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حقا، إن أهداف 
التنمية املستدامة 

هي أهداف
تحويلية ومرتابطة-

وتدعو إىل اتباع 
طريقة جديدة 

للجمع بني 
السياسات والربامج 

والرشاكات 
واالستثامرات 

لتحقيق
أهدافنا املشرتكة 

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
  جوزيه غرازيانو داسيلفا
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أقرت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
البالغ عددها 193 دولة أهداف التنمية 

املستدامة، وهي مجموعة مؤلفة من 17 
هدفاً طموحاً و169 هدفا فرعيا، ومن 

املتوقع أن توّجه هذه األهداف إجراءات 
الحكومات والوكاالت الدولية واملجتمع 

املدين واملؤسسات األخرى عىل مدى 
الخمسة عرش عاماً املقبلة )2030-2016(. 

بعد تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
تم وضع جدول أعامل 2030 الطموح، 

وهو رؤية عاملية لصالح البرش والكوكب 
واالزدهار والرخاء عىل املدى الطويل. كام 

يرسم خطة مستقبلية، لوضع العامل عىل 
طريق مستدامة ومرنة تقود إىل التحول يف 

مستويات املعيشة واالنتقال إىل مسارات 

يواجه عاملنا العديد من 
التحديات املعقدة يف القرن 

الواحد والعرشين. يُلزم جدول 
أعامل التنمية املستدامة 

الجديدة لعام 2030 املجتمع 
الدويل بالتعاون للتغلب عىل 
هذه التحديات وتغيري عاملنا 

لصالح أجيال اليوم واملستقبل.

فهم جدول 
أعامل التنمية 
املستدامة لعام 
2030

فعالة ومستدامة نحو التنمية. تركز أهداف 

التنمية املستدامة السبعة عرش عىل القضاء 

عىل الفقر والجوع واستعادة وإدارة 

املوارد الطبيعية بصورة مستدامة. وتجمع 

هذه األهداف بشكل وثيق بني أبعاد 

التنمية املستدامة الثالثة، البعد االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي، وبني األهداف الفرعية 

املتشابكة. أهداف التنمية املستدامة غري 

قابلة للتجزئة، مبعنى أنه ال يجوز فصل 

هدف بعينه عن بقية األهداف، وتدعو 

جميع األهداف إىل تطبيق نُهج شاملة 

وتشاركية، عالوة عىل كونها أهدافا عاملية، 

حيث يهتم جدول أعامل 2030 بالبلدان 

املتقدمة والنامية عىل حد سواء.

مقدمــــــة
األغذية والزراعة
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بعد التشاور املوسع واملكثف بني أصحاب 
املصلحة املتعددين عىل مستوى العامل، تم 
تعريف ووضع جدول أعامل 2030 وبعد 
تويل مقاليد األمور عىل املستوى الوطني، 

تجاري حالياً تنفيذ جدول األعامل. أهداف 
التنمية املستدامة هي املرجعية الرئيسية 

لسياسات وبرامج التنمية عىل املستوى 
الوطني. وسيقوم كل بلد مبراجعة األهداف 
السبعة عرش لتحديد الطريقة التي ينبغي 

اتباعها لرتجمة هذه األهداف إىل خطط 
إمنائية ممكنة وطموحة، فضال عن كيفية 

تشجيع الجهود الوطنية عىل إحداث 
تغيري حقيقي، استناداً إىل أولويات كل بلد 

واحتياجاته ومرحلة التنمية التي مير بها 
وقدراته وموارده واسرتاتيجياته وتحالفاته.

مع زيادة التعاون بني البلدان، يتغري قدر 

الدعم الذي تحصل عليه من منظمة 

األمم املتحدة، مع القليل من الرتكيز عىل 

املرشوعات املشرتكة واملزيد من االهتامم 

باملشورة السياسية وتنمية القدرات املؤسسية 

ورصد التقدم املحرز. ويعترب الدور الذي 

تلعبه منظمة األمم املتحدة كداعي وميرس 

لعمليات ورشاكات الدعم، محورياً لنجاح 

تنفيذ برنامج التحول. 

 تتضافر جهود املكاتب القطرية ملنظمة 

األغذية والزراعة حالياً مع فرق األمم املتحدة 

  لصاحل البلدان
ومبعرفة البلدان

تعد أهداف التنمية 

املستدامة مبثابة الدفعة 

األوىل التي قامت بها الدول 

األعضاء يف تاريخها لصالح 

التنمية، حيث وضعت 

أهدافاً محددة عىل الدول 

تحقيقها خالل فرتة زمنية 

محددة، وتتم متابعة امتثال 

 الدول بذلك لقياس 

التقدم املحرز. 

القطرية لضامن دمج أهداف التنمية 

املستدامة ضمن التخطيط الوطني واإلقليمي. 

يف الوقت نفسه، تقوم جميع الجهات الفاعلة 

يف مجال التنمية بإعادة النظر يف دعمها 

 للبلدان بعد إقرار أهداف التنمية املستدامة.

لتحقيق االنتقال العاملي للتنمية 

 املستدامة، تقوم البلدان حالياً بإنشاء 

بيئة متكينية، من حيث السياسات 

واملؤسسات والحوكمة، ترتكز عىل قاعدة 

من األدلة السليمة.

أهداف التنمية املستدامة األهداف اإلمنائية لأللفية
أهداف عاملية – تهتم بجميع البلدان وقابلة للتكيف 

حسب الظروف السائدة يف كل بلد. 

تستهدف الدول النامية يف املقام األول .

17 هدف و169 هدف فرعي ترتبط معاً من جانب 

 واحد، مع تكامل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة 

يف كل مكان.

8 أهداف منفصلة، ال تركز كثرياً عىل االستدامة

تفاوضت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأنها عىل 

مدى ثالث سنوات وأثرتها املشورة املقدمة من أصحاب 

 املصلحة املتعددين. تويل مقاليد األمور 

عىل املستوى الوطني. 

 يتنسيقها األمني العام لألمم املتحدة .

تتضمن سبل التنفيذ الوصول إىل السوق ونقل 

التكنولوجيا وتنمية القدرات ودعم السياسات والهيكل 

العاملي القوي للرصد واملتابعة واملراجعة.  

تقترص سبل التنفيذ عىل متويل بلدان الشامل والجنوب 

وضعف تقديم التقارير واملتابعة واملراجعة. 

برنامج التحول 
يف حني كانت األهداف اإلمنائية لأللفية محدودة النطاق ومل تركز إال عىل بلدان الجنوب، فإن أهداف 

التنمية املستدامة تعد متكاملة حيث تعتمد عىل استدامة أبعادها الثالثة، وتضع يف اعتبارها جميع 

البلدان، ولكنها قابلة للتكيف مع الظروف السائدة يف مختلف البلدان. تتناول أهداف التنمية املستدامة 

التحديات املتداخلة بطريقة شاملة وتجمع بني العديد من الجهات الفاعلة.
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اليوم، هناك ما يكفي من الغذاء لجميع 
سكان األرض، ولكن يعاين ما يقرب من 800 
مليون شخص من الجوع. ال تقترص معالجة 

مشكلة الجوع وسوء التغذية عىل مجرد 
زيادة اإلنتاج الغذايئ، بل أيضاً عىل زيادة 

الدخول، وخلق نظم غذائية قوية وتعزيز 
األسواق حتى يتمكن األفراد من الوصول إىل 

غذاء آمن ومغذ حتى إذا حالت األزمات دون 
قيامهم بزراعة ما يكفيهم.

6

الرسائل األساسية
األغذية والزراعة عامالن 

 أساسيان لتحقيق 
 مجموعة أهداف التنمية 

املستدامة بأكملها

يقر جدول أعامل 2030 أنه مل يعد بإمكاننا 
النظر إىل الغذاء وسبل العيش وإدارة 

املوارد الطبيعية كل عىل حدة. 
الرتكيز عىل التنمية الريفية واالستثامر يف 

الزراعة، أي يف املحاصيل والرثوة الحيوانية 
والغابات ومصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية، هام من األدوات القوية للقضاء عىل 
الفقر والجوع وتحقيق التنمية املستدامة. 
تلعب الزراعة دوراً رئيساً يف التصدي آلثار 

تغري املناخ.

بإمكاننا القضاء عىل الفقر 
 والجوع بحلول عام 2030

االلتزام التاريخي الذي تعهد به جدول 

أعامل 2030 لتخليص العامل من ويالت 

الفقر والجوع ميكن أن يصبح حقيقة 

فعلية إذا عملنا معاً. يعني الرتابط بني 

األهداف وجوب مشاركة وتبادل املعرفة 

بني جميع الجهات الفاعلة التي تدعم 

البلدان يف تنفيذ ورصد األهداف العاملية. 

وبالفعل تتعاون منظمة األغذية والزراعة 

مع الحكومات وصغار املنتجني والقطاع 

الخاص والجهات الفاعلة الرئيسية يف مجال 

األمن الغذايئ والتنمية املستدامة يف تنفيذ 

املشاريع والربامج يف جميع أنحاء العامل.

إننا عىل استعداد 
لتقديم الدعم

باعتبارها واحدة من وكاالت األمم املتحدة 
املتخصصة، تستطيع منظمة األغذية والزراعة 
أن تساعد البلدان عىل تنفيذ جدول أعامل 

2030 بفضل ما تتمتع به من قدرات واسعة 
النطاق، وخربة طويلة يف العمل مع الجهات 
الفاعلة يف التنمية والخربة الفريدة من نوعها 

يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. 
يتامىش اإلطار االسرتاتيجي الذي وضعته 
املنظمة إىل حد كبري مه أهداف التنمية 

املستدامة، ويعمل هذا اإلطار عىل تعزيز نهج 
متكامل للقضاء عىل الفقر والجوع، وإدارة 

املوارد الطبيعية عىل نحو مستدام. إننا نعمل 
حالياً من أجل تحقيق التنمية املستدامة، 
ونحن عىل استعداد ملواءمة عملنا لخدمة 

البلدان عىل نحو أفضل.

األغذية والزراعة



ميكن القضاء عىل الجوع والفقر املدقع 

من خالل تطبيق مزيج من تدابري الحامية 

االجتامعية واالستثامرات املستهدفة املنارصة 

للفقراء يف األنشطة اإلنتاجية. تساعد برامج 

الحامية االجتامعية التي تتضمن مبادرات 

التغذية املستهدفة ودعم صغار املزارعني واألرس 

الفقرية األخرى يف التغلب عىل القيود املالية 

ويف تحسني إدارة املخاطر، مام يؤدي إىل تعزيز 

القدرة عىل االستثامر. وعندما يزيد دخل الفقراء 

نتيجة لزيادة العائد عىل االستثامر، تقل كمية 

الحامية االجتامعية املطلوبة لسد الفجوة التي 

يخلفها الفقر. لذلك، تعترب مثل هذه الحلول 

مجدية ومناسبة من حيث التكلفة. وتوفر برامج 

الغذاء والتغذية يف املدارس والتحويالت النقدية 

والرعاية الصحية والربامج املشابهة أشكاال 

لتأمني الدخل وتقدم فرص أفضل للحصول عىل 

التغذية والرعاية الصحية والتعليم والعمل 

 الالئق لسكان البيئات الصعبة. 

