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رؤية تستحق المكافحة من أجلها
تتعرض جهود مكافحة الجوع لضغوط جديدة. فبعد فترة من 

الهبوط، أخذ الجوع المزمن وسوء التغذية في العالم في 
االرتفاع مرة أخرى، مما يهدد بإلغاء عقود من المكاسب.

الصراع، والمناخ، واالقتصاد، وعدم المساواة. هذه مجرد بعض األسباب 
التي تجعل تحقيق هدف القضاء على الجوع يبدو أكثر صعوبة عن ذي 
قبل. والتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله يزداد تعقيًدا بسبب زيادة 

الوزن والبدانة.
ولكن التجربة قد أظهرت بأنه يمكن لألمن الغذائي والتغذية أن يحققا 

خطوات كبيرة عندما تعمل البلدان، والمؤسسات، والسكان مًعا.
وهذه هي اللحظة المواتية لمضاعفة جهودنا من أجل تحقيق هدف 
القضاء على الجوع المتفق عليه عالمًيا، كما ورد في خطة عام 2030 

وأهداف التنمية المستدامة. والقيام بعمل ليس خياًرا. إنه خطوة ضرورية 
لمستقبل مستدام حًقا للجميع

شركاء من أجل مستقبل مستدام  
في سبتمبر/أيلول 2015، اعتمد 193 بلًدا في مؤتمر قمة األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك خطة عام 2030 وأهداف 
التنمية المستدامة الــ17. وتعهد المشاركون بإنهاء الفقر والجوع، 

وحماية كوكب األرض، وضمان االزدهار للجميع. وال يمكن تحقيق العديد 
من األهداف، مثل الصحة الجيدة والتعليم الجيد للجميع، دون أن نعالج 

الجوع أواًل. وهدف القضاء على الجوع، أو الهدف 2 من أهداف التنمية 
المستدامة )القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة، 

وتعزيز الزراعة المستدامة(، هو في صميم مهمة الفاو.
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المكاسب في خطر
في عالم ينتج ما يكفي من األغذية للجميع، يعاني شخص واحد من تسعة 

أشخاص من الجوع المزمن. وقد وجد تقرير أعدته الفاو في عام 2017 أن 
أكثر من 815 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن في عام 
2016، بزيادة قدرها 38 مليون شخص عن عام 2015. ويعيش أكثر من 

نصفهم بكثير في بلدان متضررة من النزاعات. ويعاني حوالي 155 مليون 
من األطفال دون سن الخامسة من التقزم. وفي نفس الوقت، يعاني 

1.9 مليارات شخص من زيادة الوزن منهم 600 مليون شخص يعانون من 
البدانة، مما يزيد من خطر تعرضهم لألمراض والموت.

ماذا حدث؟ 
لقد ازدادت الصراعات العنيفة حول العالم، وال سيما في البلدان التي تواجه 

بالفعل انعدام األمن الغذائي، مما أسهم في الهجرة القسرية. وقد أثر 
الجفاف وغيره من الظواهر الجوية المتطرفة تأثيًرا سلبًيا على اإلمدادات 

الغذائية، والدخل، وأدى إلى زيادة النزوح. وهذه العوامل، باإلضافة إلى 
التباطؤ االقتصادي، ومستويات زيادة الوزن والبدانة التي ترتفع بسرعة، قد 

ألغت أكثر من عقد من التقدم في مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وفي العام الماضي وحده، واجه العالم أحد أكبر األزمات اإلنسانية على 
اإلطالق، مع تعرض 20 مليون شخص لخطر المجاعة في أربعة بلدان – 

نيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن. ويموت طفل واحد كل اثنتي 
عشرة ثانية من الجوع.

التحول أمر بالغ األهمية  
على الرغم من هذه الظروف المأساوية، فتح تحسن اقتصادي عالمي في 

الفترة األخيرة نافذة جديدة من الفرص أمام الدول والقارات والقطاعات 
والمهن إلعادة جهود القضاء على الجوع إلى المسار الصحيح. ويتطلب 

هذا تحواًل جوهرًيا ومستمًرا في الطريقة التي نزرع بها أغذيتنا، وندير بها 
الموارد الطبيعية، وندعم المجتمعات الضعيفة.

