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 تقديم : 

الطرفان ان يكونوا دولتين    ذلككما يمكن  ،  ة معين  ةخطور   ةعندما يصل العنف بين طرفين لدرج  عرف القانون الدولي النزاع املسلح بأنه 

يسمي بالنزاع املسلح  وذلك ما  ةغير حكومي  ةمسلح  ةومجموع  ةو بين دولأوذلك مايسمي بالنزاع املسلح الدولي ,    ى خر أ  ةودول  ةبين دول

, ويحاول القانون الدولي   , كما يوجد عدة اتفاقيات مثل    ةعلي السكان األكثر هشاش  ة ثار النزاعات املسلحآن يحد من  أغير الدولي 

   الهاي تحد من النزاع املسلح . ةواتفاقي ة وبروتوكوالتها اإلضافي ةاتفاقيات جنيف األربع

على صــعيد األمن الغذائي والتغذية هي تلك   ةوضاع سيئوالبلدان التي تشهد أ,    ةالرئيس ي للجوع ونقص التغذييعتبر النزاع هو املحرك  و  

مما يؤدي ا يسجلون اكبر عدد نزاعات في العالم ,   في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيوحروب , وبشكل خاص    نزاعاتالتي تعاني من  

   النزوح خارج اإلقليم .  موجة عارمة من إلى انتشار انعدام األمن الغذائي وإلى

تتسبب في الدمار والنزوح واملوت للمواطنين والشعوب, كما توجد تلك النزاعات علي مستوي العالم   ةومازالت الحروب والنزاعات املسلح

, واثرت تلك النزاعات والحقت    ة بين الجماعات املسلح  ةداخل الدول  ة و كانت محليأاخري    ةودول  ةبين دول  ة, سواء كانت نزاعات دولي

بما في لإلغتصاب والتهجير القصري    أو عرضتهم  ترك الناجين مصابين أو مشوهين اليين من املواطنين بشتي الطرق ومنها  بالضرر علي امل

 . ذلك قتل املدنيين

 اكما حذر  
 
, بسبب النزاعات وجائحه كورونا املستجد   من ارتفاع مستوى الجوع على مستوى العالمتقرير صادر من األمم املتحده    يضا

املالية املتضائلة للعمل من أجل إعالة أسرهم حيث يسعى امل وحمايتهم من الجوع    هاجرون وأولئك املعتمدون على تدفق التحويالت 

 الناش ئ عن تلك األزمه . 

 أ   ةن النزاعات املسلحأعلي سكان الريف ومناطقها , والسيما  األول  املقام   فيتؤثر معظم النزاعات و 
 
وفي ازدياد  صبحت اليوم أكثر انتشارا

  ةغير سرق  ةعلي انتاج التغذي  ةوبالغ  ةضرار جسيم أوتحدث    ةوالزراع  ةمستمر , باإلضافه انها نؤثر علي جميع املجاالت بما فيهم الصناع 

الزراعي لذلك   والدخول   األصول   في وتسبب خسائر  ,    ة واملاشي  ة املحاصيل  النزاعات    ونتيجة  الرئيسية    األسباب من    ة املدنيأصبحت 

ما يقرب من خمس    يعانيبحيث    مليون في بالد مرت بأزمات    160كثر من  أ  إلىتصل    ة, ونجد معدالت سوء التغذي  الغذائي  األمن  النعدام

 . السكان من الجوع 

أعداد القابعين تحت خط الفقر،    ازديادالى    تشير  كبيره    اعداد  عن    ةاألخير   ةفي الفتر   ةتم صدورها من منظمات دوليقد كشفت تقارير  و 

كورونا وحذرت من أن تفاقم األوضاع الغذائية قد يؤدي إلى مجاعة محتملة قد يتجاوز عدد ضحاياها عدد الوفيات املباشرة لجائحة  

 أوقالت  املستجد  , 
 
  12 مايقرب من   2020عام  عدد الوفيات من الجوع املرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية املنظمة إن  يضا

 
،  ألف وفاة يوميا

 أي  
 
الفيروس يوميا  ,    هو ضعف وفيات 

 
يعانون أصال الذين  البشر  أن هذه املجاعة ستقض ي على ماليين  النزاعات   وأضافت  آثار  من 

 ر. والتغير املناخي والالمساواة والنظام الغذائي املتدهو 
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زيادة والصراعات ,  للنزاعات  بيزلي، املدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العاملي أمام مجلس األمن الدولي، عن التأثيرات املتوقعة حذر لذلك 

تخذ خطوات عاجلة 
ُ
ت العالم مجاعات متعددة خالل أشهر إذا لم  عدد الجوعى الذين يحتاجون الى مساعدات، واحتمال أن يشهد 

 خصوص,    لتدارك الوضع
 
فماليين املدنيين الذين يعيشون في دول تمزقها صراعات، يواجهون خطر املوت   ,مع تفش ي فيروس كورونا  ا

 املجاعة . جوعا ويتهددهم شبح 

   وراء الجوع في العالم : ةاملسلحه كأحد األسباب الرئيسي النزاعات

واإلنفجار    ةالكوارث الطبيعي  ة األسباب اندالع الحروب والنزاعات املسلحبرز تلك  أيوجد اكثر من سبب مؤدي للجوع حول العالم ومن 

   الصراعاتحيث يواجه الناس خالل فترة   في بعض دول العالم , الفقر الشديد    السكاني و
 
   جوعا

 
في    يستنزفهم ويؤدي إلى موتهم    شديدا

 .  بعض األحيان

 أوتتسبب  
 
املسلح   يضا والصراعات  غير    ةالنزاعات  العالم  دول  اقتصاديات  في  وكارثي  كبير  انهيار    ةاملباشر   ة اإلنساني  ةاملعانافي 

