثیر همه

تحتت تتمثیر    1111از کودکتان در ستال    درصتد  11شود کته   تخمین زده مي

از اضتافه   درصتد  0/5از کتاهش وزن و   درصد 0/1اند،  کوتاهي رشد قرار گرفته

در اوايتل ستال    01-قرنطینه ناشتي از کوويتد  ». ودندوزن بد غذايي برخوردار ب

 (. 4)«در سطح جهان داشت پیامدهاي بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي 1111

 01-کوويتد ، که عمدتاً نتیجه اقدامات مهار 1111رکود اقتصادي در سال 

در سراسر جهان بود، به يكي از بزرگتترين عوامتل افتزايش گرستنگي در     

تبديل شده است، که تقريبا تمام کشورهاي کم هاي گذشته  جهان در دهه

تواند دستاوردهاي قبلي  درممد و متوسط را تحت تمثیر قرار داده است و مي

هتاي   پتذيري  از، مسیب 01-کوويدگیري  همه. تغذيه خوب را معكوس کند

هاي اخیتر بته عنتوان يتک      هاي غذايي ما طي سال ايجاد شده در سیستم

هاي محیط زيستي و تنوع مب و هوايي،  یبنتیجه از عوامل اصلي چون مس

بتدون شتک،   . برداري کرده است افراط گرايي، تضاد و رکود اقتصادي پرده

هاي  پیشران( FAO 1101) تقويت شود 1SDG پیوند بايد براي دستیابي به

الذکر و سطح باالي نابرابري و ساير عوامتل افتزايش هزينته غتذاهاي      فوق

، (تولید و محیط ذخیتره )مواد غذايي  ممینتهاي  در حوزه زنجیره -مغذي 

در پشتت   -کننده و اقتصاد سیاسي مواد غتذايي   همچنین تقاضاي مصرف

حاکي شواهد ». هاي غذايي ما وجود دارند اين کمبود قابل توجه در سیستم
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 01-گیري کوويد هاي همه ثیر چالشبا نگاهي به تم: هاي امنیت غذايي و تغذيه در جهان و ايران سیاست

 050/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

از من است که در کشورهايي بتا عتدم تحقتق رژيتم غتذايي ستالم متا بتین         

 هاي بتا درممتد متوستط پتايین    ويتژه کشتور   بته  1101و  1100هتاي   سال

(LMICs)گزارپ  .«، میزان ناامني غذايي متوسط يا شديد افزايش يافته است

 ،01-گیتري کوويتد   هتا قبتل از همته    از متدت  کند کته  مي تمکیدفابو  1110

چندين عامل اصلي جهان را از مسیر پايان دادن به گرسنگي و سوء تغذيه 

عالوه بر اين، پیشرفت در . اند خارج کرده 1121در همه اشكال من تا سال 

کاهش ازدياد کوتاه قدي کودکان به طور قابل توجهي کند شتده استت و   

اضافه وزن و چاقي بزرگستاالن همچنتان در کشتورهاي ثروتمنتد و فقیتر      

 (. 5) طور يكسان در حال افزايش است به

اين گزارپ اولین ارزيابي جهاني از ناامني غذايي و سوءتغذيه بتراي ستال   

دهد که گرسنگي در سناريويي که با تتمثیرات   کند و نشان مي را ارابه مي 1111

ممكتن استت    1121تر شده است، تا سال  پیچیده 01-کوويد گیري پايدار همه

صترفه   بته  همچنین شامل برموردهاي جديدي از هزينته و مقترون  . چگونه باشد

اي امنیت ه بودن رژيم هاي غذايي سالم است که ارتباط مهمي ما بین شاخص

هتا، کته    ايتن محترک  . کند غذايي و تغذيه و تجزيه و تحلیل روند منها فراهم مي

هتا، تغییترات مب و    ها در حال افزايش است، شامل درگیري فراواني و شدت من

شتود کته همگتي بته دلیتل       گري، و کندي و رکود اقتصادي مي هوايي و افراط

از . شتوند  نابرابري تشتديد متي  اي فقر و سطوح بسیار باال و مداوم  عوامل زمینه

هاي اضافي ايجتاد متي    وتحلیل ها و تجزيه روزرساني درک ترکیبي اين دانش، به

هتم بتر   )ها،  شود که براي ايجاد ديدگاهي جام  از تمثیرات ترکیبي اين محرک

، و چگونگي تمثیر منفي منها بر امنیت (هاي غذايي يكديگر و هم بر روي سیستم

 .است مؤثراسر جهان غذايي و تغذيه در سر

 

برانگيل    اي چلاش   هاي اصلي و عواملل زمينله   محرک
تركيبي از چهار نسخ : امنيت غذايي و تغذيه در جهان

 هاي فائو قبلي گ ارش
کند و من را يک  مي تمکید فابو بر تمثیر تضاد و درگیري 1100گزارپ 

