
 

 

 متجددة يف الذكرى اخلامسة والسبعني لغرض جمٍد اليوم أكثر من أي يوم مضىمنظمة 
 

 من إعداد الدكتور شو دونيو
 

ثالثة أرابع قرن، اكتستتتتتتتتتتتتة مكربتكا أبية أك  ابل ستتتتتتتتتتتت ة إ  مرور   كارثة. وبعديف أعقاب    وكالة األمم املتحدة لألغذيةولدت  
 بليّة عاملية جديدة.العامل أمجع بفعل 

 
ال خيفى ع كم أنين ع دما استتتتتتتتتلربة يبمام م  تتتتتتتتة كربدير عام مل اربة األغذية والةراعة لألمم املتحدة  امل اربة  العام 

ولو أبايم   – الفائة، كانة الغ طة تغربر مشتتتتتاعرد. سقد استتتتتستتتتتة امل اربة يف ساية األمر ق ل استتتتتي  األمم املتحدة نفستتتتتكا
 ال فوس. أان، من إحدى أسر الفالحني ال ي ية، قائًدا هلذه املؤسسة اجلليلة إمنا هو أمر ي عث الره ة يف. سأن أص ح قليلة
 

وما مل أكن أتوقعه هو أن يواجه العامل، بعد سرتة وجيةة على بدء والييت، حتداًي على نطاق مل نشتتتتتكد له مميالً م ذ ساية 
قض على األرواح وتضتر ابل تحة سحستب، بل إسا  دد أيضتًا ست ل عيت م ات  مل ت 19-احلرب العاملية المانية. سجائحة كوسيد

ماليني األشتتتتحال حوع العامل. واألمن الغذائذ الذد كان إ  وقة قريب مفكوًما غري ًا ابل ستتتت ة إ  الكمعين نن يعيشتتتتون يف 
وحيتل ال تتتتتتدارة على جداوع أعرباع العديد  بلدان ت عم ابلرخاء، ها هو يت تتتتتتدر سجأة الع اوين الرئيستتتتتتية يف عتل  أ اء العامل  

 من االجترباعات الرسيعة املستوى.
 

حي ربا مت استتتتتتتتتي  م اربة األغذية والةراعة. كان يف حي كا ثلث  تتتتتتتتتحااي احلرب العاملية    1945سل عد ابلةمن إ  عام  
المانية قد واستكم امل ّية بفعل ستتتتتوء التغذية واألمراا ال امجة عن ولا. وكانة اقاعة قد قضتتتتتة على عدد هائل من الستتتتتكان 

. وو تتتع  1945أكتوبر/تشتتتترين األوع  16راعة يف نشتتتت ة م اربة األغذية والة خالع العقود الستتتتابقة. ساجتربعة األمم ستتتتوية وأ  
مؤستستوها يف هذه املؤستستة اجلديدة تطّلع العامل إ  مستاعدته على إعادة ال  اء وعلى ت ربية الةراعة وو تع حد للجوع إ  غع  

 رجعة.
 

قلق. سحىت ق ل وقد تكون األيبمة اليت نعيشتتتتتتتتتتتتكا اليوم أقّل كارثية من ال احية امللربوستتتتتتتتتتتتة. غع أّن األرقام ت عث على ال
مليون شتتتتتتتتح  يعانون من نق  التغذية. ومن املرجح أن يةداد هذا العدد  قدار   700، كان  و 19-تفشتتتتتتتتذ جائحة كوسيد

مليون نستتربة أو أكمر بفعل االختالالت االقت تتادية املت تتلة ابجلائحة. ويف مستتتكّل اجلائحة، ع دما سرغة رسو  ا اع،   130
قط  الفاككة، وع دما ساد ال ربة يف األسواق، أدرك ا أن ا ك ا نعت  هذه اخلدمات ومن يؤّم كا وع دما س قدت اليد العاملة ل



 

 

ملّح اليوم متاًما كربا غداة    -على  و مأمون ودائم وحيفظ كرامة اجلربيع   -من املستتتتتتتتتتتتتتّلربات. سالواجب األخالقذ   عام العامل 
 احلرب العاملية المانية.

 

ال ميكن إال أن يقودان إ  هذا احلّد. سفذ حي كا،    1945ه الستتتتتطور، أّن التشتتتتتابه مع عام  وأان أدرك متاًما، إو أكتب هذ
كتتانتتة األيبمتتة أيبمتتة إنتتتام. ومتحور عربتتل امل اربتتة يف بتتدااي تتا حوع يبايدة إنتتتام املةارع وحتفية الغالع ودعم امليك تتة وخط  الرد.  

تعلقة ابالستتدامة. سستاد سكم جامع  وخالع العقود التالية، اكتستة هذه الريية  ابًعا معقًدا أكمر بكمع يف لّل الشتواغل ال ي ية وامل
بقدر أك  ملفكوم الت ربية. وحىت م ت تتتتتتتتتت  العقد األوع من األلفية المالمة، ستتتتتتتتتتّجل العامل تقدًما مذهالً يف احلد من اجلوع. ولك ه  

 عاد لعتفع بعد ولا. وي عةى هذا إ  ال ةاعات والاواهر امل اخية الق وى، أقّله يف جةء م ه.
 

