
 برابر کنند دو را  کمک ها برای جلوگیری از گرسنگی باید سرمایه گذاری ها کنندگاناعطا

 
 

ی گفتند فراخوان  در  اکتبر 12 ائتالفی از گروه های تحقیقاتی پیش از روز جهانی غذا در

و پول را عاقالنگ خرج  نمودهسررریا گ گذاری های خود را دو اراار  کمک ها  کنندگاناعطااگر 

 نما ند.گرسنگی کمک  خاتمگ  افتناگ  2030یی توانند تا پا ان سال  کنند

سازمان خوار و بار و کشاورزی ، دانشگاه کرنل ،  (ZEF) اساس تحقیقات جدید مرکز تحقیقات توسعه بر 

 بی  المللی توستتعه یایدار و انستتتیتوی (IFPRI) لمللی تحقیقات ستتیاستتا ی اییا، انستتتیتوی بی  )فائو(ملل متحد 

(IISD). ،سال  باید کمک ها کنندگاناعطا میلیارد دالر برای کمک به  14به طور متوسط  ساالنه 2030از امسال تا 

  .چه در حال حاضر هزینه می کنند تقریبا دو برابر آن یعنی هزینه کنند ،امنیا ی ایی و تغ یه 

سیمو توررو  شد ماک صاددان ار جهان به اندازه کافی ی ا تولید می کند تا بتواند همه را ": گویدفائو می ، اقت

سا که  شندسوءمیلیون نفر دچار 690تغ یه کند. بنابرای  ییر قابل قبول ا میلیارد نفر به طور منظم به مقدار  2 ؛ی یه با

شتتتی را برای خود نتوانند رژیم های ی ایی بهدا میلیارد نفر 3و  نداشتتته باشتتندکافی ی ای ستتالم و مغ ی دستتترستتی 



در و به کشتتورهای فقیرکرده های خود را دو برابر کشتتورهای وروتمند تعهد کمک در صتتورتی کهفراهم ستتازند.  

، حمایا فناوری، نوآوری، آموزش، در زمینه تحقیق و توسعه کشاورزی و مداخالت موورکمک کنند اولویا بندی 

سهیل تجارت را  ستی هدف گ اری و مقیاس بندی از اجتماعی و ت سنگی را ، مینمایندبه در سال توانیم گر  2030تا 

 ."خاتمه بخشیم

راه  -  (Ceres2030)"  2030ستترس "اول یروژه  .ل بیانگر گردهم آمدن دو یروژه استتافراخوان برای عم

 تحقیقات ستتیاستتا ی اییانستتتیتوی بی  المللی  ،کورنل دانشتتگاه به رهبری -حل های یایدار برای یایان گرستتنگی 

(IFPRI) و انستتتیتوی بی  المللی توستتعه یایدار (IISD).، مرکز تحقیقات  و فانو تحقیقات مشتتتر دوم یروژه و

جایی شوند؛اکتبر به میزبانی دولا آلمان ارائه  13هر دو مجموعه یافته ها در رویدادی در . مقرر شد  (ZEF) توسعه

 .دهندقرار  (GAFSP) به برنامه جهانی کشاورزی و امنیا ی ایییول در اختیار که انتظار می رود اهدا کنندگان 

 مختلفی های روش از مرکز تحقیقات توسعه و فانو و یروژه تحقیقات مشتر  " 2030سرس "یروژه 

یروژه  .کنند برابر دو را خود های هزینه باید کنندگان اهدا که و آن ای  رسیدند نتیجه یک به اما کردند استفاده

 به دادن یایان برای راه بهتری  ارزیابی برای را محاسبه قابل عمومی تعادل اقتصادی مدل یک" 2030سرس "

 .کرد ایجاد ملل سازمان یایدار توسعه هدف دومی  با مطابق یایدار گرسنگی

 : گویدانستیتوی بی  المللی تحقیقات سیاسا ی ایی می تحقیقات ارشد مکاره البورد دیوید

 یرداختی نیز فقیرتر کشتتتورهای د به موازات،کنن برابر دو را خود کمک کنندگاناعطا اگر که دریافتیم ما"

 نفر میلیون 545 درآمد؛ دهیم یایان را گرستتنگی توانیم می دهه یایان در .دهند می افزایش ملی بودجه از را خود های

ید و گرددمی  برابر دو مقیاسکشتتتاورز کوچک   یاریس یهوای و آب امهنتوافق با مطابق ای گلخانه گازهای تول

 ."شودمی محدود

 مورد در ملل سازمان به که علمی گروه رئیس و  (ZEF) مرکز تحقیقات توسعه مدیر ، براون فون یواخیم

 در اضافی دالر میلیارد 50 تا 39 دهدمی نشان ما مطالعه": گویدمی دهد می مشاوره ی ایی های سیستم آینده اجالس

سنگیدادن به   یایان برای سال سعه یایدار  2030آن   سال تا گر  مورد شده بینی ییشآن چنان که در هدف دوم تو

 میلیون 500 رفع گرسنگی در برای 2015 سال در الماو در گروه هفا کشورهای که ای وعده تحقق برای. اسا نیاز

