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سريا ليون 

املزارعون يحصدون الكرنب يف مجتمع 
سوربيه، بالقرب من بلدة كاباال، بحي 
كوينادوغو يف سرياليون الشاملية.
©Sebastian Liste/NOOR for FAO

"إن أفضل طريقة لضمان 
أال يرتك أحد يتخلف عن 
الركب يف عام 2030 هي 
معاجلة األسباب اجلذرية. 
فاالستثمارات والسياسات 

والشراكات الرامية إىل 
تعزيز قدرة السكان 

الريفيني الفقراء على 
الصمود والنمو ميكن أن 
حتقق أشياءا عظيمة أال 

وهي القضاء على اجلوع 
وتوفري األطعمة املغذية 

واالزدهار اجلماعي، وكل 
ذلك يف الوقت الذي يتم 

فيه رعاية عاملنا".
جوزيه غرازيانو دا سيلفا، 
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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مقدمة

يواجه عاملنا تحديات متعددة ومعقدة يف 
القرن الحادي والعرشين. ويُلزم جدول أعامل 
التنمية املستدامة لعام 2030 املجتمع الدويل 
بالتعاون للتغلب عىل هذه التحديات وتغيري 

عاملنا لصالح أجيال اليوم واملستقبل.

ويف 25 سبتمرب/أيلول 2015، أقرت الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها 193 
دولة جدول أعامل التنمية املستدامة لعام 

2030 مبا يف ذلك 17 هدفا من أهداف 
التنمية املستدامة و169 غاية و230 مؤرشا.

يشكل جدول األعامل 2030، الذي حددته 
البلدان واململوك بالكامل لها، رؤية عاملية 

لصالح البرش وكوكب األرض ولتحقيق 
االزدهار طويل املدى. وهو يرسم خطة 

للمستقبل، وينقل العامل إىل مسار مستدام 
ومرن يف إحداث تحول يف مستويات العيش.

ويهدف جدول أعامل 2030 إىل التصدي 
عاملنا  تواجه  التي  املعقدة  للتحديات 

الفقر والجوع  اليوم أال وهي القضاء عىل 
املناخ مع  لتغري  والتصدي  التغذية،  وسوء 
قادرة  وبناء مجتمعات  تحقيق منو شامل، 

الطبيعية  مواردنا  وإدارة  الصمود،  عىل 
نحو مستدام. عىل 

ومن أجل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
فإن أهداف التنمية املستدامة مرتابطة، حيث 
تضم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة املتمثلة 

يف النمو االقتصادي واإلدماج االجتامعي 
وحامية البيئة. وفيام يتعلق بالبلدان ككل، فإنها 

تدعو إىل اتباع نُهج شاملة وتشاركية تجمع 
الجميع دون إهامل أحد.

وتنتقل البلدان حاليا من مرحلة ترجمة أهداف 
التنمية املستدامة إىل خطط وطنية إىل مرحلة 

تنفيذ وتحديد أفضل السبل للقيام بالجهود 
الوطنية الرامية إىل إحداث تغيري تحويل استنادا 

إىل أولويات كل بلد واحتياجاته وقدراته.

وتعد أهداف التنمية املستدامة مبثابة 
الَدفعة األوىل التي قادتها الدول األعضاء 

يف تاريخها لصالح التنمية العاملية، 
ووضعت أهدافا محددة يتعني عىل 

البلدان تحقيقها خالل فرتة زمنية محددة 
مع قياس التقدم املحرز بشكل دوري.

املنتدى السيايس الرفيع 
املستوى

يشمل جدول أعامل 2030 هيكال 
عامليا لإلبالغ يحوي مساهامت 

من املستويات املحلية والوطنية 
واإلقليمية. توجت مبنتدى األمم 

املتحدة السيايس الرفيع املستوى، 
وهو اجتامع حكومي دويل سنوي 
يقدم التوجيه والتوصيات ويحدد 
التقدم املحرز والتحديات ويعبئ 

العمل للتعجيل بتنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة السبعة عرش.
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الغذاء والزراعة 
في جدول 
أعمال 2030
ميكن أن يؤدي الرتكيز عىل األغذية والزراعة، واألستثامر يف السكان 

الريفيني وتحويل القطاع الريفي، إىل دفع التقدم نحو غايات 
أهداف التنمية املستدامة مام يحقق أهداف التنمية املستدامة.

وللتغلب عىل التحديات الكبرية التي نواجهها 
اليوم، يجب أن تكون أعاملنا يف املستقبل 

تحولية وأن تتضمن مبادئ االستدامة 
ومعالجة األسباب الجذرية ليك ال يرتك أحد 

يتخلف عن الركب.

وبوصفهام الصلة األساسية بني الناس وكوكب 
األرض، تلعب استدامة األغذية والزراعة دورا 

يف صميم جدول أعامل 2030 . وبدون التغذية 
السليمة، ال يستطيع األطفال أن يتعلموا وال 

يستطيع الناس أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة 
وال ميكن للمجتمعات أن تزدهر. وبدون رعاية 
أراضينا واعتامد زراعة قادرة عىل التكيف مع 

تغري املناخ، ستجهد األجيال القادمة إلطعام 
عدد متزايد من السكان.

وسيكون مفتاح النجاح هو تطوير القطاع 
الريفي، ونهج يركز عىل السكان الريفيني. وتعد 

الزراعة، اليوم، أكرب رب عمل يف العامل وأكرب 
ر  قطاع اقتصادي يف العديد من البلدان مبا يُقدَّ

برتيليونات الدوالرات سنويا. ومع ذلك، فإن 
سكان الريف - الذين ينتجون 80 يف املائة من 

غذائنا - يشكلون أربعة أخامس فقراء العامل.

ويتمثل الدرس املستفاد من األهداف 
اإلمنائية لأللفية يف أنه مل يعد بإمكاننا النظر 

إىل الغذاء وسبل كسب العيش وإدارة 
املوارد الطبيعية عىل حدة. فاالستثامر 

يف الرؤية الشاملة للهدف 2 من أهداف 
التنمية املستدامة، وهو القضاء عىل الجوع 

وتحقيق األمن الغذايئ والتغذية املحسنة 
وتعزيز الزراعة املستدامة، ميكن أن يحفز 
اإلنجاز عرب جدول أعامل 2030. ويتمثل 

طموح الهدف 2 من أهداف التنمية 
املستدامة يف ضامن قدرة الناس عىل 

الحصول عىل الطعام املغذي الكايف والحفاظ 
عىل مواردنا الطبيعية وحامية التنوع 

البيولوجي وتحويل النظم الغذائية والقطاع 
الريفي مع زيادة إنتاجية ودخل صغار 

املزارعني والصيادين والحراجيني والرعاة.

وستعمل اإلجراءات الرامية إىل تحقيق 
الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة 

عىل ترسيع وترية التقدم يف تحقيق العديد 
من األهداف والغايات، مبا يف ذلك الفقر 

)الهدف 1( والصحة )الهدف 3( واملساواة 
بني الجنسني )الهدف 5( واملياه )الهدف 

6( والنمواالقتصادي )الهدف 8( والصناعة 
واالبتكار والبنية التحتية )الهدف 9( وعدم 
املساواة )الهدف 10( واإلنتاج واالستهالك 

املستدامان )الهدف 12(، واملحيطات 
والبحار )الهدف 14( والنظم اإليكولوجية 
والتنوع البيولوجي والغابات )الهدف 15( 

واملجتمعات املساملة )الهدف 16(.

معالجة الهدف 2 
والهدف 1 من أهداف 

التنمية املستدامة، 
الجوع والفقر، يف 

نفس الوقت
هناك اليوم ما يكفي من الغذاء 

لجميع سكان العامل، ولكن يعاين حوايل 
800 مليون شخص من نقص التغذية. 

وال ينجم الجوع اليوم عن نقص يف 
العرض، بل ألن مئات املاليني من 

الناس ال يستطيعون مجرد رشاء ما 
يكفي من الغذاء. ويف الوقت نفسه، 

يعيش نحو 80 يف املائة من فقراء 
العامل يف املناطق الريفية، حيث يعتمد 
الناس عىل الزراعة أو مصايد األسامك 

أو الغابات كمصدر رئييس للدخل 
والغذاء. وهم عرضة للتأثر بتغري 

املناخ والصدمات األخرى، وبذلك فهم 
يتأثرون بشكل غري متناسب باألزمات، 
وكثريا ما يكونون أول ضحايا الكوارث 

وتدهور املوارد الطبيعية.
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وملنظمة األغذية والزراعة، وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، تاريخ طويل 
يف العمل يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة جميعها عىل القيام مبشاريع تهدف 

إىل  أال يرتك أحد يتخلف عن الركب. وميكن للقدرة التقنية للمنظمة وتوسعها عىل 
الصعيد العاملي ورصدها للخربات وما لها من خربات يف بناء الرشاكات وصياغة 

السياسات، أن تساعد البلدان يف تنفيذ جدول أعامل 2030.

سيؤدي االستثامر 
يف األغذية والزراعة 
إىل إحداث التغيري 

عرب أهداف التنمية 
املستدامة

ليك ال نرتك أحد 
يتخلف عن الركب، 

علينا تلبية احتياجات 
سكان الريف

ميكننا أن نصل إىل 
حد القضاء عىل 

الجوع إذا عملنا معا

يُعد ترسيع االستثامر يف النظم الزراعية والغذائية املستدامة، 
ويف سكان الريف ُمعِجال مؤكَدا للتنمية املستدامة يساعد 

البلدان عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعددة وهي 
القضاء عىل الفقر املدقع والجوع وسوء التغذية وتعزيز اإلدارة 

املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي 
ومصايد األسامك والغابات واألرايض والرتبة واملياه واملحيطات، 

والتخفيف من آثار تغري املناخ مع التكيف معه وبناء القدرة 
عىل التكيف معه.

يشكل سكان الريف نحو 80 يف املائة من الفقراء املدقعني، 
حيث يبلغ عددهم 3.5 مليار نسمة. وللقضاء عىل الفقر 

املدقع والحد من أكرب أوجه عدم املساواة وتعزيز النمو الشامل 
للجميع، يجب أن نعزز التحول الريفي الذي ميكِّن سكان 

الريف من أن يكونوا عوامل أساسية للتغيري. ویمکن أن تؤدي 
السیاسات والربامج التي تحسن سبل کسب العیش والقدرة 

علی الصمود لدى صغار املزارعني والحراجيني والصيادین 
والرعاة والعامل، مع الرتکیز بشکل خاص علی املرأة الريفية 
والشعوب األصلیة والشباب، إلی تحقیق، أو إخفاق، أھداف 

التنمیة املستدامة يف معظم البلدان.

إن القضاء عىل الفقر والجوع بحلول عام 2030 أمر ممكن، 
إذا تعاونا معا وترصفنا بناء عىل بينة. ويُعد التصدي لألسباب 

الجذرية عن طريق استهداف سكان الريف وتوفري فرص 
الوصول إىل برامج الحامية االجتامعية وااللتزام باالستثامر والنمو 

لصالح الفقراء، وتعزيز األغذية والزراعة املستدامة من أهم 
برامج السياسات الالزمة ملساعدة البلدان عىل أن يكون االلتزام 

التاريخي الذي تعهد به جدول أعامل 2030 حقيقة واقعة.

الرسائل 
الرئيسية
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نيكاراغوا  

امرأة تبيع الفاكهة والخرضوات 
يف سوق روبرتو يف ماناغوا.

©FAO/Saul Palma

يتوقف تحقيق الطموح 
الكبري ألهداف التنمية 
املستدامة عىل التعاون 

والرشاكات بني جهات فاعلة 
متعددة وعرب مجموعة 

كبرية من املجاالت.

تعد مشاركة الخربات واملوارد واالستثامرات، 
كجزء من إعادة تنشيط رشاكة عاملية من 

أجل التنمية املستدامة، أمرا حاسام إلنجاز 
جدول أعامل 2030.

واستجابة لروح التضامن العاملي للتغلب 
عىل التحديات املشرتكة، تعمل البلدان 

عىل توسيع نطاق املشاركة وإقامة رشاكات 
جديدة والدعوة إىل إرشاك جميع الجهات 

الفاعلة يف مجال التنمية، وهي منظومة 
األمم املتحدة واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص ومجتمع املانحني واألوساط األكادميية 
والتعاونيات وغريها.

ويجري إنشاء منابر وطنية لوضع برامج 
وسياسات أكرث تكامال من أجل تحسني 

الربط بني مختلف األهداف والغايات. ويف 
الوقت نفسه، فإن آليات أصحاب املصلحة 

املتعددين واألشكال الجديدة من هياكل 
الحوكمة القامئة عىل املشاركة تعزز ملكية 

السياسات، وتساعد أيضا يف تعبئة القدرات 

واملعلومات والتكنولوجيات والوصول إىل 
املوارد املالية واإلنتاجية.

مع تزايد التعاون الدويل يتحول الدعم 
املقدم من األمم املتحدة إىل البلدان صوب 

التأكيد عىل إسداء املشورة بشأن السياسات 
وتنمية القدرات املؤسسية ورصد التقدم 
املحرز. ويُعد دور منظومة األمم املتحدة 
كميرس موثوق ومحايد لعمليات الدعم 

والرشاكات أمرا أساسيا.

ولقد حددت منظمة األغذية والزراعة 
الرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين 

باعتبارها من املحركني الرئيسني لدعمها 
لجدول أعامل 2030. وتضطلع املنظمة 
بدور ريادي يف مسائل الحوكمة والُنهج 

التشاركية يف صنع السياسات، ويف الجمع 
بني مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري 

الحكومية للتفاعل ومناقشة السياسات، 
وكذلك يف توفري البيانات والقواعد واملعايري 

األساسية ويف دعم البلدان يف تنفيذ 
إجراءات شاملة ومتعددة الجوانب.

وتقوم املنظمة، علی الصعید العاملي 
واإلقلیمي والوطني، ببناء رشاکات لدعم 

البیئات التمکینیة للسیاسات والربامج وذلك 
لتحقیق التغییر التحویيل يف األمن الغذايئ 

والتغذیة. وتعمل املنظمة عىل تعزيز قدرات 
أصحاب املصلحة وتعبئة املوارد من أجل 

التعجيل بالجهود الرامية إىل التحول الريفي 
والقضاء عىل الفقر والجوع.

