
السالم
واألمن الغذائي

االستثمار في القدرة
لتوفير سبل عيش ريفية 
تتضمن مستدامة وسط النزاعات

مذكرة تقنية



لقد دخل جنوب السودان يف نزاع مدين 
يف ديسمرب/كانون األول 2013. وقد نجم 
عن هذا النزاع 2.8 مليون شخص، أي ما 

يقارب ربع السكان ، يعانون حالياً من حالة 
مرتدية من انعدام األمن الغذايئ والتغذية. 
وقالت إحداهن، تدعى نيالني كوونغ وهي 

مريضة تتغذى عن طريق التنقيط يف 
الوريد، لطبيب مستشفى املخيم: "أنا لست 

مريضة، بل إنني جائعة". فقدت نيالني 
زوجها وابنيها وقطيع املاشية الذي كانت 

متتلكه األرسة يف هجوم عىل قريتها. بعدها، 
لجأت نيالني مع بناتها والعديد من األرس 

األخرى لالحتامء يف الجزر التي تحيطها 
أميال من املستنقعات.  حينها أُصيبت 

نيالني باإلسهال بسبب سوء التغذية الحاد، 
حيث أنها كانت ال تأكل سوى القليل، ومل 

يعد جسدها قادراً عىل امتصاص املواد 
الغذائية الضئيلة املتاحة. بعد العالج، 

عادت نيالني إىل بناتها، ومبساعدة املعدات 
التي وزعتها منظمة األغذية والزراعة، 

أصبحت اآلن قادرة عىل صيد األسامك من 
أجل البقاء عىل قيد الحياة، وتوافرت لها 

مقومات سبل عيش جديدة.

ليست حالة نيالني سوى مثاال عىل الجوع 
الذي خلفه النزاع واآلثار املدمرة التي 

ألحقها بقدرة الفرد واألرسة عىل التحمل 
والصمود وتقويضه لسبل العيش يف 

األرياف، وهناك املاليني مثل نيالني. تعترب 
الزراعة هي الوسيلة الوحيدة للبقاء عىل 
قيد الحياة بالنسبة للعديد من األشخاص 
املترضرين من النزاع. ولتناول ذلك، يلزم 
إجراء بعض التدخالت إلنقاذ الحياة، بل 

املواد الغذائية يف عام 2008، والتي تزامنت 
مع انخفاض دعم املواد الغذائية والوقود 

إىل نقص الدخل للسكان، وال سيام يف 
املناطق الحرضية والسكان وتسببت يف 
إندالع أعامل شغب   احتجاجا عىل قلة 
الغذاء يف الكثري من البلدان. ومن شأن 

مصادرة األصول، مثل األرايض أو املاشية أو 
غريها من العوامل التي تهدد األمن الغذايئ 
أن تشعل النزاع. وقد يؤدي انخفاض فرص 

الحصول عىل الغذاء إىل تفاقم عوامل أخرى 
 لالحتجاج والسخط، مثل الفقر 

والبطالة والتهميش.
 

ويعد توحيد الجهود الستعادة ودعم سبل 
 العيش القادرة عىل املجابهة، وبذل 

املساعي لبناء السالم وحل النزاعات أمرا 
 حاسام لتحقيق التنمية املستدامة واألمن 

الغذايئ والتغذية. 

مقدمة
ويتطلب األمر دعم سبل العيش والقدرة 
 عىل التحمل والصمود، حتى يف األوضاع 

البائسة وغري اآلمنة. 
تؤثر معظم النزاعات يف املقام األول 

عىل املناطق الريفية وسكانها، وال سيام 
النزاعات املدنية التي تضاعفت ثالث مرات 

يف السنوات األخرية وأصبحت اليوم أكرث 
إنتشاراً من النزاعات املسلحة مع تزايد 

مستمر يف مدتها. وتؤدي هذه النزاعات إىل 
أرضار جسيمة عىل الزراعة وإنتاج األغذية 

والنظم الغذائية، كام ينجم عنها نهب 
للمحاصيل واملاشية، وتسبب خسائر يف 

األصول والدخول. ونتيجًة لذلك، أصبحت 
النزاعات املدنية من العوامل الرئيسية 

النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، سواء 
الحادة أم املزمنة.

تزيد نسبة السكان الذين يعانون من سوء 
التغذية يف البلدان التي تعيش نزاعات 
وأزمات ممتدة عن غريها من البلدان 
النامية بنحو ثالثة أضعاف. يف الوقت 

الحايل، يعيش ما يقرب من 167 مليون 
شخص ممن يعانون نقص التغذية يف بلدان 

متر بأزمات ممتدة، بحيث يعاين ما يقرب 
من خمس السكان من الجوع. وتزداد 

حّدة أثر سوء التغذية لدى األطفال، مام 
قد يؤدي إىل إعاقات عقلية وجسدية مدى 
الحياة خاصة إذا كان الطفل يف سّن حرجة 

من عمره. فللنزاعات إذا آثار دامئة عىل 
التنمية البرشية تدوم لعدة أجيال.

قد يُسفر انعدام األمن الغذايئ عن نشوب 
نزاع: فقد أدت الزيادات الحادة يف أسعار 

من شأن االستثامر 
يف القدرة عىل 
التكيف والصمود 
واألمن الغذايئ أن 
يساعد يف محاربة 
الجوع وبناء السالم
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وقد يؤدي االستثامر يف األمن الغذايئ إىل 
تعزيز الجهود لتفادي نشوب النزاعات 

ونرش السالم املستدام عىل حّد سواء. ذلك، 
عملت املنظمة عىل مدى عقود يف كل من 

املجال اإلنساين ومجال التنمية من أجل حامية 

وحفظ واستعادة سبل كسب العيش والحد من 

انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية وتحسني 

قدرات سبل العيش والنظم الزراعية. 

كام تدعم املنظمة االستثامر يف القدرات 
عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية 
والعاملية للحد من الفقر وبناء نظم غذائية 

وزراعية مستدامة.

عىل سبيل املثال، ميكن أن يساهم دعم 
سبل العيش القامئة عىل الزراعة وضامن 

التغطية الفعالة لنظم الحامية االجتامعية 
ومعالجة قضايا حيازة األرايض والوصول 
إىل املوارد الطبيعية وتعزيز فرص العمل 

للشباب، بشكل فعال يف بناء السالم 
والقدرة عىل التعايف بعد النزاعات. ومن 

شأن هذه العوامل أيضاً أن تساعد األفراد 

عىل البقاء عىل أراضيهم لشعورهم باألمان 
وعىل تهيئة الظروف املالمئة لعودة الالجئني 

واملهاجرين واملرشدين.

تقر خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
هذه التحديات، وتعترب السالم رشطاً أساسياً 

لتحقيق التنمية، بل وأحد نتائج التنمية 
يف حد ذاتها. ويركز الهدفان األول والثاين 
للتنمية املستدامة عىل القضاء عىل الفقر 
والجوع وتحقيق األمن الغذايئ واستدامة 
الزراعة. ووفقاً لخطة 2030، يُعد تحقيق 
هذه األهداف أمراً حاسامً لتحقيق هدف 

آخر أال وهو ضامن بناء مجتمعات مساملة 
ال يُهمش فيها أحد.

اعرتافاً برضورة الجمع بني منع األزمات 
والحفاظ عىل الِسلم، متاشيا مع مسئوليات 
منظمة األمم املتحدة املحددة يف امليثاق، 

تفتح خطة عام 2030 الطريق لُنهج جديدة 
تعاونية تجمع بني املساعدة اإلنسانية ومنع 

 النزاع من خالل جهود بناء القدرة عىل 
املجابهة والصمود.

يجب أن تعمل منظومة األمم املتحدة 
بطريقة متكاملة ومرتابطة لتقديم 

املساعدات اإلنسانية يف الوقت املطلوب 
ولبناء القدرة عىل التحمل والصمود للحد 

من املخاطر وتخفيف حدة النزاعات 
ومنعها والحفاظ عىل السالم. 

وتلعب املنظمة ورشكائها دوراً رئيسياً عىل 
كافة هذه األصعدة، وذلك باالستناد إىل 
تجارب ناجحة. ونعرض فيام ييل بعض 

األمثلة التي توضح كيف ميكن حصد مثار 
السالم من التدخالت التي تدعم الزراعة 

واألمن الغذايئ. 
وللقضاء عىل الجوع، البد من الحد من 

النزاعات املسلحة والفقر املدقع ومعالجة 
عواقبهام. وباإلضافة إىل القضاء عىل الجوع، 

 يعد السالم أمراً حتمياً لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة.   

يسهم كل من األمن الغذايئ والزراعة 
إسهاماً كبرياً وغري ملحوظاً غالباً يف التعامل 

مع هذا التحدي العاملي.   

سوريا  
أرسة يف إحدى ضواحي دمشق

©FAO/Faidutti
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حقائق وأرقام

نسبة األشخاص الذين يعانون من 1 
نقص التغذية ويعيشون يف بلدان 

تعاين من النزاعات واألزمات املمتدة تزيد 
بنحو ثالثة أضعاف عن نسبة من يعيشون 

يف البلدان النامية األخرى.
 

هناك احتامل نسبته 40 يف املائة 2 
لعودة البلدان الخارجة من نزاع 

والتي تعاين من انعدام األمن الغذايئ إىل 
النزاع مرة أخرى خالل عرشة سنوات.  

توفر الزراعة نحو ثلثي فرص العمل. 3 
وتساهم بنحو ثلث الناتج املحيل 

اإلجاميل يف البلدان التي متر بأزمات ممتدة.

تسببت النزاعات املدنية يف خسارة 4 
438 كالوري من متوسط استهالك 
الفرد من الطاقة الغذائية يف الصومال، 

أي نحو 20 يف املائة من الحد األدىن من 
االحتياجات الغذائية اليومية.

تعتمد نسبة 80 يف املائة من سبل 5 
العيش يف جنوب السودان عىل تربية 
املاشية، وقد بلغ حجم خسائر هذا القطاع 
خالل فرتة النزاع الحايل 2 مليار دوالر من 

الناتج املحيل اإلجاميل.

منذ عام 2000، تركزت نسبة 48 6 
يف املائة من النزاعات املدنية يف 

أفريقيا، وتحديداً يف املناطق التي يدعم 
فيها الوصول إىل األرايض الريفية سبل 

عيش العديد من األشخاص، وكانت مشاكل 
األرايض هي السبب يف نشوب النزاعات بني 

27 من أصل 30 بلد يف أفريقيا.

