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غذية  العالمي للأ القمة  يزال هدف موؤتمر  هل 

جابة هي  االإ اإن  للتحقيق؟  قابل   2015 لعام 

»نعم« وب�صوت عال، طالما كان هناك عمل 

مت�صافر وملمو�س و�صريع تنفيذا لخطة عمل 

غذية. واليوم، نحن  العالمي للأ القمة  موؤتمر 

ال�صباق �صد  الفوز في  باأنه يمكننا  على ثقة 

رادة  واالإ ال�صرورية،  الموارد  توافر  الجوع، ب�صرط 

ال�صيا�صية، وال�صيا�صات ال�صحيحة. اإننا نتفق 

المهام �صد  الرئي�صية لفريق  الغاية  تمامًا مع 

لفية  مم المتحدة للأ االأ التابع لم�صروع  الجوع 

بلوغه. باأن ذلك هدف يمكن 

العام« المدير  »تقديم  من  �صنوات  العالم - ح�صاد ع�صر  الجوع في   الق�صاء على 

غذية بعد موؤتمر القمة العالمي للأ

�ساء  روؤ تعهد   ،1996 �لثاني  نوفمبر/ت�سرين  في 

�أثناء  دولة   180 من  �أكثر  من  و�لحكومات  �لدول 

با�ستئ�سال  غذية  لالأ �لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ

�لهدف  هذ�  تجاه  مهمة  وكخطوة  �لجوع. 

�لعالم  زعماء  �ألزم  �نتظاره،  طال  �لذي  �لنبيل 

يمكن  ولكن  طموحا  هدفا  �عتبر  بما  �أنف�سهم 

تخفي�س  وهو  �لمتو�سط  �لمدى  على  تحقيقه 

�لعالم  في  �لتغذية  نق�س  يعانون  من  اأعداد 

قيا�سًا  وذلك   2015 عام  بحلول  �لن�سف  �إلى 

.1990 بم�ستوى 

عدد  يز�ل  ال  �سنو�ت،  ع�سر  مرور  وبعد 

للغاية.  مرتفعًا  �لعالم  في  �لتغذية  ناق�سي 

تقدير�ت  وبح�سب   ،2003-2001 �لفترة  ففي 

ناق�سي  عدد  كان  و�لزر�عة،  غذية  �الأ منظمة 

مليون   854 بحدود  يز�ل  ال  �لعالم  في  �لتغذية 

�لنامية  �لبلد�ن  في  منهم  مليونًا   820 ن�سمة: 

بمرحلة   
ّ
تمر �لتي  �لبلد�ن  في  مليونًا  و25 

�ل�سناعية.  �لبلد�ن  في  ماليين  و9  تحّول 

�لبلد�ن،  بع�س  في  �لتقدم  من  �لرغم  وعلى 

هدف  بلوغ  نحو  ملحوظ  تح�سن  �أّي  يحرز  لم 

�لم�ستوى  على  غذية  لالأ �لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ

�لفترة  وهي   ،1992-1990 �لفترة  ومنذ  �لعالمي. 

