الجوع طاعون العصر

لقطة

النساء تنتج معظم أغذية العالم بينما
أغلبية كبرية من الجياع نساء !!
تعليم المرأة واالرتقاء بمراكزها أسهم بانخفاض
أعداد ناقصي التغذية إلى اكثر من النصف .

معالجة الجوع سيسهم في استئصالمعظم المعاناة والبالء في الدول .

ً
فعال �أ�صبح طاعون الع�صر
�صدق من ا�سماه كذلك  ،فاجلوع
احلديث والذي العالج له  ،يهلك ب�سببه املاليني يف العامل النامي
ً
قليال يف الدول العربية  .يف عام  2000م كانت 800
 ،واقل منهم
مليون ن�سمة ت�صارع اجلوع من اجل البقاء �أحياء  ،يف الوقت الذي
تكتنز ِالرثوات ب�أيدي قلة عربية وعاملية تهدرها على رفاهها
دون رحمة بالفقراء الذين يرجع لهم الف�ضل يف اكتناز هذه
الرثوات ب�أيدي ه�ؤالء .
إن مشكلة الفقر في العالم
لم جتد ح ً
ال لها منذ سنوات
 ،وعجز قادة دول العالم عن
حتويل الرؤية النظرية حلل
هذه املشكلة إلى واقع عملي
ملموس ،فالرؤية هي العيش في
عالم يحصل فيه كل فرد على
ما يكفي من غذاء يومي ،أما
التحدي فيتمثل في حترير ما
يقرب من  800مليون نسمة من
اجلوع املزمن واخلوف من املوت
جوع ًا.
كما أن أساس هذه املعضلة ،
اجلوع  ،ال تقتصر على مجرد
توفير الغذاء للجياع ،بل تشمل
القضاء على األسباب الكامنة
وراء اجلوع في مختلف أنحاء
العالم بصورة سريعة ومستدامة
ومتواصلة.
قارة الجياع
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الرئيسي لفرص العمل والدخل؛
ولذا ينبغي أن ُيكرس جزء كبير
من إستراتيجية مكافحة اجلوع
لزيادة الدخل في الريف وفرص
احلصول على األغذية من خالل
النهوض بالزراعة واالقتصاد
الريفي ،وسواء توافرت الفوائض
على املستوى العاملي أو القطري،
فإن اإلخفاق في تنمية الزراعة
محليا
وزيادة اإلنتاج الغذائي
ًّ
يكمنان في غالب األحيان في
صلب مشكالت انعدام األمن
سببا في
الغذائي.واجلوع ال يكون
ً
قصر حياة الناس ويختزل آمالهم
يقوض أيض ًا سالم
فحسب ،بل ِّ
األمم ورخاءها .وتشير الدراسات
إلى أن اجلوع ونقص املغذيات
الدقيقة يقلالن من قدرة
األطفال على التعلم بنسبة تصل
إلى  ،%10ويكلفان البلدان النامية
ً
مبلغا يصل إلى  128مليار دوالر
سنو ًّيا بسبب خسائر اإلنتاجية
فقط.
أمم في صراع من أجل البقاء

عندما افتتح األمني العام لألمم
املتحدة بان كي  -مون قمة
اجلوع «التغير املناخي والطاقة
والغذاء» التي انعقدت في مقر
منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة «الفاو» الشهر املاضي
واستمر ثالثة أيام  ،قال أن
«ليس ثمة ما هو أكثر إذال ً
ال من
اجلوع  ،وخصوص ًا حني يكون من
صنع البشر» .وقدر أن «الفاتورة
العاملية» للتغلب على أزمة الغذاء
تقدر مبا بني  15مليار ًا و 20مليار
دوالر سنوي ًا «.
فيما قال البنك الدولي ،
املشارك في القمة  ،إنه كان
ثمة ارتفاع لألسعار بنسبة 83
في املئة في السنوات الثالث
األخيرة ،وحتذر هذه املنظمة
املالية الدولية ووكاالت اإلغاثة
من أن ارتفاع أسعار الغذاء قد
يزيد عدد من يعانون اجلوع 100
مليون ،إلى  850مليون ًا يعانونه
فع ً
ال.
 -وكشف في القمة أن زميبابوي

أهدت اجلائزة لنساء اليمن
اجملاهدات لتحسني أوضاع أسرهن ..