تقلصت فرص اإللتحاق باملدارس 7 
بالنسبة إىل نساء املايا يف ريف 

غواتيامال خالل الحرب األهلية التي امتدت 
ما بني )1985- 1997(، بنحو 30 يف املائة 

مقارنًة باألجيال األقدم واألكرب سناً. 

أجربت النزاعات والعنف يف كل يوم 8 
من عام 2014 ما يقرب من 42.500 
شخص عىل الفرار من منازلهم للبحث عن 
اآلمان سواء داخل أوطانهم أم خارجها. ومل 

 تعد سوى نسبة ضئيلة من الالجئني 
 )1 يف املائة( إىل ديارهم خالل السنوات 

الثالثني املاضية.  

يف عام 2014، بلغت نسبة األطفال 9 
بني الالجئني 51 يف املائة، وكانت هذه 

 أعىل نسبة تم تسجيلها يف أكرث 
من 10 سنوات.

هناك عالقة 
وثيقة بني 
النزاع والعنف 
والجوع
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تأثري الحروب األهلية التي نشبت يف القرن العرشين عىل الجوع من حيث متوسط الطاقة الغذائية التي فقدها الفرد 

العالقة بني العنف والجوع
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مؤرش العنف  نسبة الجوع 

املصدر:
 حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل. 

منظمة األغذية والزراعة، 2015

املصدر:
النزاعات والزراعة واألمن الغذايئ. منظمة األغذية والزراعة 2000  

ومؤرشات األمن الغذايئ التي وضعتها املنظم

22,3%



أمثلة على أعمال املنظمة

األمن الغذايئ املستدام 
أثناء النزاعات

عىل الرغم من النزاع املستمر، ال يزال اإلنتاج 
الزراعي ممكناً يف كثري من املناطق يف سوريا. 

ويف وسط العنف الدائر، تعمل منظمة 
 األغذية والزراعة يف 13 محافظة 

 من املحافظات السورية األربع عرشة 
وتواصل مساعدة العائالت عىل البقاء عىل 
أرضها إذا كان الوضع آمناً، وتشجعهم عىل 
االستمرار يف إنتاج الغذاء إلطعام أنفسهم 

ومجتمعاتهم وبلدهم.

باستخدام البذور املحسنة التي قدمتها 
املنظمة، متكن املزارعون، من االستفادة 

إىل أقىص حد من املناطق املزروعة. فعىل 
الرغم من التحديات والعقبات الضخمة التي 
واجهت املزارعني السوريني يف 2015، إال أنهم 

متكنوا من إنتاج 2.4 مليون طن من القمح، 
أي نحو 60 يف املائة من متوسط إنتاجهم 

قبل نشوب النزاع.

حيث مكنت "أدوات اإلنتاج يف فناء املنازل 

الخلفي" العائالت املترضرة من النزاع من 

إنتاج طعام مغٍذ عىل مقربة من منازلهم، مام 

ساعد عىل تغيري حالهم رسيعاً إىل األفضل، 

والحصول عىل عائد هم يف أمس الحاجة إليه.

أما حزم لوازم تربية الدواجن، فكانت تفيد 

النساء عىل وجه الخصوص، نظراً ألنهن كثرياً 

ما يحصلن عىل عائد زهيد أو ال يحصلن 

عىل أي عائد عىل اإلطالق، وألنهن املسئوالت 

األساسيات عن تربية الدواجن يف سوريا.

وإىل جانب ذلك، تساعد الحدائق املصغرة 

العائالت التي تم تهجريها عىل زراعة 

الخرضوات والجذريات والدرنات واألعشاب 

يف أي مكان دون استخدام األرض. ميكن أن 

تساهم تلك األنشطة يف تحسني التغذية 

املنزلية، وتخفيف الضغط امللقى عىل أعباء 

املجتمعات املضيفة، مام يخفف من حدة 

التوترات، وال سيام يف الحاالت التي تتعرض 

فيها إمدادات الغذاء واألسواق لضغط شديد.

معلومات حول اإلجراءات 
املبكرة

البد من إخطار األطراف املعنية والتوصل 

إىل إجامع فني بشأن خطورة انعدام األمن 

الغذايئ، وال سيام خالل فرتات النزاع عندما 

تكون هناك أخطار تهدد الوصول إىل الغذاء.

تتعاون املنظمة مع 11 رشيكاً مختلفاً، مبا 

فيها وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية 

غري الحكومية الجهات املانحة والهيئات 

الحكومية الدولية اإلقليمية العاملة يف مجال 

األمن الغذايئ، بهدف تعزيز نهج ومعايري 

 مشرتكة لتحليل األمن الغذايئ يف مرحلة 

األمن الغذايئ املتكامل.

ال بد من استغالل املساعدة الدولية لتعزيز القدرة وسد 
الفجوة بني االستثامرات البرشية واإلمنائية.

يجب أن تكون األهداف املرجوة هي تحقيق األمن الغذايئ 
وحامية سبل العيش يف األرياف.

ومن املمكن أن يؤدي االستثامر يف مجال الزراعة دوراً محورياً 
يف صنع السالم.

ينبغي دعم 
األمن الغذايئ 
والزراعة طوال 
فرتة النزاع 

6

السالم واألمن الغذائي



جنوب السودان

الجوع متفّش بني الالجئني  

©FAO/Burgeon 



أمثلة على أعمال املنظمة

تعترب تقارير التصنيف املتكامل ملراحل األمن 

الغذايئ من أهم أدوات إثراء القرارات التي 

 تتخذها أغلبية األجهزة الحكومية ووكاالت

 األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 

واملنتديات اإلنسانية. 

يف جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، 

ساعد هذا التصنيف عىل تنسيق وترتيب 

أولويات املساعدات اإلنسانية لتحقيق األمن 

الغذايئ، واملساعدة يف تخفيف اآلثار اإلنسانية 

املرتتبة عىل النزاعات التي نشبت يف اآلونة 

األخرية )انظر الشكل يف الصفحة 5(.

دعم التأهيل وإعادة 
اإلندماج

عند تهجري األرس بسبب نشوب نزاع مسلح، 

تعاين املجتمعات املنكوبة من قلة املوارد 

الطبيعية وندرة فرص كسب الرزق ومصادر 

الغذاء. لذا، تهدف برامج نزع السالح والترسيح 

وإعادة اإلدماج إىل دعم نزع السالح الطوعي 

وترسيح املقاتلني من الجامعات املسلحة. تعمل 

 منظمة األغذية والزراعة بشكل

 وثيق مع الجهات الفاعلة التابعة لألمم 

املتحدة واملعنية ببناء وحفظ السالم إلعادة 

إدماج املقاتلني السابقني يف جمهورية الكونغو 

 الدميقراطية ومايل والفلبني منذ عام 2005، 

وقد شاركت املنظمة بفعالية يف إعادة تأهيل 

سبل العيش القامئة عىل الزراعة وصيد األسامك 

يف املناطق املترضرة من النزاعات والكوارث 

بجزيرة مينداناو.

ينتمي معظم املقاتلني من جبهة مورو اإلسالمية 

للتحرير يف الفلبني إىل األرس التي تكسب رزقها 

من الزراعة وصيد األسامك، ومن يريد منهم 
العودة إىل الحياة املساملة ال يتمكن من ذلك 
لعدم إمكانية الوصول إىل األرض ورأس املال 

الالزم الستعادة سبل العيش.  
كان تسهيل العودة إىل مامرسة الزراعة أو صيد 

األسامك رضورياً لنجاح إعادة دمج مقاتيل 
جبهة مورو اإلسالمية للتحرير السابقني واألرس 

النازحة يف املجتمع.

إال أن استبدال األصول اإلنتاجية املفقودة 
مل يكن كافياً، بل كان هناك أيضا حاجة إىل 

 االنتقال من زراعة الكفاف إىل سبل عيش
 أكرث استدامة.

التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ هو 

مجموعة من األدوات املوحدة املعيارية التي 

تُستخدم حالياً يف أكرث من 20 بلداً للحصول 

عىل أدلة ومعلومات عن أسباب أزمات الغذاء 

والتغذية وقسوتها، فضال عن حالة انعدام 

األمن الغذايئ املستمرة. 

تلعب منظمة األغذية والزراعة دوراً محورياً يف 

التعريف بوجود املشكلة وحشد االستجابات 

العاملية والوطنية عندما تؤثر النزاعات عىل 

األمن الغذايئ. ومل يقرر املجتمع اإلنساين 

ومجتمع التنمية التدخل عىل نطاق واسع 

يف الصومال إال بعد إعالن الفريق املعني 

بالتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ 

والحالة االنسانية عن وجود مجاعة هناك 

)املستوى الخامس من مقياس التصنيف وأسوأ 

درجاته( يف يوليو/متوز 2011.

رمبا منعت هذه التدخالت الكثري من حاالت 

الجوع، وخلقت تدريجياً ظروفا لتحقيق 

االنتعاش، ولكن االستجابة تأخرت كثرياً. فقبل 

اإلعالن عن املجاعة ببضعة أشهر، أشارت 

املنظمة ورشكاؤها إىل أن الوضع كان آخذاً 

يف التدهور، ووضعت العديد من املجتمعات 

بالفعل يف حالة الطوارئ اإلنسانية يف املرحلة 

الرابعة من التصنيف املتكامل. ورمبا كان من 

املمكن تجنب معظم حاالت الوفاة والتي 

بلغت 250 ألف حالة كلها بسبب املجاعة يف 

الصومال يف أواخر عامي 2010 و2011، إذا 

وضع املجتمع الدويل يف اعتباره التحذيرات 

املبكرة للتصنيف املتكامل.

8

السالم واألمن الغذائي



 السيطرة عىل 
األمراض تساهم يف 

حفظ السالم 
يف عام 2011، صدر إعالناً رسمياً يؤكد خلو 

العامل من الطاعون البقري، وهو مرض يقتل 

املاشية. ساهم القضاء عىل هذا الطاعون يف 

تحسني األحوال يف املجتمعات التي تعتمد 

عىل املاشية يف غذائها، كام ساهمت تلك 

الحملة يف تحقيق السالم واألمن.

