
افزایش هشدارهای کارشناسان غذایی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( درباره امنیت غذایی در دوران کرونا

 علی ابراهیمی
امنیت غذایی به مفهوم فراهم شدن شرایطی است 
که در آن افراد جامعه بتوانند به غذای کافی و 
ریزمغذی های دسترسی داشته باشند؛ بنا به تعریف 
سازمان ملل امنیت غذایی عبارت است از دسترسی 
همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن 
یک جسم سالم. طبق این تعریف موجود بودن غذا، 
دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه رکن 
اصلی امنیت غذایی هستند، اما این امنیت با شیوع 
بحران کرونا به خطر افتاده و با اعالم وضعیت 
پاندمیک از سوی سازمان جهانی بهداشت، نگرانی ها 
درباره ذخایر کاال های اساسی و غذا در کشورهای 
مختلف به ویژه کشورهای ضعیف افزایش یافته است.
به گزارش سپید، سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( از ابتدای بحران کرونا درباره وقوع بحرانی 
دیگر تحت عنوان بحران کمبود غذا هشدار می  دهد 
و بر لزوم نظارت بر زنجیره تأمین غذا و امنیت 
غذایی تاکید دارد. این سازمان پیامدهای عدم اتخاذ 
سیاست های مناسب در دوران همه گیری بیماری 
کرونا و تهدید امنیت غذایی میلیاردها نفر در جهان 

به ویژه منطقه آسیا و اقیانوسیه فاجعه بار می داند.

هشدار فائو درباره عدم دسترسی به مواد 
غذایی

به تازگی نیز دفتر نمایندگی فائو در آسیا و اقیانوسیه 
در گزارشی همه گیری جهانی بیماری کووید-19 را 
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تغذیه در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه دانسته و درباره وقوع بحران در 
این منطقه هشدار داد. در این گزارش آمده است: 

»اختالل در فعالیت های اقتصادی بر اثر همه گیری این 
بیماری و تعطیلی ها، هم از نظر اقتصادی )توان مالی( 
و هم از نظر فیزیکی )حمل ونقل کاالها( دسترسی 
افراد به غذا را در معرض تهدید قرار داده است.«

این گزارش تاکید می کند: »در حالی که روند کند 
گسترده  رفتن  دست  از  موجب  جهانی  اقتصاد 
شدید  کاهش  آن  پی  در  و  شغلی  فرصت های 
درآمدها و کمک های مالی در آسیا و اقیانوسیه 
شده است؛ مجموع این عوامل ممکن است باعث 
آن شود تا تهیه و دسترسی به غذا، خصوصا غذاهای 
مغذی، برای برخی اقشار جامعه ازجمله افراد فقیر و 
همچنین گروه های آسیب پذیر شامل زنان، کودکان 
و افراد توان یاب به مانند گذشته مقرون به صرفه و 

امکان پذیر نباشد.«
البته با وجود اینکه طی چند ماه گذشته تولیدات 
کشاورزی و زنجیره تأمین مواد غذایی کمتر تحت تأثیر 
قرار گرفته و قیمت های بین المللی بازار مواد غذایی 
تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است، فائو هشدار 
می دهد که هرگونه اختالل یا فروپاشی احتمالی در 
نظام های بازاریابی، حمل ونقل و تجارت  بر اثر 
همه گیری جهانی ویروس کرونا  می تواند موجب 
کمبود یا دسترس ناپذیری به مواد غذایی در برخی 

مناطق در برخی بازه های زمانی شود.
این گزارش همچنین نشان می دهد که کشورهایی که 
درگیر مخاصمات هستند یا کشورهایی که از شمار 
زیادی از پناهندگان میزبانی می کنند و یا به طور ویژه 
در معرض بالیای طبیعی شدید قرار دارند، وضعیتی 
شکننده تر دارند زیرا این قبیل کشورها احتماال به 
صورت شدیدتری تحت تأثیر بیماری کرونا قرار 

گرفته اند و در نتیجه وضعیت وخیم تری را از نظر 
ناامنی غذایی و سوءتغذیه تجربه می کنند.

جونگ جین کیم، رئیس دفتر منطقه ای فائو در 
آسیا و اقیانوسیه در اینی خصوص می گوید: »در 
چنین شرایطی کامال مبرهن است که باید بسیاری 
از ابعاد و جنبه های سیاست ها و رویکردهای کنونی 
 ما نسبت به پرورش، برداشت، حمل ونقل، فرآوری 
و فروش مواد غذایی با توجه به تحوالت جاری 
مرتبط با بیماری ویروس کرونا، منطبق شود تا بتوانیم 
سالمت تغذیه ای و معیشت مان را تضمین کنیم.«

برای  متفاوتی  اقدامات  هم  مختلف  کشورهای 
تضمین امنیت غذایی شهروندان خود در دست 
بررسی دارند. برای مثال کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس شبکه ای برای امنیت غذایی کشورهای 
عضو تأسیس کردند تا با پیامدهای کرونا در این 
زمینه مقابله کنند. برخی کشورها نیز برای تأمین 
نیاز داخلی خود، صادرات محصوالت کشاورزی 
را متوقف کرده اند. به گزارش فارین پالیسی، روسیه 
که بزرگ ترین صادرکننده گندم در جهان است، 
صادرات غالت را از ماه آپریل )اردیبهشت( تا ژوئن 
)خرداد(، متوقف کرده بود. مصر نیز که بزرگ ترین 
واردکننده گندم است، واردات غالت را افزایش و 
صادرات حبوبات را متوقف کرد و هند نیز به دلیل 
کاهش عرضه نیروی کار به اعمال محدودیت در 

صادرات برنج روی آورد.

کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصوالت دامی
بخش کشاورزی و بازار مواد غذایی ایران نیز از این 
مسئله تاثیر پذیرفته و تشکل های صنعت دام و طیور 
در بیانیه ای نسبت به کاهش ۴۰ درصدی مصرف 
محصوالت دامی پس از شیوع کرونا ابراز نگرانی 
کردند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی 
زیان بخش کشاورزی کشور به دنبال شیوع کرونا در 
اسفند 1۳9۸ را حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش 
مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات 
تخمین زد و پیش بینی کرد که در صورت تداوم  
بحران کرونا در ماه های سال جاری  دامنه خسارت ها 

به صورت تصاعدی گسترش یابد.
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بحران در دل بحران

کشورهای مختلف اقدامات 
متفاوتی برای تضمین امنیت 

غذایی شهروندان خود در دست 
بررسی دارند. برای مثال روسیه 
که بزرگ ترین صادرکننده گندم 

در جهان است، صادرات غالت 
را از ماه اردیبهشت تا خرداد 

متوقف کرده بود. مصر نیز که 
بزرگ ترین واردکننده گندم 

است، واردات غالت را افزایش 
و صادرات حبوبات را متوقف 

کرد و هند نیز به دلیل کاهش 
عرضه نیروی کار به اعمال 

محدودیت در صادرات برنج 
روی آورد


