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آاثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية:
بلورة استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية
مقدمة
لقد ترتبت عن جائحة كوفيد 19-اليت انتشرت بوترية سريعة وعلى نطاق واسع يف العامل منذ أواخر عام ،2019
تداعيات عميقة على األمن الغذائي والتغذية .كما أثرت األزمة املتفاقمة على النظم الغذائية 1وهددت إمكانية
حصول األشخاص على األغذية عن طريق ديناميكيات عديدة .ومل نشهد اختالالت كبرية يف سالسل اإلمدادات
الغذائية يف أعقاب اإلقفال التام الناجم عن األزمة الصحية العاملية فحسب ،بل تباطؤا اقتصاداي عامليا ملحوظا
أيضا .ولقد أدت هذه األزمات إىل تدين املداخيل وارتفاع أسعار بعض األغذية اليت أصبحت بعيدة عن متناول
يقوض احلق يف الغذاء ويعرقل اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة
الكثريين ،األمر الذي ّ
املتمثل يف "القضاء على اجلوع" .والوضع غري مستقر ويتّسم بدرجة عالية من عدم اليقني .وتفيد منظمة الصحة
العاملية أبن اآلاثر األسوأ مل تظهر بعد (2020 ،Ghebreyesus؛  .)2020 ،Khorsandiويتوقع معظم احملللون
املعنيون ابلصحة أن يتواصل تفشي الفريوس لسنة واحدة أو سنتني إضافيتني على األقل (.)2020 ،Scudellari
وإن املخاطر املرتتبة عن هذه الديناميكيات على األمن الغذائي والتغذية جسيمة .وحىت قبل تفشي اجلائحة،
أشار التقرير األخري عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل (منظمة األغذية والزراعة وآخرون )2020 ،إىل أن
حوايل ملياري شخص يواجهون انعدام األمن الغذائي على املستوى املعتدل أو الشديد .وهذه األرقام آخذة
وتقوض جائحة
يف االرتفاع منذ عام  ،2014حيث أهنا زادت مبقدار  60مليون نسمة على مدى مخس سنواتّ .
كوفيد 19-اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة .وهتيّئ الديناميكيات املعقدة اليت أاثرها
اإلقفال التام الرامي إىل احتواء املرض ،ظروفا تفضي إىل اختالالت كبرية يف النظم الغذائية ،األمر الذي يتسبب
ابرتفاع هائل يف معدالت اجلوع .وتشري أحدث التقديرات إىل أن  83إىل  132مليون نسمة إضافية (منظمة األغذية
والزراعة وآخرون ،)2020 ،مبا فيها  30إىل  80مليون شخص يف البلدان املنخفضة الدخل اليت تعتمد على استرياد
األغذية ( ،)2020 ،Toreroستعاين من انعدام األمن الغذائي كنتيجة مباشرة للجائحة .ويواجه  25بلدا على األقل،
مبا يف ذلك لبنان واليمن وجنوب السودان ،خطر تدهور األمن الغذائي بشكل كبري بسبب اآلاثر االجتماعية
واالقتصادية الثانوية للجائحة (منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي .)2020 ،ويف أمريكا الالتينية ،زاد
عدد األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة الغذائية حبوايل ثالثة أضعاف يف عام ( 2020األمم املتحدة2020 ،أ).
وقد تتأثر إنتاجية األغذية يف املستقبل أيضا ،خاصة إذا مل يتم احتواء الفريوس واستمر تطبيق تدابري اإلقفال التام.
ويتمثل الغرض من وثيقة القضااي هذه اليت طلب إعدادها رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف توفري أفكار عملية
عن معاجلة تداعيات جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذوي ،وإرشاد األعمال التحضريية ملؤمتر قمة األمم
املتحدة حول النظم الغذائية الذي سيعقد يف عام  .2021ويف مارس/آذار  ،2020أصدر فريق اخلرباء الرفيع املستوى
املعين ابألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى) وثيقة قضااي تتعلق بتأثري جائحة كوفيد 19-على األمن
الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،أ) ،ويف يونيو/حزيران  ،2020ق ّدم تقريره اخلامس عشر (فريق
 1تشمل النظم الغذائية مجيع األنشطة املتصلة إبنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها .وإن العناصر الثالثة اليت تتكون منها
النظم الغذائية هي :سالسل اإلمدادات الغذائية ،والبيئات الغذائية ،وسلوك املستهلك (فريق اخلرباء الرفيع املستوى .)2017 ،ويستخدم مصطلح
"الزراعة" يف هذه الوثيقة مبعناه الواسع حيث يشمل كل من الزراعة واإلنتاج احليواين والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألنشطة
ذات الصلة.
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اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،ب) معلومات حم ّدثة عن الطرق اليت يتأثر فيها األمن الغذائي والتغذية ابجلائحة .ويف
األشهر اليت تلت صدور هذه التقارير ،شهدان حتقق العديد من املخاوف اليت متت اإلشارة إليها يف التقارير وتعلّمنا
املزيد عن الطرق املعقدة اليت أثرت فيها اجلائحة على األمن الغذائي والتغذية.
وتقوم وثيقة القضااي هذه بتحديث التحليل السابق لفريق اخلرباء الرفيع املستوى وتوسيع نطاقه عرب إجراء استعراض
أكثر مشوال وتعمقا لالجتاهات الرئيسية اليت تؤثر على النظم الغذائية واليت نتجت عن جائحة كوفيد 19-واإلقفال
توسع وثيقة القضااي أيضا يف حتليل تداعيات اجلائحة مبا يشمل خمتلف أبعاد األمن الغذائي
التام املتصل هبا .وت ّ
(فريق اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،ب).
ومن املهم أن يواصل اجملتمع الدويل رصد الوضع عن كثب وأن يستجب له ابلطرق الالزمة لتجنّب أسوأ النتائج يف
ما يتعلّق ابألمن الغذائي والتغذية ،وأن ينظر بعناية يف كيفية بناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود وضمان احلق
يف الغذاء من أجل حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة .وتسعى التوصيات اليت يبدأ عرضها يف الصفحة
 12من هذه الوثيقة إىل توفري توجيهات حول كيفية املضي قدما يف هذا االجتاه.

 -1كيف تؤثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية
إ ّن كوفيد 19-مرض يصيب اجلهاز التنفسي وليس هناك أدلة على أنه ينتقل عن طريق األغذية (اللجنة الدولية
للمواصفات امليكروبيولوجية يف األغذية .)2020 ،ولكن ترتبت عن الفريوس والتدابري الرامية إىل احتواء انتشاره،
تداعيات عميقة على األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية .ويف الوقت نفسه ،يؤدي سوء التغذية (مبا يف ذلك
السمنة) إىل زايدة قابلية اإلصابة بكوفيد .19-وقد أدى عدم اليقني األويل واجلاري حول طبيعة انتشار فريوس
كوفيد 19-إىل تطبيق سياسات صارمة من حيث اإلقفال التام والتباعد اجلسدي يف عدد من البلدان .وأفضت
هذه التدابري إىل تباطؤ شديد يف النشاط االقتصادي واختالالت يف سالسل اإلمدادات ،ما أطلق العنان لديناميكيات
جديدة هلا آاثر متعاقبة على النظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية للسكان .وسنعرض يف ما يلي اخلطوط العريضة
هلذه الديناميكيات .ومن مث سنسلّط الضوء على كيفية أتثري هذه االجتاهات على األبعاد الستة لألمن الغذائي
اليت يقرتحها فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف تقريره اخلامس عشر (وهي التوافر ،وإمكانية احلصول ،واالستخدام،
واالستقرار ،وصفة الفاعل  ،واالستدامة) واليت تعد ضرورية لضمان احلق يف الغذاء (فريق اخلرباء الرفيع املستوى،
2020ب).
أ-

الديناميكيات اليت أطلقت اجلائحة عناهنا تؤثر على األمن الغذائي والتغذية

برز عدد من الديناميكيات املتداخلة اليت يعزز كل منها اآلخر واليت تؤثر على النظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية
حىت اآلن ،مبا فيها :االختالالت يف سالسل اإلمدادات الغذائية؛ وخسارة الدخل وسبل العيش؛ واتساع أوجه عدم
املتغرية؛ وتفاوت أسعار األغذية يف السياقات
املساواة؛ واالختالالت يف برامج احلماية االجتماعية؛ والبيئات الغذائية ّ
احمللية (أنظر مثال  Klassenو2020 ،Murphy؛  Clappو2020 ،Moseley؛  Labordeوآخرون.)2020 ،
ونظرا إىل درجة عدم اليقني العالية اليت حتيط ابلفريوس وتطوره ،قد تظهر هتديدات مستقبلية حتدق ابألمن الغذائي
والتغذية ،مبا يف ذلك إمكانية تدين إنتاجية األغذية وإنتاجها ،تبعا لش ّدة اجلائحة وطول أمدها والتدابري الرامية
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إىل احتوائها .ويف ما يلي حملة موجزة عن هذه الديناميكيات املبيّنة أيضا يف الشكل  .1ولقد برزت هذه اآلاثر بطرق
امللخص يف الشكل .2
خمتلفة مع كشف اجلائحة عن تداعياهتا األولية واملتوسطة والطويلة األجل احملتملة ،على النحو ّ

الشكل  | 1ديناميكيات كوفيد 19-اليت هتدد األمن الغذائي والتغذية
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املصدر :املؤلفون.