وتعهد رؤساء الدول األفريقية خالل قمة االتحاد 

األفريقي املنعقدة يف ماالبو، غينيا االستوائية يف 

يوليو/متوز 2014 بالقضاء عىل الجوع يف القارة 

بحلول عام 2025. وخالل القمة األوىل ملجتمع 

أمريكا الالتينية ودول الكاريبي، أقر رؤساء 

الدول والحكومات هدف القضاء عىل الجوع 

بحلول عام 2025، وأكدوا مجدداً عىل االلتزام 

اإلقليمي مببادرة تحرير أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي من الجوع بحلول عام 2025، 

التي بدأت عام 2005. تضم هاتان املنطقتني ما 

يقرب من 90 دولة وأكرث من 1.5 مليار شخص. 

يرسل هذا االلتزام، الذي سبق الهدف الفرعي 

من أهداف التنمية املستدامة، رسالة قوية 

ملواطني املنطقتني وبقية دول العامل.
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عمليات إصالح األرايض 
ميكن أن تساعد عىل 
الوصول النزيه إىل 

األرايض الريفية

ميكن أن مينع االستثامر 
يف املناطق الريفية 

الزحف العمراين

تساهم الزراعة بنحو 1/4 
من الناتج املحي اإلجاميل

األغذية  والزراعة

تقليل املساواة

املدن واملجتمعات املستدامة

يضيع 1/3 إنتاج 
األسامك أو يُهدر

االستهالك واإلنتاج املسئول

الزراعة هي مفتاح الرد 
عىل تغري املناخ

التحرك بسبب 
املناخ

الحياة تحت املاء

 تزود األسامك أكرث من
 3 مليار شخص بنسبة 

%20 من الربوتني 
الحيواين اليومي

تحتوي الغابات عىل أكرث من 
%80 من التنوع الحيوي 

الربي يف العامل

الحياة عىل األرض

القضاء عىل الجوع ميكن 
أن يساهم إىل حد كبري يف 

السالم واالستقرار

السالم والعدالة 
واملؤسسات القوية

تساعد الرشاكات عىل 
رفع صوت الجياع

الرشاكات من أجل 
تحقيق األهداف

أهداف التنمية 
املستدامة 

السبعة عرش
 الهدف ❶: القضاء على الفقر بجميع أشكاله

في كل مكان

الهدف ❷: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

الهدف ❸: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية 
وبالرفاهية في جميع األعمار

الهدف ❹: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

الهدف ❺: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
النساء والفتيات.

الهدف ❻: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع

الهدف ❼: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على 
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهدف ❽: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل 
للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 

الالئق للجميع

الهدف ❾: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز 
 التصنيع الشامل للجميع والمستدام،

وتشجيع االبتكار.

الهدف ❿: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان 
وفيما بينها.

الهدف ⓫: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

 الهدف ⓬: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة.

الهدف ⓭: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ 
وآثاره.

الهدف ⓮:حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية 
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف ⓯: حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها 
وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على 

نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي 
وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الهدف ⓰: السالم والعدل والمؤسسات

الهدف ⓱: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 
العالمية من أجل التنمية المستدامة.



 املسائل املتعلقة
باألغذية والزراعة
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ننتج الغذاء للجميع، لكن 
يعاين 800 مليون شخص 

تقريباً من الجوع 

تساهم الزراعة بنحو 1/4 
من الناتج املحي اإلجاميل

األغذية  والزراعة

من القضاء عىل الفقر 

والجوع إىل االستجابة 

آلثار تغري املناخ 

والحفاظ عىل املوارد 

الطبيعية التي منتلكها، 

تظل األغذية والزراعة 

أساس جدول أعامل 

2030 بشأن التنمية 

املستدامة.

بنية تحتية 
مبتكرة 
وجيدة

يعيش ما يقرب من 
%80 من الفقراء يف 

املناطق الريفية

ال للفقر

ال للجوع

تبدأ الصحة الجيدة 

من التغذية

 الصحة الجيدة 
والرفاه

الطعام املغذي 
رضوري للتعلم

تنتج املرأة نصف غذاء 
العامل ولكنها ال تحظى 
بإمكانية الحصول عىل 

األرض 

الزراعة املستدامة 
قادرة عىل حل 

مشكلة ندرة املياه

تعتمد أنظمة الغذاء 
الحديثة إىل حد كبري عىل 

الوقود األحفوري

النمو الزراعي يف االقتصاد 
محدود الدخل من شأنه 
أن يققل معدل الفقر 

بنحو 50%

تعليم ذو جودة

املساواة بني 
الجنسني

 مياه نظيفة 
وصحية

 طاقة متجددة 
وبأسعار معقولة

وظائف جيدة ومنو 
اقتصادي

األغذية والزراعة
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 تغذية البشر
ورعاية الكوكب

لقد اتبعت البلدان 
نهجاً شامال لتحقيق 

األمن الغذايئ الذي يعد 
أساس تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. 
ويعد الغذاء، وطريقة 

زراعته وإنتاجه وتداوله 
ونقله وتصنيعه 

وتخزينه وتسويقه، 
الصلة األساسية بني 

 البرش واألرض 
والطريق نحو النمو 
االقتصادي الشامل. 

زاد اليوم عدد سكان العامل كثرياً وعلينا 

توفري الغذاء للجميع رغم محدودية املياه 

واألرايض املُنتجة والقوى العاملة بالزراعة. 

يقر جدول أعامل 2030 بالتحديات التي 

نواجهها ومبدى أهمية النظم الغذائية 

املستدامة، ويعترب الطرق الجديدة لزراعة 
األرايض وإدارة املوارد الطبيعية خطوة 

أساسية لبناء مستقبل البرشية. حيث يعاين 
ما يقرب من 800 مليون شخص من الجوع، 
فإنه يجب زيادة اإلنتاج العاملي من الغذاء 

بنحو 60 يف املائة بحلول عام 2050 حتى 
يكفي إلطعام تسعة مليارات شخص املتوقع 

تواجدهم عىل كوكبنا.
تتدهور املوارد الطبيعية يف جميع أنحاء 

العامل وتتعرض النظم اإليكولوجية لإلجهاد 
ويتالىش التنوع البيولوجي. ويفرض تغري 

 املناخ مزيد من التهديد لإلنتاج 
العاملي من الغذاء. 

يواجه جدول أعامل 2030 هذه التحديات. 
ويدعونا إلضفاء مزيد من الفعالية 

واالستدامة عىل الزراعة والنظم الغذائية، كام 
يدعونا إىل اتباع نهج يف االستهالك واإلنتاج.   

يركز الجزء 
األسايس من 

رؤية أهداف 
التنمية 

املستدامة عىل 
التوجه نحو 
الحفاظ عىل 

اإلدارة املستدامة 
للموارد الطبيعية 
واألحراج واملياه 

واألرايض والرتبة. 

تنزانيا

يقصد الناس سوق كريوكا 
لتسويق بضائعهم.

©FAO/Hayduk

األغذية والزراعة
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 خمسة مبادئ أساسية
 1. تحسني كفاءة استخدام املوارد

2. الحفاظ عىل النظم البيئية وحاميتها 
 وتعزيزها. 

3. حامية وتحسني سبل العيش والرفاه 
 االجتامعي يف األرياف

4. تعزيز قدرة البرش واملجتمعات والنظم 
اإليكولوجية عىل التحمل والصمود

5. تعزيز الحوكمة الرشيدة لكل من النظم 

الطبيعية والبرشية

رؤية مشرتكة 
لألغذية والزراعة 

املستدامة
وضعت منظمة األغذية والزراعة رؤية مشرتكة ونهج متكامل 

لتحقيق االستدامة يف الزراعة والغابات ومصايد األسامك. 
يضمن هذا املنظور املوحد، الذي يصح تطبيقه عىل جميع 

القطاعات الزراعية والذي يراعي االعتبارات االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية، فعالية اإلجراءات عىل أرض الواقع، كام 

تدعمه املعرفة عىل أساس أفضل العلوم املتاحة، والتكيف 
عىل مستوى املجتمع وعىل املستوى القطري لضامن املالءمة 

املحلية وإمكانية تطبيقها. 
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دعــم
البــلدان 

بوليفيا 
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷❹

تشريعات التغذية يف املدارس 

يف العديد من البلدان، مينع التقزم وسوء 

التغذية األطفال من الذهاب إىل املدرسة، 

ويحرمهم من عيش مستقبل أفضل. للمساعدة 

يف مكافحة الجوع، قامت منظمة األغذية 

والزراعة مؤخراً بدعم الحكومة البوليفية يف 

وضع قانون للتغذية يف املدارس. يضمن هذا 

القانون الحق يف الغذاء، ويقدم تعريفاً واضحاً 

للمسئوليات، ويضع إطاراً مستداماً لربنامج 

الغذاء والتغذية يف املدارس، ويسهم يف معالجة 

األسباب الجذرية للفقر وسوء التغذية عن 

طريق خلق فرص للمزارعني.

من خالل دعمها للجبهة الربملانية يف بوليفيا 

املعنية مبكافحة الجوع وجامعة سان أندريس، 

يرست املنظمة مشاركة الجهات الفاعلة 

الوطنية واإلقليمية يف عملية التغيري الترشيعية 

وقدمت دعامً تقنياً مستهدفاً وتنمية القدرات 

يف مجال األمن الغذايئ والتغذية.

ويف الوقت نفسه، أعطت املحافل الوطنية 

املعنية بالحوار مساحة للتأكد من فهم القانون 

الجديد وقبوله. تم اعتامد القانون رسمياً عام 

2014 ويُعترب اآلن أحد دعائم التزام بوليفيا 

 مبكافحة الجوع وسوء التغذية.

الكامريون
أهداف التنمية املستدامة  ⓭⓮⓯

 اإلدارة اجملتمعية املستدامة 
لغابات املاجنروف

متتد غابات املانجروف بطول يزيد عن 30 يف 

املائة من ساحل الكامريون، وتغطي مساحة 

200 ألف هكتار تقريباً. وقد تم تقليل 

هذه املنطقة بنحو الثلث خالل الخمس 

وعرشين السنة املاضية بسبب ضغوط التنمية 

ومامرسات اإلدارة غري املستدامة. غابات 

املانجروف لها أهمية بيئية كبرية، حيث تقوم 

بوظيفة مستودع للكربون وتصلح لرتبية 

األسامك وتشكل حاجزاً ساحلياً طبيعياً يحمي 

من العواصف وموجات املد والجزر. 

كام أنها تشكل مصدراً رئيسياً لسبل كسب 

العيش املحلية والتنمية اإلقليمية والتنوع 

البيولوجي ذا األهمية العاملية الذي يوجد بها. 

لتجنب مزيد من الدمار، تعمل منظمة األغذية 

والزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة وحامية 

الطبيعة بالكامريون وغريها من الرشكاء، عىل 

تعزيز اإلطار املؤسيس والقانوين الضعيف 

املعني بالحفاظ عىل غابات املانجروف 

وإدارتها، ومكافحة الحصاد غري املقيد وغري 

املستدام ملوارد املانجروف. وتتضمن الخطة 

تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية حامية نظم 

املانجروف البيئية عرب املجتمعات املحلية، 

وإنشاء املحميات الطبيعية والتشجيع عىل 

وضع خطط إلدارة املانجروف بطريقة 

مستدامة عىل الصعيد امليداين، مبا يف ذلك وضع 

تقنيات محسنة الستخراج الحطب واألعمدة 

 الخشبية والرمال )كمواد بناء( 

واألسامك واألصداف.