الريفية وسكانها ويزداد تأثريها    اإلجتماعيه التي تتسبب فيها , وكما نري تأثير النزاعات يتواجد بشكل واسع وكبير في املناطق   واإلضطرابات

أكثر    ةاألخير   ةاألون  فيالتي أصبحت    ةاملدنيالنزاعات    في  ويتأكد صحة ذلك بصفة خاصة  األرياف  ,    فيالزراعي وسبل العيش   اجاإلنت  علي

 
 
   . ةمن النزاعات املسلح شيوعا

   ةكثر األسباب اإلجتماعيأحول العالم في الوقت الحالي وتعد ذلك من    ةكما ازداد معدل النزاعات املسلح
 
في العالم   للمجتمعات  تدميرا

بسبب    ، العالم  حدوث املجاعة في  وقرارت في الوقت العاجل لتجنب    األغذية العاملي على اتخاذ إجراءاتالحديث , كما طالب برنامج  

 أو  ةالنزاعات املسلح
 
من املمكن    إلى وجود ظروف شبيهة باملجاعة ذلك   إذ تشير معطيات األمم املتحدة بشأن انعدام األمن الغذائي   يضا

ر كما , أن تحدث في املستقبل  
ّ
 أت حذ

 
  250 اكثر من  من أن نحو يضا

 
 . حول العالم على شفا املجاعة  مليونا

 أ  تؤدي النزاعات و 
 
مرافق    الي  األسر وصول    عليالطعام وفرض قيود    علي  البشروعرقلة حصول    ةاملتوافر تقليل كميات الطعام    الي  يضا

 .  ةواألغذيمن الطعام  املستقبليه اإلحتياجات إعداد الطعام والرعاية الصحية وإثارة الشكوك حول إمكانية تلبية 

, مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا    نقص التغذيه  مستويات  عليأمن    تعانيالتي  في البلدان    ةتكون منتشر   ةونري ان النزاعات العنيف

السنوات  في  ة العنيف  ةعدم اإلستقرار السياس ي والصراعات املسلح , حيث يعاني تلك الدول من   ى خر أ  ة وعربي ة فريقيأوالكنوغو ودول  

 .   ةاألخير 

ن دول جنوب اسيا والبلدان  تواجه بعض م  مثال ذلك  ن يعاني بلد ما من الجوع الشديد دون نشوب نزاع به ,  أ يمكن  ى خر أ ة من ناحيو 

  ةو مثير أ  ةمعدالت جوع خطير  ة األفريقي
 
    .  للقلق علي الرغم من تاريخها الحديث املستقر والسلمي نسبيا
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بأن من األسباب    ة األمن الغذائي العاملي ةلجن  إلى(   ة لألمم املتحد  ةوالزراع  ة األغذي ة) منظم  ةالفاو العاملي  ة وذكر في تقرير قدمته منظم

 إلى بحث تم إعداده ضمنالجوع حول العالم في الدول هي النزاعات املسلحة ,   ةفي ظاهر  ةيسيالرئ
 
انشطة لجنه األمن الغذائي    وإستنادا

تحت عنوان " تأثير النزاعات واإلدارة على األمن الغذائي ودور منظمة األغذية والزراعة في التكيف لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

ات  ويضعف من قدر التنمية    حيث أنه يغير مسار املوارد من برامج يقتصر فقط علي مناطق النزاع ,    تأثير النزاع املسلح الأن  الجديدة ) 

 أ  ة ( وتؤثر الصراعات املسلح  على تأمين الخدمات لكافة السكان سوف يؤثر بالسلب  األمر الذي  الحكومات  
 
  ة علي الدول املجاور   يضا

يترتب على ذلك من الالجئين وما  لتدفق   
 
اإلنفاقصعوبات    نظرا العسكري بشكل عام  أ  ةعلي األسلح  وزيادة  انفاق   وتأثير ذلك على و 

 أياقتصاد الدول , كما يسهم 
 
 . ب أو تجارة الجنس في إنتشار فيروس األيدز عن طريق التشرد واإلغتصاالصراع املسلح   ضا

   : ة خري وجماعات مسلحأ الدول من قبل دول  ةانتهاك سياد

 مما تعرضت له اي جزء اخر في العالم علي مدي الخمسين سنه السابقه ,    ةلصراعات تعد اكثر حد  ة العربي  نطقة املتعرضت  
 
  واآلن نادرا

 .  النطاق أو تدمير كبير في بلدان مثل العراق وسوريا واليمن  ما يمر يوم بدون تقارير إعالمية عن وقوع عنف أو معاناة بشرية واسعة

وقد شهدت ليبيا وسوريا    ,تكاليف بشرية واقتصادية ضخمة للبلدان املعنية مباشرة وللبلدان املجاورة لهاتنطوي علي    الصراعاتوتلك  

 .  في اقتصاداتها مصحوبة بزيادات حادة في التضخمعانت ليبيا والعراق وسوريا واليمن من ازمات حاده  وقدوالعراق  واليمن 

دولة وذلك بسبب   50مليون شخص يواجهون ويعانون من الفقر والعوذ والجوع الحاد في اكثر من  110يوجد مايقرب من اكثرمن كما 

 أو    ةعدته األمم املتحدأ, وبحسب تقرير   ةناخيالنزاعات والصراعات والحروب اضافة الي الكوارث امل
 
وفق ما ذكرت منظمة األغذية  يضا

    2019  والزراعة )فاو( في تقريرها العاملي حول أزمات الغذاء للعام  
 
كما في    من الصراعات والنزاعات هي أفريقيا  ) ان اكثر القارات ضررا

   اليمن وسوريا والعراق وليبيا .

