
ورسم  األغذية  لنقص  والتعرض  الغذائي  األمن  انعدام  عن  المعلومات  نظم  مبادرة 
الجوع تخفيض  والتزامات  الصلة  ذات  الخرائط 

في  الغذائي  من  الأ انعدام  حالة  تقرير  اأطالع  الغذائي  من  باالأ المهتمين  في مجتمع  ن�سط  كع�س�  اإنني 

اأننا  ه�  للهمم  مثبطا  اأمرا  التقرير  هذا  يجعل  ما  اإن  الغ�سب.  من  بحالة  اأ�سعر  واأنا  العام  هذا  العالم 

فاإننا   ،2015 عام  بحل�ل  الن�سف  اإلى  الج�عى  عدد  بتخفي�ض   1996 عام  في  التزامنا  من  الرغم  على 

1996، حيث  عام  في  غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  بعد  العك�سي  االتجاه  في  �سرنا  مر  االأ واقع  في 

التردي  هذا  واأدى  و2003-2001.   1997-1995 بين  ما  في  �سخ�ض  ملي�ن   23 بنح�  الج�عى  عدد  زاد 

انخف�ض  قد  التغذية كان  نق�ض  يعان�ن  فاأعداد من  تقدم،  اإحرازه من  �سبق  ما  الق�ساء على  اإلى  الكئيب 

اأن  باإمكاننا  كان  اأنه  اإلى  بحق  التقرير  وي�سير  �سخ�ض.  ملي�ن   26 بنح�  العقد  من  ول  االأ الن�سف  خلل 

مما حققناه. اأكثر  نحقق 

غذية: خم�س �سنوات بعد النعقاد  لفية، وم�ؤتمر القمة العالمي للأ ومنذ عام 1996، �سهدنا اإعلن االأ

اإلى واقع، وه� االلتزام الذي  ن�سان في الح�س�ل على الغذاء  في عام 2002، والتزاما بتح�يل حق االإ

اإقرارها في عام 2004. اإن ترجمة التزاماتنا المعلنة  ورد في المبادئ الت�جيهية الط�عية التي تم 

اإلى اأفعال ت�ستلزم زيادة الجه�د المبذولة في مجال الكفاح �سد الج�ع والقيام بعمل اأف�سل مما قمنا 

غذية. واإنه لمن المفارقات اأن البلدان ذات النم� ال�سكاني  ن منذ م�ؤتمر القمة العالمي للأ به حتى االآ

المرتفع، التي ا�ستطاعت اأن تحد من زيادة اأعداد الج�عى، لم تزل في طريقها ال�سحيح نح� تحقيق 

لفية، واأن عددا كبيرا من هذه البلدان لم يحقق تقدما ملح�ظا نح� هدف م�ؤتمر القمة العالمي  التزام االأ

لفية وه�  نمائي للأ غذية، وه� ما يتطلب خف�سا في العدد المطلق للج�عى. ولكي نبلغ الهدف االإ للأ

تخفي�ض معدل الج�ع عالميا، ال بد واأن ن�ساعف م�ست�ى التقدم الراهن. اإن بل�غ هدف م�ؤتمر القمة 

غذية يحتاج اإلى تخفي�ض �سن�ى في اأعداد ناق�سي التغذية يزيد على ع�سرة اأمثال التخفي�ض  العالمي للأ

جمالي الذي تحقق في الفترة بين 1990-1992 و2003-2001. االإ

نتائج  اإليها هي  ت��سل  التي  فالنتائج  ت�قظنا جميعا،  التقرير �سيحة  هذا  يك�ن  اأن  وينبغي 

اأ�سهر  ب�سعة  منذ  علمناه  ما  بعد  وبخا�سة  الحزن  على  تبعث  ال�قت  ذات  فى  اأنها  كما  ال��س�ح  �سديدة 

في  المهمة  النجاحات  بع�ض  تحققت  لقد  الج�عى.  عدد  يف�ق  العالم  في  البدانة  يعان�ن  من  عدد  اأن 

المهمة. م�ست�ى  على  يكن  لم  الغذائى  من  االأ فى مجال  كعاملين  عام  ب�سكل  اأداءنا  ولكن  الت�سعينات، 

وبل�غ هدف  بل   ،2015 عام  بحل�ل  العالم  فى  الج�عى  اأعداد  في  ملم��ض  تخفي�ض  تحقيق  اإن 

و1992-1990   1981-1979 الفترة  قدراتنا. فخلل  يف�ق  اأمرا  لي�ض  غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر 

في  العامل�ن  نحن  وعلينا  التغذية.  ناق�سي  من �سف�ف  �سخ�ض  ملي�ن   100 من  اأكثر  اأمكن حذف 

�سد  الكفاح  يحتل  مثلما  بارزا  مكانا  يحتل  الج�ع  �سد  الكفاح  اأن  ن�سمن  اأن  نمائية  االإ المنظمات 

لبلداننا  كم�اطنين  ونحن  للحياة.  الق�ي  �سا�ض  االأ ه�  الج�ع  من  التخل�ض  اإن  اأكثر.  يكن  لم  اإن  الفقر، 

�س�اء  الج�ع  �سد  بالكفاح  تلتزم  كي  لدى حك�ماتنا  العمل  علينا عبء  يقع  الت�س�يت،  بحق  ونتمتع 

اأو خارجها. داخل حدودنا 

انعدام  عن  المعل�مات  نظم  بمبادرة  يتعلق  ما  في  الم�ستجدات  باآخر  علما  هنا  اأحيطكم  وكالمعتاد 