عدد  ينخف�س  لم  �لمذكور،  للهدف  �لمرجعية 

بحدود  �إال  �لنامية  �لبلد�ن  في  �لتغذية  ناق�سي 

 820 �إلى  مليونًا   823 من  �أي  ن�سمة:  ماليين   3

. مليونًا

�النخفا�س  فاإّن  �ل�سكان،  عدد  لنمو  ونظر�ً 

ن�صبة  تدني  �إلى  �أّدى  �لجياع  عدد  في  �لطفيف 

بثالث  �لنامية  �لبلد�ن  في  �لتغذية  ناق�سي 

في  �لمائة  في   20 من  �أي  	– مئوية  نقاط 

في  �لمائة  في   17 �إلى   1992-1990 �لفترة 

�لتقدم  �أن  يعني  وهذ�   .2003-2001 �لفترة 

هد�ف  �الأ من  ول  �الأ �لهدف  لبلوغ  بالفعل  حدث 

ن�سبة  تخفي�س  في  �لمتمثل  لفية  لالأ نمائية  �الإ

.2015 عام  بحلول  �لن�سف  �إلى  �لتغذية  ناق�سي 

�لقمة  تمر  موؤ هدف  بلوغ  في  و�لنجاح 

في  ملحوظا  ت�سريعا  يفتر�س  غذية  لالأ �لعالمي 

�لتغذية.  ناق�سي  ن�سبة  في  �النخفا�س  معّدل 

�لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ هدف  �سيبقى  وبالفعل، 

�أن  �فتر�سنا  ولو  حتى  �لمنال،  بعيد  غذية  لالأ

عام  يتحقق  �سوف  لفية  لالأ نمائي  �الإ �لهدف 

�لبلد�ن  في  �لهدف  هذ�  بلوغ  وبغية   .2015

�لتغذية  ناق�سي  عدد  خف�س  ينبغي  �لنامية، 

-2001 بين  �سنويا  ن�سمة  مليون   31 بحدود 

و2015.  2003
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عدد ناق�صي التغذية