 جورجيا
أهداف التنمية املستدامة  ❶❸❽❿⓮⓱

 ملساعدة على تعزيز التجارة 
 يف مصايد األسماك

تتمتع جمهورية جورجيا بالكثري من املوارد 

السمكية الهامة. وعىل طول ساحل البحر 

االسود، يتم صيد أسامك األنشوجة بكميات 

كبريةى تصل إىل 60 ألف طن مرتي يف العام. 

يتم بيع معظم هذه الكمية 

طازجة إىل الدول املجاورة أو يتم تصنيعها يف 

صورة وجبات أسامك أو زيوت.  

يرتكز عمل منظمة األغذية والزراعة يف التنمية املستدامة. 

وبالجمع بني األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية، تصف هذه 

القصص القصرية املشاريع والربامج التي تدعمها املنظمة والرشكاء 

بالفعل يف مختلف املجاالت يف جميع أنحاء العامل ملساعدة البلدان 

عىل تحقيق أهداف متعددة من جدول أعامل عام 2030.

األغذية والزراعة
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منظمة األغذية 
والزراعة تعمل 

حالياً عىل تنفيذ 
مرشوعات وبرامج 

يف العديد من 
البلدان يف جميع 

أنحاء العامل

ترغب جورجيا يف أن تتمكن من التصدير 

مبارشًة إىل أكرب سوق مستوردة لألسامك يف 

العامل، أي االتحاد األورويب، لكسب عائدات 

أعىل، ولكنها مل تستوف حتى اليوم املعايري 

التي يشرتطها االتحاد األورويب لفحص 

األسامك وإصدار الشهادات واملختربات 

والترشيعات ذات الصلة. تقدم منظمة 

األغذية والزراعة الدعم لجورجيا، وتقوم 

بتقييم مواقع الهبوط فيها واملصانع وأسواق 

السمك، بهدف تلبية متطلبات االتحاد 

األورويب، وتدريب العاملني بفحص األسامك، 

كام تقوم املنظمة بالتعاون مع وكالة 

األغذية الوطنية بجورجيا، مبراجعة جميع 

جوانب لوائح االتحاد األورويب املعنية 

بإمكانية التتبع ووضع العالمات، مبا يف ذلك 

قوائم التدقيق املطلوب استكاملها يف كل 

عملية فحص. سيساعد هذا العمل املهم، 

الذي يتم بالرشاكة مع حكومة جورجيا، 

عىل بناء قدرات إنتاج مصايد األسامك يف 

جورجيا وتزويد الدولة مبزيد من فرص 

 التجارة والعائدات يف املستقبل.

جورجيا

يقوم العامل بتصنيع وتجهيز 
أسامك األنشوجة وفقاً ملعايري 

جودة وسالمة األغذية
©FAO/Hayduk
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غينيا بيساو
أهداف التنمية املستدامة ❷❼⓬⓭

الثالجات واجملمدات ومضخات املياه 
تعمل بالطاقة الشمسية لصغار 

 الصيادين

كجزء من التزامها باستخدام مصادر الطاقة 
املستدامة، يف عام 2015 دعمت منظمة 

األغذية والزراعة عملية تزويد مجتمعات صغار 
الصيادين يف غينيا بيساو بالثالجات واملجمدات 

التي تعمل بالطاقة الشمسية وكامدات الثلج. 
تعترب كامدات الثلج أكرث نفعاً وأقل تكلفة من 

أكياس الثلج لحفظ األسامك عىل القوارب. 
ميكن استخدام املجمدات لتجميد كامدات 
الثلج واألسامك، يف حني تُستخدم الثالجات 
لحفظ األسامك طوال الليل حتى يتم نقلها 

إىل األسواق املحلية، إىل جانب االحتفاظ 
باألسامك املباعة يف الثالجات التي تعترب بديل 

أقل تكلفة من تخزين األسامك يف غرف التربيد 
يف األسواق. بناء عىل هذا املرشوع، تخطط 
املنظمة لتزويد املجتمعات نفسها مبضخة 

مياه تعمل بالطاقة الشمسية لتحسني فرص 
الحصول عىل املياه الصالحة للرشب والنظافة 

 العامة وسالمة الغذاء.

كينيا
أهداف التنمية املستدامة ❶❷❸❺⓭⓯

االستثمار يف منتجات األلبان لفوائدها 
املتعددة - فوائد تتعلق بالتغذية 

 والدخل والكربون

يشكل قطاع املاشية يف كينيا ما يقرب من 
نصف الناتج املحيل اإلجاميل الزراعي يف 

البالد، ويشهد منواً رسيعاً. هناك طلب قوي 

عىل منتجات األلبان تحديداً، ولكنها ال تحقق 
الفوائد الكبرية املحتملة. ويعترب إنتاج األلبان 

غري منتظم وموسمي، حيث يرتاوح ما بني 700 
ألف إىل 400 ألف كلغ للحيوان يف السنة، ال 

يتمكن صغار املنتجني من الوصول إىل األسواق 
بشكل جيد، ويرتفع معدل انبعاثات غازات 

الدفيئة يف كل وحدة من الحليب وينترش 
 تدهور املراعي.

وتعمل منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون 
مع املعهد الدويل لبحوث املاشية وبرنامج 
تغريُّ املناخ والزراعة واألمن الغذايئ ورشكة 
LIVELIHOODS VENTURE ووزارة 

تنمية الرثوة الحيوانية الكينية، إلجراء تحول 
يف سالسل توريد األلبان من خالل مساعدة 

صغار املنتجني عىل االستجابة للطلب املتزايد 
عىل منتجات األلبان. يعمل املنتجون عىل 

زيادة الربحية االقتصادية واألداء البيئي من 
خالل تحسني املامرسات اإلدارية، مبا يف ذلك 

سالمة األعالف وصحة الحيوان وتحسني املراعي 
وإدارة السامد الطبيعي. وجاري حالياً تنفيذ 
مرشوع تجريبي لضامن الحد من االنبعاثات 
يف كل كيلوغرام من الحليب بسبب مكاسب 
اإلنتاجية. يتم تحويل خفض االنبعاثات إىل 
أرصدة الكربون التي تّدر إيرادات إضافية 

للمزارعني، وال سيام النساء. ميكن تكرار النهج 
ذاته يف أفريقيا وجنوب آسيا.

نيجرييا
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷❺❽

املقاولون الزراعيون - النمو االقتصادي 
 من خالل الشباب والزراعة

أطلق برنامج توظيف الشباب النيجريي يف 
قطاع الزراعة يف سبتمرب 2014، ويركز هذا 

الربنامج عىل خلق فرص عمل الئقة وتنمية 

املشاريع اإلبتكارية للشباب عرب سالسل القيمة 

ذات األولوية يف املناطق املستهدفة اقتصادياً.

تتشارك وزارة الزراعة والتنمية الريفية 

االتحادية بنيجرييا مع منظمة األغذية والزراعة 

يف تنفيذ هذا الربنامج الوطني الرائد املعني 

بالشباب، الذي يخطط لتوفري 750 ألف فرصة 

عمل للشباب يف القطاع الزراعي خالل خمس 

سنوات. وتلتزم نيجرييا بتخصيص أموال لتغطية 

التكلفة اإلجاملية للربنامج، تقدر بنحو 230 

 مليون دوالر.

قام الربنامج بالفعل بتدريب 6168 شاب من 

املزارعني، وتوفري حزم البداية لهم يف البالد 

)3893 من اإلناث و7252 من الذكور(. كام تم 

تدريب الشباب يف سالسل قيمة مختلفة، مثل 

األرز وتربية األحياء املائية والدواجن والذرة 

والطامطم والقمح والذرة وتربية النحل وفول 

الصويا والكسافا وزيت النخيل. تواصل املنظمة 

دعم نيجرييا لتعزيز دورها يف تنسيق وتنفيذ 

مكونات محددة يف الربنامج حيث تركز عىل 

خلق بيئة مؤسسية مواتية.

الفلبني
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷⓭

وضع األساس للحد من خماطر 
 الكوارث

الفلبني هي واحدة من أكرث البلدان املعرضة 

للكوارث يف العامل. فبني عامي 2006 و2013، 

تسببت 78 كارثة طبيعية يف تدمري ما يقرُب 

من 6 ماليني هكتار من املحاصيل، مام كلف 

 القطاع الزراعي وحده 3.8 مليار دوالر.

بعد أن وضعت ترشيعات للحد من مخاطر 

الكوارث والتكيف مع آثار تغري املناخ، 

أصبحت الفلبني مثاالً رائداً يف بناء القدرات 

دعـم البـلدان
األغذية والزراعة
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SUPPORT TO COUNTRIES

املؤسسية إلدارة الكوارث الطبيعية وتغري املناخ 
والحد من مخاطرهام. وتساعد منظمة األغذية 

والزراعة الحكومة الفلبينية يف وضع أسس 
للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري 

املناخ يف قطاع الزراعة.

إعصار هايان هو أحد أقوى األعاصري التي 
رضبت منطقة وسط الفلبني يف نوفمرب/ ترشين 

الثاين 2013 وأدت إىل انهيار األرض وتسببت 
يف خسائر لحوايل 14.1 مليون شخص وأخرى 

يف قطاع الزراعة زادت قيمتها عن 700 مليون 
دوالر. وربطت منظمة األغذية والزراعة 
 الجهود اإلنسانية وجهود إعادة التأهيل 

 التي بذلتها بأهداف الحكومة املتعلقة
  بالتنمية طويل األجل ومبدأ "إعادة البناء 

عىل نحو أفضل". 
غطى برنامج منظمة األغذية والزراعة املعني 

باستعادة سبل املعيشة بعد إعصار هايان أكرث 
من 1.1 مليون شخص من خالل زراعة األرز 
والذرة، ونظم الزراعة القامئة عىل جوز الهند 

وإعادة تأهيل غابات املانجروف الساحلية.

  وتستطيع املنظمة من خالل الجمع بني 

الدروس املستفادة من إعصار هايان وخربات 

منظمة األغذية والزراعة يف مجال تعميم 

الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع 

آثار تغري املناخ يف الزراعة، دعم الحكومات 

اسرتاتيجياً وتسهيل رفع مستوى املامرسات 

والتقنيات الجيدة للزراعة ومصايد األسامك 

اإلنتاجية بطريقة مستدامة، بينام يتم يف 

الوقت نفسه تعزيز القدرة عىل مواجهة 

 التهديدات واألزمات.

رواندا
أهداف التنمية املستدامة  ❷⓯

تنمية الزراعة املستدامة والغابات 
 ومصايد األسماك

استناداً إىل مبادئ رؤيتها املستدامة لألغذية 

والزراعة، تساعد املنظمة رواندا يف تقييم 

قضايا االستدامة الرئيسية، والتي يجري 

تناولها حالياً يف منابر السياسات الرامية 

إىل التكيف مع إدارة املوارد الزراعية 

والطبيعية ومامرستها. ويركز الدعم عىل 

زيادة وتحسني السلع والخدمات من الزراعة 

والغابات ومصايد األسامك القامئة عىل األبعاد 

 االجتامعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة.