خالل الفرتة االنتقالية، دعمت تدخالت 
منظمة األغذية والزراعة صغار املزارعني 

والصيادين املهمشني، مبن فيهم النساء 
ومقاتيل جبهة مورو اإلسالمية للتحرير 
الذين تم االستغناء عنهم، حيث أنهم 
 يشكلون الجزء األكرب القوى العاملة، 

وذلك من خالل تعزيز قدرتهم عىل دفع 
سبل العيش وتقديم فكرة واضحة عن 

كيفية عمل األسواق وتسهيل الوصول إىل 
نظم اإلنتاج املحسنة ومتكني املزارع من 

التكيف مع تغيري املناخ والتعايف من آثاره.

النيجر
عودة النساء إىل منازلهن 

حامالت الدقيق والفول الذي وفرته لهم 
منظمة األغذية والزراعة

©FAO/Sanogo

تساعد األغذية 
والزراعة عىل 
إدارة املخاطر 
التي تخلفها 
النزاعات
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تُخلف النزاعات آثاراُ كبرية عىل صحة 

الحيوانات، وتجعل من الصعب الحصول 

عىل الحليب واللحوم و منتجات الدم 

وامتالك املاشية. وتؤثر هذه اآلثار تأثرياً 

مبارشاً عىل األمن الغذايئ والتغذية، يف 

حني قد يؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل 

حلقات مفرغة من اإلغارة العنيفة عىل 

املاشية متتد لعقود. وقد ساهم اتباع نهج 

يراعي آثار النزاعات عىل الصحة الحيوانية 

يف املقام األول يف القضاء عىل الطاعون 

البقري، حيث اختفت آخر بقايا املرض 

يف املجتمعات التي شهدت حلقات من 

اإلغارة العنيفة عىل املاشية. ويف رشق 

أفريقيا، أجرى العاملني يف مجال الصحة 

الحيوانية املجتمعية مفاوضات حول 

إبرام ميثاق سالم بني الجامعات الرعوية 

املتنافسة، سواء من أجل الوصول إىل 

القطعان املعرضة للخطر ولكونه رشطا 

مسبق للتحصني من الطاعون البقري. 

يسلط ما سبق الضوء عىل العالقة 

اإليجابية بني دعم األغذية والزراعة وإدارة 

مخاطر النزاعات، والتي تأيت يف مصلحة 

األمن الغذايئ والسالم. فعرب منطقة 

الساحل وغريها، توفر حمالت التطعيم 

التي ترعاها املنظمة قناة هامة لبناء الثقة 

االجتامعية وإقامة حوار بني املجتمعات.

 

تخفيف حدة النزاعات 
الرعوية ومنعها 

كانت املجتمعات الرعوية العابرة للحدود 
يف كينيا وأوغندا نقطة ساخنة للنزاعات 

بني القبائل لسنوات عديدة. وترتبط هذه 
النزاعات يف املقام األول باإلغارة عىل املاشية 

 بني قبيلة بوكوت يف كينيا وكاراموجونغ 
يف أوغندا. وقد تفاقمت هذه النزاعات 

بسبب الجفاف الذي رضب املنطقة 
لسنوات متتالية. 

وتقوم املنظمة بتعزيز قدرة املجتمعات 
الرعوية األكرث عرضة للجفاف من خالل 

إنشاء مدارس تدريب الرعاة كوسيلة تساعد 
عىل تقليل ومنع النزاعات بني املجتمعات 

املحلية، بل وتعزيز بيئة التعلم حيث 
يتبادل أفراد املجتمع املعلومات وأفضل 

املامرسات، ويتعرفون عىل الطرق الشعبية 
للتعامل مع مخاطر الجفاف والتحديات 

ذات الصلة.

وللمساهمة يف مساعي بناء السالم عىل 
نطاق أوسع، أجرت املنظمة زيارات ناجحة 
لتبادل الخربات الناجحة بني مدارس تدريب 

الرعاة يف املجتمعات املوجودة عىل جميع 
جوانب الحدود للمساعدة يف تخفيف 

اإلغارات املتكررة عىل املاشية.

عىل الرغم من خوف معظم أعضاء مدارس 

تدريب الرعاة من لقاء أعدائهم الدامئني، 

إال أن تبادل الزيارات بني املدارس قد حقق 

االستثامر يف سبل 
املعيشة يف الريف 
يدعم ويعزز 
السالم

نجاحاً كبرياً. فمن خالل األغاين والعروض 
والرقصات، ناقشت املجموعات العديد من 
القضايا، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص، 

إدارة الرثوة الحيوانية وتربية املاشية 
وتسوية النزاعات.

مل تسفر هذه الزيارات عن تخفيف أثر 
املواقف السلبية بني املجتمعات فقط، بل 

أثبتت أيضاً أن التعلم والتجريب عىل قضايا 
املجتمع يعد عامال حاسامً يف بناء قدرة 

املجتمعات عىل تحمل النزاعات والكوارث 

الطبيعية ذات الصلة.

أمثلة على أعمال املنظمة
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تعزيز تسوية النزاعات 
ذات الصلة باألرايض 

املستدامة

التفاوض بشأنها هي عملية بناء ثقة يتم 
تيسريها من خالل نهج الحوار الذي يجمع 

عىل مائدة املفاوضات أصحاب املصلحة 
املختلفني، وغالباً ما يكونوا متعارضني، 
ملناقشة األمور املتعلقة بحيازة األرايض 
والحقوق العرفية لألرايض واالستخدام 

املستدام للموارد الطبيعية والبحث عن 
حلول لكل منها. 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، عىل 
سبيل املثال، متثل النزاعات عىل األرايض 

نسبة 80 يف املائة من إجاميل نسبة 
النزاعات يف الجزء الرشقي من البالد. 

وقد ساعد املرشوع املشرتك الذي أقيم بني 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ باستخدام نهج التنمية 
اإلقليمية التشاركية التي تم التفاوض 

بشأنها يف الحد من الخالفات عىل األرايض. 
وتشارك األطراف املتنازعة الرئيسية، ومنها 
عىل سبيل املثال، إدارة األرايض والسلطات 

العرفية واملزارعني والجهات الفاعلة بالقطاع 

الخاص والجامعات املسلحة،
يف التحليل اإلقليمي التشاريك للمساعدة 

يف تحديد األسباب الكامنة وراء املشكالت 
املحيطة بالوصول للموارد الطبيعية. يتم 
الرتكيز عىل التاريخ والتصورات ومصالح 

األطراف املختلفة، ومن هنا يتم التفاوض 
بشأن الوصول إىل اتفاق اجتامعي إقليمي. 
وينبغي أن ينص هذا االتفاق عىل سلسلة 
محددة من املهام والحقوق واملسئوليات 

ذات الصلة بالوصول لألرايض واستخدامها 
وإدارتها. تقوم املؤسسات العرفية والرسمية 

مبراقبة التنفيذ، مام أدى إىل تضاءل 
النزاعات عىل األرايض املتعلقة بعودة 
الالجئني واألشخاص املهجرين داخلياَ.

انعدام األمن الغذائي والتهجري يف املنطقة – فرباير/ شباط 2016

الوضع اإلقليمي 
لألمن الغذائي 

والتغذية
لقد زاد عدد السكان الذين يعانون 

حالياً من انعدام األمن الغذايئ بنحو 
11 يف املائة، حيث ارتفع عددهم من 
18.2 مليون نسمة يف نهاية 2015 إىل 
20.4 مليون نسمة يف فرباير / شباط 

2016. لقد عقب األمن الغذايئ يف 
حاالت الطوارئ التي شهدتها املنطقة 
الوسطى/الرشقية بإثيوبيا أسوأ ظاهرة 

جفاف شهدتها املنطقة عىل اإلطالق 
طيلة 50 سنة. يتوقع مركز التنبؤ 

باملناخ وتطبيقاته والجهات العاملية 
الرشيكة يف املناخ أن ظاهرة النينو 

الحالية ستظل قوية وأن حدتها سوف 
تقل يف منصف عام 2016 قبل أن 

تصبح محايدة. وعىل الرغم من ذلك، 
تشري التوقعات إىل أن أثرها عىل البرش 

سيستمر حتى نهاية 2016.    
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ميثل ذلك بداية لعملية تجني مثاراً واضحة 
للسالم ذات رشعية متتد جذورها يف 

حوار شامل بني األطراف املعنية. وتساعد 
التدخالت التقنية اإلضافية، مثل دور 
الحضانة املجتمعة، عىل بناء القدرات 

املحلية وتعزيز التامسك االجتامعي الناشئ.

تعزيز القدرة عىل التحمل 
والصمود وسط النزاعات

لقد خلف النزاع املمتد الذي نشب منذ 
عام 2003 يف دارفور بالسودان خسائر 

فادحة يف األرواح البرشية واألصول 
وعرقل سبل العيش وأسفر عن حالة 

شديدة من انعدام األمن الغذايئ يف بعض 
املناطق. إىل جانب ذلك، تم تهجري ما 

يقرب من 60 يف املائة من إجاميل عدد 
السكان البالغ عددهم 8-7 مليون نسمة. 

كانت خيارات سبل العيش املتاحة أمام 
األشخاص املهجرين داخلياً واملجتمعات 

التي تستضيفهم محدودة للغاية، وغالباً ما 
كانت تعتمد عىل اسرتاتيجيات املواكبة غري 

املستدامة مثل قطع األشجار والشجريات 
بطريقة خاطئة إلنتاج حطب الوقود 

والفحم النبايت. وقد ألقى ذلك مبزيد من 
األعباء عىل النظام البيئي الهش بدارفور، 
وهو ما يسفر بدوره عن نشوب نزاعات 

حول املوارد الطبيعية.  
الحطب هو مصدر الطاقة الرئييس بالنسبة 
للغالبية العظمى من سكان إقليم دارفور. 

إال أن توافر هذا املورد الطبيعي وإمكانية 
الوصول إليه محدود للغاية، وبالفعل يؤثر 

استغالله بصورة مفرطة عىل أجزاء كثرية 
من اإلقليم. كام زادت مخاطر النزاع بني 
الجامعات عىل موارد الغابات واألشجار 

النادرة. وهذا ما دفع بالنساء إىل الذهاب 
بعيداً، إىل نحو 13 كيلومرتاً، ثالث مرات 
يف األسبوع لجمع الحطب الالزم لطهي 
الطعام، وبالتايل يصبحن عرضة للعنف 

البدين والجنيس. كام يؤدي ذلك إىل تقليل 

وقت رعاية أطفالهن وغريها من األعامل 
املنزلية. تعمل املواقد املقتصدة يف استهالك 

الوقود عىل تقليل استهالك الوقود الالزم 
لعمل كل وجبة، وخفض انبعاث الدخان من 
الحرائق التقليدية. تتوافر املواد املستخدمة 
لصنع تلك املواقد محلياً، مام يجعلها فعالة 

من حيث التكلفة. وقد أصبح إنتاج هذه 
املواقد وبيعها محلياً من األنشطة املدرة 

للدخل للنساء.

