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 الجوع يتراجع ولكن ال يمكن القبول بمستواه الراهن
 * بقلم جوزيه غرازيانو دا سيلفا

  

ٌّة األول لألمم المتحدة من أجل تنصٌف عدد الجٌاع فً ا فً متناول الٌد، غٌر أن  5105لعالم بحدود عام لم ٌزل نٌل هدف األلف

 .تعجٌالً حثٌثاً للجهود سٌكون مطلوباً بما أّن التقّدم المحرز فقد زخمه منذ منتصف العقد الجاري

 

، 868، إذ انخفض مما ٌتجاوز الملٌار بقلٌل إلى 0991ملٌوناً منذ  031لقد هبط العدد الكلً لَمن ٌعانون الجوع المزمن بنحو 

 .ملٌوناً لدى البلدان النامٌة وحدها 855نهم وبضم

 

ٌُحَرز تقدم فحسب بمقٌاس األعداد الكلٌة بل وأٌضاً فً استشراء الجوع أي النسب السكانٌة التً تعانً  - وعلى الصعٌد العالمً، لم 

م، وفً البلدان النامٌة وحدها بالمائة الٌو 12.5إلى  0991بالمائة فً عام  18.6فالمقٌاس الشامل تراجع المعدل من  .نقص التغذٌة

 .بالمائة 14.9بالمائة إلى  53.5هبط من 

 

وحتى إن كان ذلك بمثابة أنباء سارة إال أنه ٌعنً أن شخصاً من كل ثمانٌة ما زالوا ضحاٌا للجوع، أي ما ال ٌمكن القبول به فً عالم 

 .من الوفرة

 

 0991ملٌون جائع عام  075من  -عاماً  51دد الجٌاع ارتفاعه على مدى آّما أسوأ األوضاع قاطبة فقد شهدتها إفرٌقٌا حٌث واصل ع

 .ملٌوناً فً الوقت الراهن 539إلى 

 

وٌصدر شراكة بٌن  - ، باعتباره الكتاب السنوي الرئٌسً حول الجوع" حالة انعدام األمن الغذائً فً العالم"وهذه السنة فؤن تقرٌر 

ٌستند إلى منهجٌة أفضل  --والصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة، وبرنامج األغذٌة العالمً  منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المّتحدة،

 .شارك فً تطوٌرها عدد كبٌر من الخبراء من جمٌع آنحاء العالم لتقدٌر مستوٌات الجوع بمزٌد من الدقة

 

، أي ما تزامن مع استمرار انخفاض أسعار 5116وتدّل أرقام التقرٌر على أن معظم التقدم فً خفض مستوٌات الجوع أحرز إلى عام 

 .وما أن بدأت األسعار حركة االرتفاع منذ ذلك الوقت حتى تباطؤت إنجازات احتواء الجوع على نحو ملحوظ .المواد الغذائٌة

 

 .ص كمٌاتهوإذا كان ذلك ٌإكد حقٌقة ثابتة فهً أن السبب الرئٌسً الكامن وراء الجوع ٌظل العجز عن الحصول على الغذاء ال نق

 .ففً جمٌع أنحاء العالم ٌهجع المالٌٌن على الطوى نظراً إلى العجز بكل بساطة عن شراء ما ٌسد الرمق

 

، ثم الكساد 5118 - 5117وٌحدونا اإلدراك أخٌراً إلى ٌقٌٍن بؤن التؤثٌرات المشتركة ألسعاد الغذاء الدولٌة التً ارتفعت فجؤة فً عام 

 .، لم تكن كما ساد الظن فً ذلك الوقت وعلى النحو الذي خشٌناه5119الكبٌر الالحق لذلك فً 

 

وحتى إن أمكن امتصاص القفزات فً أسعار المواد الغذائٌة العالمٌة نتٌجة لردود واستجابات الحكومات واألسر، إال أن ذلك لٌس 

حادة، خصوصاً فً حالة الفقراء الذٌن ٌضطرون عادة معناه أال نشعر بالقلق البتة الٌوم لعدم استقرار أسعار الغذاء الدولٌة وتقلباتها ال

 .إلى االعتماد على أغذٌة أقل محتوى من المغذٌات للحفاظ على مستوٌات السعرات الحرارٌة التً ٌحتاجونها
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للركود  فً تلك األثناء، بٌنما وصل التباطإ االقتصادي إلى البلدان النامٌة بمعدالت دون التوقعات السابقة، فآن التوسع الحثٌث

