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اأقرب  اأننا  الرغم من  اأنه على  التقرير  يو�سح هذا 

لفية  نمائية للأ االإ هداف  االأ اأحد  اإلى بلوغ  ما نكون 

التغذية  وهو تخفي�ض ن�سبة من يعانون نق�ض 

اأبعد ما  اأننا الزلنا  اإال   ،2015 الن�سف بحلول  اإلى 

غذية  العالمي للأ القمة  نكون عن هدف موؤتمر 

اأى  ُيحرز  الن�سف. ولم  اإلى  العدد  وهو تخفي�ض 

خير، وظل عدد  االأ تقدم فيما يتعلق بالهدف 

.1992-1990 الجياع دون تغيير فعلي منذ 

مال حتى  الُمخيبة للآ النتائج  الرغم من  وعلى 

الجوع تبدو واعدة  فاإن احتماالت تخفي�ض  ن،  االآ

االقت�سادى  داء  االأ اأن  اإذ  الحا�سر.  الوقت  فى 

النامية، مدعوما بزيادة  البلدان  المح�سن فى 

الثنائية وهى الفقر  االهتمام الدولى بالم�سكلة 

ال�سديد والجوع، يوحى باإحراز خطوات �سريعة 

القادمة. ومع ذلك ال تزال  ال�سنوات  مام فى  االأ اإلى 

اأن  التى تواجهنا مثبطة للهمم: حيث يجب  المهمة 

2015 بتخفي�ض  العالم كل عام وحتى عام  يقوم 

اأى   ،
27

31 مليون �سخ�ض الجياع بمقدار  عدد 

الذي تحقق منذ  جمالي  التخفي�ض االإ اأمثال  ع�سرة 

الذى  بالتعهد  اأن نفى  لنا  اإذا كان   ،1992-1990

غذية والذي  العالمي للأ القمة  اأثناء موؤتمر  �سدر 

خم�ص  غذية:  العالمي للأ القمة  اأثناء موؤتمر  تكرر 

�سنوات بعد النعقاد.

التى  الم�ساكل  اإلى ذلك، فاإن  �سافة  وباالإ

البلدان لي�ست مت�ساوية، وهناك خوف  تواجهها 

الكفاح  اأثناء م�سيرة  اأن تتخلف بلدان كثيرة  من 

التى تواجه �سعوبات  البلدان  اأما  الجوع.  �سد 

اإلى بذل جهود كبيرة هى غالبا  خطيرة وتحتاج 

الو�سائل  اأقل قدر من  لديها  التى يوجد  البلدان 

لذلك. وبدون عمل هادف من جانب  اللزمة 

ال�ساأن المحليين، وبدون م�ساعدة من  اأ�سحاب 

البلدان  الدولى، ف�سوف تتعر�ض هذه  المجتمع 

التهمي�ض، مما يجعل جهود تخفي�ض  للمزيد من 

الم�ستقبل.  اأكثر �سعوبة فى  الجوع 
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الج�ع م�ستفادة فى مجال تخفي�ص  درو�ص 

القمة  لبلوغ هدف موؤتمر  عند زيادة جهودنا 

التقدم،  غذية، وعند تو�سيع مجاالت  العالمي للأ

ال�سابقة مر�سدا ال غنى  التجارب  اأن تكون  يمكن 

عنه فيما يتعلق باالتجاهات العامة لل�سيا�سات. 

وفيما يلى بع�ض الدرو�ض المتعلقة بال�سيا�سات 

ال�سابقة فى  خفاقات  النجاحات واالإ الماأخوذة من 

مجال تخفي�ض الجوع.

تخفي�س الجوع �شرورى من اأجل ت�شريع التنمية   •
وتخفي�س الفقر. الجوع هو نتيجة للفقر، وفى 

الوقت ذاته، �سبب له. ويوؤثر الجوع تاأثيرا �سلبيا 

على ال�سحة، واإنتاجية العمل وخيارات اال�ستثمار، 

ويوؤدى اإلى ا�ستمرار الفقر. لذلك يلزم وجود 

تدخلت موجهة ل�سمان الو�سول اإلى الغذاء.