اليمني األمريكي نت :
م�ن�ح��ت وزارة خ��ارج �ي��ة الواليات
امل�ت�ح��دة اآلن �س��ة /س�ل��وى الصرحي
وال �ت��ي ت�ع�م��ل ف��ي س �ف��ارة الواليات
املتحدة بصنعاء جائزة سواني هنت (
(Swanee Hunt Awardللنهوض
ب��دور امل��رأة في صياغة السياسات
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي 2007م .عملت
س�ل��وى ال�ص��رح��ي ف��ي ال �س �ف��ارة ملدة
سبعة أع��وام وتشغل حالي ًا منصب
قائد فريق الدميقراطية واحلكم في
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
ف��ي ال�ي�م��ن ( .)USAIDوتعترف
ج� ��ائ� ��زة س� ��وان� ��ي ه� �ن ��ت للنهوض
ب��دورامل��رأه ف��ي صياغة السياسات
 ،ب��اإلجن��ازات في مجال تعزيز دور
املرأة كشريكة في العملية السياسية
واالقتصادية أو كصانعة سياسات.
وقد تسلمت سلوى الصرحي جائزة
سواني هنت في حفل توزيع اجلوائز
السنوية للتفوق ف��ي الدبلوماسية
األمريكية إعتراف ًا بدورها في دفع
عجلة ال�ق�ي��ادة النسوية ف��ي اليمن

ومت �ك�ي�ن امل � ��رأة ع �ل��ى املستوى
ال��ش��ع��ب��ي.وس��ل��م��ت القائمة
ب��أع��م��ال م ��دي ��رة املساعدات
األجنبية هنريتا ف��ور اجلائزة
لسلوى.
وع�ن��د إس �ت�لام اجل��ائ��زة علقت
س� �ل ��وى ق ��ائ� �ل � ً�ة “أهدي هذه
اجلائزة لكل نساء اليمن اللواتي
يعملن جاهدات لتحسني حياة
أسرهن ومجتمعاتهن وحتقيق
حقوقهن السياسية والقانونية
واالقتصادية” .وأضافت قائلة
“هذه اجلائزة هي مبثابة تذكار
لنا نحن اليمنيني رجال ونساء
ب��أه �م �ي��ة امل � �س� ��اواة ف ��ي النوع
االجتماعي للتقدم في حياتنا
وت� �ق ��دم ب �ل��دن��ا ب �ش �ك��ل عام”.
وأضافت “ كما أن اجلائزة هي
تذكار آخر لنا مبا ينتظرنا من
أعمال…فاملهام جسام واملنجزات
ه ��ي ال��ش��ه��ادة ال��وح��ي��دة على
إلتزاماتنا اإلنسانية نحو قضية
اإلرادة الصادقة في التغيير”.
وق ��ال ال��دك �ت��ور م��اي��ك سرحان
م���دي���ر ال� ��وك� ��ال� ��ة األمريكية
للتنمية الدولية في اليمن في
ترشيحه لسلوى “ إنها ضربت
مث ً
ال فريد ًا في التفاني والعمل
من أجل قضية نبيلة” .وأضاف
“ إن سلوى هي عضو قيم وفعال
ف��ي ف��ري��ق ال��وك��ال��ة األمريكية
للتنمية الدولية في اليمن”.
ع �م �ل��ت ال ��وك ��ال ��ة األمريكية
للتنمية الدولية في اليمن منذ
1958م وتعمل
حاليأ في خمس
م �ح��اف �ظ��ات هي
 :ش �ب��وة وم ��أرب
واجلوف وعمران
وصعدة.
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واستئصال اجلوع وانعدام األمن
الغذائي ليس مجرد مسألة
زراعة املزيد من األغذية،
فالعالم ينتج بالفعل اآلن ما
كاف لكل
يكفي لتوفير غذاء ٍ
فرد إذا ما ُو ِّزع هذا الغذاء
بصورة عادلة ،ولكنه ليس
كذلك ،فعلى سبيل املثال فإن
الكثير من البلدان الفقيرة
في العالم النامي،
يقل فيها متوسط
املتوافر من األغذية
عن  2100سعر