ويؤكد استخدام املواقد املقتصدة يف 
استهالك الوقود مزاياها املتعددة يف كافة 
القطاعات، مبا يف ذلك، دعم سبل العيش 

القادرة عىل التكيف والصمود وتحسني 
التغذية والصحة واملساهمة يف الحفاظ عىل 
الغابات وحامية البيئة ومجابهة تغري املناخ 

عن طريق خفض انبعاثات الكربون. 

من منظور األمن البرشي، يقلل هذا النهج 
مخاطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي الذي تتعرض له النساء 
عند جمع الحطب وهذا يساهم يف الحد 

من النزاع عىل املوارد الطبيعية النادرة بني 
املجتمعات املضيفة واملهجرين والنازحني.

وتروج منظمة األغذية والزراعة منذ 
التسعينات للمواقد الطينية املحسنة، 

وبالتايل أصبحت تُستخدم حالياً عىل نطاق 
واسع ويستمر التدريب عىل استخدامها من 
قبل الرشكاء واملدربني املحليني بحيث توفر 
هذه املواقد حال مستداما متعدد األوجه يف 

األوضاع املتأثرة بالنزاعات واألزمات املمتدة.      

ميكن جني مثار 
السالم الحقيقية 
من االنتعاش 
الزراعي واألمن 
الغذايئ

أمثلة على أعمال املنظمة
السالم واألمن الغذائي



  السالم والنزاع
واألمن الغذائي
ما الذي نعرفه عن العالقة بينهم؟
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النتائج الرئيسية

 حول النزاع 
واألمن الغذايئ 

 

 >
تؤثر معظم النزاعات يف املقام األول 

عىل املناطق الريفية وسكانها، وتتأكد 
صحة ذلك بصفة خاصة من النزاعات 

املدنية التي أصبحت يف الوقت الحارض أكرث 
شيوعاً من النزاعات املسلحة. 

للنزاع آثار سلبية قوية مؤكدة عىل < 
األمن الغذايئ والتغذية. وهو السبب 

الرئييس النعدام األمن الغذايئ وسوء 
التغذية، سواء الحادة واملزمنة. 

للنزاع آثار دامئة عىل التنمية البرشية < 
نتيجة لزيادة سوء التغذية التي يتجه 

تأثريها نحو األطفال ُمخلفًة إعاقات جسدية 
و/أو عقلية تستمر مدى الحياة. 

تختلف اآلثار السببية للعالقة بني < 
األمن الغذايئ والنزاع باختالف املناطق 
التي ينشب بها النزاع، ولكن هناك سامت 

مشرتكة للنزاعات مثل توقف اإلنتاج 
الغذايئ والنظم الغذائية ونهب املحاصيل 

واملاشية، وفقدان األصول والدخل، ومن ثم 
التأثري عىل إمكانية الوصول للمواد الغذائية 

 بشكل مبارش وغري مبارش.

هل يؤدي انعدام األمن 
الغذايئ إىل نشوب نزاع؟

ميكن أن يكون انعدام األمن الغذايئ < 
مصدراً للنزاع، ولكن ليس بالرضورة 

أن يكون كذلك. وعندما يكون مصدراً 
للنزاع، فال بد أن يكون مدعوماً بعامل أخر.

تتضمن اآلثار السببية للعالقة بني < 
األمن الغذايئ والنزاع، مصادرة األصول 

)مبا يف ذلك األرايض واملاشية( وتهديدات 
األمن الغذايئ )مبا يف ذلك الزيادة املفاجئة 
يف أسعار املواد الغذائية( إىل جانب صور 

أخرى من التظلامت والسخط.

 حول مثار السالم 
واألمن الغذايئ

البد من بذل مساعي بناء السالم من < 
أجل بناء القدرة عىل التحمل والصمود 

بهدف الوصول إىل األمن الغذايئ والتغذية. 

ال نعرف الكثري عن كيفية وإىل أي < 
حد ميكن أن يساهم تحسني األمن 

الغذايئ يف منع نشوب النزاعات وبناء 
السالم والحفاظ عليه. وبناًء عىل الظروف 

الخاصة بالسياق، تتجه املساعدات الغذائية 
والحامية االجتامعية، فضال عن مساعدة 

املجتمعات يف إكامل عمليات الحصاد، إىل 
املساهمة بشكل كبري يف بناء السالم.

توضح البيانات التي تجمعها منظمة األغذية 
والزراعة أن متوسط نسبة السكان الذين 
يعانون من نقص التغذية يف البلدان التي 

متر بأزمات ممتدة تزيد بنحو ثالث أضعاف 
عن البلدان النامية األخرى )الشكل رقم 1(. 

تنتج األزمات املمتدة عادًة عن مجموعة 
متعددة من العوامل، من بينها النزاعات. ال 

تسجل جميع البلدان التي متر بأزمات ممتدة 
معدالت مرتفعة لنقص التغذية، 
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لقد تم استكشاف عدة جوانب للعالقة بني 

الغذاء والجوع والسالم والنزاع وتوثيقها 

بصورة جيداً. أوال، للنزاعات تأثري سلبي 

قوي عىل الجوع واألمن الغذايئ، وهذه 

النتيجة ال يختلف عليها اثنني. ثانياً، هناك 

أدلة عىل أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

ونقص فرص الحصول عىل الغذاء ساهام يف 

عدم االستقرار السيايس والحروب األهلية.

تتسم هذه العالقة بالدقة وينبغي النظر 

إليها مبزيد من االهتامم. ثالثاً، هناك دالئل 

تشري إىل إمكانية مساهمة األمن الغذايئ 

وتحسني سبل العيش يف الريف يف التخفيف 

من حدة النزاعات ومنعها وتحقيق السالم 

املستدام. ومع ذلك، إال أن طبيعة وقوة 

هذه العالقة جاري اكتشافها.

متوسط نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية يف البلدان اليت متر بأزمات ممتدة تزيد بنحو 
ثالث أضعاف عن البلدان األخرى )نسبة نقص التغذية خالل الفرتة من 2012 - 2014(

تقدم هذه املذكرة موجزاً عن التقارير 

والدراسات الرئيسية وبعض األدلة عىل 

العالقة بني الجوع والنزاع والسالم.  ما 

يتضح من تلك التقارير والدراسات أن 

املزيد من استكشاف العالقات بني األمن 

الغذايئ والسالم والنزاع من شأنه أن يعزز 

أساس تصميم التدخالت الفعالة.
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أثر النزاعات
على األمن الغذائي

تخلف النزاعات تكاليف هائلة ومتعددة 
الجوانب، مثل املعاناة اإلنسانية املبارشة 

واالضطرابات االجتامعية واالقتصادية 
الكارثية التي ميكن أن تعوق التقدم 
االقتصادي واالجتامعي إىل حٍد كبري. 

تؤثر معظم النزاعات يف املقام األول عىل 
املناطق الريفية وسكانها، ويزداد تأثريها 

عىل اإلنتاج الزراعي وسبل العيش يف 
األرياف. ويتأكد صحة ذلك بصفة خاصة 

من النزاعات املدنية التي أصبحت يف اآلونة 
األخرية أكرث شيوعاً من النزاعات املسلحة 1 .

قد تؤدي النزاعات إىل تقليل كميات 
الطعام املتوافرة وعرقلة حصول البرش 

عىل الطعام وفرض قيود عىل وصول 
األرس إىل مرافق إعداد الطعام والرعاية 

الصحية وإثارة الشكوك حول إمكانية تلبية 
االحتياجات املستقبلية من الطعام واألغذية 

)SimmonS، 2013(. ترتفع معدالت 
الفقر بنحو 20 نقطة مئوية يف البلدان التي 

مرت بدوامات عنف متكررة عىل مدى 
العقود الثالثة املاضية. كل عام من اندالع 

العنف يف دولة ما يؤدي إىل التأخر يف 
تخفيض الفقر بحوايل نقطة مئوية واحدة 

)البنك الدويل، 2011(.
البلدان التي تعاين من أعىل مستويات 

نقص التغذية هي التي تنخرط يف النزاعات 
العنيفة، أو التي خرجت لتوها من هذه 
النزاعات. من أهم السامت التي تتصف 

بها الدول الهشة، التعرض للنزاعات 
واحتامل إصابتها بالجوع الشديد الذي 

يرتفع باطراد مع ارتفاع درجة الهشاشة 
)الشكل رقم 2(. تحتل جمهورية أفريقيا 

الوسطى وتشاد ثالث أسوأ مرتبة يف العامل، 
حيث عانت كلتاهام من النزاعات العنيفة 

وعدم االستقرار السيايس يف السنوات 
األخرية. عىل العكس من ذلك، يف أنغوال 

وإثيوبيا ورواندا، تراجعت معدالت الجوع 
بشكل كبري بعد نهاية الحروب األهلية 

يف التسعينات والعرشية األويل من القرن 
الحايل. لكن يف 2010، كانت إثيوبيا ال 

تزال متر بأزمة ممتدة، ولكنها متكنت من 
تحقيق الهدف األول من األهداف اإلمنائية 

لأللفية املتمثل يف خفض نسبة السكان 
الذين يعانون من نقص التغذية، وذلك 

بفضل االلتزام السيايس املستدام وجهود 
استهداف التدخالت الرامية إىل تحسني 
إنتاج الغذاء والتغذية )منظمة األغذية 

والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
وبرنامج األغذية العاملي، 2015(. رمبا أصبح 
هذا االلتزام ممكناً بعد أن هدأت النزاعات 
وساعدت عىل استمرار ظروف أكرث سلمية.

عىل الرغم من اختالف اآلثار السببية بني 
مناطق النزاع، إال أن هناك آثاراً مشرتكة، 

ومنها عىل سبيل املثال، عرقلة اإلنتاج
الغذايئ بسبب الدمار املادي ونهب 
املحاصيل واملاشية واحتياطي املواد 

الغذائية، باإلضافة إىل منع الزراعة وتعطيل 
أنظمة نقل املواد الغذائية وتدمري أصول 
املزارع ورأس املال، مام يدفع الشباب إىل 

القتال وبالتايل إبعادهم عن عملهم يف 
املزارع، والقضاء عىل سبل العيش وكسب 

الرزق. كام تتسبب النزاعات يف إحداث 
صعوبات للحكومات والجهات اإلنسانية، 

مام يحول دون وصولها إىل املحتاجني.