ي هتاي جهتان   تهديد بزرگ براي امنیت غذايي، تغذيه و عامل اصلي بحران

 (. 1)داند  غذا مي

( 1109ويرايش )فابو بر موضوع تغییرپذيري مب و هوا  1109گزارپ 

متمرکز بوده و من را محرک کلیدي در افزايش اخیتر گرستنگي جهتاني،    

کننده به سطوح  هاي شديد غذايي و عاملي کمک يكي از علل اصلي بحران

 (. 0)کند  هشداردهنده سوء تغذيه معرفي مي

و کندي و رکود اقتصتادي را عامتل اصتلي افتزايش     فاب 1101گزارپ 

 (.2). داند گرسنگي و ناامني غذايي مي

هتاي غتذايي ستالم و     صرفه نبودن رژيتم  فابو مقرون به 1111گزارپ 

هاي مواد غذايي مغذي را با افزايش نتاامني غتذايي و همته     افزايش هزينه

و چتاقي  اشكال سوءتغذيه، از جمله کوتاه قدي، کتاهش وزن، اضتافه وزن   

  (.9)داند  همراه مي

را در چهتارچوب داليتل ستاختاري     فابو فقر و نابرابري 1111گزارپ 

دانتد و عنتوان    اساسي ناامني غذايي و سوء تغذيه در همه اشتكال من متي  

. گتذارد  هاي غذايي تمثیر منفتي متي   کند که فقر بر کیفیت تغذيه رژيم مي

اي مربتوط بته جنستیت،    هت  هاي ساختاري، از جمله نابرابري پذيري مسیب

جوانان، قومیت، مردم بومي و افراد داراي معلولیت، تمايل دارند فقر، ناامني 

هاي کندي و رکتود اقتصتادي، يتا بته      غذايي و سوءتغذيه را در طول دوره

اين ستطوح از  . ها و بالياي مرتبط با مب و هوا تشديد کنند دنبال درگیري

 (.9، 2)گیرد  ب ميشتا 01-گیري کوويد نابرابري توسط همه

 

 توسعه  عوامل مؤثر بر ناامني غذايي در جهان درحال

 «امنیتت غتذايي در جهتان در حتال توستعه     »جان اشتلي در کتتاب   

و رقابتت بتراي    عامل اصلي عدم امنیت غذايي را رشتد جمعیتت  ( 1101)

دسترستتي بتته منتتاب  محتتدود غتتذايي در کنتتار اقتصتتاد سیاستتي و فشتتار 

المللتي   و حاکمیت غذايي را در تراز بین داند مي تولیدکنندگان جهاني غذا

حق انتخاب سیاست غذايي و کشاورزي توسط هر کشوري با حفظ حقوق 

ها و تنوع زيستتي   ها، بذرها، دام ها، مب استفاده و مديريت اراضي، سرزمین

داند و ستتم و نتابرابري بتین زن و     موجود توسط مردم بومي هر کشور مي

هتا در   ي نژادي، طبقات اجتماعي و اقتصادي و نسلها مرد، مردمان، گروه

 1110مبتني بر بیانیه ضد استعماري نابلیني در ستال   دسترسي به غذا را

 (. 1)داند  مردود مي

فقر و  ترين علل مورد بحث ناامني غذايي را اين نويسنده در ادامه مهم

تخريتب محتیط زيستت و تغییترات مب و هتوايي       . داند مگاهي ناکافي مي

ثباتي قیمت  تعار   محیطي نابهینه براي  فزايش قیمت مواد غذايي و بيا

اي   هتاي روده  هتا و گرفتتاري   امنیت غذايي پیش تمايل جامعه به بیمتاري 

اجاره زمین در مقیاس بزرگ در يک کشور توسط کشور ديگتر و منتاطق   

هاي قابل کشت براي تولید سوخت زيستي را بر اين داليل  وسیعي از زمین

 ( 1). افزايد مي

 

 امنيت غذايي در خاورميانه و ايران

پتذير در   خاورمیانه جتزو نقتاط مستیب   » المللي هاي بین طبق گزارپ

امنیت غذايي و سوء تغذيه است و هر چقدر در کشورهاي منطقه بیكاري، 

فساد ادراک شده، فقدان خدمات اساسي، تهديد معیشت و تمثیر طتوالني  

 اجتمتاعي  –اوب سیاستي  هاي متن و اعتراضات و نامرامي مدت خشكسالي

بیشتر است به همان میزان عواقب نامطلوب بتراي امنیتت غتذايي بیشتتر     

  (.01، 1.)«است

امنیت غذايي »که به امر  (1104)نوشته بابار و میرگاني  کتاب ديگري

تلويحاً از موض  مخالف به موضتوع امنیتت   ( 00)پردازد  مي «در خاورمیانه

گذاران، مانند موارد  برخي از سیاست کهکند  پردازد و تصريح مي غذايي مي

موجود در جمهوري اسالمي ايران، لبنان، سوريه و مصر امنیتت غتذايي را   
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 حمید بهلولي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /051

کنند تا در مقابل شوک قیمت متواد   خودکفايي غذايي تعريف مي براساس

بتوانند مقاومت بكنند  اما در بیشتر ( لفؤم: و تحريم در مورد ايران)غذايي 

به بازارهاي مزاد دارند لزوماً اينگونه نیست و  کشورهاي جهان که دسترسي

غذا و کشاورزي استراتژي امنیت غذايي ترکیبي از  مطابق گزارپ سازمان

کته    تر از استتراتژي مؤثروري و باز بودن عمومي براي تجارت  افزايش بهره

گیري  نتیجه با اين حال. اساساً به بسته شدن مرزها متكي باشد خواهد بود

بته شترط    يران بر اساس عرضه و تقاضاي داخلي مواد غتذايي کند که ا مي

 (.01)داشتن مب به خودکفايي کاالهاي کشاورزي نزديک است 

يافتگي اقتصتادي، اجتمتاعي و ستطح     دارد که توسعه تمکیداين کتاب 

فقر و امنیت غذايي با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و رف  فقر و بهبود ستطح  