االختالالت يف سالسل اإلمدادات
حصلت اختالالت كبرية يف سالسل اإلمدادات الغذائية يف أعقاب تطبيق تدابري اإلقفال التام ،األمر الذي أثر
على توافر األغذية واسعارها وجودهتا ( .)2020 ،Barrettوأدى إغالق املطاعم وغريها من مرافق تقدمي اخلدمات
الغذائية إىل تراجع حاد يف الطلب على بعض األغذية القابلة للتلف ،مبا يف ذلك منتجات األلبان والبطاطا والفاكهة
الطازجة ،وعلى السلع الكمالية مثل الشوكوال وبعض قطع اللحم ذات القيمة العالية (2020 ،Lewis؛ Terazono
و .)2020 ،Munshiومع تطبيق تدابري اإلقفال التام ذات الصلة ابجلائحة يف العديد من البلدان يف الفرتة املمتدة
بني مارس/آذار ومايو/أاير  ،2020وردت تقارير إعالمية كثرية أفادت أبنه يتم التخلّص من السلع الغذائية أو إعادهتا
إىل احلقل إما بسبب اهنيار الطلب عليها أو بسبب الصعوابت اليت تعرتض إيصاهلا إىل األسواق
( Yaffe-Bellanyو .)2020 ،Corkeryووجد املزارعون الذين يفتقرون إىل مرافق التخزين املالئم ،مبا فيها التخزين
البارد ،أنفسهم مثقلني بعبء األغذية اليت ال ميكنهم بيعها.
وأتثرت حركة األغذية عرب قنوات التجارة الدولية بتدابري اإلقفال التام بصورة خاصة .ومع إقفال احلدود وهبوط
يعولون على بيع حماصيلهم عرب أسواق التصدير
الطلب على بعض السلع الغذائية ،عاىن منتجو األغذية الذين ّ
البعيدة من ضعف شديد ،وال سيما املنتجون الذين يرّكزون على املنتجات الغذائية والزراعية القابلة للتلف مثل
الفاكهة واخلضار الطازجة أو على احملاصيل الكمالية كالكاكاو ( Clappو .)2020 ،Moseleyويف األشهر األوىل
من تفشي جائحة كوفيد ،19-فرضت بعض البلدان املص ّدرة لألغذية قيودا على تصدير سلع غذائية أساسية رئيسية
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مثل األرز والقمح ،ما أدى إىل بعض االختالالت يف احلركة العاملية هلذه السلع وارتفاع أسعار هذه احملاصيل مقارنة
بغريها ( Labordeوآخرون .)2020 ،وتعتمد بعض البلدان ،مبا فيها تلك اليت ينتشر فيها انعدام األمن الغذائي
على نطاق واسع ،اعتمادا كبريا على األغذية املستوردة وصادرات السلع (منظمة األغذية والزراعة وآخرون،)2019 ،
ما قد جيعلها عرضة للتأثر بشكل خاص هبذا النوع من االختالالت يف سالسل اإلمدادات .ومت رفع العديد
من هذه القيود املفروضة على التصدير حبلول أغسطس/آب  ،2020إال أنه ال يزال من احملتمل أن يعاد فرضها تبعا
لش ّدة أي طفرة مستقبلية يف املرض وإلعادة فرض تدابري اإلقفال التام.
وحصلت اختالالت يف سالسل اإلمدادات الغذائية أيضا عندما مت تسجيل معدالت مرتفعة من اإلصابة ابملرض
يف صفوف العاملني يف النظم الغذائية ،ما أدى إىل إغالق بعض مرافق جتهيز األغذية مثل تعبئة اللحوم (جلنة األمن
الغذائي العاملي2020 ،؛  Stewartوآخرون .)2020 ،وأتثر إنتاج األغذية الذي يتطلّب يدا عاملة كثيفة إبصابة
العاملني يف النظم الغذائية بكوفيد ،19-مبا يف ذلك العاملني يف نظم اإلنتاج اليت تعتمد على عمال املزارع املهاجرين
(جتري مناقشة ذلك أدانه مبزيد من التعمق) ،الذين يواجهون قيودا على السفر ويعملون يف الكثري من األحيان
يف ظروف اكتظاظ يف املزارع ومرافق إنتاج األغذية اليت اضطر بعضها إىل اإلغالق مؤقتا الحتواء تفشي املرض
( Haleyوآخرون.)2020 ،
وأثرت هذه االختالالت يف سالسل اإلمدادات على توافر األغذية يف بعض احلاالت ،ال سيما عندما مل تتمكن
األغذية من الوصول إىل األسواق ،األمر الذي أدى بدوره إىل ممارسة ضغوط حنو األعلى على أسعار بعض السلع
مبني أدانه .وأتثرت جودة البيئات الغذائية أيضا ما أفضى إىل نقص يف بعض الفاكهة واخلضار
النادرة ،كما هو ّ
املبني أدانه أيضا.
الطازجة ،على النحو ّ

