مكافحة اجلوع في العالم

حلل
العمل معا ً ّ
مشكلة اجلوع

برنامج األغذية العاملي/ستيفاني سفاريود/غانا

املليار جائع

يكافح نحو مليار من البشر في مختلف أنحاء العالم للحصول على ما يحتاجون إليه من
الغذاء ليعيشوا حياة منتجة متمتعني فيها بالصحة .ويحتاج البعض إلى املساعدات
الغذائية ألنهم هربوا من بيوتهم نتيجة حلرب أو نزاع أهلي ،في حني أن آخرين ميكن أن يكونوا
قد سقطوا ضحية لكوارث طبيعية من قبيل الفيضانات أو اجلفاف أو الزالزل أو األعاصير.
وميكن أن يشكل احلصول على الغذاء حتديا ً كبيرا ً حتى في أوقات السلم والهدوء ،إذا شهدت
األسعار ارتفاعا ً حادا ً يؤدي إلى سقوط مزيد من الناس في شرك اجلوع بسبب عدم قدرتهم
على حتمل تكلفة الغذاء الذي يحتاجون إليه.
ويساعد برنامج األغذية العاملي الدول على إقامة شبكات أمان غذائية وتغذوية حتمي
احلياة وسبل العيش ،وهو بذلك يتكفل بأن يحصل الضعفاء واملعرضون للخطر  -والسيما
األطفال  -على الغذاء املناسب في الوقت املناسب.

برنامج األغذية العاملي/ستيفي مان/السودان

برنامج األغذية العاملي/بوريس هيغر/بوليفيا

برنامج األغذية العاملي/شيهزاد نوراني/بنغالديش

صديق/السودان
برنامج األغذية العاملي/محمد
ّ

مكافحة اجلوع في العالم

يقدم برنامج األغذية العاملي كل سنة املساعدات الغذائية ألكثر من  90مليون
شخص في ما يزيد على  70بلدا ً من أفقر بلدان العالم .ويعني الدور الفريد الذي
يؤديه البرنامج بصفته وكالة األمم املتحدة التي تعمل مباشرة على اخلط األول
ملكافحة اجلوع ،أن البرنامج
حاضر أبدا ً في بعض املناطق األكثر بعدا ً وخطورة
ٌ
وإهماالً في هذا العالم.

ويوفر البرنامج املساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ في أعقاب الكوارث
الطبيعية والكوارث التي يصنعها اإلنسان ،وهو يقدم الدعم لبرامج املساعدات
الغذائية التي تسد الثغرة بني مرحلتي اإلغاثة واإلنعاش ،وهو بذلك يساعد
اجملتمعات احمللية على بناء مستقبل أفضل.

ويوجه البرنامج مساعداته الغذائية إلى األكثر جوعا ً بني اجلوعى ،عامالً على حماية
سبل العيش وتوفير األغذية ذات القيمة التغذوية املرتفعة للذين ال يستطيعون
إطعام أنفسهم ،وعلى إشاعة االستقرار في مجتمعات غارقة في االضطرابات.

برنامج األغذية العاملي/رين سكوليرود/باكستان

توفير األغذية لألشد حاجة إليها

عند حدوث كارثة ما ،يعتمد مجتمع املساعدات اإلنسانية على برنامج األغذية
العاملي ليتولى زمام القيادة وليوفر الشاحنات والطائرات والسفن واملروحيات لنقل
املوظفني واإلمدادات إلى مكان احلاجة .وإذا لم تتوفر الشاحنات ،فإن البرنامج
يستخدم وسائل أخرى تشمل احلمير والفيلة بل وحتى ثيران الياك لنقل مواد اإلغاثة
إلى اجلوعى .كما تقع على البرنامج ،في منظومة األمم املتحدة ،مسؤولية توفير
الدعم لالتصاالت في حاالت الطوارئ ،بحيث يتمكن عاملو املعونة من التخاطب
فيما بينهم ،في وسط األزمة ،لضمان تنسيق االستجابة .وتساعدنا عملية التقييم
الصارمة التي يأخذ بها البرنامج على التحديد الدقيق ملكان تواجد اجلوعى وما
يحتاجون إليه .وعندما يبدأ تنفيذ برامجنا ،تتكفل عملية الرصد والتقييم املدققة
بإيصال املساعدات الغذائية بكل كفاءة وفعالية.

