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اأعدها  العالم 2006  الغذائي في  من  الأ انعدام  حالة 

ق�سم  من   Kostas Stamoulis و   Jakob Skoet

مدير  اإ�سراف  تحت  نمائي  واالإ الزراعي  االقت�ساد 

 Ricardo Sibrian وت�لى  .Prabhu Pingali الق�سم

ح�سائية  االإ المدخلت  تن�سيق  ح�ساء  االإ ق�سم  من 

 Jorge وتحليلها في هذا المطب�ع. واأ�سدى اال�ست�ساري

Mernies  الم�س�رة اللزمة في مرحلة التخطيط. 

جزاء  االأ مختلف  وم�س�دات  �سا�سية  االأ وراق  واالأ

اإدارة  من   Shahla Shapouri من  كل  اأعدها 

مريكية؛  بحاث االقت�سادية في وزارة الزراعة االأ االأ

وTugrul Temel من مجم�عة االقت�ساد الزراعي 

واغننغن؛  جامعة  في  الريفية   وال�سيا�سات 

وSumiter Broca من وحدة الدرا�سات المنظ�رية 

غذية والزراعة. العالمية في منظمة االأ

المنظمة  في  واال�ست�ساري�ن  الم�ظف�ن  وقّدم 

 Margarita :التالية اأ�سماوؤهم م�ساهمات فنية اأي�سًا

Flores وAasa Giertz وKristian Jakobsen من 

 Deep Ford و  نمائي؛  واالإ الزراعي  االقت�ساد  ق�سم 

 Jelle Bruinsma و  والتجارة؛  ال�سلع  ق�سم   من 

 Joseph Schmidhuberو  Gerold Boedekerو

 Cinziaو العالمية؛  المنظ�رية  الدرا�سات  وحدة  من 

 Seevalingumو  Amanda Gordonو  Cerri

 Nathalieو  Mohamed Barreو  Ramasawmy

David Sedik من  و  ح�ساء؛  االإ ق�سم  Troubat من 

مين من  وروبا؛ ونا�سر الدين االأ قليمي الأ المكتب االإ

دنى.  قليمي لل�سرق االأ المكتب االإ

غذية  االأ ا�ستهلك  عن  الرئي�سية  التقديرات  اأما 

من  ونق�ض التغذية الم�ستخدمة في حالة انعدام الأ

اإدارة  عن  �سادرة  فهي   ،2006 العالم  في  الغذائي 

�سا�سية والزراعة وعن اإدارة  غذية االأ اإح�سائيات االأ

وتحليلها  االقت�سادية  االجتماعية  ح�سائيات  االإ

المنظمة. في  ح�ساء  االإ ق�سم  في 

العالمية  المنظ�رية  الدرا�سات  وحدة  واأعّدت 

غذية  في المنظمة الت�قعات الخا�سة با�ستهلك االأ

.2015 عام  التغذية  ونق�ض 

والدعم  لكتروني  االإ الن�سر  �سيا�سات  فرع  وقّدم 

خدمات  علم  واالإ العامة  ال�س�ؤون  م�سلحة  في 

البيانية  والر�س�م  اللغ�ي  والتحرير  التحرير 

االجتماعات  برمجة  اإدارة  وت�لت  نتاج.  واالإ

علم  واالإ العامة  ال�س�ؤون  م�سلحة  في  والت�ثيق 

الترجمة. تقديم خدمات 
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من الغذائي في العالم  22006 حالة اإنعدام الأ

العالم في  قبل ع�سر �سنوات، اجتمع زعماء 

انعقد في  الذي  غذية  العالمي للأ القمة  موؤتمر 

�ُسُبل و�سع نهاية للجوع. وقد  روما ليبحثوا 

تعهدوا بااللتزام ببذل جهد م�ستمر للق�ساء 

باأنف�سهم  البلدان، وحددوا  الجوع في جميع  على 

المتمثل في تخفي�ض عدد  المبا�سر  الهدف 

التغذية بمقدار الن�سف بحلول عام  ناق�سي 

2015. وتحقيقا لذلك اعتمدوا خطة عمل موؤتمر 

اأكتوبر/ ت�سرين  غذية. وفي  العالمي للأ القمة 

العالمي  الغذائي  من  االأ 2006، تجري لجنة  ول  االأ

التابعة للمنظمة تقييما لتنفيذ خطة العمل هذه، 

وا�ستعرا�ض منت�سف المدة للتقدم نحو بلوغ 

الهدف.

