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 إذا إضطلع كل
 واحد منا بدوره،

 نستطيع معًا رفع
 تحدي القضاء على
 الجوع في زماننا

هذا
جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

أصولنا ومهمتنا
تأسست منظمة األغذية والزراعة )الفاو( عام 1945 عندما 

كان العالم يطوي صفحة الحرب العالمية الثانية. وكانت 
الفاو أّول الوكاالت المتخصصة المنبثقة عن منظمة األمم 

المتحدة الحديثة التأسيس، وتمّثلت واليتها في تغطية 
جميع الجوانب المتعّلقة باألغذية والزراعة إلى جانب تحرير 

العالم من براثن الفقر والجوع.

واجتمعت 44 حكومة في عام 1943 خالل مؤتمر األمم 
المتحدة عن األغذية والزراعة إليجاد طريقة للقضاء على 

الفقر والجوع وسوء التغذية في العالم. وتضمنت الغايات 
الواردة في ميثاق المنظمة التأسيسي إدراكًا بأن االتفاقات 
السياسية واالقتصادية ليست كافية. وتجّسدت رؤيتها في 
استخدام الزراعة بصفتها المحّرك المتأصل للحد من الفقر، 

من أجل المساهمة في تحسين المستوى المعيشي 
ال سيما بالنسبة إلى الفقراء في األرياف، وذلك بشكل 

مستدام من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ويستند مجمل عمل الفاو وجهودها إلى أهدافها 
االستراتيجية الخمسة وهي: المساعدة على القضاء على 
الجوع،  وتعزيز إنتاجية الزراعة والغابات ومصايد األسماك 

واستدامتها، والحد من الفقر في الريف، وتمكين نظم 
زراعية أكثر شمواًل وكفاءة، وزيادة قدرة سبل العيش على 

الصمود أمام التهديدات واألزمات. 

وسوف نحتفل في عام 2015 بسبعين سنة من التاريخ 
واإلنجازات الفريدة من نوعها. كما تتيح الذكرى السبعون 
لتأسيس المنظمة فرصة للتفكير في الماضي والبحث 
في الطرق التي قد تعتمدها المنظمة إلحراز فرق في 

المستقبل بناء على خبرة اكتسبتها على مر سبعة عقود من 
الزمن.

  مستقبلنا
عالم متحرر من الجوع
ساهمت الفاو على نحو ملحوظ خالل السنوات السبعين 
الماضية في مساعدة الماليين من الجياع في كل أصقاع 

العالم. 

وعلى الرغم من ذلك، ما زال حوالي 800 مليون شخص 
يخلدون إلى النوم جياعًا وفقًا آلخر التقديرات. وإذا اعتمدنا 

نهج التصريف العادي لألعمال”، سيظل أكثر من 650 
مليون شخص يعانون من الجوع بحلول عام 2030.

ويشّكل القضاء على نقص التغذية المزمن بحلول عام 
2030 عنصرًا أساسيًا من الهدف 2 من برنامج عمل التنمية 

المستدامة الذي اعتمده المجتمع الدولي مؤخرًا. كما أنه 
يكمن في قلب تحدي القضاء على الجوع.

إن منظمة )فاو( ملتزمة باالضطالع بدورها في سياق 
القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030. ويمكن تحقيق 
ذلك من خالل الجمع بين األحكام العامة للحماية االجتماعية 
 واالستثمارات اإلضافية لدعم الفقراء في مجاالت الزراعة 

 والتنمية الريفية.

وينبغي أن يستهدف السواد األعظم من االستثمارات 
الرامية إلى “القضاء على الجوع” السلع والخدمات الخاصة 

بالفقراء والضعفاء في المناطق الريفية حيث يعيش أكثر 
من 70 في المائة من الفقراء من أجل إحراز أكبر اثر ممكن. 

وسوف تضاعف الفاو جهودها بناًء على النجاحات التي 
حققتها خالل السنوات السبعين الماضية للمساهمة في 

تحقيق أعظم إنجاز على اإلطالق وهو تحرير العالم من 
 الجوع.

 
ما يعنيه تحدي القضاء على الجوع:

القضاء على تقزم األطفال دون الثانية من العمر 	 
 الحصول على الغذاء الكافي على مدار السنة بنسبة 	 

مائة في المائة
 أن تكون جميع النظم الغذائية مستدامة	 
 زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم بنسبة 	 

مائة في المائة
 القضاء على الفاقد أو المهدر من األغذية	 

 ما يعنيه تحدي القضاء على
  الجوع: 70 عام

من عمل منظمة األغذية والزراعة
(2015 - 1945)
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إنجازاتنا
1

 
أنشأت الفاو ومنظمة الصحة العالمية عام 

1963 هيئة الدستور الغذائي. وتمّثل الهدف من 
ذلك في وضع مواصفات غذائية وخطوط توجيهية 

ومدونات ممارسات دولية متجانسة لحماية صحة 
المستهلكين وتعزيز الممارسات العادلة في تجارة 

األغذية. وتعني عبارة Codex Alimentarius في 
اللغة الالتينية “مدّونة غذائية” أو “قانون غذائي”، 

ويكمن دور الهيئة في توفير أغذية آمنة وجيدة 
للجميع وفي كل األماكن.