قوة 
الشراكات
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ال يترك أحد 
يتخلف عن 

الركب 

الرتكيز على 
سكان الريف

مفتاحا  الريفية  املناطق  سكان  يعد 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  للنجاح  رئيسية 
يقارب  ما  يشكلون  باعتباترهم  املستدامة 
80 يف املائة من فقراء العامل. فلدى صغار 

واملرأة  والحراجيني  والصيادين  املزارعني 
والشعوب  الريفني  والشباب  الريفية 
الضعيفة  السكانية  والفئات  األصلية 

القدرة عىل إحداث آثار إيجابية ودامئة 
عىل ازدهار ومنو الدول النامية، مام 

للتغيري  عوامل  يصبحوا  بأن  لهم  يسمح 
البيئة. واإلرشاف عىل 

املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية
من هم: حوايل 2 مليار مزارع من 

أصحاب الحيازات الصغرية، مبا يف ذلك 
املنتجون والصيادون والحراجيون والرعاة 

الريفيون. والعامل 

الذي  الطعام  انتاج معظم  دورهم: 
نأكله من خالل العمل يف األرايض 

الحيوانات وصيد األسامك وإدارة  وتربية 
املرشفون عىل  وبوصفهم  الغابات. 

الطبيعية عىل كوكب األرض، فإن  املوارد 
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النظم  ولصحة  العاملي  الغذايئ  األمن 
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ملاذا الرتكيز: هناك روح مبادرة قوية 
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االلتزام  يتم ذلك من خالل  كيفية إحداث فرق: 
الوصول  فرص  وتوفري  الفقراء،  لصالح  والنمو  باالستثامر 
األساسية  البنية  وتطوير  االجتامعية،  الحامية  برامج  إىل 

وتنويع  والحرض،  الريف  بني  والروابط  واألسواق  الريفية 
املزارعني  وتزويد  الزراعية،  غري  األنشطة  يف  الريفية  العاملة 

التكلفة. ميسورة  جديدة  بتكنولوجيات 

املرأة الريفية
من هي: تشكل املرأة الريفية ما يقرب من نصف القوى العاملة 

الزراعية يف البلدان النامية.

دورها: تقديم مساهامت حاسمة للزراعة واالقتصادات الريفية. ُهن 
الجهات الفاعلة الحرجة يف األمن الغذايئ والتغذوي، حيث أن املرأة 
تتحمل املسئوليات الرئيسية عن األنشطة املنزلية وتربية األطفال يف 

معظم املجتمعات.

ملاذا الرتكيز: يُعد متكني املرأة أفضل وسيلة ملضاعفة الرفاه. وتبني 
األدلة أنه عندما تتاح للمرأة فرص متساوية للحصول عىل املوارد 

والدخل والتعليم والحامية االجتامعية، يتزايد اإلنتاج الزراعي وتوافر 
الغذاء، بينام يرتاجع عدد الفقراء والجوعى.

كيفية إحداث فرق: يتم ذلك عن طريق تحسني حقوق املرأة 
يف حيازة األرايض، واملشاركة يف أسواق العمل الريفية وصنع القرار، 
وتوفري إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات املوفرة للعاملة من أجل 

تفُرغ املرأة ألداء أنشطة أكرث إنتاجية. االستثامر يف تغذية املرأة، ويف 
الزراعة التي تراعي التغذية.

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى
رئيس مجموعة ندوتينابول 
رودريج يقف وسط محصول 
الكسافا التي يجري زراعتها 
باستخدام تقنية محسنة، وهي 
جزء من مرشوع منظمة األغذية 
والزراعة: مبادرة الكسافا اإلقليمية 
لدعم أصحاب الحيازات الصغرية 
الضعفاء يف رشق ووسط أفريقيا.
©FAO/Riccardo Gangale

أوزبكستان 

امرأة تجمع التفاح يف أوزبكيستان. ويرعى املزارعون حدائق التفاح الخاصة بهم بفضل 
تقنيات الري بالتنقيط الحديثة التي حصلوا عليها بدعم من منظمة األغذية والزراعة. 

©FAO/Rustam Shagaev
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ال يترك أحد 
يتخلف عن 

الركب 

جمهورية الكونغو الدميقراطية 

نسوة وصبي يسلكون طريقا ترابيا حاملني منتوجاتهم نحو السوق يف كابالو مبقاطعة كاتانغا.
©FAO/Olivier Asselin

الشباب الريفي
من هم: من املتوقع أن يزداد عدد 

السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 
و24 سنة زيادة كبرية يف املواقع الريفية 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب 
آسيا، وهي مناطق تشهد منوا سكانيا رسيعا.

الحياة  هم رشيان  الشباب  دورهم: 
قدرات  ميتلكون  فهم  للمجتمع. 

كبرية،  ابتكارية  وإمكانيات  إنتاجية 
عىل  قدرة  األكرث  الفاعلة  الجهات  وهم 

الزراعة  أساليب  بني  تكامل  إحداث 
التقليدية. واملعارف  الحديثة 

ملاذا الرتكيز: تؤدي هجرة الشباب 
العاطلني عن العمل من الريف إىل املدينة 
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الفرص. املهارات وزيادة 

الشعوب األصلية
من هم: يعيش أكرث من 370 مليون 

من الشعوب األصلية والرعاة يف أكرث من 
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العامل. فقراء 

دورهم: تقديم مساهامت كبرية يف 
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يتعرضون  نظرا ألنهم  الرتكيز:  ملاذا 
حقوق  انتهاكات  بسبب  متزايد  لتهميش 
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بريو 

امرأة وطفل يحمالن الكينوا التي 
منت يف مزرعة العائلة.

©FAO

الفلبيني 

غاساو، بالو، ليتي، الفلبني - تلقت عائلة غاريدو الزراعية دعام 
من برنامج منظمة األغذية والزراعة لألرز وتوزيع البذور.

©FAO/L.Liwanag

الجوية،  لآلثار  ُعرضة  ولكونهم  األرايض 
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- التقنية واملالية - وكذلك فرص التجارة 
التجاري. والنشاط 

الفئات السكانية الضعيفة
من هم: األشخاص الذين يعيشون 
يف املناطق املعرضة للنزاع والكوارث 

واألزمات. الطبيعية 

دورهم: يف الغالب يعمل السكان الريفيون  
يف الزراعة ويواجهون ظروفا خطرة يف زراعة 

الغذاء وسبل كسب العيش.

ملاذا الرتكيز: يف عام 2017، كان نحو 
147 مليون شخص يعيشون يف مناطق 

معرضة ألزمات ممتدة، يعانون من نقص 
التغذية، أي حوايل 1 من كل 5 من سكان 

العامل الذين يعانون من الجوع. وتؤثر 
الكوارث واألزمات تأثريا مبارشا عىل 

الوصول إىل الغذاء وإنتاجه، مام يقوض 
الجهود املبذولة للقضاء عىل الجوع وسوء 

والفقر. التغذية 

من  ذلك  يتم  فرق:  إحداث  كيفية 
وذلك  الصمود  عىل  القدرة  تعزيز  خالل 

األنشطة  وتنويع  القدرات  بتطوير 
واالستثامر  الريفية  العاملة  وتعزيز 
خالل  ومن  االجتامعية،  الحامية  يف 

النقدية  والتحويالت  الغذائية  املساعدة 
املدرسية. والتغذية 
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زيادة االستثمار في الزراعة. بناء البنیة 
التحتیة للسوق وتحسین السلع العامة 
للمساعدة في زیادة اإلنتاجیة والدخل 

في المناطق الریفیة.

إنشاء نظم للحماية االجتماعية مثل التغذية 
المدرسية والتحويالت النقدية. وبدون تغذية، ال 

يستطيع البشر أن يتعلموا أو أن يعيشوا حياة 
صحية ومنتجة.

يعاني اليوم، حوالي 800 
مليون شخص من الجوع

بحلول عام 2030، ُيتوقع 
أن ينمو عدد سكان 

العالم ليصل إلى نحو 
القضاء التام على 
الجوع بحلول 2030

يؤثر سوء التغذية على 1 من كل 
3 أشخاص وتؤثر على جميع األمم

الطلب على 
الغذاء سينمو

4 من بين كل 5 فقراء، يعيشون 
في المناطق الريفية

تتزايد أعداد 
الشباب بسرعة 

تؤدي العولمة إلى 
تزايد الطلب 

النزاعات 
واألزمات

تفشي اآلفات 
واألمراض 
العابرة للحدود

تغير المناخ 

تزداد أوجه عدم المساواة 

المساواة بين الجنسين 

على المعلومات 
والتكنولوجيا والمشاركة

شرط مسبق لتحقيق الرخاء

ما يقرب من 

كما تتفاقم زيادة الوزن والبدانة

في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى وجنوب آسيا

يزيد المنافسة على 
الموارد الطبيعية

ارتفاع الطلب على األغذية 

داخل البلدان وفيما بينها

زيادة انبعاثات غازات الدفيئة 
تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ

في تزايد مستمر بشكل مثير للقلق

يهدد إنتاج المحاصيل والثروة 
الحيوانية واألرصدة السمكية 

ومصائد األسماك

في تزايد بإطراد

يتم فقدان جزء كبير من 
األغذية المنتجة أو إهدارها

إدارة الغابات والمحيطات 
والمياه واألراضي والتربة على 

نحو مستدام - وتعزيز نهج نظام 
إيكولوجي الستخراج محصول 

زراعي أكبر مع مدخالت أقل.

تعزيز السياسات التغذوية، بما في 
ذلك التوعية الغذائية، والتحول إلى 
ُنهج االستهالك واإلنتاج التي تعزز 

الفوائد الصحية طويلة األجل.

تحسين الطريقة التي تعمل بها أسواق 
السلع الغذائية والحد من التقلبات 

الشديدة في أسعار المواد الغذائية.

جعل النظم الغذائية أكثر كفاءة 
وشموال وقدرة على الصمود.

وضع استراتيجيات نمو لمصلحة 
الفقراء في المناطق الريفية، مع 

التركيز على األشخاص الذين تخلفوا، 
بشكل كبير، عن الركب.

تنويع فرص العمل الريفية في 
األنشطة غير الزراعية التي تستهدف 

الشباب إلبطاء نزوحهم إلى المدن.

معالجة األسباب الجذرية لعدم المساواة. 
ضعف فرص الوصول إلى الصحة والتعليم 

واألراضي والتمويل والتكنولوجيا الجديدة.

تحويل الزراعة بحيث تسهم في 
خفض الوقود األحفوري.

وضع أفضل الممارسات في مجال 
الوقاية والسيطرة ورصد األمراض 

التي تهدد اإلنتاج الحيواني والصحة 
العامة والتجارة.

بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود 
في مواجهة الصدمات واألزمات والكوارث، 

ومنع الهجرة بسبب ضنك المعيشة.

اعتماد ُنهج شاملة مثل الزراعة 
البيئية والحراجة الزراعية 

والزراعة الذكية مناخيا والزراعة 
الحافظة للموارد.

ضمان حصول المرأة الريفية على 
فرص متساوية في الحصول على 

الموارد وفرص الدخل والتثقيف.

بناء المؤسسات واآلليات التي توفر 
القواعد الدولية والمعايير والبيانات وتعزيز 

التعاون فيما بين البلدان والشركاء.

8.3 مليار نسمة

يف سبتمرب/أيلول 2015، إلتزمت 
ـ 193 دول األعضاء باألمم  ال

ـ 17هدفا من أهداف  املتحدة، ب
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك 
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ال يقصد من اإلجراءات يف هذا 
الرسم أن تكون متسلسلة. أنها ال 
تتبع أي ترتيب معني.
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حان الوقت لثورة أكرث اخرضارا
لقد وفرت الثورة الخرضاء يف منتصف القرن العرشين، وحتى أواخره، زيادة كبرية 

ورضورية يف اإلنتاجية الزراعية ملواكبة النمو السكاين الرسيع. وقد حان الوقت اآلن 
لثورة خرضاء ثانية ال تزال الزراعة توفر فيها أغذية وفرية وصحية، ويف الوقت نفسه 

تعزيز حفظ واستخدام خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي. وهناك إمكانية 
لعكس االتجاهات التي تؤدي إىل تدهور املوارد الطبيعية، ومتلح الرتبة والتصحر. وتوجد 

نُهج إلنتاج غذاء أكرث صحة وبطريقة مستدامة مع موارد أقل، مام يقلل من التعدي 
عىل النظم اإليكولوجية الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات واألرايض املستنقعية.

تغذية البشر 
 ورعاية 

كوكب األرض

ال ينصب تركيز أهداف التنمية 
املستدامة عىل الهدف النهايئ 
وحده، بل أيضا عىل الوسائل 

املستخدمة يف تحقيقه.

وقد حققت فرتة األهداف اإلمنائية 
 ،1990-2015 املمتدة من  لأللفية، 

فوائد كبرية ملاليني الناس، مبا يف ذلك 
النصف  العامل إىل  الجياع يف  خفض نسبة 
التقدم  الكثري من  تقريبا. ومع ذلك، فإن 

بتكلفة  البرشية قد جاء  أحرزته  الذي 
الزراعة  البيئة. وقد ساهمت  كبرية عىل 

املوارد يف  واملكثفة  املدخالت  العالية 

الرتبة  املياه وقحط  الغابات وندرة  إزالة 
الغازات  انبعاثات  مستويات  وارتفاع 
الدفيئة. واليوم، هناك عدد أكرب من 

يتغذون عىل كميات  كوكبنا  الناس عىل 
أقل من املياه واألرايض املنتجة.

ويقر جدول أعامل 2030 متاما بالحاجة إىل 
إدارة املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي 

والحفاظ عليهام بطريقة رشيدة. ويُعد 
تحويل نظم األغذية والزراعة، والتحول 
إىل أمناط استهالك وإنتاج أكرث استدامة 

وتنوعا، وتحسني الحوكمة وضامن اإلرادة 
السياسية للعمل، أمورا حيوية لبناء 

للبرشية. مستقبل مستدام 

متثل أهداف التنمية 
املستدامة استجابة 
العامل ملناخ من 
عدم االستقرار 
وجمموعة متشابكة 
من الضغوط 
اليت متثل تهديدا، 
وأهمها هو كيفية 
إنتاج املزيد مبا هو 
أقل تكلفة.
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خمس مبادئ اساسية

تحسني الكفاءة يف استخدام املوارد. 1

 حفظ النظم اإليكولوجية الطبيعية. 2

وحاميتها وتعزيزها

 حامية وتحسني سبل كسب العيش الريفية . 3

والرفاه االجتامعي

تعزيز قدرة الناس واملجتمعات املحلية . 4

والنظم اإليكولوجية عىل الصمود

تعزيز اإلدارة الرشيدة لكل من النظم . 5

الطبيعية والبرشية

رؤية مشرتكة 
لألغذية والزراعة 

املستدامة
إن موازنة األبعاد املختلفة لالستدامة هي يف صميم الرؤية املشرتكة 
ملنظمة الفاو بشأن األغذية والزراعة، وهو نهج متكامل لالستدامة 

عرب الزراعة والغابات ومصايد األسامك. وقد وضعت املنظمة، 
بالتعاون مع الرشكاء، نُهجا مستدامة يف مجاالت مثل الزراعة 

اإليكولوجية والحراجة الزراعية والتكنولوجيا األحيائية والزراعة 
الذكية مناخيا واملحافظة عىل املوارد التي تجمع بني املعارف 

التقليدية والتكنولوجيا الحديثة واالبتكار. وتدعم تنمية القدرات 
تكيف تلك املجاالت عىل املستويني املجتمعي والقطري لضامن 

املالءمة وإمكانية التطبيق عىل الصعيد املحيل. يف خالل الفرتة من 
عام 2014 إىل عام 2016، دعمت منظمة األغذية والزراعة 245 

مبادرة يف 89 بلدا يف مامرسات اإلنتاج الزراعي املستدام باستخدام 
نُهج تشاركية، مبا يف ذلك أكرث من 80 مبادرة يف أفريقيا وحدها.

كمبوديا 

عرض توضيحي للطهي لتحسني 
التغذية يف كمبوديا.

©FAO
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يف عني العاصفة
عىل مدى السنوات العرش املاضية، 

استوعب قطاع الزراعة ما ال يقل 
عن 25 يف املائة من مجموع األرضار 

والخسائر الناجمة عن الجفاف 
والفيضانات والعواصف والظواهر 

الجوية األخرى البالغة الشدة. وقد 
ساهم أولئك، الذين يعانون حاليا، 
مساهمة أكرب من غريهم يف تغري 
املناخ. ويعتمد املزارعون والرعاة 
والصيادون والحراجيون املحليون 
عىل أنشطة ترتبط ارتباطا وثيقا 

باملناخ. وسيتطلب ذلك مزيدا من 
فرص الوصول إىل التكنولوجيات 
واألسواق واملعلومات والقروض 

من أجل االستثامر لتكييف نظمها 
ومامرساتها اإلنتاجية مع تغري املناخ.

الغذاء في 
مناخ متغير

أضحى إنتاج األغذية مهددا بأن يكون أكرب ضحية لتغري 
املناخ، ولكن الزراعة املستدامة لديها القدرة عىل التصدي 

للظواهر الجوية األكرث تطرفا، من خالل التكيف معها 
والتخفيف من آثارها.

ولتغري املناخ عواقب وخيمة عىل التنوع يف 
كوكبنا وعىل حياة الناس. وتشهد مستويات 

سطح البحر ارتفاعا وكذا يشتد احرتار 
املحيطات. وتهدد موجات الجفاف الطويلة 

والشديدة إمدادات املياه العذبة واملحاصيل، 
مام يعرض للخطر الجهود الرامية إىل إطعام 

العدد املتنامي لسكان العامل.

وبدون اتخاذ إجراءات مناسبة، سيؤثر 
تغري املناخ تأثريا خطريا عىل إنتاج األغذية 

يف البلدان واملناطق التي تعاين بالفعل 
من انعدام األمن الغذايئ. وسوف يؤثر 
ذلك عىل توافر األغذية من خالل الحد 
من إنتاجية املحاصيل والرثوة الحيوانية 

ومصايد األسامك، ويعيق الوصول إىل 
الغذاء بفعل تعطيل سبل كسب عيش 

املاليني من سكان الريف الذين يعتمدون 
عىل الزراعة يف كسب دخولهم. وسوف 

يعرض الفقراء يف املناطق الحرضية 
والريفية إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

وتقلبها. ويف نهاية املطاف، سيعرض ذلك 
للخطر ما أحرز من تقدم نحو تحقيق 

التنمية املستدامة. أهداف 

وللزراعة دور رئييس عليها أن تؤديه يف 
التصدي لتغري املناخ. وتدعم منظمة 

األغذية والزراعة حاليا البلدان للتكيف مع 
والتخفيف من آثار تغري املناخ من خالل 

الربامج واملشاريع القامئة عىل البحوث، مع 
الرتكيز عىل تكييف إنتاج أصحاب الحيازات 

الصغرية وجعل سبل كسب عيش سكان 
الريف أكرث قدرة عىل الصمود.

وميكن للقطاعات الزراعية األكرث قدرة عىل 
الصمود، واالستثامرات الذكية لدى صغار 
املزارعني، أن تحقق تغيريا تحويليا وتعزز 

آفاق ودخول أشد الناس فقرا يف العامل 
بينام تقوم بحاميتهم من آثار تغري املناخ. 
وتتجاوز فوائد التكيف تكاليف التقاعس 

بهوامش كبرية جدا.
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متويل املناخ
من شأن توجيه االستثامرات العامة والخاصة إىل القطاعات 

الزراعية، مبا يف ذلك من خالل تدفقات متويل املناخ، أن 
يُسخر إمكاناتها التحويلية. ويف مؤمتر املناخ التابع التفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )مؤمتر األطراف 21( 
يف ديسمرب/كانون األول 2015، كانت املساهامت املعتزمة 

املحددة وطنيا هي أساس املفاوضات، مام ساعد عىل صياغة 
اتفاق باريس. ويف مؤمتر األطراف الثاين والعرشين يف عام 
2016، أصبحت هذه املساھامت املعتزمة املحددة وطنيا 
مساھامت محددة وطنیا - خرائط طریق لتحقیق اتفاقیة 

باريس. وتحتل قطاعات الزراعة مكانة بارزة يف 161 مساهمة 
من املساھامت املعتزمة املحددة وطنیا و22 من املساھامت 

املحددة وطنیا املقدمة إلی اتفاقیة األمم املتحدة اإلطاریة 
بشأن تغیر املناخ من ِقبل 189 بلدا حتی 29 یولیو/متوز 2016.

من خالل الرتويج ملامرسات مثل الزراعة 
اإليكولوجية التي تسمح للمنتجني باالزدهار 

يف مناخ متغري، تدعم منظمة األغذية 
والزراعة البلدان يف وضع خططها املناخية 
الوطنية، وتحديد حلول التكيف وخيارات 

التخفيف من اآلثار من أجل بناء نظم 
وقطاعات إلنتاج األغذية قادرة عىل الصمود.

 الضفة الغربية
وقطاع غزة 

مدينة غزة - مستفيد من 
مرشوع منظمة األغذية 
والزراعة يرعى حديقة 
الخرضوات عىل سطح منزله.
©FAO/Marco Longari
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النزاعات واألزمات 
املمتدة

يف عام 2017، كان املاليني عىل وشك 
املجاعة يف جنوب السودان والصومال 
واليمن وشامل رشق نيجرييا. وبسبب 

تزايد األزمات املمتدة، واشتداد 
النزاعات، بسبب الظواهر الجوية 

البالغة الشدة، والكوارث الطبيعية، إىل 
تعطل اإلنتاج الزراعي وتفاقم انعدام 

األمن الغذايئ. ويف عام 2017، كان 
حوايل 1 من كل 5 أشخاص من سكان 
العامل الذين يعانون من نقص التغذية، 

أي نحو 147 مليون نسمة، يعيشون 
يف بلدان تعاين من أزمات ممتدة.

بناء حياة 
قادرة على 

الصمود
يشكل الفقر وانعدام األمن الغذايئ والظواهر الجوية مشاكل 

عاملية ذات عواقب اقتصادية وسياسية أبرزتها بشدة أزمة 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف الفرتة 2007/2008.

إن تكرار الكوارث واألزمات يقوض جهود 
البلدان الرامية إىل القضاء عىل الفقر 

والجوع وسوء التغذية، وتحقيق التنمية 
املستدامة. فاألشخاص الذين يعتمدون 

يف غذائهم ودخلهم عىل الزراعة أو الرثوة 
الحيوانية أو الغابات أو صيد األسامك- أي 
حوايل ثلث سكان العامل - هم األكرث عرضة 

للجفاف والفيضانات والزالزل والنزاعات 
واألوبئة وصدمات السوق.

وتهدف منظمة األغذية والزراعة، من 
خالل مساعدة البلدان عىل تعزيز نظم 

اإلنذار املبكر والحد من مخاطر الكوارث، 
إىل زيادة قدرة األرُس واملجتمعات املحلية 
واملؤسسات عىل الصمود ملنع التهديدات 

والكوارث التي تؤثر عىل الزراعة والتصدي 
لها؛ وباألحرى ضامن أن يكون أضعف 

فئات فقراء الريف عىل استعداد للتعامل 
مع أي حالة طوارئ

معالجة األسباب الجذرية للهجرة 
بسبب الفقر املدقع

لقد حدثت تحركات األشخاص داخل 
األرايض وعربها عىل مر العصور. وتسهم 

الهجرة اآلمنة واملنتظمة يف تحقيق التنمية 
املستدامة والنمو االقتصادي واألمن 
الغذايئ. ومع ذلك، هناك اليوم أدلة 

متزايدة عىل الهجرة بسبب الضنك، التي 
تشكل تحديات معقدة. وقد أجرب النزاع 

وعدم االستقرار السيايس مزيدا من الناس 
عىل الفرار من ديارهم أكرث من أي وقت 

مىض منذ الحرب العاملية الثانية. ولكن 
الفقر وانعدام األمن الغذايئ والبطالة 

وتغري املناخ وتدهور البيئة هي أيضا من 
األسباب الجذرية للهجرة الجامعية.

وميكن للتنمية الريفية أن تعالج العوامل 
التي تجرب الناس عىل التحرك من خالل 

خلق فرص عمل ووظائف للشباب الذين 
يتجاوز عملهم زراعة املحاصيل، مثل تنفيذ 

مشاريع األلبان الصغرية أو الدواجن أو 
تجهيز األغذية أو البستنة. وميكن أن يؤدي 

توجيه املوارد إىل القطاع الريفي أيضا 
إىل زيادة األمن الغذايئ وتعزيز صمود 

سبل العيش وتحسني فرص الحصول عىل 
الحامية االجتامعية والحد من الرصاع عىل 
املوارد الطبيعية وإيجاد الحلول املتعلقة 

بالتدهور البيئي وتغري املناخ.
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تدبري برنامج العمل العاملي 
استجابة من منظمة األغذية والزراعة لدعوة الدول الجزرية الصغرية النامية البالغ 

ل، وضعت  عددها 52 دولة كجزء من مسارها الخاص بإجراءات العمل املعجَّ
املنظمة برنامج عمل عاملي بشأن األمن الغذايئ والتغذية بالتعاون الوثيق مع 

كيانات األمم املتحدة األخرى.

ويهدف برنامج العمل العاملي هذا إىل إيجاد بيئات متكينية لألمن الغذايئ 
والتغذية؛ وترجية النظم الغذائية إىل تحسني مراعاتها التغذوية وقدرتها عىل 
التكيف واالستدامة؛ ومتكني الناس واملجتمعات املحلية من أن يعيشوا حياة 

صحية ومنتجة.

الحالة الخاصة للدول 
النامية الجزرية الصغرية 

تعاين الدول الجزرية الصغرية النامية من مواطن ضعف مشرتكة فريدة من نوعها، 
لكونها بعيدة جغرافيا وتعتمد عىل الواردات ومعرضة ألمناط جوية بالغة الشدة، 

ويؤدي ذلك إىل تعرضها ملجموعة معقدة من تحديات األمن الغذايئ والتغذية. ويحد 
ارتفاع تكاليف الطاقة والبنية التحتية والنقل واالتصاالت من فرص تنمية القطاع 

الخاص الالزمة لتحفيز اإلنتاج الغذايئ املحيل. والنتيجة هي أن أزمة صحية تلوح يف 
األفق، مع معاناة العديد من الدول النامية الجزرية الصغرية من "العبء الثاليث" 

لسوء التغذية، حيث يوجد بني السكان نقص يف التغذية ونقص يف املغذيات الدقيقة 
إىل جانب البدانة.

تعمل منظمة األغذية 
والزراعة، مع الحكومات 

ووكاالت األمم املتحدة 
والقطاع الخاص واملجتمع 

املدين واملجتمعات املحلية، 
عىل بناء قدرات البلدان عىل 

التصدي للنزوح من خالل 
سياسات التنمية الريفية.

 أوغندا
أوكوكوري، لريا، أوغندا - رجل مجهول مييش يف 

مزرعة لريا املتكاملة.
©FAO/Isaac Kasamani

 فانواتو 
السياحة البيئية عىل بحرية ليتاس، مع بركان إم يت 
غارات يف الخلفية. يف جزيرة غوا، شامل فانواتو.
©FAO/Rudolf Hahn
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أهمية األغذية 
والزراعة

ترتبط أولويات املنظمة 
الواسعة يف خطة عام 2030 
باملبدأ املتمثل يف عدم ترك 

أحد وراء الركب، وبدافع من 
الرشاكات واملساءلة:

ttt القضاء عىل الفقر والجوع
وسوء التغذية

ttt متكني التنمية املستدامة يف
الزراعة ومصايد األسامك 

والغابات

tttاالستجابة لتغري املناخ

�لرشاكات 
من أجل حتقيق �ألهداف

يعيش ما يقرب من 80 % 
من �لفقراء يف �لمناطق 

�لريفية

ال
 للفقر

ننتج �لغذاء للجميع، 
لكن يعاين 800 مليون 
شخص تقريبًا من �جلوع 

�لصحة �جليدة 
والرفاه

تبدأ �لصحة �جليدة 
من �لتغذية

تعليم ذو جودة

�لطعام �لمغذي رضوري 
للتعلم

�لماسواة بني �جلنسني

تنتج �لمرأة نصف غذاء 
�لعالم ولكهنا ال حتظى 
بإمكانية �حلصول عىل 

�ألرض 

�لزراعة �لمستدامة 
قادرة عىل حل مشكلة 

ندرة �لمياه

طاقة متجددة 
وبأسعار معقولة

تعتمد أنظمة �لغذاء 
�حلديثة إىل حد كبري عىل 

�لوقود �ألحفوري

�لنمو �لزراعي يف 
�القتصاد حمدود �لدخل 

من أشنه أن يققل 
معدل �لفقر بنحو 50 

%
تاسهم �لزراعة 

بنحو 4/1 من �لناجت �لمحيل 
�إلمجايل يف �لدول �لنامية

عمليات إصالح �ألرايض 
ميكن أن تاسعد عىل 
�لوصول �لزنيه إىل 

�ألرايض �لريفية

ميكن أن مينع �الستثمار يف 
�لمناطق �لريفية �لزحف 

�لعمراين

�السهتالك 
واإلنتاج �لمسئول

يضيع 3/1 إنتاج 
�ألسماك أو ُهيدر

�لتحرك 
بسبب �لمناخ

�لزراعة هي 
مفتاح �لرد عىل 

تغري �لمناخ

�حلياة حتت �لماء

تزود �ألسماك أكرث من  3 
مليار شخص بنسبة 20 ٪ 
من �لربوتني �حليواين �ليومي

�حلياة عىل �ألرض
حتتوي �لغابات عىل 
أكرث من 80 ٪ من 

�لتنوع �حليوي �لربي يف 
�لعالم

�لسالم والعدالة 
والمؤساست 

�لقوية

�لقضاء عىل �جلوع ميكن 
أن ياسهم إىل حد كبري يف 

�لسالم واالستقرار

تاسعد �لرشاكات
 عىل رفع صوت �جلياع

ال 
للجوع

مياه نظيفة 
وصحية

وظائف جيدة 
ومنو �قتصادي

بنية حتتية 
تقليل �لماسواةمبتكرة وجيدة

�لمدن والمجتمعات 
�لمستدامة
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التنمية  أهداف 
املستدامة 

السبعة عرش
 الهدف A: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله

يف كل مكان

الهدف S: القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ 
والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.

الهدف D: ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية 
وبالرفاهية يف جميع األعامر

الهدف F: ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

الهدف G: تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع 
النساء والفتيات.

الهدف H: ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي 
للجميع

الهدف J: ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل 
خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

الهدف K: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 
للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل 

الالئق للجميع

L: إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود،  الهدف 
 وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام،

وتشجيع االبتكار.

Ö: الحد من انعدام املساواة داخل البلدان  الهدف 
وفيام بينها.

Ä: جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة  الهدف 
للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة.

†: ضامن وجود أمناط استهالك   الهدف 
وإنتاج مستدامة.

الهدف Œ: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ 
وآثاره.

Å:حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية  الهدف 
واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.

الهدف >: حامية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها 
وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل 

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

الهدف \: السالم والعدل والمؤسسات
الهدف Y: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 

العالمية من أجل التنمية المستدامة.
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األغذية والزراعة

قصص 
البلدان

الصني
توسيع نطاق املامرسة الصينية القدمية 

لزراعة األسامك واألرز معا

أهداف التنمية املستدامة

<Å†ÄÖKGDSA

منذ عهد أرسة الراحل تشينغ، كانت مقاطعة 
تشنغتيان ىف منطقة تشجيانغ الساحلية 

الرشقية ىف الصني معروفة بالهجرة الجامعية. 
ونزح مئات اآلالف هربا من الفقر وبحثا عن 

حياة أفضل.

ولكن بحلول عام 2005، تباطأت وتیرة 
النزوح من شنغتيان بسبب االقتصاد 

الصاعد يف الصین، ومن خالل نظام زراعي 
متکامل عمره 200 1 عام یعرف باالستزراع 

النبايت والسميك.

وتعد تربية األسامك يف حقول األرز مبثابة 
مامرسة الجمع بني زراعة األرز وتربية األحياء 

املائية - وهو زراعة األسامك يف حقول األرز 
املغمورة باملياه. وتوفر حقول األرز الحامية 

واألغذية العضوية وتصفية املياه بشكل 
طبيعي لألسامك، يف حني أن األسامك تخفف 
الرتبة وتوفر املغذيات واألكسجني ملحصول 

األرز. كام تأكل األسامك الحرشات واألعشاب 
الضارة وتحافظ عىل توازن بيئي مثايل يحسن 

التنوع البيولوجي، بينام يحد من املشاكل 
الناجمة عن الحرشات واألمراض النباتية 

ويقلل من الحاجة إىل املبيدات واألسمدة.

الذي  والسميك،  النبايت  االستزراع  واعترب 
مبثابة  له،  وروجت  املنظمة  به  اعرتفت 

وأدى  عامليا  زراعي هام  تراث  نظام 
شنغتيان  مقاطعة  ثروات  تحويل  إىل 

اآلن  املقاطعة  وأصبحت  وشعبها. 
هذا  أن  يف حني  شائعا،  سياحيا  مقصدا 

وافرا  دخال  وفر  القديم  الزراعي  النظام 
الكثري  أنشأ  الذين  للمزارعني،  ومتنوعا 
 100 000 تدفق  لتلبية  مطاعم  منهم 

األغذية  منظمة  وتساعد  عام.  كل  سائح 
مامرسة  تصدير  عىل  اآلن  والزراعة 

بلدان  إىل  والسميك  النبايت  االستزراع 
أخرى. وقارات 

النيجر
تعزيز البنية التحتية لتعزيز الغلة

أهداف التنمية املستدامة

ŒÖLKGSA

يغذون  "النيجرييون  ملبادرة  دعام 
األغذية  منظمة  تعمل  النيجرييني"، 

تحسني  عىل  النيجر  حكومة  مع  والزراعة 
وتوزيع  لتخزين  الُقطرية  التحتية  البنية 
األمن  تحسني  بهدف  الزراعية،  املعدات 

سكان  من  للفقراء  والتغذوي  الغذايئ 
مصانع  مثانية  افتتاح  سمح  وقد  الريف. 

000 700 من  و12 متجرا ألكرث من  
املدخالت  إىل  بالوصول  والرعاة  املزارعني 

عىل  تساعدهم  التي  الجيدة  الزراعية 
وتم  األسواق.  والتنافس يف  الغلة  زيادة 

25 هكتارا من مواقع  تطوير حوايل 
معدات  باستخدام  السوق  يف  البستنة 

 700 الري واألسوار، مام مكن أكرث من 
الخرض وغريها من  إنتاج  مزارع من 

األسامك  مثل  القيمة  عالية  املنتجات 
إىل  املروية. وباإلضافة  الزراعة  يف نظام 
متنوع ودخل  نظام غذايئ  املساهمة يف 

قدرة  تعزيز  املعدات عىل  أعىل، ساعدت 
تغري  مواجهة  الصمود يف  املزارعني عىل 

األخرى. واألزمات  املناخ 

 4 وكجزء من املرشوع، تم تدريب نحو 
880 2 امرأة(  320 عضوا )من بينهم 
االتصال  ناديا لالستامع عىل   144 من 

وعىل  الجنس  نوع  القائم عىل  التشاريك 
مواجهة  أو  منع  إىل  الرامية  التدابري 

املناخ. بتغري  املرتبطة  الكوارث  مخاطر 

تقوم املنظمة بتوسيع 
نطاق العديد من املشاريع 

والربامج الناجحة التي 
تعمل املنظمة عىل تنفيذها 
يف عدد كبري من البلدان يف 

جميع أنحاء العامل
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

التغذية املدرسية الصحية ومحاربة الجانب 
اآلخر من سوء التغذية

أهداف التنمية املستدامة

\KFDSA

ميثل التصدي لسوء التغذية أولوية رئيسية يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويف 

حني ال يزال 34 مليون شخص يعانون من 
الجوع يف اإلقليم، إال أن أكرث من 10 أضعاف 

هذا العدد )360 مليون نسمة( يعانون 
البدانة التي تؤثر عىل 140 مليون شخص. 

وساهم التحول يف اآلونة األخرية من األغذية 
التقليدية إىل األغذية املعالجة واألقل كثافة 

غذائية، إىل حد كبري، يف انتشار البدانة.

ويف إطار خطة األمن الغذايئ والتغذية والقضاء 
عىل الجوع يف جامعة دول أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، تدعم املنظمة 
املؤسسات الوطنية ذات الصلة لتعزيز األطر 

القانونية التي تشجع البيئات الصحية وعادات 
األكل املتنوعة بني الفئات الضعيفة.

وتيرس املنظمة الحوارات وتبني القدرات 
للتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله، 

مام يدعم الغذاء والتوعية التغذوية 
وتقاسم الخربات يف مجال السياسات العامة 

يف ميادين التوعية الغذائية والرفاهية 

الصني 

نظام كنغتيان لرتبية األسامك يف 
حقول األرز.

©FAO

الربازيل 

برنامج تغذية مدرسية استنادا إىل الربنامج 
الوطني للتغذية املدرسية يف الربازيل.
©FAO/Ubirajara Machado

لبنان 

مزارعة تحلب بقرة تم استالمها ضمن مرشوع 
منظمة األغذية والزراعة للرثوة الحيوانية. 
©FAO/Kai Wiedenhoefer
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األغذية والزراعة

قصص 
البلدان

التغذوية وتبادل املعارف والحوار والتعاون 
فيام بني البلدان.

عىل  القوي  املنطقة  تركيز  من  وكجزء 
نطاق  توسيع  حاليا  يجري  التغذية، 
تربط  التي  املدرسية  التغذية  برامج 

وقد  املحيل.  وباإلنتاج  بالتعليم  التغذية 
سياسة  تغطيها  التي  الربامج  وسعت 

اإلجباري  العام  التعليم  نطاق  الدولة 
املحلية  املجتمعات  أفقر  ليشمل 

يوم  كل  يف  لألطفال  الغذاء  ويضمن 
الزراعة  يعزز  نفسه  الوقت  ويف  درايس، 

املحيل. واالقتصاد  األرسية 

لبنان
تعزيز سبل كسب معيشة املرأة من خالل 

مامرسات جديدة ملنتجات ألبان آمنة 
وسليمة

أهداف التنمية املستدامة

KGDSA
أثرت األزمة يف سوريا املجاورة تأثريا عميقا 

عىل قطاع الزراعة يف لبنان. ونظرا لعدم 
قدرتهم عىل التعامل مع تغيري األسعار، 

ارتفاع أسعار العلف وانخفاض أسعار 
املنتجات الحيوانية، يتخىل املزارعون 

والرعاة اللبنانيون عن الرثوة الحيوانية. 
ومل يؤد ذلك اىل ارتفاع مستويات البطالة 
يف املناطق الريفية فحسب، بل إىل عجز 

قُطري يف منتجات األلبان. ويعتمد ما 
يقرب من 60 يف املائة من مريب املاشية يف 

لبنان عىل منتجات األلبان كمصدر رئييس 
لسبل كسب معيشتهم، حيث يصنف أكرث 
من 80 يف املائة من مريب ماشية الحليب 

عىل أنهم ضعفاء.

ويف إطار دعم اسرتاتيجية وزارة الزراعة 
اللبنانية للفرتة 2019-2015 ملساعدة 

صغار املزارعني وتشجيع النساء عىل 
االنخراط يف االستثامرات املتصلة بالزراعة، 

تقوم املنظمة بتسهيل إنتاج واستخدام 
معدات منتجات األلبان الصحية التقليدية 
املصنعة محليا. وويتمثل الهدف من ذلك 

يف توسيع نطاق الفرص املتاحة للمرأة 
الريفية لزيادة اإليرادات، مع تأمني الغذاء 

الصحي ألرستها وتعزيز نوعية وسالمة 
ومنتجاتها. األلبان 

األغذية  منظمة  مرشوع  وساهم 
تحسني  يف  التدريب،  مبساعدة  والزراعة، 
بحوايل  لأللبان  الصحية  النظافة  معايري 
األلبان  أسعار  ارتفاع  املائة، مع  30 يف 

املائة، مام  15 و20 يف  بنسبة ترتاوح بني 
الريفية  املجتمعات  عىل  بالفائدة  يعود 

ضعفا. األشد 

رصبيا
بناء القدرة عىل الصمود أمام العواصف

أهداف التنمية املستدامة

\ŒLKSA
يف شهر مايو/أيار 2014، تعرضت رصبيا 

لفيضانات مدمرة اجتاحت الطرق والجسور 
ودمرت املنازل وتسببت يف خسائر برشية 
يف األرواح، فضال عن أرضار واسعة النطاق 

يف املحاصيل والرتبة واملاشية واآلالت. 
وقُدرت األرضار التي لحقت بالزراعة بنحو 

108 ماليني يورو، وخسائر يف اإلنتاج بلغت 
120 مليون يورو.

والزراعة  األغذية  منظمة  واستجابت 
مساعدة  تقديم  طريق  عن  للكارثة 

000 15 من صغار املزارعني  لـ  طارئة 
أجل  من  الفيضانات  من  املترضرين 

نحو  عىل  اإلنتاجية  قدراتهم  بناء  إعادة 
 10 قدرها  مساهمة  وبفضل  مستدام. 
ماليني دوالر من االتحاد األورويب، تم 

لإلنعاش  23 حزمة مساعدات  نحو  إعداد 
الذين  املترضرين  للسكان  الزراعي 

واألسمدة  املحاصيل  بذور  إىل  يفتقرون 
والدفيئات  الفاكهة  وأغرس  املعدنية 
الحيواين  والعلف  واملاشية  الزراعية 

من  مختلفة  وأنواع  النحل  وخاليا 
الزراعية. واآلالت  املعدات 

وبنهاية املرشوع يف مايو/أيار 2016، كان 
برنامج منظمة األغذية والزراعة واالتحاد 

األورويب قد دعم ما يقرب من 714 29 من 
صغار األرس الزراعية، وهو ضعف هدفها 
األويل، حيث حصل 717 4 من أصحاب 
املاشية عىل األعالف الحيوانية يف حاالت 
الطوارئ. كام قدمت التدريب للممثلني 

الحكوميني والرشكاء بشأن الحد من مخاطر 



25

الكوارث والتكيف مع تغري املناخ والخطوط 
التوجيهية لحاالت الطوارئ يف مجال الرثوة 
الحيوانية وبناء قدرات املؤسسات الرصبية 

عىل التعامل مع حاالت الطوارئ يف 
املستقبل. وباالشرتاك مع مشاريع املتابعة، 

وصلت املساعدات الطارئة التي تقدمها 
املنظمة يف مجال األمن الغذايئ إىل نحو 

000 170 شخص يف رصبيا.

فيت نام
دعم املنظامت املنتجة للحد من الفقر يف 

فييت نام

أهداف التنمية املستدامة

Y<KSA
قامت املنظمة اإلتحاد الوطني للمزارعني 
يف فييت نام بدعم مجموعة مكونة من 

15 مزارعا يقومون بزراعة األكاسيا يف 
فييت نام )منهم ستة أرس تعيلها نساء( من 

أجل القيام باإلجراءات الرسمية لتسجيلها 
كمنظمة منتجة من خالل برنامج مرفق 
الغابات واملزارع. كام تلقت املجموعة، 

التي كانت تدير غابات تبلغ مساحتها 57 
هكتارا، تدريبا يف مجال تنمية املرشوعات 

وتقنيات تقطيع األخشاب، باإلضافة إىل 
عرض مناذج ناجحة ملرشوعات تقوم عىل 

أساس الغابات. مع تدريبا إضافيا عىل 
تحليل السوق والتنمية، قام سبعة أعضاء 

من املنظامت املنتجة بتجميع أموالهم 
وكونوا رأس مال أويل قدره 23 ألف دوالر 
أمرييك، الستثامرها يف إنشاء مصنع صغري 

لتقطيع األخشاب وهو ما زاد من دخل 
أعضاء املجموعة مبقدار 10 يف املائة خالل 

سبعة شهور. وتقدمت منظمة مزارعي 
األكاسيا بطلب لتصبح جمعية تعاونية 

ميكنها االستفادة من الحوافز الحكومية.  

