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 معاً لمكافحة الجوع
 

  
 
  

وھذه المناسبة . عقد الثالث من عمره، يدخل يوم األغذية العالمي ال2010تشرين األول /أكتوبر 16بتاريخ  
الذي  لشعاروا. المميّزة تصادف أيضاً االحتفال بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

إقراراً بالجھود المبذولة لمكافحة الجوع في العالم على " اً لمكافحة الجوعمع"اختير ھذا العام ليوم األغذية العالمي ھو 
.المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية  

 
وإّن العمل معاً لمكافحة الجوع يصبح حقيقة على أرض الواقع عندما تعمل المنظمات الرسمية ومنظمات  

. كافة للتغلّب على الجوع والفقر المدقع وسوء التغذية المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن شراكة على المستويات
أي منظمة األغذية [ھكذا فإّن التعاون بين المنظمات الدولية وال سيما وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھا في روما 

أجل توجيه الجھود  يكتسي أھمية استراتيجية من] والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي
والذي يدعو إلى  - القضاء على الفقر المدقع والجوع  -العالمية نحو تحقيق الھدف األول من األھداف اإلنمائية لأللفية 

. 2015تقليص عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول سنة   
 

من الغذائي العالمي التابعة وإّن منظومة األمم المتحدة والجھات الفاعلة األخرى تجتمع معاً ضمن لجنة األ 
وتضّم اللجنة بصيغتھا الجديدة بعد إصالحھا البلدان األعضاء وكذلك وكاالت األمم المتحدة . لمنظمة األغذية والزراعة

مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي وفريق المھام الرفيع المستوى الذي أنشأه أمين عام األمم 
. ة والمعني بأزمة األمن الغذائي العالمية، باإلضافة إلى منظمات أخرى ناشطة في مجالي األمن الغذائي والتغذيةالمتحد

وتضّم اللجنة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن جميع الفئات المتضررة من انعدام األمن الغذائي، 
ة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصارف اإلقليمية للتنمية باإلضافة إلى المؤسسات الدولية للبحوث الزراعي

وتستفيد اللجنة حالياً من . ومنظمة التجارة العالمية؛ وستكون مفتوحة أيضاً أمام القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية
اع في اتخاذ قراراتھا على مشورة فريق رفيع المستوى من الخبراء في مجال األمن الغذائي والتغذية بما يمّكنھا من اإلسر

التحالفات الوطنية التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني والوكاالت الحكومية، تعمل بصورة نشطة في نحو .دراية تامة
وقد توطّدت مشاركتھا بقدر أكبر في أعقاب المشاورة الدولية التي ُعقدت  .بلداً للترويج ألنشطة الدعوة والتوعية 30

.2010حزيران /الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة في شھر يونيو مؤخراً في المقر  
 

الذي ُعقد في شھر " مؤتمر القمة لمكافحة الجوع"وكان مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي أو ما يسمى  
قمة العالمي ، قد اعتمد إعالناً جرى فيه التعبير مجدداً عن االلتزام الصادر في مؤتمر ال2009تشرين الثاني /نوفمبر

ودعا اإلعالن أيضاً إلى . والمتمثل في القضاء على الجوع بصورة مستدامة من على وجه األرض 1996لألغذية عام 
لقضايا ل اإلدارة الرشيدةزيادة التمويل المحلي والدولي للزراعة وإلى استثمارات جديدة في القطاع الريفي وإلى تحسين 

اكة مع المعنيين من أصحاب الشأن في القطاعين العام والخاص، واتخاذ مزيد من العالمية المتعلقة باألغذية ضمن شر
.اإلجراءات لمواجھة التھديد الناشئ عن تغيّر المناخ والمحدق باألمن الغذائي  

 
ويُعزى ھذا  ،إلى المليار نسمة الجياع ع في العالم بعدما وصل عددو، تّم بلوغ الحّد الحرج للج2009وفي عام  

على " حدث مأساوي في أيامنا ھذه"نه إلى االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وإلى األزمة المالية وھو في جزء م
مؤتمر "وكان الدكتور ضيوف قد عمد، عشيّة . حد قول الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

وإّن . رنت مباشرة تجّسد السخط األخالقي إزاء الوضع القائم، إلى إطالق عريضة على شبكة اإلنت"القمة لمكافحة الجوع
يتواصل مع الناس من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية المتاحة على اإلنترنت لدعوتھم إلى " مشروع المليار جائع"

: التوقيع على العريضة التي تطالب بوضع حد للجوع من خالل العنوان التالي www.1billionhungry.org. 
 