الغذائي  من  الأ انعدام  حالة  وي�ستعر�ض تقرير 

المحرز والنك�سات في  التقدم   2006 العالم  في 

1990-1992، وهي  الفترة  الجوع منذ  الحد من 

الفترة المرجعية المحددة.

التقرير وعنوانه  ول من  الق�سم االأ وي�ستعر�ض 

العالم،  نحاء  اأ التغذية في مختلف  نق�ص 

قليمي  اتجاهات الجوع على ال�سعيد العالمي واالإ

اأحدث توقعات  اأي�سا  قليمي. ويعر�ض  االإ و�سبه 

التغذية في  غذية والزراعة ب�ساأن نق�ض  االأ منظمة 

.2015 عام 

التغذية في  نق�ص  المعنون  الثاني  الق�سم  اأما 

الغذائي في  من  االأ قاليم، فهو ي�ستعر�ض حالة  الأ

الرئي�سية وفي  النامية  قاليم  االأ اإقليم من  كل 

التي تمر بمرحلة تحول. البلدان 

الوفاء  نحو  المعنون  الثالث  الق�سم  ويوجز 

الدرو�ض  غذية  العالمي للأ القمة  تمر  باإلتزامات موؤ

الحد  ال�سابقة في مجال  التجربة  الم�ستفادة من 

الحالي لمنظمة  الموقف  من الجوع، ويعر�ض 

�سراع بوتيرة  االإ غذية والزراعة ب�ساأن كيفية  االأ

العالمي  القمة  التقدم نحو بلوغ هدف موؤتمر 

غذية. للأ

ال�سفحات  الواردان على  الجدوالن  ويقدم 

32-38 معلومات تف�سيلية عن م�ستويات نق�ض 

التي تمر  النامية والبلدان  البلدان  التغذية في 

اأخرى ذات �سلة  بمرحلة تحول، وموؤ�سرات 

اأي�سا خرائط  التقرير  الغذائي. ويت�سمن  من  باالأ

الغذائي  من  االأ انعدام  31( تبين حالة  )ال�سفحة 

الجوع. الحد من  المحرز في  العالمي والتقدم 

التقرير هذا  عن  معلومات 

االلتزامات االلتزامات غذية للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  خطة عمل 

االلتزامات

اإلى الم�شاركة الكاملة 1 الدائم، وت�شتند  اأف�شل الظروف ال�شتئ�شال الفقر واإحالل ال�شالم  اإيجاد  �شنكفل بيئة �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية مواتية ت�شتهدف 

الم�شتدام للجميع. الغذائي  من  االأ اإلى تحقيق  اأقوم �شبيل يقود  والمتكافئة للرجال والن�شاء، باعتبار ذلك 

المادية واالقت�شادية للنا�س كافة في الح�شول، في جميع 2 الفر�س  واإلى تح�شين  الم�شاواة،  انعدام  الفقر والق�شاء على  ا�شتئ�شال  اإلى  �شننفذ �شيا�شات تهدف 

ا�شتفادة فعالة. اأغذية كافية و�شليمة ووافية تغذويا ي�شتفاد منها  وقات، على  االأ

مكانيات 3 االإ ذات  والمناطق  المرتفعة  مكانيات  االإ ذات  المناطق  من  كل  في  والريفية،  والحرجية  وال�شمكية  والزراعية  الغذائية  التنمية  تحقيق  في  �شنتبع 

على  بها  والموثوق  الكافية  الغذائية  مدادات  االإ لتوفير  جوهرية  تعد  التي  الم�شاركة  على  والقائمة  الم�شتدامة  والممار�شات  ال�شيا�شات  المنخف�شة، 