االنكماش االقتصادي العاملي وخسائر الدخل ذات الصلة
أدت جائحة كوفيد 19-إىل انكماش اقتصادي عاملي تسبب خبسائر فادحة يف سبل العيش والدخل على نطاق
عاملي (البنك الدويل2020 ،أ) .وترتب عن تراجع القوة الشرائية لألشخاص الذين خسروا دخلهم نتيجة لذلك أثر
كبري على األمن الغذائي والتغذية ،ال سيما للسكان الضعفاء أصال .وأتثر األشخاص العاملني يف االقتصاد
غري النظامي بصورة خاصة .ويف أمريكا الالتينية مثال ،يعمل أكثر من  50يف املائة من العمال يف القطاع غري النظامي
(منظمة األغذية والزراعة ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .)2020 ،ووفقا ملنظمة العمل الدولية،
متت خسارة ما يعادل  400مليون وظيفة بدوام كامل يف الربع الثاين من عام  2020مع تطبيق تدابري اإلقفال التام
يف عدد من البلدان (منظمة العمل الدولية2020 ،أ) .وأتثرت البلدان النامية بشكل خاص أتثرا شديدا مبا أهنا كانت
قد دخلت ابلفعل يف مرحلة انكماش حبلول أواخر عام ( 2019مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية2020 ،أ).
ومن املتوقع أن يسجل النمو العاملي هبوطا حادا يف عام  ،2020حيث تشري تقديرات عديدة إىل اخنفاضه ما بني
 5و 8يف املائة هذه السنة (صندوق النقد الدويل2020 ،؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.)2020 ،
كما أنه من املرجح أن ترتاجع التحويالت النقدية العاملية اليت تشكل مصدر متويل رئيسي للبلدان النامية ،حبوايل
 20يف املائة (البنك الدويل2020 ،أ).
وتشري تقديرات البنك الدويل إىل احتمال انضمام ما بني  71و 100مليون نسمة إضافية إىل حلقة الفقر املدقع
كنتيجة مباشرة للجائحة حبلول أواخر عام ( 2020البنك الدويل2020 ،أ) .ويق ّدر برانمج األغذية العاملي أن 130
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مليون شخص إضايف سيعانون من اجلوع احلاد بسبب األزمة ،ما يضاعف تقريبا عدد األشخاص الذين يعانون
ابلفعل من اجلوع احلاد والبالغ  135مليون نسمة ( .)2020 ،Khorsandiولقد برز ابلفعل عدد من بؤر اجلوع
الشديد الساخنة .ووفقا لألمم املتحدة ،أصبح حوايل  45مليون شخص يعانون من انعدام حاد يف األمن الغذائي
بني فرباير/شباط ويونيو/حزيران  ،2020وهو موجودون بشكل أساسي يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى
(األمم املتحدة2020 ،ب).
ويف ظل انكماش الطلب على األغذية بسبب تراجع املداخيل ،أتثرت سبل عيش منتجي األغذية والعاملني يف النظم
الغذائية أيضا ،حيث تشري التقديرات إىل خسارة النظم الغذائية  451مليون وظيفة أو  35يف املائة من العمالة
النظامية فيها ( .)2020 ،Toreroوتق ّدر األمم املتحدة أيضا أن حوايل ثلث سبل العيش املرتبطة ابلنظم الغذائية
معرضة للخطر بسبب اجلائحة (األمم املتحدة2020 ،ب).
ّ
اتساع أوجه عدم املساواة االجتماعية
أدى التباطؤ االقتصادي العاملي الذي أفضت إليه اجلائحة وانتشار املرض نفسه إىل تفاقم أوجه عدم املساواة
االجتماعية القائمة يف معظم البلدان ( Ashfordوآخرون .)2020 ،وتؤثر أوجه عدم املساواة هذه على احلقوق
وأتمني االحتياجات األساسية مثل الغذاء واملياه والرعاية الصحية واحلصول على فرص العمل وسبل العيش ،ومجيعها
أمور هلا انعكاسات على األمن الغذائي والتغذية .ويصيب انعدام األمن الغذائي بشكل غري متناسب األشخاص
الذين يعانون من الفقر والتمييز االجتماعي والذين يكونون أكثر عرضة لإلصابة بكوفيد 19-ويتمتعون بقدرة أقل
على احلصول على خدمات الرعاية الصحية ( Klassenو .)2020 ،Murphyولقد أدت جائحة كوفيد19-
إىل تفاقم أوجه عدم املساواة يف الوصول إىل مصادر املياه اآلمنة واخلدمات الصحية األساسية أيضا .ووفقا ملنظمة
الصحة العاملية ،يفتقر واحد من كل ثالثة أشخاص إىل إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة والوصول إىل املرافق
األساسية لغسل األيدي (منظمة الصحة العاملية2020 ،ب) .وهناك احتمال أكرب أن يصاب األشخاص الذين
يفتقرون إىل هذه اخلدمات احليوية ابلنسبة إىل الصحة وإعداد األغذية املأمونة ،ابملرض الذي من شأنه أن يزيد أوجه
عدم املساواة القائمة ( Ekumahوآخرون.)2020 ،
جراء أزمة
ويعاين العديد من العاملني يف النظم الغذائية من ظروف عمل غري مستقرة وغري آمنة تدهورت من ّ
كوفيد .19-ويتقاضى هؤالء العمال أجورا متدنية ويفتقرون إىل املعدات الوقائية ( Klassenو،)2020 ،Murphy
وتعمل غالبيتهم مبوجب ترتيبات غري رمسية يف بعض األقاليم مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب وجنوب
شرق آسيا ،ويف بعض بلدان أمريكا الالتينية (منظمة العمل الدولية2020 ،ب) .وتعتمد الزراعة يف بلدان عديدة
وتعرضهم
أقل من احلقوق ّ
على العمال املهاجرين الذين يعمل الكثريون منهم مبوجب ترتيبات عمل مؤقتة متنحهم قدرا ّ
لالستغالل (منظمة األغذية والزراعة2020 ،أ) .ولذلك ،غالبا ما يعاين العمال املهاجرون من الفقر وانعدام األمن
الغذائي ويواجهون صعوبة يف احلصول على الرعاية الصحية وتدابري احلماية االجتماعية .ولقد شهد العمال املهاجرون
يف النظم الغذائية معدالت إصابة أعلى بكوفيد 19-مقارنة بغريهم من السكان ( Klassenو،)2020 ،Murphy
مبا يف ذلك ألهنم أكثر عرضة للفريوس نتيجة لظروف العمل والنقل والعيش املكتظة (.)2020 ،Guadagno
ويف بعض البلدان ،اقرتنت تدابري اإلقفال التام بتعليق مؤقت حلقوق العمال (الربملان األورويب2020 ،؛ النظم املتكاملة
للطاقة الغذائية ،2020 ،على اإلنرتنت).
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تتحمل أعباءا إضافية خالل جائحة
ولقد أدت األزمة إىل تفاقم أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ذلك أن املرأة ّ
كوفيد 19-بتأديتها املزيد من العمل امليداين يف جمال الصحة والنظم الغذائية ،وعمل الرعاية غري املأجور ،والعمل
وتتعرض املرأة أيضا لزايدة
اجملتمعي خالل فرتات اإلقفال التام ( McLarenوآخرون2020 ،؛ ّ .)2020 ،Power
العنف املنزيل بسبب االنكماش االقتصادي واحلجر املنزيل عند تطبيق تدابري اإلقفال التام (منظمة األغذية والزراعة،
2020ب؛ منظمة الصحة العاملية2020 ،أ) .وتؤثر أوجه عدم املساواة هذه على املرأة وعلى دورها البارز يف النظم
الغذائية ،مبا يف ذلك بوصفها جهة فاعلة رئيسية يف ضمان األمن الغذائي والتغذية لألسرة ،ومنتجة لألغذية ،ومديرة
للمزارع ،ومتاجرة يف األغذية ،وعاملة لقاء أجر .وتشري منظمة األغذية والزراعة إىل أن األنشطة الزراعية اليت تضطلع
هبا املرأة الريفية أتثرت أكثر من تلك اليت يضطلع هبا الرجل (منظمة األغذية والزراعة2020 ،ب) .ويتسم هذا البعد
اجلنساين ابألمهية ألن املرأة يف رعايتها ابملرضى واألطفال واملسنني ،تكون أكثر عرضة خلطر اإلصابة بكوفيد19-
مع ما يرتتب عن ذلك من آاثر تراكمية على إنتاج األغذية وجتهيزها والتجارة فيها (.)2020 ،Moseley

االختالالت يف برامج احلماية االجتماعية
لقد أدت اجلائحة إىل تعطيل برامج احلماية االجتماعية ،األمر الذي أثر بدوره على األمن الغذائي والتغذية.
وعندما بدأت فرتة اإلقفال التام ،أغلقت معظم املدارس أبواهبا ما أدى إىل خسارة برامج الوجبات املدرسية يف البلدان
املرتفعة واملنخفضة الدخل على السواء .ويق ّدر برانمج األغذية العاملي أن  370مليون طفل قد فقدوا إمكانية احلصول
على وجبة مدرسية بسبب إغالق املدارس يف أعقاب تفشي اجلائحة (برانمج األغذية العاملي2020 ،أ) .ويف بعض
البلدان ،تقوم احلكومة وبرانمج األغذية العاملي بتطوير سبل بديلة لتقدمي املساعدة الغذائية إىل األطفال يف سن
الدراسة تشمل احلصص الغذائية املنزلية والقسائم والتحويالت النقدية (برانمج األغذية العاملي2020 ،ب) .ويف حني
أنه ميكن للرتتيبات البديلة لتقدمي الوجبات الغذائية املدرسية (يف الكامريون مثال (برانمج األغذية العاملي2020 ،ج))
أن تسد الفجوة يف بعض احلاالت ،ال تتوافر مثل هذه اخليارات يف حاالت أخرى ،ما يضيف على العبء املايل
الذي تتحمله األسر الفقرية اليت تعاين من صعوابت إلطعام أفرادها ( Moseleyو.)2020 ،Battersby
وأدى االنكماش االقتصادي العاملي الذي جنم عن اجلائحة والتدابري املتخذة الحتواء هذه األخرية ،إىل إضعاف قدرة
احلكومات على توفري احلماية االجتماعية لألشخاص األكثر أتثرا ابألزمة (منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية
العاملي .)2020 ،ويف أبريل/نيسان ،اقرتحت حكومات جمموعة العشرين جتميد مدفوعات خدمة الدين يف 73
من البلدان األشد فقرا ،وهي مبادرة حظيت بتأييد حكومات جمموعة السبع ،من أجل توفري األموال ملعاجلة تداعيات
اجلائحة .ولكنّ تنفيذ هذه املبادرة ابلكامل كان أمرا صعبا ،ما أثر على قدرة البلدان األشد فقرا على توفري احلماية
االجتماعية لسكاهنا خالل هذه األزمة .ووفقا للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة ،حتتاج أفريقيا
وسيتعني على معظم
إىل  100مليار دوالر لتمويل استجابتها يف جمال الصحة وشبكات األمان (.)2020 ،Sallent
ّ
البلدان اقرتاض املال أو أهنا ستحتاج إىل القيام بذلك لتمويل استجابتها ،ولكن معدالت الدين إىل الناتج احمللي
اإلمجايل املرتفعة ابلفعل حتد لألسف من املبالغ اليت ميكن أن تقرتضها بلدان عديدة (.)2020 ،Sallent

