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متهيد

تدعــو خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030 إىل التزام ســيايس 
قــوي بالقضــاء عــىل الجوع بحلول عام 2030. إنه التزام أســايس 
لكنــه ال يكفــي مبفــرده. ولن يتم هزميــة الجوع إال إذا ترجمت 

البلــدان تعهداتهــا إىل عمــل ملموس من أجل كــر الحلقة 
املفرغــة التــي تحارص الفقــراء والجائعني عىل مســتوى العامل.

وبينــام أُحــرز تقــدم يف مكافحة آفــات الفقر والجوع ذات 
الصلــة يف العقــود األخــرة، إال أن هذه اإلنجــازات معرضة 

لخطــر االنتــكاس ألن الرصاعــات وتغــر املناخ والنمو الســكاين 
وتغــر األمنــاط الغذائيــة تشــكل تحديات جديدة.

ووفقــا آلخــر التقديــرات، يعيــش نحــو 60 يف املائة من الـ 
815 مليــون شــخص الذيــن يعانــون من الجوع عىل مســتوى 
العــامل يف بلــدان متأثــرة بالنزاعــات. وميكننــا جميعا أن نرى 
اآلثــار املفزعــة لتلــك النزاعــات يف أماكن مثــل الصومال أو 

الجمهوريــة العربيــة الســورية أو اليمن أو شــامل رشق 
نيجريــا. وأدت الرصاعــات الدائــرة هنــاك ويف أماكن أخرى 

إىل ترشيــد ماليــني عديــدة من النــاس وتعطيل النظــم الزراعية 
والسالســل الغذائيــة، ودمرتهــا يف أحيــان كثرة. وتســاعد تلك 

النزراعــات عىل تفســر ســبب زيادة عدد األشــخاص الذين 
يعانــون مــن النقــص املزمــن يف الغذاء عىل مســتوى العامل يف 

الســنوات األخرة.

وتحــدد منظمــة األغذيــة والزراعــة حاليــا 19 بلدا يف حالة 
أزمــات ممتــدة. وكثــرا ما يواجــه معظمهــا أيضا ظروفــا مناخية 
قاســية مثــل الجفــاف والفيضانــات. وبالطبع، يعد الســالم هو 

الطريــق إىل إنهــاء معظــم األزمات املمتــدة، لكننا ال نســتطيع  
اإلنتظــار أن يحــل الســالم، وال ميكننــا أن ننقــذ الناس مبجرد 

وضعهــم يف املخيــامت. إلنقــاذ أرواح النــاس، البد لنــا أن ننقذ 
ســبل كســب عيشــهم. ومن املهــم للغاية ضــامن توفر الظروف 

الالزمــة لهــؤالء الناس للحفاظ عىل ســبل كســب عيشــهم أو 
االســتمرار يف إنتــاج غذائهــم. وال ميكن التخيل عن ســكان 

الريــف الضعفاء، الســيام الشــباب واملرأة.

لقــد تضاعــف عدد ســكان العامل ثالث مرات منذ إنشــاء 
منظمــة األغذيــة والزراعــة يف عام 1945، ومــن املتوقع اآلن أن 
يصــل إىل مــا يقــرب مــن 10 مليارات نســمة بحلول عام 2050. 

ويف منتصــف األربعينيــات مــن القرن املــايض، كان الخرباء 

القضاء على اجلوع بحلول عام

2030



يقولــون إننــا ال نســتطيع أن نطعــم 3 مليــار أو 5 مليار نســمة. 
ثــم جــاءت الثــورة الخرضاء التــي حولت الزراعــة العاملية - وإن 

كانــت بتكلفــة باهظــة عــىل البيئــة. إننا ننتج اآلن مــا يكفي 
إلطعــام 10 مليــار نســمة ولكــن هناك 815 مليون نســمة الزالوا 

يعانــون من الجوع.

إننــا بحاجــة إىل منــوذج جديــد للنظم الزراعيــة والغذائية 
مــن أجــل إنتــاج أغذية مغذية أكــرث وبطريقة أكرث اســتدامة. 
ويف الواقــع، ال تتمثــل املشــكلة اآلن يف الجــوع فقــط وإمنا يف 

كــم ونوع األغذيــة التي نأكلهــا وكيفيــة إنتاجها.

ويف الواقــع، يعتــرب ما يســمى بالعبء الثاليث لســوء 
التغذيــة مبثابــة حقيقــة واقعــه بالنســبة لبعــض البلدان، حيث 

يتعايــش النقــص التغــذوي والنقــص يف املغذيــات الدقيقة 
والبدانــة داخــل نفــس البلد ويف نفــس املجتمعــات املحلية 

ويف نفــس األرس. وهنــاك 1.9 مليــار شــخص حاليــا يعانون من 
زيــادة الــوزن، منهم 500 مليون شــخص عىل األقــل يعانون 
مــن الســمنة املفرطــة و2 مليار شــخص يعانــون من نقص يف 

ــات الدقيقة.  املغذي

وميثــل عقــد األمم املتحــدة للعمل من أجــل التغذية )2016 
– 2025( خطــوة رئيســية نحــو تعبئــة العمل حــول الحد من 
الجــوع وتحســني التغذيــة يف جميــع أنحاء العــامل. ويضع هذا 

العقــد التغذيــة يف صميــم التنميــة املســتدامة ويقر بأن تحســني 
نظــم التغذيــة والغذاء أمــر أســايس لتحقيق خطــة التنمية 

املســتدامة لعــام 2030 ككل. كيــف ميكــن لألطفال جني 
الفوائــد الكاملــة مــن التعليــم إذا مل يحصلوا عــىل املغذيات 

التــي يحتاجونهــا؟ كيــف ميكــن لالقتصادات الناشــئة أن تصل 
إىل كامــل إمكاناتهــا إذا كان موظفيهــا يعانــون مــن التعب 

املزمــن بســبب النظــم الغذائية غــر املتوازنة؟ إننــا نعمل يف 
منظمــة األغذيــة والزراعــة عىل املســاعدة يف إنجاح عقــد العمل 

من أجــل التغذية.

وتــأيت الصــور الواردة يف هذا الكتــاب من عقــود مختلفة 
ومــن جميــع أنحــاء العامل. وهــي تظهر لنــا الطبيعــة املعقدة 

للتحديــات املشــرتكة التــي نواجههــا يف الوقت الراهــن، وأهمية 
دور املنظمــة يف معالجتهــا. ورمبــا تُظهــر قبــل كل يشء كيفيــة 

ترابطنــا جميعــا واعتامدنــا عىل بعضنــا البعض.

يجــب علينــا جميعــا اآلن، وأكــرث من أي وقت مىض، أن 
نعمــل معــا – ومــن خالل ســفري إىل جميــع أنحاء الكرة 

األرضيــة، أرى أســبابا حقيقيــة للتفاؤل.

لقــد تطــور عمــل منظمــة األغذية والزراعــة، لكن ظلت 
مهمتهــا تركــز عــىل الهدف النهــايئ املتمثــل يف القضاء عىل 
الجــوع وســوء التغذية مــن العامل. واعتبارا من الســنوات 

التجريبيــة األوىل إىل الوقــت الراهــن، حيث التوســع خالل 
العقــود األخــرة وحيث الــرشاكات العاملية، تم تســجيل 

أعاملنــا وتوثيقهــا يف كل خطــوة، ليــس يف النصوص الرســمية 
واملطبوعــات فحســب، بل مــن قبل املصوريــن املحرتفني 

املخصصــني. إن هــذه الباقــة من الصــور امللتقطة خــالل العقود 
املختلفــة هــي مجــرد عينــة مــن أعاملهم. لقــد قاموا، إىل جانب 

أفرقــة الدعــم املحليــة، بتوثيــق جميع جوانــب العمل اإلمنايئ يف 
امليــدان. وعىل غرار األشــخاص الذيــن التقطــوا صورهم، واجهوا 
أيضــا الحرمــان واملشــقة واملرض والعنــف. وأود أن أتقدم لهم 
جميعــا بالشــكر عــىل إســهاماتهم التــي كثرا ما كانــت مجهولة.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

مدير عام منظمة األغذية والزراعة
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 Kanayo F.( شــغل كانايو نوانزي

Nwanze( منصــب رئيس الصندوق الدويل 

للتنميــة الزراعية حتى شــهر مارس/آذار 

2017، وهو عضــو يف مجلس الربنامج 

العاملــي املعني باألمــن الغذايئ التابع 

للمنتــدى االقتصــادي العاملي منذ عام 

2010. وشــغل ســابقا منصب مدير عام 

مركــز االرز يف افريقيــا التابع للجامعة 

االستشــارية للبحــوث الزراعية الدولية ملدة 

عرش ســنوات. وحصــل نوانزي عىل الجائزة 

األفريقيــة لألغذية يف ســبتمرب/أيلول 2016 

لقيادتــه للصنــدوق ودعوته إىل وضع صغار 

املزارعــني يف أفريقيا يف صدارة جدول 

األعــامل الزراعــي العاملي. كام حصل عىل 

درجــات عملية فخرية مــن جامعة ماكغيل 

يف كنــدا وجامعة وارويــك باململكة املتحدة، 

باإلضافــة إىل العديــد من الجوائز من 

الحكومــات واملؤسســات الوطنية والدولية. 

ترعى صاحبة السمو املليك األمرة مها شاكري 

 )Maha Chakri Sirindhorn( سرييندورن

منذ فرتة طويلة مشاريع للقضاء عىل الجوع 

وتحسني التغذية، ليس يف بالدها تايلند 

فحسب، بل يف بلدان أخرى يف منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ، مبا يف ذلك بنغالديش 

وبوتان وكمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية وتيمور-ليشتي. ويف عام 1980، 

رشعت صاحبة السمو املليك يف تنفيذ مرشوع 

الزراعة من أجل التغذية املدرسية الذي أدى 

إىل أكرث من 30 عاما من العمل التنموي 

لتحسني صحة وتغذية أطفال املدارس من 

خالل وجبات التغذية املدرسية. ومنذ ذلك 

الحني، دّعمت صاحبة السمو املليك التغذية 

الجيدة لألطفال باإلضافة إىل العديد من األنشطة 

األخرى مثل التدخالت املصممة للسيطرة عىل 

نقص اليود وغره من املغذيات الدقيقة، وتعزيز 

التغذية الكافية لألطفال خالل شهر رمضان 

وتحسني التغذية لطالب املدارس الثانوية.

كارلــو برتيني )Carlo Petrini( هو 

رئيــس املنظمة الدوليــة للوجبات املتأنية 

)Slow Food(، وهــي منظمة تعمل عىل 

منــع اختفاء الثقافــات والتقاليد الغذائية 

املحليــة، وضامن حصــول الجميع عىل الغذاء 

الجيــد والنظيف والعادل. وقد اعرتف 

برنامــج األمم املتحدة للبيئة باملســاهامت 

البــارزة التي قدمها كارلــو برتيني يف ميادين 

البيئــة والتنميــة املســتدامة، حيث عينه 

فائزا املشــارك بجائــزة بطل األرض لعام 

2013 لـــ »اإللهام والعمل«. 

وتعمل منظمة األغذية والزراعة املنظمة 

الدولية لألغذية املتأنية معا، من خالل إتفاق 

أبرم بينهام يف عام 2013، عىل تعزيز نظم 

األغذية والزراعة الشاملة، وشاركتا يف حمالت 

الدعوة املشرتكة واملبادرات العاملية مبا يف ذلك 

عام السنة الدولية للبقول عام 2016 والسنة 

الدولية للزراعة األرسية عام 2014.

 )Guadalupe Valdez( غوادالــويب فالديز

هــي خبرة اقتصاديــة وعضو كونغرس 

ســابق بالجمهوريــة الدومينيكية )2010-

2016(. نســقت الجبهــة الربملانية ملكافحة 

الجــوع يف أمريكا الالتينيــة ومنطقة البحر 

الكاريبــي، وهي جمعيــة تطوعية للمرشعني 

أنشــئت يف عام 2009 لبناء األطــر الترشيعية 

للقضــاء عىل الجــوع يف املنطقة. كام عملت 

غوادالــويب فالديز كزعيمــة للجبهة الربملانية 

ملجلــس النواب يف الجمهوريــة الدومينيكية، 

حيــث دّعمــت مبادرات هامة من أجل 

القضــاء عىل الجوع، مثل القانون والســيادة 

الغذائيــة يف الجمهوريــة الدومينيكية. 

وقدمــت غوادالويب فالديــز طوال حياتها 

ومســارها املهني مســاهامت رئيسية يف 

مجــال األمن الغــذايئ يف املنطقة ووفرت 

مســاحات للحوار حــول هذه القضية يف 

املدين. املجتمع 

دارين الخطيب هــي إعالمية لبنانية محرتفة 

وبــارزة مقيمــة يف ديب. لها أكرث من مثانية 

ســنوات من الخربة يف إدارة وسائل اإلعالم، 

كام تقلدت العديد مــن املناصب التلفزيونية 

واإلذاعيــة املختلفة. وتعدُّ دارين من 

الٌدعــاة املخلصني للقضاء عىل الجوع. فقد 

أطلقــت حملــة ضد الجوع عىل قناة فتافيت 

التلفزيونية عالية املشــاهدة والتي تعترب أول 

قنــاة متخصصة يف الغذاء والطهي يف الرشق 

األوسط. وشــملت الحملة زيارات ميدانية 

لتوزيع املســاعدات الغذائية يف املناطق 

الفقرة يف منطقة الرشق األوســط وحملة 

توعيــة خاصة باملدارس وحملة إعالمية 

اجتامعية. وشــجعت الحملة الناس عىل 

الحد من هــدر األغذية والتربع للمحتاجني 

أو التــربع بوجبة يوميا. ومن خالل الحملة، 

روَّجــت القناة أيضا لطرق إعداد وجبات 

صحيــة بتكلفة منخفضة.

كارلو 
بتريني

أوروبا

غوادالوبي 
فالديز

أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكارييب

مها شاكري 
سيريندورن

آسيا واحمليط اهلادي 

دارين اخلطيب

الشرق األدىن

كانايو نوانزي

أفريقيا
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]إىل اليسار[

مها شاكري سرييندورن
ضيفة الرشف، صاحبة السمو املليك األمرة مها شاكري 

سريندورن، تستلم لفيفة القضاء عىل الجوع من كوندايف 
كاندريسن نائبة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
وممثلة املنظمة يف منطقة آسيا واملحيط الهادي خالل 

اإلحتفال الجهوي بيوم األغذية العاملي يف بنكوك.  
©FAO

]أسفل[

كارلو برتيني
رئيس ومؤسس املنظمة الدولية للوجبات املتأنية كارلو 

برتيني رفقة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
يتحدثان إىل ماركوس جوزيه دي أبرو عضو مبرشوع 

ريفولوساو دوس بالدينهوس بسوق الوجبات املتأنية ساو 
جوزيه بريو دي جانرو. 
©FAO/G. BIZZARRI
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]إىل اليمني[

غوادالويب فالديز
غوادالويب فالديز أثناء إدارتها ملناقشة مع طالب 

هايتيني تناولت موضوع أهداف التنمية املستدامة 
ودور منظمة األغذية والزراعة يف تحقيق القضاء 

عىل الجوع. وجرت املناقشة خالل معرض السياحة 
املستدامة واإلنتاج ثنايئ البلدين )هايتي والجمهورية 

الدومينكية( يف الس كاوباس، هايتي.  

©FAO/ T. VALDEZ SAN PEDRO

]أعىل إىل اليمني[

كانايو نوانزي
كانايــو نوانزي، حينها رئيــس الصندوق الدويل للتنمية 

الزراعيــة، يلقــي خطابا أثناء اإلحتفال بيوم األغذية 

العاملــي مبعرض ميالنو يف أكتوبر/ترشين األول 2015. 

©FAO/G. CAROTENUTO

أعىل

دارين الخطيب

دارين الخطيب تحاور أحد 

املزارعني أثناء إحدى مدارس 

املزارعني الحقلية يف بني سويف، 

مرص، سبتمرب/أيلول 2017. 

FAO/H. SOWERA©
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 تــرددت عبــارة »القضاء عــىل الجوع« بوضــوح قبل نحو 15 
ســنة فقــط. دلَّــت حينها عــىل برنامج قد يســتمر ليبــنيِّ للعامل 
أنــه ميكــن لسياســات واضحة وحاســمة أن تقــي عىل الجوع 

نهائيــا وبــال رجعــة. رُشع يف تنفيــذ الربنامــج الذي أطلق 
عليــه إســم »Fome Zero« )القضــاء عىل الجــوع باللغة 

الربتغاليــة( يف الربازيــل بدايــة من عــام 2002 فصاعدا. كنت 
محظوظــا مبــا فيــه الكفاية ألكون شــاهدا عىل تلــك التجربة. 
كان هنــاك، يف بلــدة جواريبــاس الربازيليــة حيــث فهمت أن 
القضــاء عــىل الجــوع ميكنــه أن يكون أمرا يف غاية البســاطة 

إذا كّنــا قادريــن عــىل التجذيــف يف نفس اإلتجاه.

تقــع جواريبــاس يف منطقة الســراتو شــامل رشق الربازيل. 
ومتثــل واليــة بياوي أفقــر والية يف الربازيــل، ريفها موحش 

تون،  وأرضهــا قاحلــة. ســكانها يعيشــون، أو باألحــرى يتقوَّ
بالقليــل الــذي تعطيــه تلــك  األرض. تتميــز املنطقة 

بتضاريســها الوعــرة للغايــة حتــى أنه يصعــب فهم ملاذا 
اختــار أحدهــم يف لحظــة يائســة أن يقطن هــذا املكان. ومع 

ذلــك فهــي موطــن للعديد مــن الفقراء. هذا هــو املكان الذي 
التقيــت فيــه إليســابيت نوميــس وزوجهــا نورماندو دياس 

يف عــام 2003 ، شــهور قليلــة بعدمــا فاز زعيــم نقابة العامل 
املحنــك، لــوال دا ســيلفا، باإلنتخابــات الرئاســية يف الربازيل. 

هنــاك تقســيم واضــح للعمل يف جواريباس. فالنســاء 
مســؤوالت عــىل جلــب املاء: كل يــوم يصعدن نحــو الينابيع 

مشــيا عىل األقدام عرب تالل شــديدة اإلنحدار وملســافة 
تبلــغ نحــو أربعــة كيلومــرتات. يصطففــن يف طوابر يف 

الصبــاح الباكــر أمــام مصــدر مياه الــرشب الوحيد يف رقعة 
تبلــغ عــرشات الكيلومــرتات. ثــم يعدن ملنازلهــم محمالت 

بهــذا الســائل الثمني الــذي يســتخدمنه يف الطهــي والنظافة 
واالســتحامم إذا متكنــوا من ذلــك. أما الرجــال فيعملون يف 

الحقــول املحيطــة طمعــا يف الحصــول عىل بعــض الغذاء من 
أرض نــدرت أمطارهــا، يصعــب اإلعتامد عليهــا. أما األطفال 

فيلعبــون بــني األكــواخ حتــى يبلغن ســنا ميكنهم فيــه مصاحبة 
أفــراد أرسهــم الكبــار. فالفتيــات تذهنب لجلــب املاء ويذهب 
الفتيــان إىل الحقــول، واليعــرف أي منهــم القــراءة او الكتابة. 

منــط الحيــاة هــذا ظل عىل حالــه لعدة اجيال.

لكــن كل يشء تغــر مطلع عــام 2003 عندما تبنــت الحكومة 
الربازيليــة الجديــدة قضيــة معالجة الجــوع والفقر من 

خــالل برنامــج »القضاء عىل الجوع«. ورسعــان ما أصبحت 
جواريبــاس حقــل اختبــار ألي مبادرة جديدة تفكــر الحكومة 

يف تنفيذهــا. وتضمنــت مجموعــة التدابر التــي قامت بها 
الحكومــة االســتثامر يف البنيــة التحتيــة مثل الطــرق والكهرباء 
وامليــاه الجاريــة ويف مجــال التعليم والصحــة مدعومه بنظام 

دعــم مــع تحويل مبارش لألمول لألشــخاص االكــرث احتياجا. 

وقــد اســتطاع هــذا الربنامــج املعقد والطمــوح إنقاذ أكرث من 
36 مليــون مواطــن برازيــيل مــن الفقر املدقع عــىل مدى عقد 

أنريكي يفيس
مدير االتصاالت مبنظمة 

األغذية والزراعة

بخصوص 
القضاء على اجلوع 
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فقــط مــن الزمــان وقلل من معــدل وفيات األطفال بنســبة 
45 يف املائــة خــالل 11 عامــا وخفض عدد األشــخاص الذين 

يعانــون مــن نقــص التغذيــة بنســبة 82 يف املائة وهو ما 
يعنــى أن الربازيــل والتــي متثل أكرب دولــة يف أمريــكا الالتينية 

ويوجــد بهــا أكــرب فجــوة يف العامل بني األغنيــاء والفقراء مل 
تعــد تظهــر عــىل خريطة منظمــة األغذية والزراعة الســنوية 
الخاصــة بالجــوع. وقــد عــدت إىل جواريباس يف عام 2015 

أي بعــد 12 عامــا مــن زياريت األوىل لهــا وتناولت طعام 
الغــذاء يف منــزل أرسة دياس. وكان املــاء يتدفق مــن الصنبور 

يف املنــزل وكانــوا يســتطيعون الطهي واالســتحامم بدون 
الســر عــرب التــالل. وتم تعبيد الشــوارع الرتابية وانشــئت 

األرصفــة بهــا. والتحــق أطفال أرسة دياس باملدرســة وهم يف 
طريقهــم لاللتحــاق بالجامعــة. وتعلمــت إليزابيــت وزوجها 
القــراءة والكتابــة بفضــل دورة لتعليــم الكبــار والتي ميكن 
للنســاء االلتحــاق بهــا حاليــا ألنهــن ليــس عليهن بعد اآلن 

قضــاء جــزء كبــر مــن وقتهن يف جلب املاء بــل أصبحن 
يحصلــن عليــه يف منازلهــن. وقــد تحســنت حياتهن وحياة 

ماليــني املواطنــني الربازيليــني بشــكل ملحوظ من خالل 
برنامــج تــم االعرتاف بإنجازاتــه عىل الصعيــد العاملي. 

ولكــن كيف بدأ االمــر برمته؟ 

يف اليــوم األول الــذي قضــاه يف مكتبــه بعد فــوزه باالنتخابات 
يف نهايــة عــام 2002 قام الرئيــس الجديــد للربازيل لويس 

إناثيــو لــوال دي ســيلفا بتلخيــص أولوياته األساســية بقوله: 
»إننــا ســنقوم بخلــق ظــروف ميكن فيهــا لشــعبنا أن يتناول 
ثــالث وجبــات الئقة كل يــوم دون الحاجــة للحصول عىل 
منــح مــن أحــد )...(. ولتحقيق ذلــك قمنا بوضــع برنامج 

يســمى القضــاء عىل الجوع«. 

وبعــد عقــد فقط مــن الزمن تحول الحلــم إىل حقيقة. 

وكان مهنــدس برنامــج القضــاء عىل الجوع هــو الوزير الخاص 
لألمــن الغــذايئ يف الربازيل حينها ويشــغل حاليــا منصب مدير 

عــام منظمــة األغذية والزراعة وهــو خبر زراعي يدعي 
جوزيــه غرازيانــو دا ســيلفا. وميثل الربنامــج مظلة تضم عددا 

مــن املبــادرات املختلفة التي تــم تنفيذها بصــورة متبادلة 
عىل املســتوى املحــيل وعىل مســتوى املناطق)الواليات( وعىل 

املســتوى الوطنــي ضمن الربنامج األشــمل الــذي أطلق عليه 
يف البدايــة اســم القضاء عــىل الجوع ثم تــم تعزيزه من قبل 
حكومــة الرئيســة ديلام روســيف التي خلفــت لوال وأطلقت 

عليه اســم«الربازيل بــدون فقر مدقع.«

وكانــت الدعامــة األساســية لهذا الربنامــج تتمثل يف 
التحويــل املبــارش لألمــوال ألكــرث األرس احتياجا برشط أن 
تفــي مبتطلبــات معينــة مثــل ذهاب أطفالهــم للمدارس 

وأن يقومــوا بإجــراء فحــص طبي يف مركــز الصحة املحيل 
مــرة شــهريا. وبصفــة عامة، تــم تخصيص بطاقة ســحب نقد 

للمــرأة املعيلــة لضــامن وصــول املال إىل كل أفراد األرسة. 

وعــودة إىل بلــدة جواريبــاس الصغــرة يف الربازيل، نجد 
أن اليزابيــت قــد حصلــت عــىل بطاقة تشــر إىل أنها إحدى 
املســتفيدات مــن الربنامــج. وبعــد أن أصبحــت تحمل تلك 
البطاقــة تســتطيع الذهــاب اىل البنــك والحصــول عىل 50 

دوالر شــهريا لــرشاء الطعــام. ومن أجل ان تصبــح مؤهلة 
ألن تكــون إحــدى املســتفيدات من الربنامــج كان يجب 

وضــع خاتــم املدرســة عــىل بطاقتها )حيــث يحصل األطفال 
عــىل وجبــات يوميــة( مبا يؤكــد أنهم يذهبون للمدرســة إىل 
جانــب وضــع خاتــم املركــز الصحي مبا يشــر إىل أنها تذهب 

للمركــز إلجــراء الفحــص الطبــي مرة كل شــهر. ومل متكن تلك 
املســاعدة اليزابيــت نونيــس وأرستهــا من الحصــول عىل طعام 

كايف فحســب، بــل مكنتهــم أيضا مــن الحصول عــىل تعليم 
ورعايــة صحيــة. ومتثــل أرستها واحدة مــن 13 مليون أرسة 

اســتفادت مــن هذا الربنامج والذي اســتطاع خفض مســتوى 
ســؤ التغذيــة يف البالد. 

وميثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة الدعامتــني اللتــني اعتمد 
تقــدم الربازيــل عليهــام. وتعــد بلدة جواريباس شــاهدا عىل 

ذلــك مــن خالل مدارســها الجديــدة والحديثة والتــي تضاهي 
تلــك املــدارس التي توجد يف املــدن الرئيســية. وخالل عقد 
مــن الزمــن أصبح يف املدرســة الحكوميــة مرفــق لتكنولوجيا 

املعلومــات ومركــز للموســيقى ومكتبة. 
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ويعــد تنفيــذ برنامــج الوجبات املدرســية الجرىء الذي يقدم 
وجبــات إفطــار وغداء مجانية وشــاي لكافــة التالميذ يف 

املــدارس الحكوميــة والذيــن يبلغ عددهــم حوايل 47 مليون 
تلميــذ أحــد أرسار هــذا النجاح. وتقوم تلــك املدارس بتوفر 

الرعايــة بصفــة أساســية ألطفال األرس ذات الدخــل املنخفض. 
وقــد أدى توفــر تلك الوجبــات اليومية، التــي يعكف عىل 

متابعتهــا أخصائيــو تغذيــة، إىل تحســني التغذيــة بصورة كبرة. 

وكانــت للتدابــر املتعلقــة بتحســني التغذية يف املدارس أثرا 
إيجابيــا أيضــا عــىل االقتصاد املحيل ألنــه تم إصدار قانون يف 

عــام 2009 ينــص عىل رشاء 30 يف املائة مــن الطعام املخصص 
للمــدارس واملؤسســات من املزارعــني ذوي الحيازات الصغرة. 

وقــد أدى ذلــك إىل تغير حياة، بــل إنقاذ حياة، آالف األرس 
املنتجــة الصغــرة التي أصبحــت حاليا تضمــن مبيعاتها. 
ويعنــى برنامــج الحكومــة املتعلق بــرشاء الطعام بصورة 

مبــارشة مــن قبل القطــاع العام أن غالبيــة احتياجات 
مؤسســات الدولــة ومتطلبات برامــج الطوارىء يتــم تلبيتها 

مــن خــالل تلــك األرس املزارعة . وقد أدى هــذا املنهج الجديد 
إىل زيــادة دخــل األرس املزارعــة بحوايل 52 يف املائة يف 

الواقــع منــذ عــام 2003 ونتج عنه انضــامم حوايل أربع ماليني 
مــن ســكان الريف إىل الطبقة املتوســطة. ومتثــل عملية 

تنســيق الدعــم بــني مختلف الوزارات ووجــود العديد من 
الربامــج املختلفــة والنطاق الواســع من أصحــاب املصلحة 

عىل املســتوى املحــيل واإلقليمي والوطني أحــد التحديات 
الرئيســية التــي تواجــه الحكومة املركزيــة. وللتعامل مع 

هــذا األمر تم إعداد ســجل باملســتفيدين بحيــث ميكن تتبع 
التغطيــة واألثــر بطريقة مفصلــة وتتميز بالشــفافية. 

وقامــت الربازيــل بتطبيق ما يشــر إليه الخــرباء بأنه »منهج 
املســار الناجــح«. حيث تم مــزج السياســات املتعلقة بزيادة 

االنتاجيــة بالتدابــر املتعلقــة بتعزيــز اإلدماج االجتامعي 
لتعزيــز فاعليتهــا. وســخرت القوة الرشائيــة الجديدة التي 
خلقتهــا الحاميــة االجتامعيــة لتحفيــز عملية زيادة إنتاج 

األغذيــة مــن جانــب صغار املزارعني الذيــن كانوا فقراء مام 
عــزز االقتصاديــات املحليــة ملجتمعاتهم. 

وقــد كانت اآلثــار واضحة يف بلدة جواريبــاس بوالية بياوي 
حيــث أدى تحويــل األموال إىل األرس إىل خلــق اقتصاد محيل 

مل يكــن موجــودا منــذ عقد مي. ويوجــد حاليا يف البلدة 
صالــون لتصفيف الشــعر وســوبر ماركت ومطعــم وصيدلية 

وورشــة ميكانيــكا من بني العديد من األشــياء األخرى. 

ويف مركــز الخدمــات االئتامنيــة يف معهد شــامل رشق 
جواريبــاس يصطــف النــاس لفتح مرشوعــات صغرة. وهؤالء 
هــم أكــرث املواطنــني فقرا يف جواريبــاس والذين يســتطيعون 

املطالبــة بالحصــول عــىل نظام جامعي مــن الضامنات 
يســمى ضــامن التضامــن للحصــول عىل قرض صغــر لتمويل 
مرشوعــات مثــل تلــك التــي تظهر يف كل شــارع يف املدينة. 

ومــن بــني 700 قــرض تم منحــه، مل تكن هناك حالــة تخلف 
واحدة عن الســداد. 

وميثــل الربنامــج مظلــة ضخمــة لعدد كبــر من املبادرات 
التــي تتضمــن: برنامــج تحويــل النقود واملــاء للجميع 

والكهربــاء للجميــع ونظــام مشــرتيات الغذاء والربامج 
االجتامعيــة التــي تســتهدف املزارعني من أصحــاب الحيازات 
الصغــرة واملرشوعــات التعليميــة وبرنامــج منــزيل هو حيايت، 

وهــو برنامــج إســكاين للقطاع العام.