الوظائف. متعدد  طابع  من  للزراعة  ما  اإلى  بالنظر  وذلك  والت�شحر،  والجفاف  فات  االآ ولمكافحة  والعالمية،  قليمية  واالإ والقطرية  �شرية  االأ الم�شتويات 

الغذائي للجميع من خالل 4 من  االأ اإلى تعزيز  التجارية عامة  الغذائية والزراعية وبالمبادالت  ال�شلع  المتعلقة بالتجارة في  ال�شيا�شات  اأن توؤدي  �شنعمل على 

ال�شوق. اإلى قوى  نظام تجاري عالمي عادل وم�شتند 

العابرة 5 الغذائية  واإلى �شد االحتياجات  التاأهب لمواجهتها،  واإلى  ن�شان  االإ التي يت�شبب فيها  الطوارئ  الطبيعية وحاالت  الكوارث  اإلى تالفي  �شن�شعى 

الم�شتقبل. القدرات على تلبية االحتياجات في  حياء والتنمية وبناء  والطارئة بطرق ت�شجع عمليات االنتعا�س واالإ

الب�شرية، والنظم الغذائية والزراعية وال�شمكية 6 الموارد  اأجل تعزيز  مثل من  االأ القطاعين العام والخا�س على النحو  ا�شتثمارات  �شن�شجع تخ�شي�س وا�شتخدام 

المنخف�شة. مكانيات  االإ المرتفعة والمناطق ذات  مكانيات  االإ المناطق ذات  الريفية في كل من  الم�شتدامة، والتنمية  والحرجية 

الدولي.7 الم�شتويات بالتعاون مع المجتمع  �شننفذ خطة العمل هذه ونر�شدها ونتابعها على جميع 
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اأنظار  اتجهت   1996 الثاني  نوفمبر/ت�سرين  في 