املتغرية
البيئات الغذائية ّ

تغريا عميقا بفعل اجلائحة .وأدت تدابري اإلقفال التام واالختالالت يف سالسل
لقد شهدت البيئات الغذائية ّ
اإلمدادات املبيّنة أعاله إىل تبدل السياق وابلتايل الطريقة اليت ينخرط ويتفاعل فيها األشخاص مع النظام الغذائي
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للحصول على األغذية وإعدادها واستهالكها .ونتيجة إلغالق املطاعم ومتاجر بيع األغذية ،وجد األشخاص
الذين كانوا يعتمدون على تناول وجبات من األغذية املع ّدة خارج املنزل ،أنفسهم مضطرين فجأة على إعداد األغذية
يف املنزل .ولكن بسبب أوجه عدم املرونة يف سالسل اإلمدادات ،مل يكن من السهل إعادة تعبئة األغذية اليت كان
يتم إنتاجها وتعبئتها سابقا خصيصا للخدمات الغذائية ،من أجل البيع ابلتجزئة واالستخدام املنزيل.
ومع تفشي جائحة كوفيد ،19-جلأت بلدان عديدة إىل إغالق أسواق املواد الغذائية غري النظامية اليت اعتربهتا
احلكومات مساحات حيتمل أن ينتشر فيها املرض ،ما يعكس حتيّزا لصاحل "الطابع النظامي" يف السياسات اخلاصة
ابلصحة العامة واألغذية ( .)2020 ،Battersbyوتتمتع األسواق غري النظامية أبمهية ابلغة بوصفها مصدرا لألغذية
وسبل العيش يف البلدان النامية ( Youngو .)2019 ،Crushويف جنوب أفريقياُ ،مسح للمنافذ الرمسية لبيع األغذية
اجملهزة واملعلّبة ابلبقاء مفتوحة يف حني مت إغالق األسواق غري النظامية لبيع األغذية يف
ابلتجزئة اليت تقدم األغذية ّ
اهلواء الطلق اليت تقدم عادة الفاكهة واخلضار الطازجة (مع أن األسواق يف اهلواء الطلق هي يف احلقيقة أكثر أماان
أضرت هذه اخلطوة بصورة
من حيث انتقال العدوى من شخص إىل آخر ( Moseleyو .))2020 ،Battersbyو ّ
خاصة ابلفقراء الذين يعتمدون بدرج ة أكرب على هذه األسواق للحصول على األغذية ألنه ميكنهم شراء املنتجات
واملواد الغذائية بكميات أصغر .ونتيجة للضغط الذي مارسته األوساط األكادميية ومنظمات اجملتمع املدينُ ،مسح يف
هناية األمر هلذه األسواق أبن تفتح أبواهبا من جديد.
التغريات .وتشري دراسة حديثة إىل أنه من املرجح أن تبتعد األسر الفقرية
ولقد برزت استجاابت متباينة هلذه ّ
عن اإلنفاق على الفاكهة واخلضار الطازجة ذات احملتوى العايل من املغذايت الدقيقة لصاحل املواد الغذائية الغنية
بقدر أقل ابملغذايت كنتيجة مباشرة للجائحة ( Labordeو Martinو .)2020 ،Vosوأظهرت دراسات أخرى
أيضا حدوث حتول حنو استهالك مزيد من األغذية اجملهزة ( Bracaleو .)2020 ،Vaccaroويف الوقت نفسه،
جتدد االهتمام يف أمريكا الشمالية ابالشرتاك يف الزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي يف ظل تزايد خماوف الناس بشأن
سالمة التسوق يف املتاجر الكربى ورغبتهم ابحلصول مباشرة على الفاكهة واخلضار الطازجة ()2020 ،Worstell
واللحوم واملنتجات السمكية .ولكن مل يكن ابستطاعة مزارع الزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي أن تليب هذا الطلب.
وزاد االهتمام أيضا ابحلدائق املنزلية واجملتمعية حيث سعى الناس إىل زراعة منتجاهتم الغذائية اخلاصة لضمان أمنهم
تنوع األغذية
الغذائي وتغذيتهم ( .)2020 ،Lalوترتب عن هذه ّ
التغريات يف البيئات الغذائية آاثر متفاوتة على ّ
والتغذية.

الزايدات احمللية يف أسعار األغذية
وصلت خمزوانت احلبوب العاملية إىل مستوايت شبه قياسية واخنفضت أسعار السلع الغذائية العاملية عموما يف األشهر
األوىل من تفشي اجلائحة .ولكن ختفي االجتاهات العامة ملؤشر أسعار األغذية تفاوت كبريا يف أسعار السلع الغذائية
يف أعقاب اإلقفال التام .ففي البداية ،هبطت أسعار اللحوم ومنتجات األلبان والسكر والزيوت النباتية بشكل حاد،
تغريت اجتاهات األسعار حيث ارتفعت أسعار
يف حني بقيت أسعار احلبوب مستقرة .ومع تفاقم انتشار اجلائحةّ ،
اللحوم مثال يف ظل تسجيل معدالت عالية من اإلصابة ابملرض يف صفوف العاملني يف تعبئة اللحوم يف بعض
البلدان وإغالق مصانع جتهيز اللحوم مؤقت ا للحد من انتشار املرض يف اجملتمعات احمللية اليت يعيش فيها العمال
( Waltenburgوآخرون2020 ،؛ االحتاد األورويب لنقاابت عمال األغذية والزراعة والسياحة.)2020 ،
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تغريت األسعار يف أماكن حمددة متأثرة بديناميكيات اجلائحة ،حيث شهدت بعض البلدان
عالوة على ذلكّ ،
زايدات حملية يف أسعار األغذية ،مبا يف ذلك البلدان اليت تعتمد على الواردات الغذائية ( Espitiaوآخرون.)2020 ،
وعلى سبيل املثال ،شهدت فنزويال وغياان ارتفاعا بنسبة  50يف املائة تقريبا يف أسعار األغذية حىت أواخر
يوليو/متوز  ،2020يف حني زادت أسعار األغذية يف كينيا بنسبة  2.6يف املائة فقط (منظمة األغذية والزراعة،
2020ج) .وإن هذا األثر غري املتساوي على أسعار األغذية هو مثرة عوامل مع ّقدة عديدة تشمل القيود على التصدير
اليت فرضتها يف األساس ع ّدة بلدان مص ّدرة على بعض حماصيل احلبوب مثل األرز والقمح ،على النحو املشار إليه
أعاله ( Labordeوآخرون .)2020 ،ويف حالة األرز مثال ،زادت األسعار يف تيلند وفييت انم والوالايت املتحدة
األمريكية بنسبة  32و 25و 10يف املائة على التوايل بني فرباير/شباط ومنتصف شهر أبريل/نيسان 2020
( .)2020 ،Katsorasوساهم اخنفاض قيمة العملة يف البلدان املتأثرة ابالنكماش العاملي يف ارتفاع أسعار األغذية
حمليا يف البلدان اليت تعتمد على األغذية املستوردة (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية2020 ،أ).
وجنمت الزايدات يف أسعار األغذية أيضا عن االختالالت يف سالسل اإلمدادات اليت أثرت على كلفة الشحن
(منظمة األغذية والزراعة2020 ،ج) .ويرتتب عن هذه الزايدات احمللية يف األسعار تداعيات مباشرة على األمن
الغذائي والتغذية من خالل جعل األغذية أغلى مثنا واحلصول عليها أصعب ،ال سيما ابلنسبة إىل األشخاص ذوي
الدخل احملدود.