 (. 01)به کشاورزي پايدار بستگي دارد  امنیت غذايي تا حدود زيادي

 

 ارتباط شرايط اقليمي ايران با امنيت غذايي
کند کته از کتل مستاحت     گزارپ مي( 1101)سازمان محیط زيست 

. مرات  است( درصد 4/51)میلیون هكتار  91میلیون هكتار ايران،  9/014

 5/01)میلیتتون هكتتتار  21جنگتل و  ( درصتتد 1/9)میلیتون هكتتتار   1/04

رونتتتد تغییتتترات   . باشتد  هاي شور برهنه متي  بیابان شامل زمین( صددر

نشتتان   0210-0210مستتاحت اراضتتي کشتتتاورزي کشتتتور در دوره   

دهتد فشتار بتته ستتمت کاهتتش ستتطح زيتتر کشتتت، بخشتتي  از         مي

واقعیتت تغییترات اقلیمتتي در ايتتران استتت و بتتا محدوديتتت منابتت        

. بینتتي افزايتتتش کشتتتت داشتتتته باشتتتیم     یشتوانیتتم پ فعلتتي نمي

ايللن محدوديلت هلم شلامل چرخله خلاک و هلم منابلع آب 

درصد از اين اراضي قابل کشت زير زراعت استت   01و تنها حدود  اسلت

که عمدتاً به دلیل شرايط نامناسب خاک و مبیاري ناکتافي استت و تقريبتاً    

کل مستاحت کشتور زيتر کشتت      از( درصد 00)میلیون هكتار  5/09تنها 

 (. 01)میلیون هكتار ديم است 01میلیون هكتار من مبي و  5/9است که 

ستوم   هاي ديگر میزان سطح کشت مبي درمقايسه با ديم را دو گزارپ

اذعان دارند کته کشتور عمتدتاً خشتک     کنند  اما همه  سوم نقل مي به يک

فصتلنامه علمتي و ترويجتي    ) .است و شرايط رو به وخامت بیشتري استت 

قترار گترفتن ايتران در منطقته خشتک و نیمته خشتک جهتان و          (هسته

هاي فصلي وابسته به میزان بارندگي  هاي جغرافیايي من، با رودخانه ويژگي

ستوم   متر که کمتر از يتک  میلي 141که متوسط بارندگي ساالنه  و درحالي

هتاي   االنه در بیابانمیزان بارندگي س میانگین بارندگي جهان است و حتي

اين مشتكل را بته   (. 01)رسد متر مي میلي 01خشک داخلي کشور تنها به 

کشتاورزي در ايتران تحتت     .کنتد  يک تهديد فرانسلي و تمدني تبديل مي

سلطه مقیاس کوچک است ولي امنیت غذايي بتا اينكته بتا اقتصتاد خترد      

بابتار و  . دگیتر  ارتباط تگاتنگي دارد ولي مبتني بر اقتصاد کالن شتكل متي  

ويتژه در   طورکلي، خودکفايي مواد غذايي، به کنند که به مي تمکیدمیرگاني 

غذاهاي اصلي گندم، برنج، مرغ و گوشت قرمتز، هتدف اصتلي کشتاورزي     

اگتر چته ايتن    . توسعه در ايران، به ويژه پس از انقالب اسالمي بوده استت 

رويكترد  تشتويق يتک   )اساسي اقتصاد مزاد  استراتژي ممكن است با اصول

سازگار نباشد، با اين  (مبتني بر تجارت بیشتر در مقابل رويكرد خودکفايي

هاي تجاري و تحريم  و همچنین محدوديت 1119حال بحران غذايي سال 

تر کرده استت و متا بتا اطمینتان نستبتاً       اين رويكرد را براي ايرانیان جدي

يي کاالهتاي  کنیم که ايران بسیار نزديک بته خودکفتا   بااليي، استدالل مي

کشاورزي براساس عرضه داخلي است  اما شرط مهم من داشتن مب بتراي  

 (. 01)اين منظور است 

کند و بتا   بري اين محصوالت صحبتي نمي اما اين برمورد در میزان مب

بري زيادي دارد و با توجه به  دانیم اين محصوالت هدف میزان مب اينكه مي

يت ضعیف مناب  مبي در ايران اين دوران خشكسالي ممتد در ايران و مدير

بتا رويكترد    کند و اهمیت توجته ويتژه حكومتت    بیني را شكننده مي پیش

غذا بته حتاکمراني امنیتت غتذايي را      -امنیت همبسته مب، انرژي و زمین

 .کند دوچندان مي

در نوشتاري که يتک دهته قبتل بتراي مرکتز      ( 0211)حسین قريب 

ترين دغدغه، سیاست  دهد اصلي تحقیقات استراتژيک نوشته است نشان مي

ترين شاخصي را که در  اصليرسمي کشور در موضوع خودکفايي است  لذا 

شتاخص نستتبت واردات بتته تقاضتاي کتل و        گیرد بررسي خود بكار مي

همچنین نسبت تولیتد داخلتي بختتش کشتتاورزي بتته تقاضتتاي کتتل      

ب امنیتت  بتتا افتتزايش واردات ضتري   » بتدين معنتي کتته . جامعتته است