الرابطة الريفية
ال يمكن تحقيق الهدف العالمي للقضاء على الجوع في عام 2030 دون 

التصدي للروابط بين األمن الغذائي والتنمية الريفية. إذ يعيش ثمانون في 
المائة من فقراء العالم في المناطق الريفية، حيث يعتمد السكان على 
الزراعة ومصايد األسماك أو الغابات في كسب رزقهم. وحماية رفاههم 

وتعزيزه أمر جوهري للحد من سوء التغذية بجميع أشكاله، وتحسين 
نظم إنتاج األغذية من أجل الجميع، والحفاظ على صحة الموارد الطبيعية 

لألراضي على المدى الطويل.

ما الذي يمكن فعله؟
النبأ السار هو أن هناك معلومات أكثر من أي وقت مضى حول ما ينجح 

في مكافحة الجوع وسوء التغذية، حتى في ظل التحديات البالغة 
الصعوبة. ولكن تحقيق القضاء على الجوع حول العالم يتطلب من الناس 

العمل بشكل أوثق مًعا، عالمًيا ومحلًيا، لتحسين فرص الجميع في العيش 
حياة صحية ومنتجة.

الفاو والقضاء على الجوع
تعمل الفاو مع المزارعين وصيادي األسماك وغيرهم ممن يعملون 

في الزراعة لبناء معرفتهم وقدرتهم على الصمود. كما تدعم الجهود 
العالمية الرامية إلى تحقيق القضاء على الجوع على المستويات 

الدولية واإلقليمية والوطنية بتزويد صناع القرارات باألدلة المتينة وذات 
الصلة: 

اإلحصاءات وبيانات الرصد؛	 
المشورة بشأن صياغة وتنفيذ وتعزيز المعاهدات واألطر القانونية 	 

الدولية؛
دعم السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الزراعية والغذائية 	 

الوطنية؛
الدعوة الستقطاب الدعم من القطاعات األخرى؛	 
 المساعدة/التوجيه في رصد التقدم المحرز إزاء مؤشرات/مقاصد 	 

أهداف التنمية المستدامة.
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تسليط الضوء على: مساعدة الالجئين 
والمجتمعات المضيفة

لقد أدت الهجرة القسرية واالضطرارية إلى زيادة انعدام األمن الغذائي. 
ومنذ عام 2017، وفرت الفاو التدريب المهني الزراعي لالجئين السوريين 

في تركيا، ولألفراد الضعفاء في المجتمعات المحلية التي تستضيف 
الالجئين. ويتعلم المتدربون في خمس مقاطعات لزراعة التفاح، 

والزيتون، والعنب، وتجهيز الحمضيات، والفلفل الحار، وإنتاج الخضروات 
المحمية، وتربية المواشي، وإدارة الري، وأكثر من ذلك. وقد وجد العديد 

منهم بالفعل وظائف في منطقة تواجه نقًصا في العمال الزراعيين.
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العمل مع البلدان
تستخدم الفاو مجاالت عديدة لخبرتها 

الفنية لدعم البلدان في التزامها بتحقيق 
القضاء على الجوع.

في جنوب السودان، تساعد الفاو المزارعين 
في مكافحة دودة الحشد الخريفية التي تتغذى 

بالدرجة األولى على الذرة. وقد أطلقت الفاو 
تطبيقات للهاتف الجوال لمساعدة المزارعين 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تحديد 
دودة الحشد الخريفية، واإلبالغ عن مستويات 

اإلصابة بها، وتقاسم المعلومات حول األعداء 
الطبيعية التي يمكنها المساعدة في الحد من 

انتشارها.

في باكستان، يجري تطوير وتعزيز المشاريع 
المربحة المملوكة للنساء، مما يساعد النساء 

على كسب المزيد من المال، والحد من أعباء 
عملهن اليومي، واستثمار أرباحهن في األعمال 

التجارية أو في أسرهن.

في قيرغيزستان، تساعد الفاو على استعادة 
قطاع مصايد األسماك بعد انهياره بسبب 

مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك 
الصيد المفرط وأنواع األسماك غير المحلية 

والحاجة إلى تحسين اإلدارة واألوضاع المناخية 
والفقر.