النمو الزراعى �شرورى من اأجل تخفي�س الجوع.   •
يعي�ض نحو 70 فى المائة من فقراء البلدان 

النامية فى المناطق الريفية ويعتمدون على 

الزراعة من اأجل �ُسبل المعي�سة، �سواء بطريق 

مبا�سر اأو غير مبا�سر. وفى اأكثر البلدان فقرا 

يعتبر النمو الزراعى القوة الدافعة للقت�ساد 

الريفي. وبوجه عام، تعد الزراعة عامل محوريا 

لتوليد الدخل وفر�ض العمل في البلدان التي 

من الغذائي )ال�سكلن 32  تعاني ب�سدة انعدام االأ

و33(. وتحتاج عملية مكافحة الجوع اإلى زيادة 

االلتزامات من اأجل الزراعة والتنمية الريفية.

بال�شروط  ولكن  ت�شاهم،  اأن  للتكنولوجيا  يمكن   •
ال�شحيحة. توؤدى التكنولوجيا المح�سنة التى 

تنا�سب الظروف المحلية وتولى اهتماما 

اإلى ت�سريع عملية تخفي�ض  ب�سغار المزارعين 

الزراعية  الدخول  الفقر وذلك عن طريق زيادة 

غذية. اأ�سعار االأ وانخفا�ض 

الجوع  تخفي�س  فى  التجارة  ت�شاهم  اأن  يمكن   •
التى  المكا�سب  اأما  الفقر.  وطاأة  وتخفيف 

تاأتى  التجارة فل  تتحقق من وراء تحرير 

اأو ب�سورة �ساملة. ويتطلب ح�سول  تلقائيا 

اإلى  المنافع توجيه االهتمام  الفقراء على 

البنية  خرى، بما فى ذلك  االأ العوامل  عدد من 

طر  �سواق، والموؤ�س�سات واالأ �سا�سية للأ االأ

مان. الداخلية لل�سيا�سات و�سبكات االأ

مام: الأ اإلى  الطريق 

الجوع ا�ضتئ�ضال  جهود  تدعيم 
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النمو  اأجل  من  �شرورى  العام  اال�شتثمار   •
اأمراً ال غنى  العام  اال�ستثمار  يعتبر  الزراعى. 

�سا�سية، والبحوث  االأ البنية  عنه فى مجال 

اأجل  ر�ساد وذلك من  الزراعية، والتعليم واالإ

نفاق  االإ الزراعى. وال يعك�ض  النهو�ض بالنمو 

البلدان  الزراعة فى كثير من  الفعلى على  العام 

اأهمية، وال�سيما  القطاع من  الفقيرة ما لهذا 

التغذية  التى ينت�سر فيها نق�ض  البلدان  فى 

على نطاق وا�سع.

البلدان  اأكثر  ت�شتهدف  ال  نمائية  االإ الم�شاعدات   •
احتياجا. انخف�ست الم�ساعدات الخارجية 

للزراعة والتنمية الريفية مقارنة بم�ستوياتها 

اإلى ذلك فهى ال  �سافة  الثمانينات. وباالإ فى 

البلدان التى تنخف�ض  ت�ستهدف ب�سورة كافية 

فيها م�ستويات نق�ض التغذية.

�شروريان  �شرطان  هما  واال�شتقرار  ال�شالم   •
المنازعات  والفقر. توؤدى  الجوع  لتخفي�س 