في المستقب لتأمين الغذاءثورة زراعية   
 

الذين سيبلغ عددھم تسعة مليارات  شعوب العالمفي المائة إلطعام  70سيكون من الضروري زيادة إنتاج األغذية بنسبة 
غاللھم باستخدام األراضي ضطّر المزارعون إلى زيادة ياألراضي، س تناقصوفي ظّل . 2050حلول سنة نسمة ب

غير أّن تكثيف إنتاج األغذية لطالما كان يعني زيادة االعتماد على  ،المزروعة بالفعل عوضاً عن توسيع مساحة مزارعھم
 .مبيدات اآلفات واألسمدة واستخداماً مفرطاً للمياه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدھور التربة والموارد المائية

 
ورة خضراء جديدة؟ إنما نفعل ذلك رغبة منا في التشديد ثوالحاجة إلى إطالق " معاً لمكافحة الجوع" الشعارن لَم نجمع بي

 األغذيةعلى أّن مھمة زيادة إنتاج األغذية بھذا القدر الھائل والھدف المرتبط بذلك والمتمثل في حصول كل فرد على 
لكن باإلمكان االضطالع بھذه المھمة من خالل العمل . سواه، ليست مھمة ملقاة على عاتق قطاع واحد دون ةالمذكور



 

المشترك ضمن شراكات مع الحكومات ومعاھد األبحاث والجامعات واتحادات المزارعين ومجموعات الضغط ومنظومة 
.األمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص  

 
األغذية، ھل سيحصل الجميع على نصيبھم  وحيث يتّم في نھاية المطاف إنتاج ماليين األطنان اإلضافية من

الترفيه والرياضة وقطاعي المدارس والمجتمع المدني  –القطاعات مختلف في  المعنيينباستطاعة الشراكات بين  منھا؟
أن تعمل معاً للتأكيد أكثر على الرسالة التي مفادھا أنه يتعيّن على المجتمع الحرص بصورة  –المنظمات غير الحكومية و

وتعمل . ومن ھذا المنطلق، عملت منظمة األغذية والزراعة مع الرياضيين المحترفين. خاصة على عدم وجود أّي جائع
بالتعاون مع  مرّكزةت وحمالت إعالمية المنظمة حالياً على تسليط الضوء على مشكلة الجوع من خالل سلسلة فعاليا

.الالعبين وبإشراف االتحاد األوروبي لكرة القدم وغيره من اتحادات كرة القدم ومشّجعيھا  
 

 إنتاج ھذا الكّم اإلضافي من األغذية
  

ار نسمة ملي 2.5من سيقوم بإنتاج ھذا الكّم اإلضافي من األغذية؟ يشّكل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرھم 
نسلط الضوء على مساھمتھم في زيادة اإلنتاج من أن ونوّد في ھذه الدراسة  .تقريباً أو أكثر من ثُلث سكان العالم

باستطاعتنا زيادة مساھمتھم في إنتاج األغذية في المستقبل وبالتالي مساعدتھم على التحرر من براثن الفقر وسوء .األغذية
ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل بصورة . ون إلحاق ضرر بالبيئة التي تعتمد عليھا الزراعةويمكن القيام بذلك من د. التغذية

أي بعبارة أخرى، إّن .مستدامة باستخدام السياسات الناجعة والتكنولوجيا وأساليب العمل المناسبة التي تكّمل عمل الطبيعة
مدخالت خارجية مأمونة أكثر نسبياً في الوقت  زيادة اإلنتاج من المحاصيل بصورة مستدامة تعتمد على ترشيد استخدام

ويمكن اإلشارة إلى الممارسات المعتمدة على ھذه المبادئ على أنھا . الصحيح خالل الدورة الزراعية وبالقدر المناسب
وفي .المتاحة في الطبيعة" خدمات النظام اإليكولوجي"نوعة من تالذي يقوم على مجموعة م" نھج النظام اإليكولوجي"
وقت الراھن، ال يُستفاد من الكفاءة الكاملة الممكنة للقسم األكبر من المدخالت الزراعية في حين أّن تحقيق االستخدام ال

.الطاقات الكامنة للمدخالت األخرى على نحو ما ھو مبيّن في ما يلي يطلقاألمثل لھذه المدخالت من شأنه أن   
 