الدول  �ساء  روؤ تعهد  روما، حيث  اإلى  العالم 

موؤتمر  اأثناء  دولة   180 من  اأكثر  من  والحكومات 

من  واحدة  با�ستئ�سال  غذية  للأ العالمي  القمة 

الدولي  المجتمع  ُتثقل �سمير  التى  الكوارث  اأ�سواأ 

الهدف  هذا  تجاه  مهمة  الجوع. وكخطوة  وهى  اأال 

العالم  زعماء  األزم  انتظاره،  الذى طال  النبيل 

يمكن  ولكن  هدفا طموحا  اعتبر  بما  اأنف�سهم 

اأعداد  تخفي�ض  وهو  المتو�سط  المدى  على  تحقيقه 

الن�سف  اإلى  العالم  في  التغذية  نق�ض  يعانون  من 

 .1990 بم�ستوى  قيا�سًا  وذلك   2015 عام  بحلول 

بالحقيقة  ن  االآ نواجه  �سنوات  ع�سر  مرور  وبعد 

نحو  فعلي  تقدم  اأى  اإحراز  عدم  الموؤلمة وهى 

-1990 بالفترة  وبالمقارنة  الهدف.  ذلك  بلوغ 

البلدان  فــي  التغذية  ناق�سى  عدد  انخف�ض   1992

رقم  – وهو  فقط  3 مليين  بنحـــو  الناميــة 

ح�سائية.  االإ خطاء  االأ دائرة  فى  يقع  اأن  يمكن 

لجنة  ممثلى  �سيواجه  الذى  الو�سع  هو  وهذا 

روما  فى  اجتماعهم  عند  العالمى  الغذائى  من  االأ

وما  تقدم  من  طراأ  ما  على  للوقوف  العام  هذا 

واقتراح  القمة  موؤتمر  منذ  نك�سات  من  وقع 

اأخرى. اإجراءات 

فعلى  قاتمة.  كلها  لي�ست  ال�سورة  اأن  بيد 

تخفي�ض  في  مال  للآ المخيب  داء  االأ من  الرغم 

التى  الن�شبة  اأن  اإال  العالم،  في  الجياع  اأعداد 

النامية  البلدان  في  التغذية  نق�ض  تعانى 

فقد   :1992-1990 بالفترة  مقارنة  ن  االآ انخف�ست 

المائة.  في   20 مقابل  المائة  فى   17 اأ�سبحت 

منظمة  توقعات  ت�سير  ذلك،  اإلى  �سافة  وباالإ

في  الجياع  ن�سبة  اأن  اإلى  والزراعة  غذية  االأ

تنخف�ض  اأن  يمكن   2015 عام  فى  النامية  البلدان 

وهو   ،1992-1990 فى  عليه  كانت  ما  ن�سف  اإلى 

يعنى  وهذا  المائة.  فى   10 اإلى   20 من  انخفا�ض 

هداف  االأ اأحد  تحقيق  نحو  يم�سى  العالم  اأن 

كما  الجوع.  تخفي�ض  وهو  لفية  للأ نمائية  االإ

فقدان هدف  احتمال  اإلى  التوقعات  نف�ض  ت�سير 

هناك  �سيظل  غذية حيث  للأ العالمي  القمة  موؤتمر 

التغذية  نق�ض  يعانون  �سخ�ض  مليون   582 نحو 

ما  اإذا  مليونا   412 مقابل  فى   2015 عام  في 

غذية.  للأ العالمي  القمة  موؤتمر  تحقق هدف 

فقد  مفاجاأة.  خبار  االأ هذه  تمثل  اأن  يمكن  وال 

المرة  تلو  مرة  والزراعة  غذية  االأ منظمة  ذكرت 

الغذائى  من  االأ انعدام  “حالة  من خلل مطبوع 

لم  اأنه  اأخرى  قنوات  العالم” اإلى جانب  فى 

وطاأة  من  التخفيف  فى  كاف  تقدم  اإحراز  يت�سن 

ال�سا�سع  الفرق  المطبوع  هذا  اأبرز  وقد  الجوع. 

الجوع  وطاأة  من  للتخفيف  عمله  يمكن  ما  بين 

النا�ض  لمليين  الواقع  اأر�ض  على  يحدث  وما 

البداية  منذ  اأكدنا  ولقد  الجوع.  يعانون  الذين 

فى  اإمكانات  ق�سية  يعد  لم  الجوع  تخفي�ض  اأن 

اأكثر  العالم  اأ�سبح  لقد  العالمى.  المجتمع  اأيدى 

ع�سر حيث  �سنوات  منذ  عليه  كان  عما  ن  االآ ثراًء 

مكان  االإ فى  يزال  وال  الغذاء  من  المزيد  يتوافر 

�سعار.  االأ على  كبير  دون �سغط  المزيد  اإنتاج 

الجوع  لتخفي�ض  اللزمان  والموارد  فالمعرفة 

هذا  من  ال�سابقة  عداد  االأ وكانت  متوافران. 

الُخطى  ت�سريع  اأهمية  على  اأكدت  قد  التقرير 

الجوع”،  �سد  “ال�سباق  باأنه  واقعيا  فيما و�سف 

النظرى  الكلم  من  االنتقال  على �سرورة  واأكدت 

الملمو�ض.  العمل  اإلى 

ول�يات والأ التحديات  الج�ع:  تخفي�ص 

العالمية فى عدد من  عند مراقبة االتجاهات 

الطبيعى  الفعل  التغذية، يكون رد  يعانون نق�ض 

العالمي  القمة  الفترة منذ موؤتمر  هو و�سف 

اإذا �سلمنا  اأننا  “عقد مفقود”. بيد  باأنها  غذية  للأ

اإلى  يوؤدى  ن ذلك  �سنقع في خطاأ كبير، الأ بذلك 

م�ساعفة ال�سكوك الحالية والمخاطرة ب�سرف 

اأنه  اإيجابى. كما  نظار عما يتخذ من عمل  االأ

اأمكن تحقيقه فى  الذى  الكثير  يخفى حقيقة 

عمال  االأ الجوع على قمة جدول  مجال و�سع 

نمائى. االإ

اأن  اإي�ساح وهو  اإلى  اآخر يحتاج  اأمر  وهناك 

جمالى لناق�سى التغذية اإنما يعك�ض  جمود العدد االإ

�سافى ما تحقق من تقدم فى بع�ض البلدان كما 

يعك�ض النك�سات التى حدثت فى بلدان اأخرى. 