غتذايي کتاهش و بتا افتزايش تولیتد داخلتي، ضتتريب امنیتتت غتتذايي       

صورت واضح امنیت غذايي را مساوي بتا  ه و ب  «افتتزايش خواهتتد يافتتت

در  ...(گوشت، حبوبات، شكر، میوه، روغن)میزان تولید داخلي مواد غذايي 

هتاي   عامل اصلي کاهش امنیت غذايي در کشور را سیاستو گیرد  نظر مي

عدم توازن بین تولید و واردات و تراز منفي بازرگاني ، افزايش واردات ،تعرفه

کنتد   ذکر مي( 0111)او از فريبايرن . داند در محصوالت نهاده و غذايي مي

تتتوان صتترفاً بتراستتاس اهتتداف و داليتتل       که امنیتت غتذايي را نمتتي   

ناصتتر مهتتم   بلكته بايتد بته ع     دکتر اقتصتادي و يتا مزيتت نسبي توجیه 

اما او  کرد اجتماعي نیز توجه  - ديگري همچون عوامل سیاسي استراتژيک

بي کشور يعني از طرف ديگتر  مشرايط  در اين نگاه از موضوع امنیت مب و

که يک دهه بعد موجب چتالش بتزرگ زيستتي و     کند ترازو صحبتي نمي

ب در م تتر از  يا کااليي استتراتژيک اينكه مو  امنیت غذايي کشور شده است

 دنیاي کنوني وجود دارد؟

 

تحليل مطاشعات و مي ان توجله بله وضلعيت امنيلت     
 گذاري غذايي در كشور توسط نظام سياست

 تممینسطح کالن در سطح : شامل موضوع امنیت غذايي به سه سطح

سبد خانوار و ريز در سطح تغذيه سلولي  تممینسیلو، سطح خرد در سطح 

ولیت و پاسخگويي ستطح کتالن امنیتت    اختیارات و مسئ. شود تقسیم مي
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 01-گیري کوويد هاي همه ثیر چالشبا نگاهي به تم: هاي امنیت غذايي و تغذيه در جهان و ايران سیاست

 052/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

بانتک   غذايي به ارکان باالدست حكومت چون شوراي عالي امنیتت ملتي،  

هاي  و اتاق مرکزي، سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگاني

گردد و سطح خترد در ستطح ستبد ختانوار بته همراهتي        بازرگاني باز مي

شاورزي و وزارت بهداشتت،  سالمت غذا از واايف مشترک وزارت جهاد ک

درمان و مموزپ پزشكي کشور با نقش ويژه سازمان دارو و غذا و سطح ريز 

ات دانشگاهي، پژوهشي و انستتیتو تحقیقتات   مؤسسوتغذيه سلولي من به 

اگر چه دبیرخانه شوراي عالي سالمت  .گردد غذايي و تغذيه در کشور بر مي

ن و خرد موضوع استت   و امنیت غذايي متولي حاکمیتي هر دو سطح کال

اما دبیرخانه من در وزارت بهداشت فاقد چنین اختیتار و اطالعتات و ابتزار    

گتذاري کتالن    مطالعه و مداخله است و به همین دلیتل موضتوع سیاستت   

امنیت غذايي کشور فاقد نظام اداره کرد متناسبي در کشتور استت و ايتن    

 . ايي استها در حوزه امنیت غذ خود عامل بسیاري از نابساماني

باوجود اينكه مطالعات زيادي را در سطح امنیت غذايي سطح خترد و ريتز   

اعم از مطالعات سبد خانوار و تن سنجي در دانشگاهاي علتوم پزشتكي شتاهد    

ها و مراکز مطالعاتي علتوم   هستیم  اما مطالعات امنیت غذايي کالن در دانشكده

گتذاري را بستیار    استت غذايي، جامعه شناسي، قوم شناسي، علوم سیاسي و سی

هتاي   کمتر شاهديم و از موسسات حاکمیتي و مموزشي و پژوهشتي و ستازمان  

تواننتد ختوراک کتافي بتراي مجتام        دولتي مربوط بته موضتوع نیتز کته متي     

گذاري و سیاستگذاران ارشد کشوررا ايجاد کند کار درخوري مشتاهده   سیاست

میشته بتا گرستنگي    در ضمن بايد توجه داشت که نتاامني غتذايي ه  . شود نمي

مستكوني و   -دانشتي . همرا ه نیست و همین دلیل گاه شناخت من مشكل است

حدود نیمتي  »اند که  در مطالعه خود اين موضوع را گزارپ کرده( 02)همكاران

نتاامني غتذايي بتدون گرستنگي     . از جمعیت از امنیت غذايي برختوردار بودنتد  

انتد کته    دلیل توصتیه کترده   به همین. «بیشتر از ناامني غذايي با گرسنگي بود

هتاي   يک سیستم ارزيابي ناامني غتذايي مستتمر بتراي حمايتت از سیاستت     »