وقــد انخفــض معــدل الفقــر يف الربازيل من حوايل 22 يف 
املائــة إىل 8 يف املائــة يف الفــرتة مــن 2001 إىل 2013 بينام 

انخفضــت نســبة الفقــر املدقــع من 14 يف املائة إىل 3.5 
يف املائــة. وقــد بلغــت نســبة املواطنــني الربازيليني الذين 

يحصلــون عــىل غــذاء كايف 98 يف املائة. ويف نفــس العقد، 
تضاعــف دخــل أفقــر 20 يف املائة من الســكان ثالث مرات 

باملقارنــة بدخــل أغنــى 20 يف املائة من الســكان. 

وكان املــزج بــني تلــك التدابر يعنــى أن الربازيل تفي 
باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بتخفيــض نســبة الفقر 

والجــوع مبقــدار النصــف بحلول عام 2015.

ومتثــل الربازيــل دولــة معقدة يوجــد بها أكرث من 200 
مليــون مواطــن وقد شــهد لها عىل املســتوى العاملــي بأنها 

طبقــت أحــد أكرث التجــارب نجاحا يف خفض معدل ســؤ 
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التغذيــة يف الســنوات األخــرة وقد أصبحــت الربازيل مصدر 
إلهــام للــدول االخــرى يف املنطقة والــدول البعيدة أيضا. 

ويف عــام 2005 تعهــد زعــامء أمريــكا الالتينيــة، بدعم من 
منظمــة األغذيــة والزراعــة، باســتئصال الجــوع مــن املنطقة 
مــن خــالل مبــادرة القضاء عــىل الجــوع يف أمريــكا الالتينية 

ومنطقــة الكاريبــي. وقــد لعبــت املنطقــة دورا رائدا يف 
مواجهــة هــذا التحــدي من خــالل الهيئــة الرئيســية بها 

وهــي تجمــع دول أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي والتــي هي 
بصــدد تنفيــذ الخطــة الطموحــة املتعلقــة باألمــن الغذايئ 

والتغذيــة والقضــاء عــىل الجوع. 

وكان كل ذلــك يعنــى أن أمريــكا الالتينيــة قــد قامت 
بجهــود لخفــض الجــوع والفقر تفــوق الجهود التــي بذلتها 

أي منطقــة أخــرى يف العــامل منذ بدايــة القرن الواحد 
والعرشيــن. وهنــاك أدلــة واضحــة وقاطعة عىل ذلك. ويف 

نهايــة التســعينات كان هنــاك 66 مليــون شــخص، أي 14.7 
يف املائــة مــن عدد الســكان الحايل، يعانــون من الجوع 

وكانــوا محرومــني من الحصــول عىل الطعام الــالزم لحياة 
صحيــة. ويف خــالل عقــد ونصف من الزمــن، وبالرغم من 

زيــادة عدد الســكان مبعــدل 130 مليون نســمة، فإن عدد 
األشــخاص املتأثريــن باملشــكلة قــد انخفــض إىل 34 مليون 

نســمة أي 5 يف املائــة فقــط من عدد الســكان.  

ويرجــع الفضــل يف تحقيــق هذا االنجــاز يف املنطقة إىل 
االلتزام الســيايس رفيع املســتوى من جانب الدول املشــاركة 

يف ســياق االقتصاد األصغر واالســتقرار الســيايس وهو ما جعل 
مــن املمكــن إنفاق املزيــد من األموال العامة عــىل القضايا 

االجتامعيــة التــي تؤثر عــىل أكرث أفراد املجتمــع ضعفا. وقد 
أقنــع التقــدم الذي تــم تحقيقــه يف مكافحة الجوع األمني 

العــام لألمــم املتحــدة يف ذلك الوقت، بــان يك مون، بأن يوجه 
مناشــدة إىل مؤمتــر التنميــة املســتدامة يف ريو10+. فقام 

بدعــوة زعــامء العــامل إىل القضاء عىل الجــوع قضاء مربما من 
عــىل وجه األرض وبذلك قام بتدشــني تحــدي القضاء عىل 
الجــوع يف عــام 2012 بدعم من منظومــة األمم املتحدة 

بكاملهــا وعىل رأســها منظمــة األغذية والزراعة. 

ومنــذ ذلــك الحــني تم إطالق عدد مــن املبادرات حول 
العــامل تحــت رايــة القضاء عــىل الجوع. وقد قامــت مجموعة 
بلــدان آســيا ومنطقــة املحيط الهــادي مببادرة يف عام 2013 

ثــم تبعها رؤســاء الــدول األفريقية يف عــام 2014 بتبني 
إعــالن ماالبــو والــذي يضع نصــب عينيه هــدف القضاء عىل 

الجــوع يف القــارة األفريقيــة بحلول عام 2015. 

وقــد تبنــى املجتمع الــدويل برمته هــدف القضاء عىل 
الجــوع عــىل املســتوى العاملي بحلول عــام 2030 عندما 
أصبــح هــذا الهدف أحد أهــداف التنمية املســتدامة يف 

جــدول األعــامل الطموح الــذي تبناه زعــامء العامل يف مقر 
االمــم املتحدة عام 2015. 

وقــد انطلــق مفهــوم القضــاء عىل الجوع مــن أزقة مغربة 
يف بلــدة جواريبــاس بالربازيــل حتى أصبــح جزء من جدول 

أعــامل الدبلوماســية الدوليــة وانترش يف كافــة قارات العامل. 
وقــد علمتنــا التجربــة أنــه من املمكــن تقليص مســتويات 
ســؤ التغذيــة مــن خالل القيــام بإجراء ســيايس دينامييك. 
وقــد أظهــرت أن الحاميــة االجتامعية ليســت »رفاهية« 
ولكنهــا اســتثامر ســليم يف رأس املــال البرشي وهو أمر 

ال ينهــي فقــط املصاعــب واملعانــاة ولكنــه يؤدي أيضا إىل 
تحقيــق النمــو. وفــوق كل ىشء فقــد اثبتــت التجربة أنه 

ميكــن دمــج عمليــة التنميــة االقتصاديــة الريعة مع تحســني 
توزيــع الدخــل. وقــد تم جمــع هذا الكتاب عــىل يد فريق 

يف مكتــب االتصــاالت املؤسســية فأعطانــا منظور مريئ 
للجهــود التــي اضطلعــت بهــا منظمــة األغذية والزراعة يف 
خــالل ســبعني عامــا لتحقيــق مــا كان ينظر إليــه حتى وقت 

قريــب عــىل أنه حلــم حتى أصبــح حاليا التزاما سياســيا 
ملموســا ميكــن لهــذا الجيل، بــل يجب عليــه، الوفاء به، 

وتحقيــق هــدف القضــاء عىل الجوع. 
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رسي النكا، 1953

©FAO/A. Glanville
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املقدمة

 معلومات أرشيفية
يجب إبرازها

الناس عىل مكافحة ما يزال يعترب أكرب ظلم يحيق باألمم: الجوع يف عامل  الكتاب كيف ساعدت منظمة األغذية والزراعة أجياال من  يوضح هذا 
الجوع« يف عامل متغر يواجه  الجارية ملساعدة أعضائها يف تحقيق هدف »القضاء عىل  املنظمة  الضوء عىل جهود  بالوفرة. ويسلط  يتسم 

املناخ. الهجرة إىل تغر  تحديات ملحة، من 
املنظمة عىل مدى سبعة عقود مبكافحة  التزام  أكرث من مليون صورة توفر شهادة برصية عىل  باملنظمة  الخاصة  الصور  ويتضمن أرشيف 

العامل. الجوع يف كافة أنحاء 
وقد غاص موظفو املنظمة يف أرشيف الصور ذلك ليختار عينة تصف بأمان أنشطة املنظمة منذ سنواتها األوىل وحتى اآلن. وتعكس الصور التي وقع 

االختيار عليها مختلف مجاالت عمل املنظمة )الزراعة ومصايد األسامك والحراجة وإدارة األرايض واملياه واألمن الغذايئ والتغذية وما إىل ذلك(، كام تغطي 
أكرب جزء ممكن من العامل. وجاءت الصور التي تعود إىل السنوات األوىل من عمر املنظمة باللونني األبيض واألسود قبل أن تصبح الصور امللونة شائعة.

وكانت هناك أيضا نقلة من استخدام األفالم الفوتوغرافية إىل استخدام التصوير الرقمي. وقد تم اختيار الصور التي نعرضها هنا بعد نسخها الكرتونيا، 
لتقدم وصفا عن بعض املرشوعات التي قامت بها املنظمة والتي نُفذت يف غالب األحيان يف مناطق نائية. وقد تم التقاط تلك الصور ألسباب مختلفة. 
فقد استعملت بعضها مبثابة سجالت تاريخية لتوثيق املواقف واملرشوعات. بينام استخدم بعضها اآلخر ألغراض تعليمية، كذلك كأجزاء ضمن أفالم أو 

رشائح عرض لتفسر تقنيات مبتكرة وعرض كيفية القيام مبهام عملية يف هذا امليدان. فيمكن لصورة جيدة أن تعرب عام ال تعرب عنه أكرث من ألف 
كلمة، خاصة يف املناطق التي بلغت فيها األمية معدالت مرتفعة أو حيثام مل تتوافر مواد باللغات املحلية. 

ويضع متهيد املدير العام وديباجة مدير اإلتصاالت باملنظمة القارئ يف نسق عمل املنظمة ويفرا له أمثلة حية حول كيف ميكن »للقضاء عىل الجوع« 
أن يغر حياة الناس نحو األفضل. إىل جانب ذلك، يوفر الكتاب سرة عن السفراء الخاصني للنوايا الحسنة الذين عينتهم املنظمة مؤخرا للقضاء عىل 
الجوع. ويضطلع هؤالء السفراء الذين ينحدرون من مجاالت مختلفة مبهمة إيصال إىل مناطقهم والعامل بأرسه رسالة مفادها أنه بإمكاننا أن نصبح 
جيل القضاء عىل الجوع مع حلول عام 2030. وباإلضافة إىل الصور والعناوين الخاصة بها، جاءت بعض النصوص املرافقة لها لتصف عمل املنظمة 

ولحظات مهمة يف تاريخها عىل مر العقود. وبذلك، ميكن للقارئ أن يرى تفاصيل الصورة الكاملة. 
ويعد هذا الكتاب أيضا تكرميا ملصوري املنظمة– العاملني بها بشكل دائم واملتعاقدين واملصورين التابعني للوكاالت – وفرق الدعم املحلية الخاصة 

بهم. ويف السنوات األوىل كان املصورون يعملون يف ظل ظروف قاسية للغاية باستخدام معدات ثقيلة وبهدف تصوير ما تقوم به املنظمة يف مناطق 
نائية من العامل. لقد التزموا باملهنية يف عملهم عىل أمل أن يبدأ عملهم يف الظهور ويغر العامل، ويشاطر بعضهم يف هذا الكتاب تجاربهم ورؤاهم. 

وعىل مدار السنوات، تغرت أسامء املصورين لكن مل تتغر أهمية أعاملهم. 
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كيف بدأ األمر برمته 
األصول 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  نشأة  أصول  ترتبط 
ديفيد  هو  واحد  شخص  باسم  وثيق  بشكل  املتحدة 
تحول  ناجح  أعامل  رجل   ،)David Lubin( لوبان 
القرن  مثانينات  يف  الزراعة  مجال  يف  العمل  إىل 
التاسع  القرن  من  التسعينات  نهاية  ويف  عرش.  التاسع 
الزراعة  أهمية  أخذت  العرشين  القرن  ومطلع  عرش 
كانت  حيث  الرتاجع.  يف  العاملي  االقتصاد  يف 
النطاق،  واسعة  القطاع  هذا  يواجهها  التي  املشكالت 
أما  جيد  بشكل  منظمني  غري  املزارعون  كان  حني  يف 
فإن  وبرصاحة  لالبتكارات.  يفتقر  فكان  القطاع 
بل  املجال  هذا  يوفرهام  مل  والرثوة  الالئقة  املكانة 
الصناعة  مجال  يف  أخرى–  مجاالت  يف  توفرت 
تلعب  التجارة  أن  لوبان  وأدرك  والتمويل.  والتجارة 
وميكن  الزراعية  األسعار  تحديد  يف  رئيسيا  دورا 
املزارعني.  مصالح  عن  تدافع  أن  فقط  عاملية  ملنظمة 
الواليات  يف  كلل  دون  حمالت  تنظيم  يف  أخذ  وقد 
للزراعة.  الشعبي  الدعم  لحشد  األمريكية  املتحدة 
نحو  اتجه  بلده،  يف  كافيا  دعام  يجد  مل  وعندما 
لندن  إىل  رحالته  يف  بالرفض  قوبل  وقد  أوروبا. 
أذن  إيطاليا  يف  وجد  املطاف  نهاية  يف  لكن  وباريس، 
ويف  الثاين.  إمانيويل  فيكتور  امللك  قبل  من  صاغية 
مؤمتر  أول  اإليطالية  الحكومة  عقدت   1905 عام 
األوىل  البذرة  يعترب  ما  وهو  للزراعة.  الدويل  للمعهد 
والزراعة.  األغذية  منظمة  بعد  فيام  سيصبح  ملا 
 46 من  مضطردة  بصورة  األعضاء  الدول  عدد  وارتفع 
 .1934 عام  يف  دولة   74 إىل  األول  االجتامع  يف  دولة 
من  وبالرغم  تقنية.  طبيعة  ذو  املعهد  عمل  وكان 
والسياسية  االقتصادية  القوى  كانت  فقد  ذلك، 
بصورة  توجت  والتي  الوقت،  ذلك  يف  املتنامية 
إىل  أدت  قد  وولسرتيت«،  بورصة  »بانهيار  درامية 
العاملية  الركود  لفرتة  وكانت  الزراعة.  مشكالت  تفاقم 
الزراعة  عىل  مدمرة  آثارا   1929 عام  أعقبت  التي 

املزارعني جاثيا عىل ركبتيه. وقد دفعت  تركت مجتمع 
بفرض  للغذاء  املستوردة  الدول  املالية  األزمة 
املحيل.  إنتاجها  وبزيادة  برسعة  جمركية  تعريفات 
استرياد  تراجع  و1933   1929 بني  ما  الفرتة  وخالل 
يف   60 بنسبة  الصناعية  األوروبية  الدول  يف  القمح 
املائة، وبسبب تراجع الطلب، وجد املزارعون أنفسهم 
اإلنتاج مل يتمكنوا  أمام فائض يف  الدول  العديد من  يف 
عصبة  عقدت   ،1933 يونيو/حزيران  ويف  بيعه.  من 
للمشكلة  حل  إىل  للتوصل  محاولة  يف  اجتامعا  األمم 
مستعدة  الدول  تكن  ومل  مسعاها.  يف  أخفقت  لكنها 
املوارد  وحشد  االقتصادية  سياساتها  لتنسيق  عندئذ 
هناك  كانت  نفسه،  الوقت  ويف  األزمة.  عىل  للتغلب 
جون  من  بإلهام  والتغذية  الفقر  حول  تجري  أبحاث 
عرب  صيته  ذاع  والذي   )John Boyd Orr( أور  بويد 
التغذية.  مجال  يف  أبحاثه  جراء  املعمورة  أرجاء 
السكان  ثلث  أن  املثال  سبيل  املعروف عىل  من  وكان 
من  يعانون  الشاملية  وأيرلندا  املتحدة  اململكة  يف 
كميات  عىل  حصولهم  عدم  بسبب  التغذية  سوء 
واألغذية  والخرضوات  والفاكهة  اللنب  من  كافية 
وكان  جيدة.  صحة  عىل  للحصول  املهمة  األخرى 
حينها  وطفحت  ذلك.  يف  الرئييس  السبب  الفقر 
التغذية  أخصائيو  كان  فقد  السطح.  عىل  مفارقة 
أخصائيو  حث  بينام  االستهالك،  بزيادة  ينادون 
أخصائيي  أحد  وقام  اإلنتاج.  خفض  عىل  االقتصاد 
ماكدوجال  فرانك  وهو  االسرتاليني،  التغذية 
شن  فقد  املوقف.  بتحليل   ،)Frank Mc- Dougall(
وتحقيق  والزراعة«  الصحة  بني  »للربط  حملة 
سؤ  محاربة  أجل  من  املجاالت  مختلف  بني  التكامل 
لدى  رحب  بصدر  اقرتاحاته  قوبلت  وقد  التغذية. 
أن  وبدا  سواء.  حد  عىل  والجامهري  الحكومات 
نشوب  أن  غري  جامعي.  بعمل  للقيام  مناسب  الوقت 
عام  ويف  ذلك.  دون  حال  الثانية  العاملية  الحرب 
واشنطن  العاصمة  يف  ماكدوجال  كان   ،1942
للقمح،  الدويل  االتفاق  حول  مباحثات  يف  للمشاركة 

]أعىل[ شاتو فرونتيناك، مدينة 
كيبيك، كندا. حيث تم إنشاء 

منظمة األغذية والزراعة.
©CHATEAU FRONTENAC 

PHOTO
 

]ميني[ الواليات املتحدة 
األمريكية، 1943

مؤمتر األمم املتحدة بشأن األغذية 
والزراعة والذي عقد يف الفرتة من 

18 مايو/أيار وحتى 3 يونيو/
حزيران يف مدينة هوت سربينجز، 

بوالية فريجينيا، مبشاركة 44 
حكومة. وتم تشكيل لجنة لصياغة 

دستور منظمة األغذية والزراعة. 
©FAO
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ملشكالت  باالستعداد  كبريا  اهتامما  هناك  وجد  وقد 
جراء  واستأنف  الحرب.  أعقبت  التي  الفرتة  يف  الغذاء 
حول  الثانية  املذكرة  بصياغة  وقام  مهمته  ذلك 
الغذاء.  نقص  ملكافحة  املتحدة  األمم  برنامج  موضوع 
إىل  املطاف  نهاية  ماكدوجال يف  وقد وصلت مقرتحات 
والتي   )Eleanor Roosevelt( روزيفلت  إلينور 
املتحدة  الواليات  رئيس  زوجها  مع  اجتامعا  رتبت 
دافع  األبيض،  البيت  يف  عشاء  مأدبة  وأثناء  األمريكية. 
األمم  برنامج  إنشاء  فكرة  عن  بشغف  ماكدوجال 
مسألة  أول  بوصفها  األغذية  مع  للتعامل  املتحدة 
لرفع  رضورية  باعتبارها  والزراعة  عاملية  اقتصادية 
الرئيس  يبد  ومل  العامل.  حول  للناس  املعيشة  مستوى 
لكن  باألمر،  التزامه  عىل  ينطوي  اهتامما  روزفيلت 
حيث  حساس،  وتر  عىل  رضبت  املناقشات  أن  يبدو 

والزراعة.  التغذية  حول  مؤمتر  عام  بعد  عقد  أنه 

 

ة  لنشأ ا

عام  يف  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  مؤمتر  عقد 
فريجينيا،  بوالية  سربينجز،  هوت  مدينة  يف   1943
 40 من  أكرث  فيه  وشارك  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
مجال  يف  تعمل  دامئة  منظمة  إنشاء  عنه  وتقرر  دولة. 
عمل  إنهاء  إىل  القرار  هذا  أدى  وقد  والزراعة.  األغذية 
املنظمة  إىل  أعاملها  نقل  وتم  للزراعة  الدويل  املعهد 
وقعت   ،1945 األول  أكتوبر/ترشين   16 ويف  الجديدة. 
مجال  يف  تعمل  دامئة  منظمة  دستور  عىل  دولة   44
األغذية والزراعة يف اجتامع تاريخي يف شاتو فرونتيناك 
والزراعة  األغذية  منظمة  ميالد  ذلك  وكان  بكيبيك. 
نفسها  املتحدة  األمم  منظمة  أن  املتحدة يف حني  لألمم 
أي  األول،  أكتوبر/ترشين   24 يف  إال  النور  إىل  تخرج  مل 
عىل  التوقيع  وكان  التاريخ.  هذا  من  أيام  مثانية  بعد 
ميثاق األمم املتحدة يف يونيو/حزيران السابق يف مدينة 

بعد  إال  النفاذ  حيز  يدخل  مل  ولكنه  فرانسيسكو  سان 
وغالبية  الكربى«  الخمسة  »القوى  طرف  من  اعتامده 
الدول املوقعة األخرى. ومل يكن هناك وقت أفضل من 
ذلك إلنشاء منظمة األغذية والزراعة. فأوروبا كانت يف 
للعديد  بالنسبة  تهديدا حقيقيا  كان ميثل  والجوع  دمار 
من الدول. وقد شهد االجتامع الذي عقد يف 16 أكتوبر/
عام  مدير  أول  انتخاب  أيضا،   1945 األول  ترشين 
جون  هو  املدير  هذا  وكان  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
الربيطانية  اململكة  )من   )John Boyd Orr( أور  بويد 
أن  املنظمة  عىل  وكان  الشاملية(.  وأيرلندا  املتحدة 
السبب  هو  الفقر  أن  إلثبات  للحكومات  أدلة  تقدم 
هذا  تحقيق  أجل  ومن  التغذية.  وسوء  للجوع  األسايس 
املشكالت  حول  خاص  اجتامع  املنظمة  عقدت  الهدف، 
يتناول  ومل   .1946 مايو/أيار  يف  لألغذية  العاجلة 
أيضا  أعدَّ  لكنه  فحسب  العاجلة  الغذاء  أزمة  االجتامع 
القدمية  املسائل  مع  للتعامل  املقرتحات  من  مجموعة 

التي  األساسية  النقاط  بني  ومن  الغذاء.  بإنتاج  املتعلقة 
منتظم  عاملي  بإحصاء  القيام  اقرتاح  تم  تناولها  تم 
للحاالت  واالستجابة  اآلفات  مكافحة  مع  والتعامل 
وكانت  غذائية.  مساعدات  تقديم  خالل  من  الطارئة 
املسائل  أهم  بني  من  الرتبة  خصوبة  تحسني  مسألة 
لحظات  هناك  كانت  ثم  مناقشتها.  متت  التي  العاجلة 
عىل  أور  بويد  جون  حصل  عندما   1949 عام  يف  مهمة 
بأعامله  مالمئة  إشادة  ذلك  ومثَّل  للسالم،  نوبل  جائزة 

التي قام بها طيلة حياته.           •

كندا، 1945 
سري جون بويد أور، أخصايئ التغذية الشهري، يتحدث 

يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف كيبيك، حيث 
تم انتخابه باإلجامع أول مدير عام للمنظمة، 

أكتوبر/ترشين األول 1945.
 ©NATIONAL FILM BOARD
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اجلدول الزمني 

1943. منظمة تكرس جهودها لألغذية والزراعة 
التقى ممثلو 34 دولة يف مدينة هوت سربينجز )بالواليات املتحدة 

األمريكية( واتفقوا عىل إنشاء منظمة دامئة لألغذية والزراعة.

1946. أول دراسة استقصائية عاملية حول الغذاء 
تقدم تلك الدراسة صورة كاملة لوضع الغذاء العاملي مؤكدة عىل أن االنتشار 

الواسع النطاق للجوع وسؤ التغذية من بني الشواغل امللحة. وتغطي الدراسة 70 
دولة وهي تعترب محاولة مبتكرة لتحليل حالة الغذاء يف العامل. 

ُعِقدت أوىل دورات منظمة األمم املتحدة التي أنشئت حديثا يف مدينة كيبيك، بكندا، 
وأصبحت املنظمة أول وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. وقد ظهرت منظمة األغذية 

والزراعة للحياة وهي تضم 44 عضوا. وتم تعيني أخصايئ التغذية الربيطاين جون بويد أور 
كأول مدير عام لها. وقد تم إنشاء مقر مؤقت للمنظمة يف العاصمة واشنطن. 

األمرييك  انتخاب   .1948
نوريس إدوارد دود 

 )Norris Edward Dodd(
املتحدة  الواليات  )من 

ثاين مدير عام  األمريكية( 
والزراعة.  األغذية  ملنظمة 

1945. إنشاء منظمة األغذية والزراعة 
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]ميني[ كيبيك، كندا، 1945 
النور  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  ظهرت 
 1945 األول  أكتوبر/ترشين   16 يوم  ظهرية 
قبل  من  دستورها  عىل  التوقيع  تم  عندما 

0 دولة.  4 أكرث من 

©FAO

]يسار[ كندا، 1945
لوحة تذكارية للمنظمة التي أنشئت حديثا يف 

شاتو فرونتيناك. 
©CHATEAU FRONTENAC PHOTO





2030-1945 24   |    منظمة األغذية والزراعة   2 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ بولندا، 1947

مزارع يقلِّد أحد أعضاء بعثة منظمة 
األغذية والزراعة وساما يف أحد احتفاالت 
الحصاد التقليدية. أرسلت املنظمة بعثة 
إىل بولندا لدراسة املشكالت االقتصادية 

والتقنية املتضمنة يف إعادة تأهيل 
وتحسني إمدادات الغذاء والزراعة 
والحراجة والصناعات املتعلقة بها. 

©UN PHOTO

 ]أعىل يسار[

 الواليات املتحدة
األمريكية، 1949

النباتية يف  الصناعات  رئيس شعبة  الدكتور. كريك 
 Elsie( منظمة األغذية والزراعة، وإلزي ماركيل

أكياس  باملنظمة، ميآلن  الزراعة  Markley(، شعبة 
اشرتتها  ويسكونسني  تطويرها يف  تم  مهجنة  ببذور 

الوالية.  التجارب يف  املنظمة من محطات 

©UN PHOTO

 ]أعىل ميني[

مرص، 1948 

األدىن  للرشق  والزراعة  األغذية  ملنظمة  اإلقليمي  باملؤمتر  مندوبون 
يقف  األول،  الصف  منتصف  يف  و  بالقاهرة.  الزراعي  املتحف  أمام 

تزويد  كيفية  املؤمتر  ناقش  وقد  املنظمة.  عام  مدير  أور،  بويد  جون 
أيضا  درس  كام  التقني.  والدعم  الرأساملية  باملعدات  األدىن  الرشق 

إىل  باإلضافة  والنباتية  الحيوانية  باألمراض  املتعلقة  املشكالت 
املنطقة.  يف  الري  إمكانات 

©UN PHOTO



2030-1945 24   |    منظمة األغذية والزراعة   2 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 26   |    منظمة األغذية والزراعة   27  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 26   |    منظمة األغذية والزراعة   27  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل ميني[ اليونان، 1948

أطفال يتناولون طعام 
اإلفطار املقدم من مرشوع 

مشرتك بني اليونيسيف 
ومنظمة األغذية والزراعة 

يف مدرسة يف أثينا. 

©UN PHOTO

]الصفحة املقابلة[ سويرسا، 1949 

ترعى منظمة األغذية والزراعة اجتامع لهيئات حراجة 
رائدة يف أوروبا يف جنيف لتنسيق سياسات الحراجة 
يف أوروبا وزيادة إنتاج األخشاب. وهنا، يقوم مفتش 
الغابات األورويب برشح مبادئ الحفاظ عىل الغابات 

ملجموعة من املندوبني. 

©UN PHOTO

]أعىل يسار[ إيطاليا، 1949

برنامج تجريبي برعاية منظمة األغذية والزراعة خاص بالذرة املهجنة بدأ يف أوروبا يف عام 1948 ثم استمر توسيع نطاق تطبيقه. يف محطة 
التجارب يف برجامو، بُِذل الكثري من الجهد فيام يتعلق بإنبات أنواع عادية من الذرة للحصول عىل سالالت نقية ثم تم تلقيحها للحصول عىل 

أنواع هجينة. ومن أجل تحقيق ذلك، كان يجب حامية الرشابة والسنبلة لنبات الذرة من التلقيح الخارجي. وهنا، يقوم الدكتور. رينزو 
سكوزيرويل بتغطية السنبلة النامية والرشابة بأكياس ورقية. وعندما تنضج الرشابة يتم هز حبوب اللقاح يف السنبلة األنثى. ويستمر هذا 

التزاوج الداخيل لعدة أجيال، ويصبح النبات بالتدريج ضعيفا لكن تظل ساللته نقية. ثم يتم تهجينهام إلنتاج نوع صحي من الذرة. 