)بالماليين(

انت�صار نق�س التغذية

)�لن�سبة �لمئوية من �ل�سكان(

1992–19902015

هدف موؤمتر 

�لقمة �لعاملي 

غذية لالأ
1992–19902015

غاية �لهدف 

منائي  �الإ

لفية لالأ

82358241220.310.110.2البلدان النامية

1701798535.721.117.9�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكربى

دنى و�سمال �أفريقيا 2436127.67.03.8�ل�رشق �الأ

60413013.46.66.7�أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبي

29120314625.912.113.0جنوب �آ�سيا

27712313916.55.88.3�رشق �آ�سيا*

التغذية لنق�س  قليمية  الإ التجاهات 

�لعالمي في مجال خف�س معدالت  �لركود  ينطوي 

قاليم، فقد �سهدت  �الأ �لجوع على تباين كبير بين 

والبحر  اللتينية  واأمريكا  الهادي  والمحيط  اآ�صيا 

�إجماليًا في عدد ناق�سي  الكاريبي تر�جعًا 

�لتغذية على حد �سو�ء  �نت�سار نق�س  �لتغذية وفي 

�لقمة  �لتي حددها موؤتمر  �لمرجعية  �لفترة  منذ 

�لتخفي�س في  �أّن معّدل  غذية. غير  �لعالمي لالأ

لبلوغ هدف  �لالزم  �لمعدل  �أقّل من  قليمين ظّل  �الإ

 .2015 غذية بحلول عام  �لعالمي لالأ �لقمة  موؤتمر 

�أن عدد  �لهادي  �آ�سيا و�لمحيط  كذلك لوحظ في 

�لزيادة في  �نعك�س �تجاهه نحو  �لتغذية  ناق�سي 

�لتر�جع  ��ستمر�ر  �لعقد، رغم  خير من  �الأ �لجزء 

�لتغذية. و�نعكا�س هذ� �التجاه  �نت�سار نق�س  في 

�لم�سجلة في كل من  �لمطلقة  رقام  �الأ توؤكده 

2001-2003 مقارنة مع  �لفترة  �ل�سين و�لهند في 

.1997-1995 �لفترة 

�لتغذية  �رتفع عدد ناق�سي  �أخرى،  ومن جهة 

�لفترة  �أعقبت  �لتي  �سنة  حدى ع�سرة  �الإ في فترة 

�لعالمي  �لقمة  �لتي حددها موؤتمر  �لمرجعية 

اأفريقيا  و�صمال  دنى  االأ ال�صرق  غذية وذلك في  لالأ

الكبرى. وهذ� يعني  ال�صحراء  اأفريقيا جنوب  وفي 

�لثالثة  �لعقود  �لم�سجل في  ��ستمر�ر �التجاه 

�أفريقيا جنوب  �أقّل تقدير في  خيرة على  �الأ

�لتوقف  �لكبرى. ومع ذلك، ال بد من  �ل�سحر�ء 

قليم  �الإ في هذ�  �أخير�ً  �أحرز  �لذي  �لتقدم  عند 

ولى منذ عدة  �الأ �لجوع. فللمرة  �نت�سار  لخف�س 

�لتغذية في  �ل�سكان ناق�سي  عقود، �سهدت ن�سبة 

�لمائة في  35 في  �نخفا�سًا ملحوظًا، من  قليم  �الإ

�لفترة  �لمائة في  32 في  �إلى   1992-1990 �لفترة 

36 في �لمائة في �لفترة  2001-2003، بعدما بلغت 

مل مع  �الأ 1995-1997. وهذ� تطّور يبعث على 

قليم:  �الإ للغاية في هذ�  �لمهمة ال تز�ل �سعبة  �أّن 

169 مليونًا  �لتغذية من  �زد�د عدد ناق�سي  فقد 

بلوغ هدف موؤتمر  �أّن  206 ماليين، في حين  �إلى 

�لعدد  غذية ي�ستوجب خف�س هذ�  �لعالمي لالأ �لقمة 

.2015 85 مليونًا بحلول عام  �إلى 

�أفريقيا،  دنى و�سمال  �الأ �ل�سرق  �إقليم  �أما 

�رتفاعًا في عدد ناق�سي  �لذي �سهد  �لوحيد  فهو 

-1990 �سو�ء منذ  �لتغذية وفي ن�سبتهم على حد 

�نطالقًا من م�ستوى متدّن  1992، و�ن كان ذلك 

�لملحوظ في  �سا�س. ورغم �النخفا�س  �الأ في 

�ل�سبعينات،  �لتغذية في حقبة  عدد ناق�سي 

�لتالية. ولم  �لعقود  �لمت�ساعد في   �التجاه 
ّ
��ستمر

�لفترة  �أعقب  �لذي  �لعقد  �لقاعدة  يختلف عن هذه 

�لعالمي  �لقمة  �لتي حددها موؤتمر  �لمرجعية 

�ل�سنو�ت  �لزيادة في  غذية، رغم تباطوؤ معّدل  لالأ

�لتالية.

�رتفع  تحّول،  بمرحلة  تمرّ  التي  البلدان  وفي 

 23 �لتغذية ب�سورة طفيفة، من  عدد ناق�سي 

25 مليونا. ويعود هذ� �الرتفاع ب�سكل  �إلى  مليونا 

�لم�سجلة في ر�بطة  على  �الأ رقام  �الأ �إلى  �أ�سا�سي 

كبر من  �الأ �لق�سم  �لم�ستقلة، حيث يوجد  �لدول 

قليم. �لتغذية في �الإ ناق�سي 

الموؤدية  الفترة  في  التغذية   نق�س 

2015 اإلى عام 

�لذي  و�ل�ساق  �لبطيء  �لتقدم  من  �لرغم  على 

من  �لحد  في  �لعالمي  �لم�ستوى  على  �أحرز 

دالئل  تظهر  �لمن�سرم،  �لعقد  خالل  �لجوع 

منظمة  توقعات  �أحدث  بع�س  من  �إيجابية 

�حتمال  �إلى  ت�سير  �لتي  و�لزر�عة،  غذية  �الأ

�أن  �لمتوقع  فمن  �لم�ستقبل.  في  ت�سارع  حدوث 

�لنامية  �لبلد�ن  في  �لجوع  �نت�سار  ينخف�س 

من  �أي  تماما،  �لن�سف  بمقد�ر  كمجموعة 

 )1992-1990 �لفترة  )في  �سا�سي  �الأ �لمعدل 

�لمائة  في   10.1 �إلى  �لمائة  في   20.3 �لبالغ 

�ستتحقق  ذلك،  حدث  ما  و�إذ�   .2015 عام  في 

�لمتعلقة  لفية  لالأ نمائي  �الإ �لهدف  غاية 

ُيقال  �أن  يمكن  ال  ولكن  �لجوع.  من  بالحد 

�لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ �لتز�م  عن  �ل�سيء  نف�س 

عدد  يظل  �أن  �لمتوقع  من  ن  الأ وذلك  غذية،  لالأ

�لعدد  متجاوز�   2015 عام  في  �لتغذية  ناق�سي 

�لجياع. من  مليونا   170 يبلغ  بما  �لم�ستهدف 

عدد  ينخف�س  �أن  ر  �لمت�سوَّ من  ولي�س 

�لنامية.  قاليم  �الأ جميع  في  �لتغذية  ناق�سي 

هدف  فقط  �آ�سيا  �سرق  يبلغ  �أن  �لمتوقع  فمن 

�أفريقيا  �أما  غذية.  لالأ �لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ

دنى  �الأ و�ل�سرق  �لكبرى  �ل�سحر�ء  جنوب 

�لعك�س  على  �لمتوقع،  فمن  �أفريقيا،  و�سمال 

�لتغذية  ناق�سي  في  زيادة  ي�سهد�  �أن  ذلك،  من 

 2015 عام  في  �أعد�دهم  ترتفع  حيث  لديهما، 

�أن  كما   .1992-1990 �لفترة  في  عد�د  �الأ عن 
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�آ�سيا. بما في ذلك جنوب �سرق   *
غذية و�لزر�عة �لم�سدر: منظمة �الأ

