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الحماية االجتماعية استئصال الفقر

تغير المناخ

القدرة على المواجهة

الطاقة

النظم اإليكولوجية، التنوع البيولوجي،
 الموارد الوراثية

مصايد األسماك، تربية األحياء المائية، الغابات والجبال
المحيطات، البحار

الزراعة المستدامة

المياه

حقوق الحيازة األراضي والتربة

4/1
سكان العالم فقط يتمتعون بالحماية االجتماعية الكافية

%75
من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية في العالم

2.5 مليار 
مزارع وعامل في الغابات ومصايد األسماك هم

األكثر عرضة لألزمات والكوارث

تتجاوز درجات الحرارة الحدود القصوى لبقاء
أنواع المحاصيل واألشجار واألسماك

توفر فقط 4 أنواع من أصل 30 ألف نبتة صالحة لألكل

ما نسبته 60% من كمية الطاقة الغذائية في العالم

تعتمد النظم الغذائية الحديثة بشكل كبير
على الوقود األحفوري

85% من إجمالي الطاقة األولية هي
قائمة على الوقود األحفوري

29%من مخزون األسماك
البحرية التي تم تقييمها للصيد المفرط

تشمل الغابات أكثر من 80%من التنوع البيولوجي
لألراضي

70%من المياه العذبة تأتي من الجبال

يحتمل أن يعيش 3/2  سكان العالم في بلدان
تعاني من نقص المياه بحلول عام 2025

إن العديد من الممارسات الزراعية غير مستدامة

3/1 األغذية المنتجة هو مفقود أو مهدر
والموارد الطبيعية متضررة

والسالالت الحيوانية في خطر

تعاني 25%من أراضي الكوكب من التدهور الشديد

حقوق الحيازة الغير الكافية والغير اآلمنة
للموارد الطبيعية في كثير من األحيان

يؤدي إلى الفقر المدقع والجوع

الذرةاألرز البطاطسالقمح

التغذية

أكثر من 2 مليار

نصف مليار
يعانون من البدانة

شخص يعانون من نقص المغذيات الدقيقة
 أو"الجوع المستتر"

أكثر من

أبجديات تحقيق األمن الغذائي والتنمية المستدامة

ستكون االستدامة في صلب األهداف اإلنمائية العالمية الجديدة التي ستحل محل
األهداف اإلنمائية لأللفية بعد عام 2015

ولكن ال يمكن للطريقة التي ننتج بها المزيد من الغذاء أن تكون على حساب الكوكب

اإلرادة السياسية والحكم التشاركي سيكون حاسما في تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز نظم
األغذية والزراعة المستدامة التي تضمن نظم غذائية صحية ومتوازنة ومتنوعة للجميع

يجب أن يرتفع اإلنتاج الغذائي بنسبة 60 في المائة من أجل تغذية 2 مليار شخص آخرين في عام 2050.

إننا نواجه تحديات كبيرة في إطعام عالم يزداد توسعا

2050 1999 1960

أكثر من 9 مليار

2014

6 مليار

3 مليار

7.2 مليار

األمن الغذائي والحق في الغذاء

الحق في الغذاء هو حق إنساني عالمي
 رغم أن أكثر من 795 مليونا

1 من أصل 9

التغذية هي المفتاح لبدء حياة
مفعمة بالصحة والنشاط  

أ

التنمية الريفية أمر حاسم في
 القضاء على الفقر والجوع

ج

المناخ في حالة تغير الموارد الطبيعية آخذة
 في التضاؤل

استخدام الموارد الطبيعية على نحو 
مستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي

تعتبر أساسية من أجل كوكب منتج

ب

النظم اإليكولوجية مهددة 
والتنوع البيولوجي مفقود

 يعانون من الجوع

تركز منظمة األغذية والزراعة في عملها لجدول أعمال التنمية في مرحلة
 ما بعد عام 2015 على 14 موضوعا

مرحلة ما بعد عام 2015
منظمة األغذية والزراعة
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