تغريات يف اإلنتاج
احتمال حدوث ّ

كما ذكر أعاله ،بلغت خمزوانت احلبوب العاملية مستوايت شبه قياسية يف بداية عام  2020ومل يكن هناك نقص
تتغري الديناميكيات املشار إليها أعاله بسبب الدرجة العالية من عدم اليقني
يف اإلمدادات الغذائية عموما .ولكن قد ّ
إزاء الفريوس وتطوره وأتثريه اجملتمعي .وقد يؤثر ذلك على مستوايت اإلنتاج يف املستقبل تبعا لطول فرتة تطبيق تدابري
اإلقفال التام ،وما إذا كان سيعاد تطبيقها ،وعدم اليقني املتعلّق بتوقيتها ونطاقها.
ومن املرجح أن تكون احملاصيل الكثيفة االستخدام لليد العاملة واليت غالبا ما يزرعها العمال املهاجرون يف بعض
البلدان ،وال سيما املنتجات البستانية من قبيل الفاكهة واخلضار الطازجة ،أكثر أتثرا ابالختالالت املشار إليها
أعاله .ولقد زاد إنتاج احملاصيل البستانية وجتهيزها وتصديرها بشكل ملحوظ يف العديد من البلدان النامية خالل
العقود األخرية ( Van den Broeckو ،)2016 ،Maertensوقد تشهد هذه البلدان صدمات يف اإلنتاج بسبب
نقص يف اليد العاملة ومشاكل النقل ،األمر الذي قد يؤثر على املداخيل وابلتايل على إمكانية احلصول على األغذية.
ومن غري احملتمل أن يتأثر إنتاج احلبوب ،ال سيما يف البلدان الصناعية اليت يشكل فيها استخدام املعدات ذات رأس
املال الكبري أمرا شائعا ( Schmidhuberو .)2020 ،Qiaoولقد أتثرت سالسل إمدادات املدخالت الزراعية
من قبيل البذور واألمسدة ،بتدابري اإلقفال التام أيضا ما أدى إىل ندرهتا وارتفاع أسعارها كما لوحظ ابلفعل يف الصني
وغرب أفريقيا ( Arounaوآخرون2020 ،؛  Puو.)2020 ،Zhong
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الشكل  2أتثري كوفيد 19-على النظم الغذائية مع مرور الوقت
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ب -االنعكاسات على األبعاد الستة لألمن الغذائي
تؤثر الديناميكيات املبيّنة أعاله على األمن الغذائي والتغذية بطرق مع ّقدة .ويسلّط السرد العاملي لفريق اخلرباء الرفيع
املستوى الضوء على ستة أبعاد لألمن الغذائي ،مقرتحا إضافة الوكالة واالستدامة كبعدين رئيسيني إىل جانب الركائز
التقليدية األربع املتمثلة يف توافر األغذية وإمكانية احلصول عليها واستقرار اإلمدادات منها واستخدامها (فريق اخلرباء
الرفيع املستوى2020 ،ب) .وتؤثر جائحة كوفيد 19-على كل بعد من هذه األبعاد أو أهنا أتثرت به ،األمر الذي
يبني أمهية هذه األبعاد يف تفسري تداعيات األزمة على األمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك اقرتاح إضافة الوكالة
ّ
واالستدامة عليها .وتتم مناقشة هذه الروابط إبجياز أدانه وإظهارها يف الشكل .3
توافر األغذية :يف حني كانت خمزوانت احلبوب العاملية يف بداية اجلائحة وال تزال مرتفعة نسبيا ،خيفي هذا الوضع
يتغري مع مرور الوقت .ومييل إنتاج احلبوب يف البلدان املرتفعة الدخل إىل االعتماد كثريا
العاملي تباينات حملية وقد ّ
على اآلالت كما أنه حيتاج إىل القليل من اليد العاملة ما جيعله أقل عرضة لتفشي األمراض بني العاملني يف املزارع.
ويف املقابل ،يستوجب إنتاج احلبوب يف املزارع األصغر يف البلدان املنخفضة الدخل الكثري من اليد العاملة ،وغالبية
العاملني فيه من النساء .وبعكس احلبوب ،فإن سالسل إمدادات املنتجات البستانية واأللبان واللحوم املعلّبة أكثر
عرضة آلاثر كوفيد 19-يف البلدان األعلى دخال بسبب طبيعتها األكثر كثافة يف استخدام اليد العاملة ،وقابلية
إصابة العاملني يف جمال األغذية ابملرض ،والرتّكز املؤسسايت الذي يؤدي إىل وجود مزارع ومرافق جتهيز أكرب ميكن
أن تتفشى فيها األمراض بوترية أسرع .وميكن أن تؤثر االختالالت يف سالسل إمدادات املدخالت الزراعية أيضا
على إنتاج األغذية يف املستقبل.
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إمكانية احلصول على األغذية :ميكن القول إن إمكانية احلصول على األغذية أتثرت أكثر من أي بعد آخر
من أبعاد األمن الغذائي أبزمة كوفيد .19-وترتب عن االنكماش االقتصادي العاملي الذي سببته تدابري اإلقفال التام
آاثر سلبية جدا على قدرة األشخاص على احلصول على األغذية .ويف ظل استمرار األزمة ،بدأت اسرتاتيجيات
التأقلم القصرية األجل (مثل امل ّدخرات ،وبيع احليواانت واألصول) تصل إىل حدود إمكاانهتا أو قد استنفدت،
كما أن قدرهتا على توفري شبكات األمان االجتماعي الواسعة النطاق حمدودة يف البلدان النامية ( Gerardوآخرون،
 .)2020ولدى األسر الفقرية ميزانيات حمدودة وقدر ضئيل من املصاريف االختيارية ،إن وجدت .ويعين ذلك أنه
يف غياب شبكات األمان االجتماعي ،تراجع اإلنفاق على األغذية مع اخنفاض املداخيل خالل جائحة
كوفيد .19-ولقد أثرت هذه اخلسائر على العمال ذوي األجر املنخفض ،وبعض املزارعني ،والتجار غري النظاميني،
والباعة املتجولني .وأثرت الزايدات يف أسعار األغذية ،أينما حصلت ،أتثريا مباشرا على قدرة األسر على شراء ما
يكفي من الغذاء .وأثرت املراضة املشرتكة بشكل ابلغ على بعض السكان ،ال سيما اجملموعات املهمشة ،ما جعلهم
أكثر عرضة لكوفيد 19-وزاد ابلتايل معدالت الوفيات واإلصابة ابملرض ،مع ما يرتتب عن ذلك من تداعيات على
عمل اجملموعات املنخفضة الدخل ودخلها وإمكانية حصوهلا على األغذية ( Moseleyو.)2020 ،Battersby
استخدام األغذية :أتثر استخدام األغذية والتغذية ابجلائحة بطرق مهمة .فالتغذية اجليّدة ضرورية لدعم جهاز
املناعة عند اإلنسان والتقليل من خطر اإلصابة ابألمراض .ولكن تراجع قدرة األشخاص على احلصول على األغذية
حتمل كلفة منط غذائي صحي (منظمة األغذية والزراعة ،وآخرون.)2020 ،
خالل األزمة أثر سلبا على قدرهتم على ّ
ويُشعر هبذا األثر بصورة خاصة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت ينفق فيها الناس عادة نسبة أكرب
من دخلهم على األغذية مقارنة بذويهم يف البلدان املرتفعة الدخل ،إذ تنفق األسر الفقرية عادة نسبة  50إىل 80
يف املائة من دخلها على الغذاء (منظمة األغذية والزراعة .)2011 ،ويساهم التحول حنو استهالك املزيد من األغذية
اجملهزة وقدر أقل من الفاكهة واخلضار خالل األزمة ،على النحو املشار إليه أعاله ،يف سوء التغذية أيضا .وقد ترتتب
ّ
عن هذا النوع من التحوالت يف األمناط الغذائية آاثر معززة ،إذ يصبح األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
التعرض للمضاعفات ( Michaوآخرون.)2020 ،
أبي شكل من األشكال أكثر عرضة لإلصابة ابملرض و ّ
ويعترب الوصول إىل املياه النظيفة واملرافق الصحية اآلمنة ضروراي للنظافة اجليّدة وإعداد األغذية املأمونة ،ومها أمران
حيواين لضمان التغذية اجليّدة ،ولكن زادت اجلائحة من أوجه عدم املساواة يف احلصول على هذه اخلدمات األساسية
ما أثر على التغذية وزاد يف الوقت نفسه من خطر اإلصابة ابملرض.
استقرار اإلمدادات الغذائية :تؤثر االختالالت الشديدة يف سالسل اإلمدادات الغذائية املشار إليها أعاله
على استقرار اإلمدادات الغذائية العاملية والوصول إليها ( .)2020 ،Beneوأدت القيود على تصدير أغذية أساسية
مثل القمح واألرز إىل ارتفاع األسعار العاملية هلذه احملاصيل مقارنة بغريها من املواد الغذائية اليت اخنفضت أسعارها
عموما (منظمة األغذية والزراعة2020 ،ج) .ومع أن معظم القيود على تصدير األغذية ذات الصلة بكوفيد19-
كانت مؤقتة ،ال يزال هناك احتمال أن تفرض البلدان قيودا جديدة من هذا النوع ( Espitiaوآخرون.)2020 ،
وتؤثر الضغوط حنو األعلى على أسعار األغذية يف بعض السياقات احمللية أيضا على استقرار النظم الغذائية ،وميثل
استمرار عدم اليقني االقتصادي الذي ساهم يف هذه االجتاهات عرب التأثري على قيمة العمالت خطرا متواصال على
االستقرار يف أسواق األغذية العاملية .ويؤثر عدم اليقني بشأن تطور اجلائحة واإلجراءات التقييدية على قدرة
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األشخاص والشركات على االستثمار يف قطاع األغذية الزراعية وعلى رغبتهم ابلقيام بذلك (مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية2020 ،ب).
الوكالة :مل تتوافر للمشاركني األكثر هتميشا يف النظم الغذائية ،مبن فيهم منتجي األغذية والعاملني يف النظم الغذائية،
املبني أعاله ،كان املنتجون والعاملون يف النظم الغذائية
فرصة تذكر ملمارسة الوكالة مع وقوع األزمة .وعلى النحو ّ
يف اخلطوط األمامية ،وشهدوا معدالت عالية من اإلصابة ابملرض ،وهم األشد أتثرا ابالختالالت يف سلسلة
اإلمدادات .وتؤثر خسارة الوظائف وسبل العيش سلبا على الوكالة مثال من خالل إضعاف العضوية يف النقاابت
العمالية وقدرة هذه األخرية على الدفاع عن حقوق العمال الذين خسروا ارتباطهم بعقود رمسية .وقد تفاوتت التأثريات
ابلنسبة إىل الشباب والنساء .وواجه العمل اجلماعي والقدرة على التنظيم عراقيل بفعل تدابري التباعد اجلسدي
واإلقفال التام ،وكذلك بفعل التدابري الطارئة اليت فرضتها احلكومات يف بعض احلاالت .وأثرت اجلائحة أيضا بشكل
سليب على التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة ،األمر الذي حيد من قدرهتا على ممارسة صفة الفاعل (منظمة
األغذية والزراعة2020 ،ب).
توسع
االستدامة :ترتبط اجلائحة ارتباطا وثيقا ببعد االستدامة ذي الصلة ابألمن الغذائي بطرق مع ّقدة .ويرتبط ّ
الزراعة الصناعية بزايدة معدل انتشار األمراض احليوانية املنشأ اليت تنتقل إىل اإلنسان واليت يشكل كوفيد 19-خري
مثال عليها ( Everardوآخرون .)2020 ،وتعترب النظم اإليكولوجية اهلشة ،وال سيما تدهور املوائل الربّية ،حمركا
رئيسيا للتفاعل األوثق بني اإلنسان واحليواانت الربّية األمر الذي يتيح فرصة متزايدة النتقال األمراض يف ما بينهم.
وما أن بدأ املرض ابالنتشار على نطاق واسع ،أدت تدابري اإلقفال التام املشار إليها أعاله يف املراحل األوىل إىل
زايدة هائلة يف املهدر من األغذية بسبب إغالق املطاعم وتراجع الطلب على أنواع معيّنة من األغذية (Sharma
وآخرون .)2020 ،وأدت اجلائحة أيضا إىل زايدة استعمال عبوات األغذية واألكياس البالستيكية املستخدمة ملرة
واحدة واليت تصعب إعادة تدويرها ( Vanapalliوآخرون .)2020 ،وتزيد اجلائحة أيضا من خطر صرف االنتباه
بتغري املناخ والبيئة ،مثل فقدان التنوع البيولوجي ( Barbierو،)2020 ،Burgess
والتمويل عن املخاوف املتعلّقة ّ
األمر الذي قد يؤثر على استدامة النظام الغذائي يف األجل الطويل .وتتأثر سالمة النظم الغذائية على املدى الطويل
جراء اجلائحة.
أيضا ابخلسائر االجتماعية واالقتصادية ،و ّ
التحول يف طرق اإلنتاج ،وخسارة الوظائف وسبل العيش من ّ
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الشكل  |3أتثري ديناميكيات النظام الغذائي ذات الصلة بكوفيد 19-على األبعاد الستة لألمن الغذائي
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 -2التوصيات
اقرتح السرد العاملي لفريق اخلرباء الرفيع املستوى أربعة حتوالت طارئة يف السياسات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
جلي ملاذا يلزم
وضمان احلق يف الغذاء (فريق اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،ب)ّ .
وتبني جائحة كوفيد 19-بشكل ّ
التحوالت.
إجراء هذه ّ

