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 وباء كورونا واألمن الغذائي في منطقة البحر المتوسط
 

نا، ال سيما الضغوط الشديدة على أنظمة الرعاية  تاعلى مجتمعحدوث آثار هائلة ء كورونا في لقد تسبب وبا

خطيرة في حياتنا اليومية. وفي هذا السياق، الضطرابات واالوخيمة على اقتصاداتنا الواقب والع لدينا الصحية

المحتملة لهذا  نظر في اآلثارمن الضروري الفإنه وعقب التحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، 

 حدة تلك اآلثار.األمن الغذائي، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءات المناسبة والعاجلة للتخفيف من  ىالوباء عل

 

اعتباًرا من أوائل أبريل  حول العالماضطرابات طفيفة في سلسلة اإلمدادات الغذائية لقد تسبب الوباء في حدوث 

كاف  في الوقت الحالي العرض الغذائي العالمي نإء الخبرايقول الحال لفترة طويلة. ر هذا تميس، لكن قد ال 2020

من قبل تجار الجملة قد تؤدي  وهلع الشراء حول العالم اإلمدادأن االضطرابات في سالسل غير لتلبية الطلب، 

تأثرا صول السكان األكثر حاضطرابات شديدة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار والحد من حدوث إلى 

 .1الغذاءعلى 

 

ا هذ، و2حماية األسواق المحلية من أجل األساسية غذية دأ عدد من البلدان في وضع قيود على صادرات بعض األب

. أصدر المديرون العامون  اإلمدادعلى سالسل  كبيرألن مثل هذه اإلجراءات قد يكون لها تأثير أمر يثير القلق، 

 حكومات ون فيهجارة العالمية بيانًا مشترًكا يحثتلمية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة اللمنظمة الصحة العا

 .3العالمية اإلمدادسالسل  التأثير علىعلى االمتناع عن اتخاذ التدابير المتعلقة بالتجارة التي من شأنها  الدول

 

  وفقًا لبرنامج األغذية واألمن الغذائي.  هناك العديد من البلدان التي يمكن أن تعاني من صدمات السوق وانعدام

هي لبنان وليبيا وموريتانيا البحر المتوسط في هذا الصدد منطقة في األكثر عرضة للخطر بلدان اللعالمي، فإن ا

 .4وفلسطين وسوريا

 

مد بشكل التي تعتتلك وأمنخفضة الدخل  الدولهي  تأثرااألكثر  الدولإلى أن  5برنامج األغذية العالميتقرير يشير 

تياطيات محدودة من العمالت األجنبية أو تلك التي تعتمد بشكل كبير على اح والتي لديهاأكبير على الواردات 

 .قطاع السياحة

 

نها موطن لغالبية السكان الذين يعانون من إأنها المنطقة األكثر عرضة للخطر، حيث بفريقيا أيحدد التقرير و

البحر  الجيران الجنوبيين لمنطقة حل، يشار إلى العديد من بلدان منطقة الساا مكانعدام األمن الغذائي في العالم. 

على األمن  األوبئة تأثير  مدى السابقة لمحة عنالتجارب . تعطينا تأثرا أيضااألكثر من البلدان ، بأنها المتوسط

، حدثت زيادة 2014عام بوال في غرب أفريقيا في الغذائي في أفريقيا. على سبيل المثال، أثناء تفشي فيروس إي
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كما أن آفة الجراد غير  في المناطق المتضررة.  6٪150وصلت إلى الغذائية األساسية  موادكبيرة في أسعار ال

تدمر المحاصيل وقد تؤثر بشكل أكبر على األمن  حاليًا  7شرق أفريقيا والمناطق المحيطةالمسبوقة التي تجتاح 

 تلك المناطق.الغذائي في 

 

انعدام األمن الغذائي، من المعروف أن االرتفاعات  ون منعلى السكان الذين يعان رالمباشالتأثير  باإلضافة إلى

عنف، بما في ذلك نشوب اضطرابات اجتماعية وحدوث تؤدي إلى قد الحادة في أسعار المواد الغذائية األساسية 

وإذا حدث ذلك خالل وباء . 9عة للمجتمالمعادي ياتالسلوكووالمظاهرات المناهضة للحكومة  8أعمال الشغب

نهب وأنواع أخرى من نشوب أعمال االجتماعي، والتباعد إلى انهيار تدابير الحجر الصحي و يؤدي كورونا، فقد

 . جرائم، أو حتى اضطرابات سياسية أكبر، مما يؤدي إلى تفاقم الوباء ويسبب المزيد من عدم االستقرارال

 

ثار ي يمكن أن تخفف من اآل، والتذهالسياسات التي يتعين على البلدان اتخاهناك العديد من التوصيات المتعلقة با

 : للوباء على األمن الغذائي ةالسلبي

 

مراقبة أسعار األغذية وأسواقها عن كثب، ونشر المعلومات بشفافية من أجل توجيه سياسة الحكومة  •

 ؛10الذعر العامحدوث حالة من وتجنب 

ة، بما في ذلك  يز برامج الحماية االجتماعيوتعزتأثرا ية ألشد السكان تلبية االحتياجات الغذائية الفور •

كثر األعيشهم على القطاعات يعتمدون في ألولئك الذين  المباشرةلتحويالت النقدية في امساعدة ال

 ؛ 11تضررا

. 12العالمية بشكل طبيعياإلمداد سالسل  عمل التجارة وضمان استمراراستمرار حركة لحفاظ على ا •

ت االستجابة للوباء وتأثيرها المحتمل، وتجنب فرض تدابير من االمستمرة لسياس وهذا يشمل المراجعة

يجب على  الضريبية. سياسات الاللوجستية، ومراجعة العقبات شأنها تقييد التجارة وحركة السلع، وإزالة 

 .13كذريعة إلصدار سياسات حمائية تجارية مدمرةكورونا  الدول أال تستخدم وباء

 

الحكومات بشكل تعامل االستجابة للوباء وفي ضمان في  تشريعي والرقابيالدورها البرلمانات من خالل تساهم 

يمكن للجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط أن األمن الغذائي على المستوى الوطني. قضية صحيح مع 

، الدروس المستفادة في حالة نقص الغذاءفي تحديد وتبادل أفضل الممارسات و على المستوى اإلقليميتساعد 

 .بالتعاون مع األمم المتحدةوذلك 

 

من أكثر المناطق منطقة البحر المتوسط تعد ألمن الغذائي، حيث قضية ادأبت الجمعية على إيالء اهتمام خاص ل

ت الجمعية مؤخرا ضمانوقد بآثار تغير المناخ وإدارة الموارد المائية. فيما يتعلق هذا الصدد، ال سيما تأثرا في 

ة لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، التي عقدت أول اجتماع لها في المغرب في أكتوبر انيإلى الشبكة البرلم

2019. 
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