  أنقذت الثورة الخضراء في الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي الماليين من 
األشخاص من المجاعة. وتحققت الثورة بفضل 

الزيادة غير المسبوقة في زراعة أنواع من الحبوب 
المرتفعة الغالل، منها القمح واألرّز بصورة 

خاصة، في البلدان النامية ال سيما المكسيك 
 Norman والهند. وأبرمت الفاو عقدًا مع الدكتور

Borlaug، وهو مرٍب للقمح ُولد في الواليات 
المتحدة األمريكية وُيعتبر “أب الثورة الخضراء”، 

للقيام بدراسة شاملة تؤدي نتائجها إلى إدخال أنواع 
محّسنة من القمح الذي تمت زراعته في المكسيك 

إلى بلدان أخرى ال سيما الهند، وللبحث عن علماء 
شباب وتدريبهم لتولي مقاليد التنمية الزراعية في 

بالدهم. وكان أهم ما أسفرت عنه الثورة الخضراء 
إنشاء الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. 

وحاز الدكتور Borlaug عام 1970 على جائزة نوبل 
للسالم تقديرًا ألعماله.

وأطلقت الفاو عام 1974 بالتعاون مع منظمات 
أخرى برنامجًا للقضاء على “العمى النهري” في 
اثني عشر بلدًا من بلدان غرب أفريقيا مما أنقذ 

40 مليون شخص من خطر اإلصابة بالمرض 
و000 600 شخص من العمى. ووفق منظمة 

الصحة العالمية يمّثل داء العمى النهري رابع سبب 
رئيسي للعمى الممكن تجنبه بعد الساد والزَرق 

والتراخوما.
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واعتمدت البلدان األعضاء في الفاو عام 1995 
مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد للترويج 

لمصايد األسماك المستدامة. وتوّفر المدونة 
إطارًا للجهود الوطنية والدولية لضمان استغالل 
الموارد المائية الحية بصورة مستدامة وبانسجام 

مع البيئة.

واعتمد مؤتمر الفاو عام 2001 المعاهدة 
الدولية الملزمة قانونيًا للموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة. وتشّجع المعاهدة الزراعة 
المستدامة من خالل تقاسم المواد الوراثية 
ومنافعها بشكل منصف بين مربي النباتات 

والمزارعين ومؤسسات البحوث من القطاعين 
العام والخاص.

وأدى ارتفاع أسعار األغذية عام 2008 إلى 
احتجاجات واسعة النطاق طالبت الحكومات باتخاذ 

إجراءات منها إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي. 
وشّكل ذلك محاولة لدرء أزمات مشابهة ومعالجة 

المشاكل على المديين الطويل والقصير. وشّكلت 
لجنة األمن الغذائي العالمي التي تشارك فيها 

الفاو بصورة نشطة، المنصة للتفاوض بشأن 
مسائل مثل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد 
األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي 

الوطني، والمبادئ الخاصة باالستثمارات 
المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية، وإطار العمل 

بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات 
الممتدة.

وأوكلت مجموعة العشرين عام 2010 عددًا من 
المنظمات الدولية بمهمة اقتراح طرق للحد من 

احتمال حدوث ارتفاعات حادة في أسعار األغذية. 
فُأنشئ نتيجة لذلك نظام المعلومات المتعلقة 

باألسواق الزراعية عام 2011، وهو منصة مشتركة 
بين الوكاالت للنهوض بالشفافية في األسواق 

العالمية لألغذية وتعزيز التنسيق في مجال 
السياسات أثناء األزمات. 

ويحلل النظام الذي تستضيفه الفاو العوامل التي 
قد تؤثر على األسواق العالمية للقمح والذرة واألرّز 

وفول الصويا على غرار ظروف زرع المحاصيل 
وأسعار الصرف وأسعار الطاقة وكلفة األسمدة. 
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كما يكشف عن الحاالت التي تتطلب اتخاذ إجراءات 
في مجال السياسات جامعًا بين البلدان المصدرة 
والمستوردة األساسية لألغذية بهدف المساعدة 

على إيجاد االستجابات المناسبة في مجال 
السياسات.

وحققت الفاو والمنظمة العالمية لصحة 
الحيوان عام 2011 نجاحًا تاريخيًا بإعالنهما القضاء 

على الطاعون البقري. وأصاب هذا المرض 
الفيروسي الفّتاك والشديد العدوى عددًا من 
أنواع الحيوانات ذوات الحوافر ال سيما األبقار 

والجواميس.

وأقّرت لجنة األمن الغذائي العالمي عام 
2012 بشكل رسمي الخطوط التوجيهية الطوعية 

بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي 
ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن 

الغذائي الوطني بهدف تعزيز حقوق الحيازة اآلمنة 
والوصول المتساوي إلى األراضي ومصايد 

األسماك والغابات. ومنذ ذلك الحين تم التشجيع 
على تنفيذ الخطوط التوجيهية ليس فقط من 

جانب االقتصادات العالمية المتقدمة على غرار 
مجموعة السبعة ومجموعة الثمانية، بل أيضًا من 

جانب مجموعة العشرين وريو20+ والجمعية العامة 
لألمم المتحدة والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. 

وتتجسد الرسالة األساسية للخطوط التوجيهية 
الطوعية في تحسين حوكمة األراضي واإلقرار 
بحقوق الحيازة المشروعة وحمايتها والمساهمة 

في تحقيق األمن الغذائي والتغذية ال سيما 
بالنسبة إلى أكثر الشعوب تعّرضًا لها في األرياف.

وارتقت الفاو عام 2013 بهدفها من “الحد” من 
الجوع إلى “القضاء” عليه في العالم. واقترن هذا 
القرار بالتزام سياسي دولي ال سابق له من جانب 

الحكومات الوطنية والمجموعات اإلقليمية بما فيها 
جماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

واالتحاد األفريقي الذي تعهد قادته عام 2014 
بالقضاء على الجوع بحلول عام 2025. 
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