ن�سطة  االأ اإ�سابة  اإلى  التى تمتد لفترات طويلة 

البنية  اإلى جانب تدمير  نتاجية بال�سلل  االإ

اأركان  �سا�سية و�ُسبل المعي�سة، وتقو�ض  االأ

الغذائى ب�سورة خطيرة. من  االأ

الرامية  لل�سيا�سات  اأعمال  نح� و�سع جدول 

الج�ع اإلى تخفي�ص 

التى  ال�سيا�سات  اأن يتم ت�سميم تدخلت  يجب 

اإطار  الفعال للجوع فى  التخفي�ض  اإلى  تهدف 

قليمية  االتجاهات والتحديات العالمية واالإ

العولمة باإتاحة  ال�ساعدة. وال تقوم  والقطرية 

الزراعية فقط،  �سواق  االأ الفر�ض عن طريق تو�سيع 

اأمام  المحلية  �سواق  االأ اأي�سًا بفتح  ولكنها تقوم 

جنبية. وتوؤدى الح�سرنة  الجهات المتناف�سة االأ

المناطق الح�سرية  اإلى زيادة طلب  ال�سريعة 

الجودة  غذية ذات معايير  االأ غذية وكذلك  االأ على 

المناخ  مان الجيدة. وي�سكل تغير  ومعايير االأ

اأمام  يكولوجية تحديات جديدة  االإ النظم  وتدهور 

الطبيعية.  الموارد  نتاج والحفاظ على  االإ زيادة 

المناعة  انت�سار فيرو�ض نق�ض  كذلك يوؤدى 

الب�سرية/متلزمة نق�ض المناعة المكت�سبة 

المدى مثل  وبئة طويلة  االأ اإلى زيادة  يدز(  )االإ

العابرة  فات  مرا�ض واالآ االأ الملريا. كما ت�سكل 

للحدود خطورة على �ُسبل المعي�سة. 

اإلى ترابط  الفعال للجوع  التخفي�ض  ويحتاج 

اأولوية لتمويل  اإيلء  ال�سيا�سات. ويجب  بين 

 34 ال�سكل  الزراعية والريفية. ويو�سح  التنمية 

الزراعى.  ال�سامل والنمو  النمو االقت�سادى  اأهمية 

دارة  لل�سلم واال�ستقرار و“االإ اأهمية  اأن هناك  كما 

ال�سيا�سات  اأعمال  الجيدة”. ويعتمد جدول 

اأن  اإال  البلدان،  بلد من  المحددة على ظروف كل 

التى  ال�سرورية  العنا�سر  اأدناه هو بع�ض  ما يرد 

ف�سل فى مجال تخفي�ض  داء االأ يمكن اأن ت�سمن االأ

 .2015 الباقية حتى عام  ال�سنوات  الجوع فى 

اأن تركز  ال�شاخنة. يجب  النقاط  على  التركيز 

“النقاط ال�ساخنة”  البرامج واال�ستثمارات على 

الموجودة  المناطق  للفقر والجوع. وهى تلك 

القطر حيث تعانى ن�سبة  العالم وفى داخل  في 

التغذية والفقر. ال�سكان نق�ض  ملمو�سة من 

الجوع. يجب  لتخفي�س  مزدوج  نهج  اتباع 

الرامية  المدى  التدخلت طويلة  اأن ت�ساحب 

نتاجية برامج و�سيا�سات  االإ القدرة  اإلى تعزيز 

ت�ستجيب للحتياجات الملحة للفقراء واأولئك 

اأن  الغذائى. ويجب  من  االأ انعدام  الذين يعانون 

الزراعة  التدخلت ب�سفة خا�سة على  تركز 

الريفية مع تخ�سي�ض بوؤرة اهتمام  والتنمية 

اأمامهم و�سمان  العمل  للفقراء وذلك بخلق فر�ض 

– �سواء كانت  المنتجة  �سول  االأ اإلى  و�سولهم 

البرامج  اأما  اأو مالية.  ب�سرية  اأو  اأ�سوال مادية 

اإن�ساء �سبكات  اأن ت�سمل  وال�سيا�سات، فيجب 

موال، والتدخلت  االأ مان االجتماعية، وتحويل  االأ

غذية والتغذية. ال�سحية وبرامج االأ

�شحاب الحيازات  نتاجية الزراعية الأ تعزيز االإ

ن�سطة الناجحة الرامية  ال�شغيرة. يجب زيادة االأ

�سحاب الحيازات  نتاجية الزراعية الأ اإلى تح�سين االإ

ال�سغيرة. ويجب اأن تهدف ال�سيا�سات والبرامج 

ثر االقت�سادى للقطاع على  الزراعية اإلى تدعيم االأ

ن�سطة غير  المناطق الريفية من خلل توليد االأ

جور. الزراعية وفر�ض العمل الريفية وزيادة االأ
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اأن  الخا�س. يجب  لال�شتثمار  مواتية  بيئة  خلق 

اإلى  العامة �سيا�سات توؤدى  ت�ساحب اال�ستثمارات 

اإ�سافية من اال�ستثمارات الخا�سة.  وجود تدفقات 

واإدارة  دارة،  االإ كما تعتبر نوعية و�سفافية 

المرافق العامة، واال�ستقرار ال�سيا�سى، والموؤ�س�سات 

الكلى  ال�سوقية الموثوق بها، ونظام االقت�ساد 

التى ت�ساعد على  ال�سرورية  مور  االأ واال�ستقرار من 

تحقيق هذه الغاية.