حة  تعاني املنطقة العربية حو 
ّ
 نزاعات مسل

 
سوريا    -, وتشهد املنطقه اضطرابات وتوترات طالت الكثير من دول املنطقه ومنها ) العراقاليا

 :  ليبيا ( –اليمن  –

عندما انتفض الشعب واجبر الرئيس علي عبدهلل صالح علي تسليم  ,    بدأ الصراع في اليمن   2011منذ انطالق مايعرف بالربيع العربي  

من انعدام األمن الغذائي واستمرار والء بعض الضباط    ةالسلطه الي نائبه عبد ربه الهادي الذي عاني وواجه صعوبات عند توليه السلط

  ة علي بعض املحافظات ومنها صعده الشماليكريين الي علي عبدهلل صالح  , واستغل الحوثيون ضعف الرئيس الجديد وسيطروا  العس

 صنعاء األمر الذي اجبر الرئيس هادي علي الهروب خارج البالد .    ةثم العاصم 

  ة , لكن يوجد كارث ةطبيعي   ةو كارثأ, ليس هناك زالزل او براكين  من جانب الحوثيين    ةيتدهور اليمنيون جوعا بسبب النزاعات املسلح و

, وال شك    ةوراء تلك املأسا  ةالكامن   ةن تحل تلك املشكلأ  ةاإلنسان , اليمكن ألي قدر من املساعدات اإلنساني  و هي بفعل تدخلأانسانيه  
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الصمت الدولي تجاه تلك   إلى  ةلقرارات اطراف بتحويل االقتصاد الي سالح اضاف  ةالتبعات املباشر   ىال احدإماهي    ةان الكارثه املتوقع

 .  ةاألزم 

  تقديرات   الجوعي بسبب الصراعات والحروب , وبحسب تقرير عن  ةتشتد معانا  ة علي مدار السنوات األربع السابقفي اليمن  نه  أكما  

 األمم املتحده بأعداد املعرضين لخطر الجوع بسبب الصراعات : 

طفال نتيجة سوء حاالت الوفاة لإل وازدياد    مليون غير قادرين علي إطعام أنفسهم   19مليون نسمة منهم    26سكان اليمن يبلغ حوالي  

ومخيف للغايه , كما وفقا لتقديرات هيئه األمم املتحده ايضا لحل مشكله    التغذية بمعدل طفل واحد كل عشر دقائق وهو أمر مفزع 

ه  ان  مليار دوالر , ووفقا لتقييم األمم املتحده واكثر من منظمه حقوقيه انساني  2الي    حجم املوارد املاليةاملجاعه في اليمن البد ان تصل  

، تواجه  22محافظة يمنية من بين محافظاتها الـ  19هناك حوالي  الوضع في املناطق األكثر تضررا سيزداد سوءا مع الوقت خصيصا ان  

   . انعداما حادا في األمن الغذائي وبالتالي يمكن إعتبار اليمن دولة مجاعات بشكل رسمي 

لكلفه البشريه للصراع والحرب واضحه بشكل مؤلم جدا , حيث ان اعداد  تأثرت اليمن بشكل كبير من الصراعات املسلحه , فكانت ا

 أفقر بلدان العالم العربي إلى حافة املجاعةالف قتيل بسبب تلك الصراعات ,   100القتلي قد وصل الي 
 
 كان أصال

 
 . بينما دفعت بلدا

يواجه الخطر الوشيك لحدوث اسوأ مجاعه قد ستمر علي    بأن اليمن في الوقت الحالي  غوتيريس  األمين العام لألمم املتحدةوأشار ايضا  

 العالم منذ عقود , واضاف تحذيرا من خسارة ماليين األرواح مالم يتم القيام بإتفاقيات عاجلة وتحرك فوري لحل تلك األزمه . 

حيث تشير تقديرات منظمة )الفاو( فهناك  ،     انعدام األمن الغذائي ونقص التغذيه بسبب النزاعات املسلحه  لسورياوتمتد مأساة 

شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ويصل عدد األشخاص الذين ال يستطيعون    مليون  13اكثر من    مايقرب من    حوالي

ا سوريا  مليون شخص أي حوالي نصف عدد السكان الذين لم يغادرو     8.5اكثر من    توفير احتياجاتهم األساسية من الغذاء إلى نحو

 .  ةمازالت في الوقت الحالي في ازدياد مستمر طاملا انه اليوجد حل حتي األن لتلك األزمواألعداد في 

 أ  ةوتشير تقديرات املنظم
 
الف بسبب النزاع املسلح , والطامه الكبري انهم من املدنيين    30انه بلغ عدد القتلي في سوريا الي اكثر من  يضا

 250.000وعلى األقل تشير التقديرات بأن ما يقارب من اكثر من مليون شخص ,   وتشير بعض التقديرات املتحفظة إلى أنه تم تشريد, 

   . خارج األراض ي السورية قد فروا إلى

 أيكما تشير  
 
ألف وظيفة    500كثر من  أفقدان حوالي  , و  سوريين يعيشون اآلن في فقر مدقع بسبب الحرب  10من بين كل    6إلى أن    ضا

 
 
,   %75حوالي وبلغ معدل البطالة بين الشباب  مليون شخص  6اكثر من إلى   مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين ال يعملون , سنويا

 أمما سينتج عن هذا خساره جماعيه كبيره لرأس املال و 
 
 نقص املهارات في سوريا .   يضا
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  بينهم ،  ومعرضين للجوع    في عداد املشردين  امليون سوري فقدوا منازلهم وأصبحو   12مايقرب من    الت األمم املتحدة أن هناك حواليوق

مليون   23لبهم من النساء واألطفال فروا إلى خارج البالد. وكان التقدير األخير لعدد سكان سوريا قبل الحرب  خمسة ماليين شخص أغ

 لألمم املتحدة. لتقديرات  نسمة، وفقا

  كبير ه خطر مجاعة  ستواج سوريا التابع لألمم املتحدة من أن برنامج األغذية العاملي حذر مدير بينما 
 