©UN PHOTO
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الرصد والسير لألمام 
الوضع يف أعقاب احلرب  

من  العديد  كانت  الثانية،  العاملية  الحرب  أعقاب  يف 
وكانت  أراضيها.  خصوبة  استعادة  إىل  حاجة  يف  الدول 
األمم حريصة عىل زيادة إنتاجها املحيل من املحاصيل. 
عالية وخاصة يف  إنتاجية  الحفاظ عىل  املزارعون  وأراد 
أدى  وقد  الزراعي.  لإلنتاج  مناسبة  أسعار  وجود  ضوء 
أنحاء  كل  يف  األسمدة  عىل  الطلب  زيادة  إىل  ذلك 
عىل  الطلب  يف  زيادة  الحكومات  وواجهت  العامل. 
صناعاتها  موقف  تعرف  أن  تريد  وكانت  الغذاء 
الزراعية  مخرجاتها  تحسني  لتستطيع  الزراعية 
إلعداد  بالتنسيق  املنظمة  قامت  لذلك  الشاملة. 
جمع  والذي   ،1950 عام  يف  العاملي  الزراعي  اإلحصاء 
شاملة  صورة  وقدم  دولة   81 يف  إحصائية  معلومات 
الوقت. لقد كان هذا  الزراعي وهيكله يف ذلك  لإلنتاج 
بأي  مقارنة  يحقق  تطورا  اإلنجازات  أكرث  اإلحصاء 
أزمة  انتهاء  من  وبالرغم  الحرب.  قبل  أعد  إحصاء 
القرن  من  األربعينات  يف  الحرب  بعد  ما  فرتة  غذاء 
قبل  من  االهتامم  تراجع  يعِن  مل  ذلك  فإن  املايض 
واملنظامت  املتحدة  واألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
ويف  الطارئة.  الغذاء  حاالت  مع  بالتعامل  األخرى 
االقتصادي  املجلس  أوىص   ،1951 أغسطس/آب 
األغذية  منظمة  تبقي  بأن  املتحدة  لألمم  واالجتامعي 
املتواصلة  الرقابة  تحت  العاملي  الوضع  والزراعة 
»انخفاض  حاالت  من  حالة  أي  حول  تقارير  وإعداد 
ذلك  وكان  مجاعات«.  أو  الغذاء  يف  محتمل  شديد 
إجراء  والزراعة  األغذية  منظمة  بإمكان  أنه  يعنى 
الحكومات  مع  اجتامعات  وعقد  ميدانية  تحقيقات 
العملية ». وقد حدا ذلك  »لوضع أفضل محاور العمل 
إنشاء  يف  التفكري  يف  بالبدء  والزراعة  األغذية  مبنظمة 
الشديد يف  النقص  حالة  غذايئ الستخدامه يف  احتياطي 
أو  الحروب،  بسبب  مجاعات  حدوث  عند  أو  الغذاء 
جراد  مثل  اآلفات  انتشار  أو  الطبيعية  الكوارث 

عىل  القدرة  ظهرت  الجديد،  العقد  هذا  ويف  الصحراء. 
الفائض  استخدام  الوقت:  نفس  يف  مشكلتني  حل 
وتوفري  الزراعية،  األسعار  عىل  الضغوط  لتخفيف 
سوء  من  يعانون  الذين  السكان  إىل  الغذاء  من  املزيد 
ملخاطر  الواسع  االنتشار  من  وبالرغم  تغذية.  
الفائض  فإن  اآلفات،  واجتياح  والكوارث  املجاعات 
الغذايئ ظل يف تزايد يف الدول املتقدمة. وكانت هناك 
التي  البلدان  لصالح  الفائض  ذلك  لحشد  ملحة  حاجة 
من  االستفادة  من  املزارعني  متكني  مع  إليه  تحتاج 
تنافسية.  محاصيلهم  أسعار  بقاء  تضمن  التي  اآلليات 
املنظمة  لدى  األساسية  السلع  مشاكل  لجنة  وقامت 
والخطوط  الفائض  من  التخلص  مبادئ  بوضع 
يف  املبادئ  تلك  املنظمة  مجلس  واعتمد  التوجيهية. 
مع  العاملي  للسلوك  مدونة  وأصبحت   1954 عام 
واملنتجني  التجاريني  املصدرين  مصالح  حامية  ضامن 
قبل  من  الحني  ذلك  منذ  استخدمت  وقد  املحليني. 
ملتابعة  فعالة  كمدونة  الغذائية  املساعدات  برامج 
الزراعية.  والسلع  الغذاء  مجال  يف  املساعدة  مبادرات 

أوسع  ومهمة  جديد  مقر 

مقرها  والزراعة  األغذية  منظمة  نقلت   ،1951 عام  يف 
العاصمة  يف  الحايل  مقرها  إىل  واشنطن  العاصمة  من 
اإليطالية روما. كام نقل املوظفون وأرسهم ومقتنياتهم 
خالل  املتوسط.  والبحر  األطليس  املحيط  عرب  بالسفن 
السنوات العرش األوىل من عمرها ، عملت املنظمة مع 
املتعلقة  امللحة  القضايا  معالجة  عىل  الحكومات 
وخالل  العامل.  أنحاء  كافة  يف  التغذية  وسوء  بالجوع 
معالجة  يف  املنظمة  بدأت  وجودها،  من  الثاين  العقد 

املدى.  طويلة  الجوع  مكافحة  قضايا 
العامل،  حول  الجوع  من  الحد  عملية  تتضمن  ومل 
أيضا  تضمنت  بل  فحسب،  الناس  إىل  الغذاء  توصيل 
مجال  يف  االستثامرات  يف  شاملة  زيادة  تحقيق 

إىل  ونفاذهم  املزارعني  معارف  ويف  الزراعة 
يف  العامل  أنحاء  كل  يف  املزارعون  وكان  التكنولوجيا. 
لتحسني  والنصح  التقني  والدعم  املساعدة  إىل  حاجة 
إنتاجهم. وكان ذلك السبب وراء أحد أهم التطورات 
عىل  الرتكيز  بزيادة  يتعلق  والذي  املنظمة  عمل  يف 
والدعم  املساعدات  خالل  من  املزارعني  مساعدة 
تم   1958 األول  أكتوبر/ترشين   14 ويف  التقني. 
والزراعة  األغذية  ملنظمة  الخاص  الصندوق  إنشاء 
يف  املتحدة  لألمم  التقنية  املساعدات  نطاق  لتوسيع 
من  العديد  أسندت  وقد  األساسية.  املجاالت  بعض 
الصندوق  محافظي  مجلس  تبناها  التي  املرشوعات 
الجهة  لتكون  والزراعة  األغذية  منظمة  إىل  الخاص 
وضع  حيث  مفاجئا،  أمرا  ذلك  يكن  ومل  لها.  املنفذة 
عاملية  هيئة  أكرب  لتصبح  الطريق  عىل  املنظمة  ذلك 
الخاص  الصندوق  ركز  وقد  التقني.  الدعم  تقدم 
تقييم  ذلك  يف  مبا  الكربى  املرشوعات  عىل  للمنظمة 
مثل  الصناعات  مختلف  يف  البرشية  املوارد  وتطوير 
والنقل  والحراجة  املنزلية،  والزراعة  اليدوية  الحرف 
والتعليم  والصحة  واإلسكان  واإلنشاءات  واالتصاالت، 
الدعم  تقديم  تم  وقد  العامة.  واإلدارة  واإلحصاءات 
وتدريب  وأبحاث  استقصائية  دراسات  صورة  يف 
خالل  من  تجريبية  ملرشوعات  توضيحية  وعروض 
واإلمدادات  واملعدات  والخرباء  املوظفني  توفري 
ومتويل  معاهد  إنشاء  خالل  ومن  والخدمات 

البعثات.  مثل  مناسبة  أخرى  مبادرات 

زراعة التربة اخلصبة لزيادة إنتاج احملاصيل 

الزراعي  اإلنتاج  تحسني  عملية  كانت  الفرتة،  تلك  يف 
عالية  بذور  الستخدام  الدعوة  خالل  من  الشامل، 
الزراعية  للرتبة  خرائط  وعمل  واألسمدة،  الجودة 
األولوية  ذات  اإلسهامات  ضمن  من  العامل،  حول 
أجل  ومن  الجوع.  من  للحد  الشاملة  لإلسرتاتيجية 

املحسنة،  لألنواع  الجودة  عالية  البذور  استخدام  دفع 
عام  يف  العاملية  البذور  حملة  بشن  املنظمة  قامت 
للبذور  العاملي  بالعام  باالحتفال  توجت  والتي   1957

 .1961 يف عام 

اآلفات  من  النباتات  حماية 

املدمرة  اآلثار  من  العامل  حول  الشعوب  عانت 
واألعشاب  األمراض  ذلك  يف  مبا  لنباتات  ا آلفات 
ومع  الحديث،  العرص  ويف  السنني.  آلالف  الضارة 
واالنتشار  العامل  حول  الشعوب  تنقالت  زيادة 
أكرث  الحدود  أصبحت  أن  وبعد  للتجارة،  الكبري 
االنتشار  من  لزراعية  ا اآلفات  متكنت  نفتاحا،  ا
سوى  يتم  مل  ذلك،  من  وبالرغم  أكرب.  برسعة 
اآلفات  انتشار  ملنع  قانونية  معايري  صياغة  مؤخرا 
الخمسينات  ويف  لنباتية.  ا املوارد  وحامية  لنباتية  ا
لتعامل  ا يف  الدويل  املجتمع  رشع  املايض،  القرن  من 
قامت  حيث   ،1951 عام  يف  أوال،  املسألة.  تلك  مع 
لنباتات  ا لحامية  الدولية  املعاهدة  بتبني  املنظمة 
تلك  ولتجاري  املتغرية  الظروف  تلك  مع  للتعامل 
املنظمة  قادتها  لتي  ا لناجحة  ا الدولية  التدخالت 

تية.  لنبا ا واملنتجات  لنباتات  با يتعلق  فيام 

الثروة احليوانية و مكافحة الطاعون البقري 

ملساعدة الدول النامية عىل زيادة إنتاجها من املحاصيل 
بصورة  باالهتامم  املنظمة  بدأت  الحيوانية،  والرثوة 
عىل  تؤثر  التي  األمراض  عىل  القضاء  بطرق  خاصة 
األمراض  البقري من  الطاعون  املزرعة. ويعترب  حيوانات 
واألبقار  املاشية  تصيب  والتي  للغاية  املعدية  الفريوسية 
اقرتاب  مع  الظلف،  مشقوقة  األخرى  والحيوانات 
يف   100 إىل  االجتياحات  سنوات  يف  النفوق  معدالت 
املائة. ويف عام 1947، نفذت املنظمة أول مرشوع كبري 
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عبارة عن حملة  األمراض، وكان  بالقضاء عىل  يعنى  لها 

الصني. وقد تم متويل املرشوع  البقري يف  الطاعون  ضد 

ونجح  والتأهيل  لإلغاثة  املتحدة  األمم  إدارة  قبل  من 

األسيوية  الدول  ليشمل  بعد  فيام  مده  وتم  املرشوع 

األخرى. ويف نهاية الخمسينات تم القضاء عىل الطاعون 

ويف  النهاية،  ويف  األسيوية.  الدول  غالبية  يف  البقري 

 ،2011 عام  يف  حقق  البيطرية  للعلوم  تاريخي  انتصار 

العاملية  واملنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  أعلنت 

عىل  بذلت  تعاونية  جهود  بفضل  أنه  الحيوان  لصحة 

الطاعون  مرض  عىل  بنجاح  القضاء  تم  عقود  مدى 

العامل.  البقري يف 

الغذائية  السلع  معايير 

يف  الغذائية  للسلع  معايري  وضع  عىل  الجاد  العمل  بدأ 
الخرباء  للجنة  األول  االجتامع  ويف  الخمسينات.  بداية 
الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتكة 
العاملية حول التغذية رصح خرباء التجارة العاملية والتغذية 
بأن : »غالبا ما تتعارض وتتناقض اللوائح الغذائية باختالف 
البلدان. وغالبا ما تختلف الترشيعات التي تحكم عمليات 
للغذاء  املقبولة  واملعايري  املوحدة  والتسميات  الحفظ 
إدخال  يتم  ما  وغالبا  ألخرى.  دولة  من  كبرية  بصورة 
تويل  وال  علمية  معرفة  عىل  تعتمد  ال  جديدة  ترشيعات 

أهمية كبرية ملبادئ التغذية يف صياغة الترشيعات«.     •

19511953

1955
1960 1950

1957 19521954195619581959
.1950

اإلحصاء الزراعي العاملي 
األول والذي تم إجراؤه 

منذ الحرب العاملية 
األوىل، وغطى 81 دولة

.1952
 إطالق برنامج 
جراد الصحراء

.1954
 تعيني فيليب كاردون 

 )Philip Cardon(
)الواليات املتحدة األمريكية( 

ثالث مدير عام ملنظمة 
األغذية والزراعة.

1956. انتخاب بيناي رانجاي سني 
)Binay Ranjan Sen( )الهند( رابع 

مدير عام ملنظمة األغذية والزراعة 

 1951. نقل املقر
إىل روما

قررت الدول األعضاء نقل 
مقر منظمة األغذية والزراعة 

إىل روما. 

1957. الحملة العاملية للبذور
أطلقت منظمة األغذية والزراعة الحملة العاملية للبذور 

والتي تضمنت 79 دولة وتوجت باالحتفال بالعام 
العاملي للبذور يف عام 1961.

1952. املسح الغذايئ العاملي الثاين 
كشف هذا املسح أن إمدادات السعرات الحرارية لكل فرد انخفضت إىل أقل من 

مستويات ما قبل الحرب، وأن الفجوة بني يتحصل عىل تغذية أفضل وأولئك 
الذين يتحصلون عىل تغذية أسوأ توسعت بشكل ينذر بالخطر. 

إيطاليا، 1951
احتفال تستضيفه الحكومة اإليطالية ترحيبا بنقل مقر منظمة األغذية 

والزراعة إىل روما. يف ربيع عام 1951، أبحر العاملون يف املنظمة وأرسهم  

©FAO .إىل إيطاليا كام تم شحن اإلمدادات املكتبية أيضا

اجلدول الزمني 
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ليبيا، 1953

يف املقدمة، تجارب لتثبيت 
الكثبان الرملية باستخدام 

النباتات ضمن برنامج منظمة 
األغذية والزراعة لتثبيت 

وإعادة تشجري الكثبان الرملية. 
وكان هناك جزء كبري من ليبيا 
ال يناسب زراعة أي نوع من 

املحاصيل، وكان الخيار الوحيد 
هو التشجري. 

©FAO
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 ]ميني[

أثيوبيا، 1953

بيطري  طبيب  رازميليك،  الدكتور 
والزراعة،  األغذية  منظمة  لدى 

يقدم  م محيل وهو  يشاهد مطًعِّ
أرسلت  البقري.  الطاعون  تطعيم 
من  فريق  تتضمن  بعثة  املنظمة 

عىل  للمساعدة  البيطريني  األطباء 
والحراجة  الزراعة  تحديث 

أثيوبيا.  يف 

©FAO/G. GRÉGOIRE

 ]الصفحة املقابلة[

الهند، 1951

منطقة  يف  يحصدون  مزارعون 
األغذية  منظمة  عملت  ترياي. 

الصحة  ومنظمة  والزراعة 
القضاء  أجل  من  معا  العاملية 

وتعزيز  املالريا  مرض  عىل 
املنطقة.  يف  الغذايئ  اإلنتاج 

©FAO/E. SCHWAB
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]يسار[ تايلند، 1953

اصطياد يرقات سمك البلطي 
لتوزيعها عىل املزارعني يف تايلند. 

ساعد خرباء منظمة األغذية 
والزراعة يف بناء الصناعة 

التايلندية من أجل تطوير 
األسامك التي تعترب مكمال هاما 

لنظام الغذاء األسيوي الذي 
يعتمد عىل األرز. 

©FAO

]الصفحة املقابلة[

إندونيسيا، 1951

إبن مزارع يصطاد يرقات سمك 
املربوك. يف جنوب رشق آسيا، أصبح 

إنتاج األسامك يف برك املياه من 
التقاليد املتبعة ومن املعتقد أنه 
ينتج قدر من الربوتني يزيد عام 
ينتجه أي نشاط متعلق بالرثوة 
الحيوانية. وقد أسهمت منظمة 

األغذية والزراعة يف جلب سمكة 
البلطي، وهي سمكة مناسبة 

لرتبيتها يف برك املاء. 

©FAO/E. SCHWAB
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]ميني[ بريو، 1958

أحد خرباء منظمة األغذية والزراعة 
يدون املعلومات التي حصل عليها من 

مزارع يف منطقة التشاكوي الجبلية. 
وتعترب بريو مقرا للتدريب التعدادي 

ألمريكا الالتينية – الذي تنظمه األمم 
املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة 

ومعهد اإلحصاء األمرييك الدويل – والذي 
قام بعمل تعداد سكاين وسكني وزراعي. 

©FAO

]الصفحة املقابلة[

إندونيسيا، 1951

بطول  قناة  يشيدون  محليون  عامل 
إندونيسيا  حكومة  تنفذ  كلم.   70

هكتار   6000 وتغطية  لري  مرشوع 
األغذية  منظمة  وارسلت  األرايض.  من 

النصح  لتقديم  متخصصني  والزراعة 
الري والرصف.  حول 

©FAO/E. SCHWAB
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]ميني[ تايلند، 1953

إحدى خبريات التغذية يف منظمة 
األغذية والزراعة وهي تتفحص طفلني. 
وتظهر عىل الولد األصغر أعراض تضخم 

يف الطحال بسبب اإلصابة باملالريا. 
وقامت شعبة التغذية باملنظمة بقياس 

مستويات الصحة يف الدولة لتحسني 
النظم الغذائية لألطفال، ضمن برنامج 

تغذية شامل. 

©FAO

]الصفحة املقابلة[

الهند، 1959

أطفال ينتظرون يف طابور يف مركز توزيع 
ألبان. بدعم من اليونيسيف ومنظمة 
األغذية والزراعة استطاع برنامج أناند 

للجمعيات التعاونية لأللبان زيادة 
إمدادات األلبان من 2.7 مليون إىل 27 
مليون لرت سنويا يف خالل مثاين سنوات 

فقط يف والية جوجارات. 

©FAO
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رسي النكا، 1953

صيادون يستخدمون شباك الجر يف شامل 
رسي النكا. يستغرق األمر ساعتني و30 

رجال إللقاء تلك الشباك والتي يبلغ طولها 
1.5 كلم. ويف هذا الوقت ويف ظل عدم 

توافر مراكب صيد مبحركات كان 
الصيادون يصطادون 9 كلغ من األسامك 

أسبوعيا. وقد أرسلت منظمة األغذية 
والزراعة مهندسا لتقديم النصح حول 

ميكنة الصناعة لزيادة الصيد. 

©FAO/A. GLANVILLE
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]هذه الصفحة[ أفغانستان، 1952

الطاعون  التطعيم ضد مرض  بإجراءات  اهتامما  يبدون  مزارعون 
الخرباء إىل  البقري. وارسلت منظمة األغذية والزراعة فريق من 

املستوى  ورفع  الزراعية  مدخالتها  زيادة  ملساعدتها يف  أفغانستان 
للناس.  املعييش 

©FAO/W. WILLIAMS

]الصفحة املقابلة[ ميامنار، 1957

الحبوب، إىل ميامنار لإلرشاف  بانفيلد وهو أخصايئ يف مجال تخزين  السيد  أرسلت منظمة األغذية والزراعة 
بإدارة وتشغيل  التقنية  بالجوانب  أساسية  كان معنيا بصورة  الحبوب. وقد  بناء مخزون من  برنامج  عىل 
الصورة  تلك  وتظهر  املحلية.  للظروف  وفقا  تكييفها  وتم  بنيت  والتي  الغذائية،  الحبوب  تخزين  مرافق 

الرطوبة.  الختبار  محمول  جهاز 
©FAO/S. PUNNAG
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]الصفحة املقابلة[

أندونيسيا، 1955 

الدكتور هاوزر، أخصايئ تربة لدى 
منظمة األغذية والزراعة والعاملني يف 

محطة أبحاث زراعية يقومون بدراسة 
خصائص الرتبة. تساعد املنظمة 

املؤسسات املحلية يف تحديث طرق 
تحليل الرتبة وتدريب العاملني املحليني. 

©FAO/S. BUNNAG

 ]أعىل ميني[

أندونيسيا، 1955 

السيد فان دير بلويج رئيس بعثة 
منظمة األغذية والزراعة إىل إندونيسيا 
وهو يتفحص سمك الشبوط الذي تم 

جمعه من بركة مياه أحد املزارعني 
بالقرب من ليمبانج. 
©FAO/S. BUNNAG

 ]أسفل ميني[

تايلند، 1953

رشح خصائص سمك البلطي إىل ممثيل 
مصايد تايلند من قبل الخبري الزائر 

الكتور لينج )ميسك بالغليون يف 
املنتصف(، وهو خبري مبنظمة األغذية 

والزراعة يف مجال تربية األسامك. 
©FAO



2030-1945 46   |    منظمة األغذية والزراعة   47  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 48   |    منظمة األغذية والزراعة   49  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 48   |    منظمة األغذية والزراعة   49  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

رسي النكا، 1952

هرني هريست، خبري يف تربية الحيوانات يف 
منظمة األغذية والزراعة واثنني من مدراء 
املزارع الحكومية يتفحصون حقل جاودار. 

©FAO/W. WILLIAMS
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 ]الصفحة املقابلة[

ليبيا، 1953

أحد خرباء منظمة األغذية 
والزراعة أثناء فحصه لآلفات التي 
تتسبب يف خسائر كبرية للتمر يف 

ليبيا. ويعترب التمر من األكالت 
الرئيسية يف ليبيا لكن يؤدي عدم 
توافر مرافق معالجة وتخزين إىل 

تلف جزء كبري من اإلنتاج.   

©FAO/P. MORIN

 ]يسار[

الهند، 1953

طالب يف فصل كيمياء. نظمت 
منظمة األغذية والزراعة منح 

وندوات لتدريب املسؤولني 
املحليني والطالب عىل تنفيذ 

برنامج الدعم التقني.  

©FAO/E. SCHWAB
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من اخلرائط إلى قواعد البيانات 
اجلوع  من  التحرر  حملة  إطالق 

لتجاوز  ضعيف  أمل  هناك  أن  تجىل  السنني،  مبرور 
العامل  أجزاء  يف  الغذاء  بتوفري  املتعلقة  املشاكل 
االعتقاد  تزايد  وقد  بالسكان.  واكتظاظا  فقرا  األكرث 
الجوع  عىل  القضاء  من  التمكن  يتم  ليك  بأنه 
غري  واملنظامت  الحكومات  عىل  يجب  بنجاح، 
 16 ويف  شاملة.  بجهود  تقوم  أن  واألفراد  الحكومية 
وفرانك  روزفيلت  إلينور  1955، سافرت  مارس/آذار 
والزراعة  األغذية  منظمة  مقر  إىل  ماكدوجال 
حملة  لتدشني  املتحدة  األمم  برنامج  جهود  لحشد 
من  سنوات  خمس  وبعد  الجوع.  من  التحرر 
رسمية  بصورة  الحملة  املنظمة  دشنت  املفاوضات 
يتعلق  الطموح  الحملة  هدف  وكان   .1960 عام  يف 
نهائية.  بصورة  العامل  يف  الجوع  عىل  بالقضاء 
الجوع  »استمرار  أن:  عىل  الحكومات  ووافقت 
الناحية  من  مقبول  غري  أمر  هو  التغذية  وسوء 
البرش  كرامة  مع  يتفق  وال  واالجتامعية  األخالقية 
خطرا  وميثل  يستحقونه،  الذي  الفرص  يف  والتكافؤ 
هناك  وكان  والعاملي«.  االجتامعي  السالم  عىل 
أنحاء  كل  يف  الوعي  زيادة   )1( للحملة  غرضان 
كانت  التي  التغذية  وسؤ  الجوع  مبشكالت  العامل 
تعزيز  و)2(  العامل  سكان  نصف  من  أكرث  تصيب 
إىل  التوصل  من  متكن  بصورة  اآلراء  تبادل  مناخ 

ودويل.  وطني  أساس  عىل  الحلول  تنظيم 

إعداد خرائط مبوارد التربة يف العالم

جزء  واألسمدة  الجودة  عالية  البذور  استخدام  كان 
وتعترب  الفقر.  من  للحد  شاملة  اسرتاتيجية  من  فقط 
وتوزيعها  وخصائصها  الرتبة  بأنواع  الجيدة  املعرفة 
واملفيد  دقة  األكرث  التنبؤ  عىل  يساعد  اسرتاتيجيا  أمرا 
معينة.  إنتاجية  مبادرات  مع  الرتبة  تفاعل  بكيفية 

كانت  الخمسينات،  نهاية  ففي  ذلك،  من  وبالرغم 
بالفوىض يف  تتسم  العامل  الرتبة يف  حالة رسم خرائط 
عام  ويف  أسوئها.  يف  متاما  وغائبة  األحوال،  أفضل 
مؤمتره  الرتبة يف  لعلوم  الدويل  االتحاد  أوىص   ،1960
بالقارات  الخاصة  الرتبة  خرائط  بنرش  السابع 
منظمة  رشعت  ذلك،  وملتابعة  الشاسعة.  واملناطق 
إعداد  يف  اليونسكو  ومنظمة  والزراعة  األغذية 
 .)1:5000000 رسم  )مبقياس  للرتبة  عاملية  خريطة 
 17 مدة  الطموح  املرشوع  استكامل  استغرق  وقد 
من  العديد  بني  دويل  تعاون  مثرة  مبثابة  وكان  عاما 
هو  الخريطة  إعداد  من  الغرض  وكان  الرتبة.  علامء 
مع  الرتبة  تفاعل  كيفية  فهم  من  املزارعني  متكني 
غلة.  أفضل  وإعطاء  الزراعية  التقنيات  مختلف 
املرجعية  متثل  الخريطة  كانت  قريب،  وقت  وحتى 

الرتبة.  ملوارد  الوحيدة  العاملية 

الغذائي  الدستور  هيئة  إنشاء 
والتي  الغذاء  للوائح  املتعارضة  للطبيعة  نظرا 
األغذية  توزيع  عىل  وأثرت  التجارة  إعاقة  إىل  أدت 
الخرباء  لجنة  اقرتحت  الغذائية،  املكونات  مرتفعة 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتكة 
تلك  بدراسة  املنظمتان  تقوم  أن  العاملية  الصحة 
الدستور  هيئة  إنشاء  تم  وقد  كثب.  عن  املشكالت 
العاملية  الصحة  منظمة  بني  املشرتكة  الغذايئ 
وقد   1961 عام  يف  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
التعاونية  املرشوعات  وأكرث  أشهر  أحد  أصبحت 
ويركز  املتحدة  األمم  وكاالت  من  اثنني  بني  نجاحا 

العاملية.  الغذاء  معايري  عىل  عملها 

للغذاء  العاملي  البرنامج  إنشاء 

من  مستقلون  خرباء  بها  قام  دراسات  أظهرت 
مختلف  املجاعات يف  والزراعة حول  األغذية  منظمة 

يف  الفائض  حجم  أن  الخمسينات  يف  العامل  أجزاء 
بالنسبة للمساعدات  الحال  ارتفاع مستمر كذلك هو 
وضع  املهم  من  كان  املرحلة،  تلك  ويف  الغذائية. 
الغذائية  املساعدات  للتطبيق...لتوفري  قابل  »برنامج 
ذلك  أعلن  مثلام  املتحدة«،  األمم  منظومة  من خالل 
أمام  أيزنهاور  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
إيجاد  إىل  حاجة  هناك  وكانت  املتحدة.  األمم 
املتحدة.  األمم  منظومة  يف  لألدوار  واضح  تعريف 
منظمة  تبنت   ،1961 األول  ديسمرب/كانون  ويف 
املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية  والزراعة  األغذية 
للغذاء  العاملي  الربنامج  إنشاء  وتم  موازية  حلول 
اإلغاثة  بتوفري  تعنى  املتحدة  لألمم  تابعة  كهيئة 
ألن  التخطيط  تم  وقد  املنكوبة.  للمناطق  الغذائية 
تجريبي  برنامج  عن  عبارة  املبادرة  تلك  تكون 
التنفيذ  حيز  يدخل  ولن  سنوات  ثالث  ملدة  يستمر 
بدأ  الواقع،  ويف   .1963 الثاين  يناير/كانون  قبل 
بعدما  أشهر  بعدة  ذلك  قبل  العمل  يف  املرشوع 
واجتاح  اإلسالمية  إيران  جمهورية  زلزال  رضب 
حديثا  املستقلة  الجزائر  إىل  وتدفق  تايلند  إعصار 
بالخارج.  كانوا  الذين  الجئيها  من  ماليني  خمسة 
غذائية  مساعدات  تقديم  إىل  حاجة  هناك  وكانت 
للغذاء  العاملي  الربنامج  إعطاء  وتم  عاجلة  بصورة 

بذلك.  بالقيام  التفويض 

الزراعي اإلنتاج  تعزيز 

الفرتة  يف  كبرية  بصورة  امليكنة  تجاه  املواقف  تغريت 
وقد  الستينات  ومنتصف  الخمسينات  منتصف  بني 
التي  الخرضاء«  »الثورة  عن  كبرية  بصورة  ذلك  نتج 
العاملي  املؤمتر  أكد   ،1966 عام  آسيا. ويف  حدثت يف 
األمم  منظمة  عقدته  الذي  الزراعي،  لإلصالح 
وجود  عىل  والزراعة،  األغذية  منظمة   / املتحدة 
الخمسينات  خالل  ويف  الزراعة.  تجاه  متكامل  منهج 

الغذاء  إنتاج  ارتفع  الستينات،  من  األول  والجزء 
املائة.  يف   50 بنسبة  مضطردة  بصورة  العاملي 
كانت  الفرتة  تلك  خالل  ففي  ذلك،  من  وبالرغم 
أنه  تعني  االقتصادية  واألزمات  السياسية  املآزق 
الخطر  احتواء  تواجه مهمة  أن  املنظمة  يتوجب عىل 
وتطبيق  البحثية  أعاملها  يف  االستمرار  مع  الناجم، 
وإنتاج  الغذايئ  األمن  لزيادة  الرامية  إسرتاتيجيتها 
كان   ،1961 عام  ويف  البعيد.  املدى  عىل  األغذية 
إىل  تحتاج  املحاصيل  مدخالت  لكافة  الزراعي  األداء 
للغاية،  مشجعة  نتائج  وفرت  األسمدة  وألن  تحسني، 
لتحسني  األسمدة  برنامج  بتطبيق  املنظمة  قامت 
األسمدة.  استخدام  زيادة  من خالل  املحاصيل  إنتاج 
بحيث  أعامله  نطاق  الربنامج  وسع  أن  لبث  ما  ثم 
املحاصيل،  لإلنتاج  الفعالة  الجوانب  كافة  تضمن 
والسيطرة  األرايض  وإدارة  املحسنة،  السالالت  مثل 
األكرث  الحامية  إىل  باإلضافة  الضارة  األعشاب  عىل 
االستخدام  أن  إىل  التقديرات  وتشري  للنباتات.  كفاءة 
سنويا  املائة  يف   14 بنسبة  زاد  قد  لألسمدة  اإلجاميل 
1968، كانت مطبوعة  الستينات. وبحلول عام  خالل 
العامل،  يف  والزراعة  األغذية  حالة  املتميزة،  املنظمة 
خالل  من  الزراعية  املحاصيل  زيادة  تبحث 
األرض  لتحرير  كوسيلة  التكنولوجية«  »التحسينات 

الناس.  إلطعام 

األمراض  مكافحة   – احليوانية  الثروة 

الطاعون  مرض  مكافحة  يف  نجاحها  أعقاب  يف 
أمراض  مع  لتعامل  ا يف  املنظمة  بدأت  لبقري،  ا
القالعية،  الحمى  مرض  بينها  ومن  املاشية، 
منخفضة.  مستويات  يف  بقاؤه  إ تم  والذي 
من  خالية  األوروبية  الدول  من  العديد  وبقيت 
الفرتة،  تلك  وخالل  سنوات.  لعدة  املرض  هذا 
حمى  مرض  مكافحة  أيضا  املنظمة  قادت 
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منه  ترضرت  والذي  األفريقية،  الخنازير 
الغريب  والنصف  الستينات  يف  والربتغال  نيا  أسبا
السبعينات.  يف  ككل  األرضية  الكرة  من 

اآلن. إىل  قامئة  املعركة  تلك  والزالت 

املعلومات  أنظمة 

أن  عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  دستور  ينص 
ونرش  وترجمة  وتحليل  »جمع  هي  مهامها  إحدى 

واألغذية  بالتغذية  املتعلقة  املعلومات 
 ،1963 عام  ويف  ذلك،  من  وبالرغم  والزراعة«. 
تثقيب،  ماكينات  أربعة  املنظمة  يف  يوجد  كان 
تجميع  وماكينة  التحقق،  أجهزة  من  واثنني 
ذلك  ومنذ  الجداول.  إعداد  ماكينات  من  واثنني 
أنظمة  أكرث  أحد  املنظمة عىل خلق  الحني، عملت 
املتحدة  األمم  منظومة  يف  تعقيدا  املعلومات 
إليه  الدخول  للحكومات  ميكن  نظام  وهو 
املتعلقة  الوطنية  خططها  وضع  عىل  ملساعدتها 

قامت  أيضا،   1963 عام  ويف  الزراعة.  مبجال 
اإلحصائية  بياناتها  قاعدة  بإطالق  املنظمة 
الزراعية  املعلومات  تغطي  التي  الشاملة 
مجال  يف  التطور  أدى  وقد  العامل.  حول 
من  املنظمة  متكني  إىل  املعلومات  تكنولوجيا 
وبنوك  بيانات  وقواعد  معلومات،  نظم  خلق 
احتياجات  ملختلف  لالستجابة  معلومات 
متثل  األنظمة  تلك  أن  ويبدو  األعضاء.  دولها 

محور أعامل املنظمة.                   •

روما، 1960
حفل افتتاح حملة 
التحرر من الجوع 
©FAO

1964. برنامج التعاون بني 
منظمة األغذية والزراعة 

والبنك الدويل لتعزيز 
االستثامرات يف مجال 

الزراعة يف الدول النامية. 