التحول األول يف السياسات يف إحداث تغيري يف النظم الغذائية بصورة عامة .ومن الناحية العملية،
ويتمثل ّ
يعين ذلك االنتقال من تركيز وحيد على زايدة اإلمدادات الغذائية من خالل اإلنتاج املتخصص والتصدير إىل إحداث
تنوع النظم الغذائية ،ومت ّكن الفئات الضعيفة واملهمشة ،وتعزز االستدامة يف مجيع
تغيريات أساسية من شأهنا أن ّ
جوانب سالسل اإلمدادات الغذائية ،من اإلنتاج وصوال إىل االستهالك .وكما يتّضح من طبيعة أثر اجلائحة
على األمن الغذائي والتغذية ،ال تكفي زايدة إنتاج األغذية وحدها للتصدي هلذه األزمة.
التحول الثاين يف رسم السياسات الغذائية بطرق تعرتف ابلروابط بني النظم ،ما يضمن مثال أن تولّد النظم
ويتمثّل ّ
الغذائية واإليكولوجية واالقتصادية أوجه آتزر إجيايب بدال من أن تعمل على حتقيق أهداف متناقضة .ولقد أوضحت
اجلائحة أن إدراك الروابط بني النظم ضروري ذلك أننا نشهد ديناميكيات مع ّقدة انمجة عن الروابط بني النظم
اإليكولوجية والنظم الغذائية تسفر عن تزايد معدالت اإلصابة ابألمراض احليوانية املنشأ اليت تعزى بدورها إىل توسع
الزراعة الصناعية .ويرتبط املرض نفسه ابلنظم الغذائية بطرق عديدة .عالوة على ذلك ،تؤدي تدابري اإلقفال التام
حتوالت اقتصادية كبرية تؤثر بطريقة مباشرة على األمن الغذائي والتغذية.
إىل ّ
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ويتمثل التحول الثالث يف تكوين فهم أكرب للتفاعل املع ّقد بني خمتلف أشكال سوء التغذية اليت تظهر بصورة
متزامنة داخل اجملتمعات واليت ال تشمل اجلوع ونقص التغذية فقط ،بل السمنة والنقص يف املغذايت الدقيقة أيضا.
التحول ذلك أن األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أبي
ولقد أوضحت اجلائحة احلاجة إىل إحداث هذا ّ
معرضني أكثر لإلصابة ابملرض.
شكل من األشكال ّ

التحولية ابملرونة للسماح للنُهج املختلفة أبخذ خصوصية كل سياق
وأخريا ،جيب أن تتسم السياسات الغذائية ّ
يف احلسبان .ويسلّط أتثري اجلائحة املتفاوت على األمن الغذائي والتغذية يف أماكن خمتلفة ولفئات سكانية وجمموعات
التحول الرابع ابألمهية ،مبا يف ذلك التأثري املتفاوت على العاملني يف النظم الغذائية
خمتلفة الضوء على سبب اتسام هذا ّ
واملزارعني يف بلدان خمتلفة ويف ما خيص حماصيل خمتلفة ،واآلاثر املتباينة جنسانيا ،والسكان يف سياق األزمات.
التحوالت الواسعة النطاق .ويف حني تعاجل بعض هذه التوصيات املخاوف
وتدعم التوصيات الواردة أدانه إجراء هذه ّ
اليت برزت يف األجل القصري واملتوسط والطويل ،ننتقل بشكل عام من التوصيات اليت تعاجل املشاكل القصرية األجل
إىل تلك الضرورية لبناء القدرة على الصمود يف األجل الطويل.

 -1تنفيذ برامج محاية اجتماعية أكثر متانة واستهدافا لتحسني احلصول على األغذية الصحية واملغذية
تواجه بعض احلكومات قيودا على امليزانية ،ولكن اآلن ليس الوقت املناسب لتقليص برامج شبكات األمان
حتسن إمكانية حصول األسر على األغذية الصحية واملغذية .ولقد ثبت أن إعاانت
االجتماعي ،ال سيما تلك اليت ّ
الدخل ،وقسائم شراء األغذية املعطاة لألسر ،وأوجه احلماية من إخالء املستأجرين ،واملساعدات السكنية ،وبرامج
الوجبات الغذائية املدرسية تشكل وسائل دعم فعالة يف بعض السياقات االجتماعية ( Gerardوآخرون.)2020 ،
وجيب أن تعمل قسائم شراء األغذية يف األسواق النظامية وغري النظامية على السواء وأن تسمح بشراء الفاكهة
واخلضار املناسبة .ويف احلاالت اليت تكون فيها املدارس مغلقة لفرتات طويلة بسبب كوفيد ،19-يتعني على النظر
بطريقة خالقة يف كيفية تقدمي البدائل عن الوجبات املدرسية (برانمج األغذية العاملي2020 ،ب) .ويف حاالت
أخرى ،مسحت فيها برامج العمل يف األشغال العامة للحكومات أبن تبين البىن التحتية احليوية أو تقوم بصيانتها
تقر الوكاالت أبن برامج الغذاء مقابل
وأبن توفر فرص العمل خالل فرتة االنكماش االقتصادي .ولكن ينبغي أن ّ
العمل تطرح مشكلة يف املناطق الريفية إذا كانت تتعارض مع اجلدول الزمين لألعمال الزراعية .وتعد املساعدات
الغذائية الطارئة يف املناطق اليت تواجه اختالالت كبرية يف اإلمدادات الغذائية ،أمرا أساسيا .ولألسف ،فشل اجملتمع
الدويل يف توفري املساعدات الضرورية الالزمة هذا العام (.)2020 ،Khorsandi
وتشمل اإلجراءات ذات األولوية ما يلي:
•
•
•

توفري املساعدة الغذائية الطارئة املناسبة من خالل مشرتايت األغذية احمللية واإلقليمية حيثما أمكن ذلك
لتقدمي املعونة الغذائية.
ختفيف عبء الدين الذي تتحمله احلكومات اليت تعاين من صعوابت يف احملافظة على شبكات األمان
االجتماعي الضرورية.
احملافظة على شبكات األمان االجتماعي املتينة مع االعرتاف أبن النفقات الغذائية لألسر ترتفع وتنخفض
ابملقارنة مع النفقات األخرى (مثال على السكن والرعاية الصحية والتعليم وغريه).
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•
•
•

تصميم برامج املساعدات الغذائية اليت توفّر الوصول املناسب إىل األغذية الصحية وليس فقط إىل السعرات
احلرارية الكافية.
توفري البدائل ،حيثما يكون ذلك ممكنا ،عن برامج الوجبات الغذائية عندما تكون املدارس مغلقة.
إتحة احلصول املالئم على الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك الوصول إىل خدمات الصحة العقلية ،عند تصميم
شبكات األمان االجتماعي وتنفيذها.