قاليم وحتى  ومن ال�سائع وجود اختلفات بين االأ

داخل القطر الواحد. وتو�سح التجارب الموثقة 

اأمر ممكن، حتى  اأن تخفي�ض الجوع  ن  حتى االآ

فى بع�ض اأكثر بلدان العالم فقراً. وهناك الكثير 

الذى يمكن تعلمه من هذه الحاالت الناجحة. ومن 

ناحية اأخرى، فاإن البلدان التى تعانى النك�سات 

اإنما تبرز لنا الحاجة اإلى النهو�ض بالنماذج 

واال�ستراتيجيات التى ثبت نجاحها، وفى ذات 

الوقت تجعلنا نوجه االهتمام اإلى المناطق التى 

الجوع �ضد  الجولة  �ضنك�ضب  النك�ضات،  رغم 
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ياأخذ الجوع فيها �سكًل وبائيًا وم�ستمراً، وهذه 

المناطق تمثل م�سكلة. 

قاليم النامية، يتمثل التحدي  وفي ما بين االأ

ن في اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى.  كبر االآ االأ

قليم توجد اأعلى ن�سبة النت�سار نق�ض  ففي هذا االإ

اأفراد ال  اأن واحدا من كل ثلثة  التغذية، حيث 

ي�ستطيع الح�سول على القدر الكافي من الغذاء. 

وت�سير توقعات المنظمة اإلى اأن معدل انت�سار 

قليم �سينخف�ض بحلول 2015  الجوع في هذا االإ

ولكن عدد الجوعى لن ينخف�ض عما كان عليه 

اأفريقيا  في 1990-1992. وفى ذلك الحين �ستكون 

جنوب ال�سحراء الكبرى ماأوى لنحو 30 في المائة 

ممن يعانون نق�ض التغذية في العالم النامي، 

مقارنة بن�سبة 20 في المائة في 1992-1990.

التي تعاني نك�سات في مجال  والبلدان 

التي تبتلى بالمنازعات  تخفي�ض الجوع هي 

التوقعات  اأن  اإال  الكوارث.  اأخرى من  اأ�سكال  اأو 

التي  البلدان  اأن هناك عمل جادا ينتظر  تو�سح 

ال توجد بها منازعات، ولكنها تعتمد على قاعدة 

القليل  اإال  الزراعية وال تحقق  الموارد  هزيلة من 

من التنمية االقت�سادية والموؤ�س�سية ال�ساملة على 

ال�سكاني. النمو  الرغم من زيادة معدالت 

اأن  البلدان، نجد  التقدم داخل  وعند تقييم 

الريفية بوجه عام.  المناطق  الجوع يتركز فى 

الفقراء  ن غالبية  االآ المناطق تعي�ض  وفى هذه 

الفقر  اأما  الغذائى.  من  االأ انعدام  ومن يعانون 

النا�ض  الح�سرى، فهو يزيد بدوره من جراء هجرة 

الحرمان  للهروب من  المدن فى محاولة  اإلى 

الريفية. ومع  المعي�سية  حوال  الذى يرتبط باالأ

العالم نحو  الريفية، يتجه  تقل�ض المناطق 

التح�سر بخطى �سريعة ولن يم�سى وقت طويل 

الريف فى  �سكان  كبر من  االأ العدد  اأن ينتقل  قبل 

الكبيرة.  المدن  الحياة فى  اإلى  النامية  البلدان 

الح�سرى وما  الغذائى  من  االأ لذلك ينبغى و�سع 

عمال فى  االأ يرتبط به من م�ساكل فى قمة جدول 

ال�سنوات القادمة.

وفعال ُمجرب  نهج  الم�سار-  طريق مزدوج 

اأنه  اإلى  الريفية  المناطق  فى  الجوع  تركز  ي�سير 

للجوع  م�ستمر  تخفي�ض  تحقيق  مكان  باالإ لي�ض 

الزراعية  بالتنمية  خا�ض  اهتمام  توجيه  دون 

ينت�سر  التى  قاليم  واالأ البلدان  ففى  والريفية. 