برنامج األغذية العاملي/جيم فاريل/هايتي

برنامج األغذية العاملي/جيم فاريل/هايتي

برنامج األغذية العاملي/فانيسا فيك/أوغندا

برنامج األغذية العاملي/أنتونيو باراديال/السودان

لكل قرش قيمته ألن البرنامج يعتمد اعتمادا ً تاما ً على التبرعات ملساندة عمله
في إنقاذ حياة الناس .ويأتي معظم التمويل الذي نحصل عليه من احلكومات ،غير
أن الشركات اخلاصة وأفراد اجلمهور يقدمون دعما ً متزايدا ً  -سواء على املستوى
املالي أو من حيث ما يقدمونه من خبرات .فاحلكومات والقطاع اخلاص واألشخاص
يثقون جميعا ً بأن البرنامج يتوخى احلكمة في استخدامه ألموالهم .وللمساءلة
أهمية مطلقة ،حيث يقدم البرنامج للمانحني األدلة التي تبني أن ما يقدمونه من
يوجه بصورة مباشرة إلى إطعام اجلوعى.
دعم إمنا ّ

برنامجاألغذيةالعاملي/أليخندروشيشيري/أفغانستان

أنت
التمويل يأتي
َ
منك َ

الغذاء املناسب في الوقت املناسب

التغذية اجليدة هي األساس الذي تقوم عليه احلياة .وميكن للبرنامج بتركيزه
على توفير التغذية املناسبة خالل األيام الـ 1000األولى من احلياة  -أي من فترة
احلمل وحتى سن السنتني  -أن يهيئ لوضع األسس التي تساعد الطفل على
النمو ليصبح بالغا ً صحيح اجلسم .إن ضمان أن يتمكن األطفال في مختلف
أنحاء العالم من بدء حياتهم بصورة صحية ليس هدفا ً نبيالً فحسب ،بل يصب
في مصلحتنا العاملية أيضا ً .فسياستنا التغذوية تستهدف األطفال الصغار
بأغذية تكميلية ذات قيمة تغذوية معززة تزيد من قوة محتوى األغذية من حيث
الفيتامينات واملواد املعدنية التي يحتاج إليها األطفال لتحقيق كامل إمكاناتهم
البدنية والفكرية .فاالستثمار في التغذية هو استثمار في اجليل املقبل.

تغذية أجيال املستقبل

وبالنسبة لألطفال فوق سن الثانية ،يدعم نهج  1000يوم وما بعد الذي يأخذ
به البرنامج ،برامج الوجبات املدرسية التي توفر وجبة صحية مغذية أو وجبة
خفيفة لنحو  22مليون طفل في املتوسط في أكثر من  60بلدا ً كل سنة.
وتعطي الوجبات املدرسية اليومية حافزا ً قويا ً يدفع باألبوين إلى إرسال أطفالهما
إلى املدرسة وميكـن األطفال من التركيز على دراستهم بدالً من التركيز على
ّ
معداتهم اخلاوية .وتعتبر املدارس مركزا ً لكثير من اجملتمعات احمللية في بلدان
العالم النامية ،وتشكل الوجبات املدرسية رابطا ً يعزز األواصر بني املعلمني واألهل
والطباخني واألطفال واملزارعني واألسواق احمللية .وميكن للوجبات املدرسية أن تكسر
حلقة اجلوع والفقر واستغالل األطفال في بلدان العالم األشد فقرا ً ،وهي تساعد
على بناء مستقبل أفضل للجيل املقبل.