جديدا للسكان في حالة  أو نزوحا

نصف السوريين تقريبا ينامون وهم جوعى بينما يهدد شبح املجاعة نحو مليون    أن  , مضيفا    م يتم توفير املساعدات بشكل عاجلل

   . شخص

   ما بالنسبه لألوضاع في العراق أ
 
, ففي تقريرعن    ةعن سوريا واليمن فهي تعيش في اجواء من شأنها ان تخلق مجاع   هي التختلف كثيرا

للنزاعات والصدمات التي مرت بها وعلي   ةنتيج   أن أكثر من نصف األسر العراقية معرضة للجوع   ةمنظمة الفاو مع الحكومه العراقي

في   2.5حوالى    نسبة العراقيين الذين يعانون بالفعل من انعدام األمن الغذائيحيث أن  ,  زيادة أسعار املواد الغذائية األساسية رأسها  

وتتركز مناطق انعدام األمن الغذائي في الجزء الجنوبي من  ف املائه من السكان هم عرضه للمجاعات ,كما     50املائه ونحو اكثر من  

 البالد .  

حتي األن    2014منذ عام    اإلسالمية )داعش( وانخفاض أسعار النفط  وال يزال اقتصاد العراق هشا نتيجة الصراع مع تنظيم الدولة

إلى تدهور األوضاع في منطقة تواجه بالفعل قصورا هيكليا وانخفاض االستثمار وتراجع أسعار النفط في  وقد أدى الصراع العنيف 

 . الفترة األخيرة، مما كان له أثر كبير على االقتصادات املنتجة للنفط

 الفاو  ويناقش تقرير ا
 
عدة موضوعات ومنها النزاعات والصراعات واثارها السلبيه علي األمن الغذائي والزراعه في العراق ألسباب    يضا

وتعد الصراعات سببا رئيسا النعدام األمن الغذائي والجوع في عدة أجزاء من العالم، مما يقوض األمن الغذائي بطرق متعددة   مختلفه ,

   .والوكاالت اإلنسانية التي كثيرا ما تكافح من أجل الوصول إلى من هم في أشد الحاجة إليهلعراقيه  الحكومات ا  ويخلق عقبات امام

,وبسبب تلك   الجماعات االرهابية  و  القوات املسلحة العراقية  ويواجه العراق تحديات وازمات عديده حيث الصراعات والنزاعات بين  

املنقذة    10مليون نازح واكثر من    3اكثر من  الصراع يوجد   الذي يحد من توفير املساعدة  الى مساعدة انسانية االمر  مليون بحاجة 

   .للحياة

مليون شخص    2.4وتنعكس ديناميات الصراع املتغيرة بسرعة في العراق في حالة األمن الغذائي املتقلبة في جميع أنحاء البالد. ويقدر أن  

ص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد. ووفقا لنظام الرصد التابع لبرنامج  مليون شخ   1.5يعانون من انعدام األمن الغذائي، منهم  

األغذية العاملي، بلغ انعدام االمن الغذائي مستويات مرتفعة في املناطق التي شهدت صراعات وتهجير. وأشد الفئات ضعفا وانعداما  

 . ع، والعائدين في املناطق املحررة لألمن الغذائي هي األسر املعيشية والنازحون داخليا في مناطق الصرا

https://www.masrawy.com/news/Tag/19754/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/726/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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حيث بسبب الحروب والجوع اضطر املواطنين الليبيين الي بيع كل ش ئ لديهم من اجل الحصول علي املال من    في ليبيا  ةناهيك عن األزم

 .  ة اجل املعيشه وسداد ديونهم وشراء األدويه وعدم تعرضهم لخطر املجاع

ه الليبيه في وضع استراتجيه  نقص الغذاء واملجاعات بجانب استمرار النزاعات والحروب في ليبيا , يتطلب تعاون الحكوم   ة زمأوالشك ان  

النزاعات والحروب  ازمة  لتوفير الغذاء خصوصا باألماكن التي بها نقص مواد غذائيه مع ضرورة العمل بكل السبل علي ايجاد حل في  

 املجاعه . الداخلية التي أتت علي األخضر واليابس واحدثت 

لذا يبرز تحدي امامها هو العمل    الدول التي بها ازمات وصراعات  ,  ات  مؤسس   ها ما تقدم يوضح الصعوبات االنسانية املعقدة التي تواجه

  اكثر على تأمين االغذية الالزمة واملأوى للنهوض بمستويات التغذية ورفع معدالت االمن الغذائي في املناطق املحررة ومخيمات النازحين.

ظيمات االرهابية. وبدون االهتمام به سيزداد اعداد الذين يعانون  ونعتقد ذلك هو التحدي املرحلي االقرب ملرحلة مابعد القضاء على التن

 .  من سوء التغذية وستتفاقم املشاكل االنسانية وهذا هو الجانب االخر من الحرب 

 :   ةثر النزاع املسلح علي نقص املوارد الغذائيأ

تلك الهدف  ل  لبلوغ وارتباط تلك الهدف باألمن القومي ويظتسعي جميع دول املعمور الي  ان يكون األمن الغذائي هو هدف جوهري لها  

الدول بإنتاج ماتستطيع من انتاجه او باستيراد ماتحتاج اليه من السلع الغذائيه , متأثره   تحديا كبيرا بالنسبه للعديد منها , بحيث تقوم 

 . ة وخارجي ةفي ذلك بعوامل داخلي

العالقة بين انعدام  و صدمات , كما ان أخري  أخاصه اذ كانت مرتبطه بضغوطات   املنازعاتانعدام األمن الغذائي قد يؤدي إلى حدوث 

, فاملنازعات هي من احد   آثار حرجة على األمن الغذائي وبرامج منع حدوث املنازعات على السواءقد تؤدي الي   األمن الغذائي واملنازعات 

