
ما أكل أحد طعامًا قط خير‘‘
 من أن يأكل من عمل يديه

حديث

اإلعانة و األمن الغذائي 
مكافحة اجلوع في العالم، حتدي يواجه اجلميع

اجلسدية                         اإلمكانية  إتاحة  الغذائي:  األمن  روما  تصريح  يعرف 
كاف،  غذاء  على  وقت  أي  في  يحصل  حتى  فرد  لكل  االقتصادية  و 
صحي، و مغذي،ُ ميكن من تلبية حاجياته من الطاقة و إرضاء اختياراته 
الغذائية بهدف ضمان حياة صحية و نشيطة. منذ الستينيات، ارتفعت 
الوفرة الغذائية العاملية بشكل كبير، مما كان قد ميكن من تغذية ضعف 
عدد ساكنة األرض احلالية. و لكن، لألسف، أدت عوامل مثل ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية، الدخل غير الكافي، الكوارث الطبيعية، النزاعات، 
تلبية  الهشة من  الفئات  منع  إلى  الغذاء،  و كذا صعوبة احلصول على 

حاجياتهم من الغذاء. 

في الوقت احلالي، أكثر من 800 مليون شخص في العالم يعانون من حالة 
مزمنة من سوء التغذية و حوالي 800 مليون ال يستطيعون احلصول على 
املاء الشروب. كما يعاني 100 مليون طفل، ال تتعدى أعمارهم اخلمس 
سنوات من نقص في الوزن و كل سنة، يؤدي سوء التغذية لدى األطفال 
الذي  العالم  األول في  2,5 مليون طفل1. و ميثل اجلوع اخلطر  وفاة  إلى 
يواجه صحة اإلنسان و هو يفتك بحياة أكبر عدد من األشخاص باملقارنة 
مع أمراض اإليدز، و السل و املالريا مجتمعة. جتعل هذه األرقام املقلقة 
مسألة مكافحة اجلوع و سوء التغذية حتديا بحجم الكرة األرضية. احلق 

في الغذاء حق ال بد من احترامه لألجيال احلالية و الالحقة.
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تعزيز االكتفاء الذاتي 
للمجتمعات لضمان 

احلق في الغذاء
حتاول سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا(  على مستواها 
االعتبار  بعني  آخذة  احملتاجة،  الفئات  حلاجيات  املالئمة  احللول  تقدمي 

خصوصيات كل بلد.

ففي السينغال، على متثل هدفنا في تشجيع الساكنة احمللية من تطوير 
مهاراتها حتى تتمكن ذاتيا من تلبية حاجياتها الغذائية. و لهذا الغرض، 
مت تنفيذ مشروع القطيع في منطقة تامباكوندا - و هي منطقة تعاني من 
شدة الفقر- بهدف مكافحة سوء التغذية لدى األطفال و املساهمة في 
حتسني مستوى األمن الغذائي لدى األسر الهشة، من خالل تربية املاعز 
املاعز. أهداف املشروع : توفير حد أدنى من احلق  و استهالك حليب 
الدخل األسري من  القروية، و من حتسني مستوى  الغذاء للساكنة  في 
خالل استعمال و تسويق منتجات تربية املاشية، و من مضاعفة مردودية 
و أثر هذا املشروع مبا أن كل مجموعة مستفيدة تلتزم مبنح صغار ماعزها 
الطريقة  هذه  تعد  و  املعوزة،  األسر  من  أخرى  مجموعات  إلى  األوائل 

وسيلة فعالة تساهم في تطوير دينامية التضامن املجتمعي. 

إن للجوع و سوء التغذية آثارا أكثر مأساوية على الفئات األكثر هشاشة 
و خاصة األطفال.

في األراضي الفلسطينية احملتلة، يؤدي احلصار املفروض على السكان إلى 
عواقب وخيمة على وضعيتهم الغذائية. ففي غزة على وجه اخلصوص، 
من  سنوات  أعمارهم عن خمس  تقل  الذين  األطفال  من   %10 يعاني 
 %3,9 و  التغذية  لسوء  املزمنة  األعراض  من   %12,7 و  النمو،  في  تـأخر 
برنامج سكور إسالميك فرنس )اإلعانة  التغذية. ميكن  من حدة سوء 
اإلسالمية فرنسا( ملكافحة سوء التغذية من حتسني التغذية لدى حوالي 
أعمارهم  تتراوح  غزة،  في  الفقيرة  األحياء  من  متمدرس  10 طفل  000
البسكويت  و  احلليب  توزيع  من  يستفيدون  فهم  6 سنوات،  و   3 بني 
املزود لتغطية حاجياتهم اليومية من الغذاء. مت إعداد هذه املواد الغذائية 
تزويدهم  تضمن  بطريقة  التغذية،  في  متخصصني  أطباء  من  بنصائح 
بالبروتينات، و الفيتامينات، و املواد الذهنية و العناصر األساسية للنمو. 
استطعنا خالل عام واحد من تخفيف التأخير في النمو واألنيميا عند 

األطفال املستفيدين.

]1[ املصدر: املركز اإلعالمي لبرنامج األغذية العاملي - منظمة األغذية و الزراعة  التابعة  لألمم 
املتحدة.


