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لذلك  .واحد من أفراد البشرلكل  يو توفير الغذاء الكاف مكافحة الجوعب وتمتزم اا بالغً تمامً الجامعة البيائية العالمية اىولي ت

سبيل  في يبذليا مجمس الغذاء العالمي كبير الجيود التيتابع بتقدير نو  ،الجمسات في متزايد عمى نحو  ركة و ا بالمشاقمن
إن  .وتوزيعو الغذاء ة بناءة فيما يتعمق بإنتاجإجراءات دوليب مقياملمة لالز تطوير واستدامة وتنسيق السياسات والنشاطات ا

تجديد التزامو بالقضاء عمى الجوع ل في العام الماضي لممجتمع الدولي( WFC) اليدف الذي وضعو مجمس الغذاء العالمي
القادمة، ىو أمر ممدوح جدًا، وسيمثل إنجازه تحقيقًا لحمم إنساني  عاًما أنحاء العالم خالل الخمسة عشروسوء التغذية في 

 يةأىمالعوامل أكبر  نعتقد أنو عمى ماإللقاء الضوء نقدم بعض المالحظات  أننّود  ،التعاون من وبروح  . طال انتظاره
 .كوكب خال  من الجوع موصول إلىل
 

إال أن عدد الناس الذين  ،السابقةالعقود  عمى مدارنسبة الموت الناتج عن الجوع  وجود انخفاض مشجع فيبالرغم من 
 أظيرتلقد . إلطالقعمى ا يعانون من سوء التغذية في العالم لم يكن باالرتفاع الذي ىو عميو في الوقت الحاضر

. (0) كرة األرضيةسكان النصف  يقارب التي تمثل مادول العالم  يةلباغفي  مسألة أساسية دع  ي   ال يزالأن الجوع الدراسات 
 بما أنو  .لممشكمة رّوعيوضح الحجم الم ،بالجوع تعمقسنوات سنويا ألسباب ت خمسمميون طفل تحت سن  01 فوفاة

تؤكد الحاجة إلى إعادة  اإلنسانيالجوع  كارثةياجات الغذائية لمجميع، فإن كفي لسد االحتيوكب مجموع الموارد الغذائية لمك
تأسيس و  ًيالقضاء عمى مشكمة الجوع عالما بالتالي فإنو . االنسانيةوتوزيعو لما فيو رخاء  الغذاء إنتاجتوجيو اقتصاديات 

في  م القيام بذلك سيكون عائقًا كبيراً وعد .عالمي نسانيا  و  تضامن اقتصادينحو  قتضيان التحركمعالم يل غذائيالمن األ
 .الجوع القائم حالًيا ضد حافكال طريق

 
 الكتابات البيائية وت  ر صو  كما" روح التضامن العالمي"  عمى شكلخالل العقود األخيرة  واضحتقدم  تم تحقيق مع ذلك فقدو 

ماة المسئولين عن " كعمميةو " بتمقائية من فوضى مجتمع متخبطتنطمق " عمى أنو يجب أن تمفت وبشكل متزايد انتباه الح 
 اإلنسانأدوات حقوق وسائل و يمكن رؤية ىذا التضامن الدولي بأوضح ما يمكن في مختمف وربما ". أقدار الشعوب واألمم

اق الدولي المتحدة، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميث األممالتي تبنتيا حكومات العالم ضمن سياق 
في الحق األساسي لكل شخص "بـ  االعترافالميثاق  يتضمن البند الثاني منو . لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 فيأن تدرك بأن لكل فرد الحق "يمثميا  منو  الدولة نفسياأحزاب يتطمب من ناحية أخرى من و  "من الجوع، عدم المعاناة
لضمان  المناسبةالخطوات  تخذتس" اأنيو " غذاء كاف توفر بما في ذلك مناسب، يمعيشبمستوى  ىو وأسرتو عأن يتمت
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 منقد أصبح جزءًا راسخًا  الكافيالغذاء  فيبأن حق اإلنسان  يمكن االستنتاج التاليوب". ىذا الحق لحصول عمىتحقيق ا
 .نسبياً  من الزمنقصيرة ميمًا في وعي اإلنسان خالل فترة  ارتقاًءاوىو إنجاز يعكس بوضوح  ،القانون الدولي

    
من القيم التي  حتى يصبح ،الوعي المتنامي بوحدة الجنس البشري وما يصاحبو من التزام بالتضامن في العمليجب تعزيز 