1965. تم تعيني مجموعة 
من الخرباء لتقييم املناهج 

املحتملة لحامية املوارد 
الوراثية النباتية 

1960. إطالق 
حملة التحرر من 

الجوع بهدف 
حشد الجهود غري 

الحكومية

1967. انتخاب أديك هيندريك 
 Addeke Hendrik( مورما

Boerma( )هولندا( خامس مدير 
عام ملنظمة األغذية والزراعة 

1963. ميالد برنامج األغذية العاملي 
تبنت منظمة األغذية والزراعة والجمعية العامة لألمم املتحدة حلول موازية مفادها إنشاء برنامج األغذية 

العاملي لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لألماكن املترضرة. 

1963. هيئة الدستور الغذايئ 
أنشأت يف عام 1963 من قبل منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. ورشعت 
هيئة الدستور الغذايئ يف العمل بشكل كامل يف 
مجال وضع املعايري العاملية لألغذية. 

1961. خارطة الرتبة يف العامل 
شاركت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
اليونسكو يف إعداد خارطة الرتبة يف العامل. 
وتم إعداد الخارطة عىل أساس معلومات 

مستمدة من 10000 خريطة موجودة. 

1963. املسح الغذايئ العاملي الثالث 
توصل املسح الغذايئ العاملي الثالث الذي يغطي حاليا حوايل 
95 يف املائة من السكان، إىل أن 10 إىل 15 يف املائة من سكان 
الكوكب يعانون من قلة التغذية وحوايل نصف عدد السكان 

يعانون من الجوع وسوء التغذية أو من كليهام. 

1966. املؤمتر العاملي لإلصالح الزراعي
أكد املؤمتر الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

عىل الحاجة إىل اتباع منهج متكامل لإلصالح الزراعي من أجل تعزيز التقدم 
االقتصادي واالجتامعي. وتم جمع أفكار حول اإلصالح الزراعي من كافة أنحاء العامل 
يف املؤمتر مبا مهد الطريق إىل التوصل إىل توافق أكرب يف اآلراء حول اإلجراء الذي كان 

سيتم اتخاذه يف السنوات التالية. 

اجلدول الزمني 
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مونغوليا، 1966

 َ اإلمساك بحصان باستعامل األنشوطة. ُعنيِّ
فني بيطري تابع ملنظمة األغذية والزراعة 

ملساعدة الحكومة عىل السيطرة عىل 
أمراض الحيوانات املعدية. 

©FAO/N.G. IPATENKO
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]الصفحة املقابلة[ بريو، 1963

مزارع من األنديز يستخدم محراث خشبي. بدأت منظمة األغذية والزراعة ووكالت أخرى 
تابعة لألمم املتحدة يف تطبيق برنامج يقدم إرشادات حول اإلنتاج الزراعي الحديث 

والنظافة والتعلم وتنمية املجتمع. 

©FAO/ILO

]أعىل[ نيجرييا، 1967

طالب يف جامعة إبادان يستخدمون جهاز املزواة لحساب ارتفاع قطعة أرض. ويعترب 
عملهم جزء من دورة تدريبية تقدمها كلية الغابات وينظمها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

ومنظمة األغذية والزراعة. 

©FAO
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]ميني[ اليونان، 1964

فني غابات يقيس املسافة بني األشجار باإلضافة إىل 
كثافة الغابة. بدأ فريق مشرتك بني منظمة األغذية 

والزراعة ومن الحكومة اليونانية تطبيق مرشوع 
لتقييم حجم الغابات ومساعدة اليونان عىل تطوير 

صناعة الغابات بها. 

©FAO/J. OLSEN

]أسفل ميني[ تايلند، 1966

تقطيع أشجار الساج يف شامل تايلند. 

©FAO/S. BUNNAG

]الصفحة املقابلة[ الهند، 1962

عامل قروي يخترب بيضه – ميسك بها أمام الضوء ليتأكد 
من حداثتها وخصوبتها. وكان الهدف من هذا املرشوع 

هو التأكد من تناول األمهات واألطفال غذاء متوازن، من 
خالل التدريب عىل مامرسات اإلنتاج وإعداد وجبات 

مغذية. 

©FAO/F.L. CYPRIEN
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]أعيل[ بوروندي، 1968

السيد بهان نهو، أحد خرباء تربية الحيوانات يف منظمة األغذية والزراعة، يقدم تدريبا 
عمليا إىل طالب معهد فني زراعي. وقد قامت املنظمة بإنشاء املعهد بالتعاون مع 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتدريب املزارعني عىل الطرق الحديثة يف التوسع الزراعي، 
وزراعة املحاصيل والري واإلنتاج الحيواين. 

©FAO/A. DEFEVER

]الصفحة املقابلة[ 

الهند، 1968

حصاد التنب الذي يستخدم علفا 
للامشية يف أحد املزارع التجريبية 

التابعة للمعهد املركزي ألبحاث 
املاشية والصوف. 

©FAO/T. SENNETT
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]ميني[ غانا، 1969

أدى إنشاء سد نهر الفولتا يف منطقة إكيسومبو إىل ما 
عرف يف ذاك الوقت بأكرب بحرية صناعية يف العامل وكانت 

تبلغ مساحتها حوايل 8500 كلم مربع. وتعترب الطاقة 
الكهرومائية التي يتم الحصول عليها من السد ذات 

أهمية حيوية للتصنيع يف غانا لكن إعادة توطني 12 ألف 
أرسة مزارعة جعل الحكومة تواجه الكثري من املشكالت. 

وكان يجب توفري الطعام ألرس كانت يف السابق تدعم 
نفسها حتى تبدأ مزارعها يف اإلنتاج.

وتظهر الصورة عامل ميهدون طريق يصل بني قرى منطقة 
إعادة التوطني الجديدة. 

©FAO/P. JOHNSON

]الصفحة املقابلة[ اإلكوادور، 1966

القمح يف  أحد حقول  إىل  يتطلعون  مستوطنون 
الزراعي  اإلصالح  أنشطة  بيسيلو. ومن ضمن  هاسيندا 
الحكومة  الحكومة يف اإلكوادور، تقوم  الذي تقوم به 
األمم  والزراعة وبرنامج  األغذية  مبساعدة من منظمة 
امللكية  توزيع  بتنفيذ مرشوع إلعادة  اإلمنايئ  املتحدة 

وإعادة توطني الفالحني الذين ال ميتلكون أرايض. 
288 أرسة تلقت دعم  ويوجد يف هاسيندا بيسيلو 

زراعي ومعدات وبذور محسنة. 

©FAO/S. LARRAIN
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]هذه الصفحة[ شييل، 1965

املتحدة  الخاص لألمم  الصندوق  قام  فالباريزو.  بالقرب من ساحل  مركب صيد يعمل 
املصايد  لتنمية  السمكية  املصايد  تنمية  معهد  بدعم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
املصايد  املتخصصة يف مجال  الوحيدة  املدرسة  املعهد  ويعترب  السمكية يف شييل. 

من  السمكية  املصايد  التدريب ملسؤويل  يقدم  وأصبح  الجنوبية  أمريكا  السمكية يف 
القارة.  أنحاء  كل 

©FAO/S. LARRAIN

]الصفحة املقابلة[ الهند، 1969

إطالق عوامة مبحرك يف موتام، والية تاميل نادو، حيث يتم تطبيق مرشوع ملنظمة 
اإلنتاج السميك وتحسني توزيع  األغذية والزراعة. ويهدف املرشوع إىل تعزيز 

اصطيادها.  يتم  التي  األسامك  وتسويق 

©FAO/D. MASON



2030-1945 66   |    منظمة األغذية والزراعة   67  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 68   |    منظمة األغذية والزراعة   69  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 68   |    منظمة األغذية والزراعة   69  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ بنن، 1963 

إرشادات  لتوفري  والزراعة  األغذية  منظمة  بنن مساعدة  بشبكته. طلبت حكومة  يلقي  صياد 
بإرسال خرباء إلنشاء مصايد أسامك جديدة  املنظمة  السمكية. وقامت  املصايد  حول تطوير 

النايلون.  من  املصنوعة  الشباك  مثل  معدات حديثة  وتقديم 

©FAO

]أعىل[ السودان، 1962

املوسمي. سيد محمد عيل عوض  للصيد  كبديل  الصدف  والزراعة صناعة  األغذية  دعمت منظمة 
)يف مقدمة الصورة( مسؤول مساعد املصايد يف السودان وهو يرتدي زعانف ونظارة وأنبوب 

الصدف.  بحثا عن محارات  للغطس  املاء، وصياد يستعد  تنفس تحت 

©FAO



2030-1945 70   |    منظمة األغذية والزراعة   

السنغال، 1969

]ميني[ أخصايئ تكنولوجي يف املصايد السمكية يف 

منظمة األغذية والزراعة يرشح تقنية جمع األسامك 
إىل متدربني يف املدرسة التقنية للمصايد البحرية 

وعلوم املحيطات بالسنغال. قدمت املنظمة الدعم 
للمدرسة أثناء فرتة أربع سنوات لتثقيف املتدربني 

يف مجال إدارة املصايد، وتقنيات الصيد الحديثة، 
وطرق املعالجة.

]الصفحة املقابلة[ أحد املتدربني يدون مالحظات أثناء 

دورة نظرية حول تركيب وصيانة مصنع للتعليب. 

FAO/N. ERACHER©





2030-1945 72   |    منظمة األغذية والزراعة   73  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل[ جمهورية تنزانيا املتحدة، 1966

مدرسة تنمية مجتمع يف منظمة األغذية والزراعة ترشد إحدى الطالبات بخصوص تقنيات الحياكة 
يف أحد مراكز التدريب. تحت مظلة حملة التحرر من الجوع تم إنشاء مرشوع لتنمية االقتصاد 

املنزيل ورفع مستوى معيشة املناطق الريفية. 

©FAO/F. BOTTS

]الصفحة املقابلة[ اإلكوادور، 1968

هرني ويلستيد، خبري منظمة األغذية والزراعة بشأن اقتصاديات الغابات وتفسري الصور يقوم بتدريس استخدام التصوير يف عمليات 
املسح يف أحد مراكز تدريب الغابات. وقد ساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة األغذية والزراعة حكومة اإلكوادور يف تحسني 

وتوسيع مرافق املركز من خالل التدريب عىل رأس العمل واملنح وتوفري املعدات املتخصصة. 

©FAO
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2030-1945 74   |    منظمة األغذية والزراعة   75  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ الهند، 1968

اجتامعية يف مركز  بقيادة مرشفة  نقاش جامعي، 
أعقاب  يف  مومباي  مبدينة  االجتامعي  التعليم 

إذاعي.  لربنامج  االستامع 

©FAO/UNESCO

]يسار[ نيجرييا، 1967

النباتات. بسبب  لدراسة علم  طالب يف فصل 
وجود إمدادات محدودة من االخشاب يف 
متزايد عىل خشب  نيجرييا ووجود طلب 

نيجرييا  قامت  اإلنشاءات،  الوقود وخشب 
وإعادة  املطرية  للغابات  أفضل  إدارة  بتطوير 

السافانا. ومن خالل  الغابات يف منطقة  تشجري 
األمم  برنامج  قام  والزراعة،  األغذية  منظمة 

كلية  إنشاء  باملساعدة يف  اإلمنايئ  املتحدة 
لتدريس سياسات  أبادان  غابات يف جامعة 

الغابات. وتكنولوجيا  واستخدام  وقانون 

©FAO



2030-1945 76   |    منظمة األغذية والزراعة   7 7  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

أفغانستان، 1969

]أعىل[ مريب أبقار صغري يف شامل أفغانستان. وبدأت الحكومة األفغانية مرشوعا يستمر 

ملدة خمس أعوام لتحسني إنتاج األغنام واملاشية والدواجن مبساعدة برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ ومنظمة األغذية والزراعة. 

]الصفحة املقابلة[ إريك هال )Eric Hall(، خبري ميداين يف الرثوة الحيوانية، يرشح طريقة 

اقتصادية لغمس األغنام يف املاء. 

©FAO/F. BOTTS
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 ]الصفحة املقابلة[ جمهورية إيران

اإلسالمية، 1966

املتعلمني( )كتيبة  دانيش  سيبها  كتيبة  من   رقيب 
الخارج.  بالتدريس يف  يقوم 

©FAO

]أعىل[ ليسوتو، 1966

الحكومة  ملساعدة  جهودهام  يحشدان  واليونيسيف  والزراعة  األغذية  منظمة 
أخصايئ  إم.ماتويل، مساعدة  السيدة  والتغذية.  األغذية  بشأن  الناس  تعليم  عىل 

أمام قرويات.  التغذية  تلقي كلمة عن  تغذية، تظهر هنا وهي 

©FAO/P. PITTET



2030-1945 8   |    منظمة األغذية والزراعة  0  81  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

إثيوبيا، 1968

]أسفل[ خبري يقيس جناحي حرشة وجسدها يف أحد املعامل الخاصة مبنظمة السيطرة عىل الجراد الصحراوي 

للتوصل إىل مصدر الجراد. متول منظمة األغذية والزراعة خدمة معلومات الجراد الصحراوي. 

]يف الصفحة املقابلة[ طالب يف فصل لدراسة علم النباتات. بسبب وجود إمدادات محدودة من االخشاب يف نيجرييا 

ووجود طلب متزايد عىل خشب الوقود وخشب اإلنشاءات، قامت نيجرييا بتطوير إدارة أفضل للغابات 
املطرية وإعادة تشجري الغابات يف منطقة السافانا. ومن خالل منظمة األغذية والزراعة، قام برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ باملساعدة يف إنشاء كلية غابات يف جامعة أبادان لتدريس سياسات وقانون واستخدام 
وتكنولوجيا الغابات.

©FAO/G. TORTOLI



2030-1945 8   |    منظمة األغذية والزراعة  0  81  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 82   |    منظمة األغذية والزراعة   8 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]ميني[ النيجر، 1968

عامل يقومون بتعبئة دقيق يف 
أكياس سعة 10 كلغ يف أول مصنع 

لتجهيز الدخن يف العامل. ويعترب 
إنتاج الدخن أساس الزراعة يف 
نيجرييا لكنه مل يكن يتم عىل 
نطاق تجاري. وكان املزارعون 

يطحنون الحبوب سنويا ويزيلون 
نواة الحبوب يدويا. ومبساعدة 

منظمة األغذية والزراعة 
استطاعت الحكومة االستثامر يف 
تحويل وتسويق وتجهيز حبوب 
الدخن من أجل زيادة تسويقها 

عىل املستوى الوطني. 

©FAO

]الصفحة املقابلة[ شييل، 1968

توزيع إمدادات برنامج األغذية 
العاملي يف بونيتايك.

ومنذ إنشائه يف عام 1963 برعاية 
من األمم املتحدة ومنظمة 

األغذية والزراعة، قام برنامج 
األغذية العاملي بإعطاء دفعة 

لعدد كبري من املرشوعات التي 
تهدف إىل تشجيع املتطوعني عىل 

املشاركة يف أعامل تنمية 
املجتمعات الريفية ومن ثم 

تعزيز االقتصاد. 

©UN/FAO



2030-1945 82   |    منظمة األغذية والزراعة   8 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 
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2030-1945 8   |    منظمة األغذية والزراعة  4  8 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ الهند، 1967

صبي يغتسل يف مياه متساقطة من ساقية 
فارسية. وضمن حملة التحرر من الجوع، 
حصلت 8 قرى يف منطقة راتناجريي عىل 

املاء من أحد اآلبار. 

©FAO/T.S. SATYAN

]يسار[ الهند، 1969

العمل يف سدود قناة راجستان. 
فريق من منظمة األغذية والزراعة يقوم 

مبرشوع يستمر ملدة خمسة أعوام يف منطقة 
القناة. الهدف من املرشوع هو االستغالل 
األمثل لألرايض واملياه وضامن إنتاج كفء 

للمحاصيل. 

©FAO/T. LOFTAS



2030-1945 86   |    منظمة األغذية والزراعة   87  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

نيكاراغوا، 1964

جمع املوز لتعبئته يف مزرعة تعاونية 
بالقرب من تشينانديجا. 

©FAO/Y. NAGATA

]الصفحة املقابلة[ ليبيا، 1963

مالك مستودع جلود حيوانات يفحص الجلود املدبوغة باستخدام طرق حديثة خالية من الروائح. مبساعدة السلطات الليبية قامت 
املنظمة بصياغة قانون بشأن سلخ الحيوانات وأدخلت أسلوب دبغ جديد يضمن إنتاج منتجات عالية الجودة. 

©FAO/P. MORIN



2030-1945 86   |    منظمة األغذية والزراعة   87  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 8   |    منظمة األغذية والزراعة  8  89  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

غانا، 1969

تظهر هذه الصورة مدرسة تم إنشاؤها حديثا يف أحد 
قرى إعادة االستيطان. وبعد تحسن تغذية األطفال بفضل 

املساعدات الغذائية التي قدمها برنامج األغذية العاملي 
تحسن حضورهم للمدرسة وتحسن أداؤهم الدرايس. 

©FAO/PMA/P. JOHNSON
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2030-1945 92   |    منظمة األغذية والزراعة   93  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

أزمة النفط وأزمة الغذاء
لطبيعية ا د  ر ا ملو ا ية  حما

من  السبعينات  بداية  الخمسينات وحتى  من  الفرتة  يف 
القرن املايض كان وجود احتياطي ضخم من الحبوب يف 
مستوى  عىل  بها  املسلم  األمور  من  الشاملية  أمريكا 
من  العاملي  اإلنتاج  انخفض   ،1972 عام  ويف  العامل. 
الحبوب الغذائية ألول مرة خالل عقدين. وتزايد الطلب 
عىل الواردات واختفى الفائض تقريبا بني عشية وضحاها. 
القضايا  من  سلسلة  هددت  املعادلة،  لتلك  وباإلضافة 
إىل  والهواء  واملاء  األرض  تلوث  بني  ترتاوح  التي  البيئية 
الوراثية  املوارد  من  العاملي  للرتاث  املستمر  التدمري 
النباتية بوقوع كارثة. ويف منتصف عام 1972، استعرض 
مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البرشية الذي عقد يف 
املنظمة  من  وطُلب  العاملية.  الشؤون  حالة  ستوكهومل، 
الزراعية  الطبيعية  املوارد  عىل  الحفاظ  عىل  بالعمل 
والحراجية ومصايد األسامك واملوارد الطبيعية األخرى يف 
التي  القضايا  بني  ومن  الجاري.  عملها  وتعزيز  العامل 
ظهرت يف املؤمتر قضية االعرتاف بأن القضاء عىل الفقر 
رئيسة  غاندي  أنديرا  وذكرت  البيئة.  حامية  يف  يساعد 
وزراء الهند، ذلك االرتباط يف كلمتها أمام املؤمتر:»إننا ال 
نريد أن نفقر البيئة أكرث من ذلك ولكننا ال نستطيع أن 
القاتم الذي يعاين منه عدد  الفقر  ننىس للحظة واحدة 
كبري من البرش. أال يعترب الفقر والعوز من أكرب امللوثات؟« 
يف  املنظمة  رشعت  مبارشة،  ستوكهومل  مؤمتر  وعقب 
باملوارد  املتعلق  لربنامجها  إطار  إنشاء  عىل  العمل 
الطبيعية والبيئة البرشية. وكان يوجد قسمني رئيسيني يف 
هذا الربنامج: األول يتعلق بتقييم حالة املوارد الطبيعية 

والثاين يتعلق بإدارتها. 

والغذاء النفط 

غذائية.  أزمة  منتصف  يف  العامل  كان   ،1973 عام  يف 
ومام زاد األمور سؤا أن ارتفاع أسعار النفط الكبري قد 

أدى إىل انخفاض إنتاج املصانع واملزارع عىل مستوى 
العامل. كام أدت أزمة النفط إىل حدوث زيادة شديدة 
الحكومات  كانت  والتي  التضخمية  الضغوط  يف 
تصارع من أجل السيطرة عليها. وقد حدا ذلك باألمم 
العاملي  املؤمتر   1974 عام  يف  تعقد  أن  إىل  املتحدة 
امللحة:  االحتياجات  من  اثنني  لتناول  روما  يف  للغذاء 
الطارئة مع ضامن  الغذائية  للحاالت  كيفية االستجابة 
الدول  بني  الفجوة  لتقليل  كافية  إمدادات  توافر 
التي  الرئيسية  كلمته  ويف  النامية.  والدول  املتقدمة 
أكد  العاملية،  االستثامرات  من  مزيد  وضع  إىل  تدعو 
املتحدة  الواليات  خارجية  وزير  كيسنجر،  هرني 
ينام  »لن  أنه  بضامن  دولته  التزام  عىل  األمريكية 
وقامت  أعوام«.  عرشة  خالل  جائع  وهو  طفل 
بإنتاج  املتعلقة  العاملية  املشكلة  بفحص  الحكومات 
الدويل بشأن  التعهد  بتبني  الغذاء وأوصت  واستهالك 
رسمية  بصورة  أعلن  والذي  العاملي،  الغذايئ  األمن 
حق  لهم  طفل  وكل  امرأة  وكل  رجل  »كل  أن:  عىل 
أجل  من  التغذية  وسؤ  الجوع  من  التحرر  يف  ثابت 
عىل  والحفاظ  كاملة  بصورة  النمو  من  التمكن 
مؤمتر  نتائج  ومن  والعقلية«.  الجسدية  ملكاتهم 
األغذية  منظمة  لجنة  بإنشاء  القيام  العاملي  الغذاء 
تلك  تقوم  العاملي.  الغذايئ  األمن  بشأن  العاملية 
الغذايئ،  لألمن  العاملية  السياسات  مبتابعة  اللجنة 
وخالل  الغذاء.  إىل  والنفاذ  والتغذية  الغذاء،  وإنتاج 
املتدهور،  العاملي  املوقف  ظل  ويف  الفرتة،  نفس 
من  مكونة  عمل  خطة  تطبيق  عىل  املنظمة  عكفت 
والزراعة  األغذية  منظمة  وقامت  نقاط.  خمس 
لألمم  اإلمنايئ  والربنامج  الدويل  البنك  مع  بالتعاون 
املتحدة بصياغة خطط متعددة األطراف للمساعدات 
قيام  وضامن  الغذايئ  األمن  لتعزيز  واإلنتاج  الغذائية 
لإلمدادات  وطنية  سياسات  بتبني  املنفردة  الدول 
يكن  ومل  محددة.  ملعاير  وفقا  تكييفها  يتم  والتي 
بالنسبة  التدابري  تلك  التخاذ  أفضل  وقت  هناك 

مثل  إليها  الحاجة  أمس  يف  كانت  التي  للمناطق 
الحرب  انتهاء  وبعد  الساحل.  بأزمة  املترضرة  الدول 
مكانا  الكوكب  أصبح  عاما  بثالثني  الثانية  العاملية 
الناحية السياسية. وبجعل املنظمة  مختلفا للغاية من 
الحكومات  استطاعت  تيسري،  وِجَهة  اتصال  نقطة 
تحقيق  املانحة  واملنظامت  الحكومية  غري  واملنظامت 
الغذايئ.  واألمن  التعاون  مجال  يف  واسعة  خطوات 
وبصورة  الواضح،  من  أصبح  ذلك،  من  وبالرغم 
متزايدة، أنه من الرضوري تضافر الجهود العاملية من 
املتعلقة  الحقيقية  املخاطر  مع  التعامل  أجل 
تحول  الساحل،  أزمة  أعقاب  ويف  وبذلك،  باملجاعات. 
عمليات  مكتب  إىل  الساحل  إغاثة  عمليات  مكتب 
كافة  يغطي  عاملي  نطاق  له  وأصبح  الخاصة،  اإلغاثة 

الزراعة.  الطارئة يف مجال  املساعدات  أشكال 

عية ا ر لز ا ث  بحا أل ا من  ة  د ستفا ال ا

وجود  إىل  بالفعل  الباحثون  أشار  الستينات،  يف 
بسبب  البيولوجي  التنوع  يف  مرعب  انخفاض 
البيئي  والتلوث  األمراض  مثل  العوامل  من  عدد 
حامية  أن  إدراك  وتم  الزراعية.  املامرسات  وبعض 
لتعزيز  بالنسبة  مهم  أمر  البيولوجي  التنوع 
األبحاث  وأن  اإليكولوجية  النظم  إنتاجية 
عىل  مناسبة  بصورة  واملطبقة  جيدا  املخططة 
تحقيق  إىل  تؤدي  أن  ميكن  عليها  الحفاظ  عملية 
من  مجموعة  قامت   ،1965 عام  ويف  كبرية.  مثار 
الوراثية  املوارد  لحامية  طرق  بدراسة  الخرباء 
كانت  الوقت،  هذا  ويف  للخطر.  املعرضة  النباتية 
يساعد  مرشوع   615 من  أكرث  يف  رشيكا  املنظمة 
يف  الوطني  املستوى  عىل  بحث  عمليات  يف 
تطوير  بني  ترتاوح  التي  املجاالت،  مختلف 
الحيوانية.  الرثوة  وأمراض  الري  إىل  املحاصيل 
بحثية  مراكز  أربعة  مع  املنظمة  تعاونت  وقد 

عام  ويف  استنتاجاتها.  وتبادلت  أوروبا  يف  مختلفة 
للبحوث  االستشارية  الجامعة  تشكيل  تم   ،1971
تلك  بني  التكامل  لتحقيق  الدولية  الزراعية 
وقد  لديها.  القوة  نقاط  من  واالستفادة  املراكز 
من  بتمويل  االستشارية  الجامعة  تشكيل  تم 
املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة 
غري  جمعية  وبوصفه  الدويل،  والبنك  اإلمنايئ 
مانحة  وهيئة  حكومة   44 من  مكونة  رسمية 
عن  تخرج  املدى  طويلة  بحثية  بربامج  لتقوم 
البنك  ويتوىل  منفردة.  الدول  إمكانات  نطاق 
االستشارية  للجامعة  بالنسبة  األمانة  مهام  الدويل 
اللجنة  والزراعة  األغذية  منظمة  توفر  حني  يف 

التقنية.  االستشارية 

نية  ا حليو ا ة  و لثر ا همية  أ ك  ا ر د إ

ت  با لغا ا و

عىل  أساسا  السياسات  صناع  ركز  الستينات،  يف 
الرثوة  تطوير  حساب  عىل  املحاصيل  إنتاج 
الدخل  ارتفع  سنوات،  عرش  وبعد  الحيوانية. 
زيادة  الحيوانية  املنتجات  عىل  الطلب  وازداد 
من  تناوله  يتم  ما  متوسط  ارتفع  وقد  ضخمة. 
 20 بنسبة  األسامك  ذلك  يف  مبا  الحيواين  الربوتني 
املنظمة  وجهت  وقد  النامية.  الدول  يف  املائة  يف 
منها  والوقاية  األمراض  احتواء  إىل  اهتاممها 
وقد  اإلنتاج.  تزيد  التي  التكنولوجية  وباألساليب 
الرثوة  تربية  تحسني  خالل  من  ذلك  تحقيق  تم 
للمؤمتر  كان   ،1978 عام  ويف  وسالالتها.  الحيوانية 
جاكارتا  يف  عقد  والذي  للحراجة  الثامن  العاملي 
لصالح  »الغابات  عنوان  تحت  باندونيسيا، 
بتطوير  املتعلقة  االتجاهات  عىل  الناس«آثار 

القطاع.  هذا  يف  املنظمة  وعمل  الغابات 
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ع  جلو ا على  ب  حلر ا يف  ن  و متحد

للتعاون  برنامجها  املنظمة  أنشأت   ،1976 عام  يف 
للمواقف  االستجابة  يف  أكرب  مرونة  لتوفري  التقني 
الطارئة. ويف عام 1977، أجرت املنظمة املسح الغذايئ 
يف  التغذية  وسوء  الجوع  حالة  حول  الرابع  العاملي 
قامتة العامة  الصورة  وكانت   العامل. 

ال  كانوا  العامل  سكان  من  املائة  يف   15 إىل   10  –  
كانوا  منهم  املائة  يف  و50  الكافية  التغذية  يتلقون 
وبالرغم  كليهام.  أو  التغذية  وسؤ  الجوع  من  يعانون 
من من ارتفاع معدالت الفقر، والجوع وسؤ التغذية، 
رشعت الدول النامية مكافحة ذلك بصمود وبدأت يف 

الدول  وألن  الجامعي.  الذايت  االكتفاء  فكرة  يف  النظر 
االجتامعية  الظروف  نفس  تشاطر  النامية 
منهج  اتباع  أن  املتحدة  األمم  رأت  فقد  واالقتصادية، 
املتعلقة  للمشكالت  حلول  إىل  للتوصل  مامثل 
باألغذية ميكن أن يؤدي إىل التوصل إىل نتائج إيجابية 
للتعاون  الرتويج  أن  إىل  الوصول  وتم  الدول.  تلك  يف 
حيويا  أمرا  يكون  أن  ميكن  الدول  بني  الفعال  التقني 
وتطبيق  ولتعزيز  املشرتكة.  األهداف  تحقيق  يف 
دولة   138 قامت  النامية،  الدول  بني  التقني  التعاون 
 .1978 عام  يف  أيريس  بوينس  عمل  خطة  بتبني 
يف  كربى  تغريات  إلحداث  عمل  برنامج  متثل  وكانت 
إرشادات  وفرت  وقد  التنموية،  املساعدات  مناهج 

دول  بدأت  حني  ويف  املجال.  هذا  يف  املنظمة  لعمل 
الجنوب يف تبادل خرباتها التقنية وأشارت إىل حدوث 
أن  املتحدة  األمم  أدركت  مجتمعاتها،  يف  تحسن 
األمن  تحقيق  عن  البعد  كل  بعيدة  بكاملها  املنطقة 
الوضع  املنظمة االستمرار يف رصد  الغذايئ. وكان عىل 
تلك  حول  حينها  ويف  بها  موثوق  معلومات  وتوفري 
تتعلق  خطرية  طارئة  حاالت  تواجه  التي  الدول 
الدويل  واملجتمع  الحكومات  تتمكن  بحيث  بالغذاء، 
تم  التي  اآلليات  ومن  مالمئة.  إجراءات  اتخاذ  من 
للمعلومات  العاملي  النظام  الفرتة  تلك  يف  إنشاؤها 
عام  يف  والزراعة  األغذية  مجال  يف  املبكر  واإلنذار 
لألزمة  نتيجة  الزراعة  مجال  يف  التعرث  وكان   .1977

أنه  يعني  السبعينات  يف  حدثت  التي  االقتصادية 

أن  املانحة  والهيئات  والحكومات  املنظمة  عىل  يجب 

القطاعات  مختلف  يف  ترابطا  أكرب  بصورة  معا  تعمل 

دعم  عىل  الحصول  وتحفيز  الفقر  عىل  للقضاء 

من  إجراءات  حشد  وجوب  فكرة  وكانت  الجامهري. 

