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لقد قطعنا خطوات واسعة يف التقدم نحو الكشف عن عالمات
اإلنذار املبكرة الدالّة عىل املجاعة ونحو فهم أسبابها وتبعاتها.
لكن من املأساوي أننا شهدنا هذه القصة تتكرر مرات عديدة
من قبل .فالعامل يقف متفرجا إىل أن تتفاقم األمور ويفوت
األوان ،بينام يقتل الجوع الناس ويؤجج التوترات املجتمعية
ويؤجج النزاع ويضاعف عدم االستقرار ويجرب األرس عىل مغادرة
منازلها”.
ديفيد بيزيل ،املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ،يف كلمة أمام
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،سبتمرب/أيلول .2020
النزاع هو أكرب مسبب منفرد للجوع يف العامل اليوم .وقبل عامني،
أصدر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة – وهو أعىل هيئة عاملية
للحفاظ عىل السلم واألمن الدوليني – قرارا تاريخيا يقر بالصلة
بني الجوع والنزاع .ويسلّم القرار رقم  )2018( 2417بأن الجنس
البرشي لن يتمكن أبدا من القضاء عىل الجوع دون إحالل السالم
يف العامل.
وانعدام األمن الغذايئ يتفاقم ال محالة عندما يُخرج القتال أعداد
كبرية من الناس من منازلهم وأراضيهم وأعاملهم .ويعرب القرار
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عن القلق بشكل خاص إزاء ماليني األشخاص الذين تهددهم املجاعة
يف البلدان التي تقع رهينة للنزاع املسلح .كام يدين القرار استخدام
تجويع املدنيني كأسلوب من أساليب الحرب.
ويف الوقت نفسه ،من الواضح أن الجوع ميكنه أن يؤدي إىل تفاقم
النزاع .فنقص األغذية يتسبب بتعميق االنقسامات القامئة ،مام يؤجج
املظامل .وهذا هو الحال بشكل خاص حيثام يوجد الفقر بالفعل
مقرتنا بعدم املساواة.
وعىل الرغم من املكاسب الحقيقية التي تحققت خالل العقود
األخرية عىل طريق التغلب عىل الجوع ،فإن انعدام األمن الغذايئ
آخذ يف االرتفاع يف أعداد مقلقة من البلدان .ويقدر اآلن أن هناك
نحو  690مليون من الجياع يف العامل.

قررت لجنة نوبل الرنويجية منح جائزة نوبل للسالم لعام  2020لربنامج األغذية
العاملي لجهوده التي يبذلها يف مكافحة الجوع ،وملساهمته يف تحسني الرشوط
املؤدية للسالم يف املناطق املتأثرة بالنزاعات ،ولكونه قوة دافعة يف الجهود الرامية
ملنع استخدام الجوع كسالح من أسلحة الحرب والنزاع.

إن تقديم املساعدة لزيادة األمن الغذايئ ال مينع الجوع فحسب ،بل ميكن أن يساعد
أيضا يف تحسني آفاق االستقرار والسالم .وقد أخذ الربنامج زمام املبادرة يف الجمع بني
العمل اإلنساين وجهود السالم من خالل مشاريعه الرائدة.
اقتباس من جائزة نوبل للسالم لعام 2020

والربنامج ملتزم بالقضاء عىل الجوع بحلول عام  ،2030عىل النحو املنصوص عليه
يف أهداف التنمية املستدامة .لكن هناك عوائق تعرتض سبيل تحقيق هذا الهدف؛
وأكربها هو النزاع.

يف اليمن ،قىض ما يقرب من ربع مليون شخص نحبهم بشكل مبارش بفعل القتال،
وبشكل غري مبارش بسبب العجز عن الحصول عىل الغذاء وتعذر الوصول إىل
الخدمات الصحية والبنية التحتية .تقييم أثر الحرب عىل التنمية يف اليمن ،برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ2019 ،

النزاع والجوع – حقائق وأرقام
من بني ما يقارب  700مليون جائع (أي الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ
املزمن) يف العامل ،يعيش نحو  60يف املائة يف بلدان متأثرة بالنزاع .تقرير حالة األمن
الغذايئ والتغذية يف العامل* 2017/2020 ،

بحلول عام  ،2030رمبا يعيش ثلثا الفقراء املدقعني يف العامل يف مناطق متأثرة
بالهشاشة والنزاع والعنف .كام تتحكم النزاعات يف  80يف املائة من جميع االحتياجات
اإلنسانية .الهشاشة والنزاع والعنف ،البنك الدويل2020 ،