ريزي مداخالت براي افزايش امنیت غذايي در منتاطق   مبتني بر شواهد و برنامه

 (.02)« مختلف مورد ايجاد شود

تتري بته موضتوع امنیتت      از معدود مطالعاتي که نگاه نسبتاً اجتماعي

هاي بهزادفر، توتونچي و شتكوري   توان به مطالعات تیم ند ميا غذايي داشته

 . بصورت نمونه اشاره کرد

 20مند و ابتر تحلیتل    با يک مطالعه نظام( 1101)بهزادفر و همكاران 

در  درصتد  41اند و در مجموع شیوع ناامني غذايي  مطالعه را بررسي کرده

 41 ،متادران  درصتد در  درصتد   10 ،در کودکان درصد 10 ،بین خانوارها،

گیتري   در سالمندان در کشور ذکر و نتیجه درصد 15در نوجوانان و درصد

هتاي   همچنتین گتروه  . اند که شیوع ناامني غذايي در ايتران باالستت   کرده

تر و نیازمند  اقتصادي را با امنیت اقتصادي پايین-متوسط و پايین اجتماعي

  (.00)اند توجه بیشتر ذکر کرده

دهد که سطح ايمنتي غتذايي    مكاران نشان ميمطالعات توتونچي و ه

ها ذکتر   ن م. دهد ها مشهود است يا من را شكل مي افراد در رفتار غذايي من

هتا،   میانگین فراواني مصرف ماهانته گوشتت، لبنیتات، میتوه    »کنند که  مي

داري کمتتر استت،    طتور معنتي   سبزيجات و برنج در گروه ناايمن غذايي به

طتور   اني مصرف نان در گتروه نتاايمن غتذايي بته    که میانگین فراو حالي در

کنندگان در گروه ناايمن کمتر بته مصترف    شرکت. داري بیشتر است معني

 (.04). «میوه، سبزيجات، لبنیات، برنج و گوشت تمايل دارند

کنند کته امنیتت غتذايي در ايتران از      و همكاران نیز بیان مي شكوري

. پس از انقالب بوده استت  هاي روستايي و کشاورزي اهداف اصلي سیاست

توانستت   هاي کشاورزي متي  که سیاست دارد درحالي اين مطالعه اذعان مي

امنیت غذايي کشور را به میزان قابل توجهي در سطح ملي باال ببترد  امتا   

درممد، ثروت )پايدار از قبل موجود در جامعه، هاي  عمدتاً به دلیل نابرابري

براي دسترسي به غذا در سطح خانوار نتوانست شرايط مناسبي را ( و غیره

دهتد کته    هتاي گذشتته کشتور نشتان متي      شرايط ستال (. 05.)ايجاد کند

خودکفتتايي در کشتتت گنتتدم نیتتز بتته تنهتتايي کتتافي نیستتت وقتتتي کتته  

هاي من پايدار نباشد و بدون انسجام سیاستي در حتوزه امنیتت    زيرساخت

گتذاري   متت هتاي قی  هاي تولید و سیاستت  غذايي از جمله ما بین سیاست

با وجود تولید گندم کافي در کشور دولت نیازمند واردات گندم »محصول 

 .«شده است

 

 ها ناامني غذايي و بار بيماري
نكته حابز اهمیت ديگر، ارتباط ناامني غذايي در ايجاد يا تشديد بعضي 

در همین رابطه ارتباط . ها در کشور است ها و افزايش بار بیماري از بیماري

هاي فشار خون بتاال، بیمتاري عتروق     تغذيه با بیماريءذايي و سوناامني غ

کرونر قلب ، هپاتیت، سكته مغزي، سرطان، مسم، ديابت، مرتريت، بیماري 

ببینیتد کتار   . مزمن انسدادي ريه و بیماري کلیتوي شتناخته شتده استت    

 (. 001)مهدوي روشن و همكاران

جمعیتت کشتور را    بايد اذعان داشت که ناامني غذايي غیتر از اينكته کتل   

پتذير چتون کودکتان کته در      هاي مستیب  تواند درگیر کند ولي در جمعیت مي

تواند در ضمن قرار گترفتن   سنین رشد فیزيكي و شناختي و رواني هستند  مي

 (.09، 00، 0)تري داشته باشد گذار مثار بسیار شكننده در پرده غفلت سیاست

 

بللر امنيللت غللذايي در كشللورهاي   91-تللیثير كوويللد
 توسعه درحال

که به تتازگي  ( GRFC)هاي غذايي  درباره بحران 1111گزارپ جهاني 

گیتري ويتروس    دارد که در زمان اهور همته  منتشر شده است  اذعان مي

میلیون نفر در سراسر جهان به غتذاي   111، نزديک به (01-کوويد)کرونا 

به همین دلیل است کته چتالش کنتوني    . کافي و سالم دسترسي نداشتند

در اين جمعیت فاقد غتذاي کتافي،   . اي امنیت غذايي بسیار جدي استبر

برند و وضعیت  میلیون نفر از کمبود شديد مواد غذايي رنج مي 055حداقل 

   .گیري به شدت بدتر شود منها ممكن است با پیشرفت همه
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 حمید بهلولي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /054