وعىل الصعيد العاملي، يعمل مرفق 
الغابات واملزارع مع أكرث من 500 

منظمة منتجة وميثل حوايل 400 مليون 
شخص. ويساعد الربنامج فقراء الريف 
عىل تعزيز مهارات املرشوعات لديهم 

وبناء مرشوعاتهم الخاصة وزيادة النفاذ 
لألسواق والخدمات واملعرفة والوسائل 

التكنولوجية وتحسني الوصول إىل اإلدارة 
الطبيعية والسيطرة  للموارد  املستدامة 

عليها. كام يهدف الربنامج أيضا إىل متكني 
فقراء الريف وتعزيز املنظامت املنتجة 

لتمكينها من املشاركة يف عمليات صناعة 
القرار التي تؤثر يف سبل كسب معيشتهم 

بهدف الحد من الفقر يف الريف.

الرأس األخرض
منح األولوية للنمو األزرق 

أهداف التنمية املستدامة

YÅŒLKGSA

األفريقية  األرخبيلية  الدولة  هذه 
محاطة  النامية  الصغرية  الجزرية 

األغذية  منظمة  مع  وبالتعاون  باملحيط. 
األخرض تسخري  الرأس  والزراعة، قررت 
خالل  من  بها  املحيطة  البحار  إمكانات 

األزرق.  النمو  ميثاق  وتنفيذ  تصميم 
اعتمد يف  الذي  امليثاق،  ويعطي هذا 
البيئية  التنمية  بني  يوازن   ،2015 عام 

لألنشطة  واالجتامعية  واالقتصادية 
هذه  وتشمل  باملحيطات.  املتصلة 

تغري  بحوث  األولوية  ذات  األنشطة 
وتطوير  القرش،  أسامك  املناخ، وصون 

وتعزيز  املحمية،  البحرية  املناطق 
وتحسني  األسامك،  مصايد  مجتمعات 

األسامك  منتجات  ونوعية  الصحي  الرصف 
والتخزين  األسلم  املامرسات  من خالل 

األسامك  منتجات  وتفضيل  األفضل، 
املجموعات  ومتكني  السياحة،  يف  املحلية 

مبارشة  أسامكها  تسويق  من  النسائية 
السياحة  وتطوير  والفنادق،  املطاعم  إىل 
البحري  النقل  شبكات  وتحسني  البيئية، 

الجزر  واستكشاف  السياحة  لتسهيل 
للشباب  عمل  فرص  وخلق  األخرى، 

البحث عن  إىل  يضطرون  ما  غالبا  الذين 
سياسات  وتشمل  البالد.  خارج  عمل 

الوزارات  األرزرق  النمو  وأنشطة 
النهج  ويسمح  القضائية،  والواليات 

األولوية  بإعطاء  فريدي  لكابو  املتامسك 
شعبها. لصالح  األزرق  النمو  ألنشطة 
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أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
الحصول عىل التمويل يف أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي

أهداف التنمية املستدامة

Y\LKSA
تم تضمني مامرسات سياسات سليمة تتعلق 
بالتمويل الريفي والزراعي الشامل الذي تم 

جمعه من منظمة األغذية والزراعة والرشكاء 
الرئيسيني )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

والبنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون 
الدويل وصندوق األمم املتحدة للمشاريع 

اإلنتاجية والبنك الزراعي الهولندي( يف 
برنامج تنمية قدرات يستهدف املامرسني 

امليدانيني، مثل منظامت املنتجني واملؤسسات 
املالية والهيئات الحكومية ورشكات 

املرشوعات الزراعية الخاصة بحيث تتمكن 
من تعميم تلك املامرسات يف عملياتها 

اليومية. وكانت النتائج مبهرة حيث شاركت 
29 مؤسسة من 12 دولة يف أمريكا الالتينية 
هي بوليفيا وباربادوس واملكسيك وإكوادور 

وباراغواي وهندوراس ونيكاراغوا وبناما وبريو 
وكوستاريكا والربازيل وغواتيامال يف التدريبات 

التي قدمتها املنظمة أثناء الفرتة -2014
2015 .وتضمنت النتائج تحسني  قدرات أرس 
صغار املزارعني واملرشوعات الزراعية الصغرية 
واملتوسطة عىل الحصول عىل مجموعة كبرية 

من الخدمات املالية من مؤسسات لديها 
القدرة عىل النفاذ واالستجابة الحتياجاتهم 

بصورة مستدامة. وقد تم اتخاذ العديد من 
مبادرات املتابعة مع الرشكاء املحليني بالنسبة 

لتلك التدريبات مبا يف ذلك البنك الزراعي من 
بريو وبنك فريا املكسييك.

الجزائر ومرص واملغرب وتونس
استخدام مياه غري تقليدية لتحقيق 

استدامة سبل كسب العيش )الجزائر ومرص 
واملغرب وتونس(

أهداف التنمية املستدامة

Y<HSA
يف املناطق الجافة يف شامل أفريقيا والرشق 

األدىن تؤدي الزيادة السكانية والتوسع 
الحرضي الرسيع إىل زيادة حدة الضغوط 

عىل موارد املياه العذبة النادرة بالفعل. ومن 
خالل التعامل مع تلك التحديات قامت 

املنظمة، بالتعاون مع رشكائها من جامعات 
ومؤسسات إيطالية، لبدء تنفيذ مرشوع 

حول استخدام مياه الرصف الصحي يف الري. 
ويتم استخدام تقنيات آمنة وسليمة من 
الناحية البيئية وفعالة من حيث التكلفة 

ملعالجة مياه الرصف يف البلديات يف الجزائر 
ومرص واملغرب وتونس. وقد دعم املرشوع 

أيضا إنشاء مرافق معالجة مياه وبرامج 
الري التخصيبي يف تلك الدول كام ضمن 

أيضا االستدامة طويلة األجل من خالل بناء 
القدرات. ويتم تزويد أصحاب املصلحة 

باملهارات التي متكنهم من إدارة وتقليد تلك 
األنظمة بصورة مالمئة من أجل تحقيق كامل 
مزايا التقنيات املبتكرة التي تم تطبيقها. ومن 
خالل االستفادة من تجارب املبادرة اإلقليمية 

لندرة املياه، يظهر هذا الجهد االستدامة 

والجدوى االقتصادية للمعالجة منخفضة 
التكلفة ملياه الرصف لتحسني سبل كسب 

العيش لدى السكان يف املنطقة.

كازاخستان، أوزباكستان، 
طاجيكستان

املزارعون يتوقفون عن الحراثة يف سهوب 
كازاخستان )كازاخستان، أوزباكستان، 

طاجيكستان(

أهداف التنمية املستدامة

<ŒHSA
حدث التطبيق واسع النطاق للزراعة 

الحافظة للموارد يف حزام القمح يف شامل 
كازاخستان من منطلق الرضورة. ففي حني 

نجد أن كازاخستان متتلك موارد أرايض 
شاسعة إلنتاج القمح وتعترب أحد أكرب 

الدول املنتجة واملصدرة للقمح والدقيق 
عايل الجودة يف العامل، فإن املحصول يعتمد 

بصورة كاملة عىل األمطار ولذلك فإنه يكون 
أكرث عرضة لفقد رطوبة الرتبة التي أصبحت 

املنطقة تعاين منها مؤخرا. وقام املركز 
الدويل لتحسني الذرة والقمح ومنظمة 
األغذية والزراعة، بالتعاون مع علامء 

ومزارعني من كازاخستان، بإطالق برنامج 
لتطبيق الزراعة الحافظة للموارد يف املناطق 
البعلية. وقد أظهرت التجارب أن مامرسات 
الزراعة الحافظة للموارد، مبا يتضمن عدم 
الحرث وتناوب املحاصيل، يستطيع زيادة 

غلة القمح وتقليل العاملة وتكلفة الوقود. 
ومن خالل تطبيق تلك املبادئ استطاع 

قصص 
البلدان
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بعض املزارعنني يف مقاطعة كوستاناي 
تحقيق غلة مقدارها طنني يف الهكتار أي 

ضعف املتوسط الوطني يف السابق. وتعترب 
الزراعة الحافظة للموارد مناسبة للغاية 
ألنظمة املحاصيل الكربى يف وسط آسيا 

من حزام القمح يف شامل كازاخستان إىل 
حقول القمح واألرز والقطن املروية جنوبا 
يف أوزبكستان وطاجيكستان. وميكن للدول 
األخرى يف املنطقة التعلم من املثال املطبق 

للري يف طاجيكستان حيث تدعم سياسة 
الدولة الزراعة الحافظة للموارد وتعطي 

أولوية كربى يف األبحاث الزراعية الستنباط 
ونرش األساليب التكنولوجية املوفرة للمياه.

آسيا
التعامل مع فاقد الفاكهة والخرض يف مرحلة 

بعد الحصاد يف آسيا

أهداف التنمية املستدامة

†SA
يعترب قطاع الزراعة يف غاية األهمية بالنسبة 
ألفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند وجزر 
امللديف ونيبال وباكستان ورسيالنكا، خاصة 

فيام يتعلق بتحسني األمن الغذايئ ونتائج 
التغذية. وتعترب األغذية الغنية باملغذيات 

الدقيقة، مثل الفاكهة والخرض، حيوية 
للصحة. وبالرغم من ذلك، فإن فاقد مرحلة 

ما بعد الحصاد يف تلك القطاعات مرتفع 
وينتج بصورة كبرية عن املعالجة والنقل 
والتغليف غري السليم والتخزين الرديء 

وضعف البنية التحتية بصفة عامة. وتتوىل 

املنظمة، يف هذه الدول، تجريب مامرسات 
جيدة إلدارة مرحلة ما بعد الحصاد 

لتحسني الجودة وضامن السالمة وتقليل 
الفاقد يف سالسل توريد الفاكهة والخرض 

التقليدية. ويتم خلق قدرات أساسية 
بني الخرباء واملدربني وأصحاب املصلحة 
من سالسل القيمة يف مجال املامرسات 

السليمة يف إدارة مرحلة ما بعد الحصاد 
واألساليب التكنولوجية املحسنة. وحتى 

اآلن، تم إجراء دراسات استقصائية سوقية 
يف سالسل القيمة ذات األولوية لتحديد 

األزمات الرئيسية التي تؤثر يف الفاقد. يف 
املجمل، تم تدريب 200 جهة و50 مدرب 

من أفغانستان بنغالديش وبوتان واملالديف 
ونيبال ورسيالنكا وتيمور-ليشتي.

كينيا
ضامن حصول املجتمعات الرعوية عىل 

األرايض عىل نحو أكرث إنصافا 

أهداف التنمية املستدامة

\<GSA
أدى النمو السكاين الهائل يف كينيا من 29 
مليون نسمة يف التسعينات إىل 46 مليونا 

يف عام 2016 إىل اشتداد الطلب واملنافسة 
عىل األرايض والسلع والخدمات املرتبطة بها. 
وبينام تبني البحوث أن السيطرة الفعالة عىل 
األرايض تؤثر تأثريا كبريا عىل قدرة الناس عىل 
بناء سبل كسب العيش والتغلب عىل الفقر 

وتحسني األمن الغذايئ والتغذوي، إال أن 
منظمة األغذية والزراعة عملت مع حكومة 

كينيا عىل توفري فرص أكرث إنصافا للحصول 
عىل موارد األرايض ملجموعتني تجريبيتني هام 

نهر تانا ومقاطعة توركانا.

وأنشئت خرائط للمناطق التجريبية لضامن 
الفهم الكامل للديناميكيات والتوترات 

املحتملة يف املجتمعات املحلية أو فيام بينها، 
والحقوق التقليدية يف األرايض وحقوق املرأة 

والشباب والفئات املهمشة األخرى، مبا يف 
ذلك الشعوب األصلية. وكان دعم املؤسسات 
املحلية العاملة يف مجال األرايض جزءا هاما 
من املرشوع، حيث تم تدريب 350 موظفا 
عىل استخدام األدوات والخطوط التوجيهية 

الوطنية لضامن إدارة أكرث إنصافا لألرايض 
املحلية وتسوية النزاعات.

ومل يسهم الحصول عىل األرايض بصورة 
أكرث إنصافا للمجتمعات الرعوية الضعيفة 

واملهمشة يف تحسني األمن الغذايئ والتغذوي     
فحسب، بل عزز أيضا من استدامة استخدام 

األرايض وسبل كسب العيش.

وهذه أمثلة مختارة. ملزيد من املعلومات عن 
 عمل املنظمة يف البلدان يرجى زيارة 

www.fao.org/home/ar/
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الشراكات 
في العمل

يُعد تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات الفاعلة غري 
الحكومية، أولوية رئيسية ملنظمة األغذية والزراعة يف دعم 

البلدان لتعبئة املوارد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

مع  التعاون  تيسري  إىل  وباإلضافة 
رشاكات  تعقد  املنظمة  فإن  الحكومات، 

املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  مع 
والتعاونيات  املنتجني  ومنظامت 
ومؤسسات  األكادميية  واألوساط 

وتبادل  القدرات،  لتنمية  البحوث، 
ودفع  املامرسات،  أفضل  وتعزيز  املعرفة، 

الشاملة. املشاركة 

قيادة تحالفات أصحاب املصلحة 
املتعددين

األغذية والزراعة يف  تشارك منظمة 
بني  املشرتكة  الرئيسية  التحالفات 

املتعددين،  املصلحة  وأصحاب  الوكاالت 
مبا يف ذلك لجنة األمم املتحدة الدامئة 
املتحدة  لألمم  التابعة  بالتغذية  املعنية 

العاملي وفرقة عمل  الغذايئ  األمن  ولجنة 
املعنية  املستوى  املتحدةالرفيعة  األمم 

العامل وشبكة  الغذايئ والتغذوي يف  باألمن 
ولجنة  بالطاقة  املعنية  املتحدة  األمم 

املائية  باملوارد  املعنية  املتحدة  األمم 
وغالبا  للمحيطات.  املتحدة  األمم  وشبكة 

التحالفات. تقود هذه  ما 

ميكن أن تساعد منصات ورشاكات 
الخاضعة  املتعددين  املصلحة  أصحاب 
بتنفيذ  اإلرساع  يف  والشفافة  للمساءلة 

جدول أعامل 2030 الطموح الذي يتسم 
مختلفة  أهداف  عرب  مرتابطة  بغايات 

ويدعو إىل إرشاك، وشمول، جميع 
إقامة  نحو  الطريق  الفاعلة عىل  الجهات 
تشجيع  خالل  ومن  مستدامة.  مجتمعات 

لتحقيق  ومتوازنة  شاملة  نُهج  اتباع 
منصات  تخلق  املستدامة،  التنمية  أهداف 
مشرتكا  حيزا  املتعددين  املصلحة  أصحاب 

صوب  وتشكيلها  الحلول  عن  للتعبري 
واملساعدة  املشرتكة،  األهداف  تحقيق 

واملعلومات  القدرات  تعبئة  عىل 
املالية  واملتطلبات  والتكنولوجيات 

اإلنتاجية. املوارد  والوصول إىل 

توجد غايات وسائل التنفيذ يف كل 
هدف من أهداف التنمية املستدامة 

وكذلك يف الهدف 17، من بينها، 
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 

الرشاكة العاملية من أجل التنمية 
املستدامة، حيث يتم تقسيمهام إىل 
أقسام تخّص التمويل والتكنولوجيا 

وبناء القدرات والتجارة والقضايا 
النظامية. وتُعد خطة عمل أديس 

أبابا بشأن متويل التنمية لشهر 
يونيو/حزيران 2015 جزءا ال يتجزأ 

من جدول أعامل 2030.