تشمل النتائج إجراء ورشة عمل للحوار 

السيايس يف جميع القطاعات، وإرشاك 

أصحاب املصلحة رفيعي املستوى عىل الصعيد 

الوطني، وإعداد منرب للحوار بني القطاعات 

ومجموعة من التوصيات السياسية وخطة 

عمل املناظر اإلنتاجية التي تتم مشاركتها مع 

الحكومة. وتجري حاليا مناقشات حول وضع 

خطط فعالة إلدارة منطقة روليندو، وتنسيق 

املبادرات املعنية باإلنتاج الزراعي، وحفظ 

 الرتبة واملياه، والتنمية االجتامعية.

نيجرييا

تاجر شاب يبيع البيض يف 
السوق التاريخية والعتيقة 

يف قلب مدينة كانو.

©FAO/Nelson
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 السودان
أهداف التنمية املستدام 

⓯⓭❼❺❸❷❶

تعمل املواقد املقتصدة يف استهالك 
الوقود على حتسني األمن الغذائي 

 واملساواة بني اجلنسني

حطب الوقود هو املصدر الرئييس للطاقة 

بالنسبة للغالبية العظمى من سكان إقليم 

دارفور يف السودان ويف البلدان النامية 

بشكل عام. تظل إمكانية الوصول إىل هذا 

املورد الطبيعي وتوافره محدودة للغاية، 

باإلضافة إىل املبالغة يف استخدامه مام 

يعرض ُسبل العيش يف أجزاء عديدة من 

املنطقة للخطر. وبسبب األرضار البيئية 

والنزاعات، تضطر النساء إىل خوض مخاطر 

االبتعاد عن ديارهن لجمع الحطب الالزم 

لطهي الطعام، وتعريض أنفسهن لخطر 

العنف البدين والجنيس.

تقطع النساء يف دارفور مسافة تصل إىل 

13 كيلو مرتاً ثالث مرات يف األسبوع لجمع 

الحطب الالزم للطهي، وهذا يعني تقليل 

 وقت رعاية أطفالهن واملهام 

 اإلنتاجية األخرى.  

تُروج منظمة األغذية والزراعة منذ 

التسعينات للمواقد املقتصدة يف استهالك 

الوقود، حيث أن بإمكانها مواجهة هذه 

التحديات وتعزيز سبل كسب العيش. كام 

تساعد املواقد الطينية عىل تقليل استهالك 

الوقود وتعمل عىل تجنب تصاعد األدخنة 

التي تنبعث من الطرق التقليدية يف إشعال 

النريان. ويف الوقت ذاته، أصبح اإلنتاج 

املحيل للمواقد املقتصدة يف استهالك الوقود 

ومبيعاتها مصدر دخل للنساء، ساهم يف 

الحد من تعرضهن ملخاطر العنف الذي 

 يواجهنه عند الخروج لجمع الحطب. 

 أفريقيا
هداف التنمية املستدامة  ❶❷

 االستثمار يف البشر للقضاء على الفقر

بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة للطفولة 

واملؤسسات الوطنية املعنية بالبحوث 

والحكومات الوطنية لسبعة بلدان يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى، أثبت عمل املنظمة يف 

مجال الحامية االجتامعية األثر الذي ميكن أن 

تخلفه برامج التحويالت النقدية الوطنية عىل 

 القضاء عىل الفقر يف املنطقة.

وساعد إجراء تقييامت األثر الدقيقة، بالتنسيق 

الوثيق مع النظراء الحكوميني واملدرجة 

كجزء ال يتجزأ عن عمليات ومنابر السياسات 

الوطنية عىل تقوية مفهوم الحامية االجتامعية 

باعتبارها استثامر وليس تكلفة. اليوم، ينظر 

صناع السياسات مبزيد من االهتامم إىل الحامية 

االجتامعية باعتبارها تدبرياً فعاال ملكافحة 

الجوع والحد من الفقر وتعزيز التنمية الريفية 

 يف املناطق الريفية. 

يجري توسيع مناقشات وإجراءات سياسة 

الحامية االجتامعية عىل املستوى الوطني يف 

بعض البلدان مثل ليسوتو وزامبيا وكينيا وغانا.

وميكن أن تساعد التحويالت النقدية األرس 

الفقرية واملهمشة يف بناء األصول، والقيام 

باألنشطة املنتجة اقتصادياً. بحلول مارس/آذار 

2014، حيث وصل برنامج منح األطفال يف 

 ليسوتو إىل 19.800 أرسة، واستفاد منه نحو

  65 ألف طفل يف 10 مقاطعات.

 آسيا
 أهداف التنميةاملستدامة

⓬❾❽❼❺❷❶

 معاجلة خسائر ما بعد احلصاد

لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية لجميع 

سكان العامل يجب توافر األطعمة الغنية 

باملغذيات الدقيقة مثل الفواكه والخرضوات. 

ولكن يف كثري من البلدان، تكون خسائر 

ما بعد الحصاد يف هذه القطاعات كبرية، 

ويرجع سبب ذلك غالباً إىل اتباع طرق غري 

سليمة يف املناولة والنقل والتعبئة والتغليف 

والتخزين، وضعف البنية التحتية بوجه عام. 

يف أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند وجزر 

املالديف ونيبال وباكستان ورسي النكا، وتقوم 

املنظمة بتجريب مامرسات جيدة إلدارة ما 

بعد الحصاد بهدف تحسني الجودة وضامن 

السالمة والحد من الخسائر يف السالسل 

التقليدية ذات األولوية لتوريد الخضار 

والفاكهة. يتم تدريب الخرباء واملدربني 

وأصحاب املصلحة يف سالسل القيمة عىل 

املامرسات الجيدة والتكنولوجيات الجديدة 

إلدارة مرحلة ما بعد الحصاد، يف الوقت الذي 

يجري فيه تنفيذ مسوحات األسواق يف سالسل 

القيمة ذات األولوية يف التوريد بهدف تحديد 

العقبات الرئيسية التي تؤدي إىل الخسائر.

دعـم البـلدان
األغذية والزراعة
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آسيا الوسطى
أهداف التنمية املستدامة ❶❷

ترويج املنتجات اجلبلية
لتحسني سبل عيش سكان املناطق الجبلية 
وتعزيز االقتصادات املحلية، تدعم األمانة 

العامة للرشاكة لتنمية املناطق الجبلية/ 
منظمة األغذية والزراعة تطبيق نظام 
اختياري إلصدار الشهادات للمنتجات 
الجبلية. يف آسيا الوسطى، تحديداً يف 
قريغيزستان وطاجيكستان وجمهورية 

ألطاي، توصل مسح أُجري عىل املستهلك 
يف اآلونة األخرية إىل أنه سيكون من املجدي 
وضع عالمة عىل السلع واملنتجات لتحديد 
ما إذا كانت بالفعل منتجات جبلية أم ال. 
يتزايد الطلب العاملي عىل املنتجات ذات 
الجودة، مثل األطعمة واملرشوبات عالية 

القيمة التي تنتج يف املناطق الجبلية، مثل 
النب والعسل والجنب واألعشاب والتوابل، 

فضال عن الحرف اليدوية واألدوية.  يتمكن 

قطاع تربية األحياء املائية يف آسيا إىل تدهور 

بيئي كبري والتنافس عىل مساحة غابات 

املانجروف وموارد املياه العذبة. تعتمد 

مبادرة النمو األزرق عىل مبادئ مدونة 

قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الرامية 

إىل املوازنة بني الجوانب املستدامة البيئية 

واالجتامعية واالقتصادية للموارد املائية 

الحية. ميكن تناول هذه الشواغل البيئية من 

خالل اإلدارة املسئولة والتنمية املستدامة 

لرتبية األحياء املائية، وتوفري فرص عمل كرمية 

ملريب األسامك يف آسيا، وال سيام الشباب، 

باإلضافة إىل تعزيز الدخل وتأمني التغذية 

وحامية املوارد الطبيعية. يف منطقتي الرشق 

األدىن وشامل أفريقيا، تتضمن هذه األنشطة 

تعزيز تربية األحياء املائية الصحراوية يف 

الجزائر، وتقييم سبل العيش ملجتمعات 

صيد األسامك عىل ضفاف نهر النيل يف مرص 

والسودان، وتحسني سالسل القيمة يف تونس 

لضامن أن النساء اللوايت يحصدن بلح البحر 

دامئاً من متييز املنتجات الجبلية من 

املنتجات األخرى املعروضة يف السوق. 

سوف تعمل العالمة الطوعية عىل توصيل 

قيمة املنتج الجبيل للمستهلك، ومتكينه من 

الرشاء عن علم، ومن ناحية أخرى يتمكن 

املنتجون من الحصول عىل مقابل عادل.

الرشق األدىن وآسيا 
واملحيط الهادئ

 أهداف التنمية املستدامة
⓱⓯⓮⓬❿❾❽❺❸❷❶

 مبادرة النمو األزرق

ترُبز منظمة األغذية والزراعة حالياً 

املبادرات اإلقليمية للنمو األزرق يف منطقة 

أسيا واملحيط الهادئ فضال عن منطقة 

الرشق األدىن وشامل أفريقيا. باعتبارها 

موطناً لحوايل 90 يف املائة من األحياء املائية 

يف العامل، أدت التنمية الرسيعة التي شهدها 

تايالند

مزارع تايالندي يجمع الذرة 
بعربة يجرها ثور

©FAO/Johnson
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يحصلن عىل دخل أكرب ومتنوع، وتعزيز 

إعالن نواكشوط بشأن الحد من الخسائر 

واإلهدار يف قطاع الرثوة السمكية.

   

 بلدان متعددة
 أهداف التنمية املستدامة  ❶❷❺⓰
مكني املرأة الريفية اقتصاديًا لتحقيق 

األمن الغذائي
تقوم منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وهيئة األمم 

املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي، بدعم 

البلدان يف مناطق مختلفة، ويصل هذا الدعم إىل 

نحو 75 ألف امرأة ريفية وأكرث من 400 ألف 

أرسة من خالل برنامج ترسيع التقدم نحو تحقيق 

التمكني االقتصادي للمرأة الريفية.

متكنت النساء يف إثيوبيا وغواتيامال وقريغيزستان 

وليبرييا ونيبال والنيجر ورواندا من زيادة دخلهن 

وتعزيز مشاركتهن يف عملية صنع القرار عىل 

املستوى املجتمعي.

يف غواتيامال، مل تكن الجامعات النسائية الريفية 

قادرة عىل زيادة اإلنتاج الزراعي، بل متكّن 

من تسويق فائض اإلنتاج وتوسيع أنشطتهن 

فقط. كام متكنت النساء عن طريق بيع الذرة 

املطبوخة ومرشوبات الذرة وأطباق الذرة والفول 

عىل الطريقة املكسيكية، وأكرث من ذلك، من 

تحقيق ما يكفي من االرباح لبدء مرشوع زراعة 

 الطامطم يف املزارع.

ويف النيجر، متكنت مجموعة من نساء قرية بني 

زومبو األوىل من الحصول القانوين واآلمن عىل 

األرض ومتكن من زراعة حديقة خرضوات كبرية، 

ومتكن كذلك من إطعام وتوفري سبل العيش 

للمجتمع بأكمله.