وجنوب  �لكاريبي  و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا 

�لهدف  غاية  بلوغهما  توقع  رغم  �آ�سيا، 

نحو  �لطريق  على  لي�سا  لفية،  لالأ نمائي  �الإ

غذية.  لالأ �لعالمي  �لقمة  تمر  موؤ هدف  بلوغ 

�أعد�د  تز�يد  �تجاهات  تنعك�س  �أن  �لمرجح  ومن 

و�أفريقيا  �آ�سيا  جنوب  في  �لتغذية  ناق�سي 

دنى  �الأ و�ل�سرق  �لكبرى  �ل�سحر�ء  جنوب 

وحده  هو  �آ�سيا  جنوب  ولكن  �أفريقيا،  و�سمال 

يبلغ  �أن  ُيتوقع  �لذي  �لثالثة  قاليم  �الأ هذه  بين 

لفية. لالأ نمائي  �الإ �لهدف  غاية 

وجه  على  �سعبا  �لجوع  من  �لحد  و�سيكون 

�ت�سمت  �لتي  للبلد�ن  بالن�سبة  �لخ�سو�س 

�نت�سار  معدالت  في  �سديد  بارتفاع  تاريخيا 

غذية  �الأ ��ستهالك  في  �سديد  و�نخفا�س  �لجوع، 

في  يوميا  للفرد  حر�ري  �سعر   2  200 من  )�أقل 

توقعات  �نخفا�س  وكذلك   ،)2001-1999 �لفترة 

�لنمو  معدالت  و�رتفاع  �القت�سادي،  �لنمو 

�لزر�عية.  �لمو�رد  قاعدة  ومحدودية  �ل�سكاني، 

من  �لفئة  هذه  في  بلد�  وثالثون  �ثنان  ويندرج 

�لتغذية  نق�س  معدالت  تتر�وح  �لتي  �لبلد�ن 

�ل�سكان  من  �لمائة  في  و72   29 بين  فيها 

�لمائة.  في   42 �النت�سار  ن�سبة  متو�سط  ويبلغ 

هذه  �سكان  عدد  يرتفع  �أن  �لمتوقع  ومن 

لي�سل  مليونا   580 حاليا  يبلغ  �لذي  �لبلد�ن 

 .2050 عام  بحلول  ن�سمة  مليار   1.39 �إلى 

رغم  �لبلد�ن،  هذه  من  �لعديد  وبا�ستطاعة 

زياد�ت  تحقق  �أن  �ل�سعيف،  �لتاريخي  �سجلها 

نتاج  �الإ لتنمية  ولوية  �الأ بمنح  وذلك  كبيرة 

في  �أخرى  بلد�ن  فعلت  مثلما  �لمحلي،  �لغذ�ئي 

�لما�سي.

والفقر التغذية  نق�س 

�لدخل  من  �لفرد  ن�سيب  في  �لنمو  �سي�ساهم 

بالحد  وذلك  �لجوع،  ة  وطاأ من  �لتخفيف  في 

�لطلب  من  �لفرد  ن�سيب  وزيادة  �لفقر  من 

معدالت  ترتفع  �أن  �لمتوقع  ومن  غذية.  �الأ على 

�لمحلي  �لناتج  من  �لفرد  ن�سيب  في  �لنمو 

معظم  في  �لت�سعينات  مع  بالمقارنة  جمالي  �الإ

�تجاهات  وت�سير  �لبلد�ن.  ومجموعات  قاليم  �الأ

�إلى  �لتغذية  ونق�س  �لفقر  معدالت  وتوقعات 

نمائية  �الإ هد�ف  �الأ من  ول  �الأ �لهدف  غاية  �أن 

�لن�سف  بمعدل  �لفقر  ن�سبة  )تخفي�س  لفية  لالأ

�ل�سيناريو  في  �ستتحقق   )2015 عام  بحلول 

�أهميتها. لها  �إ�سارة  وهي  �سا�سي،  �الأ

�لفقر  لتقدير  مختلفة  منهجيات  وُت�ستخدم 

مقارنتها  يمكن  ال  رقام  و�الأ �لتغذية،  ونق�س 

كثب  عن  نظرة  �إلقاء  فاإن  ذلك،  ومع  مبا�سرة. 