يوميا ،غير أن
حراري للفرد
ًّ
هذا املتوسط يزيد عن ذلك في
بلدان الشمال الغنية بأكثر من
النصف ليصل إلى  3200سعر
حراري.
واملشكلة أن نحو  %20من
السكان في البلدان النامية
يكافحون للبقاء على قيد احلياة
على كمية ضئيلة من األغذية
ال توفر الطاقة األساسية
التي يحتاجونها ملمارسة حياة
كلها نشاط وإنتاج .وإذا ُج ِمع
معا ،فإنهم
هؤالء الناس كافة ً
يشكلون قارة من اجلياع يزيد
عدد سكانها عن سكان أمريكا
الشمالية وأوروبا الغربية
مجتمعني .وتشير الدراسات
األخيرة إلى أن أربعة أطفال من
بني كل خمسة ممن يعانون من
نقص األغذية في العالم النامي
يعيشون في بلدان زادت فوائض
األغذية لديها .فالتحدي
األكبر هو في ضمان وصول
أيد وأفواه السكان
األغذية إلى ٍ
الذين يفتقرون إليها اآلن  -أي
الفقراء والفتيات والنساء
واملجتمعات الريفية املعزولة
واألقليات العرقية التي تعيش
على الهوامش االقتصادية،
وضحايا احلروب والكوارث
الطبيعية.
فالغالبية العظمى من هؤالء
السكان اجلوعى يعيشون في
بلدان متثل فيها الزراعة املصدر

التي كانت دولة مصدرة للسلع
الغذائية ،حتولت إلى دولة
مستوردة» بسبب سؤ إدارة
قيادتها .
 املجاعة..صرخة سمراءضد «العوملة» البيضاء  ،إذ
في أفريقيا أكثر من  12مليون
يعانون من املجاعة .
 املجاعة تأكل أطفال كورياالشمالية وأفغانستان .
 3ماليني يواجهون املجاعة فيطاجاكستان  .ويشير تقرير
ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة إلى أن اجلوع ال
ينتشر في معزل .فهو سبب
ونتيجة للكثير من جوانب
املعاناة األخرى التي تعاني منها
البشرية مثل الفقر واحلروب
وتدهور البيئة والتمييز.
ونظر ًا ألن اجلوع يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا باملشكالت األخرى ،فإن
القضاء عليه سوف يسهم ال
محالة في احلد من كثير من
األسباب األخرى ملعاناة البشر
ويستأصلها في نهاية األمر ،كما
أن القضاء عليه يتطلب احلد
من هذه األسباب األخرى ،فمن
املنطقي أن نتوقع – مث ً
ال  -أن
يكون العالم احملرر من اجلوع:
عامل ًا خالي ًا من الفقر املدقع؛ إذ
تشير تقديرات البنك الدولي
إلى أن هناك نحو  1500مليون
نسمة يناضلون من أجل البقاء
على قيد احلياة بأقل من دوالر
يوميا ،فمعظم من يعانون
واحد
ًّ
من اجلوع في العالم يعتبرون
أيض ًا من بني أولئك الذين
يعانون الفقر املطلق.
عامل ًا خالي ًا من التفاوتات
الشديدة في الثروة ،مما ينعكس

في عدم املساواة العنيفة في
توزيع األغذية ،ففي عالم اليوم
يتناول خمس سكان العالم
األكثر ثورة %45 ،من جميع
اللحوم واألسماك ،في حني
فقرا
يحصل اخلمس األشد ً
على ما ال يتجاوز .%5
عامل ًا دون حرب ،فالصراعات
تؤدي  -ال محالة  -إلى توقف
إنتاج األغذية وتوزيعها ،ويجتث
األسر واملجتمعات من جذورها،
وتتسبب في وجود أعداد
ضخمة من الالجئني املعرضني
بشدة لنقص األغذية.
عامل ًا خالي ًا من التدهور البيئي
واسع النطاق؛ إذ إن اجلوع
والفقر يزيدان من الضغوط
على البيئات الهشة .ويتعرض
املاليني من السكان الفقراء
وإنتاجية النظم الزراعية
للخطر نتيجة للتصحر
والتعرية وامللوحة وفقد التنوع
البيولوجي .عامل ًا متحرر ًا من
االختالالت الناجمة عن
اجلنس أو العرق ،ففي حني
تنتج النساء معظم أغذية
العالم ،فإن أغلبية كبيرة من
اجلياع هم من النساء ،وتبني
الدراسات أن النهوض بتعليم
املرأة واالرتقاء مبركزها كانا
السبب في خفض أعداد
ناقصي التغذية بأكثر من
النصف منذ عام 1970م.
فتحرير البشرية من اجلوع
سوف يسهم بدرجة كبيرة في
استئصال معظم جوانب املعاناة
والبالء هذه.

موظفة يمنية بسفارة واشنطن بصنعاء
تحصد جائزة  -سواني هنت  -من
الخارجية األميركية