 -2أتمني أوجه محاية أفضل للعاملني يف النظم الغذائية واملزارعني الضعفاء واملهمشني الذين يتأثرون
بشكل غري متناسب ابألزمة
كشفت جائحة كوفيد 19-بوضوح أن العاملني يف النظم الغذائية مهمون جدا لالستجابة حلالة الطوارئ .ولكن مع
أهنم عمال أساسيون ،ال يتمتع العاملون يف النظم الغذائية يف الكثري من األحيان حبقوق العمل ألن التشريعات يف
هذا اجملال ضعيفة يف العديد من البلدان ( .)2018 ،Yeshanewونظرا إىل مدى اعتماد النظم الغذائية على أنواع
خمتلفة من العمال ،من عمال املزارع األسرية الصغرية إىل العاملني يف جتهيز األغذية وعمال املزارع املهاجرين ،ال بد
من احلرص على منح مجيع العاملني يف النظم الغذائية ،مبا يف ذلك العمال املهاجرين ،حقوقا واضحة وحممية يف
التشريعات على املستوى الوطين مبا يتماشى مع املعايري املعرتف هبا دوليا .ويشمل ذلك التمتع بظروف عمل آمنة
وإجازة مرضية مدفوعة األجر واحلصول على احلماية االجتماعية وظروف العيش املالئمة اليت تضمن سالمة العمال،
مبا يف ذلك العمال املهاجرين ،ورفاههم (البنك الدويل2020 ،ب) .ويعد توسيع نطاق احلصول على احلماية
االجتماعية ،مبا يف ذلك التأمني الصحي والتحويالت للتخفيف من خسائر الدخل والتدابري الرامية إىل دعم اإلنتاج
(مثل توزيع البذور) ،ليشمل صغار املزارعني أمرا أساسيا للحد من ضعف هؤالء (منظمة األغذية والزراعة2020 ،د).
ومن شأن أوجه احلماية هذه أن تعزز قدرة النظم الغذائية على الصمود يف وجه األزمات من قبيل تلك اليت أاثرهتا
جائحة كوفيد.19-
وتشمل التوصيات احملددة ما يلي:
•
•

•
•

ضمان االعرتاف حبقوق العاملني يف النظم الغذائية وإدماجها يف التشريعات الوطنية؛ وتعزيز االمتثال للمعايري
القائمة وإنفاذها.
ضمان حصول العاملني يف النظم الغذائية على احلماية الكاملة من األخطار واملخاطر (من حيث معدات
احلماية الشخصية ،وتدابري التباعد ،واخلطوط التوجيهية الواضحة بشأن الصحة والسالمة ،واإلجازة املرضية
املدفوعة األجر ،ومرافق النوم واألكل واإلصحاح املناسبة ،وأماكن احلجر الصحي).
إيالء عناية خاصة للعمال املهاجرين يف النظام الغذائي لضمان محايتهم من املخاطر الصحية وحصوهلم
على اخلدمات الصحية واحلماية االجتماعية.
تطبيق آليات حلماية املزارعني وصغار املنتجني الزراعيني من أوجه عدم اليقني وخسائر الدخل ،مثل التأمني
املعني والتحويالت وتوزيع املدخالت.
ّ
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 -3توفري أوجه محاية أفضل للبلدان اليت تعتمد على الواردات الغذائية
جائحة كوفيد19-

إن البلدان اليت تعتمد على الواردات الغذائية معرضة بصفة خاصة لالختالالت اليت حتدثها
التزود
يف سالسل اإلمدادات الدولية .وقد تتاح لبعض هذه البلدان الفرصة لتحقيق توازن أفضل يف حافظات ّ
ابألغذية اخلاصة هبا ،يف حني قد تواجه بلدان أخرى قيودا إيكولوجية حقيقية على إنتاج املزيد من األغذية حمليا
( .)2017 ،Clappومن املهم بصفة خاصة أال تتأثر التجارة الدولية ابألغذية أبزمة ما وأال تستغل من جانب
البلدان املص ّدرة .فقد ارتبطت القيود على التصدير مثال ابرتفاع أسعار األغذية ووضعت البلدان اليت تعتمد
على استرياد األغذية يف موقف صعب ( Labordeوآخرون .)2020 ،ونظرا إىل أن األوضاع يف كل بلد ختتلف
يف ما يتعلّق ابلقدرة على إنتاج األغذية و/أو استريادها ،ال بد من توفري احليّز السياسايت املناسب لكي تعتمد
حكومات السياسات اليت تقلل من املخاطر املتصلة ابالعتماد على األغذية املستوردة من أجل تعزيز قدرة النظم
الغذائية على الصمود .ويف الوقت نفسه ،يف ما خيص البلدان اليت ميكنها فعل ذلك ضمن نطاق حدودها
اإليكولوجية  ،يشكل حتسني القدرة احمللية على إنتاج األغذية ،مبا يف ذلك إنتاج احملاصيل اليت ترغب هذه البلدان
ابحلد من االعتماد على الواردات منها ،سبيال للحد من املخاطر املتصلة ابألسعار ،ويبين قدرة األسواق احمللية
على الصمود يف املديني املتوسط والطويل .ومن شأن حتسني طاقة التخزين احمللي أن يزيد أيضا قدرة البلدان
على ضمان توافر األغذية خالل األزمات ( Viatteوآخرون.)2009 ،
وتشمل التوصيات احملددة ما يلي:
•
•
•

عدم تشجيع القيود املفروضة على تصدير األغذية حلماية البلدان اليت تعتمد على الواردات الغذائية.
توفري احليّز السياسايت والدعم للبلدان الساعية إىل حتسني قدرهتا احمللية على إنتاج األغذية ضمن حدودها
اإليكولوجية يف األجلني املتوسط والطويل.
تشجيع البلدان على زايدة طاقة ختزين احلبوب على املدى الطويل.

 -4تعزيز االستجاابت على مستوى السياسات آلاثر جائحة كوفيد 19-على النظم الغذائية واألمن
الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك على املستوى الدويل ،وتنسيقها
يشدد التقرير اخلامس عشر لفريق اخلرباء الرفيع املستوى على أن الظروف الطارئة واملتدهورة النامجة عن أزمة
كوفيد" 19-تتطلب اعتماد تدابري لتحسني النظم الغذائية ليس فقط لكي تصبح أكثر قدرة على الصمود يف وجه
األزمات ،وإمنا أيضا أكثر إنصافا ومشوال ومتكينا واحرتاما وقدرة على التجدد وصحية ومغذية ومنتجة ومزدهرة
للجميع" (فريق اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،ب) .ولكن مل يكن هناك حىت اآلن تنسيق دويل للسياسات واستجابة
وتبني اجلائحة بوضوح الرتابط القائم بني
دولية لآلاثر املرتتبة عن جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذيةّ .
النظم الغذائية والنظم الصحية واالقتصادية والبيئية ،وابلتايل حتتاج االستجاابت على مستوى السياسات إىل تنسيق
بني خمتلف نظم احلوكمة -مبا يف ذلك على املستوى الدويل -اليت تعاجل الطرق املختلفة اليت تؤثر فيها األزمة
على األمن الغذائي والتغذية .ومن البديهي أن جلنة األمن الغذائي العاملي تشكل اجلهاز املناسب لتنسيق السياسات
على املستوى الدويل من أجل قيادة عملية تطوير استجابة عاملية على مستوى السياسات جلائحة كوفيد 19-وآاثرها
على األمن الغذائي والتغذية .ويف عام  ،2009خضعت جلنة األمن الغذائي العاملي إلصالحات هدفت إىل جعلها
جهاز حوكمة دولية أكثر مشوال من شأنه أن يكون اجلهة الرئيسية لوضع املعايري والتوجيهات الدولية بشأن سياسات
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آاثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية:
بلورة استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية
األمن الغذائي والتغذية ( .)2015 ،McKeonولالضطالع هبذا الدور ،تؤدي جلنة األمن الغذائي العاملي وظيفة
أساسية تتمثل يف املسامهة يف تيسري تبادل اخلربات الوطنية بني أعضائها ووضع اخلطوط التوجيهية اليت حتدد أفضل
املمارسات لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية .ولقد وضعت جلنة األمن الغذائي العاملي خطوطا توجيهية لرصد
القرارات والتوجيهات الصادرة عنها (جلنة األمن الغذائي العاملي ،)2013 ،وميكنها ابلتايل أن تؤدي دور جهة اتصال
مهمة تتيح املعلومات عن االستجاابت على مستوى السياسات يف ما يتعلّق بتأثري اجلائحة على األمن الغذائي
والتغذية من أجل تيسري تنسيق السياسات بني خمتلف جماالت احلوكمة وبني خمتلف احلكومات.
وتشمل اإلجراءات احملددة لدعم هذه التوصية ما يلي:
•
•
•
•
•

اإلقرار بدور جلنة األمن الغذائي العاملي كجهاز رئيسي لتنسيق استجابة دولية على مستوى احلوكمة آلاثر
جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية.
إنشاء فريق مهام بقيادة جلنة األمن الغذائي العاملي لتتبع اآلاثر املرتتبة عن جائحة كوفيد 19-على األمن
الغذائي.
وضع نظام إبالغ لتقوم الدول األعضاء يف جلنة األمن الغذائي العاملي بتبادل املعلومات واخلربات املتعلّقة
بتأثري جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية يف السياقات احمللية والوطنية.
إطالق محلة عاملية لتثقيف اجلمهور وإعالمه ابملمارسات املراعية للتغذية من أجل الوقاية من العدوى
بكوفيد 19-وإدارهتا على مستوى األسر واألفراد.
إشراك العاملني يف النظم الغذائية ومنظمات املنتجني الزراعيني يف عمليات صنع القرارات املتعلّقة
بكوفيد 19-على املستويني الوطين والدويل.