 بلدان متعددة
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷

تكثيف اإلنتاج املستدام 
ميكن أن يعمل التكثيف املستدام إلنتاج 

املحاصيل واملاشية عىل تقليل الحاجة إىل 

مساحات إضافية من األرايض ومعدل إزالة 

الغابات وزيادة اإلنتاجية يف الوقت ذاته. 

وتؤيد املنظمة تطبيق بعض األنظمة اإلنتاجية 

املتكاملة، ومنها عىل سبيل املثال، الزراعة 

املختلطة والزراعة املحافظة عىل املوارد ونظم 

الزراعة الحرجية، الرامية إىل إنتاج املزيد 

من الغذاء واألعالف من نفس قطعة األرض 

وبأقل املدخالت. تساعد هذه التقنيات عىل 

بناء القدرة عىل التكيف مع آثار تغري املناخ 

والتعايف منها واملساهمة يف تخفيف حدتها عن 

طريق زيادة امتصاص الكربون وتعزيز خدمات 

النظم البيئية مثل تحسني خصوبة الرتبة والحد 

من تدهور األرايض. كام تؤيد املنظمة إقرار 

مامرسات إنتاج مستدامة ومتكاملة ومالمئة 

محلياً من خالل الربامج اإلرشادية يف بوروندي 

ومايل وكمبوديا وكولومبيا وكينيا وتنزانيا. يف 

مايل وحدها، تم إنشاء حوايل 400 مدرسة 

لتدريب املزارعني واستفاد منها نحو 10 آالف 

من املنتجني الزراعيني الصناعات الزراعية 

والرعويني، مل تقل نسبة املرأة بينهم عن 30 

يف املائة. 

بلدان متعددة
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷

رصد اجملاعات
ال بد من إثراء فكر أصحاب املصلحة وبناء 

توافق تقني حول خطورة انعدام األمن الغذايئ، 

وال سيام يف حاالت األزمات. التزمت املنظمة، 

ودعمها يف ذلك 11 رشيكاً من املهتمني باألمن 

الغذايئ، بتعزيز نهج ومعايري مشرتكة لتحليل 

األمن الغذايئ من خالل التصنيف املتكامل 

ملراحل األمن الغذايئ. يتألف هذا التصنيف من 

مجموعة من األدوات املستخدمة حالياً يف أكرث 

من 20 دولة لجمع معلومات حول خطورة 

وأسباب أزمات الغذاء والتغذية وحالة انعدام 

 األمن الغذايئ املستمرة.

جنوب السودان هو أحد تلك البلدان، حيث 

يجري حالياً إضفاء الطابع املؤسيس عىل 

استخدام التصنيف املتكامل ملراحل األمن 

الغذايئ باعتباره أكرث األدوات التي ميكن 

االعتامد عليها لإلنذار املبكر واتخاذ القرارات 

يف مجال األمن الغذايئ والتغذية. يساهم هذا 

التصنيف يف تنسيق املساعدات اإلنسانية 

وتوجيهها، والرصد املشرتك لحالة األمن الغذايئ 

يف عدة بلدان أخرى يف املنطقة مثل الصومال 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.

 بلدان متعددة
أهداف التنمية املستدامة  ❶❷⓭

 توسيع نطاق املساعدة يف التصدي 
آلثار تغري املناخ

يتعرض القطاع الزراعي يف البلدان النامية وأقل 

البلدان منواً بشكل خاص آلثار تغري املناخ. 

من خالل وضع خطط التكيف الوطنية، مل 

تقترص الدول عىل مجرد تحديد نقاط الضعف 

الوطنية، بل وضعت خطة عمل شاملة 

للتصدي لها.

دعـم البـلدان
األغذية والزراعة
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تعمل منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مع وزارات 

الزراعة والبيئة واملالية والتخطيط يف كل 

من كينيا ونيبال والفلبني وتايالند وأوغندا 

وأوروغواي وفييتنام وزامبيا لحامية سبل 

العيش وزيادة اإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ 

من خالل تعزيز عمليات التكيف الوطنية. 

وتقوم املنظمة بإسداء املشورة السياسية 

وتقديم الخربات التقنية لضامن دمج مخاطر 

وأولويات التكيف مع تغري املناخ يف قطاعات 

الزراعة والغابات وتربية األحياء املائية ومصايد 

األسامك يف عمليات التكيف الوطنية.

بلدان متعددة 
أهداف التنمية املستدامة 

⓯❿❽❺❶

دعم منظامت املنتجني من أصحاب الحيازات 

الصغرية ومرفق الغابات واملزارع

تلعب كل من الشعوب األصلية واملجتمعات 

املحلية وأرس املزارعني من أصحاب الحيازات 

الصغرية دوراً حيوياً يف خلق فرص العمل 

وإدرار الدخل يف املناطق الريفية حيث ارتفاع 

معدل الفقر وانتشار حاالت الهجرة. يُعد 

متكني منتجي الغابات واملزارع عنرصاً أساسياً 

لتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة. 

ويظل الحد من الفقر هو محور تركيز مرفق 

الغابات واملزارع الذي يدعم تأسيس منظامت 

املنتجني من أصحاب الحيازات الصغرية 

والسكان األصليني واملجتمعات يف بوليفيا 

وغواتيامال ونيكاراغوا وغامبيا وكينيا وليبرييا 

وزامبيا وميامنار ونيبال وفيتنام، وكذلك كربى 

املنظامت اإلقليمية والعاملية، مام يعود مبنافع 

حقيقية ميكن تنفيذها عىل أرض الواقع. 

بفضل الدعم الذي يقدمه مرفق الغابات 

واملزارع، ساعدت أكرث من 200 منظمة من 

منظامت منتجي الغابات واملزارع أعضائها 

من أصحاب الحيازات الصغرية حتى يتمكنون 

من زيادة دخولهم بالحصول عىل أسعار 

أعىل ملنتجاتهم ومرشوعاتهم النامية. يركز 

مرفق الغابات واملزارع عىل متكني املرأة من 

املشاركة يف األعامل ويف الدعوة، واملساعدة يف 

توفري فرص عمل محلية للشباب واملجموعات 

املهمشة. ومن خالل الدعم املقدم من مرفق 

الغابات واملزارع، تم منح 77 مجتمعاً محلياً يف 

غامبيا الحق القانوين يف امتالك وإدارة غاباتهم 

بصورة مستدامة لتحسني سبل العيش وإدارة 

املوارد عىل نحو مستدام.

يتم اختيار أمثلة من الدعم الذي تقدمه 
املنظمة للبلدان.

هذه القائمة ليست شاملة. ملزيد من املعلومات 
حول عمل املنظمة يف هذه البلدان، يرجى زيارة 

املوقع اإلليكرتوين التايل: 
HTTP://WWW.FAO.ORG/HOME/EN

السودان

مدربة عىل اليمني، تبني 
الالجئات يف معسكر 

الجنينة يف غرب دارفور 
كيفية صنع مواقد فعالة 

من الوحل

©FAO/Cendon
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 إطار العمل االسرتاتيجي الذي
 وضعته منظمة األغذية والزراعة

 لدعم تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة

تقارب اإلطار االسرتاتيجي الذي وضعته 
منظمة األغذية والزراعة مع أهداف 

التنمية املستدامة يضعها يف موقف قوي 
يسمح لها بتقديم مساهامت فورية 

لدعم البلدان يف تنفيذ ورصد أهداف 
التنمية املستدامة.

يتم توجيه اإلطار 
االسرتاتيجي الذي 
وضعته منظمة 
األغذية والزراعة 
وأهداف التنمية 
املستدامة نحو 
معالجة األسباب 
الجذرية للفقر 
والجوع وإقامة 
مجتمع أكرث نزاهة 
ال يهمش أحد.

ال
 يهمش

األغذية والزراعة
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خمسة 
أهداف 

اسرتاتيجية

املساعدة يف القضاء عىل 
الجوع وانعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية

جعل الزراعة والغابات 
ومصايد األسامك أكرث إنتاجية 

واستدامة

 الحد من
 الفقر يف الريف

التمكني من النظم الزراعية 
والغذائية الشاملة الفعالة

زيادة قدرة سبل العيش عىل 
 مجابهة التهديدات واألزمات

والصمود أمامها

W

أحد



ما الذي تفعله
منظمة األغذية والزراعة؟
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إننا ندعم الحكومات وشركاء 	 
التنمية ليتمكنون من تصميم 

السياسات والبرامج واألطر 
القانونية السليمة التي من شأنها 
أن تعزز األمن الغذائي والتغذية.

الحد من 
الفقر يف 

الريف

جعل الزراعة والغابات 
ومصايد األسامك أكرث 

إنتاجية واستدامة

التمكني من النظم 
الزراعية والغذائية 

الشاملة الفعالة

زيادة قدرة سبل العيش 
عىل مجابهة التهديدات 

واألزمات والصمود أمامها

املساعدة يف القضاء عىل 
الجوع وانعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية

إننا ندعو لتنفيذ هذه السياسات 	 
والبرامج، ونشجع على توفير الموارد 

المالية الكافية، واستخدام الهياكل 
التنظيمية المناسبة، واألهم من ذلك، 

ضمان القدرات البشرية الكافية.

إننا نعزز استراتيجيات 	 
وممارسات اإلنتاج 

المستدام في مختلف 
القطاعات وبين 

أصحاب المصلحة.

إننا نجمع ونتبادل 	 
المعلومات الالزمة 

لدعم تنمية زراعة تتسم 
بمزيد من االستدامة 

واإلنتاجية.

إننا نتعاون مع البلدان في وضع 	 
سياساتها وبرامجها الوطنية القائمة 

على األدلة والمعنية بالحد من 
الفقر في األرياف، وذلك فيما 

يتعلق بالزراعة والتحول الريفي 
وفرص العمل والحماية االجتماعية.

إننا ندعم البلدان في بناء أوجه 	 
التآزر بين تدابير الحماية االجتماعية 

واألمن الغذائي وتحسين التغذية 
ونمو اإلنتاجية الزراعية وتمكين 

المرأة الريفية للحد من الفقر في 
المناطق الريفية.

نحن تساعد على تقوية المؤسسات 	 
والمنظمات الريفية، بما في ذلك 

منظمات المنتجين والجمعيات 
التعاونية وكذلك الهيئات اإلدارية 
المحلية العامة حتى تتمكن من 

تصميم وتنفيذ برامج التنمية الريفية.

إننا نساعد 	 
الحكومات على 

التعاون الفعال مع 
المعنيين بصناعة 

المواد الغذائية

إننا نضع معايير فعالة قائمة 	 
على العلوم بشأن سالمة األغذية 
والصحة النباتية وتطوير القدرات 

الوطنية لتنفيذ هذه المعايير 
ومتطلبات الصحة الحيوانية.

إننا نشارك المعنيين 	 
بصناعة المواد الغذائية 

والمؤسسات غير الربحية 
في تقديم الدعم والخدمات 

لصغار المزارعين وشركات 
األغذية الصغيرة والمتوسطة.