1 مركز السالم النظامي 2012.
http://www.systemicpeace.org/.

النزاعات املدنية هي النزاعات التي تنشب بني بلد ما وإحدى 
جهات املعارضة التي تهدف إىل السيطرة عىل الحكم واإلطاحة 

بالحكومة املركزية أو بهدف تغيري سياسات الحكومة.  
2 إعالن جنيف بشأن العنف املسلح والتنمية، 2011. العبء 

العاملي للعنف املسلح 2011: لقاءات قاتلة. إعالن جنيف بشأن 
العنف املسلح والتنمية: جنيف.

3  http://www.fao.org/somalia/news/de- tail-
events/en/c/247642/.
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ينعكس التأثري الدائم للنزاعات 
من خالل تأثريها عىل التغذية، 
وخصوصاً نقص التغذية خالل 
مرحلة الطفولة املبكرة والتي 

تؤدي إىل معاناة املترضرين من 
إعاقات جسدية و/أو عقلية 

تستمر مدى الحياة.

تُشري االفرتاضات إىل أن السبب يف ذلك 
يرجع إىل التأثريات املتداخلة لبعض العوامل 

مثل نهاية الحرب الباردة، واعتامد املعايري 
الدولية لحقوق اإلنسان وظهور العوملة. ال 
نستنتج من ذلك أن املجاعات قد انتهت، 

بل أنها اليوم تحدث نتيجة للنزاعات 
العنيفة، وتتفاقم من جراء الكوارث 

الطبيعية، وتكون يف كثري من األحيان 
.)Keen، 2008( مجاعات داخلية

ومع ذلك، ال يزال الجوع الحاد واملزمن 
ميثل مشكلة عاملية، وميكن أن يعاين بلد ما 

من الجوع الشديد دون نشوب نزاعاً به. 
فعىل سبيل املثال، تواجه بعض من دول 
جنوب آسيا والبلدان األفريقية معدالت 

جوع خطرية أو مثرية للقلق عىل الرغم من 
تاريخها الحديث املستقر والسلمي نسبياً. 

أعداد الوفيات الناجمة عن انعدام األمن 
الغذايئ والجوع بسبب النزاعات ميكن 

أن تتجاوز بكثري أعداد الوفيات الناجمة 
مبارشًة عن العنف. خالل الفرتة ما بني

 2004 و2009، لقى ما يقرب من 55 ألف 
شخص مرصعهم كل سنة كنتيجة مبارشة 

للنزاعات أو األعامل اإلرهابية 2. 
من ناحية أخرى، تسببت املجاعة الناجمة 
عن الجفاف والنزاع يف وفاة أكرث من 250 
ألف شخص يف الصومال وحدها بني عامي 

2010 و2012 3.
من اإلنجازات غري املعلنة خالل الخمسني 

سنة املاضية، نهاية عرص "املجاعات 
الكارثية"، التي كانت تقتل أكرث من مليون 

شخص، فضال عن االنخفاض امللحوظ يف 
"املجاعات الكبرية" التي كانت تقتل 100 

 .)de Waal، 2015( ألف شخص أو أكرث

ترتفع أعباء اجلوع بسرعة كلما ارتفعت درجة هشاشة البلدان وضعفها 
)مجيع البلدان  -2006 2014(

مالحظة: يستند مؤرش الدول الهشة إىل اثني عرش مؤرشاً من 
مؤرشات ضعف الدول: أربعة مؤرشات اجتامعية ومؤرشين 

اقتصاديني وستة مؤرشات سياسية. كلام ارتفع املؤرش كلام زادت 
مخاطر العنف والنزاع. والحد األدىن بني حاالت "االستقرار" 

و"الهشاشة" هو 70، أي عند النقطة املوجودة يف الرسم البياين 
حيث يزيد احتامل ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية أضعافاً 

مضاعفة. تشري كل نقطة يف الرسم البياين لتقديرات البلدان عن 
كل سنة خالل الفرتة من 2006 إىل 2014.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة )البيانات الخاصة بانتشار 
األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية( وصندوق السالم 

)مؤرش الدول الهشة(.
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كام هو واضح من الدراسات والتقارير، 
تعترب النزاعات العنيفة املحرك الرئييس 

النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، 
الحادة منها واملزمنة. ومع ذلك، كانت 

أسباب النزاع املسلح، وال تزال، موضع نقاش 
مطول ومثري للجدل. وبعد تجميع نتائج 
هذه التقارير والدراسات )البنك الدويل، 

2011( نستنتج أنه ال يوجد تفسري سببي 
 بسيط لنشوب النزاعات. وتأيت النزاعات 

يف صور كثرية، ولها أسباب معقدة، أسباب 
غري متسقة، تتم تسويتها من خالل 

مجموعة من العوامل. 

يلجأ الناس إىل العنف بسبب مجموعة 
كبرية من التهديدات التي يواجهها أمنهم 

البرشي، مثل تهديد األمن الغذايئ أو 
مصادرة ممتلكاتهم، وهو سبب ال يقل 

أهمية عن  السبب األول. ويضاف إىل ذلك 
فقدان األصول وغريها من تهديدات سبل 
 املعيشة، إىل جانب التهميش االقتصادي 

و/أو السيايس. ليس من السهل تقييم دقة 
إسهام الجوع وانعدام األمن الغذايئ يف 

نشوب النزاعات )املؤرش العاملي للجوع، 
2015(، إال أن بعض األسباب، مثل مصادرة 

املمتلكات وانعدام فرص الوصول إىل 
املوارد، ترتبط ارتباطاً مبارشاً بتقلص فرص 

الوصول إىل الغذاء.

كان لثورات الربيع العريب، التي أطاحت 

بأنظمة الحكم يف تونس ومرص وليبيا، دافع 

واحد، وهو أسعار املواد الغذائية. بدأت 

االحتجاجات يف تونس، التي كانت مبثابة 

رشارة الربيع العريب التي انترشت كالنار يف 

الهشيم، كمظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز. 

ورغم أن الغضب الشعبي بسبب ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية مل يكن السبب الوحيد 

لتلك الثورات، إال أنه كان من أهم األسباب.

خلصت دراسة حديثة هدفت إىل اكتشاف 

ما إذا كانت أسعار املواد الغذائية تسبب 

 Bellemare،( اضطرابات اجتامعية

2015( أم ال، إىل أن اإلجابة "نعم" مرشوطة. 

ودفعت هذه الدراسة بأنه عىل الرغم من 

أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية يبدو سبباً 

وراء أعامل شغب بسبب الغذاء، إال أن 

تقلب أسعار املواد الغذائية ليس له عالقة 

باالضطرابات االجتامعية.

يف حني أن انعدام األمن الغذايئ قد يؤدي إىل 

إشعال النزاعات أو استمرارها، تؤكد الدراسات 

أن هذا ليس السبب الوحيد. فارتفاع أسعار 

املواد الغذائية بشكل مفاجئ وغري متوقع، 

أو خفض أو رفع الدعم عن املواد الغذائية 

األساسية وغاز الطهي ميكن أن يكون سبباً 

لالضطرابات املدنية والسياسية.

بكلامت أخرى، ميكن أن تصبح هذه 

االضطرابات القناة التي يتم من خاللها 

التعبري عن التظلامت األكرب مثل الفقر 

والبطالة )خاصة بني الشباب( وانخفاض 

الدخول والرواتب غري املدفوعة، والتهميش 

السيايس والحصول عىل الخدمات األساسية 

 .)Hendrix، 2011 و BrinKman(

 والنتيجة الطبيعية هي اعتبار تدابري 

تحقيق استقرار أسعار املواد الغذائية 

وشبكات األمان من األدوات املهمة ملنع 

النزاعات العنيفة.

قد تظهر يف الدول الهشة حلقة 
مفرغة من عدم االستقرار ينجم 
عنها انعدام األمن الغذايئ  الذي 

يؤدي إىل جوالت متكررة من 
النزاعات املسلحة.  

عند فشل الحوكمة الوطنية، كام حدث يف 

الصومال، ميكن أن تؤدي النزاعات إىل حالة 

واسعة النطاق من انعدام األمن الغذايئ أو 

املجاعة. ولكن ميكن أن تتجه هذه العالقة 

يف اتجاه أخر. يعمل أكرث من 60 يف املائة من 

سكان الصومال يف الرعي ويعتمدون عىل 

تربية املاشية كمصدر لكسب العيش.

 هل ميكن أن يؤدي انعدام األمن
 الغذائي إىل نشوب نزاع؟

18
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الشدة وحدوث النزاعات املدنية. وقد ثبتت 

صحة ذلك يف حاالت الجفاف والنزاعات 

العنيفة املحلية يف الصومال، وقدرت إحدى 

 الدراسات أن زيادة االنحراف املعياري 

مبعدل واحد يف طول وشدة الجفاف يزيد من 

احتامالت نشوب نزاع بنسبة 62 يف املائة

.)ecKer، 2014 و mayStadt(

توصلت الدراسة ذاتها إىل أن الجفاف يؤثر 

عىل النزاع حيث أنه يؤدي إىل تغري يف أسعار 

املاشية، وتشري إىل أن صدمات تغري أسعار 

املوايش بسبب الجفاف هي املحرك الرئييس 

للنزاعات املحلية، وينعكس هذا األمر 

بالسلب عىل السياسات واالستثامرات الخاصة 

 بالتخفيف من آثار الجفاف وبناء القدرة 

 عىل التكيف مع آثار تغري املناخ 

ومنع نشوب النزاعات.