مبلغی  برابر دو تقریباً کهیرداخا کنند اضتتافی دالر میلیارد 14 تا 11 باید ستتاالنه ها کنندگان کمکاعطا اند داده نفر

 کمک مدت طوالنی یایداری و توستتعه به باید گ اری ستترمایه ای . یردازنداستتا که اکنون برای امنیا ی ایی می

 " .کند



 در ای مقاله در که توستتعه داد ییشتتگام نوی  را ماشتتی  ابزار هوش مصتتنوعی یک  " 2030ستترس "یروژه 

Nature Machine Intelligence  70 از بیش زنان هدایا تحا و جوان تیم یک توستتط ه وشتتد داده شتتر 

سخ برای جهان کشور 23 از محقق شتغال و آب کمبود مانند مواردی شامل تحقیقاتی سوال هشا به یا  آینده برای ا

ستفاده مورد شا ازمرکب  جدیدی مجموعه درکه  ها یافته ای . گرفا قرار ا مرور  Nature Research  مقاله ه

شرو   سنگی به دادن یایان برای را خود هایهزینه توانندمی هادولاکه چگونه  دنده می شانن شده منت  بهتری  به گر

 تأویر کاهش و مالک خرده کشتتتاورزان درآمد افزایش موجب امر ای  گ اری نمایند و در همان حالهدف وجه

 .شود زیسا محیط بر کشاورزی
سیلوخوآن  شگاه کرنل  یور ستیار مدیر دان ما از ابزار جدید هوش مصنوعی خود برای تجزیه و ": گویدمید

ستفاده کردیم. ای  ابزار به ما کمک کرد 20تحلیل نیم میلیون مقاله  ار مقاله مرتبط را شناسایی هز تا ده سال گ شته ا

برای یایان دادن به گرسنگی  کاریکه چه مورد ای در  .گیری ارزشمندی کنیمها نتیجهسپس می توانیم از آن کنیم .

اسا. ای  روش می تواند برای ایجاد یک یایگاه علمی مستند برای بسیاری از ییچیده تری  مشکالت سیاسا  ترمهم

ما از دولا نان از کارآیی بیشهای جهان تکرار شتتتود.  هایها می خواهیم برای اطمی یرداختی خود از  تر کمک 

 . "استفاده کنند های مایافته

 که کنند می توصیه و فائو   (ZEF) مرکز تحقیقات توسعه کار مشتر و " 2030سرس "یروژه  طالعاتم

 در گ اری ستتترمایه جمله از ، دهند انجام یکدیگر از حمایا برای و شتتتواهد بر مبتنی هایی مداخله کنندگاناعطا

و  و دهد می نقد یول یا ی ا مددجوبان به که اجتماعی حمایا هایبرنامه از یشتتتیبانی ، کشتتاورزی توستتعه و تحقیق

 جایی در باید هزینه. دهدگسترش می روستایی جوانان برای آموزش و زنان سواد بهبود طریق دامنه شموت خود را از

 .شود متمرکز - آسیا جنوب همچنی  و جنوب صحرای آفریقا اول درجه در - دارد را نیاز تری بیش که

، .(IISD) انستیتوی بی  المللی توسعه یایدار در گ اری سرمایه و تجارت ، کشاورزی مدیر ، اسمالر کاری 

 و ی ایی امنیا زمینه در را خود کمک تعهدات وروتمند کشورهای اگر. اسا اقدام برای فراخوانی ای ": گویدمی

 توسعه اهداف به دستیابی برای سالده در طول فقطما . بود خواهد دسترس در گرسنگی یایان ، کنند برابر دو تغ یه

 ما سازمان ینج. نیازمندیم کافی اتاعتبار شواهد و هدایا با هماهنگ و همنوا یتالش نیازمند متحد ملل سازمان یایدار

 زمان اکنون . اند داده قرار کنندگان اهدا اختیار در اسا نیازمورد   گرسنگی به یایدار دادن یایان برای که را شواهدی

 ."اسا رسیده اقدام

 دکتر ، توسعه و اقتصادی همکاری برای آلمان فدرال وزیر و کالیباتا اگنس دکتر ، ملل سازمان ویژه نماینده

 نویسند:می " 2030سرس "یروژه  های یافته خالصه مقاله ییشگفتار در ، مولر گرد



درد و رنج آسیب ی یرتری   19کووید  ییامدهای چشمگیر بحران. شود می انجام حساس زمان یک در مطالعه ای " 

 بیماری یک نیز 19کووید  گیر همه بیماری ، آنها برای .افراد ، به ویژه در فقیرتری  مناطق جهان را تشتتتدید می کند

ستم اجالس آینده سال ، حساب ای  با. اسا گرسنگی گیر همه  و ها حل راه ، اقدامات ملل سازمان ی ایی های سی

 ی ایی های سیستم به یک هر که یایدار توسعه هدف هفده هر در ییشرفا برای را ای جسورانه جدید های استراتژی

  " .هستند برگزار خواهد شد متکی تری عادالنه و یایدارتر ، سالم
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