كانت إندونيسيا إحدى البلدان األصلية الموقعة 
على االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة 
الميناء التابع للفاو والذي صمم لمنع الصيد 

غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. وبموجب 
هذا االتفاق، تمنع البلدان السفن العاملة في 

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
من استخدام الموانئ وتفريغ مصيدها، مما 

يمنع وصول المنتجات السمكية من الصيد غير 
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم إلى األسواق 

الوطنية والدولية.

في مصر، دخلت الفاو في شراكة مع الخبراء 
الجامعيين لتدريب مزارعي العنب والطماطم 

على طرق للحد من الفاقد من األغذية بعد 
الحصاد من خالل تحسين ممارسات الحصاد والفرز 

والتصنيف والتعبئة والتخزين، وسالمة األغذية 
ومراقبة الجودة والتسويق.

في كابو فيردي، وغامبيا، والسنغال، 
يستخدم برنامج الفاو »مليون حوض مياه 

لمنطقة الساحل« نظم تجميع وتخزين مياه 
األمطار لمساعدة المجتمعات الضعيفة،          

ول سيما النساء، على الوصول إلى مياه الشرب 
اآلمنة وتوفيرها، وتحسين اإلنتاج الزراعي 

والتغذية األسريين، وتعزيز القدرة على الصمود.

تسليط الضوء على: التصدي 
لكل من نقص التغذية 

وزيادة الوزن 

في غواتيماال، تحسين األمن الغذائي يعني 
معالجة العبء المزدوج لنقص التغذية 

المزمن والزيادة السريعة في الوزن الزائد 
والبدانة. إذ أن غواتيماال تعاني من أعلى 

معدل لسوء التغذية بين صغار األطفال في 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

وهي من أعلى المعدالت في العالم. وأسر 
السكان األصليين هي األشد تضرًرا. وقد 

ساعدت الفاو الحكومة على وضع قانون 
التغذية المدرسية الجديد لزيادة حصول 

األطفال على الوجبات المدرسية الصحية 
القائمة على مكونات طازجة من مصادر 
محلية، مع توفير أسواق جديدة للزراعة 

األسرية ومصايد األسماك المحلية. وساعدت 
الفاو في وضع استراتيجيات وقوانين أخرى 
تتعلق باألمن الغذائي والتغذوي من خالل 

مبادرتها لتحرير أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي من الجوع. كما ساعدت في تطوير 

الجبهة البرلمانية اإلقليمية لمكافحة الجوع، 
التي تضم جبهات وطنية ودون الوطنية 

ملتزمة بالقضاء على الجوع. ومن المتوقع 
أن يكون ممثلو هذه الشراكات من بين الذين 
سيحضرون مؤتمر القمة البرلماني العالمي 
األول لمكافحة الجوع وسوء التغذية، المقرر 
عقده في مدريد في 29 و30 أكتوبر/تشرين 

األول 2018
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ماذا يمكن للبلدان أن تفعل؟
القضاء على الجوع جيد من الناحية التجارية 

بالنسبة للبلدان وحكوماتها. وفي ما يلي 
بعض اإلجراءات التي يمكن للهيئات العامة 

القيام بها.

ال تدعوا أحًدا يتخلف عن الركب
عززوا خطط الحماية االجتماعية النتشال أكثر 

الفئات ضعًفا من دائرة الفقر. وأعطوا األولوية 
للتنمية الشاملة، والنمو االقتصادي المنصف.

استخدموا السياسات للربط 
في ما بين الحلول

اعملوا على زيادة التركيز على االستراتيجيات 
الوطنية للقضاء على الجوع. وعززوا الروابط بين 

سياسات الحماية االجتماعية والزراعة المستدامة 
والتغذية والصحة التعليم.

اعملوا مًعا
للعمل مًعا اعملوا على ضمان المشاركة الفعالة 

للمواطنين وتعزيز آليات التنسيق وتيسير الحوار 
وخلق الحوافز لمختلف القطاعات وأصحاب 

المصلحة.