الزراعة  تعتبر  وا�سع،  نطاق  على  الجوع  فيها 

حالة  وتخفي�ض  االقت�سادى  التقدم  مفتاح  هى 

من  تعلمنا  ولقد  مطردة.  ب�سورة  التغذية  نق�ض 

تمكنت من تخفي�ض  التى  البلدان  تلك  اأن  التاريخ 

و�سريعا  �سامل  اقت�ساديا  نموا  تحقق  لم  الجوع 

تحقيق  من  اأي�سًا  تمكنت  ولكنها  فح�سب 

عن  تزيد  الزراعية  نتاجية  االإ فى  كبيرة  مكا�سب 

اأو  نك�سات  تعانى  التى  البلدان  لدى  المكا�سب 

ركود. حاالت 

النطاق فى  اال�ستثمارات وا�سعة  اأن  وهذا يعنى 

الريفى هى �سرط البد منه  االقت�ساد  الزراعة وفى 
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الزراعى  الجوع. والقطاع  �سراع فى تخفي�ض  للإ

الريفية  النمو للقت�سادات  اأداة  الحال  هو بطبيعة 

القائم  الزراعى  نتاج  االإ اأن زيادة  جميعها، كما 

مدادات  االإ اأن تزيد من  نتاجية يمكن  االإ على 

�سواق  االأ غذية فى  االأ اأ�سعار  الغذائية وتخف�ض 

الزراعية، وتعطى دفعة  الدخول  المحلية، وتزيد 

ال�سلع  للقت�ساد المحلى وذلك بتوليد الطلب على 

والخدمات المنتجة محليا.

الجوع  اأن  ن،  االآ المفهوم جيدا حتى  ومن 

فراد واإنتاجيتهم وجهودهم من  االأ يهدد �سحة 

الذى يكبح جماح  الفقر. وهو  الهروب من  اأجل 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية المحتملة 

اأنه قد  الم�سادفة  للمجتمعات. ولي�ض من قبيل 

مام فى مجال  االأ اإلى  �سريعة  تم تحقيق خطوات 

الفقر مقارنة بالتخفيف من وطاأة  تخفي�ض 

اأكثر  اأمر  الفقر هو  الهروب من  اأن  الجوع. ويبدو 

اأقل حظا  اأنهم  �سعوبة بالن�سبة للجوعى، حيث 

لذلك فاإن  اأقواتهم.  من حيث قدرتهم على ك�سب 

الم�سى بخطى �سريعة فى مجال تخفي�ض الجوع 

اإلى اتخاذ تدابير مبا�سرة لم�ساعدة  يحتاج 

الخروج من �سرك  التغذية على  الفقراء وناق�سى 

الماأخوذ  الدليل التجريبى  الجوع والفقر. ويو�سح 

المبا�سرة  التدابير  اأن  البلدان  عن عدد كبير من 

هداف ت�ساهم ب�سكل كبير فى  االأ والموجهة نحو 

ال�سواء. تخفي�ض الجوع والفقر على 

المبا�سر  العمل  واإتباع نهج مزدوج، يركز على 

التنمية  التركيز على  اإلى جانب  الجوع  �سد 

تاحة  الزراعية والريفية، يعتبر و�سيلة فعالة الإ

اأكثر  اأمام  المعي�سة  اإمكانيات جديدة ل�سبل 

من  االأ انعدام  النا�ض تعر�سا واأكثرهم معاناة من 

اأف�سل  اإتاحة نوعية حياة  اإلى جانب  الغذائى، 

التى تبذل  الجهود  تاأتى  اأن  لذلك ينبغى  لهم. 