تقطع نازعات املسلحه والصراعات تؤثر علي املزارعين في انتاج التغذيه , وايضا   , كما ان امل  النعدام األمن الغذائياألسباب الجوهريه  

, ووفقا لتقرير عن منظمه الفاو العامليه ادت الصراعات في   سبل الوصول إلى الغذاء بسبب تعطل أعمال النقل والتجارة واألسواق

 .  يفي اإلنتاج الزراعفادحه  جنوب الصحراء الكبرى إلى خسائرافريقيا في 

ا من كل تسعة أفراد في الوقت الحالي ال يحصل على الغذاء الكافي للعيش بطريقة صحية ونشطة، وتشير  و   تشير اإلحصائيات أن فرد 

ا أن سوء  .  التغذية يتسبب في وفاة أكثر من ثالثة ماليين طفل كل عام ويعيق نمو طفل واحد من كل أربعة أطفال ونقص أيض 

 أوتشير  
 
مليون شخص من جميع أنحاء العالم إلى دائرة الجوع املزمن بحلول    130قد تدفع بأكثر من    كورونا املستجد أّن جائحة    يضا

عبر دول العالم، الغنية    واإلجتماعيهتتواصل تداعيات تفش ي فيروس كورونا على كل القطاعات االقتصادية  وايضا  ,    2020نهاية عام  

 في فقرا وجوعا   وس القاتل كان كارثيا على أكثر الفئات البشرية والفقيرة على حد سواء. غير أن وقع هذا الفير
 
 وأشدها ايالما

 
وأقلها حظا

 وليبيا والعراق .   والصومال واليمنالدول التي تمزقها الصراعات والحروب، مثل سوريا 
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مرافق    الي  األسروصول    عليالطعام وفرض قيود    علي  البشروعرقلة حصول    املتوافره تقليل كميات الطعام    اليقد تؤدي النزاعات    و

 .   ةواألغذيمن الطعام  املستقبليه اإلحتياجات إعداد الطعام والرعاية الصحية وإثارة الشكوك حول إمكانية تلبية 

   نزوح السكان من البالد التي بها صراعات  للبحث عن الطعام :

نتجت عن الصراعات املسلحه عن كلفه انسانيه ضخمه وحاالت , فقد    ةبتحديات كبير   ةمدموج  ة استثنائي  ةمرحل  ة العربي  ة د املنطقتشه

لجوء ونزوح كبيره جدا واعداد غير مسبوقه داخل املنطقه وخارجها , حتي صار مايقرب من نصف عدد الالجئين عربا , مدن دمرتها  

يه وينعكس ذلك علي مستويات د التنمالحروب والصراعات تحتاج اعاده اعمارها الي مليارات الدوالرات , مما يلقي عبئا كبيرا علي جهو 

 املعيشه واملواطنين .  

النزاعات والصراعات املسلح  ةسباب النزوح الرئيسي أيعد من  و  , واعمال العنف وانتهاكات حقوق    ةو دولي أ  ةسواء كانت داخلي  ةهي 

 .   من الناس خارج منازلهم علي مستوي العالم ةاإلنسان فتدفع تلك الحروب والصراعات اعداد كبير 

يعانـي األحوال  فـي جميع    ألنه  ،والنزاعات  بلدانهـم بسـبب الحـروب    او خارج  داخـل  األشخاص يتزايـد القلـق علـى مسـتوى العالـم بشـأن نـزوح  

 ر عدةيتعـرض النازحون داخل بلدانهـم ملخاط, و   تعـرض بقاءهـم علـى قيـد الحيـاة للخطربالغه    النازحـون داخـل بلدانهـم مـن صعوبـات

الوفيـات بيـن    معدالتوتصـل    سـواء أثنـاء هروبهـم، أو نزوحهـم، بـل حتـى لـدى عودتهـم إلـى ديارهـم أو إعادة اسـتقرارهم فـي مـكان آخـر 

   .  واملسـنين والحوامل األطفالسـيما بين   ال  النازحيـن داخـل بلدانهـم إلـى نسـب مفزعـة 

 وتزداد 
 
  األحيانيقـع النـزوح الداخلـي فـي أغلـب  مـن يبقـون فـي ديارهـم وال ينزحـون عنهـا، الصعوبـات التي يواجههابسـبب   املشـكلة تعقيدا

وضعت لحمايه األشخاص في حاالت    التـي  األخري أثناء نزاع مسـلح أو عـدم احتـرام املعاييـر    اإلنسانيالقانـون الدولـي    إلنتهاكاتنتيجة  

 العنف   

 :   التي تهدد أمن النازحين  األخطار أكثر  ومن 

 .ةاملعامل التعرض للهجمات املباشرة وسوء •

   .  ومن بينها الرعاية الصحية ةاألساسي  صعوبة الحصول على السلع والخدمات •

الجنس ي • العنف  أو  والفتيات اللغتصاب  النساء  بتعرض  التهديد  تلبية    و  ارتفاع  محاولة  أثناء  العرضية  للمخاطر  التعرض 

 . االحتياجات الضرورية

   . الحرمان من املمتلكاتوالحرمان من   ازدياد التعرض للمخاطر الصحية •
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 بلغ  وعن تقرير صادر عن مفوضيه األمم املتحده عن النزوح بسبب الحروب والصراعات
 
حتى نهاية  مليون    80  بأن عدد النازحين قسرا

ماليين مقارنة    9, وذكرت  املفوضيه ايضا ان اعداد النازحين في العالم ارتفع بنحو    بالنسبه ألعداد النزوح  رقم قياس يهو    2019  عام

 مليون علي مستوي العالم .  41حيث كان األعداد  2010بالعام السابق , وذلك يقترب من ضعف اعداد النازحين في عام 

 