لكن . نسمة من دون األسمدة المعدنية ملياراتمة إلطعام تسعة ولن يكون باإلمكان إنتاج كميات األغذية الالز 
وتجمع اإلدارة المتكاملة لآلفات بين استخدام األنواع .ينبغي ترشيد استخدامھا للحد من تكاليف اإلنتاج ومن المشاكل البيئية

ات اآلفات لزيادة اإلنتاج وخفض المقاومة لآلفات والمكافحة البيولوجية لآلفات والممارسات الثقافية وترشيد استخدام مبيد
ومما ال شك فيه أّن تحقيق االستخدام األمثل لمبيدات اآلفات عامل جيّد للبيئة . التكاليف والحد من تلوث المياه والتربة

ولصحة اإلنسان، كما وأنه يمّكن المزارعين من ترشيد اإلنفاق الذي باإلمكان استثماره مجدداً في المزرعة أو إنفاقه على 
حافظ على الموارد مثاالً آخر عن نھج النظام اإليكولوجي الذي يعتمد تي توتشكل الزراعة ال.لألسرة المفيدة األغذية أمينت

فازدياد المادة العضوية في التربة من شأنه أن يحّسن قدرتھا على المحافظة . على مجموعة من خدمات النظام اإليكولوجي
. االستغناء عنھاإلى الرّي أو  على المياه، ويحّد بالتالي من الحاجة  

 
وتتولى الدول، من خالل الحكومات، .تلبية طلبات المستقبلمن أجل ال بّد من التوسع في إنتاج األغذية بالقدر الكافي 

وتتمتع الدولة، على شتى المستويات، بسلطة تشجيع الزراعة المسؤولة من . تطبيق القوانين والقواعد واألنظمة والبرامج
ويجوز لھا أن تسّن قوانين تنص مثالً على تثبيت حيازة األراضي لكي يشعر المزارعون أنھم في أمان . البيئية الناحية

. على أراضيھم ولكي يعتمدوا طرقاً زراعية إلنتاج األغذية المطلوبة في األجل البعيد، بما يشمل حماية الموارد الطبيعية
تجات المستخدمة وأن تحرص على وضع بطاقات التعريف المناسبة وباستطاعة الدول أيضاً أن تتحقق من جودة المن

ويتعيّن على الحكومات الترويج لنھج . عليھا، وتسويقھا واستخدامھا على النحو الصحيح للحد قدر المستطاع من المخاطر
.السياسات العامة والتشريعاتتطبيق  النظام اإليكولوجي من خالل  

 
على  2009ففي عام . ة متجانسة لدعم اإلنتاج المستدام لألغذية وتعزيز األمن الغذائيويجدر بالدول أيضاً أن تعمل بصور

سبيل المثال، في مدينة الكويال في إيطاليا، اعتمدت بلدان مجموعة الثماني وغيرھا من البلدان والمنظمات مبادئ أساسية 
ط التي تأخذ البلدان بزمامھا؛ توطيد التعاون اعتماد نھج شامل؛ االستثمار في الخط: لتعزيز األمن الغذائي ھي كاآلتي

.االستراتيجي؛ االستفادة من المؤسسات المتعددة األطراف؛ والوفاء بااللتزامات المستدامة والخاضعة للمساءلة  
كندا، أشارت البلدان المشاركة إلى وجود عالقة ب، الذي ُعقد في مدينة موسكوكا 2010وفي اجتماع مجموعة الثماني لعام 

ن االستثمارات عبر الحدود وبين التنمية وإلى أّن المساعدة اإلنمائية الرسمية ال تكفي لوحدھا لتحقيق األمن الغذائي بي
.وشددت تلك البلدان على أھمية زيادة االستثمارات الدولية في البلدان النامية بصورة مسؤولة ومستدامة. العالمي  

 
، وفي وقت يبلغ فيه عدد الجياع في العالم رقماً لم يشھده 2010لعام وبمناسبة االحتفال بيوم األغذية العالمي  

إلى جانب العديد من الجھات الفاعلة التي  -فإن اإلرادة والشجاعة والمثابرة . العالم من قبل، دعونا نفكر في المستقبل
بر من االستدامة وتوصيل تلك ستمّكن من إنتاج كميات أكبر من األغذية وبقدر أك -تعمل يداً بيد ويساعد بعضھا اآلخر 

.األغذية إلى أفواه من ھم بأمّس الحاجة إليھا  
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