 .االقتصادي باتجاه الجنوب حتى إن جاء متؤّخراً ال ٌنفك ٌشّكل مدعاة للقلق وال سٌما أن ضوءاً ال ٌظهر فً نهاٌة النفق

 

وفً السٌاق الراهن للنمو االقتصادي غٌر المإّكد، فضالً عن أسعار المواد الغذائٌة المتقلبة واألعلى ٌبدو أن أي تقّدم آخر صوب 

 .ٌّة اإلنمائً األّول لتنصٌف عدد الجٌاع سٌتوقف حتماً على تنشٌط النمو االقتصادي العرٌضتحقٌق هدف األلف

 

ولسوف ٌتوقّف أٌضاً على ما إذا كان لنا أن نمّكن ملٌاري شخص مَمن ٌكسبون قوتهم من قطاع الزراعة، وٌمثلون المعدل الغالب 

 .جمٌع جوانبه لفقراء العالم من المشاركة فً النمو الرٌفً واالستفادة من

 

وبالتؤكٌد سٌعتمد ذلك من بٌن جملة أمور أخرى على تطوٌر القطاعات المنتجة، وال سٌما زراعة الحٌازات الصغرى من خالل 

ضمان الوصول العادل إلى الموارد، على األخص فً حالة المرأة، وتصمٌم وتموٌل وتطبٌق آلٌات الحماٌة االجتماعٌة ألشد 

 .الضعفاء

 

  .ال غنى عنها كشرط للنجاح --من شفافٌة ومشاركة ومسإولٌة وسٌادة للقانون وحقوق اإلنسان  --وكمة األفضل كذلك فإن الح

 

ر الخسائر بما ال  ٌقل وبٌن األولوٌات األخرى، ال بد من تقلٌص الهدر الهائل فً ُنظمنا الراهنة إلنتاج وتورٌد المواد الغذائٌة حٌث تقدَّ

  !ثلث المجموع الكلً لإلنتاج العالمًعن 

 

ٌّة اإلنمائٌة، ٌتعٌن علٌنا االنتباه لٌس فقط إلى كمٌة الغذاء المتوافر بل وأٌضاً إلى نوعٌت ه؛ وبٌنما نواصل إحراز تقدم صوب هدف األلف

 .األمٌنٌة والبروتٌناتولٌس فقط إلى السعرات الحرارٌة أو الطاقة الغذائٌة، وإنما كذلك إلى المغذٌات الدقٌقة واألحماض 

 

إن العالم ٌواجه عبئاً مضاعفاً لٌس لنقص وسوء التغذٌة المزمن فحسب بل وأٌضاً نظراً إلى قصور المغذٌات الدقٌقة، مما ٌإّثر على 

ٌّة ذات عالقة بالحمٌ 0.4ما ٌتجاوز بكثٌر  ة ملٌار شخص من البالغٌن فً جمٌع أنحاء العالم، وبما ٌستتبعه ذلك من أمراض خف

 .والسمنة وفرط الوزن

 

، فلسوف ٌكون هنالك ال ٌزال مئات المالٌٌن 5105وأخٌراً فحتى إن نجحنا فً بلوغ هدف األمم المتحدة لأللفٌة الجدٌدة بحدود عام 

اجتثاث  إن ما ٌلزم هو أن نبدأ بالنظر إلى ما وراء هدف األلفٌة اإلنمائٌة األّول نحو .من الجٌاع، وأكثر منهم ضحاٌا سوء التغذٌة

التً أطلقها إبان " تحدي خفض الجوع إلى الصفر"الجوع كلٌاً، أي كما نادى األمٌن العام لألمم المّتحدة بان كً مون فً مبادرة 

 .حزٌران من العام الجاري/فً ٌونٌو" 51+رٌو "مإتمر 

 

ء على ظاهرة تقّزم نمو األطفال من وعندئذ سنصبح فً وضع للربط بٌن جهودنا المباشرة لبلوغ األمن الغذائً من جانب والقضا

 .جانب ثان، فً السٌاق العام لإلنتاج المستدام ودعم إنتاجٌة صغار المزارعٌن

 

ففً الحرب على الجوع علٌنا أن نطرح أهدافاً جرٌئة ٌسع المجتمعات ككل أن تكفل تحقٌقها إذا كان لنا أن نستحث الحكومات على 

 .تحوٌل االلتزامات إلى إجراءات

 

 .ى إن تراجعت أرقام الجوع مإخراً إال أن الرقم الوحٌد المقبول ٌظّل الصفر ال غٌروحت

 

 

 .، ومقّرها روما"FAO" جوزيه غرازيانو دا سيلفا هو المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة *


