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القضاء على الجوع 
-تقوية األمن الغذائي -
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أزمة الغذاء العالمية 

2008أزمة الغذاء العالمية في •

تضاعف أسعار الحبوب و القمح إلى•

أضعاف 3و 2

من أعمال شغب بسبب الطعام في أكثر•

دولة40
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أوضاع مختلفة حول العالم 

مجاعات

لماذا ال يزال هناك في العالم أناس يعانون من نقص الطعام؟-•

؟ " األمن الغذائي " هل أبدا سمعت عن مصطلح •

فائض طعام 
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ما هو األمن الغذائي؟ 

األمن الغذائي يحدث عندما يكون لدى كل الناس في•

اإلقتصاديةو اإلجتماعيةكل وقت، القرة المادية و 

ي للحصول على طعام كافي، آمن و ُمغَذّي، يلبّ 

ل الغذائية و ما يفّضلونه من غذاء من أجإحتياجاتهم

.  حياة عامرة بالصحة و النشاط

.  أكثر حقوق اإلنسان أهميّة•
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؟ لماذا تظل قضية األمن الغذائي بهذه الدرجة من األهمية2.

اإلمداد الغذائي المستقر هو هدف طويل األمد لكل •

.  البشرية

في النقص في اإلمداد الغذائي الكافي أمر واقع معاش•

كل العالم 

.  دمار تسبب فيه التضّخم الزراعي•



6

؟ ما هو الوضع الراهن لألمن الغذائي في كل العالم3.

مليون شخص ينامون على الطوى جوعا 800•

 2015في أعداد الذين يعانون الجوع منذ العامإرتفاع•

عأفريقيا و آسيا هما القارتان األكثر عرضةً للجو•

ول ضحايا أزمة الغذاء هم األطفال •
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كثيرون يعانون الجوع 

.  األمن الغذائي و عدم المساواة•

كل شخص إهتمامقضية عالمية تطلب •

https://www.youtube.com/watch?v=ZLvnzfV5sxo
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( الطلب ) ما هو الشيء الذي يسبب أزمة الغذاء؟ 4.

النمو السكاني العالمي •

اللحومإستهالكالزيادة في •

الوقود الحيويإستخدامالزيادة في •

الفاقد من الطعام•
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(اإلمداد ) ما الذي يسبب أزمات الغذاء؟ .5

التغيّر المناخي و نقص المياه •

النقص في األراضي الصالحة للزراعة •

المنافسة بين كبريات شركات •

الحبوب و القمح العالمية•
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العالم أزمات الغذاء حول .6

(  2006)أزمة الغذاء في أفريقيا  (  2008)أزمة األرز في الفلبين  (  2010)أزمة الغذاء في هاييتي 

Loveachild
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( أهداف المجتمع العالمي ) جهود لمجابهة أزمة الغذاء .7

%  50خفض نسبة الجوع في العام إلى •

(  1996إعالن روما حول األمن الغذائي )

2030ال فقر بحلول العام •

(  2015أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ) 
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( المنظمات العالمية ) جهود لمجابهة أزمة الغذاء .7

التابعة ( الفاو ) منظمة الزراعة و األغذية العالمية •

.  غذاءلألمم المتحدة و التي تعّزز لزيادة إنتاج و توزيع ال

أكبر برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة•

منظمة تعمل في مجال العون الغذائي 

برنامج األمن الغذائي و الزراعي العالمي لزيادة اإلنتاج•

الزراعي 

https://youtu.be/cHz0jPs5KQU
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( األمم ) جهود لمجابهة أزمة الغذاء .7

الذاتي من األغذيةاإلكتفاءزيادة •

دعم عاجل لمن هم أكثر حاجة و عرضة•

تعامل مباشر من الحقل إلى السوق •
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( غذاء المستقبل ) ما هي بعض الطرق لحل أزمة الغذاء؟ .8

اللحوم المنتجة معمليا •

.  اللحوم النباتية، مثل نظائر اللحوم•

الحشرات القابلة لألكل •
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(  التقنية الزراعية الجديدة ) ما هي بعض الطرق لحل أزمة الغذاء؟ .8

المزارع الرأسية•

في المدنالحضرية الزراعة •

الزراعة الرقمية •
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أشخاص يعملون لتحسين األمن الغذائي . 9

(  1939مواليد ) فيجاي قوبتا مودادوقو

في عالج أزمة عالم أحياء هندي، ساهم بصورة عظيمة

ية الغذاء بنشر تكنلوجيا مزارع األسماك في الدول النام

(  1960مواليد ) أديسينا أكينومي

ي زراعي نيجيري، أحدث ثورة زراعية فإقتصادرخبير 

لناس أفريقيا لتحسين األمن الغذائي لمئات الماليين من ا

https://www.youtube.com/watch?v=Eer1Pmon_AM
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دعونا نفّكر مع بعض 

ما الذي يمكننا فعله لعالج أزمة الغذاء؟ •