 2018النازحين اعداد   2019اعداد النازحين 

 مليون  70 مليون  80

 

 

 

   29.6مليون نازح داخليا و  45.7ويضم هذا العدد  
 
ماليين طالب   4.2آخرين اضطروا ملغادرة بلدهم فضال عن    مليون الجئ وأشخاصا

عبئا كبيرا على اقتصاد وهو ما يمثل  مليون نازح ,    35اكثر من    ووفق بيانات األمم املتحدة، تزايد عدد النازحين قسريا في أفريقيا  لجوء

 .  القارة والبيئة وطريقة حياة املجتمعات املضيفة 

وتضمن بيان املفوضية أن "النزاعات القائمة والجديدة فضال عن فيروس كورونا املستجد كان لها تبعات مأساوية على حياتهم في العام 

2020  . 
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شماال الي اقليم   والصراعات والحروب والعنف الي النزوح القسري للسكانوفي العراق نري موجات عديده للنزوح حيث ادت النزاعات  

, وازمه النزوح في العراق قد بدأت في ازدياد     كردستان ومحافظة كركوك وجنوبا الي املحافظات الوسطي والجنوبيه والعاصمه بغداد  

مليون شخص , ومع هزيمة داعش   5.5نزح اكثر من  حيث     2017الي    2014مع تدخل مايعرف بتنظيم الدوله اإلسالميه ) داعش ( من  

 مليون الي مناطقهم مره اخري .  4قد عاد اكثر من  2017في 

في حالة نزوح بال أمل في الوصول لحل في أي وقت قريب وفي ،  حتي األن   شخص من اعداد النازحين    وال يزال عدد يقدر بأكثر من مليون 

 لألمن ويكافحون  ذات الوقت، يواجه الكثير منهم سواء أكا
 
 معيشية قاسية وانعداما

 
نوا يعيشون داخل املخيمات أو خارجها، ظروفا

للوفاء باالحتياجات األساسية ويتعرضون لصدمات نفسية. ويتكون العدد املتبقي من النازحين من مجموعات مختلفة تتطلب أساليب  

   . موجهة إلزالة العوائق التي تقف أمام الحلول الدائمة لهم 

يواجه النازحون العراقيون العديد من الصعوبات في مواقع املخيمات حيث يفتقرون الي الغذاء والرعايه الصحيه والتعليم والسكن    كما

من جانب  اإلنسانيه  املساعدات  وايقاف  الخيام  املسلحه واغالق  النزاعات  للمخاطر جراء  ايضا  وتعرضهم   , املعيشه  وفرص كسب 

 وقطع املياه وصعوبة توفيرها والكهرباء ايضا . ,  الجماعات املسلحه 

 ة .  اعداد النازحين في العراق األعوام السابق

 2017اعداد النازحين  2018اعداد النازحين  2019اعداد النازحين 
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فقد اضطر    ,    ةكبير   ةزمأ يزال الشعب السوري يعاني من    يوجد تباين في اعداد النازحين في البالد وال  2011في    ةالسوري  ةمنذ حدوث األزم

 منذ بداية النزاع في  
 
الرجال والنساء واألطفال السوريين للنزوح قسرا اثنين من  وألكثر من مرة واحدة في أغلب    2011واحد من بين 

 .  ويشكل السوريون اليوم أكبر جمع من الالجئين حول العالم , األحيان

وهي نسبة نزوح لم    في املئة من عدد السكان قبل الحرب  60وهو ما يمثل حوالي  مليون سوري    13نزح اكثر من    منذ اشتعال الصراع  و

  من عدد النازحين  في املئة  49أي حوالي  مليون سوري    6, منهم حوالي مايقرب من اكثر من  في خالل األعوام األخيره في العالم    تشهدها دولة

 األعداد الباقيه فقد نزحت خارج البالد , في الشرق األوسط وشمال افريقيا واوربا واميركا الشماليه . اما عن ,  قد نزحوا داخليا

وباالنتقال الي الوضع اليمني حيث تشهد ازمات انسانيه جراء الصراعات املسلحه بسبب هجمات الحوثيين في مأرب والجوف وغيرها   

 زوح حفاظا علي امنهم وسالمتهم من املناطق التي بها صرعات . من املحافظات دفعت الكثير من اليمنيين الي الن

الف يمني منذ مطلع   160بأن بسبب الحروب والصراعات املسلحه ادت الي نزوح اكثر من    منظمة الهجرة الدوليةوعن تقرير صادر عن  

الف شخص تعرضوا للنزاع مره واحده   166تتمثل في حوالي  الف اسره يمنيه    27العام الجاري , واضافت ايضا ان مايقرب من اكثر من  

اسره نازحه منذ وقت سابق وانتقلوا الي مكانهم األصليه او مواقع    320علي األقل , مالحظه ان بداية من العام الجاري هناك مايقرب من  

املدن  النازحين األخري  استهداف  في ظل   , العربيه بشكل عام  اليمن واملنطقه  ازمه نزوح شهدتها  بأسوا  الصراعات  تلك  , كما تسببت 

 السكانيه ومواقع املدنيين واستهداف املدارس واملستشفيات . 

, في عدة محافظات الي اكثر    ةاألخير   ةارتفع عدد النازحين في ليبيا بسبب النزاعات املسلحه وعد استقرار السياس ي واألمني في األونكما  

الف اسره , وتعود ازدياد  حاالت النزوح بسبب االشتباكات املسلحه في غرب ليبيا خصوصا محافظات   79االف نازح بمعدل    400من  

 رين , وفي طرابلس ايضا وبالتزامن مع فيروس كورونا املستجد . سرت واألندلس وابو ق

في   2تؤدي الحروب األهلية إلى تراجع نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة ف,   ثر علي النمو اإلقتصاديأكما ايضا للنزاعات والصراعات  

 من الحروب بين الدو   ثرأكما يجعلها  ,    من سنوات النزاع  ةعن كل سناملائة  
 
وتؤدي الحروب األهلية إلى تحويل أموال عامة إلى  ,    ل فتكا

 اإلنفاق العسكري. 