رود که  توسعه، بیم من مي حالدر کشورهاي در 01-کوويد با گسترپ

امنیتت غتذايي   . المت و معیشتت داشتته باشتد   اي بتر ست   عواقب گسترده

بخش کشتاورزي ستتون   . ترين جنبه توسعه پايدار است ترين و حیاتي مهم

دهد و معیشت بخش بزرگي را در کشتورهاي   فقرات اقتصاد را تشكیل مي

بنابراين، اختالل در امنیت غذايي و بختش  . کند مي تممیندر حال توسعه 

 . ن کشورها خواهد داشتاي بر اي کشاورزي تمثیرات گسترده

GRFC (1111 )هاي بته موقت  در متورد مشتكالت حتاد       داده

گرسنگي در سراسر جهان را با جزبیات بر اساس منطقه و کشتور  

 01-گیري کوويتد  کند که همه اين گزارپ اشاره مي. دهد ارابه مي

هتايي شتود    ممكن است باعث وخامت بیشتر در وضعیت جمعیتت 

کنتد کته    اشاره متي  GRFC. حراني دارندکه امنیت غذايي حاد يا ب

تتوجهي   تعداد منها ممكن است به طتور قابتل   01-به دلیل کوويد

افزايش يابد و البته مشكالت امنیت غذايي فراتتر از ايتن منتاطق    

هاي فقیرنشین شهرهاي بزرگ، جايي کته   حیاتي است و در محله

مشتاغل و درممتدها را از بتین بترده استت بته وجتود         01-کوويد

مند بته متواد    کلید امنیت غذايي دسترسي مستمر و نظام. ميد مي

در متورد  . غذايي است که از نظتر کمیتت و کیفیتت کتافي باشتد     

، مشكل دسترسي نه به دلیل کمبود مواد غذايي  بلكته  01-کوويد

ايتن  . است( و اشتغال)به دلیل کاهش ناگهاني و فاجعه بار درممد 

وسعه وجتود دارد  امتا   وضعیت در بسیاري از کشورهاي در حال ت

 01-تمثیرات کوويد. شود تر نیز مشاهده مي در کشورهاي پیشرفته

مند است، اما تتمثیرات محلتي نیتز     بر امنیت غذايي جهاني و نظام

يک تضتاد امنیتت غتذايي    . وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود

پذيرتر باشد، نیاز بته   اين است که هر چه جمعیت فقیرتر و مسیب

نیازهتاي غتذايي منهتا در ستطح محلتي       تتممین يي بتراي  پاسخگو

هاي جمعیتتي ضتعیف و    تعامل با بازارهاي اين گروه. بیشتر است

اين يک مالحظات اساسي در هنگتام اقتدام   . نامنظم ضروري است

گیتتري در متتورد نحتتوه و مكتتان اجتتراي انتتواع مختلتتف  و تصتتمیم

 42ايتن گتزارپ تخمتین زده استت کته حتدود       .پشتیباني استت 

کشور در خاورمیانته و مستیاي    01در  1101لیون نفر در سال می

جنتوب شترقي بته شتدت در نتاامني غتذايي بستر بترده و         /جنوب

 01-اند  اگرچه اين گزارپ تمثیر کوويتد  نیازمند کمک فوري بوده

در اکثر کشورهاي خاورمیانه را يک به يتک بررستي کترده استت     

ل استناد از مطالعته  هاي قاب ولي متاسفانه ايران بدلیل فقدان داده

 .حذف شده است

دهد که در اين مقط  ابتدا بايتد بته بتازار متواد      ادامه مي GRFC گزارپ

حاضر هیچ مشكلي براي  بايد اذعان کنیم که درحال. غذايي جهان نگاه کنیم

 1111طورکلي، جهتان در ستال    به. محصوالت کشاورزي وجود ندارد تممین

خوشتبختانه، بازارهتاي   . انتظتار دارد هاي خوبي داشتته و همچنتان    برداشت

دهنتتد و  هتتاي بزرگتتي را نشتتان نمتتي شتتوک -حتتداقل هنتتوز  -کشتتاورزي 

مشكل در سمت تقاضتا استت، در   . طورمعمول در حال پاک شدن هستند به

انتزواي ضتروري   . دسترسي به بازارها که متغیر کلیدي امنیت غتذايي استت  

هتاي وحشتت،    اه بتا دوره گذاري اجتمتاعي، همتر   و اقدامات فاصله( قرنطینه)

ويتژه افترادي را کته در ختدماتي ماننتد       هتا نفتر بته    اشتغال و درممد میلیون