 -5دعم نظم التوزيع األكثر تنوعا وقدرة على الصمود ،مبا يف ذلك سالس اإلمدادات األقصر واألسواق
اإلقليمية
تشري االختالالت الواسعة النطاق يف سالسل اإلمدادات الغذائية املرتتبة عن اجلائحة إىل وجود حاجة إىل توافر نظم
تعرض أنواع عديدة من سالسل اإلمدادات لالختالالت
أكثر قدرة على الصمود لتوزيع األغذية .وعلى الرغم من ّ
بسبب اجلائحة ،كانت السالسل الطويلة واملعقدة ،وال سيما سالسل إمدادات احملاصيل الزراعية املتخصصة والقابلة
للتلف ،األكثر أتثرا .ويعد املنتجون واملستهلكون يف البلدان املنخفضة الدخل األكثر عرضة هلذه االختالالت
ولو أن املنتجني يف مجيع أقاليم العامل قد شعروا هبذه اآلاثر .ويف ظل انكشاف هذه الديناميكيات ،تزايد االهتمام
بدعم األسواق احمللية واإلقليمية لتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود عرب تقصري سالسل اإلمدادات.
وتعد هذه األسواق احمللية اليت تسمى أحياان "األسواق اإلقليمية" ( Kayوآخرون ،)2016 ،النوع املهيمن
من األسواق املتاحة لألغذية احمللية يف البلدان النامية ولقد زادت أمهيتها يف البلدان املتقدمة يف العقود األخرية
مع إعادة تطوير أسواق املزارعني يف ظل ارتفاع الطلب على األغذية احمللية .وتوفّر هذه األنواع من األسواق عادة
التغريات
منافذ لألغذية املتأتية من نظم إنتاج متنوعة تكون قادرة يف الكثري من األحيان على االستجابة لالختالالت و ّ
يف الطلب كتلك اليت شهدانها يف أعقاب جائحة كوفيد .19-وتتسم األسواق املتج ّذرة يف السياقات احمللية واإلقليمية
وجمهزيها وابئعيها .وتتمتع هذه األسواق
ابألمهية أيضا يف تعزيز فرص كسب العيش املتاحة ملنتجي األغذية احمللية ّ
أيضا ابلقدرة على احلد من االعتماد الوطين واجملتمعي على الشركات العابرة للحدود اليت هتيمن على املعامالت
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آاثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية:
بلورة استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية
يف سالسل اإلمدادات العاملية املرّكزة (فريق اخلرباء الرفيع املستوى2020 ،ب) .ولكن هناك يف الكثري من األحيان
نقص يف البىن التحتية الداعمة لتطوير األسواق اإلقليمية ،مبا يف ذلك مرافق التخزين مثال .ومن شأن االبتكارات
من قبيل املنصات الرقمية للتجارة اإللكرتونية املصممة خصيصا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم وغري اخلاضعة
لرقابة الشركات الكربى ،أن تدعم األسواق املتج ّذرة حمليا والقادرة على االستجابة لالختالالت يف سالسل اإلمدادات
اليت سببتها جائحة كوفيد Reardon( 19-و .)2020 ،Swinnenوميكن أن تؤدي احلكومات الوطنية واحمللية دورا
كبريا يف تقوية البنية التحتية لألسواق اإلقليمية ( Blay-Palmerوآخرون.)2020 ،
وتشمل اإلجراءات اخلاصة املعتمدة وفقا للخطوط املذكورة ،ما يلي:
•
•

•

االستثمار يف حتسني البنية التحتية لألسواق اإلقليمية على املستوايت اإلقليمية والوطنية واحمللية.
تفضل من دون مربر املنافذ الرمسية لبيع األغذية ابلتجزئة
إجراء استعراض متأن للسياسات اليت ميكنها أن ّ
على األسواق غري النظامية اليت توفّر نقاط اتصال بني صغار املنتجني واملستهلكني ذوي الدخل املنخفض،
مبا يف ذلك األسواق الريفية الدورية والباعة املتجولني.
البحث يف إمكانية اعتماد لوائح تنظيمية حمكمة بقدر أكرب ،مبا يف ذلك سياسة بشأن املنافسة ،لتمكني
املؤسسات الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة احلجم من املشاركة يف سالسل اإلمدادات الوطنية واإلقليمية
والعاملية.

 -6دعم نظم إنتاج األغذية األكثر قدرة على الصمود ابالستناد إىل الزراعة اإليكولوجية وغريها
من أشكال اإلنتاج الغذائي املستدامة
تتعرض
يكتسي تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود أمهية حامسة لالستجابة بفعالية جلائحة كوفيد .19-ويف حني ّ
سالسل اإلمدادات الدولية لضغوط شديدة بسبب كوفيد ،19-تعد إعادة إضفاء الطابع احمللي على إنتاج األغذية
أو السعي إىل حتقيق توازن أفضل بني األغذية املستوردة وتلك املنتجة حمليا ،اسرتاتيجية سليمة لبناء القوة والقدرة
على الصمود .ولقد دعى البعض إىل اعتماد تقنيات اإلنتاج الصناعي لألغذية بوصفها السبيل األفضل لتعزيز إنتاج
األغذية على املستوى احمللي ،ولكن هذا النهج حمدود ألنه غري متاح ألشد الناس فقرا بسبب الكلفة اليت ينطوي
عليها؛ ويستلزم يف الكثري من األحيان شراء املدخالت الزراعية اخلارجية اليت تتأثر هي أيضا ابختالالت سالسل
اإلمدادات؛ وقد يكون غري مستدام من حيث اهلدر واآلاثر البيئية املرتتبة عنه (2017 ،Moseley؛ Gengenbach
وآخرون .)2018 ،والزراعة اإليكولوجية مثال هي علم االستفادة من التفاعالت اإليكولوجية مع احلقول الزراعية
لتحسني غالت احملاصيل والتقليل من تكاليف املدخالت واهلدر (فريق اخلرباء الرفيع املستوى .)2019 ،وتوفّر الزراعة
اإليكولوجية استجابة قوية ألزمة األمن الغذائي والتغذية النامجة عن كوفيد 19-ألهنا تشكل اسرتاتيجية مستدامة
لتعزيز إنتاج األغذية على املستوى احمللي بشكل يكون يف متناول مجيع أنواع املزارعني ،سواء كانوا أغنياء أو فقراء
( Altieriو .)2020 ،Nichollsوتشري البحوث إىل أن الزراعة اإليكولوجية تتسم ابلفعالية نفسها مثل األساليب
التقليدية يف إجراء حتسينات على املدى الطويل ،ال سيما عندما ينظر إىل النظام من حيث مدخالت الطاقة مقارنة
مبخرجاهتا ( Badgleyوآخرون2007 ،؛  Brzozowskiو .)2018 ،Mazourekوميكن للتشكيالت الذكية
من النباتت واسرتاتيجيات الزراعة املختلطة أن حتد من الطلب على اليد العاملة أو أن تزيده على نطاق واسع.
وهناك حاجة كبرية إىل إجراء املزيد من البحوث والتدريب لدعم االنتقال إىل نظم اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي القادرة
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آاثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية:
بلورة استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية
جائحة كوفيد19-

على بناء قدرة النظم الغذائية على الصمود .ويف السياق احلايل ،ونظرا إىل املخاطر اليت تطرحها
ابلنسبة إىل التدريب الشخصي ،تستلزم هذه اجلهود وضع الكمامات وممارسة التباعد اجلسدي وقد تدعمها يف
بعض احلاالت تكنولوجيا التواصل الرقمي شرط أن ترتّكز هذه األخرية على احتياجات املزارعني الفقراء وأن تكون
البياانت متاحة من دون قيود .وقد تكون احلدائق املنزلية والزراعة احلضرية أكثر قدرة على الصمود يف وجه الصدمات
واالختال الت وقد تضمن حصول الفقراء يف املناطق احلضرية على األغذية املتنوعة واملغذية بقدر أكرب
( .)2020 ،Lalوتشكل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة مصادر مهمة للتغذية وتعترب أساسية لكسب
املعيشة والعمالة ( Loveوآخرون2020 ،؛  Bennettوآخرون.)2020 ،
وتشمل التوصيات احملددة ما يلي:
•

االستثمار يف مزيد من مشاريع األعمال البحثية املتعلّقة ابلزراعة اإليكولوجية.

•

دعم تطوير منهج للزراعة اإليكولوجية يف كليات الزراعة يف جمموعة من البلدان.

•
•

كون غالبية مشاريع املساعدة اإلمنائية الزراعية تدعم ُهنج الزراعة التقليدية أو الصناعية ،العمل على دعم
تشجع الزراعة اإليكولوجية وغريها من أشكال الزراعة املستدامة.
املشاريع اليت ّ
إدراج الدعم لالستجاابت الفردية واجملتمعية مثل احلدائق املنزلية واجملتمعية.

•

ضمان إدماج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة فضال عن اإلنتاج احليواين والغاابت يف االستجابة
لكوفيد 19-على مستوى السياسات من أجل جين فوائدها الكاملة من حيث التغذية وسبل العيش.
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: على األمن الغذائي والتغذية19-آاثر جائحة كوفيد
بلورة استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية
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