ما  با�ستكمال  م�ؤخرا  قمنا  لقد  ال�سلة.  ذات  الخرائط  ور�سم  غذية  االأ لنق�ض  والتعر�ض  الغذائي  من  االأ

ما  في  الدولية  �سراكاتنا  تق�ية  واإعادة  اأدواتنا  تحديث  على  تركز  التي  التخطيط،  عمليات  من  به  نق�م 

ع�ساء.  االأ بين  مناق�سة  ن محل  االآ ه�  م�سروع خطة عمل  لدينا  وي�جد  الغذائي.  من  االأ باأن�سطة  يتعلق 

بين  الم�ستركة  الجديدة  المبادرة  بها  �ستعمل  التي  الطريقة  على  الم�ستقبل  في  اإطلعكم  اإلى  واأتطلع 

الج�ع. �سد  الكفاح  في  اخت�سا�سها  �سيك�ن  وماذا  ال�كاالت 

الدولي( )البنك  براون  لين 

المعلومات  بنظم  والمعني  الوكاالت  بين  الم�شترك  العمل  فريق   رئي�س 

ال�شلة ذات  الخرائط  ور�شم  غذية  االأ لنق�س  والتعر�س  الغذائي  من  االأ انعدام  عن 

من الغذائي  من بين اأع�ساء فريق العمل الم�سترك بين ال�كاالت والمعني بنظم المعل�مات عن انعدام االأ

مم المتحدة  غذية ور�سم الخراط ذات ال�سلة، وكاالت المع�نة الثنائية والفنية، وكاالت االأ والتعر�ض لنق�ض االأ

وبريت�ن وودز، منظمات دولية للبح�ث الزراعية، منظمات دولية غير حك�مية ومنظمات اإقليمية. ويمكن 

من الغذائي والتعر�ض لنق�ض  الح�س�ل على المزيد من المعل�مات ب�ساأن “نظم المعل�مات عن انعدام االأ

اأو عن   www.fivims.net :ع�ساء فيها على الم�قع التالي غذية ور�سم الخرائط ذات ال�سلة” وال�كاالت االأ االأ

.FIVIMS-Secretariat@fao.org :لكتروني اإلى طريق الر�سائل بالبريد االإ



حـالـة

من الغذائي في العالم اإنعدام الأ

غذية، الذي انعقد في روما،  تمر القمة العالمي للأ اأن تعهد م�ؤ انق�ست ع�سر �سن�ات منذ 

 ،2015 بخف�ض عدد ناق�سي التغذية في العالم بمقدار الن�سف في م�عد ال يتجاوز عام 

من الغذائي العالمي التابعة لمنظمة  2006، ُتجري لجنة االأ ول  اأكت�بر/ت�سرين االأ وفي 

غذية والزراعة ا�ستعرا�ض منت�سف المدة للتقدم المحرز نح� هذا الهدف. وبهذه  االأ

من الغذائي في العالم  حالة انعدام الأ المنا�سبة تتناول الطبعة الثامنة من تقرير 

غذية. تمر القمة العالمي للأ التقدم المحرز نح� بل�غ هدف م�ؤ

اأننا لم نحقق تقدما نح� الق�ساء على الج�ع. فعدد الجياع  واال�ستنتاج الرئي�سي ه� 

1990-1992، وهي الفترة  في البلدان النامية لم ينخف�ض بالن�سبة لعددهم في الفترة 

المرجعية لقيا�ض التقدم المحرز في الحد من الج�ع. وقد اأحرزت عدة بلدان تقدما نح� 

الهدف، ولكن في بلدان اأخرى كثيرة ارتفع عدد ناق�سي التغذية.

هداف  ول من االأ وقد اأحرز بع�ض التقدم نح� الحد من الج�ع في نطاق الهدف االأ

 ،2015 لفية، وه� خف�ض ن�سبة ناق�سي التغذية بمقدار الن�سف بحل�ل عام  نمائية للأ االإ

نمائي واعدة ن�سبيا. ومن جهة اأخرى، فاإن هدف  وُتعتبر احتماالت بل�غ هذا الهدف االإ

كثر طم�حا ي�سعب بل�غه بدون حدوث تكثيف �سديد  غذية االأ تمر القمة العالمي للأ م�ؤ

اإلى الحد من الج�ع. للغاية في الجه�د الرامية 

قاليم، ويناق�ض بع�ض  ويقدم التقرير ا�ستعرا�سا للتقدم المحرز والنك�سات في مختلف االأ

اإلى الحد من الج�ع والتحديات التي �سُت�اجه. كما يركز على  مع�قات الجه�د الرامية 

اإلى ت��سيع نطاق التقدم كي يت�سنى لنا النجاح في بل�غ هدف م�ؤتمر  الحاجة الما�سة 

غذية. للأ العالمي  القمة 

من الغذائي في العالم بع�ض الدرو�ض  حالة انعدام الأ خير من تقرير  وُيبرز الق�سم االأ

اأعمال لت�سريع وتيرة  الرئي�سية الم�ستفادة في مجال الحد من الج�ع، وُيحدد جدول 

التقدم. ويختتم بت�جيه نداء من اأجل زيادة التدابير المتخذة، وي�سدد على اأن هدف 

ال�سيا�سية. رادة  غذية يمكن بل�غه في حالة �سحذ االإ تمر القمة العالمي للأ م�ؤ
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