عىل الرغم مام سبق، سلط كل من 

 )Hendrix )2011 وBrinKman

الضوء عىل أدلة متناقضة بشأن العالقة 

السببية. ففي بعض الحاالت، يبدو أن 

الظروف الجوية التي تقلل من اإلنتاجية 

الزراعية، أي الجفاف والفيضانات وارتفاع 

درجات الحرارة، تؤدي إىل انعدام األمن 

الغذايئ، فضال عن كونها أحد أسباب نشوب 

النزاعات املدنية. يرى الشباب أن القتال 

خياراً أكرث جاذبية من العمل يف املزارع الذي 

ال يُدر إال القليل، أو رمبا تعرب األرس الفقرية 

عن تظلمها من اإلجراءات الحكومية التي 

ال تتناسب مع الفقر والجوع الذي يعيشون 

فيه. يف حاالت أخرى، توفر الظروف الجوية 

الزراعية املواتية وارتفاع معدالت اإلنتاجية 

الزراعية حوافز وفرص إشعال النزاعات 

واالنخراط فيها بسبب املظامل األخرى 

)SimmonS، 2013(. ويف مثل هذه 

الحاالت، يعمل تحسني الظروف الزراعية عىل 

زيادة توافر األصول القيمة التي تشجع عىل 

نهبها )الحبوب، واملوايش، وما إىل ذلك(.

تعزيز النمو يف قطاع الرثوة الحيوانية 

وتوفري فرص بديلة لكسب العيش وإنشاء 

 شبكات األمان االجتامعي 

.)ecKer، 2014 و mayStadt(

ومن املحفزات اآلخرى املحتملة لنشوب 

نزاعات بني املجموعات، التنافس عىل 

السيطرة عىل املوارد الطبيعية مثل األرايض 

واملياه الالزمة إلنتاج الغذاء. ومع ذلك، ال 

تزال العالقة السببية بني املوارد الطبيعية 

والحوكمة الضعيفة والنزاع وسوء التنمية 

غري واضحة، وتشري إىل الحاجة إلجراء تحليل 

 متعمق يف العنارص والظروف الخاصة 

ذات الصلة.

أخرياً وليس أخراً، هناك أدلة متزايدة عىل 

وجود عالقة سببية بني الظواهر الجوية بالغة 

وكثريا ماً تؤدي موجات الجفاف املتكررة 

الشديدة إىل انهيار أسعار املاشية، وبالتايل 

تندرج ضمن الظروف التي ميكن أن تسبب 

انعدام األمن الغذايئ. ويقلل انهيار أسعار 

املاشية من محفزات اإلنخراط يف أنشطة 

تربية الحيوانات "العادية". لذلك، تقلل 

موجات الجفاف من تكلفة فرصة االنخراط يف 

النزاعات العنيفة التي من املتوقع أن تحقق 

دخال أعىل، وهذا ما يجعل املخاطر جديرة 

بخوضها )املعهد الدويل لبحوث السياسات 

الغذائية، 2014(. بهذه الطريقة، ميكن أن 

يؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل دخول املزيد 

من األشخاص يف نزاع وتستمر الحلقة املفرغة. 

وللحد من خطر النزاعات املدنية يف هذا 

السياق، ال بد من زيادة تكاليف مشاركة 

الرعاة وشبه الرعاة يف النزاعات من خالل 

سوريا
بائع الفسدق

©FAO/Messori



يذهب البعض إىل أن تنفيذ التدخالت التي 
تهدف إىل تحسني األمن الغذايئ يف الوقت 
املناسب وبالشكل السليم يعمل عىل بناء 

القدرة عىل مجابهة النزاعات والصمود 
أمامها حيث تساعد تلك التدخالت البلدان 

والشعوب عىل التأقلم مع النزاعات والتعايف 
من آثارها، فضال عن أنها تساهم يف منع 

نشوب تلك النزاعات وتدعم التنمية 
اإلقتصادية عىل نطاق أوسع )املعهد الدويل 
لبحوث السياسات الغذائية، 2014(. وعىل 
النقيض، اتضح أن بناء القدرة عىل مجابهة 

النزاعات من خالل جهود بناء السالم يلعب 
دوراً مهامً يف دعم نتائج األمن الغذايئ يف 
املناطق التي يتكرر فيها حدوث األزمات
 .)mcmaHon، 2015 و Kurtz( 

ومع هذا، ال نعرف سوى القليل عن دور 
األمن الغذايئ يف منع النزاعات أو تخفيف 
حدتها، ورمبا يف دعم عمليات بناء السالم. 

واستناداً إىل بعض نتائج التقارير والدراسات 
املتفرقة، فإن بعض اآلليات املحتملة التي 

ميكن من خاللها أن يؤثر األمن الغذايئ عىل 
نتائج النزاع )أو السالم( هي آليات مفرتضة. 
أوال، قد تساعد التدخالت الرامية إىل تحسني 

األمن الغذايئ يف إضعاف بعض، وليس كل، 
الدوافع املتعلقة بالرعاية

اإلجتامعية التي قد تدفع األفراد إىل 
االنضامم إىل الجامعات املقاتلة أو دعم 

الجامعات املسلحة. ثانياً، قد تساعد زيادة 
استقرار أسعار الغذاء وانتعاش الزراعة 

املحلية واألسواق الغذائية األشخاص 
املعرضني للخطر واألرس املعيشية يف التغلب 

عىل املوروثات السلبية للنزاعات املسلحة 
وذلك من خالل تشجيع األشخاص املترضرين 

منها يف تجاوز زراعة الكفاف والعودة مرة 
أخرى إىل أسواق تبادل السلع. كام أنها قد 

تعمل عىل الحد من اللجوء إىل األنشطة غري 
املرشوعة. وتعتمد هذه اآلثار اعتامداً كبرياً 

عىل طريقة تشكيل املؤسسات املحلية أثناء 
فرتات الحرب التي تؤثر )سواء بشكل سلبي 

أو إيجايب( عىل أرواح السكان القاطنني يف 
تلك املناطق وعىل سبل معيشتهم. هناك 

حاجة إىل بذل املزيد من العمل حتى 
يتسنى لنا فهم هذه املسارات بصورة أفضل 

والحصول عىل املزيد من األدلة املنهجية.

عىل الرغم من ذلك، تعد الزراعة هي 
النشاط الذي يوفر سبل العيش لغالبية 

األرس املعيشية يف البلدان املتأثرة بالنزاعات، 
وتنطوي جهود إحياء قطاع الزراعة وتعزيز 
النمو اإلقتصادي وزيادة األمن الغذايئ عىل 

آثار إيجابية يف عملية 

استدامة السالم. يف أعقاب الصدمات 
االجتامعية، وتحدياً يف ظل األوضاع الهشة، 
ال بد من إعادة إرشاك صغار املزارعني، من 

الرجال والنساء، يف األنشطة اإلنتاجية. 

ميكن أن تقدم املساعدات الغذائية مثار 
سالم ذات قيمة، إىل جانب مساهمتها يف 
استعادة الثقة يف الحكومات وإعادة بناء 

BrinKman( رأس املال االجتامعي
وHendrix، 2011(. تشري النتائج 

املستخلصة من مراجعة دراسات الحالة 
 )FranKenBerger، 2012( واألدبيات
إىل أن املساعدات املعيشية التي تعتمد عىل 
األغذية من شأنها مواجهة األسباب الكامنة 
وراء النزاعات بشكل مبارش يف املجتمعات 

املترضرة من تلك النزاعات.

 األمن
الغذائي

 ومثار السالم
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كينيا

امرأة تجمع مياه الرشب من 
حفرة مياه.
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تدمري الشبكات االجتامعية. وقد أثبتت 
األبحاث املحدودة أنه من املمكن تقييم 

اآلثار النفسية واالجتامعية عن طريق مقياس 
الشعور بالرتابط، عىل سبيل املثال. اتضح من 

تطبيق هذا النهج عىل برنامج منظمة األغذية 
والزراعة يف شامل القوقاز إسهامات متعددة 

ألنواع مختلفة من برامج الزراعة يف عملية 
اإلنعاش، مبا يف ذلك التجديد االجتامعي 
)aKHilgova، وآخرون. 2013(.     

ميكن أن تقطع الصلة بني انعدام األمن 
الغذايئ والنزاعات، بعض اآلليات التي من 

شأنها حامية املستهلكني واملنتجني من 
صدمات زيادة أسعار املواد الغذائية، ومن 
أمثلة هذه اآلليات، إجراءات تثبيت أسعار 

املواد الغذائية وشبكات األمان.   

وهناك وجهة نظر مختلفة تستند إىل 
الُنهج االجتامعية األنرثوبولوجية، وهي 
أنه باإلضافة إىل إعادة تشغيل املحرك 

االقتصادي لدفع االنتعاش، توفر الزراعة 
حياة جديدة إىل املنازل واملجتمعات املمزقة، 

وتحفز سكانها عىل االتحاد والتعاون مع 
بعضهم البعض عندما يؤدي النزاع إىل 

وميكن تحقيق هذا الهدف عن طريق 
خلق بنية تحتية إنتاجية وتوفري الحامية 

االجتامعية وتحسني القدرات التقنية 
للحكومات والنظراء املحليني اآلخرين. إال 

أنه من الواضح وجود تحديات هائلة لتوفري 
املساعدة الغذائية اسرتاتيجياً وبصورة فعالة 

يف أوقات النزاع وما بعدها.

بوجه عام، تتوافر بعض التدخالت املتعلقة 
باألمن الغذايئ وبعض اإلجراءات التي ميكن 

أن تتخذها الحكومات وأصحاب املصلحة 
للتخفيف من حدة النزاعات املتكررة ومن 
اآلثار املرتبطة باألمن الغذايئ. كام أوضحنا 
من قبل، من بني التدخالت الوقائية التي 



  دور املرأة يف الزراعة
 وبناء السالم

حياة جديدة إىل املنازل واملجتمعات املمزقة، 
وتحفز سكانها عىل االتحاد والتعاون مع 

بعضهم البعض عندما يؤدي النزاع إىل تدمري 
الشبكات االجتامعية. وقد أثبتت األبحاث 

املحدودة أنه من املمكن تقييم اآلثار النفسية 
واالجتامعية عن طريق مقياس الشعور بالرتابط، 

عىل سبيل املثال. اتضح من تطبيق هذا النهج 
عىل برنامج منظمة األغذية والزراعة يف شامل 

القوقاز إسهامات متعددة ألنواع مختلفة 
من برامج الزراعة يف عملية اإلنعاش، مبا يف 

 ،aKHilgova( ذلك التجديد االجتامعي
وآخرون. 2013(. يرتبط دور املرأة ومكانتها 

بكيفية تأثري النزاعات يرتبط دور املرأة ومكانتها 
بكيفية تأثري النزاعات عىل األمن الغذايئ وكيفية 

دعم بناء السالم من خالل األمن الغذايئ. يف 
املناطق الريفية والزراعية، تقع مسئولية األمن 

الغذايئ والتغذية داخل األرس املعيشية عىل 
املرأة يف األساس.