هتا، مراکتز ورزشتي و سترگرمي فعالیتت       ونقل و رستتوران  گردشگري، حمل

ويتژه   تجتارت نیتز مستیب ديتده استت، بته      . کنند، تضعیف کترده استت   مي

اشتغالي که نه هاي کوچک و خرد، همراه با کارگران غیررسمي و خود شرکت

برند  بلكه از کمبود شديد درممتد بتراي رفت      تنها از بیكاري ناگهاني رنج مي

در نهايتت،  . شود ترين نیازهاي خود رنج مي برند، که از غذا شروع مي اساسي

جمعیتي از افراد مواره و کارگران مهاجر، به ويژه کتارگران کشتاورزي وجتود    

برنتد و در عتین حتال، برداشتت      دارد که بالفاصله از فقیتر شتدن رنتج متي    

کننتد، در معتر  خطتر قترار      محصوالتي را که به چیدن منهتا کمتک متي   

هتاي منهتا در کشتورهاي مبدنشتان،      هاي ارسالي به ختانواده  حواله. دهند مي

 .حداقل تا حدي، از بین رفته است

مدت بتا تتمثیر گستترده فروپاشتي اقتصتادي       اين تمثیرات منفي کوتاه

شود که بته محتا ايجتاد، شكستتن من      دور باطل مي تشديد و وارد يک

هاي چندجانبه پیشرو به  مخرين محاسبات توسط مژانس. مسان نخواهد بود

همگي وارد يک  11کشورهاي گروه . کند سناريوي بسیار بدبینانه اشاره مي

 1-يتا   -5طور متوسط، کاهش حتدود   شوند و به رکود اقتصادي عمیق مي

 1111اکنون جاي تعجتب نیستت کته ستال      .شود درصد تخمین زده مي

 .بدترين عملكرد اقتصادي را در تقريباً صد سال گذشته ثبت کند

محیطتتي در دنیتتا در دوره کرونتتا تتتمثیر شتتديد   -مطالعتتات تجربتتي 

پتذير   هتاي مستیب   ويتژه در گتروه   گیري در کاهش امنیت غتذايي بته   همه

 . شود ونه اشاره مياقتصادي را نشان داده است که به عنوان مثال به چند نم

انجام شده  1110مطالعه مبسوطي که در يمن توسط روبرت در سال 

دهندگان در نظرسنجي خانوار خواستته شتد تتا     است هنگامي که از پاسخ

قرار گرفته  01-هاي اصلي زندگي خود را که بیشتر تحت تمثیر کوويد حوزه

 94)یشت است، شناسايي کنند، بیشترين مناطق گزارپ شده درممد و مع

 (.01)بود ( درصد 41)، مموزپ (درصد 59)تغذيه /، غذا(درصد

هتاي   اي را در میتان ختانواده   مطالعته ( 1110)يزدان پناه و همكاران 

بر امنیت غتذايي انهتا انجتام     01-روستايي براي تعیین میزان تاثیر کوويد

دهنده وضعیت بسیار نتاامن   اند که نتايج وضعیت امنیت غذايي، نشان داده

اين مطالعه نشتان  . ذايي در میان خانوارهاي روستايي مورد مطالعه استغ

هاي تمثیرگذار بتر امنیتت غتذايي خانوارهتاي      ترين دارايي دهد که مهم مي

هاي متالي، روانتي، فیزيكتي و     به ترتیب دارايي 01-روستايي تحت کوويد

 گتذاري توستعه   نتتايج نیازمنتد سیاستت   . (11)هاي انساني استت   دارايي

ايي براي افزايش معیشت و امنیت غذايي در جوام  روستايي در طول روست

 .و بعد از من است 01-گیري کوويد همه
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 01-گیري کوويد هاي همه ثیر چالشبا نگاهي به تم: هاي امنیت غذايي و تغذيه در جهان و ايران سیاست

 055/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 گيري بحث و نتيجه
هتاي غتذايي    تتر سیستتم   شرايط جهان امروز فوريت تحول گسترده