ليه اليوم، سإجراءات وكية وم كجية إلي تتتتتتتاع الغذاء إ  من هم ياجة إليه ولتحستتتتتتتي ه ابل ستتتتتتت ة إ  من  أما ما  تام إ 
حي تتتلون عليه. إجراءات مل ع كستتتاد ا اصتتتيل يف احلقوع بستتت ب االستقار إ  ستتتالستتتل إمداد كفؤة. إجراءات لتعةية استتتتحدام 

لتكديدات ا دقة ابحل تتتاد و ا يطلق تلقائيًا التأمني على ا اصتتتيل األدوات الرقربية والذكاء االصتتتط اعذ  ا ميّكن من استتتت اق ا
ويقّوا اخلطر املت تتتتتتتتتل ابمل ات. إجراءات إلنقاو الت وع ال يولوجذ من التركل املستتتتتتتتتتشتتتتتتتتترد. إجراءات لتحويل املدن إ  مةارع 

حية يف مت اوع اجلربيع. إجراءات املستتتتتتق ل. إجراءات تتحذها احلكومات لتط يق ستتتتتياستتتتتات كفيلة ئعل األمنا  الغذائية ال تتتتت
تتحتذهتا وكتاالت ممتل وكتالت تا لتحويتل خالاي التفكع وخالاي العربتل إ  خليتة جتامعتة واحتدة، وإقتامتة رواب  مع  تربع األيتا   

 االبتكار. الق الع ان لقوة والقطاع اخلال إل
 

تحلذ عن مكربتكا. كربا ولستتتتتتت ا  لم يف استتتتتتتيستتتتتتتكا، إّن امل اربة بعيدة كل ال عد عن سكرة العاًما على    75وبعد مرور  
أّن مكربت ا ال تةاع هامة بقدر ما كانة عليه ع دما أنشتتتتتأ ا ابء   19-يقات ا. سقد اتضتتتتتح ل ا ب تتتتتورة جلية بفعل جائحة كوسيد

ا  . سالتجدد يولد من رحم الكوار . وقد وّكرت ا اجلائحة مجيًعا أبّن األمن الغذائذ واألمن1945املؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتون امل اربة يف عام  
 الغذائية املغذية تعين اجلربيع.

 
مكربتكتا. أمتا من ال تاحيتة    الغرا منلتذا، ووا امل اربتة اليوم غربتار الف تتتتتتتتتتتتتتتل التتاد من زرخيكتا بروح متجتددة إيباء  

اهليكلية، سإّن وجود هيكل مسطح أكمر للقيادة وات اع سج منووجذ سيربك ان من االستجابة بسرعة ألد أيبمة. ويعاجل ال انمج  
والتعايف م كا ب تتتتورة استتتتت اقية ومستتتتتدامة التأثعات االجترباعية واالقت تتتتادية  19-مل واملتكامل لالستتتتتجابة جلائحة كوسيدالشتتتتا

للجائحة وخيف  من و أة الضتتتغو ات الفورية  وايباة تعةية قدرة ال ام الغذائية وستتت ل العيت على ال تتتربود يف األجل الطويل. 
الت ربية الريفية املستتتتدامة يف ال لدان اليت تستتتجل وم ادرة العربل يًدا بيد اليت أ لق اها تعربل على تستتتريع عجلة التحوع الةراعذ و 

أعلى مستتتتوايت من الفقر واجلوع. وهذ تقوم على م  تتتة جغراسية مكانية جرى ت تتتربيربكا كستتتلعة عامة مفتوحة امل تتتدر وهذ  
العلرباء ل تتتتتتتتتقل عربلية    رئي تعربل ابلفعل على مجع كربيات ك عة من ال ياانت عن األمن الغذائذ. ومت استتتتتتتتتتحدا  م  تتتتتتتتتب  

ليد املعار  وإقامة شتتتتتتتراكات علربية بغرا حتقيق أهدا  الت ربية املستتتتتتتتدامة. وقد أصتتتتتتت حة امل اربة بعد عربلية اإلصتتتتتتتالح تو 



 

 

األخعة تتستتتتتم بقدر أك  من الشتتتتتربولية والكفاءة والدي اميكية وتركة على ما اعت انه  األسضتتتتتل على نطاقات أربعة  هذ إنتام  
 . أسضل وتغذية أسضل وبي ة أسضل وحياة أسضل

 
من جان  ا ومن جانب شتتتتتتتتتركائ ا ومن جانب اقتربع   -و ن واثقون متاًما من أّن املستتتتتتتتتتق ل هو وليد هذه اإلجراءات  

 املدين. ستحقيق القضاء التام على اجلوع يتطّلب أعداًدا ك عة. وهو يتطّلب ابلفعل مشاركت ا مجيًعا. 
 
 

 األغذية والزراعة لألمم املتحدة.الدكتور شو دونيو، هو املدير العام ملنظمة 
 
 
 