واألفراد  والجامعات  واملنظامت  الحكومات  قبل 

ملحاربة ظلم يقع عىل ماليني البرش الذين حرموا من 

التأييد  الحق يف الغذاء قد بدأت يف كسب مزيد من 

االتجاه  هذا  توج  وقد  املتحدة.  األمم  أرسة  داخل 

باالحتفال بيوم األغذية العاملي يف عام 1981.     •

1972. مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية 
عقد يف ستوكهومل بالسويد ونظمه برنامج األمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة وقد تقدم املؤمتر بـ 108 
توصية، حيث طلبت من منظمة األغذية والزراعة تنفيذ 38 
منها تتعلق بأنشطة الحفاظ عىل الزراعة يف مجال الحراجة 

واملوارد السمكية باإلضافة إىل املوارد الطبيعية األخرى. 

1970. مؤمتر األغذية العاملي الثاين 
عقد يف الهاي بهولندا وألول مره يلفت انتباه الجامهري إىل مسألة الجوع وسؤ التغذية حول العامل. حيث نوقش الوضع 
العاملي وتم تحديد فرتة خمسة مجاالت للعمل الفوري مبا يتامىش مع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة: وهي تعزيز 

االستخدام واسع االنتشار لألصناف عالية اإلنتاجية من محاصيل األغذية األساسية والحد من الفاقد وسد »فجوة 
الربوتني« وتحسني جودة الحياة يف الريف وزيادة الدخل واملدخرات بالعمالت األجنبية يف الدول النامية. 

 1975. لجنة األمن
الغذايئ العاملي

أنشأها مؤمتر منظمة األغذية 
والزراعة. وكانت املنظمة تضم 

136 عضوا. 

1978. املسح الغذايئ 
العاملي الرابع

يعاين حوايل 455 مليون شخص يف 
الدول النامية من نقص التغذية 

1979. املؤمتر العاملي بشأن اإلصالح 
الزراعي والتنمية الريفية 
تبنى املؤمتر الذي عقد يف روما »ميثاق املزارعني« 
لتمكني الشعوب من النفاذ إىل األرايض 

1977. بدأ النظام 
العاملي للمعلومات 

واإلنذار املبكر يف 
العمل عىل قدم وساق. 

1976. انتخاب إدوارد 
ساوما )لبنان( خامس 

مدير عام ملنظمة 
األغذية والزراعة

اجلدول الزمني 
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تونس، 1970

حقل  من  جزء  املقابلة[  ]الصفحة 
يظهر  تونس  وسط  يف  إرشادي 

املروية  للزراعة  الرشيد  االستخدام 
الجافة.  األرايض  زراعة  جانب  إىل 

والزراعة  األغذية  منظمة  وبوجود 
إنشاء  يتم  املنفذة،  الجهة  بوصفها 
إلنتاج  سنوات  خمس  ملدة  مرشوع 

الخرضاء  األعالف  محاصيل 
وتطوير  الفاكهة  وأشجار  والحيوانات 

والدراسات  الزراعة  وميكنة  الري 
بالزراعة. املتعلقة  االقتصادية 

]أعىل ميني[ عامل يقومون بإنشاء سد 

جديد لزراعة الصبار. 

]أسفل ميني[  أحد املرشدين يقوم برشح 

للمزارعني.  تعليمي  فيلم 

©FAO/F. BOTTS
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بوركينا فاسو، 1973

بعد سنوات من الجفاف الشديد قام املدير العام لألمم املتحدة 
بإسناد مهمة تنسيق عمليات اإلغاثة الطارئة يف بوركينا فاسو إىل 

منظمة األغذية والزراعة. وقامت وكاالت األمم املتحدة بتوفري 
املساعدات الغذائية بإجاميل تكلفة تبلغ 9 مليون دوالر أمرييك. 

]أعىل[ طائرة تابعة لسالح الجو الفرنيس تسقط أكياس وزن كل 

منها 60 كلغ من بذور القطن ضمن عمليات طارئة إلطعام 
30000 رأس ماشية. 

]أعىل ميني[ جثة بقرة نفقت يف الصحراء.

]الصفحة املقابلة[ حمري تحمل أكياس من القمح لتوزيعها

يف شامل بوركينا فاسو. 

©FAO/F. BOTTS
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الربازيل، 1970

فني يعد عينات من القهوة 
ويختربها يف إحدى 

التعاونية يف ساو  الجمعيات 
باولو. ومن أجل تقليل 

واردات الغذاء، ورفع 
وتقليل  التغذية،  مستويات 
اعتامد الربازيل عىل إنتاج 

النب، بدأت حكومة الربازيل 
مرشوعا – مبساعدة منظمة 

األغذية والزراعة وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ - لتوفري 

توجيهات إدارة زراعية 
املنطقة.  للمزارعني يف 

©FAO
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ليبيا، 1973

مزارعون يف مزرعة يبتسمون وهم يعرضون الدجاج 
الذي قامو برتبيته. وبالرغم من وجود صناعة برتول 

ضخمة يف ليبيا، الزال اقتصاد الدولة يعتمد عىل 
الزراعة. وشاركت منظمة األغذية والزراعة يف العديد 

من مرشوعات الحكومة املتعلقة بإنتاج املاشية 
واالستيطان الزراعي، وتنمية الرتبة والغابات. 

©FAO
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]ميني [ زامبيا، 1970

املتخصص  أرمسرتونج،  الدكتور 
األسامك  مصايد  مجال  يف 

والزراعة،  األغذية  مبنظمة 
املخترب  يف  متدرب  مع  يعمل 
أبحاث  ملعهد  التابع  املركزي 
األمم  برنامج  وقام  املصايد. 

أكرث  بتخصيص  اإلمنايئ  املتحدة 
الستمرار  دوالر  مليار  من 

عىل  والرتكيز  عمله  يف  املعهد 
عىل  والتدريب  الصيد  طرق 

أنواع  يف  والبحث  العمل  رأس 
التجارية.  األسامك 

©FAO/J. HAILE

]الصفحة املقابلة[ تونس، 1970

السيد سارسون، خبري يف األغنام 
والصوف، يعالج أحد األغنام من 

الطفيليات املعوية يف مركز تقديم 
البيانات العملية. ويف عام 1967، 

بدأت منظمة األغذية والزراعة 
مرشوع يستمر ملدة خمس 

سنوات ملساعدة الحكومة يف ثالثة 
مجاالت رئيسية هي: املحاصيل، 

والحيوانات وإنتاج أشجار 
الفاكهة، والري والزراعة املميكنة. 

©FAO/F. BOTTS
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]الصفحة املقابلة[ سوازيلند، 1971

زعيم قرية يقوم بعمل مسح لألرض واألغنام. 
اإلمنايئ ومنظمة  املتحدة  األمم  برنامج  وقام 
بإرسال أخصايئ إحصاءات  والزراعة  األغذية 

القيام  عىل  املحليني  العاملني  لتدريب  زراعية 
الزراعية  باملسائل  يتعلق  فيام  باألبحاث 

وخاصة اإلفراط يف الرعي. 

©FAO/T. FINCHER

]أعىل[ سوازيلند، 1972

وتساعد  والتغذية.  للبستنة  أوباندو  مركز  يف  للدواجن  املخصص  القسم  يف  تربيتها  تتم  صغرية  بطة 
األرس  تشجيع  ويتم  التغذية.  سؤ  مشكلة  عىل  التغلب  عىل  واألطفال  بالرضع  املتعلقة  الغذائية  التحسينات 

زراعتها  تتم  التي  لألطعمة  األمثل  االستخدام  تعليمها  ويتم  املنزل  حدائق  يف  أصلية  خرضوات  زراعة  عىل 
األغذية  منظمة  حملة  ضمن  ومن  املحسنة.  الطهي  وطرق  املنزيل  االقتصاد  يف  دروس  خالل  من  محليا 

مع  بالعمل  املنزيل  واالقتصاد  البستنة  مجال  يف  املنظمة  خرباء  قام  الجوع  من  بالتحرر  الخاصة  والزراعة 
التغذية.  سوء  مكافحة  يف  الريفيني  واملرشدين  املحليني  قرنائهم 

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO
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]الصفحة املقابلة[

بوركينا فاسو، 1973

هاجر البدو من مايل إىل شامل بوركينا فاسو 
لكنهم وجدوا  املراعي  بحثا عن  مع قطعانهم 

البدو يف بوركينا فاسو  أرضا قفرا وقام 
أدت خمس سنوات  مبصادرة ممتلكاتهم. وقد 

إىل  بشدة  األمطار  فيها كميات  انخفضت 
فاسو ودول  ببوركينا  أملت  الجفاف ومأساة 

الساحل األخرى. ونصب مدير عام األمم 
كنقطة  والزراعة  األغذية  منظمة  املتحدة 

وكان  الطارئة.  اإلغاثة  عمليات  لتنسيق  اتصال 
جزء كبري من أعامل اإلغاثة عبارة عن 

غذائية طارئة، حيث خصص  مساعدات 
برنامج األغذية العاملي أكرث من 57 ألف طن 

من األغذية لست دول يف األشهر الثامنية 
األوىل من عام 1973.

©FAO/F. BOTTS

]يسار[ الصني، 1978

إوز يف مزرعة بالقرب من بكني
تنتج املزرعة 10 آالف طائر يف الشهر ويتم 

املدينة بيعها يف سوق 

©FAO/F. BOTTS
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]ميني[

بوركينا فاسو، 1970

ري شجرة الباباو يف املركز 
يف  الفتيات  لتعليم  الريفي 
كوديري. قام هذا املرشوع 

اليونسكو/وقسائم  بني  املشرتك 
التحرر  مساعدة مرشوع حملة 

البذور  بتوفري  الجوع  من 
والرشاشات  الحرشية  واملبيدات 

فتيات  مركز  لخمسني  والعفارات 
وتلقى  للفتيان.  مركز  و150 

تدريبا عمليا يف  أيضا  الطالب 
األولية.  البستنة  مجال 

©FAO/F. 

BANOUN-CARACCIOLO

]الصفحة املقابلة[

سوازيلند، 1977

أعطت  الحطب.  تحمل  مزارعة 
تنظيم  حول  نصائح  الحكومة 

األمم  وكاالت  وساعدت  األرسة 
تحسني  يف  املختلفة  املتحدة 
سوازيلند.  أرجاء  يف  الصحة 

©FAO/F. BOTTS
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]أعىل[ الجمهورية العربية السورية، 1979

1977، ومبساعدة من  القزمية يف دفيئة. يف عام  الفاصوليا  جمع 
بدأ  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  األغذية والزراعة وبرنامج  منظمة 

البالستيك.  مادة  من  املصنوعة  الدفيئة  إنشاء 

©FAO/F. BOTTS

]الصفحة املقابلة[ سوازيلند، 1977

والوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  مشرتك  مرشوع  امليداين.  للعمل  استعدادا  فيلام  تعرض  طالبة 
تربية  يف  الحديثة  التقنيات  لتعليم  هيئة  إنشاء  تم  التنمية  مجال  يف  للتعاون  الدولية  السويدية 

سوازيلند.  جامعة  يف  للطالب  املنزيل  واالقتصاد  املنسوجات  وصناعة  والنجارة  الدواجن 

©FAO/F. BOTTS
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]الصفحة املقابلة[

الكونغو، 1971

شباكهم  يجمعون  الصيادون 
املستخدمة يف صيد سمك 

كانت  الحكومة  الرسدين. وألن 
الخرباء  لزيادة  تسعى 

واالستهالك املحيل من األسامك، 
والزراعة  األغذية  منظمة  وفرت 

املساعدة من خالل إعداد 
والتدريب  استقصائية  دراسات 

التجريبي.  والصيد 

©FAO 

]يسار[

كوت ديفوار، 1970

ميناء  يف  صيد  رصيف 
تعرض  حيث  ابيدجان 

أسامك  عىل  تحتوي  صناديق 
تطوير  أجل  ومن  الرسدين. 

يف  البحرية  السمكية  املوارد 
التي  األسامك   – ديفوار  كوت 
املفتوحة  املحيطات  يف  تعيش 
املساعدة  الحكومة  طلبت   –

املتحدة  األمم  برنامج  من 
األغذية  ومنظمة  اإلمنايئ 

دراسات  إجراء  وتم  والزراعة. 
وصيد  وأبحاث  استقصائية 

وتدريب.  تجريبي 

©FAO/J.M. RENAUD
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]أعىل[ ليسوتو، 1979

لغرسها ضمن  الصنوبر  بها شتالت ألشجار  يحملن صناديق  نساء 
ليسوتو التحريج يف  إعادة  برنامج 

©FAO/J. VAN ACKER
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الصني، 1978 

عامل يف مركز كوانجشو يفحص منو 
نقلها  قبل  الشبوط  سمك  إصبعيات 

إىل أحواض النضج. يف الصني، دامئا ما 
الشبوط  الناس من شأن سمك  يعيل 

بالربوتني(. وأرسلت  )وهو سمك غني 
كوانجشو  مركز  إىل  تقنيني  املنظمة 

لتدريس طرق جديدة يف تحسني 
األسامك.  لرتبية  والرتويج 

©FAO/F. BOTTS
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]أعىل[ الفلبني، 1977

الخيشومية يف  الشباك  يغزلون  أسامك  صيادو 
الدعم إىل  املنظمة  التدريب. تقدم  أحد مراكز 

الذين  الصيادين واملزارعني عىل نطاق صغري 
زلزال  الحيوانية يف  وثروتهم  معداتهم  فقدوا 
التي حدثت يف  الكاريث وأمواج املد  ميندناو 

1976 أغسطس 

©FAO/F. MATTIOLI

]الصفحة املقابلة[ ماليزيا، 1970

الغابات يفحص منو أشجار  أبحاث  فريق من معهد 
األشجار  تجريبية ألنواع  زراعة  الكاريبي يف  الصنوبر 
وبوصفها  الصناعة.  يف  تستخدم  والتي  النمو  رسيعة 

املنظمة  قامت  الحكومة،  تدعمه  منفذة ملرشوع  هيئة 
لتطوير  كدليل  املواقع  مختلف  تجريبية يف  بزراعة 

مزارع كبرية فيام بعد. 

©UN PHOTO/WOLFF
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]ميني[ الجزائر، 1974

مزارعون يغرسون شتالت صغرية يف 
الحكومة  املنظمة  ساعدت  قاحلة.  منطقة 

7 سنوات  التي تستمر ملدة  يف خطتها 
املحاصيل يف  التحريج وزراعة  إلعادة 

أرايض مل تكن منتجة من قبل. 

©FAO/F. MATTIOLI

]أسفل يسار[ لفييت نام، 1978

عىل  تحتوي  بصناديق  محملة  مقطورة 
إعادة  شتالت ستتم زراعتها ضمن مرشوع 

الحكومة  مرشوع  وتََضمن  التحريج. 
الحرب  أعقاب  التعمري يف  بإعادة  الخاص 

الحرب.  دمرتها  التي  املقاطعات  ترميم 

©FAO/F. MATTIOLI

]الصفحة املقابلة[ تونس، 1970 

عامل يحمل شتالت خاصة مبزرعة 
البالد.  للصنوبر يف شامل  تجريبية 

©FAO/F. BOTTS



2030-1945 116   |    منظمة األغذية والزراعة   117  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 
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]أعىل[ بوركينا فاسو 

العديد من مرشوعات استصالح  11 كلم ضمن  التي يبلغ طولها  الري  العمل عىل جوانب إحدى قنوات 
بتوفري  العاملي  الغذاء  األغذية والزراعة وبرنامج  األرز. وقامت منظمة  لتعزيز زراعة  األرايض املخصصة 

للمزارعني وأرسهم طوال مدة  املعلبة والسمن والسكر  املكثف واألسامك  الذرة واللنب  كميات أسبوعية من 
خمس سنوات حتى متكنوا من إنتاج غذاء كايف لهم. 

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO

]الصفحة املقابلة[

الصني، 1978

رش أحد حقول األرز مبسحوق 
حرشية  مبيدات 

©FAO/F. BOTTS
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]أعىل[ غواتيامال، 1972

الغذاء  برنامج  بإمدادات حصص إعاشة  يتم االحتفاظ  للزراعة حيث  التقني  املعهد  جزء من مخزن يف 
العاملي – مبا يف ذلك الجنب ودقيق القمح والربغل واللنب منزوع الدسم املجفف. وهي تستخدم يف إعداد 

الزراعي.  التدريب  الذين يحصلون عىل دورات يف  الوجبات للطالب 

©FAO/P. JOHNSON

]الصفحة املقابلة[ أوغندا، 1970 

قيادة  دورات حول  لتقديم  الزراعية  للميكنة  مركزين  بإنشاء  الحكومة  قامت 
الجرارات واستخدام األدوات ذات الصلة. وقد وفرت املنظمة خبري يف مجال 

الزراعية ملدة ثالث سنوات.  املعدات  استخدام 

©FAO/Y. NAGATA
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]أعىل[ ليربيا، 1970

الستينات،  يف  مونروفيا.  يف  املوحدة  املدارس  نظام  يف  اللغات  مخترب 
منظمة  وقدمت  باملدارس.  وااللتحاق  الحضور  معدالت  انخفاض  عقب 

إلبقاء  مدرسية  وجبات  العاملي  الغذاء  وبرنامج  والزراعة  األغذية 
املدارس.  الطالب يف 

©FAO/H. NULL

]الصفحة املقابلة[ هولندا، 1972

الريف. عن  تليفزيوين  برنامج  يعدون  متدربون 
أربعة شهور  تابع لإلذاعة والتليفزيون يف هيلفريسوم )هولندا( حيث كانت تنظم دورة ملدة  للتدريب  إذاعة هولندا مركزا  أعدت 

بتوفري خرباء يف  الريفية وقامت منظمة األغذية والزراعة  للربامج  النامية. وتم تخصيص أسبوعني يف كل دورة  الدول  للمتدربني من 
الدورة.  للتدريس يف  والتليفزيون  اإلذاعة  الريفية يف  الربامج 

©FAO/A. DEFEVER
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]ميني[

أفغانستان، 1970

األغذية  ومنظمة  الحكومة  ساعدت 
العاملي عىل  الغذاء  وبرنامج  والزراعة 

إعالة 8500 طالب داخيل يف مؤسسات 
التعليم  لتوفري  كابول  ثانوي يف  تعليم 
العايل لطالب من أماكن ال توجد بها 

ثانوية.  مدارس 

©FAO/P. JOHNSON

]الصفحة املقابلة[

كولومبيا، 1972

العام ملرشوع  كان الهدف 
والزراعة  األغذية  منظمة 

العاملي هو  الغذاء  وبرنامج 
األمراض  مكافحة  املساعدة عىل 

املدارس،  والوفيات بني أطفال 
الحضانة  مرحلة  وأطفال 

والحوامل  املرضعات  واألمهات 
من خالل توفري وجبات مغذية 
تم  التي  السلع  وتضمنت  لهم. 

القمح  ودقيق  الذرة  توفريها 
واألسامك  املعلبة  واللحوم 

والبقول وزيت األكل واللنب 
والجنب  املجفف  الدسم  املنزوع 

استفاد  والتي  اللنب  وبسكوت 
قوامهم  يبلغ  سكان ضعفاء  منها 

مليون نسمة.  أكرث من خمسة 

©FAO/A. FISHER
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]الصفحة املقابلة[

أفغانستان، 1972

تقليدية  ساقية  ترميم  إعادة   
املياه.  كانت تستخدم يف رفع 

األغذية  منظمة  ساعدت 
تخفيف  عىل  الحكومة  والزراعة 

الذي  الطارىء  املوقف شبه 
فرتة جفاف طويلة.  فيه  تسببت 

التنمية  مرشوعات  وتضمنت 
النهر وتحسني  قاع  العامة حامية 

الغابات  وتطوير  الري  قنوات 
الطرق  اآلبار وتحسني  وإنشاء 

 ©FAO/F. 

BANOUN-CARACCIOLO

]ميني[

بنغالديش، 1976

العاملي  الغذاء  برنامج  دعم 
مرشوعات الغذاء من أجل 
والتي  بنغالديش  العمل يف 

وظفت ما يقرب من مليوين 
الهدف منها هو  عامل. وكان 
املجاري  بعض  تنشيط  إعادة 

البالد  الضخمة يف  املائية 
الستخدامها  املياه  عىل  للحفاظ 

يف الري ولرصف مياه 
الرياح  الفيضانات يف موسم 
التقديرات  وتشري  املوسمية. 

العمل  نتيجة هذا  أنه  إىل 
 800 بنغالديش  مزارعو  سينتج 

ألف طن إضايف من األرز. 

©FAO /T. PAGE
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طرق جديدة ومخاطر قدمية 
تقنيات جديدة واملزيد من اإلحصاءات 

املامرسات  نشط  داعام  املنظمة  دعَّمت  البداية،  منذ 
وتوفري  لدعم  الري  طرق  ذلك  يف  مبا  السليمة  الزراعية 
الكوارث  أو  األزمات  من  املترضرة  للمجتمعات  اإلغاثة 
املفاجئة. وكانت الصدمات املتعلقة باملناخ والتي رضبت 
واملحيط  أفريقيا  من  الجنوبية  املناطق  متكررة  بصورة 
كسب  وسبل  االقتصادات  عىل  سلبية  آثار  لها  الهندي 
العيش الهشة يف املجتمعات املحلية، مام أدى إىل زعزعة 
قدراتها عىل االنتعاش بصورة كاملة من تلك األزمات ومبا 
القادمة.  الكوارث  مواجهة  يف  ضعفها  زيادة  إىل  أدى 
أكرب  إعطاء أهمية  املنظمة حينها  السبب، قررت  ولهذا 
تلك  مثل  وفرت  وقد  الصغرى.  الري  أنظمة  تنمية  إىل 
والدخل  اإلنتاج  إحياء  إلعادة  جذابة  طريقة  األنظمة 
وأدت إىل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود 
ويف  تلت.   التي  الطارئة  الحاالت  أمام  كبرية  بصورة 
استثامرات  تتطلب  الكربى  الري  أنظمة  كانت  املقابل 
للغاية. فهي نظم ذات  ضخمة و فرتات تطوير طويلة 
والصيانة  باإلدارة  يتعلق  فيام  أيضا  كثرية  متطلبات 
الري  مرشوعات  أن  من  وبالرغم  املزارعني.  وتدريب 
فيمكن  أكرب،  بصورة  محدود  أثر  لها  النطاق  صغرية 
مثل  فورية،  نتائج  عن  وتسفر  أرسع  بصورة  تطبيقها 
الغذاء للمزارعني وصمودهم أمام املخاطر  إنتاج  زيادة 
القادمة مع خلق ظروف عمل مستقرة. ويف عام 1980، 
وقعت املنظمة 56 اتفاقية لتعيني ممثلني عنها يف الدول 
املصادر  أكرث  املنظمة  دشنت   ،1986 عام  ويف  النامية. 
العاملية للمعلومات واإلحصاءات الزراعية شموال. وكان 

لإلحصاءات  املعلومايت  النظام  األصل  يف  يسمى  املصدر 
الزراعية وقد أصبح اسمه حاليا قاعدة البيانات اإلحصائية 

املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة. 

استخدام املوارد البحرية لتخفيف اجلوع 

إىل  ينظر  كان  والزراعة،  األغذية  منظمة  إنشاء  عند 
ضمن  تكن  مل  لكنها  للجميع  متاحة  أنها  عىل  البحار 
أعايل  مسؤوليات أي أحد وذلك مبوجب مبدأ »حرية 
أن  املنظمة  أدركت  التالية،  السنوات  ويف  البحار«. 
ميكن  كاملة  بصورة  املستغلة  غري  املوارد  هذه  تنمية 
أن يساعد يف تخفيف من حدة الجوع يف العديد من 
التطورات  وبفضل  النامية.  املناطق  يف  املجتمعات 

حول  األسامك  مصايد  إنتاج  تضاعف  التكنولوجية، 
 .1970 وحتى   1940 من  الفرتة  يف  مرات  أربع  العامل 
غري  التوسع  أدى  حيث  للنجاح.  تكلفة  هناك  لكن 
الخاضع للسيطرة من قبل الدول الصناعية إىل الصيد 
املفرط لبعض أنواع األسامك. ويف منتصف السبعينات، 
بدأ إنتاج مصايد األسامك العاملية يف الرتاجع. وبالرغم 
من أن بعض الدول املتقدمة قد استفادت من حرية 
البحار، مل تستفد العديد من الدول النامية من ذلك. 
األساطيل  مع  التنافس  عليهم  كان  ذلك،  عىل  وعالوة 
سواحلهم  من  بالقرب  بالصيد  تقوم  التي  األجنبية 
وبعد  العاملية.  املنتديات  يف  املوضوع  هذا  طُرح  وقد 
والية  امتداد  عىل  االتفاق  تم  مطولة،  مناقشات 
 200 ملسافة  السمكية  املوارد  عىل  الساحلية  الدولة 

ميل بحري )370 كلم( يف اتجاه البحر. وقد تجسد ذلك 
قانون  بشأن   1982 لعام  املتحدة  األمم  معاهدة  يف 
البحار والتي جعلت من املمكن إدارة هذا املورد الهام 
حول  للمنظمة  العاملي  املؤمتر  وقدم  مناسبة.  بصورة 
يف  روما  يف  عقد  والذي  األسامك  مصايد  وتنمية  إدارة 
البحرية  القوانني  عىل  شاملة  نظرة  أول   1984 عام 
امليثاق  باسم  عرفت  اسرتاتيجية  مع  الجديدة  العاملية 
وبسبب  ذلك،  عىل  عالوة  األسامك.  ملصايد  العاملي 
أكرب  للحصول عىل حصة  الحثيث  النامية  الدول  سعي 
منتجات  يف  والتجارة  لألسامك  العاملي  اإلنتاج  من 
خدمات  توفري  يف  املنظمة  بدأت  األسامك،  مصايد 

املعلومات حول أسواق األسامك اإلقليمية. 

إيطاليا، 1985
 احتفالية خاصة بالذكرى
 األربعني للمنظمة يف
.مقرها يف روما
©FAO
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سؤ التغذية والكارثة النووية 

بالحاجة  الوعي  زيادة  لثامنينات  ا حقبة  شهدت 
األبد.  إىل  و  الجوع  من  العامل  لتخليص  امللحة 
الفعال  الدور  إدراك  يف  أيضا  العامل  بدأ  كام 
وبالرغم  لزراعة.  ا مجال  يف  املرأة  تلعبه  الذي 
نووية  كارثة  أول  العقد  هذا  شهد  ذلك،  من 

قارتني.  يف  لزراعة  ا عىل  أثرت 
الغذايئ  املسح  املنظمة  أصدرت   1985 عام  ويف 
كاملة  صورة  املسح  قدم  وقد  الخامس.  العاملي 
إىل  املسح  وأشار  العامل.   يف  والتغذية  الغذاء  لحالة 
سؤ  من  يعانون  الذين  األشخاص  نسبة  انخفاض 
األمر،  هذا  وحتى يف ظل  النامية.  الدول  يف  التغذية 

قد  الجوع  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  فإن 
إجراء.  باتخاذ  القيام  تستوجب  بصورة  كبري  كان 
ليست  العامل  التغذية يف  كانت مشكلة سوء  لو  وكام 
كارثة  تواجه  أن  الحكومات  عىل  كان  فقد  كافية، 
 1986 عام  ففي  برشية.  أنشطة  بها  تسببت  كربى 
النووية املعروفة باسم كارثة تشرينوبل  الكارثة  أدت 
آثارا  لذلك  وكان  للبيئة،  مشعة  مواد  ترسب  إىل 
والغذائية.  الزراعية  السلع  يف  التجارة  عىل  مدمرة 
للمفاعل  املحاذية  املناطق  عىل  اآلثار  تقترص  ومل 
فحسب،  أوكرانيا  ويف  الكارثة  وقعت  حيث  النووي 
يف  انطلقت  التي  املشعة  الجزئيات  غبار  أثر  بل 

وآسيا.  أوروبا  يف  كبرية  مساحات  الجو عىل 

أزمة الغذاء يف القرن األفريقي 

يف عام 1984 و1985 عانت أكرث من 30 دولة أفريقية 
من املجاعات التي أدت إىل إزهاق أرواح أعداد كبرية 
ككل،  أفريقيا  رشق  ويف  املاشية.  ونفوق  البرش  من 
كان 42 يف املائة من السكان يعانون من سؤ التغذية 
واريرتيا  بالصومال  تتعلق  التي  املعدالت  وكانت 

العامل.  وإثيوبيا من أعىل املعدالت يف 
التضامن  موجة  الدويل  املجتمع  فعل  رد  عكس  وقد 
وتعهدت  املترضرة.  غري  الدول  من  للجامهري  الرائعة 
الجهات املانحة بتقديم 7 مليون طن من املساعدات 
نقص  من  املترضرة  الدول  إىل  الغذائية  الحبوب  من 
متثل  الزالت  املجاعات  أن  األزمة  وأظهرت  الغذاء. 

السياسات  واضعو  وأدرك  الدوام.  عىل  ماثال  تهديدا 
أنهم يحتاجون إىل حامية وزراعة أراضيهم إذا أرادوا 
من  بكثري  القيام  تم  وقد  املجاعات.  عىل  القضاء 
إىل  تؤدي  التي  املؤرشات  مراقبة  لتحسني  الجهد 
تم  التي  املهمة  األدوات  بني  ومن  مجاعات.  حدوث 
يف  البيئة  رصد  نظام  الفرتة  تلك  أثناء  استخدامها 
الصناعية يف  الحقيقي باستخدام صور األقامر  الوقت 
املقر  من  انطالقا  به  العمل  يف  رُشع  الذي  أفريقيا 

.1988 للمنظمة يف عام  الرئييس 
من  طلب  عقب  العام  من  إبتداء  املنطمة  وطورت 
لصالح  إسرتاتيجية  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
الجوع  ملحاربة  املتحدة  األمم  منظمة  وعمل  الدول 

األفريقي.               • القرن  يف  املزمن 

1982. النظام الدويل ملعلومات البذور 
تتم إدارته من خالل حاسوب دقيق ويتضمن النظام تقنيات 

حاسوب ومامرسات إدارة لبنوك البذور التجارية وبرامج أبحاث 
الغابات. وقد استلم البنك 20 ألف عينة بذور يف السنة األوىل. 

 1987. تدابري ملواجهة التلوث
اإلشعاعي يف األغذية  

يف عام 1986 انترشت جزئيات مشعة من تشرينوبل 
عرب أوروبا وآسيا مبا سبب مشكالت خطرية إلنتاج 

الغذاء وتجارته. وألن التدابري التي تم اتخاذها عىل 
املستوى الوطني افتقرت إىل التناسق، قدمت 

املنظمة عددا من التوصيات للتحكم يف التجارة يف 
املواد الغذائية املعرضة لخطر التلوث العريض 

بجزئيات مشعة أو أي ملوثات أخرى. 