برنامج األغذية العاملي/مارك هوفر/أوغندا

برنامج األغذية العاملي/هيالري هولر/الرأس األخضر

برنامج األغذية العاملي/سيمونا بالينغا/أفغانستان
برنامج األغذية العاملي/أليخندرو شيشيري/هايتي

حلول بقيادة البلدان ملشكلة اجلوع

يعمل برنامج األغذية العاملي بصورة وثيقة مع احلكومات ليساعدها على تولي
البرامج املصممة لتحسني احلصول على األغذية ذات القيمة التغذوية املرتفعة.
ويؤدي البرنامج دورا ً مساندا ً في ذلك ،فهو يوفر اخلبراء واملوارد لدعم مبادرات تقودها
البلدان املعنية بنفسها إلقامة شبكات األمان الغذائية والتغذوية .وتعتبر برامج
الوجبات املدرسية إحدى اخلطط في مجموعة واسعة من خطط األمن الغذائي
اخملتلفة التي تقودها البلدان .وتتمثل إحدى نقاط القوة في برامج الوجبات املدرسية
في أن احلكومات ميكنها أن تتوالها بنفسها لتحل محل البرنامج عندما تتوفر
لديها القدرة على القيام بذلك .وخالل السنوات األخيرة ،انضم كل من الرأس
األخضر وجورجيا وأذربيجان إلى ما يزيد على  40بلدا ً تولت مسؤولية برامج وطنية
للوجبات املدرسية كان البرنامج يديرها سابقا ً.

برنامج األغذية العاملي/جيمس جيامبرون/نيبال

برنامج األغذية العاملي/جيمس جيامبرون/نيبال

برنامج األغذية العاملي/سوزانا نيكول/أفغانستان

برنامج األغذية العاملي/ريكا موريوكا/ميامنار

تشكل النساء والبنات نحو ثلثي األشخاص الذين يعانون من اجلوع بصورة مزمنة
في العالم .ومع أن النساء هن الضحية الرئيسية للجوع في كثير من األحيان،
فإنهن األكثر قدرة أيضا ً على إيجاد الطرق للخالص من قبضة اجلوع .ففي كثير
من البلدان ،تـُعتبر النساء املزارعات العمود الفقري لالقتصاد الزراعي ،فهن
الالتي يعزقن احلقول ويبذرن البذور ويحصدن احملاصيل التي تضع الغذاء على
املائدة .ويعمل البرنامج على حتسني فرص حصول النساء على األغذية ووصولهن
إلى سبل العيش من خالل تنفيذه لبرامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل
التدريب ،وهي برامج تأخذ في اعتبارها احتياجاتهن وأولوياتهن املتميزة.

برنامج األغذية العاملي/مارك هوفر/أوغندا

الغذاء في يد النساء

العمل معاً

يعمل برنامج األغذية العاملي مع احلكومات وإلى جانب الوكاالت األخرى التابعة
لألمم املتحدة على تعبئة االستجابة املثلى لألزمات اإلنسانية .وتعمل وكاالت
األغذية الثالث التي تتخذ من روما مقرا ً لها ،وهي برنامج األغذية العاملي ومنظمة
األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،بصورة مشتركة على إيجاد
احللول ملشكلة اجلوع ،في حني أن البرنامج ينسق أيضا ً استجابته للكوارث مع
الصليب األحمر والهالل األحمر ومع نحو  2,400من املنظمات غير احلكومية  -بدءا ً
بالوكاالت الدولية الكبيرة من قبيل «منظمة الرؤية العاملية» و«منظمة إنقاذ
وانتهاء باملنظمات الصغيرة على الصعيد القطري.
الطفولة» ومنظمة «كير»
ً
ويقدم البرنامج ،مستخدما ً قدراته اللوجستية وحضوره امليداني القوي ،الدعم
احليوي جملتمع وكاالت املساعدة اإلنسانية في مسعى تعاوني يعتبر أساسيا ً للتسيير
السلس لعمليات اإلغاثة.