اعملوا على تمكين السلطات 
المحلية

اعملوا مع الجهات الفاعلة الرئيسية وعلى 
إشراكها لتوفير األدوات والدعم اللذين يحتاج 

إليهما األفراد والمجتمعات والشركات.

اعملوا على الحد من تكاليف 
سوء التغذية

اعملوا على تحسين فرص الحصول على التغذية 
والتثقيف التغذوي، وحماية األطفال، وضمان 

حصول البالغين على ما يحتاجون إليه لكي 
يعيشوا حياة صحية ومنتجة.

أقيموا الشراكات مع الدوائر 
األكاديمية

ابنوا شراكات استراتيجية مع المؤسسات 
األكاديمية والبحثية لتوليد المعلومات التي 
تساعد على مواجهة تحديات األمن الغذائي 

والتغذوي.

أوجدوا بيئة مواتية لالستثمار
وفروا أطًرا تنظيمية واضحة، ومؤسسات 

مستقرة. واعملوا على مكافأة ريادة األعمال، 

وتخفيف المخاطر، ومنع وفض النزاعات، وخلق 
فرص في األسواق، ومعالجة أوجه عدم اليقين 

واإلخفاقات.

وفروا فرًصا متساوية
استخدموا السياسات واالستثمارات للحد من عدم 
المساواة، ومعالجة الفجوة بين الجنسين وتوفير 

الفرص.

اعتمدوا االتفاقيات والصكوك 
الدولية

انظروا في المعاهدات والصكوك بشأن حفظ 
الموارد الطبيعية وإدارتها وتنميتها بشكل عادل 

وفعال، مع حماية البيئة في ذات الوقت.

تواصلوا مع الفاو
استفيدوا من معارف وخبرات الفاو وشركائها 

في منظومة األمم المتحدة. فلدى الفاو 
متخصصون في مجاالت الزراعة، والتغذية، وتغير 

المناخ، والبيانات المتعلقة باإلحصاء والرصد، 
وصياغة، وتنفيذ السياسات الزراعية والغذائية، 

واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية.

تسليط الضوء على: التراث واالستدامة ونظم التراث الزراعي ذات 
األهمية العالمية

نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية هي مواقع األجداد حول العالم التي تشتهر بتنوعها 
البيولوجي الزراعي ونظمها اإليكولوجية القادرة على الصمود وتراثها الثقافي. وتشمل أنشطتها 

مصاطب زراعة األرز؛ وإنتاج الزعفران، والملح، والوسابي؛ والتقنيات الفريدة لمستجمعات المياه 
والري؛ ونظم المراعي ومزارع األسماك، وغيرها. وهذه النظم الخمسون معرضة للخطر بسبب عوامل 

مثل تغير المناخ، وزيادة التنافس على الموارد الطبيعية، والهجرة، والتحديات التجارية. ويسمح إدراج 
المواقع في برنامج نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية لآلخرين بالتعلم من تقنياتها العريقة. 

كما أنه يساعد المزارعين على تحديث نهجهم في التجارة واألسواق. وقد أدى االبتكار إلى أسواق 
أوسع أو جديدة، وزيادة األعمال من خالل وضع البطاقات اإليكولوجية، والسياحة الزراعية، واألعمال 

اإللكترونية، وتمكين الشباب، والُنهج األخرى. 
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ينتج العالم ما يكفي من 
األغذية إلطعام الجميع، 

ومع ذلك يعاني واحد من 
تسعة أشخاص من الجوع 

المزمن.

يعانى ما يقدر بحوالي 
815 مليون شخص من 
الجوع المزمن في عام 

2016، حسب أرقام الفاو.

حوالي 60 في المائة 
من جياع العالم هم من 

النساء.

يعيش حوالي 80 في 
المائة من الفقراء 

المدقعين في العالم 
في المناطق الريفية. 

ويعتمد معظمهم على 
الزراعة.

يقتل الجوع عدًدا أكبر 
من األشخاص كل عام من 

أمراض المالريا والسل 
ومرض اإليدز مجتمعة.

حوالي 45 في المائة 
ضع ترتبط  من وفيات الرُّ
بسوء التغذية. وما زال 

التقزم يؤثر على 155 
مليون طفل دون سن 

الخامسة. 