ال�شلع  اإمدادات  بزيادة  الفقر  تخفي�س  ربط 

اأ�سواق لل�سلع  اإن�ساء  العامة. ي�ساعد  العالمية 

البيئية وما يترتب على ذلك من  والخدمات 

لل�سلع  اإجراء تقييم دقيق  اآلية �سعرية على  وجود 

ن�سطة الزراعية  العالمية العامة والمفا�سلة بين االأ

لية  االآ اأن تقوم  البيئية. ويمكن  وال�سلع والخدمات 

المزارعين  البيئية من  “ب�سراء” الخدمات  ال�سعرية 

الذين يقومون،  اإطار حوافز للمزارعين  اإن�ساء  مثل 

التى  المثال، بمواءمة الممار�سات  على �سبيل 

الزراعى وت�سون  البيولوجى  التنوع  تحفظ 

الكربون  انبعاثات  اأو تخف�ض  البرية  الحياة 

ليات  االآ ت�ساهم مثل هذه  اأن  الجو. ويمكن  اإلى 

البلدان(  )المعمول بها بالفعل فى بع�ض  ال�سوقية 

البيئية  الفقر وا�ستدامة الموارد  فى تخفي�ض 

والطبيعية.

الفقراء.  فى خدمة  التجارة  تكون  اأن  على  العمل 

العالمية  �سواق  ا�ستمرار عملية تحرير االأ مع 

النامية  البلدان  اإعطاء  ال�سرورى  ي�سبح من 

اإلى  ترمى  التى  ال�سيا�سات”  لو�سع  “الفر�ض 
تنمية المناطق الريفية والزراعة. وحتى يت�سنى 

التجارية يجب تقديم  �سلحات  اال�ستفادة من االإ

القدرة  اأجل تعزيز  النامية من  للبلدان  الم�ساعدة 

�سلحات  المناف�سة عن طريق االإ المحلية على 

ال�سيا�سات )المعونة من  الموؤ�س�سية وفى مجال 

اأي�سًا وجود  ال�سرورى  التجارة(. ومن  اأجل 

الجماعات  اأجل حماية  مان من  االأ �سبكات 

�سلحات  العاجلة للإ ثار  االآ �سة من 
ّ
المعر

التجارية.

وو�شعها  والدولية  المحلية  الموارد  تن�شيق 

والريفية. تعتبر  الزراعية  التنمية  في خدمة 

الريفية  الزراعة والتنمية  زيادة اال�ستثمارات في 

الغذائي. ويمكن  من  االأ اأمراً �سروريا لتح�سين 

اأن  المنخف�ض  الدخل  البلدان ذات  لحكومات 

مر وذلك بتوجيه جزء كبير  االأ ت�ساهم في هذا 

القطاعين. ويجب  المالي نحو هذين  اإنفاقها  من 

اأي  اأن تفي بتعهداتها،  المانحة  البلدان  على 

القومي  المائة من دخلها  0.7 في  التبرع بن�سبة 

الر�سمية.  نمائية  الم�ساعدات االإ اأجل  جمالي من  االإ

نمائية  ومن ال�سروري تن�سيق الم�ساعدات االإ

الر�سمية والموارد العامة المحلية وتوجيهها 

الجهود لزيادة  ال�سحيحة، كما يجب بذل  الوجهة 

.
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نمائية الر�سمية فعالية الم�ساعدات االإ

لتوفير  الو�سائل ما يكفي  لديه من  وفى عالم 

ا�ستمرار الجوع عارا  الغذاء ل�سكانه، ي�سبح 

اإننا  التجارب كثيرا.  العالم. لقد تعلمنا من  على 

الُخطى نحو عالم  نعلم ما يجب عمله لت�سريع 

850 مليون  اأكثر من  الجوع. وهناك  خاٍل من 

ال�سرورى  �سخ�ض ينتظرون ما يمكن عمله. ومن 

اإلى بلوغ  الرامية  اإعطاء دفعة كبيرة لجهودنا 

غذية وهو تخفي�ض  هدف موؤتمر القمة العالمي للأ

توافرت  اإذا  الهدف  بلوغ هذا  مكان  االإ وفى  الجوع. 

رادة ال�سيا�سية. االإ