الهاربة يزداد في    األموال   سأن حجم رؤو كما تبين  ,    تعاني اقتصادات الحرب من اإلسراف في اإلنفاق ومن هروب رؤوس األموال كما  

وقد يؤدي تمويل الحروب على املدى القصير إلى التضخم؛ آما تتعطل ,  البلدان خالل النزاع وبعده، وترافق ذلك معدالت تضخم مرتفعة

 .  واملالية العامة، وتهرب رؤوس األموال   التجارة حركه

 أ  ويؤثر
 
إلى    يضا  على بنية االقتصاد. وبالنظر 

 
 سلبا

 
أيضا الزراعية  النزاع املسلح  آالسلع  صعوبة نقل رؤوس األموال املرتبطة باألراض ي 

 .  السلع األساسية  وغيرها من السلع األساسية، تحّول النزاعات االقتصادات إلى اقتصادات تعتمد على
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املال عند تدمير  كما تؤدي الصراعات املسلحه الي تحويل اموال عامه كبيره علي اإلنفاق العسكري . وتنتج األثار السلبيه علي رأس   

 البنيه األساسيه للدوله وارتفاع تكاليف املعامالت وتدمير املرافق الصحيه ومرافق اإلنتاج وايضا تعطيل األيدي العامله . 

حيث تسببت    ,  علي االقتصاد وعلي املجتمع السوري بشكل عام  ةوكارثي   ةكبير   ةثار سلبيآالي    ةدت الصراعات املسلحأفي سوريا  

  ة التي سببتها منذ بداي  ةالفقر غير مشاكل اليطال  ةبين جرحي ومعاقين ووفيات , السيما ادخال املاليين تحت دائر   ةكبير   ة بشريبخسائر  

 .  ةوالسكني ة, ونتج عن تلك األزمه ايضا الدمار علي املمتلكات التجاري 2011في عام  ةاألزم 

سنوات تسببت بخسائر في حجم    9التي قد بدات منذ    ةالسوري  ةاألزم  انوفي تقرير صادر عن األمم املتحده اعدته لجنه اإلقتصاد  

مليار دوالر خساره    320مليار قيمه الدمارفي رأس املال و اكثر من    115مليار دوالر , بمعدل اكثر من    400اإلقتصاد وصلت الي اكثر من  

 في الناتج املحلي . 

  - ة الصح  –وهم  الكهرباء    ت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس املال تراكم% من األضرار الناتجه عن الصراع    80كثر من  أن  أو  

 النقل .   –التعدين   –اإلسكان  -األمن 

علي اقتصاديات اذ في توقعات صادره عن األمم املتحده   وال سيما فيروس كوفيد املستجد   ة ثرت الصراعات املسلحأما في العراق  أ

دوال للبرميل قبل  15ويأتي ذلك مع هبوط اسعار النفط الي ي الناتج املحلي خالل تلك العام , من اجمال %30بأن العجزاملالي سيصل الي 

 دوالر .  40الحقاالي   40ان يصعد الي 

مليون برميل    4.5كبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان املصدره للبترول حيث متوسط       أالعراق هي ثان    ةوفي األوضاع الطبيعي

 يوميا . 

في اليمن وفي   التي اشتعلتها   ةوتأثير الصراعات املسلح  تقرير صادر عن األمم املتحده عن األوضاع  اليمن والحرب  علي اقتصاديات 

اذا استمرت تلك   85الحوثيين بأنه سيبلغ اجمالي الخسائر حوالي اكثر من   التقرير  , واضافت ايضا في  مليار دوالر من الناتج املحلي 

% من سوء التغذيه ,    80وسوف يعاني اكثر من  % من اليمنيين سوف يعيشون في فقر شديد    70اكثر من    2030الصراعات الي عام  

 مليار دوالر من الناتج املحلي .  650وسيبلغ اجمالي الخسائر حوالي اكثر من 

ي مايقارب  أ مليار دينار ليبي  580تكبد اإلقتصاد الليبي خسائر نحو  2011منذ بدايتها عام  وفي تقرير اممي صادر تجاه األزمه في ليبيا

ان الصراع ادي الي انكماش حاد في اإلقتصاد الليبي ,    ةضاف التقرير الصادر عن لجنة اإلقتصاديات باألمم املتحدأ مليار دوالر , و  580

 ثر علي الناتج املحلي وتراجع معدالت اإلستثمار . أمما  

 أضاف التقرير  أو 
 
االقتصاد الليبي املزيد من الخسائر اإلقتصاديه ومنها تراجع اسعار النفط  دت الي تكبد  أ ى خر أان هناك اسباب  يضا

    . وتحويل املوارد عن الرعاية الصحية والتعليم إلى اإلنفاق العسكري 
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 تفش ي الجوع بالدول التي بها صراعات : 

 قد تدهورت حالة األمن الغذائي في  
 
   وكان ذلكسيا  آ وغرب    وجنوب شرق فريقيا  أفي بعض دول    العالم , خصيصا

 
النزاعات    في حالة  شائعا

والصراعات وخاصه عندما يختلط املزيج من النزاعات والفيضانات والجفاف , في تقرير نشرته األمم املتحده عن النزاع املمزوج بالتغير  

املدير التنفيذي لبرنامج  وايضا عن تقرير بيرنلي    سوء التغذية ،  وانماطمعدالت الجوع    هو أحد األسباب الرئيسية وراء الزيادة فياملناخي  

 مما يؤدي إلى إهدار أموال التنمية.   من نفقات البرنامج تقع في مناطق نزاع من صنع اإلنسان،%   80)  األغذية العاملي