�لبلد�ن  في  �سرين  �لموؤ كال  �تجاهات  على 

�أكبر  ب�سرعة  �نخف�س  �لفقر  �أن  يك�سف  �لنامية 

توقعات  وت�سير  �لتغذية.  نق�س  �نخفا�س  من 

و�لزر�عة  غذية  �الأ ومنظمة  �لدولي  �لبنك 

�التجاه  هذ�  �أن  �إلى  �سرين  �لموؤ بهذين  �لمتعلقة 

. �سي�ستمر

ال  �لفقر  �نخفا�س  �أن  يت�سح  �سبق،  مما 

�لفقر�ء  على  متنا�سبة  بدرجة  بالفائدة  يعود 

ومع  �أي�سا.  �لتغذية  نق�س  يعانون  �لذين 

�لجوع  �نخفا�س  معدل  تباطوؤ  �أ�سباب  �أن 

يكون  قد  نف�سه  �لجوع  فاإن  و��سحة،  لي�ست 

يحول  عائقا  ت�سكل  �لتي  �لمهمة  �لعو�مل  من 

�لجوع(.  )م�سيدة  �لفقر  من  فالت  �الإ دون 

بل  فح�سب،  للفقر  نتيجة  لي�س  و�لجوع 

ُي�سعف  وهو  �أ�سبابه،  من  �سبب  �أي�سا  هو 

و�لدول  �سر  و�الأ فر�د  لالأ نتاجية  �الإ مكانات  �الإ

. كملها باأ

لهذه  �لمهمة  �ل�سيا�سية  �النعكا�سات  و�إحدى 

�تخاذ  عدم  حالة  في  �لجوع،  �أن  هي  �لعالقة 

�إلى  �لر�مية  �لجهود  �سيقّو�س  هادفة،  تد�بير 

رغم  �لدخل،  فنمو  �لعالم.  في  �لفقر  من  �لحد 

�لجوع.  ال�ستئ�سال  د�ئما  يكفي  ال  �سرورته، 

�إلى  مبا�سرة  موجهة  محددة  تد�بير  و�تخاذ 

يمثل  �لغذ�ء  على  �لح�سول  �إمكانية  �سمان 

�لجهود  عنا�سر  من  عنه  غنى  ال  عن�سر� 

�لجوع. على  للق�ساء  �لفعالة 



The state of food insecurity in the world 2002 The state of food insecurity in the world 2002

FAO/14800/A. Conti; FAO/17283/J. Holmes; FAO/23076/R. Grossman  :ل�سور: من يمين �لغالف �إلى ي�ساره�

AD
/I/

A0
74

9A
r

/1
/1

0.
06

/1
00

0

م�ستفادة في مجال   درو�س 

الجوع تخفي�س 

�لقمة  لبلوغ هدف موؤتمر  عند زيادة جهودنا 

�لتقدم،  غذية، وعند تو�سيع مجاالت  �لعالمي لالأ

�ل�سابقة مر�سد� ال غنى  �لتجارب  �أن تكون  يمكن 

عنه في ما يتعلق باالتجاهات �لعامة لل�سيا�سات. 

�لمتعلقة بال�سيا�سات  �لدرو�س  وفي ما يلي بع�س 

�ل�سابقة في  خفاقات  �لنجاحات و�الإ �لماأخوذة من 

مجال تخفي�س �لجوع.

ت�سريع  �أجل  من  �سروري  �لجوع  تخفي�س  	•
�لتنمية وتخفي�س �لفقر.

�لنمو �لزر�عي �سروري من �أجل تخفي�س �لجوع. 	•
بال�سروط  ولكن  ت�ساهم،  �أن  للتكنولوجيا  يمكن  	•

�ل�سحيحة.

�ال�ستثمار �لعام �سروري من �أجل �لنمو �لزر�عي. 	•
�لبلد�ن  �أكثر  ت�ستهدف  ال  نمائية  �الإ �لم�ساعد�ت  	•

�حتياجا.

�سروريان  �سرطان  هما  و�ال�ستقر�ر  �ل�سالم  	•
لتخفي�س �لجوع و�لفقر.