كام متثل املرأة يف العديد من البلدان النامية 
النسبة األكرب يف عاملة القطاع الزراعي، رغم 
أنهن عادًة ما يجدن صعوبة أكرث من الرجال 

يف العمل يف الزراعة لكسب قوت عيشهم 
كمزارعات أو عامالت، ويرجع سبب ذلك لعدم 
حصولهن غالباً عىل نفس الحقوق التي يتمتع 

بها الرجال مثل الحق يف ملكية األرايض وإدارتها 
ورشاء املدخالت والحصول عىل القروض 

وحق تلقي التعليم )كمثال عىل ذلك، انظر 
تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام 2011؛ 
 .)cornHeil، 2005 و laStarria

خالل فرتات الحروب األهلية والنزاعات املدنية، 
تزداد رصامة القيود املفروضة عىل املرأة نظراً 

 لغياب معظم الرجال بسبب االنخراط يف 
 تلك الحروب أو الفرار بحثاً عن بديل 

لكسب سبل العيش.

توضح التجارب واألدلة أن املرأة تقوم بإنفاق 
دخلها عىل األرجح عىل الغذاء والرعاية الصحية 

والتعليم. ومن ثم، يعترب بقاء املرأة عىل قيد 
الحياة أثناء الحروب والنزاعات أمراً ال غنى عنه، 

فضال عن مساهمتها يف اإلنتعاش يف مرحلة ما 
بعد النزاع )تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة، 
2012(. واستناداً إىل ما سبق، ميكن أن يساهم 
استهداف املرأة كأول مستفيد من املساعدات 

الغذائية والحامية اإلجتامعية، فضال عن 
مساعدتها ومساعدة مجتمعها عىل استكامل 

عمليات الحصاد، مساهمة كبرية يف تحسني 
قدرة األرس املعيشة عىل عىل مجابهة النزاعات 

وعىل بناء السالم. ال بد من تعزيز التمكني 
اإلقتصادي للمرأة وتعزيز حقها يف الوصول 

للموارد واستخدامها، وينبغي إرشاكها يف عملية 
صنع القرارات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية. 

ويؤدي سد الفجوة بني األنواع االجتامعية يف 
القطاع الزراعي إىل تحقيق مكاسب بالغة 

للقطاع واملساعدة عىل بناء السالم واملجتمعات 
املساملة التي ال يهمش فيها أحد.

يعترب قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
رقم 1325 )لعام 2000( مبثابة أهم إطار يتناول 
التأثري الهائل الذي تخلفه النزاعات عىل النساء، 
بل ويتناول أيضاً الدور املحوري الذي ينبغي أن 

تلعبه املرأة يف إدارة وتسوية النزاعات وحفظ 
السالم املستدام. يهدف هذا القرار إىل تعزيز 

قدرات املرأة لتقوم بدور فعال يف عمليات 

اإلغاثة واإلنعاش، سواء يف حاالت النزاع أو 
ما بعد النزاع. وقد أبرزت القرارات الالحقة 
دور املرأة كجهة فاعلة رئيسية يف االنتعاش 
االقتصادي والتامسك االجتامعي والرشعية 

السياسية. ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس 
األمن رقم 2122 )لعام 2013( يسلم "... أن 

متكني املرأة اقتصادياً يسهم بقدر كبري يف 
استقرار املجتمعات الخارجة من نزاع مسلح".
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املــوارد
إنسانية واحدة، 
مسئولية مشرتكة

 تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
حول مؤمتر القمة العاملي للعمل 

 اإلنساين 2016، 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Secretary-General's%20Report%20
for%20WHS%202016%20(Advance%20
Unedited%20Draft).pdf

يرتابط تزايد 
أعداد األشخاص 

الذين ميرون 
بأزمات والزيادة 

الهائلة يف 
متطلبات 
التمويل 

وحقيقة أنه قد 
تم إنشاء منظامت املعونة اإلنسانية 
لتقديم املساعدات العاجلة الهادفة 

إلنقاذ الحياة معاً لتقديم الخدمات إىل 
األشخاص الذين قد ال يتمكنون مطلقاً 
من العودة إىل أوطانهم ويف البالد التي 

قد يكون الطريق فيها نحو السالم طويال 
وشاقاً، وهذا يدعو إىل التغيري العاجل: 
تغيرياً يصل إىل أولئك املهمشني، تغيرياً 
من شأنه تعزيز االعتامد عىل الذات، 

والسامح لألشخاص بالعمل كوكالء 
رئيسيني ملصريهم. هذا إىل جانب تغيري 

طريقة التعاون بني الحكومات 
واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص 

ومنظامت املعونة يف األزمات.  

كيف تتعامل مع األشخاص يف 
مرحلة ما بعد النزوح – إعادة 

اإلدماج يف اجملتمع
 ورقة عمل منظمة األغذية

 والزراعة، 2014
 http://www.fao.org/3/a-mj732e.pdf

يف حاالت 
النزاع، ميكن 

أن تؤدي 
التسويات 

السلمية 
واتفاقات 

وقف إطالق 
النار غالباً إىل 

إنهاء النزاعات 
العنيفة، ولكن ميكن أن تحدث انتكاسة 
نظراً لعدم وجود سالم للحفاظ عليه يف 

بعض األحيان. ميكن دعم السالم املستدام 
من خالل اتباع النهج الصحيح لتناول 

قضايا األرايض. ويف حني تُطرح الكثري من 
التساؤالت عىل الوكاالت اإلنسانية حول 

قضايا األرايض، ترى الحكومات الوطنية يف 
كثري من األحيان أن األرايض هي قضايا 

حساسة للغاية ال تقع ضمن نطاق 
اختصاصها. يقدم نهج القدرة الرتحيبية 

طريقاً للميض قدماً. وقد نشأ هذا النهج 
من تدخل منظمة األغذية والزراعة يف 

أنغوال عام 1999، حيث كان املاليني من 
األشخاص املرشدين داخلياً يف أمس 

الحاجة لضامن الوصول إىل األرايض التي 
تتطلب التفاوض مع أصحاب الحقوق 

املحليني، وقد أثرت الدروس املستفادة يف 
البوسنة والهرسك وإثيوبيا وموزمبيق 

والصومال والسودان هذ النهج.
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تغري املناخ واألمن الغذائي
اخملاطر واالستجابات 

منظمة األغذية والزراعة، 2016
http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf

تقدم هذه الورقة 
نظرة عامة عىل آثار 

تغري املناخ عىل 
األمن الغذايئ 

والتغذية، وتوضح 
طرق الحد من 

اآلثار السلبية من 
خالل التكيف والقدرة عىل التحمل 

واملجابهة. كام تؤكد عىل طريقة تأثري تغري 
املناخ بالفعل عىل األمن الغذايئ والتغذية 

ألكرث األشخاص عرضة للخطر، وتشري إىل 
أن االستجابات املحتملة تتجاوز الهندسة 

الزراعية الفنية وتشمل الحامية 
االجتامعية وتعزيز التعاون الدويل.

منظمة األغذية والزراعة 
وأهداف التنمية املستدامة 

 السبعة عشر
منظمة األغذية والزراعة، 2015

http://www.fao.org/3/a-i4997a.pdf

يقدم هذا الكتيب 
نظرة عامة عىل وضع 

منظمة األغذية 
والزراعة الذي ميكنها 

من دعم البلدان 
لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة 
وتوضيح العالقة بني 

 هذه األهداف 
وأنشطة املنظمة. 

إطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية يف ظل 

األزمات املمتدة
جلنة األمن الغذائي العاملي، 2015

http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf

يتطلب القضاء عىل الجوع ونقص 
التغذية يف حاالت األزمات املمتدة 

اهتامماً خاصاً حيث تختلف 
االستجابات يف هذه الحاالت عن 

االستجابة لألزمات قصرية األجل أو 
سياقات التنمية يف غري أوقات األزمات. 

وهذا ما تؤكده هذه الوثيقة التي 
اعتمدتها لجنة األمن الغذايئ الحكومية 

الدولية الشاملة. تختلف األزمات 
املمتدة من أزمة إىل أخرى، ولكنها 

تتشارك جميعاً يف أهم املظاهر، مثل 
انقطاع سبل العيش والنظم الغذائية، 

باإلضافة إىل التهجري وانعدام األمن 
الغذايئ الحاد وسوء التغذية.
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 هام للغاية 
وال جيب أن يفشل

مت تناول نقص متويل املساعدات 
http://www.un.org/news/WEB-1521765-E-

OCHA-Report-on-Humanitarian-Financing.pdf

اإلنسانية يف تقرير 
الفريق الرفيع 

املستوى املعني 
بتمويل أنشطة 

املساعدة اإلنسانية 
لألمني العام لألمم 

 املتحدة الصادر
عام 2015.

ينفق العامل اليوم ما يقرب من 25 مليار 
دوالر لتقديم مساعدات إلنقاذ حياة 125 
مليون شخص دمرتهم الحروب والكوارث 

الطبيعية، وهذا العدد يفوق العدد املسجل 
منذ 15 سنة مضت بنحو 12 ضعفاً، ولكن 

هذه املبالغ الوافرة ال تكفي.   
يقر هذا التقرير الذي يقوم بإعداده 

مجموعة من الخرباء بأن تناول األسباب 
الجذرية لالحتياجات اإلنسانية هو أفضل 

وسيلة للحد من هذه األسباب، ويدفع 
التقرير بأنه طاملا أن التنمية هي العامل 

الرئييس لبناء القدرة عىل التحمل والصمود، 
فينبغي توجيه متويلها إىل حيث هي 

مطلوبة بالفعل، أي يف حاالت الضعف 
والهشاشة. وينبغي كذلك االستفادة من 
التمويل املخصص لبناء السالم وتسوية 

النزاعات عىل املستوى العاملي نحو 
االستثامر املنهجي يف بناء القدرة عىل 
التحمل والصمود. كام يويص التقرير 

باتباع طرق محددة لتوسيع قاعدة موارد 
املساعدات اإلنسانية.          

http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf
http://www.un.org/news/WEB-1521765-E-OCHA-Report-on-Humanitarian-Financing.pdf
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 ميكن الحصول عىل جميع منشورات منظمة األغذية والزراعة من املوقع التايل:
www.fao.org/publications

تقوية الروابط بني التغذية والقدرة على 
التحمل والصمود يف جمال األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة، 2014
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf

توضح ورقة 
املناقشة تلك كيف 

ميثل االهتامم 
املتزايد بالقدرة 

عىل الصمود 
والتحمل فرصة 

للقيام بوضع 
برامج تغذية تتسم 
مبزيد من الفعالية، 

ومتثل كذلك 
حاجة ماسة وقت 
األزمات اإلنسانية 

الناتجة عن 
النزاعات والكوارث 

الطبيعية. وتركز 
هذه الورقة عىل أهمية تصميم برامج الطوارئ لضامن تلبية 
جميع احتياجات األشخاص املعرضني لألخطار الفسيولوجية، 
وال سيام الحوامل واملرضعات واألطفال دون سن الخامسة. 