مسؤولية االضطالع ب من أجل أمر في غاية األىمية ىذاو . راسخ وعمومي يتمسك بيا الجنس البشري ككل عمى نحو  
دارة ناجحة لشؤ   تنموية رؤية إلى األخير يحتاجو  .عمى مشكمة الغذاء سقةىجمة مت شن في ذلكون العالم، بما عالمية وا 

المساواة و  االنصافل و ساسية مثل العدأ اقيمً ، بل فحسب العوامل المتعمقة بالنمو االقتصادي عمى ملترؤية ال تش شاممة،
 التنمية بالمعنىمتعمق بتعميم تربية و  ىو سريعاً  ا نحتاجومف بالتاليو . أيًضا الطبيعة احترامو  المرأة، والتعاونبين الرجل و 

 اوسيشمل ذلك توجييً  .بالتركيز عمى التنمية االجتماعية واالقتصادية إلى جانب التنمية البشرية وذلك لمعبارة،العميق 
ويعمل عمى دمجيا  ناألجزاء المتفرقة لممعرفة واإلدراك المعاصري قفو  أن يعمويدف إلى مساعدة اإلنسان عمى ي اتعميميً 
عانتو، و مًعا إن  .مًعا عمى توجيو نفسو نحو إيجاد رفاه اجتماعي أصيل تتم فيو تمبية احتياجات كل من الجسد والروح ا 
إلى  باإلضافةككل، لديو قابميات ال متناىية لمتنمية  بشريالأن كل إنسان، وبالتالي المجتمع  ومتنمية ىلالبيائي  الفيم

من وجية النظر البيائية و  .نسانيةمن أجل خدمة اإل إلى حيز الوجود الكامنة طاقاتتمك ال خراجإل ةداخمي حاجة روحانية
" من الخمق إخوانو عّزةوتطوير وازدىار و  ربيةسببًا في ت صبحإلنسان من أن يا يمكن أن يحسيا بركة أعظم"ك ىنا تليس
خدمة  فيو يكّرسوا جيودىم بكل نشاط  ينيضوا لكي" زالحافالبشر  يمكن أن يعطيم ىذا الفي(. ت البيائيةمن الكتابا)

 (.من الكتابات البيائية" )العامالخير والصالح لخدمة فقط  عاممينو  الدنيوية متناسين متطمبات حياتيم ،جموع الناس
 

ه فيما يتعمق ضوء المبادئ المذكورة أعال في التوزيعنتاج و ىما اإلو  ،في مشكمة الغذاء يجب النظر إلى البعدين الرئيسيين
الغذائي في مناطق معينة من  اإلنتاجمستوى  عدم كفايةيجب معالجة و  .والمقاربة الشمولية لمتنمية بالمنظور العالمي

يالء لمقطاع الزراعي و  ىعمأمكانة اجتماعية  وبشكل أساسي بمنحالعالم، خاصة في الزراعة الريفية في الدول النامية،  ا 
ىي عماد  ، من بعض النواحي،الزراعة يجب مالحظة أنو  .الفالحين ورغباتيم ياجات المزارعينر إلى احتبانتباه أكعناية و 

إن النظرة . وأيضًا عند تنفيذىا بمجمميا عند وضع السياسات العامة االعتبار بعينذلك  أخذ، ويجب االقتصادس اأسو 
بدأ يجب أن ن... قصى درجة من الرخاءأ"كل فرد في المجتمع عمى ىي أنو من أجل تحقيق المساواة وحصول البيائية 

فالح، ثم ينتيي األمر إلى المين األخرى، ألن عدد الفالحين يزيد أضعاًفا عمى عدد المشتغمين بالحرف األخرى، وليذا بال
 " .ينبغي البدء بقضية الفالح الذي ىو العامل األول في الييئة االجتماعية

 
تحفيز عمى  عمى التأكيد لدعم االجتماعي واالقتصادي والبنيوي لمزراعةا وفرالتي ت العامة ةمل مثل ىذه السياستتش

يجب ف وكي تحّقق ىذه العممية تأثيرىا المرغوب .وتسييل المشاركة الشعبية وتحقيق الذات والتعاون عمى المستوى المحمي
لنشاطات وتنفيذىا، اعمى تخطيط  قدراتيممنظمة لزيادة  ويبذلوا مساع   اتميون بالمبادر السكان المح يقومأن يا أن ينتج عن