.1986
عدد الدول األعضاب 
باملنظمة وصل إىل 
158 عضوا 

1981. االحتفال 
بيوم األغذية 
العاملي األول. عقده 
يف 16 أكتوبر يف 
أكرث من 150 دولة

1984. املؤمتر العاملي إلدارة 
وتنمية مصايد األسامك عقد 

يف روما وكان مبثابة أول 
خطوة مهمة نحو تبني 

قوانني بحرية جديدة

1986. بدء نظام النظام 
املعلومايت لإلحصاءات 

الزراعية والذي يعترب أهم 
مصدر عاملي للمعلومات 

واإلحصاءات الزراعية

  1988. نظام التحكم البيئي  
 يف أفريقيا وهو نظام يف الوقت 

الحقيقي يستخدم صور األقامر 
الصناعية، ملعالجة البيانات التي يتم 

تلقيها من األقامر الصناعية حول 
تساقط األمطار والزراعة. 

1983. نظام معلومات 
موارد الحراجة يدخل إىل 
حيز النفاذ كنظام بيانات 
حاسوبية حول الغابات 
االستوائية. 

اجلدول الزمني 



2030-1945 132   |    منظمة األغذية والزراعة   13 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل[ بنن، 1984

تنميتها  بخطط  املنظمة  ساعدت  كوتونو.  من  بالقرب  التقليدي  الصيد 
الريفي.  التقليدي  االقتصاد  إلفادة 

©FAO/W. GARTUNG

]الصفحة املقابلة[

تشاد، 1980 

بالقرب من بحرية تشاد الشمس  تجفيف األسامك يف 

©FAO/W. GARTUNG
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]أعىل ميني[

نيبال، 1981

برعاية شجرة  يقوم  مزارع 
الزراعة ضمن  حديثة  الصنوبر 

للغابات  قروي  مرشوع 
تخفيف  أجل  ومن  املجتمعية. 

الدرامية  نيبال  مشكالت 
التعرية  بعوامل  املتعلقة 
تعهدت  الغابات،  وإزالة 

األغذية  ومنظمة  الحكومة 
اإلمنايئ  والربنامج  والزراعة 

بتنفيذ  املتحدة  لألمم 
مستجمعات  إدارة  مرشوعني: 

الغابات  وتطوير  األمطار 
أنشطة  وتضمنت  الجامعية. 
تطوير شتالت  املتحدة  األمم 
عىل  للسيطرة  هياكل  وبناء 

التعرية.  عوامل 

©FAO/F. BOTTS

]أسفل ميني[ 

كولومبيا، 1982

مزارع بن ينقل حبوب النب 
إىل مصنع معالجة  

©FAO/F. BOTTS
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كولومبيا، 1982

صفوف من نبات النب يف حاويات 
عملية  استخدام  تم  مشتل.  يف  بالستيكية 
الزراعة.  النب املجفف يف  تخصيب قلب 
النب  الكولومبي ملزارعي  االتحاد  وروج 

للنب  الوطني  األبحاث  ومركز 
للمتبقيات  الزراعية  االستخدامات 
النب.  معالجة حبوب  الناجمة عن 

©FAO/F. BOTTS
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أثيوبيا، 1980

]أعىل[ أعضاء من اتحاد الفالحني يقومون بحفر حواجز كنتورية يف أرايض متدهورة كأحد تدابري السيطرة عىل 

عوامل التعرية ثم يتم زراعة أشجار تقوم بتجديد األرض. 

]الصفحة املقابلة[ مزارع متنقل يقطع شجرة للحصول عىل خشب الوقود.

©FAO/F. BOTTS
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]يسار[ النيجر، 1983

مزارع يحمل املاء يف حاوية تقليدية لري الخرضوات يف 
حديقة بإحدى واحات شامل رشق النيجر. 

©FAO/W. GARTUNG

]الصفحة املقابلة[ الصني، 1981

ربط البامبو الذي تم حصاده معا يف حزم لتيسري نقله يف 
اتجاه حركة النهر إىل نقطة التجميع. نظرت الصني إىل 

عملية زراعة األشجار عىل أنها تحمل نفس أهمية زراعة 
املحاصيل وقامت بعديد من مرشوعات التشجري. ومتت 

زراعة غابات البامبو وأشجار أخرى للسيطرة عىل عوامل 
التعرية والحفاظ عىل الرتبة. 

©FAO/F. BOTTS
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مايل، 1983

عجل حديث الوالدة. 
العاملون باملركز  سيقوم 
الدويل األفريقي للرثوة 

بوزنه. الحيوانية 

©FAO/J. VAN ACKER
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النيجر، 1983

قرويات تشغلن أحد اآلبار التقليدية يف 
واحة افريوان. وساعدت املنظمة النيجر يف 
التعامل مع املشكالت املتعلقة بالجفاف. 

©FAO/W. GARTUNG
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]الصفحة املقابلة[

السنغال، 1988

مرشدة زراعية تضع صواين البابايا 
وعجينة املوز لتجف يف فرن 

شميس. ومن أجل الحد من فاقد 
الخرضوات والفاكهة يف السنغال، 
طورت املنظمة مامرسات محسنة 
إلدارة البساتني وتقنيات الحفظ. 

©FAO/R. FAIDUTTI

جمهورية وسط
 أفريقيا، 1987

]أعىل يسار[ ضمن مرشوع إدارة 

مراعي، أحد العاملني يقوم بتعليم 
مريب القطعان االحتفاظ مباشيتهم 

داخل مناطق محددة لتوفري 
حامية أفضل ألرايض املراعي.

]أسفل يسار[ أعضاء فريق مركز 

أبحاث متنقل يقومون بنصب 
شباك لإلمساك بالحرشات. قام 

بالرتويج  باملنظمة  العاملون 
ملامرسات محسنة للرعاية بصحة 

الحيوان وإدارة املراعي. 

©FAO/J. VAN ACKER
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املغرب، 1980

]أعىل ميني[ ربان قارب. أطلقت منظمة 

األغذية والزراعة برنامج خاص لتطوير 
املصايد السمكية يف دول غرب أفريقيا 

مبا فيها غانا واملغرب والسنغال. 
وقدمت املنظمة إرشادات تقنية يف 

مجال تقييم الرثوة السمكية. 

]أسفل ميني[ نجار يعمل يف مركب صيد 

صغري، ويساعده متدرب شاب، يف ميناء 
ايساويرا جنوب الدار البيضاء. 

©FAO/F. MATTIOLI

]الصفحة املقابلة[ السنغال، 1980 

الصيادون ينزلون إىل البحر يف قارب 
من شاطىء كايار، وهي قرية بالقرب 

من دكار. 

©FAO/F. MATTIOLI
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]أعىل ميني[ بريو، 1985

مزارع يجمع األرز يف مقاطعة 
مويوبامبا يف منطقة سان مارتني. 

وتقوم حكومة بريو بتعزيز االستيطان 
والتنمية الريفية يف املنطقة من خالل 
أساليب مختلفة تتضمن تقديم البنك 

الزراعي لقروض إىل صغار املزارعني.

©FAO/F. MATTIOLI

]أسفل ميني[ النيجر، 1985

زراعة شجرة. يقوم الجدار الحجري 
خلفها بحاميتها ألنه يعمل كمصد 

للرياح. 

©FAO/F. MATTIOLI

]الصفحة املقابلة[ كولومبيا، 1980

مزارعون يف قرية بالبوا والتي تقع عىل 
بعد 140 كلم من بوبايان عاصمة 

مقاطعة كاوكا، يتذوقون الطعام الذي 
تم إعداده من حصص إعاشة برنامج 

الغذاء العاملي يف عرض توضيحي ملخبز 
أقيم يف مقر مدرسة يف إحدى القرى. 

©FAO/F. MATTIOLI
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]أعىل[ بنن، 1984

30 جمعية  بإنشاء  الحكومة  1980، قامت  الحساب والقراءة يف جمعية تعاونية لألسامك. يف عام  تعلم 
املحلية.  األسامك  منتجات  استهالك  الواردات وتعزيز  االعتامد عىل  للحد من  األسامك  لتجهيز  تعاونية 

إنتاج وتوزيع محسنة.  تقنيات  إنشاء  الدولة يف  املنظمة  وساعدت 

©FAO/T. FENYES

]الصفحة املقابلة[ النيجر، 1983

تأثرت بصورة خطرية  التي  الساحل  النيجر واحدة من دول  تعترب 
بالجفاف الذي رضبها يف الفرتة من 1968 إىل 1973. صوامع الدخن 

تاهوا.  من  بالقرب  الهاوسا،  قبيلة  بها  تشتهر  منشآت  بالطمي وهي  املبنية 

©FAO/W. GARTUNG
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]أعىل[ الصني، 1983

بها بصورة جيدة.  االعتناء  تم  زراعية  مصطبات 
األمم  قامت  للحفظ،  القومية  الخطة  ضمن 

الجونج  مجتمع شعب  أعضاء  املتحدة مبساعدة 
يي يف إعداد منحدر تل شديد االنحدار لزراعة 

التعرية.  عوامل  للتحكم يف  أشجار 

©FAO/M. CHERRY

]الصفحة املقابلة يسار[ بريو، 1985

إعداد أكياس من الرتاب لزراعة شتالت األشجار يف أحد مشاتل املنظمة يف كوزكو. 
الحكومية يف  الحراجة  أنشطة  لدعم  تحريج  إعادة  برنامج  املتحدة  األمم  أطلقت 
تعمل  مواقد محسنة  برامج  بإنشاء  أيضا  املنظمة  قامت  األنديز. كام  مجتمعات 

املدارس، ودورات تدريب عىل  الحراجة يف  بالحطب وخطط تعليمية بشأن 
املنزيل.  األثاث  صناعة 

©FAO/I. DE BORHEGYI

]الصفحة املقابلة ميني[ تايلند، 1987

استخالص  منها يف  لالستفادة  نخلة  يتسلق  القرويني  أحد 
اعتامدهم  املزارعني عىل تحسني  املنظمة  الزيت. ساعدت 

أنشطة جديدة مدرة  تعليمهم  أنفسهم من خالل  عىل 
والسكر.  النخيل  زيت  وإنتاج  البط  تربية  مثل  للدخل 

©FAO/P. JOHNSON
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املقابلة[ الهند، 1987 ]الصفحة 

لرتبيتها برسعة. مبساعدة من  األسامك  كيفية تحسني معدالت نضوج  يبحثون  طالب 
البيولوجيا  لتقديم دورات يف  البحرية  املصايد  املركزي ألبحاث  املعهد  إنشاء  تم  املنظمة، 
تقنيات  التدريب  ومراكز  امليدانية  املختربات  قدمت  كام  املائية.  األحياء  وتربية  البحرية 

البحرية واإليربيان.  األسامك  تربية  جديدة يف 

©FAO/I. DE BORHEGYI

]أعىل[ املغرب، 1980

داخل  تفريغها من  يتم  واملاكريل  الرسدينة  حصيلة صيد سمك 
شباك جر إحدى السفن يف سالل من الخوص يتم متريرها خالل 

إفراغها يف صناديق مكدسة عىل رصيف  سلسلة برشية ويتم 
البيضاء.  الدار  إساويرا جنوب 

©FAO/F. MATTIOLI
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]أعىل ميني[ كولومبيا، 1980

العاملي تخاطب  الغذاء  برنامج  بيالر رودريغز من 
املزارعني يف قرية بالبوا. وفرت األمم املتحدة من خالل 
سكان  إىل  الطعام  الحكومي،  املتكاملة  التنمية  برنامج 

الريف. وقد دفع 40000 مستفيد 30 يف املائة من قيمة 
التي تحصلو عليها من أجل متويل أشغال  اإلعاشة  حصص 

العمومية.  التحتية  البنى  إنجاز 

©FAO/A. GIROD

]أعىل يسار[ كولومبيا، 1980

الغداء  أطفال يف مدرسة يشاهدون أخصائية تغذية وهي تعد وجبة 
 1969 العاملي. بدءا من عام  الغذاء  باستخدام حصص إعاشة برنامج 

الكولومبي لرفاه األرسة يف  قامت وكاالت األمم املتحدة مبساعدة املركز 
التي تضمنت  يتم تقديم اإلمدادات  . وكان  الُقرصَّ مجال حامية ورعاية 

والبقول  والجنب  واللحوم  الدسم  منزوع  املجفف  واللنب  القمح  دقيق 
مليون مستفيد.  1.1 إىل  والبسكويت  النبايت  والزيت 

©FAO/F. MATTIOLI

املقابلة[ تشاد، 1981  ]الصفحة 

تعليم صحي أسايس يقدم يف مركز صحي. يف أعقاب 
العاملي ومفوضية  الغذاء  برنامج  قام  املدين،  الرصاع 

القيام  بتفويض  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
املتحدة  األمم  بعمليات طارئة يف تشاد. وقامت 

التأهيل  القرويني يف أعامل  الغذاء وساعدت  بتوفري 
الجفاف.  من 

©FAO/F. MATTIOLI
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بوتان، 1982

مدرسة  يف  الغداء  طعام  يتناولون  تالميذ 
من  مساعدات  بوتان  تلقت  االبتدائية.  أورا 

تحسني  أجل  من  املتحدة  األمم  وكاالت 
أنشأت   ،1980 عام  ويف  األطفال.  تغذية 
لزيادة  مدرسية  تغذية  مرشوع  املنظمة 

والحد  االبتدائية  باملدارس  التالميذ  التحاق 
يف  للمدارس  التالميذ  ترك  مستويات  من 

الريفية.  املناطق 

PHOTOGRAPH: ©FAO/F. MATTIOLI
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إحياء النضال 
املرأة يف مجال الزراعة 

بدور  االهتامم بصفة خاصة  إىل  تدعو  أسباب  هناك عدة 

املرأة يف مجال التنمية الزراعية، وخاصة ألن النساء كانت 

النقدية  للمحاصيل  بالنسبة  الرئيسية  العاملة  القوى  متثل 

هناك  كانت  والتسعينات  الثامنينات  ويف  الغذاء.  وإنتاج 

يتعلق مبكانة  فيام   – اإلنصاف  بعدم  تتعلق  عامة  مسألة 

عليه  يسيطر  مجتمع  يف  متكافئ«  غري  »كنصف  املرأة 

القيام  إىل  ليدفع  كافيا  وحده  السبب  هذا  وكان  الذكور. 

بجهود من أجل ضامن التقدم االجتامعي للمرأة يف املناطق 

الريفية. ثانيا، كان هناك تحيز جنساين يف املؤسسات التي 

واالنضامم  االئتامن  عىل  الحصول  من  املرأة  منعت 

يكن  النساء مل  أن  ذلك  واألسوأ من  التعاونية.  للجمعيات 

لديهن الحق يف أن يرثن األرايض يف بعض األنظمة القانونية 

املنظمة عىل  العرفية. وللتعامل مع تلك املسائل، عكفت 

تطبيق برامج ضخمة لتقييم تأثري اإلجراءات التي اتخذتها 

عىل النساء، كام اتخذت تدابري لضامن حصول النساء عىل 

مزايا حقيقية. وقد تلقت املنظمة أكرث من 24 مليون دوالر 

أمرييك من الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة والتي استخدمت 

يف متويل عدد كبري من املرشوعات الخاصة باملرأة. وقد أثر 

الربنامج الخاص لألمن الغذايئ الذي أطلقته املنظمة يف عام 

1994، والذي يستهدف الدول منخفضة الدخل التي تعاين 

من عجز يف الغذاء، يف حياة العديد من املزارعات. 

املبادرات الكبرى
بالرغم من كافة الجهود ونتيجة للكوارث الطبيعية والتي 

يتسبب فيها اإلنسان، مل يتحسن املوقف الغذايئ يف بداية 

التسعينات ومل ينخفض عدد األشخاص الذين كانوا يعانون 

من الجوع يف العامل. ويف الواقع، كانت األعداد تتزايد مبعدل 

إطالق  تم   2005 وحتى   1969 من  الفرتة  ويف  مرعب. 

إىل  العامل  الجوعى يف  عدد  بهدف خفض  مهمة  مبادرات 

النصف بحلول عام 2015. 

املؤمتر الدولي للتغذية 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت   ،1992 عام  يف 

للتغذية والذي تم تكريسه  الدويل  املؤمتر  العاملية  الصحة 

فقط لتناول املشكالت العاملية املتعلقة بالتغذية. وقد شهد 

املؤمتر موجة من االلتزامات التي اتخذتها الحكومات للقضاء 

التغذية  وسؤ  النطاق  واسع  املزمن  والجوع  الجوع  عىل 

ونقص التغذية، خاصة بني األطفال والنساء وكبار السن، قبل 

نهاية القرن. وتعهدت الحكومات أيضا بالتعامل مع عدد من 

املسائل املرتبطة بالغذاء والتي ترتاوح بني النقص يف املغذيات 

الدقيقة إىل األمراض غري املعدية وعدم كفاية املرافق الصحية 

واملاء غري اآلمن. وحتى ال ينىس أي شخص الحاجة إىل اتخاذ 

التغذية  كفاية  الجوع وعدم  للقضاء عىل  إجراءات عاجلة 

املزمنة تم التأكيد عىل املوقف الغذايئ العاملي مرة ثانية يف 

عام 1995 يف مؤمتر املنظمة الذي استعرض الزراعة العاملية: 

نحو عام 2010. ورصح هذا التقرير بأنه بالرغم من زيادة 

مليون   800 هناك  يزال  ال  الغذايئ  واألمن  الغذايئ  اإلنتاج 

شخص يف العامل يعانون من نقص التغذية. 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية
بالرغم من تعهدات رؤساء الدول يف مؤمتر املنظمة يف عام 

1974 بالقضاء عىل الفقر، أظهرت حالة الغذاء القليل من 

مؤرشات التحسن. وبذلك، ومن أجل تجديد االلتزام العاملي 

عايل املستوى بالقضاء عىل الفقر وسؤ التغذية وتحقيق أمن 

القمة  مؤمتر  بعقد  املنظمة  قامت  للجميع،  دائم  غذايئ 

العاملي لألغذية يف نوفمرب/ترشين الثاين 1996. وقد حرض 

القمة رؤساء الدول والحكومات وكبار املسؤولني من 186 

دولة. وكانت تلك أول مرة يف التاريخ يوجه فيها زعامء العامل 

ميكن  التي  والطريقة  الغذايئ«  »األمن  إىل  اهتاممهم 

ملواطنيهم الوصول بها للغذاء الذي يحتاجون إليه ليعيشوا 

حياة صحية. وتبنت القمة إعالن روما بشأن األمن الغذايئ 

العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية. ومل يكن 

ومل  للامنحني  مؤمتر  مبثابة  القمة  مؤمتر  يصبح  أن  القصد 

إجراءات  أو  مؤسسات  أو  متويل  آليات  وضع  إىل  تهدف 

اختيار  يف  الحرية  بكامل  الدول  متتعت  فقد  بريوقراطية. 

طريقة تحقيق األهداف املذكورة يف خطة العمل. وتحصلت 

من  سلسلة  أعقاب  يف   2002 عام  يف  الدعم  عىل  العملية 

إعالن  إىل  الوصول  أجل  الدولية من  الحكومية  املفاوضات 

وتبنى  أعوام.  خمسة  بعد  لألغذية:  العاملي  القمة  مؤمتر 

مجلس املنظمة الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل 

املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني  

واملعروفة باسم الخطوط التوجيهية بشأن الحق يف الغذاء. 

حملة تليفود
القمة  مؤمتر  يف  حشده  تم  الذي  الزخم  عىل  وللحفاظ 

العاملي لألغذية الذي عقد يف عام 1996، قامت املنظمة 

بزيادة الوعي بشأن الجوع يف العامل حيث دعت إىل اتخاذ 

تسمى  تربعات  جمع  حملة  إطالق  خالل  من  إجراءات 

تليفود. وخالل السنة األوىل من الحملة، أي يف عام 1997، 

بلغ حجمه  العامل  تليفود إىل جمهور حول  وصلت حملة 

الحملة  500 مليون شخص. وبحلول عام 2001، توصلت 

إىل جمع أكرث من 28 مليون دوالر أمرييك استخدمت يف 

متويل أكرث من 1000 مرشوع يف أكرث من 10 دول. وقامت 

إىل  إدارية،  تكلفة  بدون  التربعات،  بإرسال  تليفود  حملة 

إنتاج  عىل  قدراتهم  تطوير  عىل  ملساعدتهم  املزارعني 

كميات أكرب ونوعيات أفضل من الطعام ألرسهم. وكانت 

للمزارعني  ميكن  حيث  وقاعدية  صغرية  املرشوعات  تلك 

األسامك  أو  املاشية  وتربية  املحاصيل  لزراعة  أدوات  رشاء 

تم  السنوات  ومبرور  أعىل.  بأسعار  لبيعه  الغذاء  وتصنيع 

الري  ومضخات  واألسمدة  البذور  يف  األموال  استثامر 

والصوامع ويف أفران تدخني األسامك. وكان تيليطون اسبانيا 

الذي جرى تحت عنوان »حفل منظمة األغذية والزراعة« 

أكرث ماراثونات حملة تليفود شهرة حيث جمع أكرث من 15 

مليون دوالر أمرييك. 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
يف عام 1995 احتفلت املنظمة بعيدها الخمسني. ويف تلك 

املناسبة، عادت املنظمة إىل مكان ميالدها، مدينة كيبيك، لعقد 

الندوة الدولية يف نفس القاعة يف شاتو فرونتيناك حيث أعلن 

عن نشأتها منذ عدة عقود. وكان موضوع الندوة هو »الناس يف 

صميم عملية التنمية: تحقيق األمن الغذايئ من خالل املعرفة«، 

الدولية  الشواغل  عىل  الضوء  تسليط  إىل  تهدف  وكانت 

أول  ويف  الخاص.  القطاع  وشواغل  واألكادميية  والحكومية 

خمسني عاما لها، ارتفع عدد األعضاء باملنظمة من 44 دولة يف 

عام 1945 إىل 179 عضوا يف عام 1995. ويف أعقاب تلك الندوة، 

عقد مؤمتر وزاري خاص بشأن األمن الغذايئ. وكان من نتائجه 

إعداد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واملعروفة باسم 

املدونة. وكانت املدونة مبثابة إطار للجهود الوطنية والدولية 

الحية  املائية  للموارد  املستدام  االستخدام  بضامن  الخاصة 

والقيام بذلك بالتناغم مع البيئة. وبالرغم من ذلك، وحتى 

تصبح املدونة فعالة، كان يجب االلتزام بها، وكان يلزم وضع 

األسامك  مصايد  لجنة  تبنت   ،1999 عام  ويف  رصد.  نظام 

القرش  الصيد وأسامك  للمنظمة خطط عمل حول قدرات 

سجل  املنظمة  أعدت  نفسه،  العام  ويف  البحرية.  والطيور 



2030-1945 160   |    منظمة األغذية والزراعة   161  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

19911993

1995
2000 1990

1997 19921994199619981999

اتفاقيات املصايد، وهو عبارة عن قاعدة بيانات يسهل البحث 

فيها عىل الحاسوب وهي خاصة باالتفاقيات الثنائية ومتعددة 

األطراف واملتعلقة باملصايد. وقد تضمنت ما يقرب من 34 

حقل وصفي بالنسبة لكل سجل وتضمنت معلومات حول 

1927 اتفاقية تعود للعام 1351. 

االستمرار يف محاربة اآلفات 
 يف عام 1991، صادقت 92 دولة عىل االتفاقية الدولية لحامية 

النباتات. ويف العام نفسه عقد مؤمتر املنظمة بشأن الزراعة 

والبيئة يف هولندا ملناقشة متطلبات الزراعة املستدامة والتنمية 

الريفية. وكان املؤمتر متهيدا لعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن 

البيئة والتنمية. ويف عام 1994 أطلقت املنظمة نظام نظام 

الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة 

الوقاية  يف  املنظمة  مساهامت  النظام  عزَّز  وقد  للحدود. 

والسيطرة عىل والقضاء عىل األمراض واآلفات حيثام أمكن. 

التحكم يف جتارة املبيدات احلشرية 
مكافحة  فيه  تتم  كانت  الذي  الوقت  نفس  ويف 

يف  التحكم  أيضا  الرضوري  من  كان  اآلفات، 

هذه  كانت  حيث  الحرشية.  املبيدات  استخدام 

أو  املحظورة  الكياموية  واملنتجات  املبيدات 

بيئية  أو  صحية  ألسباب  بشدة  استخدامها  املقيد 

لنامية،  ا للدول  طريقها  تجد  املتقدمة،  الدول  يف 

لتجارة.  ا خالل  من 

املبيدات  تركيبات  استخدام  من  الحد  أجل  ومن 

عىل  صحيا  خطرا  متثل  التي  الخطورة  شديدة  الحرشية 

للتحكم  قانونيا  اتفاقية ملزمة  املنظمة  املزارعني، أعدت 

الخطرية  والكيامويات  الحرشية  املبيدات  يف  التجارة  يف 

بتطبيق  املتعلقة  روتردام  اتفاقية  تبني  وتم  األخرى. 

سبتمرب/أيلول   10 يف  علم  عن  املسبقة  املوافقة  إجراء 

 .2004 فرباير/شباط   24 النفاذ يف  حيز  ودخلت   ،1998

السعي  أوال،  وهام:  االتفاقية  لتلك  هدفان  هناك  وكان 

قبل  من  التعاون  وجهود  املشرتكة  املسؤولية  لتعزيز 

صحة  حامية  أجل  من  الخطرة  الكيامويات  بعض  تجار 

يف  اإلسهام  ثانيا،  املحتملة.  األرضار  من  والبيئة  اإلنسان 

الكياموية  املنتجات  لتلك  السليم  البيئي  االستخدام 

حول  املعلومات  تبادل  تيسري  خالل  من  الخطرة 

تتعلق  وطنية  عملية  توفري  طريق  عن  خصائصها، 

املنتجات  تلك  وتصدير  استرياد  بشأن  القرار  باتخاذ 

املصلحة.• القرارات بني أصحاب  تلك  الكياموية ونرش 

 1995. منظمة األغذية

والزراعة تحتفل بعيدها الخمسني  
عقدت ندوة دولية يف مدينة كيبيك، بكندا وأعقبها اجتامع وزاري خاص بشأن األمن 
الغذايئ. وصل عدد األعضاء يف املنظمة إىل 171 عضوا. 

1996.مؤمتر القمة العاملي لألغذية  
عقد مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف املقر املنظمة يف روما، وتضمن 

اجتامعات عىل أعىل املستويات مع ممثيل 185 دولة واالتحاد 
األورويب )وهي منظمة عضو(. وشهد مؤمتر القمة مشاركة 10000 

ممثل وكان مبثابة منتدى ملناقشة أحد أهم املوضوعات التي تواجه 
زعامء العامل يف األلفية الجديدة وهي – رضورة القضاء عىل الفقر.  

1994. الربنامج الخاص لألمن الغذايئ  
الهدف هو دعم جهود، الدول منخفضة الدخل التي 
تعاين من عجز يف الغذاء، الرامية إىل تحسني األمن 
الغذايئ، وتقليل تقلبات اإلنتاج الزراعي السنوية، 
وتحسني نفاذ األفراد إىل الغذاء. 