تأثري الكوارث على الزراعة 
واألمن الغذائي 

منظمة األغذية والزراعة، 2015
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf

تسببت الكوارث الطبيعية يف جميع 
أنحاء العامل خالل الفرتة من 2003 حتى 

2013 يف خسائر اقتصادية بقيمة 1.5 

تريليون دوالر، مع تزايد احتامالت تكرارها وشدتها. يف هذه 
الدراسة، توضح منظمة األغذية والزراعة أن ما يقرب من ربع 

الخسائر التي خلفتها تلك الكوارث يف البلدان النامية قد لحقت 
بقطاع الزراعة الذي يعترب املصدر الرئييس لكسب الرزق واألمن 

الغذايئ يف هذه البلدان، فضال عن كونها محركاً أساسياً للنمو 
االقتصادي. يجب أن تعمل الحكومات عىل تصميم معايري 
خاصة باملحاصيل واملاشية والقطاعات الفرعية مثل مصائد 

األسامك واألحراج.   

 التنمية اإلقليمية التشاركية اليت مت 
التفاوض بشأنها 

ورقة عمل منظمة األغذية والزراعة، 2009
http://www.fao.org/3/a-ak545e.pdf

عملية التنمية اإلقليمية 
التشاركية التي تم التفاوض 
بشأنها والتي أعدتها منظمة 

األغذية والزراعة هي نتاج 
سنوات من الخربة وقد تم 
اختبارها بنجاح يف القارات 

الخمسة. إنها عملية تيسريية 
تسعى جاهدًة لتحقيق 

التنمية يف املناطق الريفية 
عن طريق التفاوض 

واملشاركة والحوار يف أعقاب 
النزاعات، وتأخذ هذه 

العملية يف االعتبار الجوانب 
االجتامعية السياسية التي لها نفس أهمية العنارص التقنية 

واالقتصادية وذلك سعياً وراء القضاء عىل الفقر والجوع. يركز 
هذا النهج التصاعدي عىل إدارة األرايض وحيازتها، وتلعب 

منظمة األغذية والزراعة يف هذا النهج دور الحكم النزيه يف 
املفاوضات التي تهدف إىل تغطية الفئات السكانية الضعيفة 

واملهمشة، وبناء املصداقية بني القطاعني العام والخاص وتعزيز 
الرتابط االجتامعي، حتى يف أمور فرعية تتعلق بالعملية نفسها.
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التسميات املستخدمة يف هذه 
املادة اإلعالمية وطريقة عرضها 
ال تعين التعبري عن أي رأي مهما 
كان من جانب منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق 
بالوضع القانوين أو التنموي ألي 
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، 
أو رأي أي من السلطات التابعة 

هلا، أو ترسيم حدودها أو ختومها. 
كذلك ال تعين اإلشارة إىل 

شركات بعينها أو منتجات بعض 
املصنعني، سواء كانت مسجلة 
أم ال، أن املنظمة توصي بها أو 
تؤيدها على حساب منتجات 

 أخرى مل يتم ذكرها وذات 
طبيعة مشابهة. 

منظمة األغذية والزراعة، 2016
 

تشجع منظمة األغذية والزراعة 
استخدام واعادة انتاج ونشر 
املواد الواردة يف هذه املادة 
اإلعالمية. وما مل يشار إىل 

غري ذلك، ال جيوز نسخ املواد 
أو تنزيلها وطباعتها ألغراض 
إعداد دراسة أو حبث خاص 

أو ألغراض التدريس، أو 
الستخدامها يف املنتجات أو 

اخلدمات غري التجارية، شريطة 
أن يتم اعتمادها من قبل املنظمة 

باعتبارها صاحب املصدر 
واملؤلف، وليس هناك ما يشري 

ضمنًا إىل تأييد املنظمة لوجهات 
نظر املستخدمني أو املنتجات أو 
اخلدمات بأي شكل من األشكال.

جيب توجيه مجيع طلبات 
الرتمجة وحقوق االقتباس وحقوق 

إعادة البيع وغريها من احلقوق 
املتعلقة باالستخدام التجاري إىل 

 العنوان التايل:
.copyright@fao.org

املنتجات اإلعالمية اخلاصة 
باملنظمة متاحة على املوقع 

www.( اإلليكرتوين  للمنظمة
 ،)fao.org/publications

وميكن شراؤها عرب 
publications-sales@fao.

متت الطباعة على ورق صديق للبيئة

أفكــار ختامية 

يوضح تحليل العالقة املعقدة بني "السالم 

واالستقرار" وتحقيق األهداف اإلمنائية 

)Hong، 2015( أن السالم واالستقرار من 

العوامل التي تساعد عىل تحقيق التنمية، 

وهام نتيجة لها أيضاً. 

يعد الحد من النزاعات املسلحة والفقر 

املدقع والتصدي لعواقبهام مبثابة األداة 

األساسية للقضاء عىل الجوع. يساعد تعزيز 

التنمية اإلقتصادية واتباع املزيد من املساواة 

واإلنصاف داخل البلدان وفيام بينها بالتزامن 

مع تدعيم الحوكمة الرشيدة، عىل معالجة 

األسباب الجذرية التي تؤدي إىل نشوب 

 النزاعات )املؤرش العاملي للجوع،2015(. 

قد تكون السياسات واإلسرتاتيجيات التي 

تحد من ضغوط التنمية وتعمل عىل 

تخفيف مخاطر النزاعات يف الوقت ذاته، 

ذات أثر فّعال يف استعادة االستقرار والسالم 

وخلق حلقة طيبة بني السالم والتنمية 

املستدامة. مع تحسن جمع البيانات 

املجمعة حول الدخول الزراعية وغري 

الزراعية وتحليلها، ميكن أن تتنبأ مناذج 

النزاعات بشكل أفضل مبدى ارتباط انعدام 

األمن الغذايئ بفقد املحاصيل وتدين جودتها 

أو كيفية تأثري انخفاض اإلنتاج بشكل 

مستمر عىل دوافع األرس الريفية لالنخراط 

يف النزاعات. ال بد من إجراء تحليالت عىل 

املستوى األصغر ودراسات الحالة لفهم هذه 

العالقات عىل نحو أفضل. 
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تعترب النزاعات من أهم العوامل التي لها وقع عىل األمن 
الغذايئ، ولطاملا أعربت منظمة األغذية والزراعة عن قلقها بهذا 

الشأن كام بيّنت كيف ميكن للجوع أن يكون أحد مسببات 
عدم االستقرار. لكننا نعلم يف الوقت ذاته أن العمل من أجل 

تعزيز األمن الغذايئ قد يساعد يف منع األزمات والتخفيف من 
حدتها وترسيع عملية التعايف بعد انتهائها.  

هذا املنشور يفرس العالقة بني األمن والنزاعات واألمن الغذايئ. 
ويستعرض الخربة امليدانية للمنظمة التي تأكد أن االستثامر يف 

األمن الغذايئ يساعد يف القضاء عىل الجوع وبناء السالم.

 ويقّوي السالم واألمن الغذايئ بعضهام البعض، فقد اتضح لنا 
ان الجوع يغيب حيثام عّم االستقرار مثلام حدث يف أنغوال 

ونيكارغوا بعد النزاع، او يف رواندا بعد اإلبادة الجامعية وخالل 
املرحلة التي تبعت اإلعالن عن استقالل تيمور الرشقية. وعىل 
حد سواء، يقرتن العنف بالجوع يف حلقة مفرغة حيث يغذي 

كل منها اآلخر. وتعترب النزاعات محركا رئيسيا لألزمات الطويلة 
املدى حيث يكون انتشار سوء التغذية ثالثة مرات أعىل مام 

هو عليه يف الباقي البلدان النامية. 

وتلعب منظمة األغذية والزراعة دورا محويا، من حيث كونها 
يف الطليعة أو من حيث تسخري املوارد الدولية والوطنية، عندما 

تأثر النزاعات يف األمن الغذايئ، واملثال عىل ذلك الدول الذي 
لعبته أثناء النزاع يف الصومال يف عام 2011، ويف سوريا حيث 
تعمل املنظمة مع رشكائها لتقوية األمن الغذايئ وتعزيز قدرة 

األشخاص الذي بقوا عىل أرضهم وأغلبهم من النساء واألطفال. 
كام تعمل املنظمة مع مكتب األمم املتحدة لبناء السالم من 

أجل إعادة إدماج املقاتلني السابقني يف كل من جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية، مايل وفلبني. 

وتؤثر أغلب النزاعات، بشكل عام، عىل املناطق الريفية حيث 
يتم انتاج الغذاء. ويشغل قطاع الزراعة ثلثي القوة العاملة 

ويشكل الثلث من إجاميل الناتج اإلجاميل املحيل للدول التي 
تعيش يف أزمات طويلة األمد. وكنتيجة لذلك، ميكن لدعم 

الزراعة والذي يتم من خالل توفري الحامية االجتامعية للرشائح 
األكرث ضعفا وبناء قدرتهم عىل الصمود ومواجهة املشاكل ذات 

الصلة بحيازة األرايض والحصول عىل املوارد الطبيعة باإلضافة 
إىل خلق فرص الشغل للشباب، أن يساهم يف بشكل فّعال يف 

بناء السالم. 

وتعمل املنظمة ضمن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
والتي تقر األمن كرشط حيوّي لتحقيق التنمية من خالل 

القضاء عىل الجوع والفقر وسوء التغذية لتحقيق مجتمعات 
آمنة ال يستثنى فيها أحد.  

  السالم
  واألمن

الغذائي
 االستثمار يف القدرة لتوفري
 سبل عيش ريفية مستدامة

وسط النزاعات