وفعال ُمجرب  نهج   - الم�سار  طريق مزدوج 

ي�سير تركز �لجوع في �لمناطق �لريفية �إلى �أنه 

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

دون توجيه �هتمام خا�س بالتنمية �لزر�عية 

و�لريفية. وتلك �لبلد�ن �لتي تمكنت من تخفي�س 

�لجوع لم تحقق نمو� �قت�ساديا �سامال و�سريعا 

فح�سب ولكنها تمكنت �أي�سًا من تحقيق مكا�سب 

نتاجية �لزر�عية تزيد عن �لمكا�سب  كبيرة في �الإ

�أو حاالت ركود.  لدى �لبلد�ن �لتي تعانى نك�سات 

وهذ� يعنى �أن �ال�ستثمار�ت و��سعة �لنطاق في 

�لزر�عة وفي �القت�ساد �لريفي هي �سرط ال بد منه 

�سر�ع في تخفي�س �لجوع. و�لقطاع �لزر�عي  لالإ

هو بطبيعة �لحال �أد�ة �لنمو لالقت�ساد�ت �لريفية 

نتاج �لزر�عي �لقائم  جميعها، كما �أن زيادة �الإ

مد�د�ت  �أن تزيد من �الإ نتاجية يمكن  على �الإ

�سو�ق  غذية في �الأ �لغذ�ئية وتخف�س �أ�سعار �الأ

�لمحلية، وتزيد �لدخول �لزر�عية، وتعطى دفعة 

لالقت�ساد �لمحلى وذلك بتوليد �لطلب على �ل�سلع 

و�لخدمات �لمنتجة محليا.

�لجوع  �أن  ن،  �الآ �لمفهوم جيد� حتى  ومن 

من  و�إنتاجيتهم وجهودهم  فر�د  �الأ يهدد �سحة 

بخطى  �لم�سي  فاإن  لذلك،  �لفقر.  من  �لهروب  �أجل 

�إلى  يحتاج  �لجوع  تخفي�س  في مجال  �سريعة 

وناق�سي  �لفقر�ء  لم�ساعدة  مبا�سرة  تد�بير  �تخاذ 

و�لفقر.  �لجوع  �سرك  من  �لخروج  على  �لتغذية 

كبير  عدد  �لماأخوذ عن  �لتجريبي  �لدليل  ويو�سح 

نحو  و�لموجهة  �لمبا�سرة  �لتد�بير  �أن  �لبلد�ن  من 

�لجوع  تخفي�س  في  كبير  ب�سكل  ت�ساهم  هد�ف  �الأ

�ل�سو�ء. على  و�لفقر 

�لعمل  على  يركز  مزدوج،  نهج  و�إتباع 

على  �لتركيز  �إلى جانب  �لجوع  �سد  �لمبا�سر 

فعالة  و�سيلة  يعتبر  و�لريفية،  �لزر�عية  �لتنمية 

�أمام  �لمعي�سة  ل�سبل  �إمكانيات جديدة  تاحة  الإ

�نعد�م  من  معاناة  و�أكثرهم  تعر�سا  �لنا�س  �أكثر 

نوعية حياة  �إتاحة  �إلى جانب  �لغذ�ئي،  من  �الأ

�لتي  �لجهود  تاأتى  �أن  ينبغي  لذلك،  لهم.  �أف�سل 

على  �لمزدوج،  �لنهج  تن�سيط  �أجل  من  تبذل 

طار �ال�ستر�تيجي �لرئي�سي لتخفي�س  �عتبار �أنه �الإ

تخفي�س  مبادر�ت  �سد�رة  في  �لجوع،  معدل 

�سعدة. �الأ كافة  على  �لفقر 

لتوفير  يكفي  ما  �لو�سائل  من  لديه  عالم  وفي 

عار�  �لجوع  ��ستمر�ر  ي�سبح  ل�سكانه،  �لغذ�ء 

�إننا  كثير�.  �لتجارب  من  تعلمنا  لقد  �لعالم.  على 

عالم  نحو  �لُخطى  لت�سريع  عمله  يجب  ما  نعلم 

مليون   850 من  �أكثر  وهناك  �لجوع.  من  خاٍل 

�ل�سروري  ومن  عمله.  يمكن  ما  ينتظرون  �سخ�س 

بلوغ  �إلى  �لر�مية  لجهودنا  كبيرة  دفعة  �إعطاء 

غذية وهو تخفي�س  هدف موؤتمر �لقمة �لعالمي لالأ

�إذ�  �لهدف  هذ�  بلوغ  مكان  �الإ وفي  �لجوع. 

�ل�سيا�سية. ر�دة  �الإ تو�فرت 
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