يتطلب حتقيق 
17 هدفا و169 
غاية، يف أقل من 
15 عاما، تعاونا 
وثيقا بني مجيع 
جهات التنمية 
الفاعلة. 
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لجنة األمن الغذايئ العاملي

أهداف التنمية املستدامة

ÖLKJHGFDSA

Y\<ÅŒ†Ä

التي  العاملي،  الغذايئ  األمن  لجنة  بوصف 
والزراعة،  األغذية  منظمة  تستضيفها 

نهجا منوذجيا معرتفا به عىل نطاق واسع، 
األكرث  والحكومية  الدولية  املنصة  فإنها 
للعمل  املصلحة  أصحاب  لجميع  شموال 

والتغذية.  الغذايئ  األمن  معا لضامن 

العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  وتجمع 
والتعاونيات  املدين  املجتمع  عن  ممثلني 

التجارية  واملؤسسات  الخاص  والقطاع 
املانحة  والجهات  واألكادميية  والعلمية 
السياسة،  ملناقشة  الخريية  واملؤسسات 

الذين  الحكومات،  إىل جانب مندويب 
املطاف. نهاية  القرارات يف  يتخذون 

العاملي،  الغذايئ  األمن  لجنة  وتتوىل 
فيها  يشارك  أمانة مشرتكة  بقيادة 

والصندوق  والزراعة  األغذية  منظمة 

األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدويل 
مقررات  لتنفيذ  البلدان  دعم  العاملي، 

وتشمل  عليها.  متفاوض  شاملة  سياساتية 
تنيفذها يف  تم  التي  الهامة  املقررات 

التوجيهية  الخطوط  األخرية،  السنوات 
لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية 

األرايض ومصايد األسامك والغابات، يف 
سياق األمن الغذايئ الوطني أو مبادئ 
الزراعة ونظم  املسؤولة يف  االستثامرات 

األغذية أو إطار العمل بشأن األمن 
املمتدة. األزمات  والتغذية يف  الغذايئ 

بنن 

مجموعة صيادين تسحب قاربا نحو 
الرب يف شاطيء آيدو.
©FAO/Desirey Minkoh
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التعاون فيام بني بلدان الجنوب 
والتعاون الثاليث

العاملية  الرشاكة  يهدف جزء رئييس من 
الجنوب  بلدان  بني  والتعاون  املتجددة 
البلدان  الجمع بني  الثاليث إىل  والتعاون 

لتبادل  التنمية  مجال  يف  الفاعلة  والجهات 
والخربات. وتقوم  والقدرات  املعارف 

دورها  بتوسيع  والزراعة  األغذية  منظمة 
الجنوب  بلدان  بني  فيام  للتعاون  كميرس 

الزراعية  اإلنتاجية  القدرة  تعزيز  أجل  من 

املستدامة.  الزراعية  املامرسات  واستخدام 
املتبادل  التعلم  من  البلدان  وتستفيد 

التكنولوجيا  وتقاسم  التقني  واإلرشاف 
واملساعدة  واملستدامة  للتكيف  القابلة 
بتيسري  املنظمة  وتقوم  املوارد.  تعبئة  يف 

الجنوب منذ عام  بلدان  التعاون بني 
1996، حيث قدمت أكرث من 800 1 خبري 

وتقني يف أكرث من 50 بلدا يف أفريقيا 
الالتينية  وأمريكا  الهادئ  واملحيط  وآسيا 
األدىن. والرشق  الكاريبي  البحر  ومنطقة 

ttيزدهر األرز واألسامك يف حقول نيجرييا

أهداف التنمية املستدامة

YÅLKSA
 من  الصني ونيجرييا

 كيف  مت تقدمي تقنية زراعية صينية تقليدية 

لرتبية األسماك يف حقول األرز من خالل 
مبادرة ميسرة من جانب منظمة األغذية 
والزراعة. وتقلل تربية األسماك يف حقول 

األرز األثر البيئي للمواد الكيميائية الزراعية 
وتساعد على جعل زراعة األرز أكثر 

رحبية. ومن خالل حساب أمانة من طرف 
واحد، دعمت نيجرييا املشروع بثمانية خرباء 

صينيني مت نشرهم لقيادة األنشطة وتوفري 
التدريب يف أكثر من 30 والية.

 األثر  مت إدخال تربية األسماك يف حقول األرز 

بنجاح يف أكثر من 10 آالف هكتار يف نيجرييا. 
وقد أدى هذا املشروع إىل إتاحة األرز 

واألسماك املنتجة حمليا يف املناطق الريفية 
واحلضرية على السواء، حيث زاد حمصول 

األرز بنسبة ترتاوح بني 22 و100 يف املائة.

 نظرة عامة  يف الوقت الذي يتم فيه توفري 

الربوتينات الطازجة عالية اجلودة للمستهلكني 
احملليني، ارتفع صايف دخل أصحاب احليازات 

الصغرية بنسبة 29 إىل 96 يف املائة. وعقب هذا 
النجاح، جيري تكرار تربية األسماك يف حقول 

األرز يف سرياليون ومايل.

القطاع الخاص
سوف تشكل االستفادة من إمكانات القطاع 

الخاص عنرصا أساسيا يف تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة. ومن خالل الرشاكة 

أوغندا 

تم ارسال 31 خبريا وفني صيني اىل اوغندا لتقديم 
مساعدات فنية ىف انتاج املحاصيل وتربية األحياء 

املائية والبستنة واملاشية واالعامل الزراعية.
©FAO/Alessandro Stelzer

الشراكات 
في العمل
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مع أكرث من 30 كيانا من القطاع الخاص، 
تواصل منظمة األغذية والزراعة التعاون 

الفعال مع املؤسسات الخاصة، مبا يف ذلك 
منظامت املزارعني واملؤسسات الصغرية 

واملتوسطة والرشكات الدولية، بهدف 
تحقيق الرخاء للجميع. وبوصف الرشاكات 

مع القطاع الخاص أكرب بكثري من مجرد 
مصدر متويل، فهي تعد بتطوير التكنولوجيا 
ونقل املعارف واالبتكار وخلق فرص العمل 

وتدفق إيرادات بديلة.

ttالرشاكة مع غوغل

أهداف التنمية املستدامة

Y<ÅŒHDS
 من  وقعت منظمة األغذية والزراعة وغوغل 

مذكرة تفاهم يف ديسمرب/كانون األول 2015

 أين  عاملية

 الهدف  تعزيز قدرة احلكومات على الرصد 

من خالل استخدام معلومات ساتلية 
عالية االستبانة كأداة لالستخدام اليومي 
يف إدارة املوارد الطبيعية، مما يزود البلدان 

بأدلة جديدة تستند إليها القرارات وتوضع 
السياسات. ومن خالل وصول منظمة 

األغذية والزراعة إىل حمفوظات البيانات 
اجلغرافية املكانية من غوغل اليت يعود 
تارخيها إىل عام 1972، تقدم املنظمة 

التدريب على استخدام أدوات الربجميات 
مثل برنامج أوبني فوريس وكوليكت إيرث إىل 

خرباء حمليني قادرين على إجراء عمليات 
رسم اخلرائط والتصنيف اليت عادة ما 

تستغرق أسابيع أو أشهر، يف بضع ساعات.

 األثر  تستحوذ التكنولوجيا على كميات هائلة 

من املعلومات اجلديدة املتعلقة بالزراعة 
واملوارد الطبيعية يف املناطق الواقعة عرب 

جدول أعمال 2030، بدءا من مكافحة 
اآلفات إىل إدارة املياه، ومن الصحة النباتية 

إىل الفاقد من احملاصيل، ومن مكافحة اجلراد 
إىل تغري املناخ. وتتمثل إحدى النتائج يف أن 

تقديرات الغطاء احلرجي العاملي قد ارتفعت 
بنسبة ال تقل عن 9 يف املائة بعد أول تقييم 

تفصيلي لألشجار والغطاء احلرجي يف 
األراضي اجلافة.

 ملحة عامة  تساعد هذه الشراكة البلدان 

يف التصدي لتغري املناخ ووضع سياسات 
الستغالل األراضي احلراجية، وتشجيع 

مشاركة البلدان يف اإلجراءات الرامية إىل 
التخفيف من تغري املناخ واحلفاظ على 

التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

ttالرشاكة مع مؤسسة رابوبنك

أهداف التنمية املستدامة

Y†LKGSA
 من  وقعت منظمة األغذية والزراعة 

ومؤسسة رابوبنك مذكرة تفاهم يف 
سبتمرب/أيلول 2013

 أين  كينيا وتنزانيا وإثيوبيا )مشاريع منوذجية(

 الهدف  دعم صغار املنتجني ومنظمات 

املزارعني والتعاونيات يف احلصول على 
فرص أفضل للوصول إىل التكنولوجيا 

واخلدمات املالية وغريها من اخلدمات؛ وإىل 
توفري املدخالت الرامية إىل زيادة اإلنتاجية؛ 

ومن خالل تقدمي الدعم يف السلسلة الغذائية 
للحد من الفاقد واملهدر من األغذية.

 األثر  من خالل الوصول إلی 500 أسرة 

من صغار املزارعني يف تنزانیا و400 يف 
أثيوبيا و500 1 يف کینیا، قدمت مؤسسة 

رابوبنك معلومات عن السوق وأدوات مالیة 
متکن صغار املزارعني من متابعة الفرص 

االستثماریة. وقد مت الرتكيز على تنمية 
القدرات )إثيوبيا( ومنوذج التمويل )كينيا( 

واملشاركة يف نظام إيصاالت املستودعات 
لتحسني أسعار املنتجات الزارعية )تنزانيا(.

 نظرة عامة  استهداف تعزيز األمن الغذائي 

والدخول بني صغار املزارعني؛ وإقامة روابط 
أقوى بني جمموعات املزارعني ومؤسسات 
التمويل الريفي والقنوات السوقية حملاصيل 
خمتارة؛ وزيادة املساحة حتت إدارة فعالة 

للزراعة احملافظة على املوارد.

منظامت املجتمع املدين واملنتجني
يُعد إدراج صوت الشعوب األكرث تهميشا 

يف مجتمعنا العاملي يف خطط بناء 
لتحقيق  مستقبل أفضل رشطا مسبقا 

 فييت نام
باحثون مبرشوع تقييم الغابات الوطنية 
يستخدمون أجهزة تكنولوجيا الليزر التي 
تقيس ارتفاع الشجرة وسمكها يف مناطق 
الغابات التي يتعذر الوصول إليها.
©FAO/Joan Manuel Baliellas
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جدول أعامل 2030. ويتوفر لدى 
منظامت وتعاونيات املجتمع املدين 

واملنتجني أقوى الصالت مع الشبكات 
التي تشمل املجتمعات التي تعاين الفقر 

والجوع والضعف التي ميكن أن يكون 
ألعاملها أثر حاسم عىل التنمية املستدامة.

وقد أبرمت منظمة األغذية والزراعة نحو 
30 اتفاق رشاكة عىل املستويات العاملية 

واإلقليمية والوطنية، وهي تعمل عىل تشجيع 
مشاركة منظامت املجتمع املدين يف العمليات 

الحكومية ويف تصميم وتنفيذ السياسات 
العامة واألطر التنظيمية. وتركز املنظمة عىل 
تعزيز أدائها يف املساهمة يف األطر واملواضيع 

املتصلة بأهداف التنمية املستدامة وتغري 
املناخ والسالم واألمن الغذايئ والتغذية، 

وتقوم يف الوقت نفسه بتوثيق املامرسات 
الجيدة وتبادل املعارف والقدرات

ttالرشاكة مع ال فيا كامبيسينا

أهداف التنمية املستدامة

Y\†ÄGSA
 من  وقعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

ال فيا كامبيسينا اتفاقا يف عام 2013 لتبادل 
املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة 

والتكنولوجيات املتعلقة بالزراعة اإليكولوجية.

 الهدف  تعزيز إنتاج األغذية من الزراعة 

اإليكولوجية املعتمدة على الفالحني، ومحاية 

حقوق ضغار املزارعني يف احلصول على 
األراضي واملياه، وحتسني حقوق املزارعني يف 
البذور وفقا للقوانني الدولية والوطنية للبذور.

 األثر  من خالل استخدام منهجية "فيما 

بني الفالحني"، تنظم ال فيا كامبيسينا 
فعاليات لتبادل املعرفة وبناء القدرات يف 

سياقات متنوعة من  الزراعة اإليكولوجية 
يف البلدان يف مجيع أحناء العامل. وأصبحت 
املنتجات اليت مت تطويرها جمموعة أدوات 

للزراعة اإليكولوجية ومناهج دراسية 
يف جمال: الزراعة اإليكولوجية، تتقاسم 

املعلومات واملنهجيات بشأن مواضيع ترتاوح 
بني حفظ البذور ودور املرأة والشباب.

 نظرة عامة  يدعم اإلطار املشاركة الفعالة 

لصغار املنتجني يف العمليات السياسية 
على خمتلف املستويات ويعزز احلوار من 

أجل تصميم مبادرات ومشاريع حملية 
مستدامة وتدخالت طارئة. ويشدد 

اإلطار على الدور الرئيسي الذي يؤديه 
الشباب واملرأة يف إنتاج األغذية، وكذلك 
على احلاجة إىل حتسني فرص حصوهلم 

على األراضي وغريها من املوارد 
اإلنتاجية.

tt الرشاكة مع االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر

أهداف التنمية املستدامة

Y\<†HS

 من  وقعت منظمة األغذية والزراعة 
واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر 

واهلالل األمحر، وهي أكرب شبكة إنسانية 
يف العامل، اتفاقا يف عام 2013.

 الهدف  تقدمي إرشادات تقنية لتكملة 

شبكة االحتاد الدويل جلمعيات الصليب 
األمحر واهلالل األمحر اليت تضم 

13 مليون متطوع - والذين يصلون 

بدورهم إىل حوايل 150 مليون شخص 
- ملساعدة األسر الفقرية على مواجهة 

التهديدات والكوارث اليت تؤثر على 
الزراعة واألمن الغذائي والتغذية.