يعاني 1.9 مليارات 
شخص - أي أكثر من 

ربع سكان العالم - من 
زيادة الوزن، ويعاني 

600 مليون منهم 
من البدانة، ويموت 

3.4 ماليين شخص كل 
عام بسبب زيادة الوزن 

والبدانة.

في كثير من البلدان، 
عدد األشخاص الذين 

يموتون من البدانة أكبر 
من عدد األشخاص الذين 
يموتون نتيجة لعمليات 

االنتحار.

يكلف سوء التغذية 
االقتصاد العالمي ما 
يعادل 3.5 تريليونات 

دوالر أمريكي في 
السنة.

تقدر الفاو أنه ينبغي 
لإلنتاج الزراعي أن يرتفع 

بنسبة 60 في المائة 
بحلول عام 2050 إلطعام 

عدد من أكبر من السكان 
وأكثر ثراًء بشكل عام. 

حقائق مقتضبة عن الجوع

©
FA

O/
Be

lie
ve

 N
ya

ku
dj

ar
a

©
 X

ia
of

en
 Y

ua
n



8

ماذا يمكن للمزارعين فعله؟
يمكن للنساء والرجال الذين يعملون في 
الزراعة ومصايد األسماك والغابات إجراء 

التغييرات اليومية التي من شأنها أن 
تساهم في خلق عالم متحرر من الجوع. 

وها هي بعض األفكار الرئيسية:

عززوا المساواة 
حّسنوا فرص حصول النساء والشباب على 

الموارد والفرص في داخل المزرعة وخارجها.

استخدموا الموارد بكفاءة
اعملوا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو 

مستدام وكفؤ، وعلى تنويع المحاصيل.  

تكيفوا مع تغير المناخ
قوموا بزراعة المزيد من األغذية بنفس كمية 

األراضي والمياه. واستخدموا البذور األكثر 
مقاومة للجفاف واألمراض. واعتمدوا تربية 
الماشية المناسبة لدرجات الحرارة المحلية. 

وقوموا بإنشاء البرك واألحواض لألسماك 
المقاومة للعواصف، وزراعة األشجار التي 

تتحمل الحرارة والجفاف.

خففوا من فواقد ما بعد 
الحصاد

قوموا باستخدام مرافق تخزين كافية ومواكبة 
آلخر التطورات التكنولوجية، وتلقي التدريب 

المناسب.

علموا مزارعي المستقبل
استثمروا في تعليم الشباب والفرص المتاحة. 
واستخدموا مدارس تدريب المزارعين الشباب 

على الزراعة والحياة التابعة للفاو لتعليم 
شبابكم الزراعة والتغذية واألعمال التجارية، وغير 

ذلك من المهارات.

أسمعوا أصواتكم 
شاركوا في العمليات السياسية والبرامج 

والرصد على جميع المستويات. وتقاسموا 
خبراتكم ومعارفكم من خالل التعاونيات 

المحلية.

ابحثوا عن التكنولوجيا 
المواتية للمزارعين

استخدموا تطبيقات األجهزة الجوالة وغيرها 
من التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية للحصول 

بسرعة على المعلومات المتعلقة بالطقس 
واألسواق، وتقاسمها، واكتشفوا الحلول 

الزراعية المبتكرة.

اعتمدوا الممارسات 
المستدامة لتربية الماشية 

قوموا بتحسين النظم الغذائية الحيوانية 
للحد من التخمر المعوي، وانبعاثات الميثان. 

واستخدموا مبادرات مصانع الغاز الحيوي إلعادة 
تدوير السماد الطبيعي.

مارسوا صيد األسماك الرشيد 
اعملوا على حفظ الموارد المائية الحية، 

وإدارتها، وتنميتها مع احترام النظام 
اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي. واعملوا على 

منع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، 
ودعم االلتزام باالتفاق بشأن التدابير التي 

تتخذها دولة الميناء الذي يستهدف الصيد غير 
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.

