
ما الهدف هنا؟

إنهاء الجوع، وتحقيق األمن الغذائي، 
الزراعة  وتعزيز  التغذية،  وتحسني 

املستدامة.

ملاذا؟

ال يزال الجوع الشديد وسوء التغذية 
املستدامة،  التنمية  أمام  عائقا  يشكل 
ويخلق فخا ال يمكن للناس الهروب 
منه بسهولة. والجوع وسوء التغذية 
وأكثر  إنتاجية  أقل  أفرادا  يعنيان 

ما  غالبا  وبالتايل  للمرض،  عرضة 
يكونوا غري قادرين عىل كسب املزيد 
وهناك  املعيشية.  أحوالهم  وتحسني 
شخص  مليون   800 من  يقرب  ما 
أنحاء  جميع  يف  الجوع  من  يعانون 
البلدان  يف  العظمى  أغلبيتهم  العالم، 

النامية.

يلزم إحداث

 تغيري عميق 

يف منظومة الغذاء 

والزراعة العاملية 

لتغذية 

795 مليون 
شخص جائع 

 اليوم، باإلضافة

 إىل 2 بليون 

شخص يُتوقع 

أن يعانوا الجوع 

 بحلول 

عام 2050

القضاء عىل الجوع:

ملاذا هو مهم؟
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توزيع الجوعى يف العالم 
حسب املنطقة يف عام 

5١02 (تقديرات)

الواليات املتحدة وأوروبا
 ١٤,٧ مليون

أفريقيا
٢٣٢,٥ مليون

آسيا
٥١١,٧ مليون

أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

٣٤,٤ مليون

أوقيانوسيا
١,٤ مليون

مع وجود ما يكفي من 
الغذاء إلطعام الجميع 

عىل الكوكب، ملاذا هناك 
الكثري من الجوعى؟

أسهمت ممارسات الحصاد السيئة، 
ندرة  يف  الطعام،  إهدار  عن  فضال 
أثرا  الحروب  تركت  كما  الغذاء. 
إىل  وأدت  الغذاء،  توفر  عىل  سلبيا 
بأهمية  تتسم  التي  البيئة،  تدمري 

بالغة لزراعة املحاصيل الغذائية.

ملاذا يجب أن أهتم؟

ما  ألرسنا  يتوفر  أن  نريد  كلنا 
واملغذي  املأمون  الغذاء  من  يكفي 
يف  الجوع  عىل  والقضاء  إلطعامها. 
العالم يمكن أن يرتك أثرا إيجابيا عىل 
والتعليم،  والصحة،  االقتصادات، 
االجتماعية.  والتنمية  واملساواة، 
وهو عنرص رئييس من عنارص بناء 
مستقبل أفضل للجميع. وباإلضافة 
إىل ذلك، فمع القيود التي يفرضها 

لن  البرشية،  التنمية  عىل  الجوع 
أهداف  تحقيق  بمقدورنا  يكون 
مثل  األخرى،  املستدامة  التنمية 
بني  واملساواة  والصحة  التعليم 

الجنسني.

كم سيتكلف تحقيق 
القضاء عىل الجوع؟ 

يُقدر  ما  إىل  املتوسط  يف  سنحتاج 
بـ ٢٦٧ بليون دوالر إضايف سنويا 
للقضاء عىل الجوع يف العالم بحلول 
عام ٢0٣0. وستكون هناك حاجة 
املناطق  يف  االستثمارات  لتوظيف 
برامج  ويف  والحرضية  الريفية 
يصبح  حتى  االجتماعية،  الحماية 
بمقدور الفقراء الحصول عىل غذاء 

ويتمكنوا من تحسني معيشتهم.

ما الذي يمكننا القيام 
به للمساعدة؟

حياتك  يف  تغيريات  إحداث  يمكنك 
عملك،  ويف  منزلك،  يف   - الخاصة 
خالل  من   - املحيل  مجتمعك  ويف 
واألسواق  املحليني  املزارعني  دعم 
الغذاء  خيارات  وتبني  املحلية، 
الجيدة  التغذية  ودعم  املستدامة، 

للجميع، ومكافحة إهدار الطعام.

قوتك  استخدام  أيضا  ويمكنك 
الخاصة كمستهلك وناخب، بمطالبة 
والحكومات  التجارية  األعمال 
التي  والتغيريات  الخيارات  بتبني 
من شأنها أن تجعل من القضاء عىل 

الجوع واقعا. ولتنضم إىل املناقشات 
الدائرة، سواء عرب وسائط التواصل 
االجتماعي أو يف املجتمعات املحلية.

الحركة  إىل  االنضمام  ويمكنك 
من  الجوع  عىل  للقضاء  العاملية 
تحدي  مبادرة  إىل  االنضمام  خالل 
www.) الجوع  عىل  القضاء 

 (zerohungerchallenge.org
ملعرفة ما هو أكثر من ذلك، بما يف 

ذلك السبل األخرى للعمل!

ملعرفة املزيد حول الهدف ٢ وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment 