حاضر در مرکز توجه جهاني است  اجتناب ناپذير  مورد نیاز را که درحال

بتین نستلي و بررستي    ( SDGs) عه پايتدار تمرکز براهتداف توست  . کند مي

ارتباط بین تغییرات محیطي و امنیت غذايي و همچنین ارتبتاط و نیتاز   

به در نظر گرفتن مديريت مناب  طبیعي، به ويژه مب، ختاک و جنگتل و   

هاي جتاري در متورد تغییترات مب و هتوايي بتراي درک مباحتث        بحث

مردم محلتي نیتز از   هاي روزمره  واقعیت (.4)امنیت غذايي ضروري است

 .اي برخوردار است اهمیت ويژه

شتود کته بتراي     تجربیات جهاني و نیازهتاي محلتي باعتث متي    

، براي ايجاد اطمینان SDG 0/1بازگشت به مسیر دستیابي به هدف 

از دسترسي به غذاي سالم، مقوي و کافي براي همه مردم در تمتام  

همه انواع  کن کردن ، يعني ريشهSDG 1/1هدف  تممینطول سال و 

سو تغذيه، بر مستیرهاي تحتول و انستجام سیاستت کته بیشتتر در       

هاي منفتي اصتلي کته درافتزايش اخیتر       پرداختن به کنترل محرک

گرسنگي و کندي پیشرفت به سمت کاهش انواع اشكال سو تغذيته  

 .اند، تمرکز کنیم بوده مؤثر

و تتمثیرات من يتک    01-گیتري کوويتد   که بیماري همته  حاليدر

یم براي جهان بوده است  اما اگر ما به اقدامات قاط  تتر  چالش عظ

براي تغییر مستیر متعهتد نشتويم، ممكتن استت مواجته بتا وقتاي          

هاي جهتاني   همانطور که گزارپ. ناخواسته بسیاري در مينده باشیم

ترين عوامل تهديدکننده  ، مهم(1110-1100فابو )نشان داده است 

هتاي   هتا از جملته سیستتم    امنیت غذايي و تغذيه با ستاير سیستتم  

اي  بهداشتي و زيست محیطي ارتباط داشته و داراي تمثیرات چرخه

اي به هم پیوسته، بته   اين ارتباطات چرخه. بر روي همديگر هستند

کنتد و منجتتر بتته   تغذيه کمتتک متتيءافتزايش نتتاامني غتتذايي و ستو  

هاي  اين پیشران. شود ها مي پذيري فعلي و مينده همه سیستم مسیب

هر کدام خط سیر يا چرخه خاص خود را دارند که اطمینان از اصلي 

هتاي   توانتد در ستال   کند و حتي متي  تداوم وقوع منها را تضمین مي

پذيري در برابر تمثیرات  بنابراين، براي ايجاد انعطاف. مينده بدتر شود

تري  منفي منها بر امنیت غذايي و تغذيه، اقدامات جسورانه و گسترده

توستعه کته داراي ريستک     صوص کشورهاي درحتال خ در جهان و به

 (.1،5)باالي نا امني غذايي هستند، الزم است 

هتاي غتذايي    خروج از بحران، در تحول در اين سیستم حل راه

نهفته است و براي انجام اين کار در حال حاضر شتابي در جهتان  

 1110هاي غذايي سازمان ملل متحتد   اجالس سیستم. وجود دارد

را شناسايي کرده است که به تنهايي يا اغلب بته   شش مسیر ذيل

تترين عتامالن    طور خاص تتمثیرات منفتي مهتم    صورت ترکیبي، به

دهد تتا   افزايش گرسنگي اخیر و کند شدن پیشرفت را کاهش مي

 .را در انواع مختلف من کاهش دهد سو تغذيه

 کاهش تضاد و جنگ   .0

 پذيري مب و هوا   افزايش انعطاف .1

 پذيرترين افراد  یبتقويت مقاومت مس .2

 کاهش هزينه غذاهاي مغذي   .4

 مقابله با فقر و نابرابري هاي ساختاري  .5

 کننده تقويت محیط غذايي و تغییر رفتار مصرف .1

افزايتي و   هاي پیچیتده امنیتت غتذايي و تغذيته خواستتار هتم       چالش

هاي مختلتف استت    ها در بخش انسجام بیشتر در تدوين و اجراي سیاست

هاي استتراتژيک بیشتتري از دو بختش دولتتي و      ذاريگ که توسط سرمايه

مهمي بتراي جلتوگیري از نتتايج     شود، که اين امر خصوصي پشتیباني مي

هتاي مبتنتي بتر ستیلو و      حتل  اين بدان معني است که راه. نامطلوب است

منچه مورد نیاز است . مخازن مواد غذايي ديگر يک گزينه اثربخش نیستند

گذاري استت کته    ها و قانون گذاري ها، سرمايه اي از سیاست يكپارچه  شبكه

بايستت ستاخته و    در مسیرهاي خاص تحول مورد نیاز در هر زمینته متي  

هتاي   تواند به طور ختاص امنیتت غتذايي و چتالش     پرداخته شوند، که مي

 (.5)رو را حل کند اي پیش تغذيه

هتاي اقتصتادي اجتمتاعي و فقتر يتک مستئله        تداوم نابرابري

هتاي   اي کته هتر فرمينتد تحتول در سیستتم      همسئل -اساسي است

اين امر نياز به افلراد  ». غذايي قادر به ناديده گرفتن من نیست

آسيب پذير و حاشيه نشين از شحاظ تاريخي را با دسترسي 

بيشتر به منابع توشيدي، فناوري و نوآوري براي تقويت آنها 

هلاي   براي تبديل شدن به عوامل تغيير به سلمت سيسلتم  

ها و درممتد   نابرابري. دهد دالنه و پايدار، اف اي  ميغذايي عا

پتذير بتا من روبترو هستتند بايتد       پايین که بسیاري از افراد مسیب

 . خاتمه يابند

حتوزه کتالن امنیتت غتذايي در کشتور       گتذاري  موضوع سیاست

نیازمند داشتن مرجت  حكمرانتي باالدستت و مگتاه از شتواهد و بتا       

انداز  گرفتن چشم کار بهد بخشي و هاي چن ارفیت باالي تحلیل داده

 (Policy coherence)ممايش سرزمیني و برخوردار از انسجام سیاست 

در حكمراني عمومي و حكمرانتي غتذا و داراي اختیتارات متديريت     

و  هاي حوزه خرد و تن، براي طراحتي  مداخله مرتبط با داده سنجي

یز رويكردهاي سیستمي ن. هاي منسجم است هدايت اجراي سیاست

سترزمیني، رويكردهتاي    -مورد نیاز است، مانند رويكردهاي فضايي

طور  هاي غذايي مردم بومي و مداخالت که به ها، سیستم اکوسیستم

کشور متا بتراي   . کند سیستمي شرايط بحران طوالني را برطرف مي

حكمرانتي امنیتت غتذايي، امنیتت مب و      تتممین ها و  عبور از بحران

مند و ايجاد  عمیق امنیت همبسته نظامامنیت سالمت نیازمند درک 

 . انسجام سیاستي است
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Abstract 
Background: Food security has decreased, during the Covid-19 epidemic, especially in developing countries, and its 

adverse effects have been appeared on the population health of these countries. The purpose of this article is to attract 

attention of policy makers and stakeholders to understand the biological realities and the increasing risks of food 

insecurity, especially during the epidemic for health and national security to do appropriate action. This manuscript 

discusses the role of governance and different levels of policy making in order to improve food security. 

Methods: This article was prepared by "Scoping Review" of the literature and free perception of scientific 

documents and reports of international organizations with summarized, translation and analysis of them. 

Results: Factors which affect food insecurity such as environmental, political, social, population growth and Covid-

19 epidemics in the global food security trend were introduced. Also, food security subjects of the developing 

countries were discussed and strategic policies for the development of food security in the country were analyzed. 

Conclusion: The world is going toward more food insecurity and makes worse by the Covid-19 pandemic. Developing 

countries will be faced at more risk of food insecurity in the future. Health security requires food security, and in order to 

achieve food security, more synergy in the development and implementation of policies in different sectors are needed, 

which must be supported by more strategic investments from both the public and private sections. Water security is 

necessary for food security, and in order to overcome crises and provide food security governance, water security and 

health security, our country needs a deep understanding of systematic security and policy coherence. 
 
Keywords: Covid-19, Developing Countries, Food Security, Nutrition Policy 
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