تسليط الضوء على: أندية 
ديمترا وأدوار الجنسين

تهدف أندية ديمترا التابعة للفاو إلى تحسين 
مكانة السكان الريفيين، وال سيما النساء، 

مع التركيز على تقاسم المعرفة والمناقشة. 
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجرى 

رجال ونساء في مقاطعة تشوبو مناقشات 
في نادي ديمترا بشأن صيد األسماك، وهو 

أمر كان يقوم به الرجال تقليدًيا. وقرروا 
إشراك النساء كصيادين، وشهدوا زيادة في 

كميات مصيد األسماك ودخل األسر، مما أفاد 
المجتمعات بأسرها.
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تسليط الضوء على: تنوع 
المحاصيل وإدارة األراضي

التنوع هو أحد السبل إلى تحقيق الزراعة 
المستدامة. كما أن تزايد الضغوط الستخدام 

األراضي إلنتاج الوقود الحيوي واألغذية 
المدعومة بيولوجيا يزيد أيضا من الحاجة 

إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي. 
وزراعة تشكيلة متنوعة من المحاصيل يمكن 
أن تساعد في الحفاظ على تربة صحية، وضبط 

اآلفات واألمراض، وتحسين عملية التلقيح، 
والحد من أثر تغير المناخ عن طريق خفض 

كمية ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
الجوي.

©
FA

O.
 E

di
to

©
FA

O/
 T

am
iru

 L
eg

es
se

©
FA

O/
Va

sil
y M

ax
im

ov
 

©
FA

O/
Cr

ist
ia

no
 M

in
ic

hi
ell

o



10

 ماذا يمكن لشركات األعمال الخاصة
أن تفعل؟

يمكن للشركات والمؤسسات الخاصة أن 
تحدث فروًقا هائلة في الجهود الرامية 

إلى تحقيق القضاء على الجوع، بغض 
النظر عن حجمها.

تخلصوا من هدر األغذية 
طوروا عمليات التخزين، والتجهيز، والنقل، وتجارة 

التجزئة بشكل أفضل. اطلعوا على الشراكة 
العالمية »توفير األغذية« بين الفاو وشركة 

Messe Düsseldorf GmbH للمزيد من األفكار 
.)www.fao.org/save-food(

اشتروا من مصادر محلية
ساهموا في االقتصاد المحلي في البلدان 

النامية وقللوا من التكاليف عن طريق شراء 
المواد والخدمات محلًيا.

تقاسموا معارفكم 
يمكن للشركات التي طورت حلواًل وممارسات 
فعالة أن تسهم في الحد من الهدر، أو حماية 

البيئة، أو مكافحة الجوع وسوء التغذية وأن 
تتقاسم معارفها مع الكيانات العامة والخاصة 

األخرى. وقد طورت الشركات التكنولوجية 
العمالقة مثال غوغل تطبيقات الهاتف الجوال، 
واألدوات الرقمية األخرى للتخفيف من األضرار 

التي تسببها الظروف المناخية القاسية، وآفات 
المحاصيل.

عززوا اإلدماج المالي
يمكن لشركات القطاع المالي استكشاف 

طرق لتوفير االئتمان أو المال لألسر بغية شراء 
االحتياجات األساسية والمدخالت الزراعية من 

األسواق المحلية. وشركة ماستركارد تفعل ذلك 
في كينيا واألماكن األخرى.

اعملوا على تمكين المرأة 
إن ضمان تمتع النساء بنفس فرص العمل 
كالرجال هو خطوة حاسمة للحد من الفقر.

أقيموا الشراكات مع 
األوساط األكاديمية

يمكن للشراكات االستراتيجية مع األوساط 
األكاديمية والمؤسسات البحثية أن تولد 

المعلومات المهمة وذات الصلة.

احرصوا على كفاءة 
ومسؤولية استخدام الموارد
اعملوا على الحد من استهالك المياه والطاقة 

في شركتكم. وتقليل درجات حرارة التدفئة. 
واشتروا المنتجات والخدمات من شركاء 

يتبعون الممارسات اإلنسانية والمراعية للبيئة. 
واستخدموا الممارسات المستدامة. ويمكن 

لشركات األغذية البحرية، على سبيل المثال، اتباع 
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

.)http://www.fao.org/fishery/code/en(

ناصروا سالمة األغذية 
يجب أن تسعى شركات ومصنعو األغذية إلى 

تحقيق سالمة وجودة أفضل لألغذية على طول 
سالسل األغذية، وال سيما في البلدان النامية. 