إننا نساعد البلدان على تصميم 	 
وتنفيذ النظم القانونية والسياسية 
والمؤسسية المناسبة وكذلك األطر 

التنظيمية من أجل الحد من مخاطر 
الكوارث وإدارة األزمات في مجال 

الزراعة والغذاء والتغذية.

إننا نبني القدرات المحلية 	 
والوطنية للحد من وإدارة 

المخاطر الطبيعية واألخطار 
المناخية وتهديدات 

السالسل الغذائية والنزاعات 
واألزمات الممتدة.

إننا نعزز المعرفة والمبادئ 	 
التوجيهية والمعايير والممارسات 
الجيدة فيما يتعلق بإدارة مخاطر 
الكوارث واألزمات ورصد المخاطر 

واإلنذار المبكر، والتقليل من قابلية 
التأثر بالكوارث والتأهب واالستجابة.

األغذية والزراعة
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إننا نعزز قدرات جميع أصحاب المصلحة 	 
حتى يتمكنون من تطبيق آليات الحوكمة 

والتنسيق الصحيحة، وكذلك إقامة 
الشراكات الواسعة من أجل اتخاذ إجراءات 
تتسم بمزيد من التركيز والتنسيق وتهدف 

إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية.

إننا نساعد البلدان على ضمان 	 
صياغة السياسات واالستثمارات 

وخطط العمل القائمة على األدلة، 
كما نساعد البلدان في توليد بيانات 

وإحصاءات ذات مصداقية، وفي 
تعزيز القدرات التحليلية.

إننا نعمل مع الشركاء لرصد 	 
التقدم المحرز وتقييم األثر 

والدروس المستفادة من مساعيهم 
المبذولة في القضايا المتعلقة 

باألمن الغذائي والتغذية.

إننا نؤيد وضع آليات 	 
وسياسات وقوانين فعالة 

للحوكمة من أجل دعم 
التحول إلى الزراعة 

المستدامة.

إننا نصمم أدوات لرصد 	 
التقدم المحرز في تفعيل 

النظم الزراعية المستدامة، 
ومساعدة البلدان على 
استخدام هذه األدوات.

إننا نضمن دعم 	 
االلتزامات الدولية 

بتحقيق الزراعة 
المستدامة بالقوانين 
والسياسات الوطنية.

إننا نساعد البلدان في تحسين تصميم 	 
استراتيجيات وسياسات التنويع االقتصادي 

في المناطق الريفية، حيث أنه من شأن هذه 
االستراتيجيات والسياسات أن تعزز خلق فرص 

عمل الئقة وتدريب العاملين في المناطق الريفية، 
وخاصًة الشباب والنساء على العمل المهاري.

إننا ندعم أصحاب الحيازات الصغيرة )المزارعين 	 
وصائدي األسماك والسكان األصليين والمشتغلين 

بالغابات( وأسر المزارعين بهدف تحسين إمكانية الوصول 
إلى الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو مستدام، وكذلك 

الوصول إلى أفضل األسواق والتكنولوجيات والخدمات 
لزيادة اإلنتاجية وإدرار الدخل.

إننا نؤيد العمليات اإلحصائية 	 
الوطنية لجمع وتحليل اتجاعات 

الفقر والتنمية في المناطق الريفية، 
والمساهمة في رصد أهداف التنمية 

المستدامة المتعلقة بالفقر في 
المناطق الريفية.

إننا نقوم بتجميع 	 
وتبادل المعلومات 

حول النفاذ إلى 
السوق والتنمية

إننا نساعد البلدان 	 
على المزيد من 

المشاركة في األسواق 
اإلقليمية والعالمية من 

خالل التجارة المعززة

إننا نعزز اآلليات 	 
المالية لدعم نمو 

الزراعة والصناعات 
الغذائية

إننا ندعم البلدان والمناطق 	 
في تعبئة الموارد الالزمة للحد 

من أخطار الكوارث وإدارتها حتى 
يتمكن قطاع الزراعة واألغذية 

والتغذية من المجابهة والصمود.  

إننا نساعد البلدان والمجتمعات 	 
المحلية على وضع آليات لجمع 

وتحليل ونشر البيانات بهدف رصد 
مخاطر األزمات والمخاطر التي تهدد 

الزراعة وسالمة األغذية والتغذية 
والتحذير منها والتصدي لها.

إننا ندعو للعمل اإلنساني ونساعد 	 
عليه لحماية سبل عيش المزارعين 

والرعاة وصائدي األسماك المعرضين 
للمخاطر، وكذلك المجتمعات التي 

تعتمد على األشجار قبل وأثناء وبعد 
حاالت الطوارئ.

إننا نبني قدرات 	 
المنظمات اإلقليمية حتى 
تتمكن من المساهمة في 
تنمية أسواق األغذية التي 
تتسم بالفعالية والشمول.

إننا نبني ونعزز الشراكات والتآزر 	 
مع األمم المتحدة، واألوساط 
األكاديمية والهيئات المدنية 

ومؤسسات القطاع الخاص لتضافر 
الجهود الرامية إلى زيادة القدرة على 
المجابهة لتحقيق التنمية المستدامة.

    إسداء املشورة السياسية القامئة 
عىل األدلة بهدف بناء النظم الغذائية 

 والزراعية املستدامة.

    تعزيز املبادئ التوجيهية واملعايري 
 واملامرسات الجيدة

   تسهيل الحوار السيايس

    تعبئة املوارد واالستثامرات

    تقدم توليد البيانات عىل 
املستوى العاملي والقطري    

    بناء الرشاكات والتحالفات

    دعم البلدان 
يف تصميم وتنفيذ 

 االسرتاتيجيات والربامج

    تعزيز قدرة الجهات 
الفاعلة وتعزيز البيئة 

املؤسسية
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استعانت منظمة األغذية والزراعة، من خالل 

رشاكتها مع الوكاالت التي يقع مقارها يف 

روما وغريها من الرشكاء، مبعرفتها وخربتها يف 

تخصصات متعددة القرتاح مؤرشات تحقق 

مراقبة فعالة للتقدم املحرز نحو األهداف التي 

وضعتها البلدان ألنفسها. 

ولوضع أفضل املؤرشات وأكرثها مالءمة، 

وتعاونت املنظمة تعاوناً وثيقاً مع اللجنة 

اإلحصائية لألمم املتحدة ومجموعة الخرباء 

املشرتكة بني الوكاالت بالبلدان الثامنية 

وعرشين املعنية مبؤرشات التنمية املستدامة؛ 

حيث مُيكن للمنظمة دعم البلدان يف رصد 

25 من أصل 230 مؤرشاً ألهداف التنمية 

املستدامة التي حددتها مجموعة الخرباء، 

وتتعلق باألهداف أرقام 1 و2 و5 و6 و12 و14 

و15. تضم هذه املؤرشات القديم والجديد عىل 

حٍد سواء، وتعالج املجاالت التي تتمتع فيها 

املنظمة بخربة هائلة باعتبارها الهيئة الرائدة 

  رصد األهداف وقياس 
مدى التقدم احملرز

 باألمم املتحدة املعنية باألمن الغذايئ 

 والتنمية املستدامة. 

متتاز منظمة األغذية والزراعة، إذا ما قورنت 

بغريها، بقدرتها عىل مساعدة البلدان عىل 

مواجهة التحديات الجديدة يف مجال الرصد. 

كانت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع 

رشكائها، قد أطلقت عدة مرشوعات:

     يف إطار االسرتاتيجية العاملية لتحسني 

اإلحصاءات الزراعية، وهي املبادرة األكرب 

لتنمية القدرات يف هذا املجال. وتعمل 

املنظمة عىل تطوير مبادئ توجيهية ملناهج 

قليلة التكلفة إلنتاج البيانات املتعلقة بالغذاء 

والزراعة، كام تدأب املنظمة عىل تقديم الدعم 

املبارش للبلدان لتعزيز قدرتها عىل االستفادة 

من املسوح الوطنية لرصد أهداف التنمية 

املستدامة، وذلك بغرض تقوية مؤسسات 

التدريب اإلقليمية وتحسني مهارات خرباء 

اإلحصاء وتقديم املساعدة التقنية لوضع 

خطط اسرتاتيجية للقطاعات املختلفة، إضافة 

إىل تعزيز التعاون املؤسيس وتجربة األدوات 

اإلحصائية الجديدة.

     تدعم املنظمة البلدان يف تعزيز قدرتها 

عىل اإلفادة من املسوح الوطنية يف رصد مدى 

 التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. 

متتاز منظمة 
األغذية 
والزراعة، إذا ما 
قورنت بغريها، 
بقدرتها عىل 
مساعدة البلدان 
عىل مواجهة 
التحديات 
الجديدة يف 
مجال الرصد

إن صياغة إطار عمل فعال 

للمؤرشات من شأنه أن 

يحيل أهداف التنمية 

املستدامة إىل أداة إدارة 

تساعد البلدان عىل وضع 

السياسات وتخصيص املوارد

األغذية والزراعة
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ويف سبيل تعزيز اإلبالغ املتسق مبؤرشات 

األهداف الفرعية للهدف الثاين من أهداف 

التنمية املستدامة، تقدم منظمة األغذية 

والزراعة إستشاراتها للدول حول بأفضل طرق 

جمع بيانات عن استهالك املواد الغذائية 

وتحليلها لتقدير نسبة نقص التغذية وتقديم 

 أمثلة لتجربة انعدام االمن الغذايئ 

 يف املسوح الوطنية. 

    أسست منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون 
مع البنك الدويل، مركزاً عاملياً للمسوح املعنية 

بدعم البلدان يف تصميم الدراسات الزراعية 

املتكاملة وتنفيذها بغرض جمع البيانات لرصد 

الكثري من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 

بالزراعة، مثل األهداف التي تعالج إنتاجية 

أصحاب الحيازات الصغرية ودخلهم والتنمية 

 املستدامة واملساواة بني الجنسني 

 يف حيازة األرايض. 

    يُعد االستبيان الذي تجريه منظمة 
األغذية والزراعة كل سنتني حول تطبيق 

مدونة قواعد العمل عىل املزارع السمكية 

املسئولة من االستبيانات التي تديرها املنظمة 

يف البلدان، وتشمل أسئلة بخصوص تطبيق 

املبادئ التوجيهية الطوعية للمزارع السمكية 

املستدامة صغرية الحجم، ومن شأن إجابات 

تلك االستبيانات أن تقدم معلومات مثينة 

تدعم قياس املؤرشات املندرجة ضمن العديد 

من األهداف الفرعية األربعة عرش للتنمية 

املستدامة، مبا فيها دعم املزارع السمكية 

وقضية الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

تنظيم وفتح األسواق أمام صغار الصيادين 

 وتطبيق األدوات ذات الصلة باملحيطات.

    وأما بخصوص املؤرشات األخرى املتعلقة 
باألنظمة البيئية واستدامة املوارد الطبيعية، 

فإن منظمة األغذية والزراعة تجمع البيانات 

من السلطات الوطنية املعتمدة رسمياً، مثل 

بيانات املوارد الوراثية للنباتات والحيوانات 

املستخدمة يف الزراعة، والسحب املستدام 

للمياة واإلدارة املستدامة للغابات. وجدير 

بالذكر أنه يف بعض الحاالت يزداد ثراء 

املعلومات التي تقدمها الدول األعضاء بفضل 

توفر بيانات أخرى كالحصول عىل بيانات 

تدهور األرايض عن طريق االستشعار عن بعد.