1999. سفراء النوايا الحسنة ملنظمة األغذية والزراعة   
الغرض من الربنامج هو زيادة الوعي الجامهريي واإلعالمي باملوقف غري املقبول ملليار 
 )Rita Levi( شخص يعانون من الجوع وسؤ التغذية. وكان من بني هؤالء: ريتا ليفي
الحائزة عىل جائزة نوبل، واملمثل جونج يل )Gong Li(، والعبي الكرة روبرتو باجيو 
.)Raúl( وراؤول )Roberto Baggio(

1997. منظمة األغذية والزراعة 
تطلق حملة تليفود 

1995. نظام الوقاية 
من طوارئ اآلفات 

واألمراض الحيوانية 
والنباتية العابرة 

للحدود

 1990. مؤمتر
 منظمة األغذية

والزراعة اإلقليمي 
ألفريقيا يتبنى خطة 
عاملية للحفاظ عىل 

األرايض واألرايض 
القابلة إلعادة 

االستخدام يف أفريقيا

1994. انتخاب جاك 
ضيوف )السنغال( املدير 
العام السابع ملنظمة 
األغذية والزراعة

اجلدول الزمني 
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]أعىل[ أوغندا 1996 

بالتغذية يف فرتة اسرتاحة من  املتعلق  التثقيف  حضور درس حول 

العمل يف إحدى مزارع املوز. وقد ساعد مرشوع تثقيف السكان غري 

السكان  الحكومة يف تعزيز صحة  ورفاه  الرسمي 

©FAO/R. FAIDUTTI

]يسار[ الجزائر، 1995

جمل مربوط لسحب املاء من برئ 

عىل عمق كبري يف منتصف صحراء 

الكبري  الغريب  العرق 

©FAO/J. VAN ACKER 
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]أعىل[ الجمهورية العربية السورية،1995

مستودع إقليمي حكومي للحبوب الغذائية. عمليات التحميل 

إىل دمشق الحبوب  لنقل 

©FAO/R. FAIDUTTI 
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]الصفحة املقابلة[ 

النيجر، 1991
للتنمية  كيتا  تدشني مرشوع  تم 

املتكاملة يف عام 1984 يف أعقاب 
النيجر  حكومتي  بني  اتفاقية  توقيع 

األغذية  منظمة  وتقوم  وإيطاليا، 
وكانت  املرشوع.  بتطبيق  والزراعة 

أهداف املرشوع هي: تحسني 
إنتاجية  وزيادة  الزراعة  تقنيات 

املياه ومحاربة  توفر  الرتبة وزيادة 
الطرق  وتعزيز  التعرية  عوامل 

املرشوع  وقد شهد  التحتية.  والبنية 
ومثلت  قوي  وتأييد شعبي  مشاركة 

النساء 95 يف املائة من القوى 
الرجال  غالبية  ألن  العاملة، 

بحثا عن عمل موسمي.  يهاجرون 
استصالح  األنشطة:  وتضمنت 
األرايض والحفاظ عىل الرتبة 

الغابات  واملياه وإعادة زراعة 
والهندسة  املحاصيل  وإنتاج 

ائتامن  وإنشاء  والتدريب  الريفية 
بديل. واستهدف حفر  ودخل 

اآلبار وإنشاء املدارس 
الرعاية  ومراكز  واملستوصفات 
والتغذية.  الصحة  تحسني  باألم 
وكانت األهداف طويلة املدى 

العجز  تقليل  يف  تتمثل  للمرشوع 
يف الغذاء ووقف تدهور األرايض 

التقنية.  املؤسسات  وتعزيز 
©FAO/R. FAIDUTTI

متعددة  بوليفيا  دولة  ]ميني[ 

1996 القوميات، 
األرض  يجهزون  مزارعون 

 »Fertisuelos « مرشوع  للزراعة. 
والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابع 
يف  مجتمعا   36 مع  يعمل  والذي 

أرسة.   1800 ويتضمن  املنطقة 
 3200 املنطقة  تلك  ارتفاع  ويبلغ 

سقوط  معدل  مع  مرت   -3500
 600 و  500 بني  يرتاوح  أمطار 

. ملم
 FAO/R. Jones©

]ميني[ اريرتيا، 1996 

املرشوع  من  جزء  بالتنقيط.  الري 
جاهيتيل.  مزرعة  بشأن  الدويل 

©FAO/R. FAIDUTTI 
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]أعىل[

إندونيسيا، 1990

حيوانات  يستخدم  ُمزارع 
األرز  جر لحرث مزارع 

©FAO/R. FAIDUTTI

  1994 أوغندا،  ]أعىل[ 

اجتامع  أثناء  متنوعة  منتجات  إنتاج 
الجمعيات  مشكالت  ملناقشة  قروي 

وقد  لحلول.  والتوصل  التعاونية 
األغذية  منظمة  مرشوع  ساعد 

التي  األشياء  تسويق  عىل  والزراعة 
التعاونية  الجمعيات  تنتجها 

البنوك  من  ائتامن  عىل  والحصول 

الغابات  برنامج  ويعترب  املحلية. 
الثانية،  املرحلة  واألشخاص،  واألشجار 
سبل  تحسني  إىل  يهدف  مبتكر  برنامج 
النامية  الدول  يف  األفراد  عيش  كسب 

من خالل  الريف  فقراء  وخاصة 
الوطنية  املؤسسات  قدرات  تعزيز 

واإلقليمية. 
©FAO/R. Faidutti
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]أسفل يسار[ السنغال، 1990 

صينية  عىل  املانجو  قطع  ترتيب 
منظمة  مرشوع  ضمن  لتجفيفها 
تصنيع  لتعزيز  والزراعة  األغذية 

باملنزل  املنتجات  وحفظ 

©FAO/R. FAIDUTTI

يسار[  ]أعىل 

1990 ليبيا، 

لذبابة  ا دودة  عىل  للقضاء  برنامج 
مع  الشاملية  أمريكا  يف  املتحلزة 

قاتل  حرشي  مبيد  استخدام 
دودة  من  للتخلص  للريقات 

من  والحامية  املتحلزة  لذبابة  ا
. بها اإلصابة  معاودة 

األغذية  منظمة  أكدت  وقد 
لذبابة  ا دودة  وجود  عىل  لزراعة  وا

 1989 عام  يف  ليبيا  يف  املتحلزة 
خارج  تظهر  حالة  أول  وهي 
من  تعترب  حيث  األمريكتني 

الرثوة  تصيب  التي  الكربى  األمراض 
بوضع  لذبابة  ا وتقوم  نية.  الحيوا

الحيوانات  جروح  عىل  لبيض  ا
صغرية.  عضة  مياثل  صغري  بشكل 

الريقات  تقوم  ساعة،   24 خالل  ويف 
الجرح.  أكل  يف  وتبدأ  بالفقس 

مزيد  ينجذب  الجرح  يتورم  وبينام 
الجرح  ويصبح  إليه  الذباب  من 

يتم  مل  وإذا  ثانية.  مرة  مصاب 
نهاية  لعائل  ا الحيوان  ميوت  عالجه 

املاشية  متوت  أن  وميكن  األمر. 
أيام. عرشة  خالل  لنمو  ا كاملة 

املتعلق  األسلوب  هذا  ويتضمن 
املاليني  إطالق  اآلفات  يف  بالتحكم 

تتزاوج  التي  العقيمة  الذبابات  من 
تجمعات  إلنتاج  الربية  الذبابات  مع 
والقضاء  )امليت(  العقيم  البيض  من 
آخر  عن  الكشف  وتم  الذباب.  عىل 
إبريل  يف  حيوان  لجرح  إصابة  حالة 

إطالق  عملية  انتهت  وقد   .1991
أشهر  ستة  بعد  العقيمة  الذبابات 
مليون   1300 من  أكرث  إطالق  من 

لكن  ليبيا،  يف  عقيمة  ذبابة 
أجل  من  املراقبة  أنشطة  استمرت 
الذبابات  يرقات  بقاء  عدم  ضامن 

الحياة.  قيد  عىل  املتحلزة 

FAO/R. Faidutti©
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]أعىل[ أوغندا، 1996

بحري. طورت  ميناء  يف  لألسامك  ِحَريف  تدخني 
وأقل  كفاءة  أكرث  أسلوب  والزراعة  األغذية  منظمة 

اإلنسان.  بصحة  رضرا 

©FAO/R. FAIDUTTI
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 1995 غانا، 

ممتلئة  ويده  لطفل  قريبة  صورة 
بأسامك صغرية يف سوق 

ضيقة  الزراعة  برنامج  تشوكومي. 
الذي  األغذية  وتصنيع  النطاق 

األغذية  منظمة  فيه  تتعاون 
غري  املنظامت  مع  والزراعة 

التحرر  حملة  خالل  من  الحكومية 
من  إجراءات  الجوع/وبرنامج  من 

إطالق  تم  وقد  التنمية.  أجل 
ستة  مع  باالشرتاك  الربنامج 

تصنيع  مجاالت  يف  قروية  جمعيات 
وإنتاج  األسامك  وتدخني  الكسافا، 

من  النساء  وتعترب  الخرضوات. 
الربنامج  من  املستفيدات  كبار 

من  جمعيات  ثالث  يوجد  حيث 
عن  عبارة  الجمعيات  تلك  بني 

الجمعيات  أما  نسائية  تجمعات 
املائة  يف   45 فيوجد  األخرى  الثالثة 

أعضائها.  بني  النساء  من 

FAO/P. Cenini©
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املقابلة[  ]الصفحة 

1996 أوغندا، 

بالدراجة إىل مركز  األلبان  نقل 
أهداف  وتضمنت  التجميع. 

والزراعة  التغذية  منظمة  مرشوع 
األلبان وتعزيز  إنتاج  :زيادة 
باملزارعني  الخاصة  املنظامت 

ألبان يف  وتطوير سوق منتجات 
املراكز  الريفية ويف  املناطق 

الصغرية.  الحرضية 

FAO/R. Faidutti©

]أسفل يسار[ 

أوروغواي، 1996

املجازر أحد  األبقار يف  فحص 

©FAO/R. FAIDUTTI

]أعىل يسار[ 

إريرتيا، 1996

للنعام تجريبية  تربية 

©FAO/R. FAIDUTTI
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تايلند، 1995

السمك  يعترب  األسامك.  لرتبية  أحواض 
الربوتني  مصدر مهم من مصادر 
رئيسيا  طبقا  وميثل  الدقيقة  واملغذيات 
يف النظام الغذايئ يف جنوب أسيا

©FAO/R. FAIDUTTI
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]الصفحة املقابلة[ النيجر، 1995

اآلبار يف  أحد  مياه من  ريفيات ميألن  نساء 
النيجر جنوب 

©FAO/R. FAIDUTTI

]أعىل[ الجزائر، 1994

الغريب  العرق  الجامل يف صحراء  من  قافلة 
الجزائر جنوب  الكبري 

©FAO/J. VAN ACKER 
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 1995 لبنان،  الحالية[  ]الصفحة 

تم متويل هذا املرشوع من قبل منظمة األغذية والزراعة بناء عىل طلب من 
حكومة لبنان، والتي ساعدت يف تنفيذه. وكان الهدف من املرشوع هو وضع 

نظام أكرث فاعلية للتحكم يف الغذاء. وكانت املنظمة مسؤولة عن أنشطة 
التخطيط وتدريب األفراد ورشاء املواد التعليمية ووسائل التدريس والتحكم يف 

املواد الغذائية وتوفري الدعم اإلداري والتقني. 

©FAO/R. Faidutti

املقابلة[ ]الصفحة 

دولة بوليفيا متعددة القوميات،1996

جديدة  أنواع  لفحص  إرشادي  اجتامع 
البطاطا من 

 FAO/R. Jones©
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األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة
الزراعة املستدامة من خالل حماية 

الكوكب 

يف القرن العرشين كانت العديد من املحاصيل الرئيسية – وهي 
نتاج االنتقاء الطبيعي واختيار املزارعني والرتبية االنتقائية – 
التي  الخطرية  التهديدات  بني  ومن  شديد.  لخطر  معرضة 
تواجهها: التلوث وتدهور املوارد وانهيار املوائل الطبيعية وتغري 
األنظمة اإليكولوجية. وبعد سبع سنوات من املفاوضات، تبنى 
مؤمتر املنظمة الذي عقد عام 2001 املعاهدة الدولية بشأن 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة امللزمة قانونيا والتي 
دعمت العمل الذي قام به مريب املاشية واملزارعني يف كل مكان. 
التبادل  الزراعة املستدامة من خالل  االتفاقية  وتشجع تلك 
العادل للمواد الوراثية ومزاياها بني مريب النباتات واملزارعني 
التي  العامة والخاصة. وتعترب االتفاقية  البحثية  واملؤسسات 
دخلت حيز النفاذ يف عام 2004 حيوية حيث تسمح باستمرار 
لتغذية  الدول  تحتاجها  التي  النباتية  الوراثية  املوارد  توافر 
شعوبها وتغذية األجيال القادمة. ويف عام 2004 أيضا، ومن 
خالل عدد من املبادرات الخاصة بتحسني إنتاج األرز والحصول 
عليه، تم الرتويج للعام الدويل لألرز لتسليط الضوء عىل الدور 
االسرتاتيجي لألرز يف االقتصاديات املحلية يف آسيا وأفريقيا. 
وبالرغم من الحاالت الطارئة الطبيعية والكوارث األخرى التي 
شهدها العقد األول من األلفية الجديدة، أدى وضع أهداف 
تنموية يف مقابل جدول زمني ضيق، إىل تحقيق نقلة نوعية يف 
األمن الغذايئ والتنمية الزراعية. وأخريا، تم تحقيق تقدم قابل 
للقياس عىل طريق الحد بصورة جذرية من عدد األشخاص 

الذين يعانون من سؤ التغذية املزمن حول العامل. 

واملجاعات  الفيضانات  مكافحة 

واألمراض 

الحايل، مرت آسيا وأفريقيا بحاالت طارئة  القرن  بداية  منذ 
طبيعية كربى. ويف عام 2010، رضب باكستان أسوأ فيضان يف 

من  املاليني  وفُقدت  البذور  مخازن  دمرت  حيث  تاريخها. 
بذور  توزيع  املنظمة من خالل  واستجابت  املاشية.  رؤوس 
الزراعة.  موسم  يف  مزارعة  أرسة  مليون  نصف  عىل  القمح 
وتلقت 235 ألف أرسة أخرى الغذاء والدواء واملأوى لحيواناتها. 
ويف أفريقيا، عانت منطقتان يف الصومال من مجاعات بعد أن 
رضبتهام أسوأ موجة جفاف يف خالل 30 سنة. وقد فقد أكرث 
آخرين مخاطر  وواجه ماليني  حياته  ألف شخص  من 260 
خالل  من  الدويل  واملجتمع  املنظمة  واستجابت  شديدة. 
تخصيص مبلغ 120 مليون دوالر أمرييك للمناطق التي رضبها 
الجفاف يف القرن األفريقي. وعىل مدى عقود، تراكمت لدى 
املنظمة خربات حول وباء أنفلونزا الطيور والحاالت الطارئة 
األخرى ذات الصلة بصحة الحيوان واألمن الغذايئ. وبناء عىل 
ذلك، عملت املنظمة عىل تقديم املساعدات عاجلة أعقبت 
حدوث الكوارث حول العامل. ويف عام 2006، كشفت املنظمة 
عن مركزها الخاص بإدارة األزمات الذي يعتمد عىل التكنولوجيا 
املتقدمة والذي يتابع انتشار األمراض ويرسل الخرباء إىل أي 

نقطة ساخنة يف العامل يف غضون 48 ساعة. 

الطوعية  التوجيهية   اخلطوط 

املسؤولة  احلوكمة  بشأن 

يف  املنظمة  تستمر  الطارئة،  للحاالت  االستجابة  عالوة عىل 
عملها املتعلق بتعزيز وضامن استدامة التنمية الزراعية يف عامل 
تستنزف موارده الطبيعية وتصبح نادرة بصورة متزايدة. وتعترب 
عملية دعم التنمية املستدامة وحامية البيئة من بني األهداف 
الكربى للخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك  بشأن 
الخطوط  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  واعتمدت  والغابات. 
التوجيهية  الخطوط  التوجيهية يف عام 2012. وتنادي هذه 
بوجوب التزام القطاعني العام والخاص، كام تتضمن توصيات 
حول كيفية ضامن حقوق السكان املحليني يف حالة استحواذ 
واسع النطاق عىل األرايض وكيفية درء انتزاع األرايض. وأطلقت 
املنظمة حملة جمع تربعات وتوعية ضخمة لجمع 20 مليون 
إىل  تهدف  التي  التوجيهية  الخطوط  لتطبيق  أمرييك  دوالر 

متلك  يف  شعوبها  حقوق  تأمني  عىل  الحكومات  مساعدة 
والحصول عىل األرايض والغابات واملصايد. وقد انضمت اثنتني 
من رشكات املرشوبات الغازية العمالقة وهام رشكة بيبيس كوال 
ورشكة كوكاكوال إىل الحملة وقدما دعمهام الرسمي لها. وعالوة 
عىل التزامهام بالتفاوض الرشعي حول نقل األرايض واالستحواذ 
عليها يف الدول النامية، تعهدت الرشكتان بزيادة مساهمتهام يف 
لجنة األمن الغذايئ العاملي وتعهدت بتنفيذ تقييامت اجتامعية 
وبيئية يف سالسل اإلمدادات الخاصة بها حول العامل. وبالنسبة 
لرشكة بيبيس كوال بدأ عملها يف الربازيل، والذي يعترب أكرب 
جانب  إىل  كوكاكوال  عملت رشكة  بينام  لها،  للسكر  مصدر 
مؤسسة أوكسفام يف العديد من الدول املوردة للسكر. ويف عام 
االستثامر  مبادئ  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  أقرت   ،2014
املسؤول يف أنظمة الزراعة واألغذية والتي تقوم عىل أساس 

الخطوط التوجيهية الطوعية. 

األراضي  حماية 

خالل العقد املايض، جددت املنظمة التزامها بتحسني صحة 
موارد الرتبة املحدودة يف العامل ووقف تدهور األرايض. ويف 
الواقع أن 33 يف املائة من الرتبة يف العامل الزالت متدهورة 
بصورة معتدلة إىل مرتفعة بسبب عوامل التعرية، واستنزاف 
الكيميايئ.  التلوث  أو  والتملح  والتحمض  املغذية،  العوامل 
وإدراكا لوجوب القيام بإجراء عاجل لتحسني املوقف، تبنت 
الرشاكة العاملية للرتبة سلسلة من خطط العمل يف عام 2014 
لحامية موارد الرتبة التي تدعم اإلنتاج الزراعي العاملي. ولزيادة 
الوعي العام، أعلنت األمم املتحدة الخامس من ديسمرب/كانون 

األول يوما عامليا للرتبة وأعلنت عام 2015 سنة دولية للرتبة. 

التحالفات  دائرة  توسيع 

الغذايئ  األمن  لتحسني  شبكة رشكائها  أيضا  املنظمة  عززت 
وقدرة املجتمعات الضعيفة يف كل أنحاء العامل عىل الصمود. 
ويف عام 2013، عىل سبيل املثال، وقعت املنظمة اتفاقية رشاكة 
جديدة مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، وهي أكرب شبكة مساعدات إنسانية يف العامل. ومبوجب 

لهذه  التقني  اإلرشاد  بتوفري  املنظمة  تقوم  االتفاقية  هذه 
الشبكة التي تضم 13 مليون متطوع للوصول إىل حوايل 150 
مسايرة  عىل  الفقرية  األرس  ومساعدة   – شخص  مليون 
الغذايئ،  واألمن  الزراعة،  تواجه  التي  والكوارث  التهديدات 
والتغذية. ويف عام 2014، قامت املنظمة بتوجيه جدول أعامل 
التغذية العاملية الجديد من خالل إقامة رشاكة مع منظمة 
الصحة العاملية لتنظيم أول فعالية دولية مهمة حول التغذية 
خالل 20 عاما. وعقد املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية يف مقر 
املنظمة يف روما يف نوفمرب/ترشين الثاين 2014. وحث البابا 
فرانسيس خالل املؤمتر زعامء العامل عىل بذل املزيد من الجهد 
واختتمت الفعالية بتبني 172 دولة اإلعالن العاملي، وهو التزام 
سيايس عام – إعالن روما بشأن التغذية – وإطار داعم التخاذ 
إجراءات ملموسة. وتضمن اإلعالن حق كل فرد يف الحصول 
عىل غذاء آمن وكايف ومغذي وإلزام الحكومات بضامن الوقاية 
من سؤ التغذية بكافة صورها. ويقر إطار العمل ذو الصلة 
بدور الحكومات حيث تتعلق مسؤوليتها األساسية بالتعامل 

مع قضايا وتحديات التغذية. 

منظمة األغذية والزراعة تقر بتحقيق 

إجنازات بارزة 

وضع مؤمتر قمة األلفية الذي عقدته األمم املتحدة يف عام 
املحددة  الزمنية  األطر  ذات  األهداف  من  سلسلة   2000
األهداف  باسم  وعرفت   ،2015 عام  يف  تنتهي  ومهلة 
تقدم  تحقيق  تم  الحني،  ذلك  ومنذ  لأللفية.  اإلمنائية 
الذين يعانون سوء  الحد من أعداد األشخاص  حقيقي يف 
التغذية املزمنة يف أفقر املناطق يف العامل. ويف عام 2013، 
أشادت املنظمة بجهود38 دولة يف خفض عدد األشخاص 
الذين يعانون الجوع إىل النصف. وقد متت اإلشادة بثامنية 
الهدف  هذا  لتحقيق  الدول  تلك  بني  من  دولة  عرش 
يف  لألغذية  العاملي  القمة  مؤمتر  وضعها  أخرى  وأهداف 
1996 وهو خفض العدد اإلجاميل لألشخاص الذين يعانون 
من نقص التغذية إىل النصف. وبعد عام، أي يف سنة 2014، 
أشادت املنظمة بإنجازات 13 دولة عىل تقدمها البارز يف 
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 2001. املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 
دخلت املعاهدة حيز التنفيذ يف عام 
2014 بوصفها اتفاقية ملزمة قانونيا 

تدعم الزراعة املستدامة من خالل 
ضامن النفاذ العادل للموارد الوراثية 

النباتية وتبادل مزاياها بني مريب 
النباتات، واملزارعني واملؤسسات 

العامة والخاصة. 

 2002. مؤمتر القمة العاملي لألغذية: خمس
سنوات فيام بعد 

حرضها وفود من 179 دولة وهي تعيد التأكيد عىل إلتزام 
املجتمع الدويل بخفض عدد األشخاص الذين يعانون الجوع 

إىل النصف بحلول عام 2015.

2008. مؤمتر التغريات املناخية
نظمت املنظمة مؤمترا ضم 43 رئيس دولة و100 وزيرا 
حكوميا حول أثر تغري املناخ وارتفاع الطاقة البيولوجية 

عىل األمن الغذايئ وأسعار الغذاء. وتم اعتامد قرار 
لزيادة الدعم واالستثامرات لتطوير الزراعة العاملية. 

2007. لجنة املصايد: 
اتفاقية دولية ملزمة 

قانونيا  
اعتمدت 119 دولة اقرتاحا 

لتطوير تدابري ملزمة قانونيا 
للتعامل مع مامرسات 

الصيد غري القانونية والتي 
مل يُبلغ عنها وغري املنظمة 

واملسؤولة عن إحداث 
أرضار اقتصادية واجتامعية 
وبيولوجية وبيئية خطرية.  

2009. مؤمتر القمة العاملي 
لألمن الغذايئ  

الغرض من هذه القمة هو 
اإلرساع يف عملية مكافحة الجوع. 

60 رئيس دولة وحكومة و192 
وزيرا تبنوا باإلجامع اإلعالن 

وجددوا التزامهم بالقضاء عىل 
الجوع يف العامل بأرسع ما ميكن. 

2011. القضاء عىل 
الطاعون البقري  

أعلنت منظمة األغذية والزراعة 
واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 
أن مرض الطاعون البقري، وهو 

مرض قاتل للامشية، قد تم القضاء 
عليه بنجاح من البيئة الطبيعية. 

2011. انتخاب جوزيه 
غرازيانو دا سيلفا 

)الربازيل( ثامن مدير عام 
ملنظمة األغذية والزراعة

2000. منظمة 
األغذية والزراعة 
تبتكر اسرتاتيجية 

ملحاربة الجوع 
املزمن يف القرن 

األفريقي

2014. مبادرة النمو األزرق وهي منهج جديد خاص 
باملوارد البحرية الرضورية لحامية األمن الغذايئ 

العاملي والتنمية املستدامة

2015. إعادة إنتخاب جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
)الربازيل( لعهدة ثانية يف مقابل 177 صوتا 
– وهو أكرب توافق يف الرأي تم إحرازه خالل 

انتخاب املدير العام يف تاريخ املنظمة. 

مكافحة الجوع، وهو أحد األهداف اإلمنائية لأللفية، قبل 
املهلة النهائية يف عام 2015. ويف 7 يونيو/حزيران 2015، 
أشادت املنظمة بأربعة عرش دولة أخرى جراء جهودها يف 
تحقيق هدف خفض عدد األشخاص الذين يعانون الجوع 
 ،2015 عام  بداية  ويف   .2015 عام  بحلول  النصف  إىل 
الدول  الذي حققته  بالنجاح  نام، مدفوعة  فييت  أطلقت 
عىل  للقضاء  الجوع  عىل  القضاء  تحدي  حملة  األخرى، 

الجوع يف فييت نام بحلول عام 2025. 

املستدامة  التنمية  أهداف 

الَعَوز«.  كان طموح مؤسيس املنظمة هو »عامل خايل من 
فمن  للتحقيق،  قابال  أو  طموحا  الهدف  هذا  كان  ومهام 

وهناك  به.  القيام  يجب  الذي  الكثري  هناك  أن  الواضح 
حاجة لزيادة إنتاج الغذاء وخفض الفاقد الغذايئ من أجل 
إطعام سكان العامل الذي من املتوقع أن يصل تعداده إىل 
جوزيه  قال  وكام   .2050 عام  بحلول  نسبة  مليار   9.7
األغذية  ملنظمة  الحايل  العام  املدير  سيلفا،  دا  غرازيانو 
املستويات هو  أعىل  التزام سيايس عىل  توفر   « والزراعة: 
الغذايئ.  األمن  التقدم نحو تحقيق  أجل  أمر رضوري من 
وأمامنا اليوم فرصة للقضاء عىل الجوع خالل فرتة حياتنا. 
وهذا أعظم إرث ميكننا أن نرتكه لألجيال القادمة«. ويف يوم 
25 سبتمرب/أيلول 2015 تبنت األمم املتحدة جدول أعامل 
2030 للتنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة وهي 
املتوقع أن  عبارة عن 17 غاية طموحة و169 هدف من 
والهيئات  الحكومات  ستقوم  التي  لإلجراءات  دليال  متثل 

باتخاذها  األخرى  واملؤسسات  املدين  واملجتمع  الدولية 
وقد   .)2030-2016( القادمة  عاما  عرش  الخمسة  خالل 
للدول،  معينة  غايات  املستدامة  التنمية  أهداف  وضعت 
املحدد،  الزمني  اإلطار  لتحقيقها خالل  والنامية،  املتقدمة 
مع متابعة االنجازات بصورة دورية لقياس مقدار التقدم 
الذي تم إحرازه وضامن عدم ترك أحد يتخلف عن الركب

اإلتفاق ضد الصيد غير القانوني

التي  التدابري  حول  اإلتفاق  أصبح  يونيو/حزيران  يف 
اإلتفاق  هذا  دوليا.  قانونا  امليناء  دولة  تتخذها 
الصيد  عىل  القضاء  إىل  يهدف  الذي  الرائد  الدويل 
نوعه  من  األول  الدويل  اإلتفاق  هو  القانوين  غري 

يهدد  الذي  الخطر  هذا  عىل  خاصة  بدرجة  يركز 
املستدام. الصيد 

الريفية والتنمية  السالم 

والزراعة  األغدية  منظمة  وقعت  يونيو/حزيران،  يف 
تهيئة  إعادة  إىل  يهدف  إتفاق  عىل  وكولومبيا 
وتعزيز  املسلح  النزاع  من  املترضرة  الريفية  املناطق 
املجتمعات  بناء  إعادة  خالل  من  السالم  مسار 
الزراعية  التنافسية  مستوى  رفع  جانب  إىل  الريفية 
الكولومبية  الوكالة  مع  املنظمة  وستعمل  للبلد. 
للتنمية  ومشاريع  مخططات  لوضع  الريفية  للتنمية 

• اإلقليم.           منهج شمولية  تقوم عىل  الريفية 

اجلدول الزمني 

2016

2017. أمضت منظمة 
األغذية والزراعة 
وكولومبيا إتفاقا 

للمساعدة عىل إعادة 
تأهيل املناطق الريفية 
املترضرة من النزاعات.

2016
تدابري دولة امليناء
دخول هذا اإلتفاق 

الدويل الرائد للقضاء 
عىل الصيد غري القانوين 

حيز التنفيذ.



2030-1945 182   |    منظمة األغذية والزراعة   18 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 182   |    منظمة األغذية والزراعة   18 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]ميني[ كينيا، 2003

التنمية  برنامج  املزارعني. وكان  الذرة يف مدرسة تدريب  بقياس منو محصول  مزارعون يقومون 
للمبتكرات وخيارات  املزارعني  تحصيل  زيادة  إىل  يهدف  كينيا  املتحدة وحكومة  لألمم  التابع 
عىل  والحصول  التصحر  ومكافحة  الغذاء  إلنتاج  املجتمع  مستوى  الجديدة عىل  التكنولوجية 

الدخل. 

©FAO/A. VITALE 

]أسفل[ مدغشقر، 2001

إنتاج األرز ومزارع األسامك. صياد 
أسامك وُمزارع يقوم بإزالة األعشاب 

الضارة من حقل أرز قريب. 

©FAO/J. VAN ACKER 



2030-1945 18   |    منظمة األغذية والزراعة  4  18 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل[ رسي النكا، 2005

مزارعون يعملون يف أحد حقول األرز. 
األغذية والزراعة بذور  وزعت منظمة 

األرز واألسمدة عىل آالف املزارعني

©FAO/P. SINGH 

]يسار[ كينيا، 2005

العديد من اإلسهال والكولريا واملالريا  الصالحة للرشب، يعاين  املياه  املاء من بركة ملوثة. بسبب ندرة  ملء 
الرعاة يواجهون مشكالت بعد سنوات من موجات الجفاف مثل اإلجهاد الشديد،  وأمراض أخرى. وال يزال 

التغذية.   املاشية، وارتفاع معدالت سؤ  وانعدام أمن غذايئ، ونفوق 

©FAO/A. VITALE 



2030-1945 18   |    منظمة األغذية والزراعة  4  18 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 186   |    منظمة األغذية والزراعة   187  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 186   |    منظمة األغذية والزراعة   187  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]ميني[ بنغالديش، 2008

برنامج  مّكن  املاء.  إىل  قارب  يدفعون  صيادون 
يتعلق  منوذج  بإعداد  الساحلية  الصيد  مجتمعات 

مبثابة  وكان  العيش  كسب  سبل  أمن  بتحقيق 
خاللها  من  الساحلية  املجتمعات  تقوم  منصة 

أجل  من  البرشية  املوارد  وإدارة  وحشد  بتنظيم 
وتعليمية  واجتامعية  اقتصادية  أهداف  تحقيق 

جامعية. وسياسية 

©FAO/G. NAPOLITANO 

]أعىل[ إندونيسيا، 2005

الصيد.  صيادو األسامك يف أتشيه يبنون قوارب 
أقامت منظمة األغذية والزراعة رشاكة مع 
أوستني  أمريكية هي  غري حكومية  منظمة 

القيادة  توفري  اإلنقاذ من خالل  لعمليات  العاملية 
إدخالها  يتم  التي  املراكب  نوع  وتتبع  للمبادرة 

املفرط.  الصيد  من أجل تجنب 

©FAO/A. BERRY 



2030-1945 18   |    منظمة األغذية والزراعة  8  189  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 18   |    منظمة األغذية والزراعة  8  189  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]ميني[ جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، 2009

شجرة قدمية يف غابة 
تلك  تقطيع  نكوال. مبجرد 

تستطيع  لن  األشجار، 
النمو يف  األشجار األخرى 

الغابة.  ظالل 

©FAO/G. NAPOLITANO 

]أعىل[ أوغندا، 2009

 1991 املنطقة حديقة وطنية يف عام  النحل. عند إعالن  الحشائش من أجل خاليا  النحل يجمعون  مربو 
أنهم فقدوا سبل كسب  بالشكوى من  النحل  الغابات، جأر مربو  إزالة موارد  املحلية من  املجتمعات  ومنع 
الحشائش والتي أدت إىل تحسني  بإنتاج خاليا نحل مصنوعة من  النحل  تربية  عيشهم. واآلن تقوم رشكات 

النحل  إنتاج عسل  للناس  بالنحل بحيث ميكن  الخاليا  إنشاء براري وتم ملء  العسل. وتم  اإلنتاج وجودة 
املتوقع  السنوي  الدخل  ويبلغ  املناسبة.  والتكنولوجيا  التقليدية  املعارف  استخدام  مع  الشمع  وبيع  وبيعه 

من خاليا النحل املحسنة حوايل 30 دوالر إىل 40 دوالر لكل أرسة. 

©FAO/R. FAIDUTTI



2030-1945 19   |    منظمة األغذية والزراعة  0  191  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

أفغانستان، 2007

أحد مشاريع منظمة األغذية 
والزراعة ويهدف إىل دعم القطاع 

الخاص املنتج للبذور ومواد الزراعة 
يف أفغانستان ملساعدة املزارعني 

عىل زيادة اإلنتاجية الزراعية 
وضامن األمن الغذايئ. وسوف يوفر 

املرشوع أنظمة تساعد الحكومة 
عىل تنظيم صناعة البذور يف القطاع 

الخاص بحيث تفي باملعايري 
الدولية. 

]ميني[ مساعد مخترب يعمل عىل 

استنبات البذور يف مجمع للبذور. 

]الصفحة املقابلة[ تجارب البطاطا يف 

مزرعة املوال غالم. 