هناك نحو  77مليون شخص – أكرث من نصف األشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد
يف العامل والبالغ عددهم  135مليون شخص – يف  22دولة متأثرة بالنزاع وانعدام
األمن .التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام **2020
يعيش نحو  80يف املائة من األطفال املصابني بالتقزم يف العامل والبالغ عددهم 144
مليون طفل يف بلدان متأثرة بالنزاع .تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل،
2019/2020
يعد النزاع وانعدام األمن من املسببات الرئيسية للجوع الحاد يف  8أزمات من أصل
 10أزمات غذائية رئيسية يف العامل .التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام 2020
يذهب نحو ثلثي املساعدات الغذائية املنقذة لألرواح التي يقدمها الربنامج إىل
أشخاص يواجهون أزمات غذائية حادة معظمها ناجمة عن النزاع .تقرير األداء
السنوي للربنامج2019 ،

تبني للربنامج أن البلدان التي يقرتن فيها النزاع املسلح بأعىل مستويات انعدام األمن
الغذايئ ،لديها أعىل معدالت هجرة الالجئني إىل الخارج .باإلضافة إىل ذلك ،عندما
يكون انعدام األمن الغذايئ مقرتنا بالفقر ،فإن ذلك يزيد من احتامل نشوب النزاعات
املسلحة ويضاعف من حدتها .ولهذا العامل تداعيات واضحة عىل تدفق الالجئني .يف
األسباب الجذرية للنزوح ،برنامج األغذية العاملي2017 ،

إن أسوأ ثالث أزمات أغذية من حيث أعداد األشخاص يف املرحلة الثالثة ،أو أعىل،
من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ ،تقع جميعها يف بلدان متأثرة بالنزاع،
وهي :أفغانستان ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،واليمن .ومن حيث نسبة السكان
الواقعني يف املرحلة الثالثة ،أو أعىل ،من هذا التصنيف ،فإن البلدينِ األشد تأثرا هام
جنوب السودان واليمن حيث تأثر أكرث من نصف سكانهام بأزمة األغذية .التصنيف
املتكامل ملراحل األمن الغذايئ 2019 ،و2020

ميكن للعامل من خالل تعزيز السالم وإنهاء النزاع العنيف ،أن يوفّر مليارات الدوالرات
التي ينفقها كل عام عىل تكاليف املساعدة الغذائية اإلنسانية .عامل املساعدة
الغذائية ،برنامج األغذية العاملي2018 ،

هناك أربعة بلدان متأثرة بالنزاع تواجه اآلن خطر املجاعة املتزايد .وهذه البلدان
هي بوركينا فاسو ،ونيجرييا (املناطق الشاملية الرشقية) ،وجنوب السودان ،واليمن.
برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة2020 ،
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تشري األبحاث التي أجراها معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم إىل أن برامج برنامج
األغذية العاملي تساهم يف خلق ظروف السالم يف أربعة مجاالت تشمل ما ييل:
«تعزيز التامسك االجتامعي ،وتقوية الصلة بني املواطن والدولة ،وتسوية املظامل داخل
املجتمعات ،وحل املظامل فيام بينها» .معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم  /برنامج
األغذية العاملي2019 ،
يف البلدان املتأثرة بالنزاع ،حيث تتعطل الزراعة والتجارة ،ميكن أن يكلف طبق بسيط
من الطعام أكرث من أجر يوم كامل .وقد توصلت أبحاث الربنامج إىل أنه يف جنوب
السودان ،يتعني عىل الناس يف املتوسط إنفاق  186يف املائة من أجورهم اليومية
عىل مكونات وجبة أساسية من قبيل األرز والفاصوليا .وعىل سبيل املقارنة ،إذا اضطر
شخص ما يف والية نيويورك إىل دفع نفس النسبة من راتبه عىل هذه املكونات ،فإن
وجبته ستكلف  393دوالرا أمريكيا .تكلفة طبق الطعام ،برنامج األغذية العاملي،
2020
* يعطي تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل تقديرات حول حجم انعدام األمن الغذايئ املزمن يف جميع
أنحاء العامل.
** يركز التقرير العاملي عن األزمات الغذائية بشكل خاص عىل أشد مظاهر انعدام األمن الغذايئ الحاد يف أزمات
األغذية األكرث إلحاحا .ويعني الجوع الحاد املرحلة  3وما فوق من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ.