 األثر  مت تدريب أكثر من 000 4 متطوع 

من االحتاد على أنشطة تنمية القدرات 
من خالل دورات تقدمها املنظمة يف 

جمال التعليم اإللكرتوين بهدف حتسني 
مهارات املوظفني واملتطوعني يف مجيع 

أحناء العامل. ومت تزويدهم بأنشطة 
مشرتكة مت تطويرها ملعاجلة تغري املناخ 
ومكافحة تدهور األراضي، مبا يف ذلك 

زراعة األشجار واإلدارة املستدامة 
للمياه، واحلد من الفاقد واملهدر من 

األغذية مع إيالء اهتمام خاص للفئات 
املهمشة مثل منتجي األغذية من صغار 
املزارعني، واملرأة والشباب وكبار السن 

الذين تعتمد سبل معيشتهم على 
الطبيعية. املوارد 

 نظرة عامة  يتمثل اهلدف يف املساعدة 

على حتسني األمن الغذائي وتعزيز قدرة 
اجملتمعات الضعيفة على الصمود.

املؤسسات األكادميية والبحثية
40 رشاكة  بفضل وجود ما يقرب من 

والزراعة،  األغذية  لدى منظمة  فريدة 

الشراكات 
في العمل
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املؤسسات  املنظمة مع  تعاون  فإن 
املساهمة  عىل  يساعد  والبحثية  األكادميية 

يف تحقيق غايات متعددة عرب أهداف 
بني  املنظمة  وتجمع  املستدامة.  التنمية 
لجمع  العامل  واملختصني يف  العلامء  كبار 
شأنها  التي من  الُنهج  وتطوير  املعرفة 

األكرب  التحدي  املساعدة يف مواجهة 
الناس إىل جانب  لكوكبنا أال وهو تغذية 

رعاية كوكب األرض.

tt الرشاكة مع املركز الدويل للبحوث
الزراعية يف املناطق الجافة

أهداف التنمية املستدامة

YHGS
 من  مت متديد الشراكة بني منظمة األغذية 

والزراعة واملركز الدويل للبحوث الزراعية 
يف املناطق اجلافة، حىت عام 2020.

 أين  شمال أفريقيا، والشرق األدىن.

 الهدف  معاجلة ندرة املياه من خالل وضع 

برامج فنية ومشروعات وحلقات عمل 
لبناء القدرات ونشر املعرفة لتحسني 

كفاءة استخدام املياه يف الزراعة 
واإلنتاجية املائية للمحاصيل.

 األثر  استفاد مئات املزارعني يف 

مصر واألردن وتونس واملغرب من 
التكنولوجيات اجلديدة لتحسني إدارة 
املياه النادرة. ومن بني التقنيات اليت 

مت تبنيها واعتمادها، اإلنتاج بالري اآليل 
لألحواض املرتفعة )مصر(؛ والري بنظم 

املياه الرمادية بأسعار معقولة )مصر 
واألردن وتونس(، واملمارسات الزراعية 

)املغرب وتونس(.

 نظرة عامة  اهلدف هو تعزيز التنمية 

الزراعية املستدامة وإدارة موارد املياه 
واألراضي لتعزيز األمن الغذائي وحتسني 
سبل العيش. وتعاجل الشراكة أيضا أوجه 

عدم املساواة بني اجلنسني يف املناطق 
الريفية ومتكني املرأة.

الرشاكات مع الوكاالت
من خالل تجميع املزايا النسبية املتوفرة عىل 

نطاق منظومة األمم املتحدة، تعمل منظمة 

األغذية والزراعة يف انسجام مع وكاالت األمم 

املتحدة املتخصصة وبرامجها وصناديقها يف 

قطاعات متعددة لتقاسم املوارد واملعرفة يف 

دعم خطط التنمية املستدامة يف مختلف 

البلدان. وإىل جانب العالقة الخاصة التي 

تتمتع بها منظمة األغذية والزراعة مع زمالئها 

من الكيانات الغذائية والزراعية التي تتخذ 

من روما مقرا لها، وهي الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، 

تتعاون املنظمة منذ فرتة طويلة مع منظمة 

الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)اليونيسيف( ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 

األمم املتحدة للبيئة، وغريها الكثري.

ttالرشاكة مع البنك الدويل

أهداف التنمية املستدامة

YÅLKSA
 من  وقعت منظمة األغذية والزراعة 

والبنك الدويل اتفاقا إطاريا جديدا يف 
مايو/أيار 2017، وعزز ذلك الشراكة 

الطويلة األمد بني الوكاالت يف قطاع 
الريفية. والتنمية  الزراعة 

 الهدف  تعزيز مكافحة اجلوع والفقر، ال سيما 

يف حاالت األزمات واهلشاشة املمتدة.

 األثر  من املتوقع إنشاء آلية توفر من 

خالهلا منظمة األغذية والزراعة اخلربة 
اليت  املشاريع  للحكومات يف  التقنية 
ميوهلا البنك الدويل. وسيسمح ذلك 

املقدمة  املساعدة  تعبئة  يف  بالتعجيل 
من املنظمة إىل البلدان، وال سيما 

يف سياق االستجابة حلاالت الطوارئ 
الوطنية  القدرة  واهلشاشة وحمدودية 

اإلمنائية اهلامة. الربامج  تنفيذ  على 

اهلدف يف حتسني  يتمثل  عامة   نظرة   

وإنتاج  الريف  لسكان  العيش  سبل 
واإلدارة  بكفاءة  وتوزيعها  األغذية 

ومن  الطبيعية.  للموارد  املستدامة 
املالية  املوارد  زيادة  أيضا  املتوقع 

اهلشة. البيئات  يف  للتنمية 

وهذه أمثلة مختارة. ملزيد من املعلومات عن 
 عمل املنظمة يف مجال الرشاكات يرجى زيارة 
www.fao.org/partnerships/ar/



34

األغذية والزراعة

ما ميكن قياسه ميكن 
القيام به

للبيانات األكرب واألفضل القدرة 
عىل دفع اإلنجاز قُدما يف مكافحة 

الفقر والجوع، ونحو تحقيق التنمية 
املستدامة. وإىل جانب القدرة عىل 

استعراض التقدم املحرز، يوفر الرصد 
الفعال للبلدان معلومات شديدة 

األهمية عن أي مجموعات من 
الناس أو املناطق يف البالد ليك يتم 

تركيز املوارد عليها. وميكن أن تساعد 
البيانات عىل بلورة االتجاه الحكومي 
وتحفيز العمل بني مختلف الجهات 

الفاعلة وزيادة الوعي باألهداف 
املشرتكة وتعزيز املشاركة العامة.

بوصفها وكالة وصية، فإن 
منظمة األغذية والزراعة 

تضطلع مبا ييل:
دعم الحكومات يف تحديد   �

األولويات واألهداف الوطنية

تعزيز بيئات مؤسسية وسياسياتية   �
قوية ومتامسكة

إرشاك جميع الجهات الفاعلة   �
املعنية يف عمليات السياسات 

والحوارات الوطنية، واملساهمة يف 
إقامة رشاكات مبتكرة

دعم املؤسسات اإلحصائية الوطنية   �
يف وضع مؤرشات عاملية ووطنية

دعم الحكومات يف اإلبالغ عن   �
التحديات والنتائج

املساهمة يف تعبئة املوارد لدعم   �
الجهود الوطنية

املساهمة يف املتابعة العاملية   �
ألهداف التنمية املستدامة 

ومراجعتها

تتبع التقدم 
المحرز

تعد أهداف التنمية املستدامة مبثابة الَدفعة األوىل التي قادتها 
الدول األعضاء يف تاريخها لصالح التنمية العاملية، ووضعت 

أهدافا محددة يتعني عىل البلدان تحقيقها خالل فرتة زمنية 
محددة مع قياس التقدم املحرز بشكل دوري.

سيكون أحد العوامل الهامة يف نجاح أهداف 
التنمية املستدامة طرقا جديدة وفعالة لجمع 

البيانات ورصد األهداف وقياس التقدم 
املحرز. ويف مارس/آذار2017، أقرت اللجنة 
اإلحصائية لألمم املتحدة نحو 230 مؤرشا 
لرصد الغايات البالغ عددها 169 ألهداف 

التنمية املستدامة. وستساعد هذه املؤرشات 

العاملية البلدان عىل قياس التقدم الذي 
تحرزه نحو تحقيق األهداف، واالستفادة من 

التجارب ومعرفة املجاالت التي يلزم فيها 
تحديد أولويات املوارد وتخصصيها.

ومع ذلك فإن األهمية املطلقة للمؤرشات 
متثل تحديا هائال للبلدان. ويزيد عدد 
املؤرشات عن أربعة أضعاف مؤرشات 
األهداف اإلمنائية لأللفية، ومن املقرر 

أيضا تصنيفها حسب نوع الجنس والعمر 
والدخل والجغرافيا واملهنة بحيث تعكس 

املبدأ التوجيهي لجدول أعامل 2030 
املتمثل يف أال يرتك أحد يتخلف عن الركب.

وعىل الرغم من أن البلدان مسؤولة يف األساس 
عن جمع البيانات، فإن الوكاالت الدولية تقدم 

املساعدة من خالل تعزيز القدرات الوطنية 
وضامن أن تكون البيانات قابلة للمقارنة وأن 
يتم تجميعها عىل املستويات دون اإلقليمية 

واإلقليمية والعاملية.

ونظرا ألن منظمة األغذية والزراعة تشتهر 
بخربتها وتجاربها يف تطوير أساليب ومعايري 

إلحصاءات األغذية والزراعة، فإن املنظمة هي 
وكالة تابعة لألمم املتحدة وصية عن 21 مؤرشا 
ألهداف التنمية املستدامة، عرب أهداف التنمية 

املستدامة 2 و5 و6 و12 و14 و15، ووكالة 
مساهمة لستة بلدان أخرى، وهي زيادة كبرية 

عىل املؤرشات األربعة التي كانت املنظمة 
مسؤولة عنها يف األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويف الوقت الذي تقوم فيه منظمة األغذية 
والزراعة بوضع مؤرشات ميكن تصنيفها 
واعتامدها عىل نطاق عاملي واإلبالغ بها 

بصورة منتظمة وفعالة من حيث التكلفة، فإن 
املنظمة تأيت يف الطليعة من حيث االبتكارات 

املتعلقة بجمع املعلومات والحصول عليها 
وإقامة رشاكات جديدة واالستثامر يف معدات 

جديدة من سواتل رصد األرض إىل األجهزة 
النقالة إىل الطائرات بدون طيار.
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جدول املؤرشات التي تقع تحت وصاية املنظمة 
املستوىوصي و شريكاملؤشر

األولفاوانتشار نقص التغذية1-1-2

األولفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئة انتشار انعدام األمن الغذايئ بشكل معتدل أو حاد يف أوساط السكان، بناء عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ2-1-2

الثالثفاو، البنك الدويلحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب حجم مشاريع الزراعة / الرعي / الغابات1-3-2

الثالثفاو، البنك الدويلمتوسط دخل صغار منتجي الغذاء، حسب نوع الجنس والوضع املحيل2-3-2

الثالثفاو، األمم املتحدة للبيئةنسبة األرايض الزراعية يف ظل الزراعة املنتجة واملستدامة1-4-2

الثاينفاو، األمم املتحدة للبيئةعدد املوارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املضمونة يف مرافق املحافظة متوسطة أو طويلة األجل1-5-2

الثاينفاو، األمم املتحدة للبيئةنسبة السالالت املحلية املصنفة عىل أنها معرضة للخطر أو ليست يف خطر أو يف مستوى غري معلوم من خطر االنقراض2-5-2

الثاينفاو، صندوق النقد الدويلمؤرش توجه الزراعة بالنسبة للنفقات الحكومية2-أ-2

الثالثفاومؤرش أوجه النقص يف أسعار الغذاء2-ج-1

5-أ-1
)أ( نسبة السكان ذوي امللكية أو حقوق آمنة عىل األرايض الزراعية )من مجموع السكان الزراعيني(، مصنفة حسب 

نوع الجنس و)ب( نسبة النساء بني ماليك أو أصحاب الحق عىل األرايض الزراعية، حسب نوع الحيازة

فاو، هيئة األمم املتحدة للمرأة, أدلة وبيانات 

املساواة بني الجنسني, البنك الدويل
الثالث

الثالثفاونسبة البلدان حيث اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( يضمن للمرأة حقوقا متساوية يف ملكية و/أو إدارة األرايض 5-أ-2

الثالثفاو نيابة عن هيئة األمم املتحدة للمياهالتغري يف كفاءة استخدام املياه مبرور الوقت1-4-6

الثاينفاو نيابة عن هيئة األمم املتحدة للمياهمستوى اإلجهاد املايئ: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة2-4-6

الثالثفاو، األمم املتحدة للبيئةمؤرش خسائر األغذية العاملي1-3-12

األولفاونسبة الرثوة السمكية ضمن مستويات مستدامة من الناحية البيولوجية1-4-14

1-6-14
التقدم من قبل الدول يف درجة تنفيذ الوثائق الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين أو الصيد دون إبالغ ودون 

تنظيم
الثالثفاو

1-7-14
مصايد األسامك املستدامة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوا وجميع 

البلدان
الثالثفاو )مرحليا(

14-ب-1
 التقدم من قبل الدول يف درجة تطبيق اإلطار القانوين / التنظيمي / السياسايت / املؤسسايت الذي يعرتف 

ويحمي حقوق الوصول ملصايد األسامك الصغرية
الثالثفاو

األولفاو، األمم املتحدة للبيئةمساحة الغابات كنسبة مئوية من إجاميل مساحة اليابسة 1-1-15

الثاينفاوالتقدم نحو اإلدارة املستدامة للغابات1-2-15

الثاينفاو، األمم املتحدة للبيئةمؤرش الغطاء األخرض الجبيل2-4-15

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وكالة مشاركة 

2-4-1
نسبة مجموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق حيازة مأمونة لألرض، مع وجود وثائق معرتف بها قانونا والذين يرون 

حقوقهم يف األرض آمنة، حسب الجنس وحسب نوع الحيازة

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية, 

البنك الدويل، فاو، البنك الدويل، أدلة وبيانات 

املساواة بني الجنسني، هيئة األمم املتحدة 

للمرأة

الثالث

الخسارة االقتصادية املبارشة الناجمة عن كارثة بالنسبة للناتج املحيل اإلجاميل العاملي2-5-1
مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 

فاو،  األمم املتحدة للبيئة
الثاين

مجموع التدفقات الرسمية )املساعدة اإلمنائية الرسمية باإلضافة إىل التدفقات الرسمية األخرى( لقطاع الزراعة2-أ-2
فاو، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة 

التجارة الدولية
األول

14-ج-1
عدد البلدان التي تحرز تقدما يف التصديق وقبول وتنفذ الصكوك املتعلقة باملحيطات التي تنفذ القانون الدويل، من 

خالل األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية، كام وردت يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عىل سبيل الحفظ 

واالستعامل املستدام للمحيطات ومواردها

شعبة شؤون املحيطات وقانون البحار، فاو، 

منظمة العمل الدولية, املنظمة البحرية الدولية، 

برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتحاد الدراسات 

الدولية

الثالث

نسبة األرايض املتدهورة من مجموع مساحة اليابسة1-3-15
فاو، األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر
الثالث

 عدد البلدان التي اعتمدت األطر الترشيعية واإلدارية والسياسات لضامن التقاسم العادل واملنصف للمنافع1-6-15
فاو، األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع 

البيولوجي
الثالث

قد تتعرض محتويات هذا الجدول للتغيري كام يتم االتفاق عىل املؤرشات وتعديلها من قبل البلدان
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دعم وضع 
السياسات

وبفضل تفويض واسع النطاق 
ميتد عرب أهداف التنمية 
املستدامة املتعددة، فإن 
منظمة األغذية والزراعة 

قادرة عىل دعم البلدان يف 
تهيئة بيئة مواتية لتنفيذ 

جدول أعامل 2030.