إن دور المرأة الريفية، الذي غالبًا ما يتم  .لمجميع المتنامي من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي واالعتماد عمى النفس والرفاه
بدور رئيسي في كل من إنتاج الغذاء وتوزيعو، ويجب  يقمنعادة  فالنساء. تجاىمو، ميم بشكل خاص في ىذا السياق
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متساوية لمغذاء المشاركة المن الغذاء، باإلضافة إلى  مناسبةلضمان توفير كمية ونوعية  ينالمناسب بتدريالو  عمدمنحين ال
 .العائمة ضمن

 
، في سياق الحاجة لمحد من الغنى الفاحش والفقر المدقع عمى المستويين رأينايجب النظر إلى مسألة توزيع الغذاء، حسب 

 غذائية واالحتياجات األساسية األخرى لمجميع، وفي النيايةالمخصصات ال أمينبدئيًا تسيكون اليدف م .والدولي طريق  ال
الجميع، وتجارة حرة  منفعةمن أجل  المادية تنظيم موارد العالم ذلكسيستمزم و . الرفاه والراحة الشاممة العالمية ضمان

وفي المجال اليام لتخزين . وعجز أي نقصحدوث لتجنب  األساسية لسمعا يحتياطاللتحفيز التنمية االقتصادية ونظام 
 يةكفالمء عمى شكل مخازن لمغذاء الغذا تأمينمى الترتيبات العامة لالغذاء وتوزيعو، فيجب أن يكون ىناك تأكيد قوي ع

إن إعادة ترتيب عممية التوزيع المستيدفة ستثمر بشكل عام عن تغيير تصبح فيو الموارد . عمى المستوى المحمي ةالذاتي
لشرائية الوضع الحالي حيث تفتقر نسبة كبيرة من سكان العالم إلى القدرة اباالحتياجات الجسمانية، مقارنة افقة مع متو 

 .وونحتاجيلمحصول عمى الغذاء الذي 
 

حيث سواء من  عممية تحول عالمي غير مسبوق راىنأن البشرية تختبر في الوقت الواسع  الم عترف بو وعمى نطاقمن 
فمسفة ووضع بمثل ىذه الحاجة لتجديد الفكر، عمى اإلطالق لم تشعر اإلنسانية من قبل و . يائمةال توأو سرعالعالمي  مداه

ومن . ن تدمرنا كبشرفي النياية أ بمقدورىاالجتماعية المعاصرة التي اخالفات من أجل التصدي بكفاءة لمعمل جديدة لم
ضرورة أخالقية باإلضافة إلى كونو أكثر العوامل أىمية في خمق بشكل متزايد أن القضاء عمى الفقر ىو  سّمم بو أيًضاالم

سوى جوع في العالم القضاء عمى التخمف وال ال شيء بإمكانوو . يعتمد بعضو عمى بعضفي عالم  اجتماعياستقرار 
صالح أجل  مننتاج، لى جانب جميع عناصر اإلقدراتنا الروحانية والفكرية، إ حشدعالمية لمتنمية قادرة عمى استراتيجية 

 .بأسرهالجنس البشري 
 

وضع  يتنامى في أىميتو من أجلدور ب قومبأن يأيًضا ، وىو في موقع يسمح لو اً لقد تم منح مجمس الغذاء العالمي تفويض
 اوتعميمً  وتربية ل زيادة في المعموماتأن تشم ستراتيجيةويمكن لمثل ىذه اال. وتنفيذىا عالمية فاعمة لمغذاء استراتيجية

ضع سياسات و آفة الجوع، و  وجدىامعبودية البيولوجية التي تل بعدم االذعان الغذاء، وبموازاة الوعي المتنامي بمسألة اخاصً 
من قبل وكاالت األمم  عالميوتثقيف حممة معمومات ب القياميمكن كما  .التحدي مواجية ات لمتوزيع تكون قادرة عمىوترتيب

كثر ليذه المسألة األ وسعأ فيم   ، مما يتيح تعزيزر الحكوميةالمنظمات غيالمتحدة بالتنسيق مع الحكومات األعضاء و 
مقضاء عمى الجوع وسوء التغذية مع نياية ىذا ل لجدير بالثناءوضع أساس لتحقيق اليدف ال ًياكاف االتزامً  يثمر، و تحدًيا

رعاية  قرن من الزمان في مى مدارعالبيائية العالمية، بخبرتيا  معةالجاإن . القرن كما يتصوره مجمس الغذاء العالمي
 .، جاىزة لتساىم في ىذه العمميةيةمن البشر  فردل العالمي لحقوق اإلنسان لكل تعزيز التضامن العالمي وترويج القبو و 
 

 مالحظة
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