كينيا

قطيع من املاشية يرتوي 
من نهر نراك

©FAO/Cendon
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العمليات والشراكات العاملية

تشرتك منظمة األغذية والزراعة يف العمليات 

والرشكات العاملية التي تضمن انعكاس رؤية 

البلدان للتنمية فعلياً من خالل أهداف 

التنمية املستدامة، وتدرك السبل املتنوعة 

التي يسهم بها الغذاء   والزراعة يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية. وفيام ييل 

نطرح بعض األمثلة عىل املناطق الكثرية التي 

تتعاون بها املنظمة مع جهات أخرى لبناء 

 مستقبل أفضل للجميع.

 قيادة حتالفات بني الوكاالت
وأصحاب املصلحة

تشرتك منظمة األغذية والزراعة كثرياً يف 

التحالفات الكربى بني الوكاالت وأصحاب 

املصلحة، كام تقودها وتستضيفها وتقدم لها 

األمانة التقنية، ومنها عىل سبيل املثال: لجنة األمم 

املتحدة الدامئة املعنية بالتغذية ولجنة األمن 

الغذايئ العاملي وفرقة العمل الرفيعة املستوى 

املعنية باألمن الغذايئ يف العامل وشبكة األمم 

املتحدة املعنية بالطاقة وآلية األمم املتحدة للمياه 

 وشبكة األمم املتحدة للمحيطات.

 جلنة األمن الغذائي العاملي
تعد منظمة األغذية والزراعة رشيكاً رئيسياً يف 

لجنة األمن الغذايئ العاملي، وهي أكرب منصة 

عاملية وحكومية شاملة تجمع بني الجهات 

املعنية ليك   تتعاون فيام بينها وتضمن األمن 

الغذايئ والتغذية للجميع،

وتعمل اللجنة تحت قيادة أمانة إحدى 

الوكاالت املشرتكة التي يقع مقرها يف روما 

وتدعم اشرتاك اللجنة يف إطار أهداف التنمية 

املستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، تحث املنظمة 

البلدان عىل تنفيذ السياسات الشاملة 

التي تفاوضت اللجنة بشأنها مثل: املبادئ 

التوجيهية الطوعية والحوكمة املسئولة لحيازة 

األرايض واملزارع السمكية والغابات يف سياق 

األمن الغذايئ الوطني.

تعالج مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي 

الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة 

ونظم األغذية وإطار العمل بشأن األمن 

الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 

بعض أهداف التنمية املستدامة وتعمل عىل 

إيجاد حل شامل لها. كام تدعم مناقشة 

سياسات لجنة األمن الغذايئ العاملي  التي 

ترمي لتحديد العقبات العاملية والثغرات التي 

تعاين منها تلك السياسات، بحيث تساهم يف 

املراجعات املواضيعية للتقدم املحرز يف أهداف 

التنمية املستدامة عىل مدار الخمس عرشة 

 سنة القادمة.

بناء الشراكات والتحالفات
أسهم التعاون مع وكاالت األمم املتحدة 

الكائنة مقارها يف روما والصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العايل إسهاماً 

هائال يف دعم الدول يف صياغة إطار العمل 

الجديد للتنمية العاملية، وال سيام الهدف 

الثاين )القضاء عىل الجوع(. وال يزال هذا 

التعاون الوثيق مستمراً نظراً لرتكيز العمل 

حالياً عىل املؤرشات التي تقيس التقدم 

املحرز نحو تحقيق األهداف العاملية، مع 

العناية بإنتاجية صغار املالك، وإجراء دراسات 

 استقصائية زراعية متكاملة.

تعبئة املوارد واالستثمارات
تتمثل االسرتاتيجية الجديدة للمنظمة يف 

دعم االستثامرات يف مجايل الغذاء والزراعة، 

وترتبط بتطبيق جدول أعامل 2030 وجدول 

أعامل أديس أبابا، مام يتيح الفرصة ملساعدة 

الدول عىل وضع وتطبيق مقرتحات لتحفيز 

االستثامرات وتعبئة املوارد الالزمة لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة. كام تساعد 

املنظمة يف املستقبل البلدان عىل بناء 

قدرات أصحاب املصلحة بها، والتخطيط 

لالستثامرات وتنفيذها.

ميكن تحقيق الطموح الهائل ألهداف التنمية املستدامة من 

خالل التعاون بني بلدان الشامل والجنوب وبلدان الجنوب فيام 

بينها، والرشاكات الثالثية والعاملية بني العديد من الجهات 

الفاعلة يف مختلف املجاالت.

األغذية والزراعة
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التصدي لتغري املناخ
جاري حالياً متابعة اتفاق باريس املعني بتغري 

املناخ املربم يف ديسمرب/ كانون األول 2015، 

ويتضمن املشاركة يف إعداد الدورة الثانية 

والعرشين ملؤمتر األطراف يف إتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. تنعكس 

التزامات التكيف والتخفيف يف الزراعة 

بشكل بارز يف التعهدات التي أجرتها العديد 

من البلدان النامية التي تطلب حالياً الدعم 

من املجتمع الدويل حتى تتمكن من الوفاء 

بالتزاماتها واإلبالغ عن املساهامت املحددة 

عىل املستوى الوطني عىل مدى السنوات 

القادمة. باإلضافة إىل إقامة عالقات مع وزرايت 

البيئة واملالية بهدف إرشاكهام بصورة أكرب يف 

عمليات املساهامت املحددة عىل املستوى 

الوطني، تعمل منظمة األغذية والزراعة أيضاً 

مع الصندوق االخرض للمناخ ومع الجهات 

 املانحة األخرى املحتملة املهتمة بتمويل 

العمل املناخي.

تقدمي قاعدة أدلة وإسداء املشورة يف 
جمال السياسات

تصب منظمة األغذية والزراعة تركيز عملها 

بشكل متزايد عىل الدعوة والدعم التقني، مع 

زيادة الرتكيز عىل الرشاكات واملصادر املتعددة 

للتمويل مثل التعاون بني بلدان الجنوب. 

وكجزء من التزام الهدف الثاين من أهداف 

التنمية املستدامة بالقضاء عىل الجوع بحلول 

عام 2030، قامت كال من منظمة األغذية 

والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

وبرنامج األغذية العاملي بتقدير تكاليف 

اإلستثامرات اإلضافية الالزمة للقضاء عىل 

الفقر املدقع والجوع بنحو 265 مليار دوالر 

تعاون املنظمة 
مع جهات فاعلة 
متعددة لدعم 
التنفيذ

سنوياً خالل الفرتة ما بني عامّي 2016 

و2030. يشتمل الدعم التقني الذي تقدمه 

منظمة األغذية والزراعة عىل وضع السياسات 

واإلسرتاتيجيات وحوكمة االستثامر العام 

وإعداد - امليزانية وتنفيذها. كام سيهدف 

الدعم املقدم لالستثامر العام إىل توفري بيئة 

 مواتية الستثامرات القطاع الخاص.

النساء وحيازة األراضي
تعد األرض غالباً من أهم األصول األرسية 

بالنسبة للرجال والنساء يف األرياف، حيث أن 

األرض تدعم اإلنتاج وتوفر الغذاء والتغذية 

وتضمن الحصول عىل دخل. لذلك، يعطي 

جدول أعامل 2030 بشأن التنمية املستدامة 

اهتامماً خاصاً لحقوق املرأة يف ملكية األرايض. 

يشجع الهدف 5.أ من أهداف التنمية 

املستدامة اإلصالحات ومنح املرأة حقوق 

غامبيا

التعاون بني بلدان الجنوب
©FAO/Spaull
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 متساوية يف املوارد اإلقتصادية ومتكينها 

 من امتالك األرايض والتحكم فيها وغريها 

 املزيد من الحقوق.

وقد تم اعتامد مؤرشين لقياس الهدف 5.أ عىل 

أساس إسداء املشورة التقنية ملنظمة األغذية 

والزراعة. وال سيام، أن املؤرش القانوين )5أ.2( 

سوف يتابع التقدم املحرز يف اتخاذ التدابري 

الخاصة املتضمنة يف األطر القانونية الوطنية 

املعنية بالتمكني من املساواة بني الجنسني.

سوف يرصد مؤرش النتائج )5أ1-( التقدم 

الفعيل املحرز يف منح املرأة حقوق آمنة 

فيام يتعلق بالترصف يف األرايض. ال بد من 

توافر املؤرشين حتى يتسنى فهم العملية 

القانونية وأثرها عىل املرأة، وبالتايل فهي 

مؤرشات تكميلية. كام سوف توفر قاعدة 

بيانات حقوق الجنسني وحقوق ملكية األرض 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، التي تتضمن 

أكرث من 84 نبذة تعريفية عن البلدان وأداة 

التقييم القانونية، املعلومات عىل املستوى 

القطري للمساعدة يف رصد التقدم املحرز نحو 

تحقيق الهدف الفرعي 5أ. فعىل سبيل املثال، 

يف سرياليون، تعد أداة التقييم القانونية أداة 

حتمية إلسداء املشورة املستهدفة والدقيقة 

للحكومات بشأن التغيريات الالزمة يف األطر 

القانونية لتصبح أداة مواتية لحيازة األرايض 

التي تراعي املساواة بني الجنسني.

رصد األهداف الفرعية
يرتبط جدول أعامل 2030 ارتباطاً وثيقاً 

بأهداف آيتيش للتنوع البيولوجي املعرتف بها 

دولياً، والتي تم اإلتفاق عليها يف إطار االتفاقية 

 املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقد تم دمج 

بعض من أهداف أيتيش مع الهدف الثاين 

والرابع عرش والخامس عرش من أهداف 

التنمية املستدامة. تلعب منظمة األغذية 

والزراعة بشكل دوراً أساسياً يف جمع وتحليل 

البيانات واملعلومات املتعلقة باملوارد الطبيعية 

 عىل املستوى العاملي.

تعزيز املبادئ التوجيهية واملعايري 
واملمارسات اجليدة

يعد جدول األعامل العاملي للرثوة الحيوانية 

املستدامة رشاكة بني أصحاب املصلحة 

املتعددين امللتزمني بتحقيق التنمية املستدامة 

يف قطاع الرثوة الحيوانية. 

يتناول هذا الجدول األبعاد االجتامعية والبيئية 

واالقتصادية لنمو قطاع الرثوة الحيوانية، ويركز 

عىل ثالثة مجاالت رئيسية: األمن الغذايئ 

العاملي والصحة واملساواة والنمو، واملوارد 

واملناخ. يستخدم الجدول الهدف السابع عرش 

من أهداف التنمية املستدامة )الرشاكات( 

كآلية رئيسية يف تحقيق األهداف 1 و2 و6 

 و10 و13 و15.

بناء األطر
يعد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

من أهم العنارص التي تساهم يف تحقيق 

التنمية املستدامة، هذا اإلطار هو اتفاقية 

طوعية غري ملزمة مدتها 15 عاماً أقرتها 

الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2015. 