تشغل الوكاالت املتخصصة التابعة ألملم 
املتحدة التي تجمع بني الخربة يف النواحي 
التقنية والرصد والسياسات العامة وضعا 
جيدا ميكنها من دعم البلدان يف صياغة 

السياسات القامئة عىل األدلة وتيسري 
الرشاكات التي تزيد من نطاق العمل، 

وتشجيع مشاركة أصحاب املصلحة 
املتعددين من أجل زيادة ملكية أهداف 

التنمية املستدامة.

بفضل الخربة والتجارب والبيانات، فهذه 
ملحة عن بعض موضوعات السياسات 

العديدة التي تركز عليها منظمة األغذية 
والزراعة جنبا إىل جنب مع الرشكاء.

الوصول إىل التمويل
مساعدة الحكومات عىل تكييف السياسات 

واألطر التنظيمية من أجل اإلدماج املايل 

الريفي؛ وتشجيع االبتكار داخل القطاعات 
املالية للوصول إىل فقراء الريف؛ وتسهيل 

تبادل املعرفة والتعاون بني البلدان.

خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع 
البيولوجي

الدولية  املنتديات  واستضافة  عقد 
تعزز  التي  املفاوضات  يف  واملساهمة 
النظم  بخدمات  املتعلقة  السياسات 

البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية 
والزراعة. لألغذية 

األمور املتعلقة بالجنسني
إعطاء األولوية إلجراءات السياسة العامة 

التي تزيد من وصول املرأة إىل األرايض 
واملوارد اإلنتاجية األخرى، وإىل العمل 

الالئق وفرص السوق والحامية االجتامعية 
والخدمات الريفية.

الصمود يف األزمات املمتدة
توفري التوجيه بشأن السياسات، وبناء 

الرشاكات ودعم الربامج الرامية إىل تعزيز 
سبل العيش والنظم الغذائية والحد من 

تعرض املجتمعات املحلية لألزمات.

الحد من الفقر الريفي
تقديم الدعم يف مجال السياسات القامئة 

عىل األدلة وتصميم الربامج من أجل 
التنمية الريفية وتعزيز قدرة منظامت 

املنتجني واملؤسسات الريفية؛ وزيادة 

االستثامر يف البنية األساسية الريفية 
والخدمات التي لصالح الفقراء.

الحامية االجتامعية
العمل عىل إدماج الحامية االجتامعية 

يف سياسات التنمية الريفية الوطنية 
واسرتاتيجيات األمن الغذايئ والتغذية 

وخطط االستثامر؛ ودعم الحکومات يف 
تصميم وتنفيذ وتقييم النظم التي ترکز 

علی إفادة فقراء الريف.

الزراعة املستدامة
تقديم املساعدة يف مجال السياسات 

الرامية إىل تعزيز اإلنتاجية واالستدامة 
الزراعية، مبا يف ذلك حامية املحاصيل 

والحد من التلوث الكيميايئ وإدارة التنوع 
النظم اإليكولوجية  البيولوجي وخدمات 

وتعزيز سبل كسب العيش.

مصايد األسامك املستدامة صغرية 
الحجم

العمل مع الحكومات والهيئات السمكية 
واملنظامت الصغرية لتنفيذ الخطوط 

التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األسامك 
املستدامة الصغرية النطاق يف سياق 

األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر، التي 
تعزز نهجا لحقوق اإلنسان يعالج قضايا 
الجنسني والعاملة وتغري املناخ ومخاطر 

الكوارث والتجارة.
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تعمل منظمة األغذية 
والزراعة عىل تحقيق ما 

ييل:
إسداء املشورة القامئة عىل   �

األدلة وبشأن السياسات لبناء 
نظم زراعية وأنظمة غذائية 

مستدامة

تعزيز الخطوط التوجيهية   �
واملعايري واملامرسات الجيدة

تيسري الحوار بشأن السياسات  �

دعم البلدان يف تصميم وتنفيذ   �
االسرتاتيجيات والربامج

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة   �
وتعزيز البيئة املؤسسية

تعبئة املوارد واالستثامرات  �

تعزيز إنتاج البيانات عىل   �
املستويني العاملي والُقطري

بناء الرشاکات والتحالفات  �

السياسة التجارية
تقديم تحليل للعواقب املحتملة 

القدرات  التجارية وتنمية  للسياسات 
لتحسني فهم القواعد الدولية وآثارها 

ومنتديات محايدة للحوار بني وزارات 
التجارة والزراعة واملساعدة يف التحضري 
التجارية وتنفيذ االتفاقات. للمفاوضات 

حيازة األرايض ومصايد األسامك 
والغابات

لرفع  بلدا   47 أكرث من  املبادرات يف  دعم 
اسرتاتيجيات  ووضع  الوعي  مستوى 

لتحسني  وبرامج  وترشيعات  وسياسات 
الخطوط  اعتامد  بعد  الحيازة  نظم 

الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية 
ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة 

والغابات. األسامك 

الحق يف الغذاء
دعم البلدان لتنفيذ الخطوط التوجيهية 

املتعلقة بالحق يف الغذاء من خالل وضع 
منهجيات وأدوات تحليلية تساعد عىل 

صياغة السياسات والربامج وتنفيذها من 
خالل تنمية القدرات وتعزيز اإلدارة العاملية 

واإلقليمية لألمن الغذايئ والتغذية، وتيسري 
الرشاكات مع مختلف أصحاب املصلحة.

نظم التغذية واألغذية
تدعو  واألطر،  واملعايري  للقواعد  تعزيزا 

تغيري  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة 

النظم  تساهم يف  التي  السياسات 

الغذائية  والنظم  السليمة  الغذائية 

املستدامة، مبا يف ذلك أنظمة قواعد 

االقتصادية. والحوافز  التسويق 

الفاقد واملهدر من األغذية
يف  والتوجيه  التقني  الدعم  تقديم 

امتداد  عىل  للبلدان  السياسات  مجال 

بأكملها،  الغذائية  اإلمدادات  سلسلة 

الحصاد  بعد  وما  اإلنتاج  من  بدءا 

التوزيع  إىل  والتجهيز  والتخزين 

النهائيني. واملستهلكني 

 الحد من مخاطر الكوارث 
يف الزراعة

تحسني إدارة املخاطر عرب القطاعات؛ 

وتحسني نظم املعلومات واإلنذار املبكر؛ 

وتعزيز املؤسسات الزراعية واالستثامر؛ 

وبناء القدرة عىل الصمود؛ وتعزيز 

تنمية القدرات؛ وتعزيز قدرات التأهب 

لالستجابة واالنتعاش؛ وتطبيق مبدأ إعادة 

البناء بشكل أفضل، ويسرتشد كل ذلك 

بإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

للفرتة 2015-2030.

وهذه أمثلة مختارة. ملزيد من املعلومات عن 

 عمل املنظمة يف مجال السياسات يرجى زيارة 

www.fao.org/policy-support/ar/
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المراجع 

تحويل عاملنا:

خطة التنمية املستدامة لعام 2030

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 2016آذار/مارس  8-11
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

بنود للمناقشة واختاذ القرار: البيانـا  واملؤرـرا    
   2030املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

ــ      ــر يري ــا الوملــاال  املعــه اؤرــرا  أ ــدا      تقري اخلــءاا املشــتر  ب
 التنمية املستدامة

 
 مذملرة من األما العام  

ــاعي    ــادي واالجتمـ ــا ملقـــرر اجمللـــس االقتصـ ــة    2015/216ويقـ ــا  املتبعـ واملمارسـ
املاضي، يتشر  األما العام بأن حييل تقرير يري  اخلءاا املشتر  با الوملاال  املعه اؤررا  

يتعلــ   أ ـدا  التنميـة املسـتدامةس وسـيقدم  ـذا التقريـر عرضــا عامـا ألعمـال يريـ  اخلـءاا ييمـا           
ــة املســتدامة         ــواردة   دطــة التنمي ــا  ال ــة لرفــد األ ــدا  والةاي بوضــإ ارــار مؤرــرا  عاملي

س ويصف التقرير األنشطة اليت اضطلإ هبـا يريـ  اخلـءاا منـذ انشـائء بنـاا علـ  قـرار         2030 لعام
اللجنة اإلحصائية   دورهتا السادسة واألربعا ويعرض أيضـا مقترحـا يتضـمن مؤرـرا      اختذتء 

واستعراضهاس ويتضمن املقترح مؤررا  جلميـإ   2030عاملية ملتابعة دطة التنمية املستدامة لعام 
األ دا  والةايا ، حيث يرد بالفعل تعريف ملامل لبعض املؤرـرا    حـا اتـاؤ مؤرـرا      

التنقيح عقب اجراا املزيد من املشـاورا س وسـيدقد م اـديث يتعلـ  باجملموعـة       قليلة أدرى لبعض
 اللجنةس األدرية من املؤررا    وثيقة معلوما  أساسية ستدعرض عل 

وتددع  اللجنة اإلحصائية اىل التعلي  عل  التقدم الذي أحرزه يري  اخلـءاا وااا ـا     
 ذا التقرير نقاط ملي تناقشها اللجنةسمن   38العمل   املستقبلس وترد   الفقرة 

 
 

 * E/CN.3/2016/1س 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/

documents/2016-2-IAEG-SDGs-A.pdf
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www.fao.org/3/a-i6583e.pdf

مؤمتر األمم املتحدة املعني 
بتغري املناخ لعام 2015

اتفاقية املناخ يف باريس

http://unfccc.int/files/essential_background/conven-
tion/application/pdf/arabic_paris_agreement.pdf

بناء رؤية مشرتكة لألغذية 
والزراعة املستدامة

املبادئ والنهج

Building a common vision for 
sustainable food and agriculture
PRINCIPLES AND APPROACHES

I3940E/1/07.14

ISBN 978-92-5-108471-7
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Sustainability is at the heart of FAO’s new Strategic Framework and is the specific focus of 

Strategic Objective 2, which aims at sustainably increasing the provision of goods and services 

from agriculture, forestry and fisheries. 

This report is the outcome of intensive consultations and discussions aimed at developing a 

common approach to FAO’s work on sustainability. That process was conducted in a climate 

of cross-sectoral collaboration that drew on the contributions of leading FAO and external 

specialists in crops, livestock, forestry, capture fisheries, aquaculture and natural resources. 

The report provides the vision, the key principles and indications on the way forward to 

transition towards sustainable food and agriculture. It builds on the Organization’s long 

experience in developing sustainability concepts, approaches and tools, and offers a 

common platform for a vision of the agriculture sector and of the inter-sectoral synergies 

that will eventually make agriculture more productive and sustainable.

www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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منظمة األغذية والزراعة 
وأهداف التنمية املستدامة

املؤرشات: التطلع إىل خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030

منظمة األغذية 
والزراعة وأهداف 
التنمية املستدامة

املؤشرات: التطلع إلى خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030

www.fao.org/3/a-i6919a.pdf

الزراعة املستدامة للتنوع 
البيولوجي

التنوع البيولوجي من أجل الزراعة 
املستدامة

SUSTAINABLE 
AGRICULTURE 
FOR BIODIVERSITY
BIODIVERSITY 
FOR SUSTAINABLE 
AGRICULTURE

www.fao.org/3/a-i6602e.pdf

املنظمة تعمل لتحقيق الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

املحيطات الصحية لفائدة األمن الغذايئ 
والتغذية واملجتمعات املحلية القادرة 

عىل الصمود

www.fao.org/3/a-i7298a.PDF

األغذية والزراعة

مفتاح تحقيق خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030

األغذية
 والزراعة 
عامالن أساسيان لتحقيق 

جدول أعمال التنمية 
المستدامة لعام 2030  

www.fao.org/3/a-i5499a.pdf

عمل املنظمة حول تغري املناخ

مؤمتر األمم املتحدة بشأن بتغري املناخ

عمل منظمة 
األغذية والزراعة 

حول تغري املناخ
مؤتمر األمم 

المتحدة بشأن 
تغير المناخ 2016

www.fao.org/3/a-i6273a.pdf

موقع املنظمة لألهداف 
اإلمنائية لأللفية

www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/
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يواجه كوكب األرض تحديات متعددة ومعقدة يف القرن الحادي 
والعرشين. وتلزم خطة التنمية املستدامة لعام 2030 املجتمع 

الدويل بالعمل معا للتغلب عىل تلك التحديات وتغيري عاملنا مبا 
يتناسب مع األجيال املعارصة واملقبلة. 

وميكن للرتکيز علی األغذية والزراعة واالستثامر يف سکان الريف 
وتحويل القطاع الريفي – وهي إجراءات مرتبطة بالرؤية 

الشاملة للهدف الثاين من التنمية املستدامة - أن يحفز التقدم 
نحو تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.

لدعم  والراعة  األغذية  املنشور عمل منظمة  ويعرض هذا 
املستدامة،  التنمية  ألهداف  الفرعية  الغايات  تحقيق  يف  البلدان 

العيش  الغذاء وسبل كسب  الحاسمة بني  إبراز الصالت  مع 
الطبيعية.  املوارد  وإدارة 

أنحاء  الُقطرية يف جميع  املشاريع  أمثلة عن  يتضمن  أنه  وحيث 
األغذية  ملنطمة  الطويلة  للخربة  فإنه يصف كيف ميكن  العامل، 

االستدامة  القامئة عىل  والسياسات  املشاريع  تصميم  والزراعة يف 
التنمية املستدامة  إىل جانب خربتها يف رصد مؤرشات أهداف 

األسباب  معالجة  تركيزاملنظمة عىل  مع  إىل جنب  ورعايتها، جنبا 
الجهات  بناء رشاكات مع  للفقر والجوع والقدرة عىل  الجذرية 
الحكومات عىل  دعم  تستطيع  التنمية، وكيف  الفاعلة يف مجال 

املستدامة  التنمية  خطة  لتحقيق  الالزمة  املواتية  البيئة  بناء 
لعام 2030.

األغذية 
والزراعة

تفعيل العمل 
ضمن خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030. 