سلحه وازمه فيروس كورونا املستجد حيث يعيش تحت  بسبب الصراعات امل  عدد الجياع في سوريا   ةمن زياد  ة وحذرت األمم املتحد

من السوريين حسب منظمة الصحه العامليه , وتتصدر ايضا قائمه الدول األكثر فقرا بالعالم حيث بلغت نسبه    %90خط الفقر حوالي  

 % بحسب بيانات موقع ماي ماب العاملي .  80اكثر من 

السيما ازمه كوفيد املستجد بأن اعداد السوريين الذين    2011ه السوريه منذ  واضاف التقرير بأن بسبب الصراعات املسلحه واألزم 

مليون سوري وان لحل تلك األزمه علي األقل حدد لجنه اقتصاديات األمم    9يقعوا تحت براثن الفقر والجوع ارتفع كثيرا الي اكثر من  

 حتياج لتلك املساعدات .  مليون دوالر للمساعدات الغذائيه ملساعده من هم في ا 200املتحده مبلغ 

واليزال الوضع اإلنساني غير مستقر في العديد من املناطق املتأثره بالصراعات    ةتأثر العراق كثيرا بسبب الحروب والصراعات املسلح

% ,وبناء علي ذلك ركز برنامج األغذيه العامليه في العراق علي انقاذ األرواح وحماية    20املسلحه , فقد وصل معدل الفقر الي اكثر من  

العراقيه للقضاءعلي الجوع وتساهم ايضا في تحقيق األمن الغذائي    كسب العيش , ودعم شبكات األمن اإلجتماعي التي تقدمها الحكومه

 .ة في سبيل تحقيق السالم والتنمي

بالعالم ويمتلك السلعه األكثر اهميه وغالءا ولكن بسبب  نه ثان اكبر احتياطي  أمن النفط حيث    ةوبالرغم ان العراق يمتلك ثروات كبير 

ه , وتأثيرها علي الفقر والجوع في املجتمع العراقي , وصل عدد الجياع بسبب الصراعات الصراعات املسلحه وازمه فيروس كوفيد األخير 

 مليون وذلك العدد يعد خطيرا في حين اننا نتحدث علي بلد بها ثاني اكبر احتياطي من النفط في العالم .  11والحروب الي اكثر من 

املتحد األمم  مفوضيه  حذرت  اليمن  ةكما  في  الوضع  تأثير    حيث  من خطورة  بسبب  الغذائي  األمن  انعدام  ازمه  املواطنين  يواجه 

ينتشر انعدام األمن الغذائي في مناطق النزاع  الصراعات املسلحه وجائحه فيروس كورونا األخيره , وصرح املتحدث الرسمي للمفوضيه )  

 محافظه وحولها . 16داخل  النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ماليين. ويعيش هؤالء نصفالتي يقيم فيها 

مليون شخص اي اكثر من    16كما تشير األرقام واملعطيات ان اعداد اليمنيون الذين يواجهون خطر انعدام األمن الغذائي الي اكثر من  

   مليون شخص .  30نصف عدد السكان حيث عدد سكان اليمن يبلغ مايقرب من 

بسبب الصراعات والحروب وازمه فيروس كورونا املستجد , مما اثر اقتصاديا واجتماعيا وعلي ,    ةتمر ليبيا حاليا بأزمه اقتصاديه صعب

بعث رئيس  الجابر  عبد  / سامر  السيد  , ووضح  البالد  في  األوضاع  األغذي  ةكافة  الذين    ة العاملي  ةبرنامج  األشخاص  بأن عدد  ليبيا  في 
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,   336يحتاجون الي الدعم واملساعدات الغذائيه    ة , واضاف انه يوجد خط  2021ام  الف ع  700ومتوقع ان يصل الي    الف شخص 

   وبرنامج إلنقاذ الوضع في ليبيا بل ليس دولة ليبيا فقط سنعمل علي تقديم املساعدات الغذائيه لكافة الدول العربيه . 

   املستجد :كوفيد  ةوانعدام األمن الغذائي وجائح ةمعدالت الجوع في العالم بسبب الصراعات املسلح

 :  الفاو عن معدالت الجوع حول العالم بسبب الصراعات املسلحه وانعدام األمن الغذائي وجائحه كورونا املستجد  ةفي تقرير عن منظم 

 مليون شخص   820عدد الجياع في العالم اكثر من 

من   يعانون  الذين  عدد 

الغذائي   األمن  انعدام 

 الشديد

والبحر   الالتينيه  امريكا 

 الكاريبي 

 اسيا  افريقيا 

من   مليون شخص   40اكثر من  مليار شخص  2حوالي  مليون    256اكثر 

 شخص 

من   مليون    510اكثر 

 شخص  

  

 توصيات :

 من التطرف العنيف .  ةاإلرهاب والوقاي  ةبشأن مكافح ةاإللتزام بما نصت عليه مفوضية األمم املتحد •

طراف النزاع بشأن عمليات السالم  أالدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان من جانب اإللتزام بما نصت عليه مبادئ القانون  •

 وتوفير األمن واإلستقرار للمواطنين . 

 . إدماج حماية حقوق اإلنسان في استراتيجيات الوقاية من النزاعات واالستجابة له •

 . ، باملساءلة بشأن االنتهاكات املتعلقة بالنزاعات العداله األليات القضائيه واليات  بتفعيل  القضائية الجهاتقيام  •

 .   منع النزاعات والعنف وانعدام األمن دعم •

, والتفاوض بشأن وصول املساعدات اإلنساني • بشكل    ةوضع القواعد واألسس لحماية املدنيين من النزاعات املسلحه 

 مع الجماعات املسلحة .  ةمن من جانب املنظمات اإلنسانيآ