تهدف تلك االتفاقية إىل بناء قدرة األمم عىل 

مجابهة الكوارث مثل الفيضانات والجفاف 

والعواصف والتهديدات العابرة للحدود، مع 

تعزيز نهج متعدد القطاعات ومتعدد األخطار 

يركز عىل اإلنسان. ومبا يتامىش مع األولويات 

األربعة لربنامج القدرة عىل املجابهة والصمود 

العمليات والشراكات العاملية

الخاص مبنظمة األغذية والزراعة، يعزز الربنامج 

أنظمة اإلنذار املبكر وأنظمة رصد املخاطر 

املصممة لتناسب احتياجات املزارعني والرعاة 

والصيادين واملشتغلني بالغابات املعرضني 

لصدمات متعددة. كام يدمج الربنامج عنرص 

الحد من مخاطر الكوارث يف تخطيط التنمية 

الزراعية وسياساتها، ويعزز خدمات مخصصة 

للقطاع واملامرسات الجيدة للحد من مخاطر 

الكوراث يف معظم األوضاع التي يُحتمل 

تعرضها لكوراث، ويدعم اإلستجابة للطوارئ 

واإلنتعاش املستدام لسبل العيش التي تعتمد 

عىل الزراعة بعد حدوث األزمات أو الصدمات. 

املبادرات العاملية
تعطي مبادرة النمو األزرق ملنظمة األغذية 

والزراعة األولوية لتحقيق التوازن بني اإلدارة 

املستدامة واإلدارة االجتامعية االقتصادية 

 للموارد املائية الطبيعية؛ مع الرتكيز 

عىل االستخدام الفعال للموارد يف املصايد 

 السمكية وتربية األحياء املائية 

والخدمات البيئية والتجارة وسبل العيش 

الغذائية.  والنظم 

كام تركز املبادرة عىل تعزيز سبل العيش 

املستدامة يف املجتمعات الساحلية التي 

تعتمد عىل صيد األسامك واالعرتاف مبشاريع 

مصايد األسامك الصغرية ودعمها وتنمية 

قطاع تربية األحياء املائية، فضال عن تعزيز 

الوصول العادل إىل التجارة واألسواق 

والحامية االجتامعية وظروف العمل الالئق. 

ترتبط مبادرة النمو األزرق ببعض أهداف 

التنمية املستدامة وغريها من األهداف مثل 

األمن الغذايئ والتغذية والقضاء عىل 

كامبوديا

أسواق صباحية بالقرب من قرية عامئة: يأيت 

املزارعون لبيع الخرضوات والفاكهة، يبيع 

الصيادون األسامك.
©FAO/Thompson
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الفقر والنمو االقتصادي والتجارة والعمل 
الالئق والتوظيف والتغري املناخي والتنوع 

البيولوجي. ولهذه املبادرة أهمية خاصة لدى 
الدول الجزرية الصغرية النامية واملناطق 

الساحلية يف شتى أنحاء العامل.

تسهيل حوار السياسات 
 كان املؤمتر العاملي الثاين املعني بالتغذية 

مبثابة اجتامعاً حكومياً دولياً رفيع املستوى، 
ركز خالله االهتامم العاملي عىل معالجة 

مشكلة سوء التغذية بكافة صورها. حرض 
االجتامع أكرث من 2200 مشرتك، من بينهم 

ممثلني عن أكرث من 170 حكومة و150 ممثل 
عن املجتمع املدين وما يقرب من 100 ممثل 

عن مجتمعات األعامل. 

أيدت الحكومات املشاركة يف املؤمتر وثيقتي 
النتائج األساسيتني، إعالن روما بشأن التغذية 
وإطار العمل، حيث أنهام تلزمان قادة العامل 
بوضع سياسات وطنية تهدف إىل القضاء عىل 

سوء التغذية وتغيري النظم الغذائية وذلك 

بهدف توفري وجبات مغذية للجميع.

 
تعزيز البيئة املؤسسية

بادرت منظمة األغذية والزراعة بتحسني 
املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية، التي 

تعد عنرصاً أساسياً لتجنب أزمة ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية وتقلباتها بصورة مبالغ فيها 

يف املستقبل، وذلك من خالل استضافة نظام 
املعلومات املتعلقة بالسوق الزراعية. أطلقت 
مجموعة العرشين نظام املعلومات املتعلقة 
بالسوق الزراعية عام 2011 كمنتدى متعدد 

الوكاالت يضم 10 منظامت وكيانات دولية من 
أجل تعزيز الشفافية يف األسواق العاملية للمواد 

الغذائية وتيسري تنسيق السياسات يف حالة 
انعدام اليقني يف السوق. نجح هذا النظام منذ 
بدايته يف أن يصبح مصدراً موثوقاً به ويعتمد 
عليه يف تحليل املعلومات املتعلقة بالسوق يف 

الوقت املناسب. بفضل العمل بشكل وثيق 
مع البلدان املشاركة، نجح نظام املعلومات 

املتعلقة بالسوق الزراعية يف تحسني توقعات 

السوق املتاحة واملعلومات املتعلقة بالسياسات 
املنتهجة التي أصبحت متاحة لجمهور العامة 

من خالل قاعدة بيانات مفتوحة. واألهم 
من ذلك، عمل هذا النظام عىل تعزيز حوار 

السياسات وعملية التعلم املتبادل بني البلدان 
املشاركة، وذلك من خالل عدة طرق من بينها 

عىل سبيل املثال، عقد اجتامعات منتظمة 
مع جهات التنسيق القومية يف إطار فريق 

معلومات سوق الغذاء العاملي ومنتدى 
االستجابة الرسيعة الخاص بنظام املعلومات 

 املتعلقة بالسوق الزراعية. 

املنتديات العاملية
تستفيد اإلدارة املستدامة للرتبة من ارتفاع 
العائد عىل اإلستثامر، ويحقق إقرارها عىل 

نطاق واسع العديد من املزايا املجتمعية 
التي يستفيد منها تحديداً أصحاب الحيازات 

الصغرية من املزارعني نظراً العتامدهم املبارش 
عىل الرتبة املحلية. يتمثل الهدف من الرشاكة 

العاملية من أجل الرتبة يف النهوض بآلية 

XXXXXX

Xxxxx Xxxxx Xxxxx 
Xxxxx Xxxxx Xxxxx 
Xxxxx Xxxxx. 
©FAO/xxxx
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اإلدارة املستدامة للرتبة عىل جميع املستويات. 

تعد اإلدارة املستدامة للرتبة رشطاً رئيساً 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وال سيام 

األهداف رقم 2 و3 و12 و15. يقر الهدف الثاين 

بأن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية يتطلب 

وجود إنتاج زراعي مستدام وفعال، وهو أمر 

مستحيل تحقيقه دون الحفاظ عىل وظائف 

الرتبة. مُتثل مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة 

أساس ضامن إنتاج ثابت أو متزايد من األرايض 

الصالحة للزراعة والنظم الرعوية والحرجية. 

ال بد من إدخال نظم اإلدارة املستدامة للرتبة 

تستفيد اإلدارة املستدامة للرتبة من ارتفاع 

العائد عىل اإلستثامر، ويحقق إقرارها عىل 

نطاق واسع العديد من املزايا املجتمعية 

التي يستفيد منها تحديداً أصحاب الحيازات 

الصغرية من املزارعني نظراً العتامدهم املبارش 

عىل الرتبة املحلية. يتمثل الهدف من الرشاكة 

العاملية من أجل الرتبة يف النهوض بآلية اإلدارة 

املستدامة للرتبة عىل جميع املستويات. تعد 

اإلدارة املستدامة للرتبة رشطاً رئيساً لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وال سيام األهداف 

رقم 2 و3 و12 و15. يقر الهدف الثاين بأن 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية يتطلب 

وجود إنتاج زراعي مستدام وفعال، وهو أمر 

مستحيل تحقيقه دون الحفاظ عىل وظائف 

الرتبة. مُتثل مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة 

أساس ضامن إنتاج ثابت أو متزايد من األرايض 

الصالحة للزراعة والنظم الرعوية والحرجية. 

ال بد من إدخال نظم اإلدارة املستدامة للرتبة 

من أجل مكافحة تدهور الرتبة وتلوثها، حيث 

أن هذه النظم من شأنها أن تتصدى لتحديات 

أهداف التنمية رقم 3 و12 و15.

دعم البحوث 
اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة املنعقد 

يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2011 املعاهدة الدولية 

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

التي تعد مبثابة االتفاقية الدولية امللزمة الوحيدة 

التي تتناول اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة. مُيكِّن النظام املتعدد 

األطراف للحصول عىل املوارد وتقاسم املنافع 

الخاص باملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة من التعاون الالزم بني البلدان 

من أجل تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة لتستفيد منها أبحاث اإلستنبات واألبحاث 

الزراعية، فضال عن توفري الحافز األسايس ملواصلة 

تطوير هذه املوارد والحفاظ عليها وإتاحتها 

للمجتمع الدويل بهدف تعزيز األمن الغذايئ. من 

خالل تعزيز الحفاظ عىل املوارد الوراثية النباتية 

واستخدامها بشكل مستدام، تعد هذه املعاهدة 

آلية رئيسية لتحقيق الهدف الثاين والخامس عرش 

وتناول الروابط الهامة بني اإلنتاج الزراعي املستدام 

وإدارة املوارد الطبيعية يف سياق التغري املناخي.

العمليات والشراكات العاملية
األغذية والزراعة
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املراجـــع

املُسميات املستخدمة يف هذه 
املادة اإلعالمية وطريقة عرضها 
ال تعين التعبري عن أي رأي مهما 
كان من جانب منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
فيما يتعلق بالوضع القانوين 

أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو 
مدينة أو منطقة، أو رأي أي من 
السلطات التابعة هلا، أو ترسيم 

حدودها أو ختومها. كذلك ال 
تعين اإلشارة إىل شركات بعينها 

أو منتجات بعض املصنعني، سواء 
كانت مسجلة أم ال، أن املنظمة 

توصي بها أو تؤيدها على حساب 
منتجات أخرى مل يتم ذكرها 

وذات طبيعة مشابهة.
 

منظمة األغذية والزراعة، 2016

تشجع منظمة األغذية والزراعة 
استخدام واستنساخ ونشر املواد 
الواردة يف هذه املادة اإلعالمية. 

ما مل يشار إىل غري ذلك، ال جيوز 
نسخ املواد أو تنزيلها وطباعتها 
ألغراض إعداد دراسة أو حبث 

خاص أو ألغراض التدريس، 
أو الستخدامها يف املنتجات أو 

اخلدمات غري التجارية، شريطة 
أن يتم اعتمادها من قبل املنظمة 

باعتبارها صاحب املصدر 
واملؤلف، وليس هناك ما يشري 

ضمنًا إىل تأييد املنظمة لوجهات 
نظر املستخدمني أو املنتجات أو 
اخلدمات بأي شكل من األشكال.

جيب توجيه مجيع طلبات 
الرتمجة وحقوق االقتباس وحقوق 

إعادة البيع وغريها من احلقوق 
املتعلقة باالستخدام التجاري إىل 

 العنوان التايل: 
copyright@fao.org. 

املنتجات اإلعالمية اخلاصة 
 باملنظمة متاحة على املوقع

  اإلليكرتوين  للمنظمة 
 ،)www.fao.org/publications( 

وميكن شراؤها عرب 
publications-sales@fao.org.
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