©FAO/G. NAPOLITANO 



2030-1945 19   |    منظمة األغذية والزراعة  0  191  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 192   |    منظمة األغذية والزراعة   193  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 192   |    منظمة األغذية والزراعة   193  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ الفلبني،2011

تناول  بعد  روزايل شافيز تطعم كالبها ودجاجها 
الغابات  اإلفطار. يعمل زوجها حارس يف دورية 

ملنع  الطبيعية  الغابات  إعادة  لصالح مرشوع 
لألشجار.  القانوين  غري  التقطيع 

©FAO/N. CELIS 

]أعىل[ جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2011

لوبومبايش. املجتمع  الخرضوات يف حديقة  جمع 

لتعزيز  الحرضية  الحرضية وشبه  املناطق  البستانية يف  الزراعة  تنمية  جزء من مرشوع دعم 
والتوسع.  والتنويع  التكثيف  اإلنتاج من خالل  قاعدة 

©FAO/G. NAPOLITANO



2030-1945 194   |    منظمة األغذية والزراعة   195  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل[ فييت نام، 2006

أطباء بيطريون يقدمون تطعيامت مجانية 
للدجاج للوقاية من تفيش مرض أنفلونزا الطيور 

يف أحد نقاط التطعيم العديدة التي أنشأتها 
الحكومة الفيتنامية. وكان للمرشوع ثالثة 

أهداف: السيطرة عىل مرض أنفلونزا الطيور 
والقضاء عليه بني الدواجن املحلية، وتعزيز 

القدرات الوطنية املتعلقة مبكافحة تفيش األمراض التي 
من املمكن أن تتحول إىل أوبئة، وتعزيز القدرات 

الوطنية لالستعداد واالستجابة إىل والتعايف من حاالت 
الطوارئ يف مجال الصحة العامة 

©FAO/H. DINH NAM 

]يسار[ أثيوبيا، 2009 

يعمل يف حملة طارئة  بيطري  طبيب 
شينايل صومايل  منطقة  يف  املاشية  لتطعيم 

كاريتاس.  مؤسسة  مع  بالرشاكة 

©FAO/G. NAPOLITANO



2030-1945 194   |    منظمة األغذية والزراعة   195  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 196   |    منظمة األغذية والزراعة   197  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 196   |    منظمة األغذية والزراعة   197  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

كينيا، 2010 

برعي  تقوم  املاساي  قبائل  نساء 
األبقار بالقرب من حفرة ماء يف 
إحدى القرى عىل بعد 50 كلم 

جنوب غرب نريويب. جهد عاملي 
طموح أدى إىل القضاء عىل 

البقري وهو طاعون  الطاعون 
الربية.  الحياة  للامشية يف  قاتل 

©FAO/T. KARUMBA 



2030-1945 198   |    منظمة األغذية والزراعة   199  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل ميني[ مرص، 2009

البيض يف مزرعة دواجن  عامل يجمعون 
األغذية  منظمة  تساعد  القاهرة.  خارج 
املرصية يف جهودها  الحكومة  والزراعة 

والقضاء  الطيور  انفلونزا  مرض  للتحكم يف 
ومواجهته  اكتشافه  من خالل  عليه 

فعالة.  تطعيامت  بواسطة 

©FAO/G. NAPOLITANO

 ]أسفل ميني[

رسي النكا، 2010

مأخوذة  عينة دم  يحمل  بيطري  طبيب 
للتأكد من عدم عودة  من بقرة الختبارها 

البقري.  الطاعون  فريوس 

©FAO/I. KODIKARA 

]الصفحة املقابلة[ تشاد، 2012

الدواجن يحمل أطباق  بأحد مزارع  عامل 
البيض. وهذه املزرعة هي إحدى مزارع 

العديدة املشاركة يف مرشوع  الدواجن 
الجنوب.  التعاون بني دول 

©FAO/S. KAMBOU 



2030-1945 198   |    منظمة األغذية والزراعة   199  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  0  201  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  0  201  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

بنغالديش، 2012

تدعم منظمة األغذية والزراعة مبادرة لتحسني إنتاجية 
املحاصيل، واملاشية، ومصايد األسامك يف الحزام الجنويب 

الساحيل يف أحد أفقر وأكرث املناطق ضعفا أمام تغري 
املناخ يف البالد من خالل إدخال تكنولوجيا زراعية 

جديدة، وتحسني إدارة املياه وتعزيز الوصول إىل األسواق. 

]يف األعىل[ بائع دواجن يف سوق محلية 

]الصفحة املقابلة، أعىل ميني، اتجاه عقارب الساعة[ 

عامل يفرغون صيد الصباح يف سوق 
األسامك يف جنوب بنغالديش. مستهلكون 

يشرتون األسامك الطازجة. جمع مياه 

الرشب من مضخة عامة. إحدى 
املستفيدات التي حصلت عىل ماشية 

من خالل املرشوع تقوم بإطعام 
دجاجاتها. 

©FAO/M. UZ ZAMAN 



2030-1945 202   |    منظمة األغذية والزراعة   20 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

مدغشقر، 2011

برتوكا، جنوب مدغشقر: رسب كثيف من  منطقة 
الهليكوبرت  طائرات  بإحدى  الرش  عمليات  أثناء  الجراد 

والزراعة.  األغذية  منظمة  معها  تعاقدت  التي 

©FAO/Y. CHIBA 



2030-1945 202   |    منظمة األغذية والزراعة   20 3  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  4  20 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]ميني[

باكستان، 2010

أطفال ميلؤن زجاجات مبياه الرشب من 
سيارة نقل مياه يف مخيم لألفراد 

إنشاؤه  تم  والذي  داخليا  املهجرين 
الغذاء. نقص  يعانون من  الذين  للضحايا 

©FAO/A. HAFEEZ 

]صفحة املقابلة[

بوركينا فاسو، 2008

لتخفيف  والزراعة  األغذية  ملنظمة  مبادرة 
آثار االرتفاع الكبري يف أسعار األغذية من 

الغذاء وتوافره  إنتاج  خالل زيادة 
قبل  إليه من  الوصول  وإمكانية 

مستهدفة.  وضعيفة  فقرية  مجموعات 

©FAO/A. BENEDETTI 

 ]أسفل ميني[

جمهورية الكونغو
الدميقراطية، 2011

خالل  ومن  الذرة.  يجمعون  مزارعون 
والزراعة  األغذية  منظمة  مرشوع 

وبذور  أدوات  املزارعون  تلقى 
اإلنتاج  لتعزيز  تقني  وتدريب 

األغذية. أسعار  ارتفاع  وتخفيف 

©FAO/O. ASSELIN 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  4  20 5  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  6  207  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  6  207  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

املغرب، 2015

الفاكهة  إنتاج  يتم  املوالح حيث  تعبئة  أحد مستودعات  عامل محليون يف 
الكيميائية  املعالجات  تجنب  يتم  األعىل،  ويف  طبيعية.  بطرق  والخرضوات 
للوائح صارمة. كام يتم  قدر اإلمكان، لكن عندما تكون رضورية، تخضع 
الفاكهة.  وذبابة  الطفيليات  ملكافحة  الحرشات  تعقيم  تقنيات  استخدام 

©FAO/A. BENEDETTI 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  8  209  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]الصفحة املقابلة[ نيبال، 2010

مزارع يحمل علبة وأدوات زراعة للعمل يف محاصيل الحقل يف 
التي ترمي إىل تحسني  أحد مرشوعات منظمة األغذية والزراعة 

الزراعي وخدمات الدعم الوصول إىل مدخالت اإلنتاج 

©FAO/S. KHAREL 

السنغال، 2010

التي تقدم تدريب  األغذية والزراعة  إحدى مرشوعات منظمة 
تشاريك حول اإلنتاج املتكامل وإدارة اآلفات من خالل مدارس 

بنن وبوركينا فاسو ومايل والسنغال. املزارعني يف  تدريب 

]الصفحة املقابلة[ إحدى املستفيدات تنقل املاء من برئ إىل خزان 

بها. وقد تحسنت  الخاص  الكرنب  العمل يف حقل  أثناء  خرساين 
اإلنتاج  برنامج  إدارة محاصيل األرسة تحسنا كبريا مبساعدة 

للمنظمة. التابع  اآلفات  وإدارة  املتكامل 

]أسفل ميني[ مزارع يتفحص بواسطة عدسة مكربة بذور األرز 

الكتشاف وجود حرشات ليحدد مدى الرضر الذي ميكن أن 
الحرشية.  املبيدات  استخدام  يجب  ومتى  النباتات  تتحمله 

©FAO/O. ASSELIN 



2030-1945 20   |    منظمة األغذية والزراعة  8  209  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 210   |    منظمة األغذية والزراعة   211  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]أعىل ميني[ السنغال، 2015 

للصحة  دقيقة  فحوصات  عمل  يتم 
الفواكه واألخشاب يف مطار  النباتية عىل 
أنواع  تغيري  لتجنب مخاطر  الدويل  دكار 

يتم  كام  املستوطنة.  والحيوانات  النباتات 
السلع  املطابقة عىل  إجراء فحوصات 

للتأكد من  املعاد تصديرها  أو  املصدرة 
ومعايري  الجودة  متطلبات  مع  تتامىش  أنها 

املستقبلة.  للدولة  النباتية  الصحة 

©FAO/M. LONGARI 

]أعىل يسار[ قطاع غزة، 2013

تعتني  وهي  املستفيدات  إحدى 
بزراعتها عىل  تقوم  بحديقة خرضوات 

منظمة  منزلها ضمن مرشوع  سطح 
الغذاء  إنتاج  لتعزيز  والزراعة  األغذية 

عىل مستوى األرسة. 

©FAO/M. LONGARI 

]الصفحة املقابلة[ 

هايتي، 2011

أحد  هايتي،  زلزال  عىل  عام  مرور  بعد 
والزراعة  األغذية  منظمة  مسؤولني 

من  قريبة  صوبة  يف  الشتالت  بري  يقوم 
املنظمة.  مكتب 

©FAO/W. ASTRADA 
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جمهورية تنزانيا املتحدة، 2013

مزارعون عىل نطاق صغري يف مدينة دودوما يقومون بإعداد الخنادق واألسمدة يف 
120 هكتار.  املنشأ عىل مساحة  العنب  إنتاج  مرشوع 

©FAO/IFAD/WFP/E. DEACON
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]أعىل[ بيالروس، 2016

صياد يصنف األسامك يف مزرعة سمكية يف قرية 
أوزيرين، وتقع عىل بعد حوايل 50 كلم جنوب 

مينسك.  رشق 

©FAO/S. GAPON

]الصفحة املقابلة[ كوت ديفوار ، 2015

بأبيدجان. الصناعي  الصيد  ميناء  التونة يف  أسامك  يفرغون  صيادون 

وتركز مبادرة املصايد العاملية عىل تعزيز سياسات واألطر القانونية والتنظيمية التي تتضمن اعتبارات االستدامة البيئية واالجتامعية واالقتصادية.  

©FAO/S. KAMBOU 
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]الصفحة املقابلة، أعىل[

النيجر، 2013

لخزان جاف.  مشهد 
األمن  لتحسني  مرشوع جديد يهدف 

الغذايئ والتغذية لـ 32100 أرسة من 
إنتاج زراعي ورعوي تسهم  خالل أنشطة 

التغذية  مستويات  وتحسني  التنويع  يف 
الرشائية.  القوة  وتعزيز 

©FAO/G. NAPOLITANO

 ]الصفحة املقابلة، أسفل[

بنغالديش، 2010

قارب مير بالقرب من منازل الزلت 
فيها  تسبب  التي  الفيضانات  مبياه  مغطاة 

إعصار أيال، والذي اجتاح بنغالديش يف 
مايو/أيار 2009، فسوى املنازل باألرض 

املاشية وأتلف املحاصيل.  وأدى إىل نفوق 

©FAO/M. UZ ZAMAN 

]ميني[ هايتي، 2011

ري نباتات السلق املزروعة داخل إطارات 
الذين ترضروا  تم توزيعها عىل األشخاص 
من زلزال 2010. وكانت أهداف املرشوع 

الغذاء  وتوافر  التغذية  تحسني  هي 
الزراعة يف  والظروف املعيشية من خالل 

الحرضية.  املناطق 

©FAO/W. ASTRADA
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 ]الصفحة املقابلة[

 جمهورية الكونغو
الدميقراطية، 2011

ري حقل خرضوات يف منطقة 
ومن  كاتانجا.  مقاطعة  لوبومبايش، 

خالل مرشوع زراعة حدائق يف 
الحرضية  وشبه  الحرضية  املناطق 
والزراعة  األغذية  دت منظمة  زوَّ

أنواع محسنة  املزارعني ببذور ذات 
التحتية  البنية  برتميم  وقامت 

والوقاية من  بالري  الخاصة 
الفيضانات. 

©FAO/O. ASSELIN 

]ميني[ جنوب السودان، 2016 

غذائية  محاصيل  يزرعون  طالب 
املدرسة، وإنشاء  أساسية يف حديقة 

الشتالت. وسوف  لزراعة  مشاتل 
محسنة،  طهي  مامرسات  يكتسبون 
الزيارات مع املدارس  تبادل  وسيتم 

الزراعة  التي متارس  املجاورة 
للطالب  ميكن  بحيث  الحرضية 

دت  تبادل ما قد تعلموه. وقد زوَّ
املدارس  والزراعة  األغذية  منظمة 
املياه  لتجميع  مياه  جمع  بهياكل 

مع تقدم موسم األمطار. 

©FAO/J.C. MCILWAINE/

UNMISS



2030-1945 218   |    منظمة األغذية والزراعة   219  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 2   |    منظمة األغذية والزراعة  20  2 21  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 



2030-1945 2   |    منظمة األغذية والزراعة  20  2 21  الطريق إلى القضاء على اجلوع  | 

]يسار[ الصومال، 2017 

والزراعة، تصدر  األغذية  عقب مرشوع ملنظمة 
بأيل ما يصل إىل عرشة أطنان من  الساحلية  املجتمعات 

كل شهر.  السمك 

©FAO/J.C. MCILWAINE/UNMISS ]]الصفحة املقابلة 

 غامبيا، 2017

القوارب يف إحدى نقاط  تجار أسامك يتوجهون نحو 
اإللتقاء.

©FAO/V. CRESPI
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]أعىل[ العراق 2016

مشاركون يف مرشوع »مبالغ نقدية مقابل العمل« ملنظمة األغذية والزراعة ينظفون أحد قنوات 
الري لتمكني وصول املياه إىل أرايض زراعية كانت تقع يف منطقة نزاع.

©FAO/C. YAR

]الصفحة املقابلة[ جنوب السودان 2017 

أحد رعاة البقر يف حقل رعي يف لولووت.

©FAO/A. GONZALEZ 
FARRAN
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]أعىل[ اليونان  2016

مهاجرون والجؤون يتقمون عرب حقل قريب من الحدود.

©FAO/G. CAROTENUTO

]الصفحة املقابلة[ اليونان 2016

عائلة من االجئني مجتمعة حول النار، هي رمز ألزمة أضحت وكأنها ال نهاية لها. 

©FAO/G. CAROTENUTO
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جاب املصورون الذين يعملون لصالح منظمة األغذية والزراعة العامل النامي، ألكرث من 70 عاما، 
لتوثيق عمل املنظمة والتقاط صور للمصاعب وكذا التقدم الذي تم إحرازه يف كفاح ماليني من البرش من 

أجل التحرر من الجوع. 
وغالبا ما كان يواجه املصورون وفرق دعمهم ظروفا صعبة، بل خطرة يف بعض األحيان. فقد وصلوا، 

محملني بكامل معداتهم، أماكن كانت ومازالت يف بعض األحيان، نائية أو يصعب الوصول إليها. ففي 
عام 1972 عىل سبيل املثال، وصلت فريدريك بانون )Frédérique Banoun( إىل دول الساحل األفريقية 
بعد عبور الصحراء يف سيارة إسعاف عسكرية حّولت إىل سيارة مدنية لتصوير فيلم حول مرشوع ملنظمة 
األغذية والزراعة يتعلق بحفر آبار لصالح مريب املاشية الّرحل يف النيجر. بعدها شدت الرحال نحو كوت 

ديفوار لتوثيق الجهود الخاصة بحملة التحرر من الجوع التي دشنتها املنظمة بهدف جمع تربعات لدعم 
األنشطة الزراعية ملرىض الربص. 

وخالل عدة عقود، شهد مصورو املنظمة كل جانب من جوانب الحياة الريفية يف العديد من الدول 
النامية يف مختلف املناطق والقارات، حيث وثقوا كيفي ساعد عمل املنظمة يف تحويل اقتصاديات 

الكفاف إىل اقتصاديات السوق. فقد غطوا كافة مرشوعات الدعم التقني للمنظمة والواقع املختلف 
كام شهدوا ووثقوا الدمار  للعاملني يف العامل النامي يف مجال الرتبة واألحراج والغابات والبحار.  

البيئي والحفاظ عىل البيئة والفقر واالستغالل ومرشوعات التنمية واملستفيدين منها: املزارعني الفقراء 
والعاملني يف الغابات وصيادي األسامك. وأسهموا يف تحقيق تحول مفيد من خالل الصور التي استخدمت 

يف مطبوعات املنظمة التقنية والعامة. بل حققوا أكرث. 
وبداية من الستينات، ساعد مصورو منظمة األغذية والزراعة مثل فلوريتا بوتس )Florita Botts( يف 
البداية ثم روبرتو فيدويت )Roberto Faidutti( عىل تطوير التقنيات بحيث تخطت مجرد عملية توثيق 

ما وقعت عليه أعينهم. وإدراكا منهم لحاجة الخرباء يف املجال للحصول عىل وسائل مساعدة برصية، 
لتوصيل موضوعاتهم بصورة أكرث فاعلية، وإجراء حوار مع السكان املحليني، رشعوا يف انجاز »رشائط 

سينامئية« وهي عبارة عن مزيج من الرشائح والصور الثابتة والرسومات املتحركة والتعليقات املكتوبة 
أسفلها باللغات املحلية. وكانت الرشائط السينامئية تحيك قصصا بسيطة يشعر السكان املحليون بأنها 

خلف العدسة

عمل مصوري املنظمة

 ]الصفحة املقابلة[
تونس، 1970

وراء املحراث. فلوريتا بوتس 
 تعمل يف الحقل.
©FAO

 ]اليسار[
 الصني، 1988

 فلوريتا بوتس تدرب الزمالء 
الصينيني عىل تقنيات 
 التصوير التعليمي.
©FAO

 ]أسفل[
النيجر، 1972

فريدريك بانون تقوم 
بتدوين مالحظات مع 
مدير مرشوع مركز ألبان 
يف نيامي كان يتلقى 
إمدادات األلبان من 
برنامج الغذاء العاملي.
©B. CHABOT
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]اليسار[
 بوركينا فاسو، 2016 

جوليو نابوليتانو ينجز 
دراسة استقصائية ملساحة 
من الصحراء خالل مهمة 

لصالح املنظمة لتوثيق 
اإلجراءات التي تعزز 

اإلدارة املستدامة لألرايض 
واستعادة األرايض الجافة. 

©FAO

]أسفل[ سوازيلند، 2014
نابوليتانو يوثق  جوليو 
نشاطات أحد املصانع 

حيث تنتج أغذية 
طبيعية صحية بطريقة 

مستدامة ويدر دخل 
عىل السكان املحليني.
©FAO/M. ROEST

]ميني[ 

 أفغانستان، 2002
روبرتو فيدويت يف مهمة 

لتوثيق مرشوعات منظمة 
األغذية والزراعة يف 

هريات، وإعادة بناء أعداد 
املجرتات الصغرية 

والدواجن يف فايزأباد. 
©FAO/R. FAIDUTTI
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مرتبطة بهم مبا ييرس عمل املدربني واملرشدين واملزارعني عىل حد سواء. وقد تبنّي أنه ميثل طريقة 
فعالة لتوصيل الرسائل املتعلقة بتقنيات الزراعة وموضوعات مثل كيفية الوقاية من أمراض املاشية، 

وكيفية القضاء عىل النمل األبيض وكيفية الحفاظ عىل املانجو. كام ساعدت رشائط األفالم أيضا يف 
الوصول إىل املجتمعات املحلية وتزويدها باملعلومات يف العديد من الدول وذلك فيام يتعلق 

باملوضوعات األكرث شموال مثل التعليم والتغريات التكنولوجية. ولنرش رسائل املنظمة بصورة أكرث 
فاعلية عرب مناطق شاسعة تم إرسال أشخاص عىل دراجات بخارية إىل املجتمعات التي تعيش يف 

مناطق نائية لعرض رشائط األفالم. ومن خالل استخدام جهاز عرض محمول فقط وجهاز تسجيل صويت 
بسيط وبطارية سيارة أثبتت عروض الرشائط السينامئية شعبيتها وفاعليتها يف زيادة الوعي. 

وقد تضمن عمل املصورين مع املنظمة، ومن مصادر الشعور الشخيص بالرضا الوظيفي لديهم، 
قيامهم بتدريب املصورين الطموحني يف الدول النامية – والعمل مع الطالب الشغوفني بالتقاط صور 

املتغرية.  وللحقائق  ملجتمعاتهم 

السودان، 1990
من خالل العمل ضمن مرشوع 

الحراجة االشمل الخاص مبنظمة 
األغذية والزراعة يف السودان، 
تم تصوير روبرتو فيدويت هنا 
وهو يقوم بتدريب املرشدين 
عىل تقنيات الكامريات بحيث 
ميكنهم هم ايضا صنع رشيط 

تعليمي.  أفالم 
©FAO/C. WEB

ألهمية  دامئا  مدركني  املنظمة،  لصالح  مهمة  يف  وجودهم  عند  املتخصصون،  املصورون  وكان 
ال  الناس  غالبية  أن  املثال  سبيل  عىل   )Giulio Napolitano( نابوليتانو  جوليو  فهم  فقد  مهامهم. 
من  عليها  يحصلون  أدلة  عىل  باالعتامد  آرائهم  يكونون  ما  غالبا  لكنهم  العامل  حول  السفر  ميكنهم 

خاصة  مبسؤولية  يشعر  فإنه  وبذلك،  الصور.  عىل  أيضا  االعتامد  خالل  ومن  وغريهم  املراسلني  خالل 
ألن  مدركون  املصورون  يكون  ما  ونادرا  بتصويرهم.  يقوم  الذين  األشخاص  ونحو  الجامهري  نحو 

أجزاء  متثل  وأنها  التاريخية،  ذاكرتها  من  وجزء  املنظمة،  أرشيف  من  جزءا  لتصبح  ستستمر  صورهم 
النمو.  دامئة  يف صورة جامعية  صغرية 

خالدة  تبدو  فإنها  ملونة  كانت  أو  واألسود  باألبيض  بالجوع  املتعلقة  الصور  كانت  وسواء 
يعملون  الذين  واملصورون  أفضل،  وأصبح  تغري  قد  الكثري  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  مثرية.  بصورة 

الذي  أيضا  الحقيقي  التقدم  توثيق  بل  املصاعب  توثيق  يف  فحسب  يستمرون  ال  املنظمة  لصالح 
الجوع.  عىل  القضاء  حملة  يف  النامي  العامل  يحققه 





اإللتزاماتو

األعمال
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معالم

أعىل

روما، 2016
املدير العام للمنظمة جاك ضيوف 
يخاطب مؤمتر القمة العاملي 
لألغذية باملقر الرئييس للمنظمة.
 © FAO/L. SPAVENTA

ميني

روما، 2013
املدير العام للمنظمة جاك 
ضيوف يشارك يف حلقة 
نقاش خالل مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية باملقر 
الرئييس للمنظمة.
© FAO/A. BENEDETTI. 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية 1996 

سعيا لتجديد االلتزام العاملي رفيع املستوى للقضاء 

عىل الجوع وسوء التغذية وتحقيق األمن الغذايئ الدائم 

للجميع، عقدت املنظمة مئتمر القمة العاملي لألغذية 

يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين 1996 حرضه رؤساء الدول 

والحكومات وكبار املسؤولني من 186 دولة. وتعد هذا 

املرة األوىل يف التاريخ التي يوجه قادة العامل انتباههم 

فيها إىل “األمن الغذايئ” والطريقة التي ميكن ملواطنيهم 

من خاللها الوصول إىل الغذاء الذي يحتاجونه من أجل 

ق الرؤساء خالل هذه القمة عىل  عيش حياة صحية. وصَّ

إعالن روما بشأن األمن الغذايئ العاملي وخطة عمل 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية. 

مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 2009

كان الغرض من هذه القمة هو إضافة درجة من األهمية 

والرضورة عىل جهود مكافحة الجوع. و نوفمرب/ترشين 

الثاين 2009 صّدق ستون رئيس دولة وحكومة و192 

وزير باإلجامع عىل إعالن تجديد التزامهم بالقضاء عىل 

الجوع يف العامل يف أقرب وقت ممكن. 
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روما، 2009
الجلسة العامة يف املقر الرئييس 
خالل الدورة الثامنة والثالثون 
ملؤمتر املنظمة.
©FAO/G. CAROTENUTO

من احلد إلى القضاء على اجلوع

صادق مؤمتر املنظمة يف عام 2013 عىل هدف 

األمن  وانعدام  الجوع  استئصال   :1 العاملي  املنظمة 

تدريجيا عىل ضامن  والعمل  التغذية،  الغذايئ وسوء 

األوقـات  الناس يف جميـع  فيه  يتمتع  وجود عامل 

تلبي  التي  واملغذية  السليمة  األغذية  من  يكفي  بـام 

كـي  الغذائيـة  أذواقهم  وتناسب  التغذوية  حاجاتهم 

والصحة.  النشاط  موفورة  حيـاة  يعيشـوا 



روما، 2015
جوائز منظمة األغذية 

والزراعة لإلعرتاف بالتقدم يف 
الكفاح ضد الجوع.

©FAO/G. CAROTENUTO

نيويورك، 2015
صورة لقاعة الجمعية العامة 

خالل قمة األمم املتحدة 
العتامد أهداف التنمية 

املستدامة.
©UN PHOTO/L. FELIPE

جوائز منظمة األغذية والزراعة لإلجنازات البارزة
املنظمة  استضافت   ،2015 يونيو/حزيران  يف 

الكفاح  يف  بالنجاحات  لإلعرتاف  تكرمييا  حفال 

 .)180 الصفحة  كذلك  )أنظر  الجوع  عىل  للقضاء 

من  تقييمها  تم  التي  الدول  معظم  حققت  وقد 

األلفية  129، هدف  أصل  73 من  املنظمة،  طرف 

النصف  إىل  الجياع  نسبة  بتخفيض  القايض  اإلمنايئ 

 .2015 العام  مع حلول 

إعتماد أهداف التنمية املستدامة
اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة، البالغ 

عددهم 193 دولة، يف 25 أيلول/سبتمرب 2015 

أهداف التنمية املستدامة وهي أهداف خطة عمل 

التنمية املستدامة لعام 2030، وهذه األهداف 

العاملية من املتوقع أن ترشد أعامل املجتمع الدويل 

خالل السنوات الـ 15 القادمة )2016/2030(. 

وعىل حد سواء فأهداف التنمية املستدامة واإلطار 

االسرتاتيجي للمنظمة موجهان نحو معالجة 

األسباب الجذرية للفقر والجوع، وبناء مجتمع أكرث 

عدال دون ترك أحد يتخلف عن الركب. 



تسعى ثالثة مبادرات إقليمية للمنظمة يف 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية إىل تعزيز 

اإلجراءات التي قامت بها الدول يف تلك املناطق 
للقضاء عىل الجوع خالل عقدين من الزمان. 

وتعمل املنظمة يف كل منطقة من تلك املناطق 
عن كثب مع عدد متنوع من أصحاب املصلحة 

من بينها املنظامت اإلقليمية واملنظامت غري 
الحكومية والجمعيات واملنظامت الشعبية والتي 

تشارك بالفعل يف الحرب عىل الجوع. 

املبادرات اإلقليمية للقضاء على اجلوع

كوستا ريكا 2015
جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
املدير العام ملنظمة األغذية 
والزراعة يعرض الخطة من 
أجل األمن الغذايئ والتغذية 
والقضاء عىل الجوع بحلول 
2025 خالل القمة الثالثني 
لجامعة دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي.
©FAO

مبــادرة حتريــر أمريــكا الالتينيــة والبحر 

الكاريبــي من اجلوع

تعهدت دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

بأن الجيل الحايل من الرجال والنساء واألطفال 

سيكون أول جيل يشهد القضاء عىل الجوع. ويف 

عام 2005، تعهدت املنطقة بالقضاء عىل الجوع 

متاما بحلول عام 2025. وأصبحت أول منطقة 

بل املنطقة الوحيدة يف العامل التي تحقق الهدف 

اإلمنايئ للتنمية املتعلق بخفض معدالت الجوع إىل 

النصف والهدف األكرث طموحا ملؤمتر القمة العاملي 

لألغذية التي عقدت يف عام 1996 واملتعلق 

بخفض العدد املطلق لألفراد الذين يعانون من 

نقص التغذية مبقدار النصف. وقد حققت الخطط 

عالية املستوى مثل خطة تجمع دول أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لألمن الغذايئ 

والتغذية والقضاء عىل الفقر بحلول عام 2025 

نجاحا وشجعت املناطق األخرى عىل االعتقاد بأن 

القضاء عىل الفقر أمر ميكن تحقيقه.



منغوليا، 2014
عرض لتحدي القضاء عىل الجوع يف آسيا 

واملحيط الهادي وإطار اإلجراءات الجهوية 
لتحقيق القضاء عىل الجوع يف آسيا واملحيط 

الهادي.
©FAO/C. DUGERMAA

حتــدي القضــاء على اجلوع يف آســيا 

واحمليــط الهادي

تم إطالق تحدي القضاء عىل الجوع يف آسيا 
واملحيط الهادي يف عام 2013 حيث أعدت 

منظمة األغذية والزراعة ورشكاء األمم املتحدة 
“اإلطار اإلرشادي اإلقليمي للقضاء عىل الجوع يف 
آسيا واملحيط الهادي” داعيا الجميع إىل االستمرار 

يف هذا الزخم. وتقوم املنظمة لدعم تلك الدول 
بالعمل يف مركز صدارة املبادرة اإلقليمية لدعم 

تحدي القضاء عىل الجو  ع يف آسيا واملحيط 
الهادي.وتتوىل املبادرة، يف بنغالديش عىل سبيل 

املثال، وضع الخطوط العريضة لخطة قطرية 
تسري خطوة بخطوة لتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية واالستفادة من التقدم الناجح لربنامج 
تعزيز قدرات السياسات الغذائية. ومن النقاط 
املهمة بالنسبة للمنظمة كذلك تحسني قدرات 
قياس وحساب نسبة نقص التغذية يف املنطقة 

مع الرتكيز عىل تحسني تغذية األطفال بحيث يتم 
القضاء عىل مرض التقزم. 



غينيا اإلستوائية 2014
ماالبو. الدورة العادية الثالثة وعرشون ملجلس اإلتحاد 

اإلفريقي.
©FAO/M. MBA ADA

التــزام أفريقيــا بالقضاء علــى اجلوع بحلول عام 2025

تتوىل املنظمة يف أفريقيا دعم الحكومات بالخربة التقنية 
املتعلقة بسياسات وبرامج األمن الغذايئ والتغذية من 

خالل مبادرة الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.
ويتم دعم الدول يف مجال تعزيز القدرات والتنسيق بني 

القطاعات حول املحاسبة بشأن االستثامرات والتنفيذ األكرث 
اتساقا للربنامج. والهدف من ذلك هو ترسيع وإضافة قيمة 
للجهود اإلقليمية والقطرية الحالية. وتتوىل عرشات الدول 
األفريقية اليوم تطبيق إعالن ماالبو بشأن “التعجيل بالنمو 

والتحول الزراعيني من أجل تحقيق الرخاء املشرتك وتحسني 
سبل كسب العيش” وتطبيق رؤيته بشأن القضاء عىل 

الجوع بحلول عام 2025. ويتم توجيه املزيد من الجهود 
نحو إقامة مركز أفريقي يقوم بتيسري التعليم واالبتكار بني 

واضعي السياسات األفريقية واملامرسني يف عملهم بشأن 
قضايا األمن الغذايئ.
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