برنامج األغذية العاملي/أليخندرو شيشيري/هايتي

برنامج األغذية العاملي/رين سكوليرود/هايتي

برنامج األغذية العاملي/جيمس جيامبرون/نيبال

برنامج األغذية العاملي/روجر أرنولد/هايتي

حلول مبتكرة للتغلب على اجلوع

يعمل برنامج األغذية العاملي في طليعة الباحثني عن حلول مبتكرة ملشكلة
اجلوع ،فهو يصمم البرامج التي حتقق نتائج أفضل للجوعى ويختبرها .ويتيح
التقدم التكنولوجي اليوم لنا إمكانية تقدمي األموال أو القسائم الغذائية
للجوعى عن طريق رسائل نصية على الهواتف النقالة .وفي البلدان التي تتعرض
سنويا ً خملاطر اجلفاف أو الفيضان ،يعكف البرنامج على النظر في خيارات تقدم
برامج للتأمني ضد تقلبات الطقس مرتبطة مبؤشرات رقمية.
كما يعمل البرنامج مع احلكومات ومع القطاع اخلاص على تطوير منتجات
غذائية جديدة معززة من حيث قيمتها التغذوية توفر احللول احمللية للجوع ،مما
يوسع من مجموعة األدوات التي ميكن للبرنامج أن يستخدمها في مكافحة
ّ
نقص التغذية.

برنامج األغذية العاملي/تيم غودريان/زامبيا

الشراء من أجل التقدم

ميثل «الشراء من أجل التقدم» مبادرة مبتكرة اتخذها البرنامج ملساعدة مزارعي
احليازات الصغيرة بإعطائهم الفرصة للدخول إلى األسواق الزراعية ولتمكينهم
من املشاركة فيها على أساس تنافسي .ويربط «الشراء من أجل التقدم» حاجة
البرنامج إلى السلع الغذائية باخلبرة التقنية املتوفرة لدى مجموعة واسعة من
الشركاء ،وذلك للمساعدة على بناء قدرة منظمات املزارعني على احلصول على
االئتمان وزيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني قدرة املزارعني على تزويد األسواق مبنتجات
عالية اجلودة .ويرمي «الشراء من أجل التقدم» إلى حتويل األسلوب الذي يتبعه
البرنامج في شراء األغذية في البلدان النامية وإلى توفير منفذ سوقي مستقر
متاح لصغار املزارعني .ويهدف «الشراء من أجل التقدم» ،من خالل زيادة دخل
املزارعني ،إلى حتويل ما يشتريه البرنامج من األغذية في األسواق احمللية ألغراض
اجلوعى إلى أداة حيوية تؤدي إلى حلول طويلة األجل للجوع والفقر.

برنامج األغذية العاملي/تشارلي بارنويل/موزامبيق

حماية اجملتمعات احمللية من الكوارث

يشكل التأهب للكوارث استثمارا ً هاما ً ضد الكوارث الطبيعية وتلك التي
يصنعها اإلنسان .ويتيح التأهب للبرنامج الوقت الذي ميكـنه من االستجابة
ّ
ويوفر للناس الضعفاء حاجزا ً يقيهم من الكوارث املتكررة التي تنال من قدرتهم
على التكيف وتدفع بهم إلى ربقة اجلوع .وميكن إنقاذ حياة الناس وسبل عيشهم
من خالل العمل مع احلكومات واجملتمعات احمللية على التخفيف من اخملاطر وعلى
التخطيط مسبقا ً حلاالت الطوارئ احملتملة .ويعني ما نواجهه من تغير في املناخ
تزايد التقلب في أمناط الطقس ومضاعفة خطر اجلوع .وقد وضع البرنامج أدوات
متقدمة ملساعدة شركائه على التأهب للمخاطر الطبيعية وعلى اتخاذ أفضل
التدابير املمكنة للحد من أثرها.

برنامج األغذية العاملي/فانيسا فيك/أوغندا

برنامج األغذية العاملي/مايكل هغنز/موزامبيق

• •إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ

• •منع اجلوع احلاد واالستثمار في تدابير االستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها
• •استعادة احلياة وسبل كسب العيش وإعادة بنائها في أعقاب احلروب والكوارث
• •احلد من اجلوع ونقص التغذية املزمنني

• •تعزيز قدرات البلدان على احلد من اجلوع

برنامج األغذية العاملي
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