انه  اعتبار  المزدوج، على  النهج  اأجل تن�سيط  من 

طار اال�ستراتيجى الرئي�سى لتخفي�ض معدل  االإ

الفقر على  الجوع، في �سدارة مبادرات تخفي�ض 

�سعدة. كافة االأ

غذية:  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  بل�غ هدف 

للتحقيق  قابل  هدف 

الحا�سر  الوقت  فى  مواتية  الظروف  تعتبر 

ودفع  الجوع  تخفي�ض  ا�ستراتيجيات  لت�سريع 

العالمي  القمة  موؤتمر  نحو هدف  البلدان حثيثا 

الكامل  اال�ستئ�سال  – نحو  ذلك  بعد  وما  غذية  للأ

اإن  القول  ن�ساف  االإ ومن  العالم.  فى  للجوع 

االهتمام  من  مزيداً  ن  االآ يولى  الدولى  المجتمع 

تم  وقد  وعاجلة.  اإنمائية جوهرية  كق�سية  للجوع 

مكافحة  برامج  فى  عالية  مرتبة  اإلى  الجوع  رفع 

وهناك  مبادرات،  من  يماثلها  وما  الوطنية  الفقر 

اأن  بحقيقة  وا�سع  نطاق  على  اعتراف �سريح 

هو  الوفرة  و�سط  المزمن  الجوع  وجود  ا�ستمرار 

الحكومات،  لدى  واأ�سبح  مقبول.  غير  تناق�ض 

وعى  خرى  االأ والمنظمات  المدني  والمجتمع 

كما  اتخاذها،  ينبغى  التى  بالخطوات  متزايد 

دفع  فى  الرغبة  اأن  هم،  االأ وهو  اأي�سًا،  يبدو 

قوة.  اأكثر  اأ�سبحت  قد  ال�سرورية  التدابير  وتحفيز 



7 من الغذائي في العالم  2006 حالة اإنعدام الأ

�سراع  االإ اأهمية  اأكدوا على  قد  اإعلن روما  على 

ولى على  االأ “الذى تقع م�سوؤوليته  بالعمل 

الحكومات” ولكن بالتعاون مع  عاتق مختلف 

المدنى - بما فى  الدولية والمجتمع  المنظمات 

العام والخا�ض. واليوم، نحن  القطاعين  ذلك 

ال�سباق �سد  الفوز في  باأنه يمكننا  على ثقة 

رادة  ال�سرورية، واالإ الموارد  الجوع، ب�سرط توافر 

اإننا نتفق  ال�سيا�سية، وال�سيا�سات ال�سحيحة. 

المهام �سد  الرئي�سية لفريق  الغاية  تمامًا مع 

لفية باأن  المتحدة للأ مم  االأ التابع لم�سروع  الجوع 

بلوغه. يمكن  هدف  ذلك 

�شيوف  دكتور جاك 

العام  المدير 

والزراعة غذية  االأ لمنظمة 

القمة  واليوم، وبعد ع�سر �سنوات من موؤتمر 

“ال�سباق �سد  غذية، يمكننا ا�ستئناف  العالمي للأ

الوفاء  الجوع” بعزيمة متجددة، والعمل على 

التزامات منذ ع�سر �سنوات، ولكن  ُقّدم من  بما 

اإلى  الم�سى  اأف�سل وهى  اإ�سفاء �سورة  مع 

غذية.  العالمي للأ القمة  ما بعد هدف موؤتمر 

اأى �سعور بالر�سا يكون قد  اأن ن�ستبعد  ويجب 

اأو  غذية،  االأ اإمدادات  ن�ساأ عن وجود وفرة فى 

ات�ساع  اأو  الزراعية،  نتاجية  االإ زيادة عامة فى 

ا�ستمرار وفرة  اإن  الدولية.  التجارة  اإمكانيات 

الحرمان من  التغذية مع  فراط فى  االإ اأو  غذية  االأ

المحلى  المجتمع  اأو  البلد  غذية، حتى فى نف�ض  االأ

لم يتم  هو حقيقة قائمة منذ عدة عقود، وما 

المزمن،  اإلى الجوع  الموؤدية  ا�ستئ�سال الظروف 

فاإن النقي�سين �سي�ستمران معا فى الم�ستقبل.

غذية  العالمي للأ القمة  هل يزال هدف موؤتمر 

جابة هى  االإ اإن  للتحقيق؟  2015 قابل  لعام 

عمل  هناك  كان  طالما  عال،  وب�سوت  “نعم” 
مت�سافر وملمو�ض و�سريع تنفيذا لخطة عمل 

الموقعون  غذية. وكان  العالمي للأ القمة  موؤتمر 