وتعمل شركات األغذية العالمية مثل »مارس« 
على تعزيز المعايير الدولية لضمان الحصول على 

أغذية صحية وأكثر أماًنا.

انشروا رسالة #القضاء على 
الجوع

يمكن لشركات اإلعالم، أو أي شركة لديها شبكة 
اتصاالت، أن تثقف الجمهور حول #القضاء على 

الجوع، اقتداًء بمثال شبكة طومسون رويترز 
وغيرها.
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هل تعلم؟
أن معظم جياع العالم و75 في المائة من األطفال دون سن 	 

الخامسة الذين يعانون من التقزم يعيشون في بلدان متضررة 
بالنزاعات.

وأن ما يصل إلى 83 في المائة من األثر االقتصادي اإلجمالي 	 
للجفاف في البلدان النامية، والذي يتوقع أن تزداد حدته جراء تغير 

المناخ، يقع على الزراعة.
وأن ثلث األغذية المنتجة على نطاق العالم تفقد أو تهدر. وتمثل 	 

التكاليف اإلجمالية لهدر األغذية حوالي 2.6 تريليونات دوالر 
أمريكي سنوًيا، بما في ذلك التكاليف البيئية، واالجتماعية.

ماذا يمكنك أن تفعل؟
القضاء على الجوع هو مهمة الجميع، والجميع سيستفيدون 

منه. 

ويمكن أن يكون للحكومات، والمنظمات، والمزارعين، ومصالح القطاع 
الخاص أثر هائل على مسعى القضاء على الجوع، ولكن ال يمكن ألي من 

هذه الجهات تحقيقه بمفردها. وعلى الجميع أن يلعبوا دورهم، كل يوم، 
باستخدام موارد األرض بشكل أكثر حكمة، واتباع نظام غذائي مغٍذ، والحد 
من الهدر، وسلوك نمط عيش أكثر استدامة، وتقاسم األفكار واآلراء حول 

كيفية إنجاز هذه األشياء. ولالطالع على آخر األنباء عن #القضاء على 
الجوع، قم بزيارة الموقع الشبكي للفاو، أو تابعنا على فيسبوك، إنستجرام، 

أو تويتر.

أقيموا شراكات معنية بـ #القضاء على 
الجوع

يمكن لشركات األعمال أن تبحث عن الشركاء اآلخرين في ما بينها أو عن 
الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تقاسم المعرفة والموارد 

ووضع االستراتيجيات المبتكرة، واكتشاف الفرص الجديدة.

تواصلوا مع الفاو
أنشأت شركات عالمية رائدة شراكات مع الفاو لتطوير التكنولوجيات، 

وتقاسم الخبرات، وتقديم العون والمساعدة.

©
Pa

tri
ck

 Za
ch

m
an

n/
Ma

gn
um

 P
ho

to
s

©
IA

EA
/L

ou
ise

 P
ot

te
rto

n 
 



12

 ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم

ةدحتملا ممألل

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

www.fao.org/wfd
#WFD2018

يوم األغذية العالمي
 
 

تحتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
بيوم األغذية العالمي كل عام في 61 أكتوبر/

تشرين األول لتخليد ذكرى تُأسيسها في عام 5491. 
وُتنظم الفعاليات في أكثر من 051 بلدًا في جميع 
أنحاء العالم، مما يجعله أحد أهم األيام االحتفالية 

في تقويم األمم المتحدة. وتروج هذه األحداث 
للوعي والعمل في جميع أنحاء العالم من أجل 

أولئك الذين يعانون الجوع، والحاجة إلى ضمان األمن 
الغذائي واألنظمة الغذائية المغذية للجميع. يوم 
األغذية العالمي هو فرصة هامة لتوجيه رسالة 
قوية إلى الجمهور: يمكننا القضاء على الجوع، 

كما يمكننا أن نصبح جيل القضاء على الجوع، ولكن 
الجميع بحاجة إلى العمل معًا لتحقيق هذا الهدف.
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